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Julkaisu sisältää onnettomuustutkintatyöryhmän ehdotuksen hallituksen esityk-
seksi onnettomuuksien tutkintaa koskevan lainsäädännön uudistamisesta. 
 
Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi turvallisuustutkintalaki, jolla kumottai-
siin nykyinen onnettomuuksien tutkinnasta annettu laki. Lisäksi ehdotetaan eräitä 
täsmennyksiä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annettuun lakiin.  
 
Turvallisuustutkinnan tarkoitus on yleisen turvallisuuden lisääminen, onnetto-
muuksien ja vaaratilanteiden ehkäiseminen sekä onnettomuuksista aiheutuvien 
vahinkojen torjuminen. Tutkinnan tarkoituksen selventämiseksi lain nimikettä sekä 
eräitä käsitteitä ehdotetaan muutettavaksi. Onnettomuustutkintakeskuksen nimi 
ehdotetaan muutettavaksi Turvallisuustutkintakeskukseksi. 
 
Turvallisuustutkintaa tekevien tutkijoiden toimivaltuuksiin ehdotetaan tehtäväksi 
lukuisia täsmennyksiä. Ehdotettujen muutosten taustalla on erityisesti perustus-
laista sekä Suomea sitovista kansainvälisistä velvoitteista ja Euroopan unionin 
direktiiveistä johtuvat vaatimukset. Esimerkiksi tutkijoiden tietojensaantioikeuksia 
ehdotetaan täsmennettäväksi. Uutta olisi oikeus saada tutkintaa varten välttämät-
tömiä teletunnistetietoja. Lisäksi lakiin ehdotetaan otettavaksi uusi säännös tutkin-
nassa saadun salassa pidettävän tiedon luovuttamisesta. 
 
Turvallisuustutkintalakiin ehdotetaan otettavaksi säännökset muun poikkeukselli-
sen tapahtuman tutkinnasta. Tarkoituksena olisi kirjata turvallisuustutkintaa koske-
vaan lakiin valmius tutkia sellaiset erityisen vakavat muut tapahtumat, jotka eivät 
kuitenkaan ole onnettomuuksia. Tällaista tutkintaa on tehty aiemmin kahdesti, 
vuosina 2007 ja 2008 tapahtuneiden kouluampumistapausten jälkeen. Tutkinta 
voitaisiin tehdä vain turvallisuustutkinnan tavoitteiden toteuttamiseksi eli vastaavi-
en tapahtumien ennalta ehkäisemiseksi. 
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Publikationen innehåller olycksundersökningsarbetsgruppens förslag till en reger-
ingsproposition angående en reform av lagstiftningen om undersökning av olyckor. 
 
I propositionen ingår ett förslag till en ny lag om säkerhetsundersökningar. Den 
nuvarande lagen om undersökning av olyckor ska upphävas. Dessutom föreslås 
vissa preciseringar i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet. 
 
Syftet med säkerhetsundersökningar är att öka den allmänna säkerheten, att före-
bygga olyckor och tillbud och att förhindra skador till följd av olyckor. För att syftet 
med undersökningarna ska framgå tydligare, föreslås det att lagens rubrik och 
vissa begrepp ändras. Namnet på Centralen för undersökning av olyckor ändras 
enligt förslaget till Säkerhetsundersökningscentralen. 
 
Flera preciseringar föreslås när det gäller befogenheterna för dem som utför un-
dersökningar. Bakgrunden till detta är i synnerhet de krav som ställs i grundlagen, 
i internationella förpliktelser som binder Finland och i EU-direktiv. Som exempel 
kan nämnas att utredarnas rätt att erhålla upplysningar preciseras. En nyhet är 
rätten att få teleuppgifter som är nödvändiga för en undersökning. Dessutom före-
slås en ny lagbestämmelse om utlämnande av sekretessbelagda uppgifter som 
har erhållits i en undersökning. 
 
I förslaget till lag om säkerhetsundersökningar ingår bestämmelser om undersök-
ning av andra exceptionella händelser. Avsikten är att lagen ska ge beredskap att 
undersöka sådana särskilt allvarliga händelser som inte är olyckor. Sådana under-
sökningar har gjorts två gånger tidigare – efter skolskjutningarna år 2007 och 
2008. Undersökningar ska kunna göras enbart med tanke på säkerhetsundersök-
ningens syften, dvs. för att förebygga motsvarande händelser. 
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EHDOTUS: 
Hallituksen esitys Eduskunnalle turvallisuustutkintalaiksi 
ja laiksi viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun 
lain muuttamisesta 

 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

 
Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi turvallisuustutkintalaki. Lailla kumottaisiin 
onnettomuuksien tutkinnasta annettu laki. Lisäksi ehdotetaan eräitä täsmennyksiä viran-
omaisten toiminnan julkisuudesta annetun lakiin. 
 
Esityksen tavoitteena on saattaa onnettomuuksien tutkintaa koskeva lainsäädäntö ajan 
tasalle sekä täyttää perustuslaista ja Suomea sitovista kansainvälisistä velvoitteista joh-
tuvat vaatimukset. Lisäksi esityksen tarkoituksena on panna täytäntöön merionnetto-
muuksien tutkinnasta annettu direktiivi. 
  
Turvallisuustutkinnan tarkoituksena on yleisen turvallisuuden lisääminen, onnetto-
muuksien ja vaaratilanteiden ehkäiseminen sekä onnettomuuksista aiheutuvien vahinko-
jen torjuminen. Tarkoituksen vahvistamiseksi lain nimikettä sekä eräitä käsitteitä ehdo-
tetaan muutettavaksi. Onnettomuuksien ja vaaratilanteiden tutkinnasta vastaavan kes-
kuksen nimi ehdotetaan muutettavaksi Turvallisuustutkintakeskukseksi.  
 
Turvallisuustutkintakeskuksen olisi ehdotuksen mukaan tutkittava suuronnettomuudet 
sekä tarkemmin määritellyt onnettomuudet ja vaaratilanteet ilmailussa, raideliikenteessä 
ja merenkulussa. Esityksen mukaan Turvallisuustutkintakeskus voisi tutkia myös muun 
onnettomuuden tai suuronnettomuuden vaaratilanteen tai muun vaaratilanteen, jos se on 
tarpeen turvallisuustutkinnan tarkoituksen kannalta. Useiden samankaltaisten onnetto-
muuksien tai vaaratilanteiden johdosta voitaisiin myös tehdä yhteinen teematutkinta. 
 
Turvallisuustutkintaa tekevien tutkijoiden toimivaltuuksiin ehdotetaan tehtäväksi lukui-
sia täsmennyksiä. Esimerkiksi tutkijoiden tietojensaantioikeuksia ehdotetaan täsmennet-
täväksi. Uutta olisi oikeus saada tutkintaa varten välttämättömiä teletunnistetietoja. Li-
säksi lakiin ehdotetaan otettavaksi uusi säännös tutkinnassa saadun salassa pidettävän 
tiedon luovuttamisesta. 
 
Turvallisuustutkintalakiin ehdotetaan otettavaksi säännökset muun poikkeuksellisen 
tapahtuman tutkinnasta. Tarkoituksena olisi kirjata turvallisuustutkintaa koskevaan la-
kiin valmius tutkia sellaiset erityisen vakavat muut tapahtumat, jotka eivät kuitenkaan 
ole onnettomuuksia. Tutkinta voitaisiin tehdä vain turvallisuustutkinnan tavoitteiden 
toteuttamiseksi eli vastaavien tapahtumien ennalta ehkäisemiseksi 
 
Ehdotetut lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2011. 
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YLEISPERUSTELUT 
 

1 Nykytila 

1.1 Lainsäädäntö ja käytäntö 

1.1.1 Lainsäädäntö 
 
Laki suuronnettomuuksien tutkinnasta (373/1985) tuli voimaan vuoden 1986 alusta. 
Lain nimike muutettiin vuonna 1996 laiksi onnettomuuksien tutkinnasta (onnettomuus-
tutkintalaki), jolloin tutkintaviranomaiseksi perustettiin Onnettomuustutkintakeskus. 
Lain nojalla on annettu asetus onnettomuuksien tutkinnasta (79/1996, onnettomuustut-
kinta-asetus). Asetuksella kumottiin asetus suuronnettomuuksien tutkinnasta 
(759/1985). 
 
Alun perin laki koski vain suuronnettomuuksien ja niiden vaaratilanteiden tutkintaa. 
Tutkintavalmiuden ylläpitämiseksi oikeusministeriön yhteydessä oli pysyvä valtion ko-
mitea, suuronnettomuustutkinnan suunnittelukunta. Tutkintalautakunnan jokaista tutkit-
tavaa tapausta varten asetti valtioneuvosto. Tämän lain nojalla vuosina 1986–1996 tut-
kittiin yhteensä 21 suuronnettomuutta tai suuronnettomuuden vaaratilannetta. 
 
Vuonna 1994 ilmailulain kokonaisuudistuksen yhteydessä (HE 294/1994 vp) suuronnet-
tomuuksien tutkintaa koskeva laki muutettiin onnettomuuksien tutkintaa koskevaksi 
laiksi (282/1995). Lain soveltamisala laajennettiin koskemaan suuronnettomuuksien ja 
niiden vaaratilanteiden lisäksi ilmailun onnettomuuksia ja ilmailuonnettomuuksien tut-
kinta siirrettiin ilmailulaitokselta oikeusministeriön yhteyteen perustetulle Onnetto-
muustutkintakeskukselle. Sille siirrettiin myös suunnittelukunnalle kuuluneet tehtävät. 
Aikaisemmin kaikki ilmailuonnettomuudet – vuodesta 1986 lähtien suuronnettomuuksia 
ja niiden vaaratilanteista lukuun ottamatta – oli tutkinut ilmailulaitoksen asettama tutki-
jalautakunta, joka antoi tutkintaselostuksen valtioneuvoston asettamalle lento-
onnettomuuksien tarkastuslautakunnalle. Tutkinnan kaksijakoisuudesta luovuttiin ja 
tutkinta siirtyi nyt kokonaisuudessaan Onnettomuustutkintakeskukselle. Tarkastuslauta-
kunta lakkautettiin. Muutoksen syynä oli ilmailuonnettomuuksien tutkintaa koskeva 
direktiivi (94/56/EY), jonka mukaan lento-onnettomuuksien tutkinnasta vastaavan vi-
ranomaisen on oltava itsenäinen ja ilmailuviranomaisesta riippumaton. Tutkinnasta vas-
tasivat edelleen tutkintalautakunnat. 
 
Onnettomuustutkintakeskuksen perustamisen yhteydessä rautatieonnettomuuksien tut-
kinta siirrettiin sille samaan aikaan ilmailuonnettomuuksia koskeneiden muutosten 
kanssa 1 päivänä maaliskuuta 1996 (6/1996). Aikaisemmin rautatieonnettomuudet oli 
tutkinut Valtionrautatiet. Tutkintalautakunnan oli asettanut tapauksen vakavuudesta 
riippuen joko Valtionrautateiden keskushallinto tai aluehallinto. Tutkintalautakunnat 
selvittivät lähinnä tapausten teknisiä syitä. Kun Valtionrautatiet yhtiöitettiin 1 päivänä 
heinäkuuta 1995, onnettomuuksien tutkinta siirrettiin samassa yhteydessä perustetun 
viranomaisyksikön, Ratahallintokeskuksen tehtäväksi ja siltä edelleen seuraavana vuon-
na Onnettomuustutkintakeskuksen tehtäväksi.  
 

12



 

Kun eduskunnassa käsiteltiin ilmailulakiehdotusta ja suuronnettomuuksien tutkinnasta 
annettua lakiehdotusta (HE 294/1994 vp) eduskunnan liikennevaltiokunta ja hallintova-
liokunta edellyttivät hallituksen pikaisesti ryhtyvän toimenpiteisiin myös maa- ja vesi-
liikenneonnettomuuksien tutkinnan järjestämiseksi mahdollisimman laajalti onnetto-
muustutkintalain mukaisessa järjestyksessä. Liikennevaliokunta täsmensi kannanottoaan 
niin, että tieliikennelaissa (267/1981) tarkoitettu autoilu ja kevytliikenne sekä silloisessa 
veneliikennelaissa (151/1969) määritelty veneily eivät kuuluisi kannanotossa tarkoitetun 
maa- ja vesiliikenteen piiriin. Myös raideliikenneonnettomuuksia koskevan muutosesi-
tyksen (HE 107/1995 vp) yhteydessä eduskunta edellytti hallituksen ryhtyvän toimenpi-
teisiin vesiliikenneonnettomuuksien järjestämiseksi onnettomuustutkintalain mukaisesti, 
mutta ei kuitenkaan veneilyn osalta. 
 
Vesiliikenneonnettomuuksia olivat aikaisemmin tutkineet vuoden 1939 merilakiin 
(167/1939) vuonna 1967 lisättyjen säännösten perusteella kauppa- ja teollisuusministe-
riön, myöhemmin liikenneministeriön asettamat tutkintatoimikunnat. Säännös otettiin 
sellaisenaan merilain (674/1994) 18 luvun 15 §:ään. Tutkintalautakuntia asetettiin eri-
tyisesti tapauksissa, joita myöhemmin olisi pidetty suuronnettomuuksina. Vesiliikenne-
onnettomuuksien tutkinta siirtyi Onnettomuustutkintakeskuksen tehtäväksi 1 päivänä 
maaliskuuta 1997 (97/1997). Veneilyonnettomuudet eivät pääsääntöisesti kuulu tämän 
tutkinnan piiriin. Onnettomuustutkinta-asetukseen otettiin uusi 6 a luku vesiliikenneon-
nettomuuksien tutkinnasta. Samassa yhteydessä suuronnettomuuden vaaratilanteen tut-
kintalautakunnan asettamistoimivalta siirrettiin oikeusministeriöltä Onnettomuustutkin-
takeskuksen tehtäväksi. 
 
Onnettomuustutkintalain ja vanhan ilmailulain (1242/2005) nojalla on annettu myös 
valtioneuvoston asetus sotilasilmailusta (1243/2005, sotilasilmailuasetus), joka kumosi 
aiemman puolustusministeriön asetuksen sotilasilmailusta (387/1996). Valtioneuvoston 
asetus on edelleen voimassa uuden ilmailulain (1194/2009) siirtymäsäännösten mukai-
sesti. 
 
Onnettomuustutkintalain käsittelyn yhteydessä eduskunnan liikennevaliokunta ja hallin-
tovaliokunta ottivat kantaa myös tieliikenneonnettomuuksien tutkintaan. Kuolemaan 
johtaneita tieliikenneonnettomuuksia on eri tahojen vapaaehtoisuuteen ja keskinäiseen 
sopimukseen perustuen tutkittu vuodesta 1968 lähtien osana liikenneturvallisuustyötä. 
Tieliikenneonnettomuuksia ei kuitenkaan suuronnettomuuksia lukuun ottamatta katsottu 
niiden suuren lukumäärän vuoksi tarkoituksenmukaiseksi sisällyttää onnettomuustutkin-
talain piiriin. Tie- ja maastoliikenteen onnettomuuksien tutkinnasta annettiinkin myö-
hemmin oma laki tie- ja maastoliikenneonnettomuuksien tutkinnasta (24/2001), joka tuli 
voimaan 1 päivänä lokakuuta 2001. Onnettomuuksien tutkinnasta vastaa Liikenneva-
kuutuskeskus. 
 
Vuoden 1997 jälkeen Onnettomuustutkintakeskuksen tehtävänä on ollut tutkia yleisen 
turvallisuuden lisäämiseksi ja onnettomuuksien ehkäisemiseksi suuronnettomuudet ja 
niiden vaaratilanteet laadusta riippumatta sekä ilmailu-, raideliikenne- ja vesiliikenne-
onnettomuudet. Onnettomuustutkintalaissa on säännökset tutkintaviranomaisista, tut-
kinnan suorittamisesta, toimivaltuuksista sekä tutkintaselostuksesta. Eri liikennemuoto-
jen onnettomuuksien tutkinnasta on myös kansainvälisiä sopimuksia ja Euroopan unio-
nin lainsäädäntöä. 
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Tuusulan Jokelassa sattui 7 päivänä marraskuuta 2007 ampumatapaus, jossa lukiolainen 
surmasi kahdeksan henkilöä ja itsensä. Tapauksella koettiin olevan laaja yhteiskunnalli-
nen merkitys. Koska Jokelan tapauksessa ei ollut kysymys onnettomuudesta, vaan rikol-
lisesta teosta, ei tutkintalautakuntaa voitu asettaa onnettomuustutkintalain nojalla. Tut-
kinnasta ehdotettiin (HE 51/2008 vp) säädettäväksi erityislaki Jokelan koulukeskuksessa 
sattuneiden kuolemaan johtaneiden tapahtumien tutkinnasta. Lain eduskuntakäsittelyn 
aikana tapahtui Kauhajoella kouluampumistapaus 23 päivänä syyskuuta 2008, jossa 
oppilas ampui kymmenen ihmistä ja itsensä. Lain nimike muutettiin laiksi eräiden kuo-
lemaan johtaneiden tapauksien tutkinnasta (662/2008) ja laki rajattiin koskemaan näitä 
kahta tapausta. Valtioneuvosto asetti kumpaakin tapausta varten tutkintalautakunnan. 
Tutkintalautakunnat toimivat oikeusministeriön yhteydessä. 
 

1.1.2 Onnettomuustutkinta käytännössä 
 
Onnettomuustutkintakeskuksen tutkimat onnettomuudet ja vaaratilanteet 
 
Onnettomuustutkintakeskus tutkii vuosittain noin 70 onnettomuutta tai vaaratilannetta. 
Määrä on pysynyt lähes samana vuosia. Vuodesta 2006 vakavien onnettomuuksien lu-
kumäärää ovat lisänneet kuolemaan johtaneiden tasoristeysonnettomuuksien tutkinta. 
Muutos johtuu rautatieturvallisuusdirektiivin (2004/49/EY) velvoitteesta tutkia sellaiset 
tapaukset rautatieliikenneonnettomuuksina.  
 
Onnettomuustutkintakeskuksen tutkimia suuronnettomuuksia tapahtui viimeksi vuonna 
2004, jolloin tutkittiin Äänekosken Konginkankaalla sattunut linja-auton ja rekan yh-
teentörmäys sekä suomalaisten viranomaisten toiminta Kaakkois-Aasian tsunamin jäl-
keen.  
 
Onnettomuustutkintakeskuksen tutkintakäytännössä on tapahtunut muutoksia. Vähäi-
semmistä onnettomuus- ja vaaratilannetapauksista tehdään aikaisempaa useammin ns. 
esiselvitys tai D-tutkinta. Ne ovat pienimuotoisempia ja niistä tehdään lyhyempi selos-
tus kuin vakavammista tapauksista tehty täysmittainen tutkintaselostus.   
 
Tilasto vuosina 2005–2009 tutkittavaksi otetuista tapauksista 
 

Tutkinnan taso A B C D S Yhteensä 
2009 - 19 11 34 2 66 
2008 - 13 19 37 1 70 
2007 - 10 19 39 2 70 
2006 - 7 18 35 1 61 
2005 - 11 23 32 2 68 

 
Yhteensä 

 
- 

 
60 

 
90 

 
117 

 
8 

 
335 

 
Tutkinnan tasojen tunnusta koskevat selitteet: A: suuronnettomuus, B: onnettomuus tai suuronnettomuu-
den vaaratilanne, C: vaaratilanne, vaurio tai vähäinen onnettomuus, D: muut tapahtumat, S: turvalli-
suusselvitys, teematutkinta. 
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Yksittäisten onnettomuuksien ja vaaratilanteiden tutkinnan lisäksi onnettomuustutkinta-
keskus on tehnyt niin sanottuja turvallisuusselvityksiä tai teematutkimuksia. Niitä on 
tehty useiden samantyyppisten onnettomuuksien johdosta. Tarkoituksena on ollut selvit-
tää, onko onnettomuuksilla toisiaan muistuttavia piirteitä ja toistuvia syitä. Teematut-
kintoina on tutkittu muun muassa vuosina 2000 ja 2001 tapahtuneet linja-autopalot, 
kuolemaan johtaneet tulipalot, kevättalven 2006 rakennusten kattojen sortumiset, koti-
maan matkustaja-alusliikenteen turvallisuutta, luotsaustoimintaa, vaaratilanteiden meri-
radioliikennettä, väsymyksen syitä ja yleisyyttä komentosiltatyöskentelyssä sekä tasoris-
teysonnettomuuksia. 
 
Kansainvälinen yhteistyö tutkinnassa on viime vuosina lisääntynyt ja saanut vakiintu-
neet muodot. Onnettomuustutkintakeskus on tehnyt yhteistyötä useiden valtioiden kans-
sa meri- ja ilmailuonnettomuuksien tutkinnassa. Merkittävimmät kansainväliset tutkin-
nat ovat olleet matkustajalautta Estonian uppoaminen ja Copterlinen helikopterionnet-
tomuus. Suomi osallistui yhdessä Viron ja Ruotsin kanssa kansainvälisen tutkintako-
mission työhön, joka tutki virolaisen matkustajalautta Estonian uppoamisen Itämerellä 
vuonna 1994. Vuonna 2005 Suomenlahdella tapahtunut Copterlinen helikopterionnet-
tomuus tapahtui Virossa. Suomi osallistui tapauksen tutkintaan kuitenkin erittäin mitta-
valla panoksella kansainvälisten sopimusten mukaisesti. 
 
Samasta tapahtumasta on mahdollista tehdä paitsi onnettomuustutkintalain mukainen 
tutkinta myös muu tutkinta. Sotilasilmailun tutkintaa ja tie- ja maastoliikenneonnetto-
muuksien tutkintaa pääosin lukuun ottamatta tutkinta voi olla rinnakkaista Onnetto-
muustutkintakeskuksen tekemän tutkinnan kanssa. 
 
Muut tutkintaa suorittavat viranomaiset ja tahot 
 
Poliisi. Poliisi tekee rikoksen esitutkintaa ja poliisitutkintaa. Rikoksen esitutkinnassa 
poliisi selvittää, onko tapahtunut rikos, missä olosuhteissa se on tapahtunut ja keitä asia 
koskee. Esitutkinnassa selvitetään myös rikoksella aiheutettu vahinko, saavutettu hyöty 
ja mitä vaatimuksia asianomistajalla on. Poliisi on velvoitettu toimittamaan esitutkinnan 
ilman aiheetonta viivytystä. Jokaiselle tutkittavaksi otettavalle rikosasialle poliisi nime-
ää tutkinnanjohtajan. Tutkinnanjohtaja vastaa tutkinnan etenemisestä. 
 
Poliisin on ilmoitettava sille tutkittavaksi tulleesta rikoksesta myös syyttäjälle, kun jota-
kuta epäillään syylliseksi rikokseen. Ilmoitusta ei kuitenkaan tehdä, jos asia on yksin-
kertainen esim. näpistys, lievä pahoinpitely tai liikenneturvallisuuden vaarantaminen. 
Esitutkinnan yleisistä periaatteista säädetään esitutkintalaissa (449/1987). 
 
Poliisitutkinnalla tarkoitetaan muuta poliisin toimittamaa tutkintaa kuin rikoksen esitut-
kintaa. Yleisimmät poliisitutkinnan lajit ovat kuolemansyyn tutkinta, henkilön ka-
toamistapauksen selvittäminen, tapaturmavakuutuslain (608/1948) nojalla tehtävä työ-
tapaturmatutkinta, ulkomaalaislain nojalla tehtävä turvapaikkatutkinta, tieliikenteen 
hirvionnettomuuksien tutkinta sekä liiketoimintakieltoon asettamista koskeva tutkinta. 
Poliisitutkinnasta säädetään poliisilaissa (493/1995). 
  
Tie- ja maastoliikenneonnettomuuksien tutkinnasta säädetään laissa tie- ja maastoliiken-
neonnettomuuksien tutkinnasta. Tutkintaa ohjaa liikenne- ja viestintäministeriön aset-
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tama liikenneonnettomuuksien tutkinnan neuvottelukunta. Se on asettanut 20 alueelli-
sesti toimivaa, pysyvää liikenneonnettomuuksien tutkijalautakuntaa, joiden toimialueet 
noudattavat maakuntarajoja. Niissä on 240 eri alojen asiantuntijaa, joiden tehtävänä on 
tutkia toimialueellaan tapahtuneita tie- ja maastoliikenneonnettomuuksia. Liikenneva-
kuutuskeskus huolehtii liikenneonnettomuuksien tutkinnan ylläpitämisestä, tutkinnan 
tulosten käytöstä ja tietopalvelusta. Neuvottelukunta ja tutkijalautakunnat toimivat Lii-
kennevakuutuskeskuksen yhteydessä. 
 
Liikenneonnettomuuksien tutkijalautakuntien tehtävänä on selvittää onnettomuuden 
kulku, riskitekijät, seuraukset ja olosuhteet liikenneonnettomuuden syiden selvittämi-
seksi sekä tehdä tarvittavat esitykset liikenneturvallisuustoimenpiteiksi. Tutkinnassa 
kerättyä tietoaineistoa käytetään liikenneturvallisuustyöhön. Tutkijalautakuntien tehtä-
vänä ei ole selvittää onnettomuuksien syyllisyyskysymyksiä. 
 
Tutkijalautakunnat tutkivat nykyisin kaikki kuolemaan johtaneet tieliikenneonnetto-
muudet sekä myös muita seurauksiltaan lievempiä onnettomuuksia. Vuodessa liikenne-
onnettomuuksien tutkijalautakunnat tutkivat kaikkiaan noin 450 onnettomuutta.  
 
Sotilasilmailu. Sotilasilmailussa tapahtuneen onnettomuuden tutkii sotilasilmailusta 
annetun asetuksen mukaan sotilasilmailuonnettomuuksien tutkintalautakunta. Lauta-
kunnan asettaa puolustusvoimien sotilasilmailuviranomainen. Yksinomaan sotilasilmai-
lussa tapahtunut onnettomuus, vaurio ja vaaratilanne tutkitaan sen syiden selvittämisek-
si, turvallisuuden lisäämiseksi ja onnettomuuksien ehkäisemiseksi. Tutkinnasta laadi-
taan tutkintaselostus. Tutkinnassa ja tutkintaselostuksen laadinnassa noudatetaan sovel-
tuvin osin onnettomuustutkintalain säännöksiä. Puolustusministeriö asettaa kolmeksi 
vuodeksi kerrallaan sotilasilmailuonnettomuuksien tarkastuslautakunnan, jolle sotilas-
ilmailuviranomainen toimittaa lausuntoa varten tutkinta-aineiston ja selvityksen toi-
menpiteistä.  
 
Säteilyturvakeskus. Säteilyturvakeskuksen suorittaman tapahtumien tutkinnan tarkoituk-
sena on selvittää, onko ydinvoiman käytössä noudatettu ydinenergialakia (990/1987) ja 
sen nojalla annettuja säännöksiä ja määräyksiä ja onko toiminta muuten järjestetty 
asianmukaisella tavalla. Säteilyturvakeskuksen tutkinta täydentää muuta ydinlaitosten 
valvontaa. Ydinlaitokset ovat velvollisia raportoimaan säteilyturvakeskukselle erilaisista 
tapahtumista sen ohjeiden mukaisesti. Tutkinnan käynnistämisestä ja tutkintaryhmästä 
päättää pääjohtaja. Tapahtuman tutkinnan käynnistymiselle on esitetty perusteet Säteily-
turvakeskuksen laatukäsikirjassa. Tutkinnan suorittaa jokaista yksittäistapausta varten 
erikseen nimetty tutkintaryhmä. Tutkinnan perusteella annetaan tarvittaessa suosituksia 
toiminnan kehittämiseksi. 
 
Turvatekniikan keskus. Turvatekniikan keskus (Tukes) toimii Suomessa teknisen turval-
lisuuden ja luotettavuuden valvontaviranomaisena. Osana valvontaa Tukes kerää tietoja 
toimialallaan sattuneista onnettomuuksista. Onnettomuuksien tutkinnasta säädetään kus-
sakin Tukesin valvomaa toimialaa koskevassa säädöksessä, esimerkiksi sähköturvalli-
suuslaissa (410/1996), painelaitelaissa (869/1999), räjähdeasetuksessa (473/1993) ja 
nestekaasuasetuksessa (711/1993). Tukes saa tiedot onnettomuuksista pääosin muilta 
viranomaisilta ja suoraan yrityksiltä. Tukes asettaa tutkintaryhmän kuhunkin tapaukseen 
erikseen.  
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Työsuojeluviranomaisten velvollisuus tutkia työtapaturmia perustuu työsuojelun val-
vonnasta annettuun lakiin (44/2006). Työsuojeluviranomaisen on tehtävä tapaturmatut-
kimus kiireellisesti saatuaan tiedon tapaturmavakuutuslain 38 §:n tarkoittamasta vaikea-
laatuiseen vammaan tai kuolemaan johtaneesta tapaturmasta. Työmatkalla tapahtuneita 
tapaturmia työsuojeluviranomaiset eivät yleensä tutki. Ilmoitukset työtapaturmista tule-
vat yleensä työnantajalta, poliisilta tai hätäkeskukselta. Työsuojelulain mukaan tutki-
muksessa on selvitettävä tapahtumien kulku ja työtapaturmaan johtaneet syyt sekä mah-
dollisuudet estää samankaltaisten tapahtumien toistuminen. Työsuojelutarkastajat tutki-
vat työpaikoilla noin 800 työtapaturmaa ja 50 ammattitautitapausta vuodessa. Tapatur-
matutkinta on valvontatoimintaa, jossa tarkastellaan myös, onko työpaikalla sovelletta-
via työsuojelusäännöksiä noudatettu.  
 
Tapaturmavakuutuslaitosten liitto. Tapaturmavakuutuslaitosten liiton työtapaturmia 
koskeva tutkinta perustuu työmarkkinajärjestöjen keskinäiseen sopimukseen vuodelta 
1986. Tutkinnan kohteena ovat Suomessa työssä tai siihen verrattavissa olosuhteissa 
tapahtuneet, kuolemaan johtaneet tapaturmat, joihin sovelletaan lakisääteistä tapaturma-
vakuutusta. Sairauskohtauksesta tai väkivallasta aiheutuneet sekä liikenteessä sattuneet 
kuolemantapaukset eivät kuulu tutkinnan piiriin. Tapaturmien tutkinta on laajentunut 
työntekijöistä (TOT-tutkinta) myös yrittäjiin (YTOT-tutkinta). Tutkintaryhmän asettaa 
ja tutkinnan kustannuksista vastaa Tapaturmavakuutuslaitosten liitto. Tutkinnan tarkoi-
tuksena on työtapaturmien torjunta. Tutkinnasta laaditaan julkinen tutkintaraportti, jo-
hon ei kuitenkaan sisällytetä tietoja tapaturmaan osallisista henkilöistä.  
 
Pelastuslain (468/2003) 87 §:n mukaan alueen pelastusviranomaisen on arvioitava ja 
tarvittaessa myös selvitettävä tulipalon syy. Jos on aihetta epäillä, että tulipalo tai muu 
onnettomuus on aiheutettu tahallisesti tai tuottamuksellisesti, on pelastusviranomaisen 
ilmoitettava siitä poliisille. Sisäasiainministeriön määräyksestä voidaan palon tai muun 
onnettomuuden selvittämiseksi suorittaa erityinen tutkimus. Tutkimuksen suorittajalla 
on oikeus päästä onnettomuuskohteeseen, saada tutkinnassa tarvittavia asiakirjoja on-
nettomuuskohteen edustajalta ja tietoja pelastusviranomaisilta sekä ottaa näytteitä on-
nettomuuskohteesta. Vastaava oikeus on alueen pelastusviranomaisella, joka selvittää 
tulipalon syytä. 
 

1.2 Kansainvälinen kehitys sekä ulkomaiden ja Euroopan unionin lainsääntö 

1.2.1 Kansainvälinen kehitys 
 
Kansainvälisesti onnettomuuksien tutkinta turvallisuuden edistämiseksi on koskenut 
lähinnä eri kuljetus- ja liikennöintimuotoja. Tutkinta ja tutkintaorganisaatiot ovat muo-
dostuneet tutkinta-aloittain ilmailuun, rautatieliikenteeseen ja merenkulkuun ja eräissä 
maissa myös öljy- ja kaasuputkistoille tapahtuneiden onnettomuuksien tutkintaan. Tut-
kintaorganisaatioita, joille kuuluu useiden liikennemuotojen tutkinta ja osalle myös 
muiden onnettomuuksien tutkintaa on Suomen lisäksi Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa, 
Yhdysvalloissa, Kanadassa, Uudessa Seelannissa, Alankomaissa, Australiassa ja Japa-
nissa. 
 

17



 

Kansainvälisesti katsoen tutkintaorganisaatiot ovat usein valvontaviranomaisen vastuul-
la tai sijoitettu sen yhteyteen. Tutkintaorganisaation riippumattomuus näistä viranomai-
sista on korostunut kuitenkin erityisesti viimeisten 15–20 vuoden aikana. Uusimmassa 
Euroopan unionin lainsäädännössä vaaditaan, että turvallisuustutkintaorganisaatiot il-
mailussa, merenkulussa ja rautateillä ovat toiminnallisesti valvontaviranomaisesta riip-
pumattomia. 
 
Eri liikennealoilla tehty turvallisuustutkinta keskittyi alun perin ainoastaan teknisten 
seikkojen selvittämiseen. Vähitellen on kiinnitetty huomiota myös niin sanottujen inhi-
millisten tekijöiden vaikutuksiin ja 1980–1990-luvun taitteesta lähtien myös organisato-
risiin tekijöihin, järjestelmiin, turvallisuuskulttuuriin ja johtamiseen. Samoin erilaiset 
turvallisuuteen vaikuttavat ilmiöt, kuten väsymys, ovat tulleet tutkinnan kohteeksi yhä 
useammin. Kansainvälisesti on tutkintaa pyritty yhtenäistämään kehittämällä yhtenäisiä 
tutkintamenetelmiä ja kiinnittämällä huomiota siihen, miten tutkinta tehdään eikä pel-
kästään siihen, mitä seikkoja tutkitaan. 
 
Kansainvälisesti kehitys on edennyt suosituksista yhä velvoittavampien määräysten an-
tamiseen turvallisuustutkinnasta. Kansainvälisillä sopimuksilla ja muilla velvoitteilla 
pyritään yhä suurempaan tutkinnan standardisointiin ja harmonisointiin samoin kuin 
kiinteämpään kansainväliseen ja alueelliseen yhteistyöhön. Myös tutkinnan laatuun ja 
uskottavuuteen kiinnitetään aikaisempaa enemmän huomiota. Rajanvetoa turvallisuus-
tutkinnan ja oikeudellisen (poliisin tai muun esitutkintaviranomaisen suorittaman) tut-
kinnan välillä yritetään selkeyttää. Huomiota kiinnitetään yhä enemmän myös turvalli-
suustietojen saatavuuteen ja niiden käyttöön sekä tietojen aikaisempaa suurempaan luot-
tamuksellisuuteen ja suojaamiseen sekä mahdollisuuteen käyttää tutkinnassa saatuja 
tietoja pelkästään turvallisuustarkoituksiin.  
 
Keskeisiä kehittämiskohteita tulevaisuudessa ovat tutkintaorganisaatioiden keskinäinen 
ja alueellinen yhteistyö, tutkinnan auditointi, taloudellisten resurssien arviointi sekä 
suositusten toteuttamisen aikaisempaa parempi seuranta. Keskeisiä kysymyksiä ovat 
myös tutkijoiden koulutus ja pätevyys sekä onnettomuuksien uhrien ja omaisten asema 
ja oikeudet. 
 

1.2.2 Kansainväliset sopimukset 
 
Järjestelmällistä onnettomuustutkintaa on pisimpään tehty ilmailussa. Ensimmäiset kan-
sainväliset menettelyohjeet sisältyivät vuodesta 1951 alkaen Kansainvälisen siviili-
ilmailujärjestö ICAO:n vuoden 1944 kansainvälisen siviili-ilmailusopimuksen (SopS 
11/1949, ns. Chicagon sopimus) liitteeseen 13 (engl. Annex 13). Liitteestä on piakkoin 
tulossa voimaan kymmenes painos.  
 
Liitteen määräysten mukaan sopimusvaltio on aina velvollinen tutkimaan sen alueella 
tapahtuneen liitteessä määritellyn onnettomuuden tai vakavan vaaratilanteen. Liitteessä 
on määräykset tutkinta- ja ilmoitusvelvollisuudesta, tutkinnasta, kansainvälisestä yhteis-
työstä ja velvoitteista sekä tutkintaselostuksesta. Osa määräyksistä on velvoittavia, osa 
suosituksia.  
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Annex 13:n mukaan onnettomuustapauksessa rekisteröinti-, operaattori-, suunnittelu- ja 
valmistajavaltiolla on oikeus nimetä valtuutettu edustaja (engl. accredited representati-
ve) muun valtion suorittamaan tutkintaan. Tällä edustajalla avustajineen on melko laajat 
valtuudet osallistua tutkintaan, muun muassa päästä onnettomuuspaikalle, tutkia hylkyä, 
saada tutkinta-aineistoa, osallistua tutkinnan eri vaiheisiin ja saada raporttiluonnos. 
Edustajalla on velvollisuus omalta osaltaan toimittaa aineistoa tutkintaa varten. Saman-
tyyppinen vaikka rajoitetumpi oikeus voi olla myös muilla valtioilla, muun muassa niil-
lä joiden kansalaisia on onnettomuudessa kuollut. 
 
Lippuvaltiolla on kansainvälisten sopimusten perusteella ollut jo pitkään velvollisuus 
tutkia sen lipun alla purjehtiville aluksille tapahtuneet merionnettomuudet. Ihmishengen 
turvaamisesta merellä tehty kansainvälinen sopimus vuodelta 1948 (SopS 24/1953, SO-
LAS-sopimus) sisälsi määräyksen, jossa lippuvaltiota vaadittiin tekemään tutkinta sen 
lipun alla purjehtivalle alukselle, jos sellainen tutkinta auttaisi tunnistamaan määräyk-
siin liittyviä tekijöitä tapahtumaan myötävaikuttavina tekijöinä. Tämä määräys siirtyi 
myös vuoden 1960 SOLAS-sopimukseen (SopS 33/1965) ja nykyiseen sopimukseen, 
joka on tehty vuonna 1974 (SopS 11/1981). Samanlainen määräys sisältyi myös kan-
sainväliseen lastiviivayleissopimuksen vuodelta 1966 (SopS 52/1968, 23 artikla).  
 
Myös vuoden 1973 kansainvälinen yleissopimus aluksista aiheutuvan meren pilaantu-
misen ehkäisemisestä tehty sopimus (SopS 51/1983, MARPOL 73/78-yleissopimus) 
sisältää säännöksen onnettomuuksien tutkinnasta (artikla 12). Yhdistyneiden kansakun-
tien merioikeusyleissopimukseen 10.12.1982 (SopS 50/1996, UNCLOS) 94(7) artiklaan 
sisältyy myös määräys lippuvaltion velvollisuudesta tutkia aavalla merellä tapahtunut 
onnettomuus tai vaaratilanne. Valtiolla on myös suvereniteettiin perustuva oikeus ran-
nikkovaltiona tutkia sisävesillään tai merialueellaan tapahtunut onnettomuus, joka voi 
aiheuttaa vaaraa ihmishengelle tai ympäristölle tai koskee rantavaltion etsintä- ja pelas-
tusviranomaisia tai muulla tavalla vaikuttaa kyseiseen rantavaltioon. (UNCLOS, 2 artik-
la). Useilla valtioilla on myös kansallisessa lainsäädännössä tätä koskevia säännöksiä.  
 
Merionnettomuuksien osalta kansainvälinen merenkulkujärjestö IMO on pyrkinyt edis-
tämään yhteistyötä ja yhteisten etujen tunnistamista onnettomuustutkinnassa useilla eri 
päätöslauselmilla. Ensimmäinen päätöslauselma koski osallistumista merionnettomuuk-
sien viralliseen tutkintaan A.173(ES.IV) marraskuulta 1968. Muita päätöslauselmia oli-
vat A.322(IX) marraskuulta 1975 tutkinnan toimittamisesta ja päätöslauselma A440(XI) 
tietojen vaihdosta tutkinnassa sekä päätöslauselma A.442(XI) hallintojen henkilö- ja 
materiaaliresurssien tarpeesta marraskuulta 1979. Vuonna 1989 hyväksyttiin päätöslau-
selma A.637(16) yhteistyöstä merionnettomuustutkinnassa. 
 
Näiden päätöslauselmien pohjalta ja niitä laajentaen hyväksyttiin marraskuussa 1997 
päätöslauselma A.849(20) (merionnettomuustutkintakoodi). Sitä täydennettiin 1999 
päätöslauselmalla A.884(21), joka koski inhimillisten tekijöiden tutkintaa. Merionnet-
tomuustutkintakoodi liitteineen on kuitenkin tähän asti ollut vain suositus. 
 
IMO:n merionnettomuustutkintakoodi on 1 päivänä tammikuuta 2010 alkaen tullut osin 
sopimusvaltioita velvoittavaksi osana SOLAS-yleissopimusta (päätöslauselma 
MSC.255(84), 16.11.2008). Suomi ei vielä ole hyväksynyt sopimuksen muutosta. 
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Rautatieonnettomuuksien tai niin sanottujen muiden onnettomuuksien ja vaaratilantei-
den tutkinnasta ei ole kansainvälisiä sopimuksia tai säännöksiä. 
 

1.2.3 Euroopan unionin lainsäädäntö  
 
Euroopan yhteisö antoi vuonna 1980 neuvoston direktiivin jäsenvaltioiden tulevasta 
yhteistyöstä ja keskinäisestä avusta lento-onnettomuuksien tutkimisessa (80/1266/ETY). 
Tämä direktiivi korvattiin vuonna 1994 neuvoston direktiivillä siviili-ilmailun onnetto-
muuksien ja vaaratilanteiden tutkinnan perusperiaatteista (94/56/EY, ilmailuonnetto-
muusdirektiivi). Direktiivin säännökset ovat pääosin sopusoinnussa ICAO:n Annex 13:n 
määräysten kanssa. Direktiivi kuitenkin edellyttää, että tutkinnan suorittaa ilmailuonnet-
tomuuksien tutkintaa hoitava pysyvä toimielin, joka on toiminnallisesti riippumaton 
erityisesti kansallisesta ilmailuviranomaisesta. Lisäksi vuonna 2003 annettiin direktiivi 
2003/42/EY poikkeamien ilmoittamisesta siviili-ilmailun alalla. 
 
Euroopan unionin komissio on antanut lokakuun lopussa 2009 ehdotuksen direktiivin 
korvaavaksi uudeksi ilmailuonnettomuuksien tutkintaa koskevaksi asetukseksi 
(KOM(2009) 611 lopullinen, 29.10.2009). Tarkoituksena on, että asetus tulisi voimaan 
vuonna 2011. Ehdotuksen mukaan direktiivi ei enää vastaa nykyiselle onnettomuustut-
kinnalle asetettuja vaatimuksia. Uudistuksen tarkoitus on saattaa säännökset ajan tasalle, 
parantaa ja yhdenmukaistaa onnettomuustutkintaa sekä taata tutkinnalle suurempi riip-
pumattomuus sekä suojella paremmin turvallisuustietoja ja niitä henkilöitä, joilta tut-
kinnassa tietoja saadaan. Pyrkimys on myös selkeyttää Euroopan unionin ja kansallisten 
elinten rooleja ja parantaa suositusten implementointia. Samoin pyritään vahvistamaan 
onnettomuuksien uhrien ja heidän perheidensä oikeuksia. Tarkoitus on myös muuttaa 
nykyinen epävirallinen yhteistyö turvallisuustutkintaviranomaisten eurooppalaiseksi 
verkostoksi. Asetusehdotuksen johdosta on eduskunnalle annettu valtioneuvoston kir-
jelmä (U 86/2009 vp). 
 
Raideliikenneonnettomuuksia koskee Euroopan unionin direktiivin 2004/49/EY (Eu-
roopan parlamentin ja neuvoston direktiivin yhteisön rautateiden turvallisuudesta sekä 
rautatieyritysten toimiluvista annetun neuvoston direktiivin 95/18/EY ja rautateiden 
infrastruktuurikapasiteetin myöntämisestä ja rautateiden infrastruktuurin käyttömaksu-
jen perimisestä sekä turvallisuustodistusten antamisesta annetun direktiivin 2001/14/EY 
muuttamisesta, rautatieturvallisuusdirektiivi) viides luku. Direktiivin täytäntöönpano ei 
edellyttänyt välittömiä muutoksia onnettomuustutkintalakiin Ilmailuonnettomuusdirek-
tiivin tavoin rautatieturvallisuusdirektiivissä edellytetään, että tutkintaelin on toiminnal-
lisesti ja oikeudelliselta rakenteeltaan ja päätöksenteoltaan riippumaton infrastruktuurin 
haltijoista tai muista osapuolista, joiden edut saattavat joutua ristiriitaan tutkintaelimelle 
annetun tehtävän kanssa. 
 
Merionnettomuuksien osalta Euroopan unionin lainsäädäntö on varsin uutta. Pakollises-
ta katsastusjärjestelmästä säännöllisen ro-ro-alusliikenteen ja suurnopeusmatkustaja-
alusliikenteen turvallisen harjoittamisen varmistamiseksi (1999/35/EY) annetun neuvos-
ton direktiivin 12 artikla edellytti, että jäsenvaltiot omassa oikeusjärjestelmässään mää-
rittelevät, missä määrin se ja muut valtiot voivat osallistua ja olla yhteistyössä ro-ro-
alukselle tai nopealla matkustaja-alukselle sattuneen onnettomuuden tutkinnassa. Onnet-
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tomuuden tutkinnan aloittaminen kuului sille valtiolle, jonka vesillä onnettomuus sattui 
tai jonka satamassa alus viimeksi oli käynyt.  
 
Lisäksi alusliikennettä koskevan yhteisön seuranta- ja tietojärjestelmän perustamista 
koskevan direktiivin (2002/59/EY) 11 artiklassa säädetään, että jäsenvaltion on tutkin-
nassa noudatettava IMO:n merionnettomuustutkintakoodia ja julkaistava tutkinnan tu-
lokset mahdollisimman nopeasti. 
 
Merionnettomuuksien tutkintaa koskeva Euroopan unionin lainsäädäntö uudistettiin 
vuonna 2009. Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi meriliikenteen onnetto-
muuksien tutkinnan perusperiaatteista ja neuvoston direktiivin 1999/35/EY ja Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/59/EY muuttamisesta (2009/18/EY, merion-
nettomuusdirektiivi) hyväksyttiin 23 päivänä huhtikuuta 2009. Jäsenvaltioiden on saa-
tettava sen noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voi-
maan viimeistään 17 päivänä kesäkuuta 2011. Direktiivissä edellytetään, että tutkinta-
elin on riippumaton. Direktiivi on tarkoitus panna pääosin täytäntöön uudella turvalli-
suustutkintalailla.  
 
Eri liikennemuotojen tutkintaa koskevat direktiivit on annettu eri aikoina ja ne ovat laa-
juudeltaan ja yksityiskohdiltaan erilaisia. Toimivalta- ja menettelysäännökset ovat kui-
tenkin eri direktiiveissä hyvin samankaltaisia. Kaikille direktiiveille on yhteistä se, että 
turvallisuustutkinta on erillinen muusta tutkinnasta, kuten oikeudellisesta tutkinnasta 
eikä tutkinnassa oteta kantaa syyllisyyteen tai vahingonkorvausvelvollisuuteen. Tutkin-
taorganisaation on oltava itsenäinen ja riippumaton alan valvontaviranomaisesta. Kus-
sakin direktiivissä on hieman eri määritelmin määritelty ne tutkittavat onnettomuudet, 
jotka jäsenvaltion on aina pakko tutkia. Muiden tapausten tutkinta jää tutkintaorganisaa-
tion harkintaan. Tutkintaselostuksen pitää olla julkinen. Ilmailussa ja raideliikenteessä 
perusperiaate on, että onnettomuuden tutkii tapahtumavaltio. Merionnettomuuksissa 
tutkintavelvollisuus on usein sekä lippu- että tapahtumavaltiolla. Tällöin valtioiden rin-
nakkainen tutkinta on mahdollinen, vaikka ei toivottava. 
 
Kaikissa Euroopan unionin jäsenmaissa on riippumaton organisaatio sekä ilmailututkin-
taa että rautatieonnettomuustutkintaa varten. Eräissä jäsenmaissa luodaan parhaillaan 
merionnettomuustutkintaorganisaatioita uuden direktiivin johdosta. Useimmissa jäsen-
maissa eri liikennealojen tutkintaorganisaatiot toimivat toisistaan erillisinä. Muutamissa 
jäsenmaissa kuten Alankomaissa ja pohjoismaissa organisaatioita on yhdistetty niin, että 
sama onnettomuustutkintaelin tutkii eri kuljetusmuotojen onnettomuuksia ja tavallisesti 
myös muita onnettomuuksia.  
 

1.2.4 Ruotsi 
 
Ruotsin onnettomuustutkintaviranomainen, Statens Haverikommission (SHK), perustet-
tiin vuonna 1978 tutkimaan sekä siviili- että sotilaslento-onnettomuuksia. Vuodesta 
1990 lähtien sen tehtävänä on ollut tutkia kaikki vakavat onnettomuudet riippumatta 
siitä tapahtuvatko ne maalla, merellä tai ilmassa. Myös vaaratilanne, joka olisi voinut 
johtaa vakavaan onnettomuuteen, voidaan tutkia.  
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Tutkinnasta säädetään laissa (1990:712) ja asetuksessa (1990:717) onnettomuuksien 
tutkinnasta. Lisäksi on annettu asetus (2007:860) onnettomuustutkintaviranomaisen 
toimintaa koskevista ohjeista. Statens Haverikommissionin henkilökunnan lukumäärä 
on noin kaksikymmentä. Lisäksi tutkinnan apuna käytetään ulkopuolisia konsultteja 
asiantuntijoina. Organisaatio jakautuu kahteen tutkintaosastoon. Toiseen kuuluvat me-
renkulku, raideliikenne ja pelastuspalvelu ja toiseen ilmailu, muut onnettomuudet ja 
pelastuspalvelu. Virastoa johtaa pääjohtaja ja tutkintahenkilöstön lisäksi on hallinnollis-
ta henkilökuntaa. Statens Haverikommission kuuluu Ruotsissa puolustusministeriön 
hallinnonalaan. 
 
Ruotsin onnettomuustutkintaa koskevan lainsäädännön mukaan onnettomuuksien tut-
kinta tehdään turvallisuuden edistämiseksi eikä tutkinnassa oteta kantaa syyllisyys- tai 
vahingonkorvausvelvollisuuteen. Vuosittain tutkitaan noin kuusikymmentä onnetto-
muutta, joista suurin osa on lento-onnettomuuksia. Statens Haverikommission on kan-
sainvälisesti vertaillen ainoa onnettomuustutkintaorganisaatio, jonka tutkittaviksi kuu-
luvat kaikki vakavat sotilasonnettomuudet, myös sotilasilmailuonnettomuudet. 
  

1.2.5 Iso-Britannia 
 
Isossa-Britanniassa on erilliset organisaatiot lento-onnettomuus-, merionnettomuus- ja 
rautatieonnettomuustutkintaa varten. Vaikka nämä kolme tutkintaorganisaatiota ovat 
erillisiä, ne tekevät kiinteää yhteistyötä. 
 
Ilmailuonnettomuusutkintaorganisaatio (Air Accident Investigation Branch, AAIB) 
kuuluu liikenneministeriön alaisuuteen. Sen tehtävänä on tutkia kaikki siviili-
ilmailuonnettomuudet ja vakavat vaaratilanteet. Tutkinta tehdään turvallisuussyistä ot-
tamatta kantaa syyllisyyteen tai vahingonkorvausvelvollisuuteen.  Merionnettomuustut-
kintaorganisaatio (Marine Accident Investigation Branch, MAIB) tutkii kaikki merion-
nettomuudet, jotka sattuvat Ison-Britannian lipulla purjehtiville aluksille tai aluksissa 
kaikkialla maailmassa sekä Ison-Britannian aluevesillä muille aluksille sattuneet onnet-
tomuudet. MAIB kuuluu liikenneministeriön alaisuuteen erillisenä organisaationa. Rau-
tatieonnettomuustutkintaorganisaatio (Railway Accident Investigation Branch, RAIB) 
on riippumaton rautatieonnettomuustutkintaviranomainen. Se tutkii Ison-Britannian 
rautateillä sattuneet onnettomuudet ja vaaratilanteet turvallisuuden parantamiseksi.   
 

1.2.6 Yhdysvallat 
 
Yhdysvaltain onnettomuustutkintaviranomainen National Transportation Safety Board 
(NTSB) aloitti toimintansa vuonna 1967. Se on riippumaton liittovaltion viranomainen, 
joka raportoi toiminnastaan suoraan Yhdysvaltain kongressille. NTSB:n tehtävänä on 
tutkia kaikki ilmailuonnettomuudet ja muiden liikenne- ja kuljetusmuotojen – raidelii-
kenne, maantieliikenne, merenkulku ja putkistot (öljy- ja kaasu) – merkittävät onnetto-
muudet. Sillä on viiden henkilön muodostama johtokunta, jonka puheenjohtaja on koko 
organisaation johtaja.  
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NTSB tutkii 1) kaikki tapahtuneet lento-onnettomuudet, 2) valikoidusti pääteillä tapah-
tuneita liikenneonnettomuuksia, 3) raideliikenneonnettomuuksia, joissa on mukana 
matkustajajuna tai muu juna ja onnettomuus johtaa henkilö- tai huomattaviin aineellisiin 
vahinkoihin, 4) suurimmat merionnettomuudet ja merionnettomuudet, joissa on mukana 
valtion alus, 5) kuolemaan johtaneet putkisto-onnettomuudet tai ne, joiden vahingot 
ovat mittavat, 6) vaarallisten aineiden päästöt kaikissa kuljetusmuodoissa sekä vali-
koivasti kuljetusonnettomuuksia, joissa on kyse toistuvista ongelmista.  
 
Onnettomuustutkinnan ja koulutuksen lisäksi NTSB pitää liittovaltion siviili-
ilmailuonnettomuus-rekisteriä sekä tekee turvallisuusselvityksiä kansallisesti merkittä-
vistä kuljetusalojen turvallisuuskysymyksistä. NTSB on ollut myös monien muiden 
maiden onnettomuustutkintaorganisaatioiden toiminnan mallina. Perustamisestaan lähti-
en se on tutkinut noin 124 000 lento-onnettomuutta ja yli 10 000 muuta onnettomuutta.  
 

1.3 Nykytilan arviointi 
 
Onnettomuustutkintalaki on ollut voimassa 24 vuotta. Laki on edelleen pääosin toimiva 
ja käyttökelpoinen. Laki on myös pääosin sopusoinnussa sen voimaantulon jälkeen on-
nettomuustutkinnasta annettujen kansainvälisten sopimusten kanssa.  
 
Onnettomuustutkintalainsäädännön uudistaminen kuitenkin on tarpeellista erityisesti 
uuden merionnettomuusdirektiivin täytäntöönpanon johdosta. Direktiivi edellyttää lain-
säädännön täsmentämistä erityisesti koskien tutkijoiden toimivaltuuksia ja kansainvälis-
tä soveltamisalaa. Lakia on tarpeen uudistaa myös kansallisen lainsäädännön uudistus-
ten ja tutkintakäytännön muutosten vuoksi. 
 
Sääntelyn ajanmukaistaminen on tarpeen myös perustuslaista johtuvista syistä. Perusoi-
keus- ja perustuslakiuudistusten myötä muun muassa onnettomuustutkintalainsäädän-
töön sisältyvien toimivaltasäännösten sisältöä ja kirjoitustapaa on täsmennettävä. Perus-
tuslaki edellyttää myös lain ja asetuksen suhteen arviointia. 
 
Myös hallinnon yleislainsäädäntöä on huomattavasti uudistettu onnettomuustutkintalain 
säätämisen jälkeen. Erityisen merkittävä on onnettomuustutkintalain ja viranomaisten 
toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) suhde.  
 

2 Esityksen tavoitteet ja keskeiset ehdotukset 

2.1 Esityksen tavoitteet 
 
Onnettomuuksien tutkintaa koskevan lainsäädännön uudistamisen tavoitteena on saattaa 
lainsäädäntö sopusointuun perustuslain kanssa sekä varmistaa, että onnettomuustutkin-
nassa tarvittavia toimivaltuuksia, tutkintaviranomaisia ja tutkinnan menettelytapoja kos-
keva sääntely on ajan tasalla ja vastaa tarkkuudeltaan Suomen kansainvälisiä velvoittei-
ta ja Euroopan unionin lainsäädäntöä. Lailla pannaan täytäntöön uuden merionnetto-
muusdirektiivin merionnettomuuksien tutkintaa koskevat säännökset. 
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2.2 Toteuttamisvaihtoehdot 
 
Onnettomuuksien tutkinnasta ehdotetaan annettavaksi uusi laki. Työryhmä on arvioinut, 
että voimassaolevan lain muuttaminen ei ole tarkoituksenmukaista lukuisten muutostar-
peiden vuoksi. Lain kokonaisuudistukseen päädyttiin uuden Euroopan unionin lainsää-
dännön vuoksi. Lisäksi merkittäviä muutoksia johtuu uudesta perustuslaista, jonka 
vuoksi aikaisemmin asetuksessa olleita säännöksiä siirretään lain tasolle. 
 
Lakiin ehdotetaan otettavaksi säännökset myös niin sanotusta muun poikkeuksellisen 
tapahtuman tutkinnasta. Muun poikkeuksellisen tapahtuman tutkinnassa on kyse sellai-
sen tapahtuman tutkinnasta, joka ei ole onnettomuus. Tapahtuma on voitu aiheuttaa 
esimerkiksi rikollisella teolla.  
 
Työryhmässä on harkittu vaihtoehtoa, että muun poikkeuksellisen tapahtuman tutkin-
nasta annettaisiin erillislaki. Työryhmä on kuitenkin päätynyt säännösten sisällyttämi-
seen turvallisuustutkintaa koskevaan yleislakiin sen vuoksi, että tutkintaa koskevat me-
nettelysäännökset vastaavat suurelta osin onnettomuuksien tutkintaa. Lisäksi Jokelan ja 
Kauhajoen ampumatapauksia koskeneen lain käsittelyn yhteydessä eduskunnan valio-
kunnat esittivät sen harkitsemista, tulisiko onnettomuustutkintaa koskevan yleislain so-
veltamisalaa laajentaa koskemaan myös muita vastaavia poikkeuksellisia tapahtumia 
(PeVL 19/2008 vp ja HaVM 13/2008 vp).  
 
Työryhmässä on myös harkittu sellaista vaihtoehtoa, että muun poikkeuksellisen tapah-
tuman tutkintaa varten asetettu tutkijaryhmä toimisi oikeusministeriön sijasta valtioneu-
voston kanslian yhteydessä.  
 

2.3 Keskeiset ehdotukset 
 
Hallituksen esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki turvallisuustutkinnasta. Ehdotuk-
sen taustalla ovat erityisesti eri kuljetusmuotojen onnettomuuksien tutkinnasta annetut 
direktiivit. Laissa säädettäisiin, missä tilanteessa turvallisuustutkinta tulee suorittaa. 
Tutkintavelvoitteen määritelmä perustuisi kansainvälisiin sopimuksiin ja Euroopan 
unionin lainsäädäntöön. Lakiin ehdotetaan otettavaksi kattavat säännökset tutkinnan 
organisoinnista, tutkijoiden toimivaltuuksista, tutkinnassa tehtävästä kansainvälisestä 
yhteistyöstä sekä tutkintaselostuksen laatimisesta. 
 
Tutkintaorganisaatiota koskevia säännöksiä on tarkistettu. Nykyisen Onnettomuustut-
kintakeskuksen nimi ehdotetaan muutettavaksi Turvallisuustutkintakeskukseksi, mikä 
vastaa Euroopan unionin lainsäädännössä käytettävää terminologiaa. Muuten viraston 
toimintaan ei esitetä merkittäviä muutoksia. 
 
Onnettomuutta tutkivan tutkijaryhmän jäsenyyttä ja tutkinnassa käytettävien asiantunti-
joiden asemaa selkeytetään. Nykyiseen tapaan tutkijaryhmän jäsenenä ja onnettomuu-
den tutkijana voisi toimia myös viraston ulkopuolisia asiantuntijoita. Tutkijoiden toimi-
valtuudet ehdotetaan pidettäväksi lähes ennallaan. Uutta olisi, että tutkintaa varten olisi 
mahdollista saada välttämättömiä teletunnistetietoja. Turvallisuustutkinta päättyisi tut-
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kintaselostuksen antamiseen. Tutkintaselostuksessa annettujen turvallisuussuositusten 
toteutumista seurattaisiin jatkossa tarkemmin ja velvoite ilmoittaa suositusten toimeen-
panosta selkeytyisi. 
 
Laissa säädettäisiin onnettomuuksien ja vaaratilanteiden tutkinnan lisäksi myös mahdol-
lisuudesta tutkia muu vakava tapahtuma, joka ei ole onnettomuus. Tällaista tutkintaa 
varten valtioneuvosto asettaisi tutkijaryhmän, joka toimisi itsenäisesti ja riippumatto-
masti. 
 

3 Esityksen vaikutukset 

3.1 Esityksen taloudelliset vaikutukset 
 
Turvallisuustutkinnasta vastaa voimassa olevan lainsäädännön mukaan oikeusministeri-
ön hallinnonalalla toimiva Onnettomuustutkintakeskus. Työryhmän ehdotus turvalli-
suustutkintalaiksi ei tarkoittaisi merkittäviä muutoksia viranomaisen toimintaan tai toi-
minnan kustannuksiin. Ehdotuksen mukaan keskuksen nimi muutettaisiin Turvallisuus-
tutkintakeskukseksi. Keskuksen tai tutkinnan organisointiin ei kuitenkaan esitetä sellai-
sia muutoksia, joilla olisi merkittäviä vaikutuksia keskuksen määrärahoihin. Kansainvä-
listen määräysten ja Euroopan unionin lainsäädännön mukaan tutkijoiden pätevyyteen ja 
koulutukseen kiinnitetään merkittävästi suurempaa huomiota kuin aikaisemmin. Turval-
lisuustutkintakeskuksen tehtävänä on kouluttaa tutkijoiksi soveltuvia henkilöitä. Se 
merkitsee, että tutkintakoulutukseen tarvitaan lisäresursseja. 
 
Turvallisuustutkintakeskuksen tulee tehdä turvallisuustutkinta laissa erikseen määritel-
tyjen onnettomuuksien johdosta. Välttämätöntä on lain ja kansainvälisten velvoitteiden 
mukaan tutkia suuronnettomuudet sekä vakavimmat onnettomuudet ja vaaratilanteet 
ilmailussa, rautatieliikenteessä sekä meriliikenteessä. Lakiehdotuksen mukaan Turvalli-
suustutkintakeskus voisi lisäksi tutkia muita onnettomuuksia ja vaaratilanteita, jos se on 
tarpeen turvallisuuden lisäämiseksi, onnettomuuksien ja vaaratilanteiden ehkäisemiseksi 
ja vahinkojen torjumiseksi. Tutkinta olisi kuitenkin aina Turvallisuustutkintakeskuksen 
harkinnassa. Ehdotuksella laajennettaisiin lain soveltamisalaa jonkin verran. Tämä mer-
kitsisi myös laajennusta keskuksen mahdollisuuteen tutkia vähäisempiä onnettomuuk-
sia. Muutos ei kuitenkaan käytännössä merkitse merkittäviä vaikutuksia turvallisuustut-
kintaan varattuun määrärahan tasoon. 
 
Vuosittain keskus on tutkinut noin 70 onnettomuutta tai vaaratilannetta. Tapahtumien 
määrää on vaikea ennakoida täsmällisesti. Lisäksi tutkintojen vaatimat resurssit riippu-
vat tapahtuneen onnettomuuden alasta ja vakavuudesta sekä monista muista tekijöistä. 
Turvallisuustutkinnan luonteen vuoksi tutkintaa varten onkin valtion talousarvioissa 
varattu arviomääräraha. Viime vuosina arviomäärärahan käyttö on ollut suuruudeltaan 
1–1,3 miljoonaa euroa. 
 
Turvallisuustutkintalakiin ehdotetaan otettavaksi säännökset muun poikkeuksellisen 
tapahtuman tutkinnasta. Vastaava tutkinta on aiemmin tehty kahdesti, 2007 ja 2008 ta-
pahtuneiden kouluammuskelutapausten johdosta. Jokelan kouluampumistapauksen tut-
kinnan kokonaiskustannukset olivat noin 67 800 euroa. Turvallisuustutkintalain mukaan 
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valtioneuvosto asettaisi muun poikkeuksellisten tapahtumien tutkintaa varten tutkija-
ryhmän, joka toimisi oikeusministeriön yhteydessä. Jos tällainen tapahtuma tulisi ajan-
kohtaiseksi, voitaisiin kustannukset kattaa joko oikeusministeriön erityismenoista, joi-
hin onnettomuustutkintaan varattu arviomääräraha kuuluu, tai siihen erikseen myönnet-
tävästä määrärahasta. 
 

3.2 Vaikutukset viranomaisten toimintaa 
 
Esityksellä ei olisi merkittäviä vaikutuksia viranomaisten toimintaan. Turvallisuustut-
kintakeskus jatkaisi Onnettomuustutkintakeskuksen toimintaa. Keskuksen tehtäviä tai 
organisaatiota ei ehdoteta muutettavaksi.  
 

3.3 Yhteiskunnalliset vaikutukset 
 
Turvallisuustutkintaa tehdään turvallisuuden lisäämiseksi ja uusien onnettomuuksien 
ehkäisemiseksi tulevaisuudessa. Tutkinnan johdosta eri aloille ja toimijoille annetaan 
tarvittavat turvallisuussuositukset. Kansalaisten näkökulmasta turvallisuustutkinnalla on 
välillisesti laajempia vaikutuksia yhteiskunnan toimintaan ja turvallisuuteen sekä käy-
tännössä koettuun turvallisuuden tunteeseen.  
 
Lakiehdotusten tarkoituksena on saattaa onnettomuuksien tutkintaa koskeva lainsäädän-
tö sopusointuun perustuslain vaatimusten kanssa. Erityisesti perusoikeussääntely on 
edellyttänyt tutkinnassa tarpeellisten toimivaltuussäännöksien täsmentämistä. Lakiehdo-
tus parantaisi näin myös kansalaisten oikeusturvaa ja perusoikeuksien suojaa nykyiseen 
verrattuna.  
 

4 Asian valmistelu 

Oikeusministeriö asetti 21 päivänä tammikuuta 2009 työryhmän uudistamaan onnetto-
muuksien tutkinnasta annettua lakia. Työryhmä on kuullut valmistelun aikana sosiaali- 
ja terveysministeriön, Suomen ympäristökeskuksen, Säteilyturvakeskuksen, Turvatek-
niikan keskuksen, Tapaturmavakuutuslaitosten liiton ja Vakuutusyhtiöiden liikennetur-
vallisuustoimikunnan edustajia. Samoin on kuultu Ilmailuhallinnon, Merenkulkulaitok-
sen, Rautatieviraston, puolustusvoimien ja sotilasilmailuviranomaisen edustajia sekä 
valtiosääntöoikeuden asiantuntijaa. 
 
Työryhmä luovutti oikeusministeriölle ehdotuksen… 
 
Esitysluonnoksesta on pyydetty lausunto… 
 
Lausunnon ovat antaneet… 
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YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 
 

1 Lakiehdotuksen perustelut 

1.1 Turvallisuustutkintalaki 
 
1 luku. Yleiset säännökset 
 
1 §. Turvallisuustutkinnan tarkoitus. Lain ensimmäisessä pykälässä säädettäisiin onnet-
tomuuksien ja vaaratilanteiden tutkinnan tarkoituksesta. Turvallisuustutkinnan tarkoitus 
ei muuttuisi nykyisestä, vaikka kirjoitustapaa muutettaisiin onnettomuuksien tutkinnasta 
annetun lain 1 §:ään verrattuna.  
 
Turvallisuustutkinnan tarkoituksena olisi siten edelleen yleisen turvallisuuden lisäämi-
nen ja onnettomuuksien ja vaaratilanteiden ennalta ehkäiseminen. Yleisen turvallisuu-
den lisäämisellä tarkoitetaan esimerkiksi ihmisen hengen ja terveyden sekä ympäristön 
ja omaisuuden suojaamista. Turvallisuuden lisääminen merkitsee myös uusien onnetto-
muuksien ja vaaratilanteiden ehkäisemistä. Toisaalta tutkinnan johdosta voi paljastua 
konkreettinen onnettomuusuhka. Turvallisuustutkijoille asetettaisiin 26 §:ssä velvoite 
ilmoittaa havaitusta turvallisuutta uhkaavasta puutteesta tai viasta asianomaiselle viran-
omaiselle. Turvallisuustutkinnan tarkoitusta täydennettäisiin ottamalla nimenomainen 
maininta, että tutkinnan tarkoituksena on myös onnettomuuksista aiheutuvien vahinko-
jen torjuminen, joka merkitsee erityisesti turvallisuuden lisäämistä. 
 
Pykälän 2 momentissa todettaisiin tutkinnan suhde oikeudellisiin selvitystoimiin. Tur-
vallisuustutkinnan tarkoituksena ei ole onnettomuuteen tai vaaratilanteeseen liittyvien 
vastuukysymysten selvittäminen tai aineiston hankkiminen esimerkiksi rikos- ja vahin-
gonkorvausoikeudellisen vastuun toteuttamista varten. Rajaus sisältyy asiallisesti jo 
turvallisuustutkinnan tarkoitusta kuvaavaan 1 momentin säännökseen. Lakiin kuitenkin 
ehdotetaan otettavaksi asiasta nimenomainen säännös. Vastuukysymysten selvittämisen 
rajaamista pois tutkinnan piiristä edellyttävät myös Suomea sitovat kansainväliset sopi-
mukset, joiden mukaan turvallisuustutkinta on tehtävä oikeudellisesta tutkinnasta riip-
pumatta. Käytännön tutkintatoimia on usein kuitenkin tarkoituksenmukaista tehdä yh-
teistyössä esimerkiksi poliisin tai muiden viranomaisten kanssa. Yhteistyöstä tutkinnan 
suorittamisessa säädettäisiin lain 10 §:n 2 momentissa. 
 
Onnettomuustutkinnan sijaan tutkinnan nimenä otettaisiin käyttöön turvallisuustutkinta 
(safety investigation). Uusi käsite korostaa tutkinnan suorittamisen tavoitteita ja tutkin-
nan itsenäisyyttä suhteessa muihin onnettomuuden jälkeen mahdollisesti suoritettaviin 
tutkintoihin ja selvityksiin. Termi on vakiintunut käyttöön kansainvälisissä sopimuksis-
sa ja alaa koskevassa uusimmassa Euroopan unionin lainsäädännössä. 
 
 
2 §. Soveltamisala. Pykälässä säädettäisiin lain soveltamisalasta. Lakia sovellettaisiin 
pykälässä tarkoitettujen onnettomuuksien, vaaratilanteiden ja niitä vastaavien vakavien 
tapahtumien johdosta tehtävään turvallisuustutkintaan. 
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Pykälän 1 momentissa säädettäisiin onnettomuuksista ja vaaratilanteista, joista on lain 
mukaan aina suoritettava turvallisuustutkinta. Tutkintaviranomaisen harkinta olisi sidot-
tua, jos tapahtunut onnettomuus tai vaaratilanne täyttäisi jonkin 1 momentin määritel-
mistä.  
 
Momentin 1 kohdassa säädettäisiin suuronnettomuuden tutkinnasta. Suuronnettomuu-
den määritelmä vastaisi nykyistä onnettomuustutkintalain 3 §:n määritelmää ja säännök-
sestä ilmenisivät ne perusteet, joiden mukaan onnettomuuden vakavuutta on arvioitava. 
Suuronnettomuus voi tapahtua millä elämänalueella tahansa. Suuronnettomuuksina on 
tutkittu muun muassa linja-auton ja raskaan ajoneuvoyhdistelmän yhteentörmäys Kon-
ginkankaalla, Jyväskylän junaonnettomuus sekä vanhusten palvelutalon palo Maanin-
galla. Suuronnettomuuden tutkinnan aloittamisesta ja tutkintatavasta päättäisi 17 §:n 
mukaan Turvallisuustutkintakeskus.  
 
Momentin 2–4 kohdassa säädettäisiin ilmailussa, raideliikenteessä ja meriliikenteessä 
tapahtuneiden onnettomuuksien ja vaaratilanteiden tutkinnasta. Nykyisin asetukseen 
sisältyvä sääntely siirrettäisiin lain tasolle. Näiden onnettomuuksien tutkinta perustuu 
Euroopan unionin direktiiveissä ja Suomea sitovissa turvallisuustutkintaa koskevissa 
kansainvälisissä sopimuksissa säädettyihin velvoitteisiin tutkia niissä määritellyt onnet-
tomuudet ja vaaratilanteet. Kansallisessa laissa ei toistettaisi sopimusten yksityiskohtai-
sia ja laajoja määritelmiä, vaan lakiin otettaisiin tarvittavat viittaukset direktiivien ja 
sopimusten määritelmäsäännöksiin. Tutkintavelvollisuuden laajuus ei muuttuisi nykyi-
sestä. Meriliikenteen osalta viitattaisiin merionnettomuusdirektiiviin, joka pantaisiin 
täytäntöön nyt säädettäväksi ehdotettavalla lailla. Siltä osin kuin liikenteen aloilla tapah-
tunut onnettomuus ei täyttäisi 2–4 kohdan määritelmiä, voisi onnettomuus tai vaarati-
lanne kuitenkin tulla tutkittavaksi 2 momentin johdosta tai osana 3 momentin mukaista 
teematutkintaa. 
 
Momentin kohdan 2 mukaan tutkittaisiin ilmailussa tapahtunut onnettomuus ja vakava 
vaaratilanne. Säännöksessä viitattaisiin ilmailuonnettomuusdirektiivin 4 artiklan määri-
telmäsäännökseen sekä kansainvälisen siviili-ilmailujärjestö ICAO:n yleissopimuksen, 
niin sanotun Chicagon sopimuksen, liitteeseen 13 (Annex 13), joka koskee onnetto-
muuksien tutkintaa. Onnettomuudella tarkoitettaisiin ilma-aluksen käyttöön liittyvää 
tapahtumaa, jonka aikana yksi henkilö loukkaantuu kuolettavasti tai vakavasti taikka 
ilma-alus tai sen rakenteet vaurioituvat taikka ilma-alus on kadonnut tai on täysin luok-
sepääsemätön. Direktiivi ja yleissopimuksen liite koskevat vain siviili-ilmailua. Kansal-
lisesti lakia voitaisiin soveltaa eräissä tilanteissa myös sotilasilmailuun. Tutkintaan liit-
tyvästä rajauksesta säädettäisiin kuitenkin 4 §:ssä. Momentin 2 kohdan perusteella tut-
kittavien onnettomuuksien ja vaaratilanteiden joukko on varsin laaja, sillä ilma-aluksen 
määritelmä on kattava. Tyypillisimmin tutkitaan lentokoneille ja helikoptereille tapah-
tuneet onnettomuudet. 
 
Momentin kohdan 3 mukaan tutkittaisiin rautatieliikenteessä tapahtunut vakava onnet-
tomuus. Onnettomuuden määritelmän osalta kohdassa viitattaisiin rautatieturvallisuusdi-
rektiiviin. Direktiivin 19 artiklassa säädetään tutkintavelvoitteesta, kun kyse on 3 artik-
lassa määritellystä vakavasta onnettomuudesta. Vakavalla onnettomuudella tarkoitettai-
siin junien törmäystä tai raiteilta suistumista, jossa kuolee vähintään yksi henkilö tai 
loukkaantuu vakavasti vähintään viisi henkilöä tai joka aiheuttaa huomattavaa vahinkoa 
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liikkuvalle kalustolle, infrastruktuurille tai ympäristölle. Vakavana onnettomuutena pi-
detään direktiivin mukaan myös muuta vastaavanlaista onnettomuutta, jos sillä on selvä 
vaikutus rautateiden turvallisuuden sääntelyyn tai hallinnointiin. Soveltamisalan sel-
vyyden vuoksi 3 kohdassa säädettäisiin lisäksi, että lain mukaan tutkitaan myös vastaa-
va onnettomuus muussa julkisessa ja yksityisessä raideliikenteessä. Normaalin junalii-
kenteen lisäksi olisi siten velvollisuus tutkia metro- ja raitiotieliikenteessä, yksiraiteises-
sa liikenteessä, yksityisillä raiteilla sekä museorautatiellä tapahtuneet vakavat onnetto-
muudet. 
 
Momentin 4 kohdan mukaan lain mukaan on tutkittava meriliikenteessä tapahtunut hy-
vin vakava onnettomuus. Onnettomuuden määritelmän osalta kohdassa viitattaisiin lail-
la täytäntöönpantavaan merionnettomuusdirektiiviin sekä kansainvälisen merenkulku-
järjestö IMO:n SOLAS-yleissopimukseen. Yleissopimuksessa olevan yleisen velvoit-
teen tarkempi sisältö perustuu järjestön säännöstöön. Onnettomuuksien tutkintaa koskee 
erityisesti IMO:n päätöslauselma A.849(20). Sen määritelmän mukaan hyvin vakavalla 
onnettomuudella tarkoitetaan tapahtumaa, jossa on menetetty ihmishenkiä, alus on ka-
donnut tai onnettomuudesta aiheutuu merelle merkittävä saastuminen. Meriliikenteessä 
tapahtuneiden onnettomuuksien lisäksi lain mukaan tutkittaisiin sisävesiliikenteessä 
tapahtuneet hyvin vakavat onnettomuudet. Tästä otettaisiin lakiin nimenomainen sään-
nös. 
 
Pykälän 2 momentissa säädettäisiin lain soveltamisesta muiden kuin 1 momentissa tar-
koitettujen onnettomuuksien tutkintaan. Lain mukaan turvallisuustutkinta voitaisiin teh-
dä myös muista onnettomuuksista ja vaaratilanteista, mutta tutkinnan suorittaminen olisi 
harkinnanvaraista. Tällaisen tutkinnan aloittamisen harkintakriteereistä säädettäisiin 17 
§:n 2 momentissa. Voimassa olevassa laissa säädetään vain suuronnettomuuden vaarati-
lanteen tutkinnasta. Käytännössä on kuitenkin ilmennyt tarvetta tutkia myös muita on-
nettomuuksia ja vaaratilanteita, jos niiden tutkinnasta katsotaan olevan hyötyä yleiselle 
turvallisuudelle. Vaaratilanteella tarkoitetaan tapahtumaa, joka erilaisen tapahtumakulun 
johdosta olisi voinut helposti muodostua onnettomuudeksi, mutta jossa tuhoisilta onnet-
tomuuden seurauksilta on vältytty. Usein turvallisuuden edistämisen näkökulmasta voi 
olla yhtä tärkeä tutkia vaaratilanne kuin varsinainen onnettomuus. Uusi yleinen säännös 
laajentaisi lain soveltamisalaa jonkin verran. Niillä aloilla, joilla myös muut, esimerkik-
si alan valvontaviranomaiset, voivat lain mukaan tutkia onnettomuuksia, Turvallisuus-
tutkintakeskus voisi neuvotella viranomaisen kanssa tutkintatarpeesta sekä sopia tarkoi-
tuksenmukaisimmasta tavasta järjestää tutkinta. 
 
Pykälän 3 momentissa säädettäisiin teematutkinnasta. Kyse olisi tutkintamallista, jossa 
tutkinta suoritetaan usean toisiaan muistuttavan onnettomuuden tai vaaratilanteen joh-
dosta. Teematutkinta ei estäisi yksittäisen onnettomuuden tutkimista lisäksi 1 tai 2 mo-
mentin nojalla erikseen. Teematutkintoja on tehty jo aiemminkin ja nyt hyväksi havaittu 
tutkintatapa kirjattaisiin lakiin. Teematutkinnan keinoin voidaan joskus yksittäisen ta-
pauksen tutkintaa paremmin havaita turvallisuuspuutteita tai niihin sopivia ratkaisumal-
leja, joilla on laajaa merkitystä turvallisuuden kehittämisessä kyseisellä alalla. Tähän 
mennessä tehdyt teematutkinnat ovat käsitelleet esimerkiksi tasoristeysonnettomuuksia, 
kotimaan matkustaja-alusliikennettä ja linja-autopaloja. Vastaavasti voisi olla tarpeen 
tutkia myös erilaisia vakavia ja usein toistuvia kodin ja vapaa-ajan onnettomuustyyppe-
jä. 
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Pykälän 4 momentissa säädettäisiin lain soveltamisesta muun poikkeuksellisen tapah-
tuman tutkintaan. Muun poikkeuksellisen tapahtuman määritelmästä sekä tutkintaa kos-
kevista erityisistä säännöksistä säädettäisiin 5 luvussa. Siellä todettuja poikkeuksia lu-
kuun ottamatta sovellettaisiin esimerkiksi varsinaiseen tutkinnan käytännön toimittami-
seen soveltuvin osin onnettomuuksien ja vaaratilanteiden tutkintaa koskevia säännöksiä.  
 
 
3 §. Onnettomuuden tutkintaa koskevien säännösten soveltaminen. Onnettomuutta käy-
tettäisiin laissa yleiskäsitteenä. Pykälässä säädettäisiin, että mikäli laissa myöhemmin 
säädettäisiin vain onnettomuuden tutkinnasta, tarkoitettaisiin sillä yhtä lailla myös eri-
laisten vaaratilanteiden tutkintaa sekä niin sanotun muun poikkeuksellisen tapahtuman 
tutkintaa. Samoin säännöksiä sovellettaisiin myös teematutkintaan, vaikka tutkinnan 
kohteena olisi useita onnettomuuksia tai vaaratilanteita. Pykälä olisi tarpeen lakitekstin 
selkiyttämiseksi.  
 
 
4 §. Suhde muuhun lainsäädäntöön. Pykälässä säädettäisiin lain soveltamisesta eräillä 
erityisaloilla. Pykälän 1 momentissa säädettäisiin voimassa olevaa lakia vastaavalla ta-
valla lain soveltamisesta onnettomuuksiin sotilasilmailussa. Tämän lain 2 §:ssä asetettu-
jen edellytysten täyttyessä voitaisiin tutkia muita puolustusvoimien toiminnan piirissä 
tapahtuneita onnettomuuksia ja vaaratilanteita kuin sotilasilmailuonnettomuuksia. Käy-
tännössä Onnettomuustutkintakeskus on esimerkiksi tutkinut erittäin vakavia puolustus-
voimien onnettomuuksia, joissa on ollut mukana varusmiehiä. Lakia ei sen sijaan sovel-
lettaisi sellaisen onnettomuuden tutkintaan, joka koskee yksinomaan sotilasilmailua. 
Sotilasilmailussa tapahtuneen onnettomuuden tutkinnasta säädetään nykyisin sotilasil-
mailua koskevassa valtioneuvoston asetuksessa (1243/2005), joka siirtymäsäännöksellä 
ehdotetaan jäävän voimaan (48 §). 
  
Onnettomuus koskisi yksinomaan sotilasilmailua ensinnäkin silloin, kun onnettomuu-
teen osallisina olisi vain puolustusvoimien omaa henkilökuntaa ja kalustoa. Onnetto-
muus ei kuitenkaan koskisi yksinomaan sotilasilmailua, jos onnettomuuteen osallisina 
olisi yksi tai useampi muu henkilö, kuten asevelvollisuuslain (1438/2007) tai naisten 
vapaaehtoisesta asepalveluksesta annetun lain (194/1995) mukaista asepalvelusta suorit-
tava mies tai nainen taikka vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta annetun lain (556/2007) 
mukaisessa toiminnassa mukana oleva siviilihenkilö. Toisaalta sotilasilmailussa tapah-
tunut onnettomuus voisi tulla tutkittavaksi tämän lain mukaan, vaikka osallisina olisi 
yksinomaan puolustusvoimien henkilöstöä, jos onnettomuuden tutkinnassa tulee kuiten-
kin tarpeelliseksi arvioida lennonjohdosta vastanneen siviililennonjohdon toimia.  
 
Pykälän 2 momenttiin otettaisiin viittaus tie- ja maastoliikennetutkinnasta annettuun 
lakiin. Kyseistä lakia sovelletaan sen 1 §:n mukaan liikenneturvallisuuden lisäämiseksi 
suoritettavaan tie- ja maastoliikenneonnettomuuksien tutkintaan. Tie- ja maastoliiken-
teessä tapahtuneiden onnettomuuksien tutkinta on oma laaja ja erityisosaamista vaativa 
tutkinta-alansa, josta vastaavat Liikennevakuutuskeskus ja sen yhteydessä toimivat neu-
vottelukunta ja tutkijalautakunnat. Tie- ja maastoliikenneonnettomuuksia koskevan lain 
mukaan Liikennevakuutuskeskuksen tutkinta on toissijainen Turvallisuustutkintakes-
kuksen suorittamaan tutkintaan nähden. Tiellä tapahtunut onnettomuus voi tulla tutkit-
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tavaksi tämän lain mukaisessa turvallisuustutkinnassa esimerkiksi silloin, kun on kyse 
suuronnettomuudesta tai sen vaaratilanteesta.  
 
Tutkintaviranomaisten toimivalta voi olla käytännössä rinnakkaista yksittäisissä tilan-
teissa. Aiemmin Onnettomuustutkintakeskus on esimerkiksi tehnyt teematutkimuksen 
useiden kuolemaan johtaneiden tasoristeysonnettomuuksien johdosta. 
 
Tämän lain mukaan suoritettavan turvallisuustutkinnan ohella on myös muut tahot tut-
kivat onnettomuuksia. Pykälän 1 ja 2 momentissa säädetään lain suhteesta niihin muual-
la säädettyihin tutkintoihin, joiden osalta tutkinnat ovat toisensa poissulkevia. Sen sijaan 
eräät muut tahot voivat tehdä Turvallisuustutkintakeskuksen suorittaman tutkinnan 
kanssa rinnakkaisia tutkintoja. Tällaista omaa toimintaa arvioivaa tutkintaa tekevät esi-
merkiksi puolustusvoimat, poliisi, sisäasiainministeriö sekä rajavartiolaitos. Lisäksi 
eräät valvontaviranomaiset, kuten Turvatekniikan Keskus, säteilyturvakeskus, työsuoje-
luviranomaiset, työturvallisuuskeskus sekä Suomen ympäristökeskus, voivat tutkia 
omalla hallinnonalallaan tapahtuneita vähäisempiä onnettomuuksia ja poikkeamatilan-
teita. Nämä tahot voivat myös omasta lainsäädännöstään tai ohjeistaan johtuen suorittaa 
Turvallisuustutkintakeskuksen suorittaman tutkinnan kanssa rinnakkaisen tutkinnan. 
Lisäksi eräät yksityiset tahot, kuten Tapaturmavakuutuslaitosten liitto, tutkivat onnet-
tomuuksia. Myös yksityisten yritysten oma turvallisuusjohtamisjärjestelmä tai muu oh-
jeistus voi edellyttää erilaisten onnettomuuksien ja vaaratilanteiden selvittämistä yhtiön 
sisäisesti. 
 
 
5 §. Tutkinnan sisältö. Pykälässä säädettäisiin siitä, mitä asioita Turvallisuustutkinta-
keskuksen tekemässä tutkinnassa selvitettäisiin. Luettelo tutkinnan kohteena olevista 
tekijöistä on kirjoitettu 1 momentissa yleisluontoisesti. Tarkoitus on, että säännös mah-
dollistaa erilaisten lain mukaan tutkittavaksi tulevien onnettomuuksien ja vaaratilantei-
den tutkinnan. Tutkinnan laajuus riippuisi aina yksittäisen tutkittavan tapauksen erityis-
piirteistä. Lisäksi joidenkin tutkittavien liikennealojen osalta tutkittavat seikat on luetel-
tu yksityiskohtaisesti kansainvälisissä sopimuksissa ja Euroopan unionin lainsäädännös-
sä.  
 
Onnettomuuksien johdosta tehtävässä turvallisuustutkinnassa selvitetään tapahtumien 
kulku, syyt ja seuraukset. Tapahtumien kulun selvittämisellä tarkoitetaan onnettomuus-
hetkellä vallinneiden olosuhteiden toteamista ja onnettomuuden vaiheiden kuvaamista. 
Tutkinnassa olisi pyrittävä selvittämään kaikki onnettomuuteen johtaneet syyt. Syyt 
voivat olla välittömiä tai välillisiä. Käytännössä tutkitaan tapahtumaan myötävaikutta-
neet tekijät ja taustatekijät, joiden liittyminen toisiinsa on muodostanut vaarallisen ko-
konaisuuden. Onnettomuuteen ainakin välillisesti vaikuttavia syitä voi löytyä esimer-
kiksi työ- tai toimintatavoista, johtamisesta, koulutuksesta sekä säädöksistä ja ohjeistuk-
sesta. Joskus onnettomuuden syy voi vaikuttaa ilmiselvältä, mutta turvallisuustutkinnan 
keinoin voi olla tarpeen selvittää, miksi inhimillisestä toiminnasta on seurannut tuhoisa 
onnettomuus. Kantaa voidaan joutua ottamaan myös siihen, onko turvallisuuden edis-
tämiseen osoitettu riittävästi voimavaroja.  
 
Tutkinnassa selvitettäisiin ja kuvattaisiin myös onnettomuuden seuraukset. Onnetto-
muuden jälkeisiä tapahtumia ja esimerkiksi onnettomuudessa osallisina olleiden toipu-
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mista ja henkistä jälkihoitoa seurataan yleensä tutkinnan valmistumiseen asti, vaikka 
jälkitoimet jatkuisivat tämän jälkeenkin. Uusien onnettomuuksien ehkäisemiseksi sekä 
vahinkojen torjumiseksi olisi tärkeää, että myös onnettomuuden vuoksi toteutetut pelas-
tustoimet tutkitaan. Lisäksi 1 momenttia ehdotetaan täydennettäväksi niin, että jatkossa 
tutkittavaksi voisivat tulla paitsi pelastustoimet myös muiden viranomaisten esimerkiksi 
poliisin, hätäkeskuslaitoksen, sairaankuljetuksen, sosiaaliviranomaisten tai ministeriön 
toiminta tapahtuman yhteydessä. 
 
Pykälän 2 momentissa säädettäisiin erityisesti eräistä tutkinnan kohteeksi tulevista sei-
koista. Momentin osalta ehdotetaan vain pieniä täsmennyksiä verrattuna voimassaole-
vaan 4 §:ään. Tutkinnassa olisi nykyiseen tapaan erityisesti selvitettävä, ovatko onnet-
tomuuteen liittyvät laitteet ja rakenteet asianmukaisia ja onko niiden käytössä huomioitu 
turvallisuus. Rakenteellisten vikojen, kuten suunnittelu- ja valmistusvirheiden, havait-
semisella on tärkeä merkitys uusien onnettomuuksien ehkäisemiseksi. Lisäksi momen-
tissa velvoitettaisiin nykyiseen tapaan kiinnittämään huomiota tarkastus- ja valvonta-
toiminnan toimivuuteen. Uutena seikkana ehdotetaan luetteloon myös sen tutkimista, 
onko onnettomuuteen johtaneen toiminnan johtaminen ollut asianmukaista. Tämä tar-
koittaisi sen selvittämistä, ovatko vastuusuhteet selviä ja eri aloilla vaadittava toimin-
nanharjoittajan johtamisjärjestelmä määräysten mukainen.  
 
Lisäksi tutkinnassa kiinnitettäisiin erityistä huomiota turvallisuutta koskeviin säännök-
siin ja määräyksiin. Säännöksillä tarkoitetaan asianomaista alaa sääntelevää lainsäädän-
töä. Määräyksillä tarkoitetaan kirjallisia tai suullisia ohjeita tai velvoittavia käskyjä. 
Säännösten ja määräysten tutkinnassa on ennen kaikkea selvitettävä, vastaavatko ne 
yleisen turvallisuuden vaatimuksia. Käytännössä on selvitetty myös viranomaisten toi-
mintaa koskevien säännösten asianmukaisuutta sekä tehty niitä koskevia parannusehdo-
tuksia. Nyt tästä ehdotetaan otettavaksi lakiin nimenomainen maininta.  
 
 
6 §. Kansainvälinen soveltamisala. Lakiin ehdotetaan otettavaksi säännös lain kansain-
välisestä soveltamisalasta. Pykälän 1 momentissa ilmaistaisiin pääsääntönä olevan alue-
periaate: onnettomuus voidaan tutkia tämän lain mukaan, jos se on tapahtunut Suomes-
sa. Lisäksi säädettäisiin erikseen tutkinnan suorittamisesta myös vesiliikenteessä Sai-
maan kanavan vuokra-alueella tapahtuneen onnettomuuden johdosta. Alueperiaatteesta 
olisi tarpeen ottaa eräitä poikkeuksia, joista säädettäisiin 2 ja 3 momentissa sekä 7 §:ssä. 
Poikkeukset perustuvat kansainvälisiin sopimuksiin ja Euroopan unionin lainsäädän-
töön.  
  
Pykälän 2 momentti koskisi Suomen ulkopuolella ilmailussa tapahtuneiden onnetto-
muuksien tutkintaa. Onnettomuus voitaisiin tutkia tämän lain mukaan, jos siinä olisi 
osallisena suomalainen ilma-alus, eikä tapahtumavaltion vastaava tutkintaviranomainen 
tutkisi onnettomuutta. Ilmailussa tutkintavelvollisuus siirtyisi tällöin Suomelle Annex 
13:n määräysten johdosta.  
 
Suomella on valtakunnan rajat ylittävää rautatieliikennettä sekä Ruotsiin että Venäjälle. 
Pykälän 2 momentin mukaan rautatieliikenteessä Ruotsin alueella tapahtunut onnetto-
muus voisi tulla tutkittavaksi tämän lain mukaan, jos valtiot näin sopivat. Rautatietur-
vallisuusdirektiivin mukaan tämä on mahdollista silloin, kun onnettomuus on sattunut 
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jäsenvaltioiden välisellä rajalla tai sen läheisyydessä. Säännös ei koskisi Venäjän ja 
Suomen välistä rautatieliikennettä. Valtioiden välisessä rautatierajasopimuksessa on 
sovittu, että liikkuvalle kalustolle tapahtuneen onnettomuuden tutkii se valtio, jonka 
rataosuudella tai asemalla onnettomuus on tapahtunut riippumatta siitä, mikä on onnet-
tomuuteen joutuneen kaluston omistajan kotimaa. Suomi voi tutkia siten vain Suomen 
puolella tapahtuneet onnettomuudet ja silloinkin kun onnettomuudessa on osallisena 
venäläistä liikkuvaa kalustoa. 
 
Vaikka onnettomuus tapahtuu Suomen rajojen ulkopuolella, voi sillä olla merkittäviäkin 
vaikutuksia Suomeen. Pykälän 3 momentissa säädettäisiin rajoitetusta mahdollisuudesta 
tutkia ulkomailla tapahtuneita onnettomuuksia. Säännös koskisi kaikilla elämänaloilla 
tapahtuneita onnettomuuksia. Käytännössä on tutkittu esimerkiksi Kaakkois-Aasiassa 
tapahtuneen hyökyaaltokatastrofin Suomeen kohdistuneet seuraukset sekä viranomais-
ten toiminta kriisin sattuessa ja sen jälkeen. Vastaavasti tutkittavaksi tuleva onnetto-
muus voisi olla esimerkiksi naapurivaltiossa tapahtunut ympäristökatastrofi, joka vai-
kuttaisi myös luonnon tilaan tai turvallisuuteen Suomessa. Myös suomalaiselle joukolle 
kriisinhallinnassa tapahtunut onnettomuus voisi tulla tutkittavaksi eräiltä osin. Tällaises-
sa ulkomailla tapahtuneen onnettomuuden tutkinta olisi nimittäin rajattu vain Suomea 
koskeviin seikkoihin. Onnettomuuden johdosta voitaisiin tutkia paitsi Suomeen kohdis-
tuneet seuraukset myös suomalaisten henkilöiden ja viranomaisten toiminta tapauksen 
yhteydessä. Tapahtumavaltion tai muun valtion viranomaisten toimintaa ei suvereniteet-
tiperiaatteen vuoksi tutkittaisi. 
 
 
7 §. Kansainvälinen soveltamisala meriliikenteessä. Pykälässä säädettäisiin, milloin 
meriliikenteessä tapahtunut onnettomuus tutkitaan tämän lain mukaan. Säännöksellä 
pantaisiin täytäntöön merionnettomuusdirektiivin 7 artikla. 
 
Pykälän 1 momentissa todettaisiin, että meriliikenteen tutkintavelvollisuutta määrittää 
paitsi alue- myös niin sanottu lippuvaltioperiaate. Momentin mukaan meriliikenteessä 
tapahtunut onnettomuus olisi tutkittava tämän lain mukaan paitsi silloin, kun onnetto-
muus on tapahtunut Suomen aluevesillä, myös silloin, kun onnettomuus on tapahtunut 
muun maan aluevesillä tai kansainvälisillä merialueilla, jos onnettomuudessa on ollut 
mukana suomalainen alus. Merilain (674/1994) 1 §:n mukaan alus on suomalainen, jos 
Suomen kansalainen tai suomalainen oikeushenkilö omistaa enemmän kuin kuusi kym-
menesosaa aluksesta. Lisäksi muualla tapahtunut onnettomuus on tutkittava tämän lain 
mukaan, jos sillä muutoin on merkittäviä liittymiä Suomeen. Onnettomuus voisi koskea 
Suomea direktiivissä tarkoitetulla tavalla merkittävässä määrin Suomea esimerkiksi 
silloin, kun onnettomuusaluksessa olisi mukana suuri määrä suomalaisia matkustajia tai 
jos alus on rakennettu Suomessa ja rakentamiseen liittyvät seikat voivat tulla selvitettä-
väksi turvallisuustutkinnan yhteydessä. 
 
Käytännössä merionnettomuusdirektiivin säännökset voivat johtaa siihen, että onnetto-
muuden on velvoitettu tutkimaan useampi kuin yksi valtio. Direktiivin lähtökohtana 
onkin, että tutkintaan velvoitetut valtiot sopivat, mikä niistä tutkii onnettomuuden. Käy-
tännössä olisi mahdollista, ettei Suomen viranomainen tutkisi Suomen aluevesillä muun 
maan alukselle tapahtunutta onnettomuutta. Toisaalta suomalainen tutkintaviranomai-
nen voisi ottaa päävastuun esimerkiksi Viron rannikolla suomalaiselle alukselle tapah-
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tuneen onnettomuuden tutkinnasta. Koska direktiivin mukaan rinnakkaisen tutkinnan 
tulisi olla poikkeuksellista, valtioiden on sovittava tutkintavastuun jaosta. Tutkintavas-
tuu voitaisiin siirtää toiselle valtiolle 8 §:n mukaisesti. 
 
Merionnettomuusdirektiivissä säädetään lisäksi tutkinnan aloittamisvastuun määräyty-
misestä silloin, kun onnettomuudessa osallinen alus on direktiivissä tarkemmin määri-
telty matkustaja-alus. Pykälän 2 momentin mukaan Suomen aluevesillä tapahtuneen 
onnettomuuden tutkinnan aloittaisi aina Suomi. Lisäksi 2 momentin mukaan esimerkik-
si Suomesta Viroon matkalla olleen suurnopeusmatkustaja-aluksen onnettomuuden tut-
kinnan aloittaisi Suomi, koska alus on viimeksi käynyt Suomessa. Aluksen lippuvaltiol-
la ei olisi merkitystä tutkinnan aloittamisvelvollisuuden määräytymisessä. Varsinaisen 
tutkinnan tekemisvastuu määräytyisi 1 momentin mukaisesti. Tutkinnan aloittaneella 
valtiolla on direktiivin mukaan velvollisuus antaa kaikki tutkinnassa kerätty materiaali 
tutkinnan kokonaisuudessaan suorittavan valtion tutkintaviranomaiselle.  
 
 
8 §. Tutkinnan siirtäminen toisen valtion viranomaiselle. Pykälässä säädettäisiin mah-
dollisuudesta siirtää tutkintavastuu toisen valtion tutkintaviranomaiselle. Tämä olisi 
mahdollista, kun olisi tapahtunut onnettomuus, jonka tutkimiseen Suomella muutoin 
olisi velvollisuus tämän lain ja kansainvälisten sopimusten mukaan. Säännöksen taustal-
la ovat ennen kaikkea Euroopan unionin direktiivien säännökset, joiden mukaan tutkin-
tavastuu voidaan eräissä tilanteissa siirtää toiselle jäsenvaltiolle.  
 
Erityisesti meriliikenteessä voi edellä 7 §:n säännösten johdosta syntyä tilanne, jossa 
tapahtuneen onnettomuuden on yhtaikaisesti velvollinen tutkimaan yksi tai useampi 
valtio. Merionnettomuusdirektiivin mukaan useamman rinnakkaisen tutkinnan suoritta-
minen on kuitenkin poikkeuksellista. Direktiivi velvoittaa ilmoittamaan Euroopan unio-
nin komissiolle syyt rinnakkaisten tutkintojen suorittamiselle. Suomessa tarvittavista 
tutkinnan suorittamista koskevista neuvotteluista muiden valtioiden tutkintaviranomais-
ten kanssa vastaisi Turvallisuustutkintakeskus.  
 
Tutkintavastuun siirtäminen mahdollistaisi sen, että Suomen tutkintavelvollisuuden 
alaan tämän lain mukaan kuuluvan onnettomuuden tutkisi kokonaisuudessaan toisen 
valtion tutkintaviranomainen. Tutkinta voitaisiin aina siirtää toiselle Euroopan unionin 
jäsenvaltiolle, jotka noudattavat tutkintaa koskevaa Euroopan unionin lainsäädäntöä. 
Muulle valtiolle tutkintavastuu voitaisiin siirtää kokonaisuudessaan, jos valtio noudat-
taisi Suomen tavoin turvallisuustutkinnasta annettuja kansainvälisiä velvoitteita, jotka 
on todettu edellä 2 §:n 1 momentissa. Tutkinnan laajuus tulisi vastata Suomessa muu-
toin toteutettavaa tutkintaa. Tämä tarkoittaisi sitä, että tutkinnan tarkoituksena tulisi olla 
tämän lain 1 §:ää vastaavalla tavalla vain turvallisuuden edistäminen, ei oikeudellisten 
vastuukysymysten selvittäminen. 
 
 
9 §. Edustajan osallistuminen tutkintaan. Suomessa tapahtuvalla onnettomuudella voi 
olla liittymiä toiseen valtioon. Pykälän 1 momentissa säädettäisiin muun valtion mah-
dollisuudesta osallistua Turvallisuustutkintakeskuksen suorittamaan tutkintaan.  
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Edustajan osallistumisesta tutkintaan säädetään ilmailu-, meri- ja raideliikenteen osalta 
Euroopan unionin lainsäädännössä sekä ilmailun ja meriliikenteen osalta määrätään 
lisäksi myös kansainvälisissä velvoitteissa. Lisäksi 1 momentin mukaan edustajan aset-
taminen olisi myös mahdollinen muita kuin näillä liikenteen aloilla tapahtuneita onnet-
tomuuksia tutkittaessa, kun Turvallisuustutkintakeskus katsoo sen tarpeelliseksi ja edus-
tajan lähettävä valtio niin haluaa. Edustajan osallistuminen voisi olla tarpeen esimerkik-
si tutkittaessa suuronnettomuutta, jossa on kuollut tai loukkaantunut suuri joukko toisen 
valtion kansalaisia. 
 
Pykälän 2 momentissa säädettäisiin Turvallisuustutkintakeskuksen mahdollisuudesta 
tiedustella tarvittaessa mahdollisuutta lähettää Suomen valtion edustaja osallistumaan 
ulkomailla tapahtuneen onnettomuuden tutkintaan. Tämä voisi olla tarpeen silloin, kun 
onnettomuus koskee merkittävässä määrin Suomea.   
 
 
2 luku. Tutkinnan organisointi 
 
10 §. Turvallisuustutkintakeskus. Pykälän 1 momentin mukaan Turvallisuustutkintakes-
kus olisi turvallisuustutkinnasta vastaava viranomainen Suomessa. Tutkinnasta nykyisin 
vastaavan viranomaisen, Onnettomuustutkintakeskuksen, toiminta pysyisi nykyisellään, 
mutta viranomaisen nimi muutettaisiin vastaamaan laissa käyttöönotettavaa uutta ter-
minologiaa. Turvallisuustutkintakeskus toimisi jatkossakin oikeusministeriön hallin-
nonalalla.  
 
Pykälän 2 momentissa säädettäisiin Turvallisuustutkintakeskuksen asemasta. Euroopan 
unionin lainsäädännössä edellytetään tutkintaviranomaisen olevan pysyvä elin, joka on 
toiminnassaan itsenäinen ja puolueeton. Tämä todettaisiin laissa nimenomaisesti. Puo-
lueettomuuden varmistamiseksi viranomainen toimisi oikeusministeriön hallinnonalalla, 
jolla ei ole hoidettavanaan tutkittavia toimialoja koskevia lupa- tai valvontatehtäviä. 
Turvallisuustutkintakeskus toimisi oikeusministeriöstä itsenäisenä hallintoviranomaise-
na, eikä oikeusministeriö voisi vaikuttaa keskuksen käytännössä suorittamaan tutkinta-
työhön. Keskuksen toiminta rahoitetaan oikeusministeriön talousarviosta ja turvallisuus-
tutkintaa koskevat säädökset kuuluvat oikeusministeriön esiteltäviksi.  
 
Pykälän 2 momentissa säädettäisiin voimassa olevan lain 8 §:ää vastaavalla tavalla 
mahdollisuudesta tehdä tutkinnan suorittamisessa yhteistyötä esitutkintaviranomaisten 
ja kuolemansyyn tutkintaa tekevien viranomaisten kanssa. Turvallisuustutkintakeskus ja 
sen tutkintaa varten asettama tutkijaryhmä ratkaisisi itsenäisesti sen, missä laajuudessa 
yhteistoiminta näiden viranomaisten kanssa on tarkoituksenmukaista turvallisuustutkin-
nan kannalta. Nykyisin yhteistyötä on tehty esimerkiksi onnettomuuspaikan tutkinnassa 
sekä henkilöiden kuulemisissa. 
 
Pykälän 3 momentissa säädettäisiin Turvallisuustutkintakeskuksen tehtävistä. Keskuk-
sen päätehtävä on turvallisuustutkinnan suorittaminen 2 §:n 1–3 momentissa tarkoitettu-
jen onnettomuuksien ja vaaratilanteiden johdosta. Turvallisuustutkinta tehtäisiin virka-
työnä tai sitä varten asetetussa tutkijaryhmässä. Tutkintatehtävän lisäksi momentissa 
säädettäisiin Turvallisuustutkintakeskuksen muista tehtävistä, joista nykyisin säädetään 
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asetuksessa. Keskuksen tehtäviin ei ehdoteta asiallisia muutoksia, mutta säännös kirjoi-
tettaisiin nykyistä täsmällisemmin. 
 
Momentin 1 kohdassa säädettäisiin Turvallisuustutkintakeskuksen yleisestä tutkintaa 
koskevasta ohjaus- ja valvontatehtävästä. Turvallisuustutkintakeskus ohjaa, valvoo, tie-
dottaa ja vastaa yleisellä tasolla jokaisesta aloitetusta turvallisuustutkinnasta. Keskuksen 
tehtävänä tässä roolissaan on muun muassa päättää tutkinnan yleisistä linjoista ja tavoit-
teista sekä huolehtia tutkinnan riittävistä resursseista ja siitä, että turvallisuustutkintaa 
tekevät virkamiehet ja ulkopuoliset tuntevat tutkintaa koskevat säädökset ja kansainväli-
sissä velvoitteissa asetetut määräykset sekä noudattavat yhdenmukaisia tutkintamene-
telmiä.  
 
Nykyiseen tapaan säädettäisiin keskuksen tehtävistä kouluttaa tutkijoita (2 kohta) sekä 
pitää yllä valmiutta turvallisuustutkinnan käynnistämiseen (3 kohta). Käytännössä kes-
kuksen virkamiehet vastaavat vuorollaan ympärivuorokautisesta puhelinpäivystyksestä, 
jolloin he vastaanottavat ilmoituksia onnettomuuksista ja vaaratilanteista sekä ryhtyvät 
tarvittaviin toimiin tutkinnan aloittamiseksi. 
 
Momentin 4 kohdassa todettaisiin Turvallisuustutkintakeskuksen tekevän kansainvälistä 
yhteistyötä muiden tutkintaa tekevien ulkomaisten viranomaisten sekä ylikansallisten 
turvallisuusviranomaisten kanssa. Näillä tarkoitettaisiin esimerkiksi Euroopan unionin 
ilmailu-, meri-, ja rautatieturvallisuudesta vastaavia virastoja. Kansainvälisen yhteistyön 
puitteissa Turvallisuustutkintakeskus saa myös ajantasaisesti tietoa Suomea merkittä-
vässä määrin koskevista onnettomuuksista sekä päättää ilmoitusten johdosta tutkinnan 
käynnistämisestä tai edustajan lähettämisestä osallistumaan toisen valtion johtamaan 
tutkintaelimeen. Ehdotetussa 41 §:ssä säädettäisiin erikseen avun antamisesta toisen 
valtion tutkintaviranomaiselle. 
 
Momentin 5 ja 6 kohdan mukaan Turvallisuustutkintakeskuksen tehtävänä on antaa tur-
vallisuutta koskevia suosituksia sekä seurata niiden toteutumista. Suositukset sisältyisi-
vät nykyiseen tapaan tutkintaselostuksiin. Suositusten seurantaa ehdotetaan vahvistetta-
vaksi ja siitä säädettäisiin nykyistä tarkemmin 4 luvussa. 
 
 
11 §. Turvallisuustutkintakeskuksen organisaatio. Pykälässä säädettäisiin Turvallisuus-
tutkintakeskuksen organisaatiosta ja viroista. Nykyisin asetuksessa oleva sääntely siir-
rettäisiin lain tasolle. Keskuksen organisaatioon ei ehdoteta muutoksia.  
 
Keskuksella olisi valtioneuvoston nimittämä johtaja. Johtajan yleisistä tehtävistä säädet-
täisiin pykälän 2 momentissa. Lisäksi keskuksella olisi turvallisuustutkintaa tekeviä 
virkamiehiä ja muita virkamiehiä. Nykyisin Turvallisuustutkintakeskuksessa on vaki-
naisia virkamiehiä 11 henkilöä, joista neljä on tutkinta-alansa johtavia tutkijoita. Hallin-
nollisia tehtäviä varten keskuksella on nykyisin hallintopäällikkö sekä 2 muuta virka-
miestä. Virkamiesten lisäksi keskuksella voisi olla työsopimussuhteista henkilöstöä. 
Myöhemmin 13 §:ssä säädetyt Turvallisuustutkintakeskuksen asiantuntijat  eivät  olisi  
1 momentissa tarkoitetussa työsopimussuhteessa Turvallisuustutkintakeskukseen vaan 
he tekevät tutkintaa sopimukseen ja toimeksiantoon perustuen keskuksen johdon ja val-
vonnan alaisina.  
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Pykälän 3 momentin mukaan keskuksella olisi työjärjestys, jossa määrättäisiin tarkem-
min keskuksen organisaatiota, hallinnosta ja toiminnan yleisestä järjestämisestä. Työjär-
jestyksen vahvistaisi keskuksen johtaja. Työjärjestyksessä voitaisiin tarpeen mukaan 
määrätä esimerkiksi asioiden esittelemisestä tai keskuksen tutkintatoiminnan järjestä-
mistä tutkinta-aloittain.  
 
 
12 §. Erityiset kelpoisuusvaatimukset. Pykälässä säädettäisiin Turvallisuustutkintakes-
kuksen virkojen kelpoisuusvaatimuksista. Nykyisin asetuksessa oleva sääntely siirrettäi-
siin lain tasolle. Valtion virkamieslaissa (750/1994) säädettyjen yleisten kelpoisuusvaa-
timusten lisäksi johtajan ja turvallisuustutkintaa tekevän virkamiehen virkaan olisi ny-
kyiseen tapaan tarpeen asettaa tarkempia kelpoisuusvaatimuksia.  
 
Pykälän 1 momentissa säädettäisiin johtajan viran kelpoisuusvaatimuksista, joihin ei 
esitetä muutoksia. Johtajalta vaadittavat kelpoisuusvaatimukset vastaavat yleensä val-
tiohallinnon ylimmissä johtotehtävissä toimivien virkamiesten kelpoisuusvaatimuk-
sia.  
 
Pykälän 2 momentissa säädettäisiin turvallisuustutkintaa tekevän virkamiehen virkaan 
vaadittavista ominaisuuksista. Keskuksen on lain mukaan tutkittava hyvin erilaisia on-
nettomuuksia. Tästä johtuen laissa ei voida säätää kovinkaan tarkkoja edellytyksiä. Tur-
vallisuustutkintaa tekevältä virkamiehen tehtävään ei ole mahdollista edellyttää tiettyä 
tutkintoa tai koulutusta, vaan tehtävään soveltuva koulutus voi vaihdella tarvittavan 
asiantuntemuksen mukaan. Turvallisuustutkintakeskuksen palveluksessa on tyypillisesti 
eri tutkittaviin liikennemuotoihin perehtyneitä henkilöitä, esimerkiksi liikennelentäjiä, 
veturinkuljettajia tai merikapteenin koulutuksen omaavia henkilöitä. Olennaista on, että 
keskuksella on käytössään erilaista asiantuntemusta omaavia virkamiehiä. Nykyiseen 
tapaan turvallisuustutkijan viran hoitamiseksi merkityksellisintä olisi tehtävään sopiva 
taito ja kokemus.  
 
 
13 §. Turvallisuustutkintakeskuksen asiantuntija. Pykälässä säädettäisiin Turvallisuus-
tutkintakeskuksen käyttämistä asiantuntijoista. Nykyisin asetuksessa oleva sääntely siir-
rettäisiin lain tasolle ja sääntelyä täsmennettäisiin. Vuosittain Onnettomuustutkintakes-
kus käyttää apuna lähes sataa asiantuntijaa. Nykyistä käytäntöä ei ehdoteta muutetta-
vaksi. Turvallisuustutkintakeskuksen tehtävänä olisi 10 §:n mukaisesti kouluttaa asian-
tuntijoita. Tällä tarkoitettaisiin erityisesti turvallisuustutkinnan menetelmiä koskevaa 
koulutusta. Turvallisuustutkintakeskuksen asiantuntijan tehtävä on erotettava mahdolli-
suudesta teettää yksittäiskysymyksessä ulkopuolisella taholla selvitys tai pyytää asian-
tuntijalausunto lain 24 §:n mukaisesti.  
 
Turvallisuustutkintakeskus tutkii lain mukaan hyvin erilaisia onnettomuuksia eri elä-
mänaloilla. Onnettomuuksien tutkinta edellyttää, että Turvallisuustutkintakeskuksella 
on käytettävissään paras mahdollinen asiantuntemus. Koska turvallisuustutkintakeskuk-
sen vakinainen henkilöstö on pieni, tutkintatehtävän asianmukaiseksi suorittamiseksi on 
välttämätöntä käyttää apuna ulkopuolisten asiantuntijatutkijoita. Lisäksi ulkopuolisia 
asiantuntijoiden avulla voidaan turvata riittävä ja monipuolinen asiantuntemus ja osaa-
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minen sekä onnettomuuden alustavan tutkinnan aloittaminen mahdollisimman pian on-
nettomuuden tapahduttua. 
 
Pykälän 1 momentissa säädettäisiin Turvallisuustutkintakeskuksen mahdollisuudesta 
käyttää tutkinnan apuna ulkopuolista asiantuntijaa. Turvallisuustutkintakeskuksen asian-
tuntija määrättäisiin jokaista tutkintatehtävään varten erikseen kirjallisesti (14.3 §). Tut-
kintatyöhön määräämisen jälkeen asiantuntijalla olisi toimeksiantosuhde Turvallisuus-
tutkintakeskukseen. Tämä tarkoittaisi sitä, että keskuksella olisi tutkintatyön aikana val-
vontavastuu. Asiantuntijalle maksettaisiin tutkinnassa tehdystä työstä palkkio, josta sää-
dettäisiin 45 §:ssä. Turvallisuustutkintakeskuksen asiantuntijalle annettaisiin Turvalli-
suustutkintakeskuksen henkilökortti, josta säädetään erikseen 44 §:ssä.  
 
Tutkinnassa apuna toimiva asiantuntija hoitaisi perustuslain 124 §:n mukaisella tavalla 
julkista hallintotehtävää. Ulkopuolisen avun käyttäminen tutkinnassa on tarkoituksen-
mukaista edellä kuvatulla tavalla tutkintatehtävän asianmukaiseksi hoitamiseksi. Kun 
yksittäinen turvallisuustutkinta edellyttäisi ulkopuolisen asiantuntijan käyttämistä, tur-
vallisuustutkintaa varten asetettaisiin 14 §:ssä tarkoitettu tutkijaryhmä. Tutkijaryhmän 
jäsenenä asiantuntija olisi viranomaistoimintaa varten perustetun toimielimen jäsen ja 
hänellä olisi oikeus käyttää laissa säädettyjä tutkijan toimivaltuuksia.  
 
Pykälän 2 momentin mukaisesti Turvallisuustutkintakeskuksen asiantuntijan kelpoi-
suusvaatimukset vastaisivat keskuksen virkamiestutkijoilta edellytettävää kelpoisuutta. 
Asiantuntijoita koskisivat muutoinkin Turvallisuustutkintakeskuksen vakituista tutkija-
henkilökuntaa vastaavat vaatimukset. Erityisesti tulee kiinnittää huomiota asiantuntijan 
puolueettomuuteen 15 §:n mukaisesti.  
 
Pykälän 3 momentin mukaisesti asiantuntijaan sovellettaisiin virkamiehen virkavastuuta 
koskevia säännöksiä. Lisäksi asiantuntijan tulisi noudattaa kaikkia toimintaa koskevia 
hallinnon yleislakeja, kuten hallintolakia (434/2003), viranomaisten toiminnan julkisuu-
desta annettua lakia (621/1999, julkisuuslaki) ja kielilakia (423/2003).  
 
 
14 §. Tutkijaryhmä. Pykälässä säädettäisiin mahdollisuudesta asettaa tutkijaryhmä yksit-
täisen tutkinnan suorittamista varten sekä sen kokoonpanosta. Nykyisestä tutkintalauta-
kunta-käsitteestä luovuttaisiin. Ruotsinkielisessä säädöstekstissä ei tapahtuisi muutok-
sia, vaan tutkijaryhmästä käytettäisiin edelleen termiä undersökningskommission. 
 
Tutkinnan suorittamisen tavasta ja laajuudesta päättäisi 17 §:n mukaan Turvallisuustut-
kintakeskus. Tutkinta voitaisiin määrätä yhden tai useamman Turvallisuustutkintakes-
kuksen virkamiestutkijan tehtäväksi. Vaihtoehtoisesti tutkintaa varten voitaisiin asettaa 
erillinen tutkijaryhmä. Tutkinnan organisointitapaa valittaessa voitaisiin ottaa huomioon 
onnettomuuden laajuus ja sen erityispiirteet. Tutkijaryhmän asettaminen olisi kuitenkin 
välttämätöntä, jos tutkinnassa olisi tarve käyttää apuna 13 §:ssä tarkoitettuja Turvalli-
suustutkintakeskuksen ulkopuolisia asiantuntijoita. Turvallisuustutkintakeskuksen asi-
antuntija voi myös yksin muodostaa tutkijaryhmän.  
 
Tutkijaryhmä asetettaisiin Turvallisuustutkintakeskuksen kirjallisella päätöksellä. Ny-
kyisestä poiketen keskus asettaisi tutkijaryhmän tarvittaessa myös suuronnettomuuden 
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tutkintaa varten ja valtioneuvostolla nykyisin oleva toimivalta lakkaisi. Erikseen omassa 
luvussaan säädettäisiin kuitenkin valtioneuvoston toimivallasta päättää tutkinnan aloit-
tamisesta ja tutkijaryhmän asettamisesta, kun kyse on 2 §:n 4 momentissa tarkoitetusta 
muun poikkeuksellisen tapahtuman tutkinnasta.  
 
Toimivallan siirtämisen perusteet ovat käytännölliset: onnettomuuden tutkinnan käyn-
nistäminen ja tutkinnan organisointi edellyttää nopeaa päätöksentekoa. Suuronnetto-
muuden tapahduttua tutkinnan aloittaminen olisi 2 §:n 1 momentin mukaan pakollista 
eikä Turvallisuustutkintakeskukselle siten jäisi harkintavaltaa asiassa. Näissä tilanteissa 
on aina kyse niin vakavista onnettomuustilanteista, joiden tutkinta on tarpeen joka tapa-
uksessa. Lisäksi joskus onnettomuuden vakavuus saattaa selvitä vasta tutkinnan edetes-
sä.  
 
Pykälän 2 momentissa säädettäisiin tutkijaryhmän kokoonpanosta. Nykyisin asetuksessa 
oleva sääntely siirrettäisiin lain tasolle ja sääntelyä täsmennettäisiin. Pykälän 1 momen-
tin mukaan tutkijaryhmän jäsenenä voisi olla Turvallisuustutkintakeskuksen turvalli-
suustutkintaa tekevä virkamies tai muun viranomaisen palveluksessa oleva virkamies. 
Lisäksi tutkijaryhmän jäsenenä voisi olla tehtävään suostumuksensa antanut ulkopuoli-
nen Turvallisuustutkintakeskuksen asiantuntija, josta säädettäisiin 13 §:ssä. Tutkijaryh-
män kokoonpano määräytyisi jokaisessa tutkittavassa onnettomuudessa erikseen ja tut-
kijaryhmän asettamisessa voitaisiin ottaa huomioon onnettomuuden laajuus ja sen eri-
tyispiirteet. Tutkijaryhmän kokoamisesta huolehtisi käytännössä Turvallisuustutkimus-
keskus. 
 
Pykälässä ei edellytettäisi, että tutkijaryhmän jäsenenä tulisi olla määrätyn koulutuksen 
saaneita henkilöitä tai tietyn viranomaisen edustajia. Säännöksen tarkoituksena on tur-
vata nykyiseen tapaan se, että turvallisuustutkintaa tekemään voidaan saada parhaat 
käytettävissä olevat ja tutkinnan kohteeseen nähden puolueettomat asiantuntijat. Myös 
tutkijaryhmän jäsenten lukumäärä määräytyisi tapauskohtaisesti ja lukumäärä jätettäi-
siin laissa nykyiseen tapaan avoimeksi. Tutkintalautakunnassa on keskimäärin ollut 3–5 
jäsentä. 
 
Käytännön syistä olisi tarkoituksenmukaista, että yksi tutkijaryhmän jäsenistä toimisi 
tutkijaryhmän johtajana. Erillistä puheenjohtajaa ja varapuheenjohtajaa ei nykyiseen 
tapaan nimettäisi. Tutkijaryhmä voisi käytännön tutkinnan järjestämiseksi tarpeen mu-
kaan päättää ryhmän sisäisestä tehtävänjaosta ja muista järjestäytymisseikoista. 
 
Pykälän 3 momenttiin otettaisiin uusi säännös tutkijaryhmän kokoonpanon muuttami-
sesta. Jatkossa tutkijaryhmää voitaisiin täydentää uusilla jäsenillä, jos tutkinnan aikana 
ilmenee uutta erityisasiantuntemusta vaativia kysymyksiä. Toisaalta tutkijaryhmän jäsen 
olisi myös mahdollista vapauttaa tehtävästään. Tutkinnan kestäessä voi tapahtua muu-
toksia jäsenen tutkintaan osallistumisen edellytyksissä. Esimerkiksi myöhemmin voi 
tulla esiin seikkoja, joiden vuoksi voi olla tarpeellista arvioida uudelleen jäsenen puolu-
eettomuutta tutkittavaan tapahtumaan tai osallisiin nähden. 
 
Pykälän 4 momenttiin otettaisiin nimenomainen säännös siitä, että jokainen tutkijaryh-
mään valittu Turvallisuustutkintakeskuksen ulkopuolinen jäsen nimettäisiin tehtävään 
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aina kirjallisesti. Tämä tapahtuisi nykykäytännön mukaisesti samassa päätöksessä, joka 
koskee tutkinnan aloittamista ja tutkijaryhmän asettamista. 
 
 
15 §. Esteellisyys. Pykälässä säädettäisiin turvallisuustutkintaan osallistuvien henkilöi-
den puolueettomuudesta. Turvallisuustutkintaa koskevassa Euroopan unionin lainsää-
dännössä ja kansainvälisissä sopimuksissa edellytetään, että tutkintaviranomaisella sa-
moin kuin tutkintaa tekevillä henkilöillä ei ole sellaisia sidonnaisuuksia, jotka saattaisi-
vat vaikuttaa tutkinnan luotettavuuteen.  
 
Virkamiehen esteellisyydestä säädetään yleisesti hallintolain 28 §:ssä. Turvallisuustut-
kintaa koskevassa laissa on edelleen katsottu tarkoituksenmukaiseksi säilyttää oma eri-
tyissäännös esteellisyydestä, koska puolueettomuus on niin olennainen osa tutkintaa. 
Sekä onnettomuuteen osallisten, uhrien että tutkijoiden kannalta on tärkeää, että esteelli-
syyden muodostavat tilanteet ilmenevät selkeästi erityisesti tutkintaa varten kirjoitetusta 
säännöksestä. Voimassa olevaan lakiin verrattuna ehdotetaan kolmea uutta esteellisyys-
perustetta palvelussuhde-esteellisyydestä (4 kohta), toimielimen jäsenen esteellisyydestä 
(5 kohta) ja viranomaisen edustajan esteellisyydestä (6 kohta). Nämä perusteet sisälty-
vät myös hallintolain esteellisyysperusteisiin. Lisäksi pykälän 1 momentin 1–3 kohtia 
sekä 2 momenttia ehdotetaan muutettavaksi siten, että lähisukulaisen sijaan säännökses-
sä käytettäisiin hallintolain käsitettä läheinen. 
 
Tutkintaa tekevä henkilö on ehdotetun 1 momentin 1 kohdan mukaan esteellinen, jos 
hän on itse ollut osallisena tapahtuneessa onnettomuudessa tai hänen läheisensä on saa-
nut onnettomuudessa surmansa. Säännös vastaisi voimassa olevaa lakia. Vahingolla 
tarkoitettaisiin sekä henkilö- että esinevahinkoja. Esinevahingot voisivat kohdistua on-
nettomuuden aiheuttaneeseen laitteeseen ja muuhun onnettomuudessa vaurioituneeseen 
omaisuuteen. 
 
Momentin 2 mukaan henkilö olisi esteellinen, jos hän tai läheisensä voisi joutua vastuu-
seen onnettomuudesta tai siitä aiheutuneesta vahingosta. Säännös vastaisi voimassa ole-
vaa lakia. Säännöksen soveltamisen kannalta ei ole merkitystä sillä, mihin vastuu perus-
tuisi. Onnettomuus on voinut aiheutua tapaturmasta, tahallisesta tai tuottamuksellisesta 
teosta taikka laiminlyönnistä. 
 
Edelleen momentin 3 kohdan mukaan tutkintaan osallistuva henkilö olisi esteellinen, jos 
tutkinnasta tai sen tuloksista voisi olla odotettavissa tosiasiallista hyötyä tai vahinkoa 
hänelle tai läheiselleen. Yleensä kyse olisi taloudellisesta hyödystä tai vahingosta. Täl-
laisessa asemassa ovat muiden muassa onnettomuuden aiheuttaneen tai siinä tuhoutu-
neen koneen tai laitteen valmistaja, maahantuoja ja myyjä samoin kuin henkilö, joka 
omistaa huomattavan osuuden näiden onnettomuuteen liittyvien yritysten osakkeista. 
Samoin tosiasiallista hyötyä tai vahinkoa voisi aiheutua sille, jonka tehtävänä on huo-
lehtia asiaan liittyvistä turvallisuusseikoista tai sille, jonka toiminta tai tehtävät voisivat 
tulla tutkinnassa tarkasteltaviksi. Säännöstä ehdotetaan muutettavaksi siten, ettei hyö-
dyn tai vahingon tarvitsisi jatkossa olla luonteeltaan erityistä vaan vähäisemmänkin to-
siasiallisen hyödyn, vahingon tai edun voitaisiin katsoa vaarantavan tutkintaan osallis-
tuvan puolueettomuuden. 
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Momentin uudeksi 4 kohdaksi ehdotetaan säännöstä palvelussuhteen tai toimeksian-
tosuhteesta johtuvasta esteellisyydestä. Vastaavasta niin sanotusta palvelussuhde-
esteellisyydestä säädetään myös hallintolain 28 §:n 1 momentin 4 kohdassa. Käytännös-
sä tämä on ollut yksi yleisimmistä syistä, joka on vaikuttanut henkilön edellytyksiin 
toimia onnettomuuden tutkijana. Nyt peruste ehdotetaan mainittavaksi laissa nimen-
omaisesti. Turvallisuustutkinnassa tarvittava asiantuntemus karttuu useimmiten paitsi 
henkilön koulutuksen myös erityisesti työkokemuksen kautta. Onnettomuuden tutkijana 
ei kuitenkaan voi toimia henkilö, jolla on palvelussuhteen tai muun siihen verrattavan 
toimeksiantosuhteen vuoksi sidonnaisuus tahoon, joka on jollain tavalla osallinen onnet-
tomuudessa. Käytännössä eri liikennemuotoja koskevien onnettomuuksien tutkintaan ei 
siten voi osallistua esimerkiksi liikennevälineen omistajaan, valmistajaan tai infrastruk-
tuurin haltijaan työ- tai virkasuhteessa oleva henkilö. 
 
Momentin uudessa 5 kohdassa säädettäisiin lisäksi eräiden toimielinten jäsenten ja toi-
mitusjohtajan ja vastaavassa asemassa olevan esteellisyydestä. Näihin henkilöihin ei 
voitaisi soveltaa 4 kohtaa, koska he eivät ole työsopimusoikeudellisesti palvelussuhtees-
sa. Henkilö olisi esteellinen osallistumaan turvallisuustutkintaan, jos hän olisi tällaisessa 
asemassa onnettomuuteen osalliseen tai siihen, jolle asian ratkaisusta voi olla odotetta-
vissa hyötyä tai vahinkoa. Esteellinen tutkintaan olisi siten esimerkiksi onnettomuuteen 
osallisen liikennevälineen omistaja-, valmistaja- tai infrastruktuurin haltijayrityksen 
toimitusjohtaja ja hallituksen jäsen.  
 
Momentin uudessa 6 kohdassa säädettäisiin lisäksi 4 kohtaa vastaavalla tavalla viran-
omaisen edustajan esteellisyydestä tutkijaryhmän jäseneksi. Kohdan mukaan esteellinen 
olisi henkilö joka itse tai jos hänen läheisensä on palvelussuhteessa viranomaiseen tai 
sen toimielimen jäsen ja tämän viranomaisen toiminta voi tulla tutkittavaksi onnetto-
muuden johdosta suoritettavassa turvallisuustutkinnassa. Turvallisuustutkinnassa on 
usein mukana eri viranomaisten edustajia ja esimerkiksi puolustusvoimien toiminnassa 
tapahtuneiden onnettomuuksien tutkintaan on välttämätöntä saada avuksi puolustusvoi-
mien henkilökuntaa. Palvelussuhde-esteellisyys ei tarkoittaisi sitä, että tutkijaryhmän 
jäsenenä ei voisi lainkaan toimia puolustusvoimiin tai muuhun valtion viranomaiseen 
virkasuhteessa oleva henkilö. Muutoinkaan valtio ei ole työnantajana rinnastettavissa 
muihin työnantajiin siten, että tällainen palvelussuhde aiheuttaisi automaattisesti esteel-
lisyyden. Valtion työnantaja-asema ei synnytä sellaista lojaalisuutta valtiota kohtaan, 
että olisi perusteltua syytä pelätä sen vaikuttavan tutkijan puolueettomuuteen. Eri asia 
on se, että tällaisen palvelussuhteen ollessa kysymyksessä henkilön esteellisyyttä on 
tarpeen tarkastella aina myös muiden esteellisyysperusteiden ja lähinnä 7 kohdan mu-
kaisen yleislausekkeenomaisen esteellisyyden kannalta. 
 
Pääsääntöisesti henkilö ei enää olisi esteellinen 4 tai 6 kohdan perusteella, jos palvelus-
suhde olisi päättynyt esimerkiksi työpaikan vaihtamisen tai eläkkeelle siirtymisen joh-
dosta. Esteellisyys tulee kuitenkin arvioida jokaisessa yksittäisissä tilanteessa erikseen 
ja erityisesti 7 kohdan yleisesteellisyyden kannalta. Käytännössä henkilö on palvelus-
suhteen päättymisen jälkeenkin katsottu esteelliseksi, kun onnettomuuden tutkinnassa 
on esimerkiksi ollut tarpeen arvioida kyseisen henkilön työsuhteen aikana laatimia tur-
vallisuusohjeita, jotka ovat olleet voimassa onnettomuushetkellä. 
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Momentin 7 kohdassa säädettäisiin voimassa olevan lain tapaan yleislausekkeenomai-
sesta esteellisyysperusteesta. Henkilö voisi olla esteellinen osallistumaan tutkintaan, jos 
luottamus hänen puolueettomuuteensa jostain erityisestä muusta syystä vaarantuu. 
Yleislausekkeen keskeiseksi merkitykseksi on muodostunut sen arvioiminen, miltä tut-
kinnassa mukana olevan henkilön toiminta näyttää ulospäin. Olennaista on, ettei yleinen 
luottamus tutkintaan saa vaarantua. Esteellisyys voisi aiheutua hyvin erilaisista syistä. 
Käytännössä esimerkiksi ilmailussa tutkintaan ei ole katsottu voivan osallistua aiemmin 
kyseisen lentäjän tarkastuslentäjänä toiminut henkilö tai onnettomuudessa osallisena 
olleen aluksen ohjaajan kouluttaja. Joskus myös aktiivinen toiminta alan edunvalvonta-
tehtävissä on katsottu muodostaneen esteellisyyden tutkintaan osallistumiselle. 
 
Pykälän 2 momenttiin otettaisiin viittaus hallintolain esteellisyysäännöksen 2 moment-
tiin, jossa on määritelty, mitä läheisellä tarkoitetaan. Lisäksi esteellisyyden vaikutukses-
ta olisi voimassa, mitä hallintolaissa säädetään. 
 
 
3 luku. Tutkinta 
 
16 §. Ilmoitusvelvollisuus. Pykälässä säädettäisiin tapahtuneen onnettomuuden tai vaa-
ratilanteen ilmoittamisvelvollisuudesta. Nykyisin asetuksessa oleva sääntely siirrettäi-
siin lain tasolle ja sääntelyä täsmennettäisiin. 
 
Pykälän 1 momentin mukaan velvollisuus ilmoittaa onnettomuudesta tai vaaratilanteesta 
Turvallisuustutkintakeskukselle koskisi ensinnäkin onnettomuus- tai vaaratilannepaikal-
la saapuneita pelastustoimiin osallistuvia viranomaisia. Useimmiten kyse on poliisista 
tai pelastusviranomaisesta, mutta ilmoitusvastuu koskisi myös muuta viranomaista, joka 
on onnettomuuspaikalla. Viranomaisen edustaja arvioisi, onko tapahtuma sellainen, 
josta tulisi lain soveltamisala huomioiden tehdä turvallisuustutkinta. Turvallisuustutkin-
takeskus päättäisi kuitenkin itsenäisesti ja ilmoituksen tehneen viranomaisen arviosta 
riippumatta sen, päätetäänkö tutkinta aloittaa. Tutkinnan aloittamista koskevasta pää-
töksenteosta säädettäisiin 17 §:ssä. 
 
Pykälän 2 momentissa säädettäisiin lisäksi muiden viranomaisten ja tahojen ilmoitus-
velvollisuudesta. Velvollisuus ilmoittaa onnettomuudesta tai vaaratilanteesta Turvalli-
suustutkintakeskukselle koskisi erityisesti eri alojen turvallisuus- ja valvontaviranomai-
sia. Laissa mainittaisiin nimenomaisesti vuoden 2010 alussa aloittanut meri-, rautatie- ja 
ilmailuliikenteen turvallisuudesta vastaava Liikenteen turvallisuusvirasto, Liikennevi-
rasto sekä aluehallintovirastot.  
 
Lisäksi 2 momentin mukaan ilmoitusvelvollisuus onnettomuudesta olisi eräillä yksityi-
sillä. Yksityisellä olisi ilmoitusvelvollisuus ensinnäkin silloin, jos se on vastaanottanut 
ilmoituksen onnettomuudesta tai muun vastaavan hätäilmoituksen. Ilmoitusvelvollisuus 
olisi myös yksityisellä, joka on osallinen ilmailu-, meri- tai rautatieliikenteessä tapahtu-
neeseen onnettomuuteen. Ilmoitusvelvollisuus olisi siten näillä aloilla toimivilla liiken-
nöintiyrityksillä. Samoin ilmoitusvelvollisuus olisi näillä liikennöintialoilla toimivilla 
sellaisilla yksityisillä, jotka ilmeisesti kärsivät vahinkoa onnettomuuden johdosta. Tällä 
tarkoitetaan esimerkiksi rataverkkoa hallinnoivaa Ratahallintokeskusta tai muuta vas-
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taavaa infrastruktuurin haltijaa. Säännöksellä pantaisiin myös täytäntöön merionnetto-
muusdirektiivin ilmoitusvelvollisuutta koskeva artikla. 
 
Pykälän mukaan yksityishenkilöllä ei olisi velvollisuutta ilmoittaa havaitsemastaan on-
nettomuudesta tai vaaratilanteesta Turvallisuustutkintakeskukselle. Sen sijaan yksityis-
henkilölläkin on velvollisuus tehdä tällaisesta tilanteesta hätäilmoitus hätäkeskuslaitok-
selle (pelastuslain 28 §) 
 
Pykälän 3 momenttiin otettaisiin uusi säännös tuomioistuimen velvollisuudesta tehdä 
ilmoitus Turvallisuustutkintakeskukselle, jos se on saanut tiedon meriselityksen antami-
sesta. Vastaava velvoitetta ei säädetä voimassa olevassa laissa tai merilaissa. Ilmoituk-
sen välittäminen olisi tärkeää, jotta turvallisuustutkintakeskus saa tarvittavat tiedot me-
renkulussa tapahtuneista onnettomuuksista ja vaaratilanteista. Lisäksi Turvallisuustut-
kintakeskus voisi osallistua meriselitystä koskevaan istuntoon, jonka perusteella voi-
daan saada tarpeellista tietoa siitä, onko tutkinta onnettomuudesta aloitettava myös tur-
vallisuustutkintalain mukaan. Keskuksen edustajalla olisi myös oikeus esittää istunnossa 
kysymyksiä kuultaville. 
 
Pykälän 4 momentin mukaan Turvallisuustutkintakeskuksella olisi velvollisuus ilmoit-
taa tutkinnan aloittamisesta ilmoituksen 1–2 momenttien perusteella tehneelle. Tällä 
tarkoitettaisiin ilmoitusta siitä, aloitetaanko tutkintaa ilmoituksen perusteella vai ei. Sa-
moin ilmoitettaisiin myöhemmin tutkinnan päättymisestä, jolloin ilmoituksen tehnyt 
voisi halutessaan seurata ilmoittamansa onnettomuuden tutkinnan edistymistä. Erikseen 
38 §:ssä säädettäisiin lisäksi tutkinnan kulusta tiedottamisesta eräille tahoille. 
 
 
17 §. Päätös tutkinnan aloittamisesta. Pykälässä säädettäisiin tutkinnan aloittamisesta. 
Pykälän 1 momentti vastaisi nykyistä käytäntöä. Turvallisuustutkintakeskus tekee kirjal-
lisen päätöksen, kun se päättää aloittaa sen tietoon tulleen onnettomuuden tutkinnan. 
Vaikkei päätöstä olisi tehty, voidaan ryhtyä alustaviin tutkintatoimiin. Tällaisesta tut-
kinnasta säädettäisiin 18 §:ssä. 
 
Turvallisuustutkintakeskuksen päätöksessä todettaisiin tutkinnasta vastaavat tutkijat. Jos 
tutkintaa varten olisi tarve asettaa tutkijaryhmä, se tehtäisiin samassa päätöksessä. Sa-
moin päätöksessä voitaisiin päättää tutkinnan laajuudesta määrittelemällä tutkinta esi-
merkiksi Turvallisuustutkintakeskuksen käyttämän luokituksen mukaan. Toisaalta esi-
merkiksi ulkomailla tapahtuneen onnettomuuden osalta päätöksessä voitaisiin todeta 6 
§:n 3 momentin mukaisesti, mitkä seikat tapahtuman johdosta voivat tulla tutkittavaksi. 
Tutkinnan suorittava tutkija tai tutkijaryhmä määrittelisi kuitenkin itse sen, mitä kaikki 
käytännön tutkintatoimia tutkinta edellyttää. 
 
Jos harkinnan jälkeen katsotaan, ettei tutkintaa ole tarpeen aloittaa, ei asiasta tarvitsisi 
tehdä erillistä päätöstä. Merionnettomuusdirektiivin mukaan tutkintaviranomaisen on 
kuitenkin ilmoitettava Euroopan unionin komissiolle, mikäli tutkintaa ei päätettäisi 
aloittaa muun kuin 2 §:n 1 momentin 4 kohdassa tarkoitetun merionnettomuuden joh-
dosta. Tästä ei ehdoteta erillistä säännöstä. 
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Pykälän 2 momentissa säädettäisiin harkintakriteereistä, joiden perusteella päätettäisiin 
tutkinnan aloittamisesta 2 §:n 2 momentin mukaisen onnettomuuden johdosta. Harkin-
takriteerejä ei sen sijaan sovellettaisi 2 §:n 1 momentin mukaisten onnettomuuksien ja 
vaaratilanteiden osalta, koska nämä onnettomuudet on tutkittava aina. Muun onnetto-
muuden tai vaaratilanteen tutkinnan aloittamista harkittaessa arvioitaisiin ensisijassa, 
onko tutkinnasta saatavissa merkittävää tietoa yleisen turvallisuuden lisäämisen tai on-
nettomuuksien ja vahinkojen ennalta ehkäisemisen kannalta. Momentissa säädettäisiin 
täsmällisemmin myös eräistä muista harkintaan vaikuttavista kriteereistä.  
 
Momentin 1 kohdan mukaan harkinnassa otettaisiin huomioon onnettomuuden tai vaa-
ratilanteen vakavuus ja laatu. Joskus vaaratilanteen tutkiminen voi olla yhtä tärkeää kuin 
tapahtuneen onnettomuuden selvittäminen, sillä tapahtuman muuttuminen esimerkiksi 
suuronnettomuudeksi on voinut johtua satunnaisesta seikasta. Momentin 2 kohdassa 
säädettäisiin lisäksi erikseen, että tutkinnasta päätettäessä tulisi ottaa huomioon onnet-
tomuuden aiheuttama useaan henkilöön kohdistunut vaara. Momentin 3 kohdan mukaan 
tutkinnan aloittamista harkittaessa otettaisiin huomioon se, onko tutkinnassa saatavissa 
merkityksellistä turvallisuustietoa. Tämä liittyisi olennaisesti siihen, että tutkinnan tar-
koituksena tulee olla yleisen turvallisuuden parantaminen. 
 
Momentin 4 kohdan mukaan merkitystä olisi myös sillä, onko onnettomuudella sellaisia 
piirteitä, jotka toistuvat tai voivat toistua useissa muissakin onnettomuuksissa. Momen-
tin 5 kohdan mukaan onnettomuuden tutkinnan aloittamista harkittaessa otettaisiin 
huomioon se, tutkiiko jokin toinen viranomainen tai taho onnettomuuden. Eräät valvon-
taviranomaiset tekevät Turvallisuustutkintakeskuksen kanssa rinnakkaista tutkintaa. 
Pienempien onnettomuuksien osalta tämä voi olla riittävä tutkinta, jolloin Turvallisuus-
tutkintakeskus voisi jättää onnettomuuden tai vaaratilanteen tutkimatta. 
 
Momentin 6 kohdan perusteella myös valvontaviranomaisen ja asiaan osallisten aloite 
onnettomuuden tutkinnasta olisi yksi peruste tutkintaa aloittamista harkittaessa. Rauta-
tieturvallisuusdirektiivin mukaan merkitystä voisi olla esimerkiksi liikennöintiyrityksen 
tai infrastruktuurin haltijan esittämällä pyynnöllä. Tutkinnan aloittaminen olisi kuiten-
kin aina Turvallisuustutkintakeskuksen harkinnassa. 
 
 
18 §. Alustava tutkinta. Turvallisuustutkinnan nopea käynnistäminen mahdollisimman 
pian onnettomuuden tapahtumisen jälkeen on tärkeää tutkintaedellytysten turvaamisek-
si. Pykälän 1 momentissa säädettäisiin mahdollisuudesta aloittaa tutkinta jo ennen var-
sinaisen tutkinnan aloittamista koskevan päätöksen tekemistä (17 §). Käytännössä tur-
vallisuustutkinnan päivystäjä ja asianomaisen tutkintahaaran tutkijavirkamies arvioivat 
ilmoituksen saatuaan ja lisätietoja hankittuaan, onko ilmoitettu onnettomuus sellainen, 
että tutkinta tämän lain mukaan saattaisi olla mahdollinen. Jotta mahdollinen myöhempi 
tutkinta turvattaisiin, voidaan onnettomuuspaikalle lähettää tutkija alustavaa tutkintaa 
varten. 
 
Tutkinnan varhaista aloittamista korostetaan Suomea sitovissa kansainvälisissä velvoit-
teissa. Rautatieturvallisuusdirektiivin mukaan tutkinnan aloittaminen tulisi tapahtua 
viikon kuluessa onnettomuusilmoituksen vastaanottamisesta. Merionnettomuusdirektii-
vissä vastaava tutkinnan aloittamisaika on kaksi kuukautta onnettomuuden tapahtumi-
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sesta. Alustavan tutkinnan aloittamista koskeva säännös mahdollistaisi sen, että Turval-
lisuustutkintakeskus voi ryhtyä toimiin välittömästi tapahtuman jälkeen ja direktiivin 
edellyttämässä ajassa jo ennen mahdollisen tutkintapäätöksen tekemistä. 
 
Onnettomuuspaikalle lähetetty tutkija voisi olla Turvallisuustutkintakeskuksen virka-
mies. Turvallisuustutkintakeskus voisi määrätä paikalle myös 13 §:ssä tarkoitetun Tur-
vallisuustutkintakeskuksen asiantuntijan. Tämä mahdollisuus on tärkeä tutkinnan nope-
an käynnistämisen vuoksi. Keskus voisi lähettää onnettomuuspaikalle sen lähellä asu-
van tai olevan keskuksen asiantuntijan. Lisäksi tietyn keskuksen asiantuntijan lähettä-
minen paikalle voi olla tärkeää tapahtuneen onnettomuuden laadun vuoksi.  
 
Pykälän 2 momentissa säädettäisiin, että keskuksen tällaisessa tilanteessa paikalle lähet-
tämällä asiantuntijalla olisi riittävät toimivaltuudet jo alustavan tutkinnan aikana. Sään-
nös vastaisi nykykäytäntöä. Käytännössä Turvallisuustutkintakeskuksen asiantuntija 
voisi esimerkiksi antaa 19 §:n mukaisia kieltoja ja määräyksiä sekä tehdä tarvittavia 
muita tutkintatoimia. Yksityiselle taholle annettavia toimivaltuuksia ei ole tarpeen raja-
ta, koska alustavien tutkintatehtävien luonne sekä tehtävän kesto olisi rajattu. Tarkoitus 
olisi, että Turvallisuustutkintakeskus tekisi mahdollisimman pian onnettomuuden ta-
pahduttua päätöksen tutkinnan aloittamisesta 17 §:n mukaisesti. 
 
Turvallisuustutkintakeskuksesta riippumattomista syistä, voi tieto tapahtuneesta onnet-
tomuudesta tai vaaratilanteesta tulla keskukselle vasta myöhemmin, pitkänkin ajan 
päästä tapahtumasta. Pykälän 3 momentissa säädettäisiin, että tällaisessa tilanteessa tur-
vallisuustutkinnan jo aloittaneen muun viranomaisen tai yksityisen tahon tulisi luovuttaa 
kertynyt tutkinta-aineisto Turvallisuustutkintakeskuksen käyttöön. Säännös vastaisi 
voimassa olevaa asetuksessa olevaa säännöstä. Esimerkiksi rekan ojaanajo voi alustavan 
tutkinnan aikana osoittautua suuronnettomuuden vaaratilanteeksi, jolloin Turvallisuus-
tutkintakeskuksen olisi mahdollista saada kertynyt tutkinta-aineisto tutkinnan jo aloitta-
neelta tieliikenneonnettomuuksien tutkijalautakunnalta.  
 
 
19 §. Tutkintaedellytysten turvaaminen. Pykälässä säädettäisiin onnettomuuspaikalla 
tapahtuvista tutkinnan turvaamistoimista. Pykälän 1 momentti vastaisi asiallisesti voi-
massaolevaa lakia. Turvallisuustutkintakeskuksen edustajalle, onnettomuuspaikalle lä-
hetetyllä virkamiehellä tai keskuksen asiantuntijalla, olisi oikeus päästä tapahtumapai-
kalle sekä tehdä siellä tutkimuksia. Tutkimukset voisivat koskea onnettomuuspaikan 
maastoa, onnettomuudessa vahingoittuneita laitteita, koneita ja rakenteita, esimerkiksi 
paikalla olevia opastinlaitteita. Samoin tarvittava dokumentointi ja tutkimukset voitai-
siin tehdä paikalla oleville esineille ja asiakirjoille. Erikseen säädettäisiin oikeudesta 
ottaa haltuun ja tarkastaa esineitä tutkinnan aikana (22 §).  
 
Pykälän 2 momentissa säädettäisiin Turvallisuustutkintakeskuksen paikalla olevan edus-
tajan mahdollisuudesta määrätä onnettomuuspaikka eristettäväksi. Määräyksen täytän-
töönpanossa pyydettäisiin tarpeen mukaan virka-apua poliisilta 42 §:n mukaisesti. Mää-
räys voisi olla tarpeen tutkinta-aineiston suojaamiseksi ja tutkinnan häiriöttömän kulun 
varmistamiseksi. Säännöksellä voitaisiin rajoittaa esimerkiksi yleisön läsnäoloa onnet-
tomuuspaikalla tutkinnan kestäessä. 
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Pykälän 3 momentin mukaan voidaan tutkintaedellytysten turvaamiseksi estää onnetto-
muuspaikalla olevan aineiston sekä vainajien siirtäminen tarvittavien tutkintatoimien 
ajaksi. Kiellon antaisi Turvallisuustutkintakeskuksen paikalle lähetetty edustaja. Määrä-
yksellä ei voitaisi estää tai haitata tarvittavia pelastustoimia. Momentissa säädettäisiin 
lisäksi, että Turvallisuustutkintakeskuksen tulisi varmistaa, että onnettomuuden tutkin-
nan kannalta merkityksellinen aineisto luetteloitaisiin.  
 
Pykälän 2 ja 3 momentissa tarkoitetut määräykset olisivat Turvallisuustutkintakeskuk-
sen edustajan tekemiä tosiasiallisia hallintotoimia, jotka tehdään onnettomuuden tapah-
duttua tutkintaedellytysten turvaamiseksi. Niihin ei siten voisi hakea muutosta. Asian-
osaisten oikeusturva taattaisiin kuitenkin säätämällä määräyksen kestosta. Pykälän 4 
momentin mukaan onnettomuuspaikan eristämistä koskeva määräys tai esineen siirtä-
mistä koskeva kielto tulisi kumota mahdollisimman pian. Määräys voisi olla voimassa 
vain niin kauan, kun se on välttämätöntä tutkinnan vuoksi. 
 
 
20 §. Tiedonsaantioikeus. Tutkinnan tarkoituksen turvaamiseksi pidetään välttämättö-
mänä, että Turvallisuustutkintakeskuksen tutkintaa varten voidaan saada käyttöön tieto-
ja mahdollisimman laaja-alaisesti. Turvallisuustutkijoiden laajaa tiedonsaantioikeutta 
edellytetään myös Suomea sitovissa kansainvälisissä sopimuksissa sekä Euroopan unio-
nin lainsäädännössä. Tiedonsaantioikeus koskisi oikeutta saada tietoja suomalaiselta 
viranomaiselta ja yksityiseltä taholta, kuten erilaisilta yhteisöiltä ja yrityksiltä. Oikeu-
desta saada tietoja muun valtion viranomaiselta tai ulkomaille rekisteröidyltä yksityisel-
tä tai yksityishenkilöltä määräytyisi kyseisen maan lainsäädännön mukaan. 
 
Tutkinnassa voi olla tarve saada julkisia mutta myös salassa pidettäviä tietoja. Oikeu-
desta saada tietoja tutkinnan toimittamiseksi salassapitosäännösten estämättä säädettäi-
siin pykälän 1 momentissa. Tiedonsaantioikeus säilyisi nykyisen laajuisena, mutta sään-
nöstä täsmennettäisiin perustuslain edellyttämällä tavalla. Tutkinnassa käytettäisiin osit-
tain muiden viranomaisten jo keräämää tietoa. Tiedonsaantioikeus tarkoittaisi sekä oi-
keutta tutustua että saada haltuun erilaisia asiakirjoja. Toisaalta tieto voisi olla myös 
muussa muodossa. Julkisuuslain 5 §:n mukaisesti asiakirjalla tarkoitettaisiin myös säh-
köisiä asiakirjoja. Kaikilla tutkintaan osallistuvilla on julkisuuslain 23 §:n mukaan vai-
tiolovelvollisuus salassa pidettävien tietojen osalta. 
 
Momentin 1 kohdan mukaan tutkintaa tekevillä tutkijoilla olisi oikeus saada tarpeelliset 
tiedot esitutkinta- ja poliisitutkinnan aineistosta sekä onnettomuudessa menehtyneiden 
kuolemansyyn selvityksestä. Esitutkinta- ja poliisitutkinnan aineiston käyttö voisi olla 
tarpeen, jotta voidaan välttyä päällekkäiseltä työltä esimerkiksi onnettomuuspaikan tut-
kinnassa. 
 
Momentin 2 kohdan mukaan tutkijoilla olisi oikeus saada tarpeelliset tiedot eräiden vi-
ranomaisten toimista tapahtuman yhteydessä sekä niiden varautumisesta onnettomuuk-
siin. Useimmiten tällaisia tietoja olisi tarpeen saada poliisilta, pelastusviranomaiselta, 
hätäkeskuslaitokselta ja terveydenhuoltoviranomaiselta, mutta onnettomuudesta riippu-
en tietoja voitaisiin pyytää myös muulta viranomaiselta. 
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Momentin 3 kohdassa säädettäisiin oikeudesta saada tietoja tallenninlaitteista. Tiedon-
saantioikeus on merkityksellinen erityisesti tutkittaessa liikenteessä tapahtuneita onnet-
tomuuksia. Tiedonsaantioikeus vastaisi nykyistä oikeutta, mutta sen erityispiirteiden 
vuoksi lakiin otettaisiin nimenomainen säännös.  
 
Tiedonsaantioikeus koskisi erilaisten laitteistojen tallentamia tietoja. Eräissä liikennevä-
lineissä on tyypillisesti laitteita teknisten tietojen ja puhe- ja viestiliikenteen tallentami-
seksi nimenomaan onnettomuuden ja vaaratilanteiden varalta. Suomea sitovien kansain-
välisten velvoitteiden mukaan turvallisuustutkintaa tekevillä on oltava pääsy laitteiden 
sisältämään tietoon. Laitteet sinänsä omistaa yleensä liikennöintiyritys. Esimerkiksi 
ilmailussa tutkijoilla olisi oikeus saada tiedot lentokoneen niin sanotusta mustasta laati-
kosta, johon kerätään tietoja sekä ilma-aluksen teknisestä toiminnasta että puhe- ja vies-
tiliikenteestä esimerkiksi lennonjohdon ja ohjaamon välillä.  
 
Oikeus saada tietoja koskisi myös muualle kuin varsinaiseen onnettomuuden kohteena 
olleeseen kulkuväliseen sijoitettuja tallentimia. Sekä ilmailussa että merenkulussa tär-
keitä ovat tutka- ja muiden laitteiden tallentamat tiedot alusten liikkeistä ennen onnet-
tomuutta tai vaaratilannetta. Rautatieliikenteessä tapahtuneen onnettomuuden tutkintaa 
tehtäessä tietoja on tarpeen saada opastinlaitteiden toimintaa rekisteröivistä laitteista. 
Ilmailussa merkityksellisiä ovat esimerkiksi lennonjohdon rekistereihin tallentuneet 
tiedot sääolosuhteista onnettomuushetkellä. Lisäksi oikeus koskisi esimerkiksi hätäkes-
kustallenteita. Laitteistot ja tallentimet saattavat olla teknisesti suojattuja eri tavoin. 
Tiedonsaantioikeuden käyttämiseksi tutkijoilla olisi oikeus murtaa salaus tai muu tiedon 
saamisen este. 
 
Momentin 4 kohdan mukaan turvallisuustutkintaa varten voitaisiin saada tietoja onnet-
tomuuteen osallisten terveydentilasta. Tietojen luonteen vuoksi niiden saamisen tulisi 
olla onnettomuuden tutkinnan kannalta välttämättömiä. Onnettomuuteen osallisella tar-
koitettaisiin onnettomuudessa mukana ollutta henkilöä, esimerkiksi onnettomuudessa 
surmansa saanutta tai loukkaantunutta. Oikeus koskisi myös muun onnettomuuden ta-
pahtumiseen olennaisesti vaikuttaneen henkilön terveystietoja. 
 
Momentin 5 kohtaan on tarpeen ottaa lisäksi yleissäännös oikeudesta saada eri viran-
omaisilta muita tutkinnan toimittamisen kannalta välttämättömiä tietoja. Tietoja voisi 
olla tarpeen saada esimerkiksi eri alojen lupa- ja valvontaviranomaisilta. Tutkintaa var-
ten voi olla välttämätöntä saada esimerkiksi tietoja viranomaisen sisäisestä ohjeistukses-
ta.  
 
Pykälän 2 momentissa säädettäisiin Turvallisuustutkintakeskuksen oikeudesta saada 
tietoja yksityiseltä taholta. Tarvittavat tiedot vaihtelevat sen mukaan, minkälainen on-
nettomuus on tutkittavana. Tarvittavia tietoja ei siten ole mahdollista luetella täsmälli-
sesti. Tutkinnan toimittamiseksi olisi oikeus saada kaikki välttämättömät tiedot. Mo-
mentin mukaan tietoja voitaisiin saada paitsi onnettomuuteen osalliselta yksityiseltä 
myös jokaiselta muulta, jolla voi olla tietoja onnettomuudesta. Tietoja voisi olla ensin-
näkin onnettomuuden tapahtumia todistaneella yksityishenkilöllä, mutta myös muulla 
taholla, esimerkiksi onnettomuuteen joutuneen kulkuneuvon omistaja-, käyttäjä-, val-
mistaja- tai huoltoyrityksellä. Tutkinnan kannalta välttämätöntä voi olla esimerkiksi 
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saada tietoa onnettomuuskulkuneuvon korjaus- ja huoltopäiväkirjasta tai turvallisuus-
asiakirjoista taikka kuljettajan ajopäiväkirjasta ennen onnettomuutta. 
 
Pykälän 3 momentissa säädettäisiin lisäksi oikeudesta saada eräitä 1 momentissa tarkoi-
tettuja tietoja paitsi viranomaiselta myös yksityiseltä taholta. Oikeus koskisi ensinnäkin 
1 momentin 3 kohdassa tarkoitettujen tallentimien tietoja. Tällaiset tallentimet ovat 
yleensä yksityisen yrityksen, esimerkiksi liikenteenharjoittajan, omaisuutta ja heidän 
hallitsemissaan tiloissa. Lisäksi tutkintaa varten olisi mahdollista saada välttämättömät 
osallisten terveystiedot myös yksityiseltä terveydenhuollon ammattihenkilöltä, kuten 
yksityislääkäriltä. Tämä olisi erityisen tärkeää sellaisissa tapauksissa, joissa esimerkiksi 
tietyn ammatin harjoittamiseen liittyy terveydentilaa koskevia vaatimuksia. 
 
Pykälän 4 momenttiin otettaisiin tarvittava säännös oikeudesta saada edellä pykälässä 
tarkoitetut tiedot myös teknisen käyttöyhteyden välityksellä. 
 
 
21 §. Tiedonsaantioikeus teleyrityksiltä. Pykälässä säädettäisiin Turvallisuustutkinta-
keskuksen oikeudesta saada salassapitosäännösten estämättä eräitä tietoja teleyrityksiltä. 
Pykälä olisi uusi.  
 
Pykälän 1 momentissa säädettäisiin sähköisen viestinnän tietosuojalain (516/2004) 35 
§:n 1 momentin 1 ja 2 kohtaa vastaavalla tavalla Turvallisuustutkintakeskuksen oikeu-
desta saada maksutta liittymän tunnistetiedot ja matkaviestimen sijaintitiedot sekä eräitä 
tietoja liittymästä. Tiedonsaantioikeus olisi rajattu koskemaan ainoastaan liittymän ja 
päätelaitteen tunnistamistietoja ja paikkatietoja. 
 
Näillä niin sanotuilla teletunnistetiedoilla voi olla ratkaiseva merkitystä selvitettäessä 
onnettomuuteen johtaneita syitä. Sähköisen viestinnän tietosuojalain 35 §:ssä säädetään 
eräiden viranomaisten oikeudesta saada vastaavia tietoja hätäilmoituksen tehneeltä tai 
sen kohteena olleesta liittymästä. Koska Turvallisuustutkintakeskuksen tutkittavaksi 
tulevista onnettomuuksista ei välttämättä ole lainkaan tehty hätäilmoitusta, tulee kes-
kuksen tiedonsaantioikeuden koskea myös sellaista liittymää, josta ei ole tehty hätäil-
moitusta tai joka ei ole ollut sen kohteena. Tiedonsaantioikeus olisi kuitenkin rajattu 
muutoin.  
 
Tiedonsaantioikeus teleyrityksiltä voisi pykälän 1 momentin mukaan koskea vain sel-
laista liittymää, jonka voidaan perustellusti arvioida olleen onnettomuuspaikalla. Tämä 
tarkoittaisi oikeutta saada esimerkiksi tiedot onnettomuuteen osallisen kulkuneuvon 
kuljettajan, ohjaajan tai sen matkustajan liittymästä. Tietojen saanti olisi sidottu tiettyyn 
tutkittavana olevan tapahtuman onnettomuuspaikalla oletettavasti olleeseen liittymään.  
 
Oikeus saada teletunnistetiedot olisi kuitenkin pykälän 2 momentin mukaan mahdollista 
vain, jos se on välttämätöntä tutkittavan onnettomuuden kulun, syyn tai seurausten sel-
vittämiseksi. Säännöksellä turvattaisiin henkilön yksityisyyden suojaa sekä luottamuk-
sellisen viestin suojaa. Tunnistamistietoihin ei sisälly tietoja esimerkiksi viestinnän 
muista osapuolista tai viestin, esimerkiksi puhelun, sisällöstä. 
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Koska tiedot olisi mahdollista saada siten kuin sähköisen viestinnän tietosuojalain 35 
§:ssä säädetään, olisi tiedot mahdollista saada myös teknisen käyttöyhteyden avulla sil-
loin, kun sellainen on olemassa. 
 
 
22 §. Tarkastusoikeus. Pykälässä säädettäisiin turvallisuustutkintaa tekevien tutkijoiden 
tarkastusoikeudesta. Toimivaltuudet vastaisivat asiallisesti nykyisiä, mutta sääntelyä 
tarkennettaisiin. 
 
Pykälän 1 momentin mukaan turvallisuustutkintaa tekevällä olisi oikeus ottaa haltuun 
esineitä ja asiakirjoja sekä tarkastaa niitä. Tarkastusoikeus voisi koskea mitä tahansa 
esineitä ja asiakirjoja, jos niiden saaminen ja tarkastaminen on tutkinnan vuoksi välttä-
mätöntä. Säännös koskee paitsi onnettomuuspaikalla olevia myös muita esineitä ja asia-
kirjoja. Samoin säännös koskisi sekä yksityisen että viranomaisen hallussa olevia esinei-
tä ja asiakirjoja. Onnettomuuden syyn selvittämiseksi voi esimerkiksi olla tarpeen tar-
kastaa useampia laitteita, jotka vastaavat onnettomuudessa tuhoutunutta yksittäistä lai-
tetta.  
 
Nykyiseen tapaan momentissa säädettäisiin myös oikeudesta tehdä tarkastettaville esi-
neille kokeita sekä irrottaa tarvittaessa osia tai ottaa näytteitä. Tämä voi olla tarpeen 
esimerkiksi tarkastettavassa laitteessa olevan vian havaitsemiseksi. Edellytyksenä näille 
tutkimuksille on, että toimenpide on tutkinnan kannalta välttämätön. Tarvittavat kokeet 
ja testaukset voitaisiin tehdä joko Turvallisuustutkintakeskuksessa tai ostopalveluna 
muun tahon toimesta. Esineille tarkastamisen yhteydessä tapahtuneiden vahinkojen kor-
vaamisesta säädettäisiin 45 §:ssä. 
 
Pykälän 2 momentissa säädettäisiin turvallisuustutkintaa tekevien oikeudesta päästä 
rakennuksiin, kulkuneuvoihin, alueille ja vastaaviin paikkoihin. Vastaavaa säännöstä ei 
sisälly voimassaolevaan lakiin. 
 
Turvallisuustutkinnassa on usein tarve havainnoida ja dokumentoida paikkaa, jossa on-
nettomuus on tapahtunut. Alustavan tutkinnan yhteydessä säädetään erikseen oikeudesta 
päästä onnettomuuspaikalle (18 §). Onnettomuuspaikan lisäksi tutkinnassa voi olla tar-
peen päästä myös muuhun paikkaan esimerkiksi selvitettäessä onnettomuuden kulkua 
tai selvitettäessä, miten turvallisuus on huomioitu erilaisissa onnettomuuteen liittyvissä 
tiloissa. Onnettomuuden syiden selvittämiseksi voi olla tarpeen päästä esimerkiksi on-
nettomuuden osallisen kulkuneuvon omistajayrityksen tiloihin. Tutkintaa tekevien oike-
utta päästä esimerkiksi puolustusvoimien eräisiin tiloihin on kuitenkin mahdollista ra-
joittaa erityislaissa olevan toimivallan nojalla (laki puolustusvoimista 551/2007, 15 §).  
 
Oikeus päästä kotirauhan suojaamiin tiloihin olisi kuitenkin rajoitettu. Mahdollisuus 
päästä tällaiseen paikkaan on momentin mukaan vain, jos se on välttämätöntä tutkinnan 
1 §:ssä todetun tarkoituksen kannalta. Tutkinnalla turvataan perusoikeuksia, kuten oike-
utta elämään ja henkilökohtaiseen turvallisuuteen, omaisuuden suojaa ja ympäristön 
suojelua siihen kohdistuvilta uhkilta. Asuntoon tai vastaavaan muuhun asumiseen käy-
tettävään tilaan pääseminen voi olla välttämätöntä onnettomuuden luonteen vuoksi esi-
merkiksi silloin, kun tutkittavana on asuinrakennuksessa tapahtunut tulipalo. 
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23 §. Kuuleminen. Pykälässä säädettäisiin nykyiseen tapaan turvallisuustutkintaa teke-
vien tutkijoiden oikeudesta kuulla henkilöitä. Kuulustelun sijaan käytettäisiin kuitenkin 
termiä kuuleminen erotukseksi esitutkinnassa suoritettavista kuulusteluista. 
 
Pykälän 1 momentin mukaan tutkijoilla olisi oikeus kuulla jokaista, jolta voidaan olettaa 
saatavan tutkinnassa tarvittavia tietoja. Kuulla voitaisiin niin onnettomuudessa mukana 
ollutta kuin muuta siihen osallista. Toisaalta tutkinnassa voitaisiin esimerkiksi onnetto-
muuden kulun selvittämiseksi kuulla myös onnettomuudesta havaintoja tehnyttä henki-
löä tai seikan selvittämiseksi ulkopuolista erityisasiantuntijaa. Henkilöitä ei ole tarpeen 
erotella esimerkiksi todistajiksi tai asiantuntijoiksi esitutkinnassa suoritettavan kuuluste-
lun tapaan. 
 
Voimassaolevan lain tavoin lakiin ei otettaisi säännöksiä kuulemisessa noudatettavasta 
menettelystä. Kuulemiselta ei edellytettäisi tiettyä määrämuotoisuutta. Tarkoitus olisi, 
että nykyiseen tapaan kuuleminen kuitenkin yleensä nauhoitettaisiin ja kuulemisesta 
laadittaisiin kuulemispöytäkirja, jonka kuultava allekirjoittaa. Tutkintaa koskevien asia-
kirjojen, kuten kuulemispöytäkirjan, salassapidosta säädettäisiin nykyiseen tapaan jul-
kisuuslain 24 §:n 1 momentin 8 kohdassa. 
 
Kuuleminen perustuisi nykyiseen tapaan kuultavan vapaaehtoisuuteen saapua paikalle ja 
vastata esitettyihin kysymyksiin. Kuulemistilaisuudessa toivotaan kerrottavan totuus 
tapahtumista ja havainnoista, mutta totuudessa pysymistä ei kuultavalta edellytettäisi. 
Kuultavalle tulisi kertoa, että kuuleminen tehdään turvallisuuden edistämisen tarkoituk-
sessa. Tarpeen voisi myös olla kertoa rikosoikeudellisesta perätöntä lausumaa koskevas-
ta vastuusta (rikoslaki 39A/1889, 15:2). 
 
Lakiin ei otettaisi onnettomuustutkintalain 12 §:ää vastaavaa säännöstä kuultavan kuu-
lemisesta käräjäoikeudessa. Säännös ei ole ollut käytännössä tarpeen. Lisäksi tuomiois-
tuimessa kuulemiseen liittyvä totuudessapysymisvelvoite ei sovellu turvallisuustutkin-
nassa suoritettavaan kuulemiseen.  
 
Kuulemistilaisuudessa on yleensä paikalla vain kuultavaksi kutsuttu ja turvallisuustut-
kintaa tekeviä henkilöitä. Muiden oikeudesta osallistua kuulemiseen päättäisi pykälän 2 
momentin mukaan Turvallisuustutkintakeskus. Säännös olisi uusi ja se perustuu osittain 
merionnettomuusdirektiivin säännöksiin, joissa edellytetään yksityisyyden turvaamista 
kuulemisen luottamuksellisen luonteen vuoksi. Säännöksen tarkoituksena on myös tur-
vata mahdollisuus saada tutkintaa varten kaikki asian selvittämisen kannalta tarpeellinen 
tieto. Tarpeellisen tiedon saaminen voi vaikeutua, jos paikalla esimerkiksi on onnetto-
muudessa loukkaantuneita tai kuultavan työnantajan edustajia. 
 
Pykälän 2 momentin mukaan kuulemisessa voisi kuitenkin aina olla paikalla kuultavan 
asiamies tai avustaja. Tämä olisi mahdollista kuultavan omasta toiveesta hänen oikeus-
turvansa takaamiseksi. Lisäksi vajaavaltaista, esimerkiksi onnettomuudesta havaintoja 
tehnyttä alaikäistä, kuultaessa läsnä voisivat olla kuultavan huoltaja tai vastaava taho. 
 
Pykälän 3 momenttiin otettaisiin selvyyden vuoksi viittaus oikeudenkäymiskaaren 
säännökseen oikeudesta kieltäytyä vastaavasta kysymykseen (OK 17:24). Mainitun 
säännöksen nojalla kuultava saa muun muassa kieltäytyä kertomasta seikkaa tai vastaa-
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masta kysymykseen, jos hän ei voisi sitä tehdä saattamatta syytteen vaaraan itseään tai 
oikeudenkäymiskaaren 17:20:ssä tarkoitettua läheistä kuten aviopuolisoa tai lähisuku-
laistaan. 
 
 
24 §. Selvitykset ja lausunnot. Turvallisuustutkinnassa tutkittavaksi tulevien hyvin eri-
laisten onnettomuuksien syiden selvittämiseksi voidaan tarvita erityisasiantuntemusta. 
Pykälässä säädettäisiin mahdollisuudesta teettää selvityksiä tai lausuntoja ulkopuolisella 
taholla. Säännös vastaisi nykykäytäntöä.  
 
Erityisasiantuntemusta tai -laitteistoa vaativat selvitykset olisivat tutkintaa avustavia 
toimia. Käytännössä ulkopuoliselta yritykseltä tai yksityishenkilöltä voitaisiin tilata 
esimerkiksi yksittäisiä onnettomuuden osatekijöihin tai olosuhteisiin liittyviä mittauk-
sia, testejä tai laajempiakin selvittämistehtäviä. 
 
 
25 §. Määräys esineen ja asiakirjan luovuttamisesta. Pykälässä säädettäisiin tuomiois-
tuimen mahdollisuudesta velvoittaa luovuttamaan esine tai asiakirja Turvallisuustutkin-
takeskukselle tutkintaa varten. 
 
Pykälän 1 momentin mukaan tuomioistuin voisi Turvallisuustutkintakeskuksen pyyn-
nöstä velvoittaa esineen tai asiakirjan haltijan luovuttamaan sen turvallisuustutkintaa 
tekevien tutkijoiden käyttöön. Velvollisuus muistuttaa oikeudenkäymiskaaren 17 luvus-
sa säädettyä asiakirjan esittämisvelvollisuutta. Antaessaan määräyksen tuomioistuimen 
olisi samalla määrättävä asiakirjan tai esineen palauttamisesta. 
 
Pykälän 2 momenttiin otettaisiin viittaussäännös oikeudenkäymiskaareen. Säännöksen 
mukaan tuomioistuin soveltaisi Turvallisuustutkintakeskuksen pyyntöjä toteuttaessaan 
normaaliin tapaan yleisiä todistelua koskevia 17 luvun säännöksiä. 
 
 
26 §. Onnettomuusuhan havaitseminen tutkinnan aikana. Pykälässä säädettäisiin Tur-
vallisuustutkintakeskuksen velvollisuudesta ilmoittaa tutkinnan aikana havaitusta tur-
vallisuusuhasta. Säännös vastaisi asiallisesti voimassa olevaa asetuksentasoista säänte-
lyä. 
 
Säännös tukisi osaltaan turvallisuustutkinnan tarkoituksen, turvallisuuden lisäämisen ja 
uusien onnettomuuksien ehkäisemisen, toteutumista. Onnettomuus- tai vaaratilan-
neuhasta tulisi ilmoittaa asianomaiselle turvallisuus- ja valvontaviranomaiselle. Onnet-
tomuustutkintakeskus on tehnyt esimerkiksi ympäristöministeriölle ilmoituksen turvalli-
suusuhasta tutkiessaan lukuisia hallien kattoromahduksia. 
 
Ilmoitus tehtäisiin tutkinnan aikana, mutta se ei estäisi ottamasta asiaan liittyvää turval-
lisuussuositusta myöhemmin julkaistavaan tutkintaselostukseen. Toisin kuin suositusten 
osalta, Turvallisuustutkintakeskuksella ei olisi erityistä seurantavelvoitetta tekemiensä 
ilmoitusten osalta. 
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4 luku. Tutkintaselostus 
 
27 §. Tutkintaselostus. Turvallisuustutkinnan tuloksista laaditaan tutkintaselostus, joka 
on tutkinnan loppuraportti. Kun selostus on valmis, se julkaistaan ja saatetaan yleisesti 
saataville. Pykälän 1 momenttiin ehdotetaan lisättäväksi nimenomainen maininta selos-
tuksen julkisuudesta. Ehdotus vastaa nykyisin noudatettavaa käytäntöä. Tutkinnassa 
laadittujen tai saatujen tietojen ja asiakirjojen julkisuudesta säädettäisiin nykyiseen ta-
paan julkisuuslain 24 §:n 1 momentin 8 kohdassa. Säännöstä ehdotetaan kuitenkin täs-
mennettäväksi eräiltä osin (ks. toinen lakiehdotus). 
 
Selostuksen laajuus voi vaihdella esimerkiksi sen mukaan, onko tutkittava tapahtuma 
ollut toteutunut onnettomuus vai vaaratilanne. Lakiin ei ehdoteta säännöstä erillisestä 
vaaratilannekertomuksesta, mutta selostuksen laajuus voisi vaihdella tapahtuman laadun 
mukaan. Myös lain 2 §:n 3 momentissa tarkoitetusta teematutkinnasta laadittaisiin tut-
kintaselostus samoja säännöksiä noudattaen. 
 
Pykälän 2 momentissa säädettäisiin tutkintaselostuksen sisällöstä. Tutkintaselostusten 
laajuus ja siinä käsiteltävät asiat on määritelty hyvin yksityiskohtaisesti Suomea sitovis-
sa kansainvälisissä sopimuksissa ja Euroopan unionin lainsäädännössä. Vaatimukset 
vaihtelevat tutkinta-aloittain ja niitä noudatettaisiin sellaisinaan. Lakiin otettaisiin kui-
tenkin yleinen tutkinnan sisältöä kuvaava säännös. Selostuksessa käsiteltäisiin ennen 
kaikkea 5 §:ssä tarkoitetut asiat.  
 
Selostukseen otettaisiin nykyiseen tapaan tutkinnan perusteella tarpeelliseksi katsotut 
turvallisuussuositukset. Lisäksi uutta olisi, että suositukset tulisi lain mukaan osoittaa 
suoraan eri tahoille, kuten viranomaisille tai esimerkiksi toimintaa harjoittaville yksityi-
sille yrityksille. Onnettomuustilanteilla ja niiden tutkinnalla voi olla yhä useammin 
myös kansainvälisiä liittymiä. Siksi suositukset olisi mahdollista osoittaa myös toiselle 
valtiolle tai kansainvälisille turvallisuusviranomaisille. Suositusten osoittaminen on osa 
suositusten seurannan tehostamista. Suosituksen kohteena olevan olisi myöhemmän 
säännöksen mukaan velvollisuus raportoida vuosittain suosituksen johdosta tekemistään 
toimenpiteistä. Suositusten antamista ja osoittamista koskeva säännös ei estäisi ministe-
riötä tai asianomaista muuta viranomaista ryhtymään toimivaltansa puitteissa toimenpi-
teisiin oma-aloitteisesti muun lainsäädännön nojalla. 
 
Kansainvälisten velvoitteiden vuoksi pykälän 2 momenttiin ehdotetaan lisäksi otetta-
vaksi erillinen säännös siitä, ettei tutkintaselostukseen kuitenkaan sisällytettäisi yksityis-
ten henkilötietoja. Säännös vahvistaisi nykyisin noudatetun käytännön, että tutkinnan 
aikana kuultuja henkilöitä ei mainita nimeltä selostuksessa. Nimenomainen säännös 
turvaa osaltaan tutkinnassa tärkeitä luottamuksellisia olosuhteita sekä luo edellytyksiä 
sille, että tutkinnassa on mahdollista saada kaikki tarvittavat tiedot. 
 
Pykälän 3 momentissa säädettäisiin tutkintaselostuksen allekirjoittamisesta. Nykyisin 
asetuksessa oleva sääntely siirrettäisiin lain tasolle. Selostuksen allekirjoittaisivat kaikki 
tutkintaan osallistuneet. Jos tutkintaa varten on perustettu tutkijaryhmä, allekirjoittaisi-
vat kaikki sen jäsenet tutkintaselostuksen. Lisäksi momentissa säädettäisiin mahdollis-
ten eriävien mielipiteiden liittämisestä selostukseen. Eriävä mielipide voi koskea paitsi 
tutkinnassa selvitettyjä asioita myös esimerkiksi annettavaa turvallisuussuositusta. 
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Pykälän 4 momentissa säädettäisiin poikkeuksesta 2 momentin säännökseen turvalli-
suussuositusten osoittamisesta. Poikkeus johtuu rautatieturvallisuusdirektiivin 25 artik-
lasta, jonka mukaan rautatieonnettomuuksien tutkinnan johdosta annettavia suosituksia 
voidaan osoittaa vain viranomaiselle tai muille elimille taikka muille jäsenvaltioille.  
 
 
28 §. Viranomaisten ja osallisten lausunnot. Pykälässä säädettäisiin tutkintaselostuksen 
valmisteluvaiheessa tapahtuvasta kuulemisesta. Säännös vastaisi asetuksentasoista sään-
telyä.  
 
Pykälän 1 momentin mukaan tutkintaselostuksesta kuullaan tutkittavan onnettomuuden 
alan turvallisuus- tai valvontaviranomaista sekä tapahtumaan osallisia. Selostuksen 
luonnos lähetettäisiin esimerkiksi onnettomuudessa loukkaantuneelle henkilölle tai on-
nettomuudessa mukana olleen kulkuneuvon omistajayritykselle. Suomea sitovissa kan-
sainvälisissä sopimuksissa on eräiden tutkinta-alojen osalta määritelty yksityiskohtaises-
ti, mitä tahoja luonnoksen johdosta on kuultava. Kuulemisessa noudatetaan kielilain 
säännöksiä. Selostusluonnos lähetettäisiin mahdollisia kannanottoja varten eli lausunto-
jen saaminen ei olisi tutkintaselostuksen valmistumisen ja antamisen edellytys. Kuule-
minen laajennettaisiin koskemaan koko selostusta, mikä vastaisi nykykäytäntöä.  
 
Tutkintaselostuksen luonnos lähetettäisiin kuultaville luottamuksellisesti. Asiakirja ei 
julkisuuslain asiakirjan julkiseksi tuloa koskevan 6 §:n perusteella olisi vielä tässä vai-
heessa julkinen. Tästä tulee tehdä asianmukainen merkintä lähetettäviin selostusluon-
noksiin. Keskeneräisen asiakirjan julkisuus olisi julkisuuslain 9 §:n mukaisesti keskuk-
sen harkinnassa. Lopullisen tutkintaselostuksen julkisuudesta sen valmistumisen jälkeen 
ehdotetaan otettavaksi nimenomainen maininta 27 §:ään. 
 
Pykälän 2 momenttiin otettaisiin säännös tutkintaselostuksista pyydettävien lausuntojen 
antamiselle asetettavasta kohtuullisesta määräajasta. Laissa ei ole tarpeen säätää kiinte-
ästä vähimmäisajasta, kuten nykyisessä laissa. Kuitenkin esimerkiksi ilmailuonnetto-
muuksien osalta kansainväliset sopimukset edellyttävät, että kommentteja voi toimittaa 
60 päivän kuluessa. 
 
Pykälän 3 momentissa säädettäisiin nykyiseen tapaan siitä, miten saadut lausunnot ote-
taan huomioon lopullisessa tutkintaselostuksessa. Lausunnot voitaisiin liittää selostuk-
seen sellaisenaan tai niistä voitaisiin laatia yhteenveto. Poikkeuksena olisi yksityishen-
kilöiden, kuten onnettomuudessa loukkaantuneen henkilön, antamat lausunnot, joita ei 
julkaistaisi lainkaan. Säännös olisi uusi. 
  
 
29 §. Tutkinnan päättyminen. Pykälässä säädettäisiin tutkinnan päättymisestä. Onnetto-
muuden tai vaaratilanteen johdosta käynnistetty tutkinta päättyy, kun tutkintaselostus on 
valmis. Laissa ei enää säädettäisi tutkintaselostuksen luovuttamisesta, kuten nykyisessä 
laissa. Säännös ei olisi enää tarpeen, kun tutkinnasta päättäisi ja mahdollisen tutkija-
ryhmän asettaisi kaikissa tilanteissa Turvallisuustutkintakeskus (17 §). Muun poikkeuk-
sellisen tapahtuman tutkinnan johdosta laaditun tutkintaselostuksen antamisesta ja käsit-
telystä säädettäisiin erikseen 5 luvussa. 
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Pykälään ei ehdoteta otettavaksi säännöstä siitä, missä määräajassa tutkintaselostuksen 
on valmistuttava. Euroopan unionin ilmailu-, meri- ja rautatieliikenteessä tapahtuneiden 
onnettomuuksien tutkinnasta annettuihin direktiiveihin sisältyy säännöksiä suositus-
luontoisista määräajoista, joiden mukaan selostuksen on mahdollisuuksien mukaan val-
mistuttava 12 kuukauden kuluessa tutkinnan aloittamisesta. Tutkinnan kestäessä tätä 
pidempään Euroopan unionin lainsäädäntö voi edellyttää väliraportin antamista. 
 
Tutkintaselostus tulisi valmistuttuaan lähettää tiedoksi eräille tahoille. Merionnetto-
muusdirektiivin ja ilmailuonnettomuusdirektiivin mukaan tutkituista onnettomuuksista 
ja vaaratilanteista laaditut selostukset tulee lähettää tiedoksi Euroopan unionin komissi-
olle. Rautatieturvallisuusdirektiivin mukaan selostus tulee lähettää Euroopan rautatievi-
rastolle. 
 
Tutkinnan päättyminen merkitsisi varsinaisten tutkintatoimien päättymistä. Tutkinnan 
päättymisen jälkeen voi tapahtumasta tulla selville uutta tietoa. Tutkinnan uudelleen 
käynnistäminen olisi mahdollista Turvallisuustutkintakeskuksen harkinnan mukaan. 
Koska tutkinnan uudelleen käynnistäminen olisi poikkeuksellista, tulisi uuden ja merkit-
tävän tiedon koskea tapahtumien kulun tai tutkinnan johtopäätösten kannalta olennaista 
seikkaa. 
 
 
30 §. Suositusten seuranta. Tutkintaselostuksessa annettavien suositusten seurantaa eh-
dotetaan uudistettavaksi. Pykälän 1 momentin mukaan suositusten seurannasta vastaisi 
jatkossa Turvallisuustutkintakeskus. Tämä vastaisi laajalti nykyistä käytäntöä. Keskus 
on oma-aloitteisesti pitänyt kirjaa suositusten johdosta tehdyistä toimenpiteistä sekä 
tarvittaessa tiedustellut asianomaisilta tahoilta, onko suosituksen toimeenpanemiseksi 
ryhdytty toimenpiteisiin. Lisäksi keskus on pitänyt seurantatapaamisia viranomaisten 
kanssa. Seuranta on käytännössä tarkoittanut sitä, että keskus on kirjannut ylös, mitä 
suosituksia on toteutettu ja miten sekä mitä ei aiota toteuttaa ja mistä syistä tähän on 
päädytty. 
 
Pykälän 2 momentissa säädettäisiin nykyistä vastaavalla tavalla siitä, että keskus voi 
suositusten seurannan toteuttamiseksi oma-aloitteisesti tiedustella viranomaiselta tai 
muulta taholta, jolle suositus on osoitettu, mihin toimiin se on ryhtynyt suosituksen joh-
dosta. Esimerkiksi ilmailun alalla kansainväliset velvoitteet edellyttävät, että suosituk-
sen toteuttamisesta raportoidaan jo 90 päivän kuluttua sen antamisesta. Muilla aloilla ei 
ole vastaavia määräaikoja, vaan seurantaa jatketaan tarpeen mukaan. Selvää on, että 
lisäksi myös ministeriöillä olisi ilman eri säännöstä yleinen velvollisuus valvoa hallin-
nonalalleen annettujen turvallisuussuositusten toimeenpanoa. 
 
Turvallisuussuositukset tulisi jatkossa osoittaa eri tahoille, mistä ehdotetaan säädettä-
väksi lain 27 §:ssä. Pykälän 3 momenttiin otettaisiin erityinen velvoite rautatieliikenteen 
alalla tapahtuneen onnettomuuden johdosta annetun turvallisuussuosituksen seurannas-
ta. Turvallisuussuosituksen saaneelle viranomaiselle asetettaisiin oma-aloitteinen vel-
voite raportoida sille osoitetun turvallisuussuosituksen toimeenpanosta. Velvoite ei kos-
kisi yksityistä tahoa. Vuosittainen raportti tulee antaa joka vuosi, kunnes turvallisuus-
suositus on pantu täytäntöön. Velvoitteesta säätäminen perustuu rautatieturvallisuusdi-
rektiivin säännöksiin.  
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5 luku. Muun poikkeuksellisen tapahtuman tutkinta. 
 
31 §. Luvun soveltamisala. Lain 5 lukuun otettaisiin erilliset säännökset niin sanotun 
muun poikkeuksellisen tapahtuman tutkinnasta. Luvun säännösten soveltaminen olisi 
rajattu vain tähän tutkintaan.  
 
Tarkoituksena olisi kirjata turvallisuustutkintaa koskevaan lakiin valmius tutkia sellaiset 
erityisen vakavat muut tapahtumat, jotka eivät kuitenkaan ole onnettomuuksia. Tällai-
nen tutkinta on tehty aiemmin kahdesti, vuosina 2007 ja 2008 tapahtuneiden kouluam-
pumistapausten jälkeen. Tapahtumien tutkimista pidettiin tarpeellisena erityisesti sen 
selvittämiseksi, miten vastaavia tapauksia voitaisiin tulevaisuudessa ehkäistä tai enna-
koida. Tutkinnan mahdollistamiseksi annettiin erillislaki, laki eräiden kuolemaan johta-
neista tapahtumista. Yksittäistapauksellisten lakien säätämisen välttämiseksi perustusla-
kivaliokunta ja hallintovaliokunta edellyttivät lain käsittelyn yhteydessä sen selvittämis-
tä, tulisiko onnettomuustutkintalain soveltamisalaa laajentaa koskemaan myös tällaista 
tutkintaa (PeVL 19/2008 vp ja HaVM 13/2008 vp). Yleislain uudistamisen yhteydessä 
päädyttiin soveltamisalan laajentamiseen nyt esitetyllä tavalla. 
 
Tutkinnan toimittamisesta päättäisi valtioneuvosto, joka asettaisi tutkintaa varten tutki-
jaryhmän. Tutkinta tai siihen läheisesti liittyvät tehtävät eivät siten kuuluisi Turvalli-
suustutkintakeskuksen toimivaltaan.  
 
Säännöksen perusteella voisi tulla tutkittavaksi hyvin erilaisia ja luonteeltaan vakavia 
tapahtumia. Säännöksestä ilmenevien edellytysten mukaisesti kyse olisi aina poikkeuk-
sellisesta tapahtumasta, joka on johtanut ihmishengen menetykseen tai joka on esimer-
kiksi muutoin toteutustavaltaan tai seurauksiltaan sellainen, että se on omiaan järkyttä-
mään vakavalla tavalla kansalaisten turvallisuuden tunnetta tai yhteiskuntajärjestystä. 
Myös esimerkiksi yhteiskunnan elintärkeitä toimintoja kuten kriittiseen infrastruktuuriin 
kuuluvien veden- tai sähkönjakelua vakavasti vaurioittavat tapahtumat voisivat tulla 
tutkittavaksi tämän lain mukaan. 
 
Tutkintaan sovellettaisiin pääosin onnettomuuksien ja vaaratilanteiden tutkintaa koske-
via säännöksiä. Koska tutkinta kuitenkin olisi poikkeuksellista ja se poikkeaa lähtökoh-
daltaan onnettomuuksien tutkinnan alkutilanteesta, olisi eräiltä osin tarpeen ottaa poik-
keavia ja täydentäviä säännöksiä, joista säädettäisiin tässä luvussa. Tutkinta voitaisiin 
tehdä vain turvallisuustutkinnan tavoitteiden toteuttamiseksi eli vastaavien tapahtumien 
ennalta ehkäisemiseksi. 
 
 
32 §. Muun poikkeuksellisen tapahtuman tutkinnan aloittaminen. Pykälässä säädettäisiin 
muun poikkeuksellisen tapahtuman tutkinnan aloittamisesta. Tutkittavaksi otettavien 
tapausten ja tutkinnan poikkeuksellisen luonteen vuoksi toimivalta päättää tutkinnan 
aloittamisesta olisi tarkoituksenmukaista olla valtioneuvostolla. Asettamisesta päätettäi-
siin valtioneuvoston yleisistunnossa. Valtioneuvoston ohjesääntöön (262/2003) tulisi 
tehdä tätä koskeva muutos. 
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Pykälän 2 momentin mukaan valtioneuvoston asettama tutkijaryhmä toimisi oikeusmi-
nisteriön yhteydessä. Tutkijaryhmä toimisi kuitenkin itsenäisenä ja riippumattomana 
ministeriöstä. 
 
 
33 §. Muun poikkeuksellisen tapahtuman tutkinnan sisältö. Muun poikkeuksellisen ta-
pahtuman tutkinnassa selvitettäisiin 5 §:n 1 momentin mukaisesti tapahtuman kulku, 
syyt ja seuraukset sekä pelastustoimet ja muiden viranomaisten toiminta. Lakiin katso-
taan kuitenkin olevan tarpeellista ottaa säännös, jonka mukaan tapahtuman aiheuttaja-
henkilöön liittyviä seikkoja selvitettäisiin siinä määrin kuin se on välttämätöntä vastaa-
vien tapahtumien ennalta ehkäisemiseksi tarvittavan tiedon saamiseksi. Vastaava sään-
nös sisältyy myös eräiden kuolemaan johtaneiden tapahtumien tutkinnasta annettuun 
lakiin. 
 
 
34 §. Erityiset tiedonsaantioikeudet. Pykälässä säädettäisiin muun poikkeuksellisen ta-
pahtuman tutkinnassa välttämättömistä erityisistä tiedonsaantioikeuksista. Tutkijaryh-
mällä olisi ensinnäkin onnettomuuksien tutkintaa vastaavat tiedonsaantioikeudet (20 §). 
Tiedonsaantioikeuden laajennus on kuitenkin tarpeellinen tapahtumien poikkeukselli-
suuden ja tässä vaiheessa ennakoimattoman luonteen vuoksi. Säännös vastaisi eräiden 
kuolemaan johtaneiden tapahtumien tutkinnasta annettua lakia.  
 
Tutkijaryhmällä olisi pykälän mukaan oikeus saada tietoja luottamuksellisten viestien 
sisällöstä. Oikeus olisi rajattu koskemaan vain esitutkinnan aineistoon sisältyviä vieste-
jä. Oikeus saada tietoja olisi lisäksi rajattu vain tutkinnan kannalta välttämättömiin tie-
toihin. Luottamuksellisten viestien sisältöä ei voitaisi sisällyttää tutkinnasta annettavaan 
tutkintaselostukseen. 
 
 
35 §. Muun poikkeuksellisen tapahtuman tutkinnasta annettava tutkintaselostus. Muun 
poikkeuksellisen tapahtuman tutkinnasta laadittaisiin tutkintaselostus. Tutkintaselostus 
luovutettaisiin valtioneuvostolle, joka on asettanut tutkijaryhmän. Tutkintaselostukseen 
sisällytettäisiin onnettomuuksien tutkintaa vastaavalla tavalla 27 §:ssä tarkoitetut seikat. 
Tutkintaselostukseen otettaisiin myös tarvittavat turvallisuussuositukset. Tutkintaselos-
tuksen luonnoksesta pyydettäisiin lausunnot 28 §:n mukaisesti. Tutkintaa päättyy, kun 
tutkintaselostus on valmis (30 §) ja luovutettu. 
 
 
36 §. Muun poikkeuksellisen tapahtuman tutkinnan johdosta annettavien suositusten 
seuranta. Pykälään otettaisiin erityissäännös suositusten seurannasta. Onnettomuuksien 
tutkinnasta poiketen suositusten seurannan päävastuu olisi 1 momentin mukaan ministe-
riöillä. Jokainen ministeriö seuraisi tutkintaselostuksessa annettujen suositusten johdos-
ta tehtävien toimenpiteiden toteutumista oman toimialansa osalta.  
 
Pykälän 2 momentin mukaan oikeusministeriöllä olisi lisäksi oikeus pyytää selvitystä 
tehdyistä toimenpiteistä oma-aloitteisesti. Pyyntö voisi koskea sekä viranomaisia että 
yksityisiä tahoja, joille suosituksia olisi osoitettu. 
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37 §. Tutkinta-aineiston arkistointi. Pykälässä ehdotetaan säädettäväksi tutkijaryhmän 
asiakirjojen arkistoinnista ja asiakirjojen antamista koskevasta päätösvallasta tutkinnan 
päättymisen jälkeen. Asiakirjojen antamisesta päättäisi tällöin Turvallisuustutkintakes-
kus. Säännös vastaisi eräiden kuolemaan johtaneiden tapahtumien tutkinnasta annettua 
lakia. 
 
 
6 luku. Erinäiset säännökset 
 
38 §. Tutkinnan kulusta tiedottaminen. Pykälässä säädettäisiin tiedottamistoiminnasta 
tutkinnan aikana. Säännös vastaisi asiasisältöisesti nykyisin asetuksen tasolla olevaa 
säännöstä tietojen antamisesta tutkinnasta.  
 
Julkisuuslain 20 §:ssä säädetään viranomaisen yleisestä velvollisuudesta tiedottaa toi-
minnastaan ja palveluistaan sekä edistää avoimuutta. Turvallisuustutkinnassa tiedotta-
misella on erityinen merkitys ensinnäkin siksi, että tapahtuneet onnettomuudet ja vaara-
tilanteet voivat herättää laajaa yleistä mielenkiintoa ja huolta. Tästä syystä pykälän 1 
momenttiin ehdotetaan erityissäännöstä Turvallisuustutkintakeskuksen aktiivisesta tie-
dottamisvelvollisuudesta. Onnettomuuden tapahduttua voi esimerkiksi virheellisten tie-
tojen leviämisen välttämiseksi olla tarpeen toimittaa tiedotusvälineille perustiedot ta-
pahtuneesta onnettomuudesta sekä siihen mennessä käynnistetyistä tutkintatoimista. 
Myöhemmin tiedottamista on jatkettava tutkinnan edistyessä. 
 
Toisaalta erityinen tiedontarve onnettomuudesta ja sen tutkinnasta on myös onnetto-
muuteen osallisilla, esimerkiksi siinä loukkaantuneilla ja heidän omaisillaan. Pykälän 2 
momentissa säädettäisiin keskuksen velvollisuudesta tiedottaa tällaisille tahoille tutkin-
nan edistymisestä. Tiedottamistoiminta on osa omaistyötä, jonka hoitamisesta vastaavat 
ensisijassa alan ammattilaiset. Erityinen tiedontarve voisi uhrien ja omaisten lisäksi olla 
esimerkiksi pelastustoimiin osallistuneilla viranomaisilla sekä laajalla joukolla tahoja, 
joihin onnettomuuden vaikutukset saattavat ulottua.  
 
Suomea sitovissa kansainvälisissä sopimuksissa määrätään ja Euroopan unionin lain-
säädännössä säädetään yksityiskohtaisesti 2 momentissa tarkoitetun tiedotuksen piiriin 
kuuluvista tahoista. Näin on esimerkiksi rautatieturvallisuusdirektiivin 22 artiklassa. 
Tutkintaselostusta koskevassa luvussa säädettäisiin erikseen onnettomuuteen osallisten 
tahojen oikeudesta lausua mielipiteensä tutkintaselostuksen luonnoksesta ennen sen 
julkaisemista. 
 
 
39 §. Salassa pidettävän tiedon luovuttaminen. Pykälässä säädettäisiin salassa pidettä-
vän tiedon luovuttamisesta. Asiakirjojen julkisuudesta ja salassapidosta säädetään vi-
ranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa. Turvallisuustutkinnan osalta tie-
tojen salassapidosta säädetään julkisuuslain 24 §:n 1 momentin 8 kohdassa. Hallituksen 
esitykseen sisältyvässä toisessa lakiehdotuksessa esitetään tämän pykälän täsmentämistä 
eräiltä osin.  
 
Julkisuuslain 24 §:n 1 momentin 8 kohdan mukaan turvallisuustutkinnassa saadut tiedot 
ovat varsin usein salassa pidettäviä. Julkisuuslain 23 §:n johdosta turvallisuustutkintaan 
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osallistuvalla henkilöllä on vaitiolovelvollisuus toimessaan saamistaan salassa pidettä-
vistä tiedoista.  
 
Pykälän 1 momenttiin ehdotetaan otettavaksi säännös, että tietoa voitaisiin antaa muuta 
turvallisuustutkintaa varten. Pykälä olisi erityissäännös suhteessa viranomaisten toimin-
nan julkisuudesta annettuun lakiin. Tiedon luovuttaminen olisi sidottu sen välttämättö-
myyteen toisen turvallisuustutkinnan suorittamisen kannalta. Säännöksen tarkoituksena 
on turvata se, että turvallisuustutkintaa suorittavat viranomaiset voivat vaihtaa tietoja 
turvallisuuden parantamiseksi ja uusien onnettomuuksien ehkäisemiseksi. Tiedon anta-
minen olisi mahdollista esimerkiksi tieliikenneonnettomuutta tutkivalle lautakunnalle. 
 
Pykälän 2 momentissa säädettäisiin turvallisuustutkinnassa saatujen tietojen luovuttami-
sesta turvallisuus- ja valvontaviranomaisille. Tietoja voitaisiin antaa esimerkiksi Liiken-
teen turvallisuusviraston käyttöön. Luovutettavat tiedot olisi rajattu ensinnäkin vain 
erilaisten tallennuslaitteiden sisältämiin tietoihin. Viranomaiselle ei kuitenkaan voitaisi 
luovuttaa puhe- eli äänitallenteita. Lisäksi luovutettuja tietoja voitaisiin antaa vain rajat-
tua tarkoitusta varten eli turvallisuuden kehittämistyöhön. Valvontaviranomaisen tehtä-
vänä on myös valvoa eri toimijoiden toiminnan asianmukaisuutta onnettomuustilantees-
sa. Viranomaisella voi olla oikeus antaa varoituksia tai huomautuksia, mutta myös pe-
ruuttaa toiminnan harjoittamiseksi tarpeellinen lupa tai hyväksyntä. Momenttiin otettai-
siin tarkentava säännös siitä, ettei tällaista seuraamusta voitaisi asettaa tahattoman rik-
komuksen johdosta vain turvallisuustutkinnasta saatujen tietojen perusteella.  
 
Pykälän 3 momentissa säädettäisiin rajoituksesta luovuttaa eräitä salassa pidettäviä tie-
toja oikeudellista tutkintaa varten. Turvallisuustutkinnan tarkoituksen mukaan tutkintaa 
ja tietoa kerätään vain turvallisuuden parantamiseksi ja uusien onnettomuuksien ehkäi-
semiseksi. Lain nimenomaisen säännöksen mukaan turvallisuustutkintaa ei tehdä oikeu-
dellisen vastuun eli rikos- tai vahingonkorvausvastuun kohdentamiseksi (1.2 §). Salassa 
pidettävän tiedon luovuttamista koskevan pykälän 3 momentti täydentää tutkinnan tar-
koitusta koskevaa säännöstä.  
 
Pykälän 3 momentin perusteella julkisuuslain mukaan salassa pidettävien tietojen luo-
vuttaminen on rajattu esitutkinta- ja syyttäjäviranomaiselle vain niihin tietoihin, jotka 
koskevat onnettomuuden teknisiä tosiseikkoja. Säännös on poikkeus esitutkinta- ja syyt-
täjäviranomaisilla muutoin lain mukaan olevasta laajasta tiedonsaantioikeudesta (esim. 
laki yleisistä syyttäjistä 199/1997, 11 §). Näille viranomaisille voitaisiin luovuttaa tut-
kinnassa tehtyjä laskelmia tai koetuloksia esimerkiksi siitä, mitä olivat onnettomuudessa 
rikkoutuneen rakenteen lujuus ja materiaalin metallurgiset ominaisuudet. Poikkeukselli-
sesti myös muun salassa pidettävän tiedon luovuttaminen olisi mahdollista. Oikeudellis-
ta tutkintaa varten voitaisiin luovuttaa muitakin salassa pidettäviä tietoja, jotka ovat 
välttämättömiä rikoksen selvittämiseksi, josta laissa säädetty ankarin rangaistus on vä-
hintään kuusi vuotta vankeutta. Tämä vastaisi esitutkintalain 27 ja 28 §:ssä vaitiolovel-
vollisuuden murtamiselle säädettyä kynnystä. Tietojen luovuttaminen olisi mahdollista 
esimerkiksi silloin, kun kyse on törkeästä kuolemantuottamuksesta tai törkeästä pahoin-
pitelystä. Määräyksen tällaisen tiedon luovuttamisesta voisi antaa käräjäoikeus esitut-
kintaa johtavan tutkinnanjohtajan pyynnöstä. Menettely vastaisi pääosin esitutkintalain 
28 §:ssä säädettyä. Asiaa käsiteltäessä tulisi aina kuulla Turvallisuustutkintakeskuksen 
edustajaa. 
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Pykälän 4 momentissa säädettäisiin rajoituksesta luovuttaa edelleen salassa pidettäviä 
tietoja, jotka Turvallisuustutkintakeskus on saanut muun valtion tutkintaviranomaiselta. 
Säännös otettaisiin lakiin selkeyden vuoksi. Suomea sitovissa kansainvälisissä velvoit-
teissa edellytetään, että tietoja käytetään pääasiassa vain turvallisuustutkintaan. Turval-
lisuustutkintakeskus ei siten voisi luovuttaa ulkomaisilta tutkintaviranomaisilta saami-
aan tietoja kyseisen viranomaisen tai muun asianomaisen viranomaisen asettamien ehto-
jen vastaisesti. Tiedon luovuttaja voisi esimerkiksi merkitä annettavan tiedon täysin tai 
osittain salassa pidettäväksi. Luovutusrajoituksella turvataan Turvallisuustutkintakes-
kuksen mahdollisuutta saada kaikki asian selvittämisen kannalta tarpeellinen tieto tut-
kintaa varten myös ulkomailta. 
 
 
40 §. Todistamiskielto. Oikeudenkäymiskaaren 17 luvun 23 §:ssä säädetään virkamie-
hen ja eräiden muiden tahojen todistuskiellosta. Lakiin ehdotetaan otettavaksi oma sel-
kiyttävä säännös turvallisuustutkinnassa saatuihin tietoihin liittyvästä todistamiskiellos-
ta. 
 
Turvallisuustutkinnassa mukana ollut henkilö voidaan kutsua tuomioistuimeen todista-
jaksi, mutta hänen tulee vaitiolovelvollisuutensa vuoksi olla vastaamatta kysymyksiin, 
jotka voisivat tarkoittaa tutkinnan aikana tietoon tulleen salassa pidettävän tiedon pal-
jastumista. Pykälässä todetaan nimenomaisesti, että säännös koskee niin Turvallisuus-
tutkintakeskuksen virkamiehiä kuin muitakin tutkintaan osallistuneita henkilöitä, esi-
merkiksi Turvallisuustutkintakeskuksen asiantuntijoita, jotka voivat olla yksityishenki-
löitä. Todistamiskieltoja on noudatettava senkin jälkeen, kun todistaja ei ole enää 
siinä asemassa, jossa hän on saanut tiedon todistettavasta seikasta (OK 17:23.4). 
Turvallisuustutkintakeskuksen asiantuntijan vaitiolovelvollisuus ei siten muutu 
esimerkiksi tutkinnan päättymisen johdosta.  
 
Todistamiskieltopykälän mukaan todistajan tulee todistaa vaitiolovelvollisuuden piiriin 
kuluvasta seikasta vain, jos erittäin tärkeät syyt vaativat, että häntä kuullaan siitä. Ky-
symykseen tulee lähinnä törkeiden rikosten selvittäminen. 
 
 
41 §. Turvallisuustutkintakeskuksen apu toisen valtion tutkintaviranomaiselle. Pykälässä 
säädettäisiin Turvallisuustutkintakeskuksen virka-avusta toisen maan tutkintaviranomai-
selle. Säännöksen taustalla ovat merionnettomuusdirektiivin entistä tarkemmat säännök-
set turvallisuustutkintaa suorittavien elinten pysyvästä yhteistyöjärjestelmästä. Vastaava 
säännös on myös rautatieturvallisuusdirektiivin 21 artiklassa.  
 
Käytännössä virka-apu voisi tarkoittaa esimerkiksi tutkinnan suorittamiseksi välttämät-
tömien tarkastusten tekemistä tai tarvittavien tietojen keräämistä toisen valtion tutkinta-
viranomaisen pyynnöstä. Turvallisuustutkintakeskukselta pyydettyjä toimia toteutetta-
essa noudatettaisiin Suomen lainsäädäntöä. 
 
 
42 §. Virka-apu. Pykälän 1 momentissa säädettäisiin poliisin Turvallisuustutkintakes-
kukselle antamasta virka-avusta. Virka-apua voitaisiin saada paitsi tutkinnan suorittami-
seen myös sen turvaamiseen esimerkiksi onnettomuuspaikalla suoritettavien tutkinta-
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toimien ajan. Virka-avun antamisesta on erotettava mahdollisuus toimia turvallisuustut-
kinnassa yhteistyössä poliisiviranomaisen kanssa. Tästä säädettäisiin erikseen 10 §:ssä. 
 
Pykälän 2 momentin mukaan myös muun viranomaisen olisi keskuksen pyynnöstä suo-
ritettava välttämättömiä tutkimuksia turvallisuustutkinnan avuksi. Säännös vastaisi asia-
sisällöllisesti nykyistä lakia. Merionnettomuusdirektiivin mukaan tutkintaviranomaisella 
tulee olla oikeus saada apua esimerkiksi merivartioston virkamiehiltä, alusliikennepal-
velun tarjoajalta, aluksen katsastajalta, etsintä- ja pelastusyksiköltä, luotsilta tai muulta 
satama- ja merenkulkuhenkilöstöltä. 
 
Lakiin ei enää ehdoteta onnettomuustutkintalain 11 §:n 2 momenttia vastaavaa säännös-
tä poliisin suorittamista kuulusteluista tai tutkinnoista. Tällaista mahdollisuutta ei käy-
tännössä ole tarvittu, minkä lisäksi säännös on katsottu olevan ongelmallinen turvalli-
suustutkinnan tarkoituksen (1 §) eli erityisesti turvallisuustutkinnan ja oikeudellisen 
tutkinnan erottamisen kannalta. Niissä tilanteissa, joissa tutkijaryhmän jäsenenä on po-
liisimies, saattaa pikemminkin olla tarve vapauttaa hänet 43 §:n mukaisesti poliisin teh-
tävien suorittamisesta tutkinnan ajaksi. 
 
 
43 §. Viranhoidosta vapautuminen. Ehdotettu säännös viranhoidosta vapautumisesta 
vastaisi voimassa olevaa lakia. Säännöksen tarkoituksena on mahdollistaa tarpeen mu-
kaan tutkijaryhmien jäsenten toimiminen tutkinnassa päätoimisesti. Viranhoidosta va-
pautuminen olisi säännöksen mukaan pääsääntö, ellei tutkintatehtäviä voitaisi suorittaa 
oman viran hoidon ohella. Turvallisuustutkintakeskus ilmoittaisi tutkijaryhmän jäsenen 
työnantajaviranomaiselle tarpeesta vapauttaa henkilö varsinaisista virkatehtävistä. 
 
Tutkijaryhmän jäsenenä on varsin usein poliisin virkamiehiä. Turvallisuustutkinnan 
tarkoituksen ja oikeudellisen tutkinnan ja muun tutkinnan erottamisen vuoksi voi olla 
ongelmallista, mikäli poliisimies toimii samanaikaisesti tutkijaryhmän jäsenenä ja toi-
saalta toimii virkatyössään esitutkintaa suorittavana virkamiehenä. Poliisimies ei voi 
toimia samanaikaisesti mukana sekä saman tapahtuman turvallisuustutkinnassa että esi-
tutkinnassa.  
 
Käytännössä poliisimiehelle poliisi- ja esitutkintalaissa annetut laajat toimivaltuudet 
mahdollistavat pääsyn esimerkiksi erinäisiin rekistereihin. Näin saatujen tietojen käyttö 
turvallisuustutkinnassa ei kuitenkaan ole ongelmatonta. Olennaista onkin se, että polii-
simies itse tiedostaa tutkijaryhmän jäsenenä toimimisen mukanaan tuomat rajoitukset, 
jotka johtuvat turvallisuustutkinnan tarkoituksesta. Selkeintä olisi, että tutkijaryhmän 
jäsenenä toimiva poliisimies vapautuisi tutkinnan ajaksi pääviran hoidosta. Tämä ei 
kuitenkaan käytännössä ole aina mahdollista, sillä turvallisuustutkintaa suoritetaan usein 
varsin pitkän ajan kuluessa ja myös tutkijaryhmän jäseniltä tutkinnassa tarvittava työ-
panos vaihtelee. 
 
 
44 §. Turvallisuustutkintakeskuksen henkilökortti. Lakiin ehdotetaan kirjattavaksi Tur-
vallisuustutkintakeskuksessa noudatettu käytäntö antaa tutkinnassa mukana olevalle 
henkilölle kuvallinen henkilökortti. Pykälän 1 momentissa olisi perussäännös henkilö-
kortista, joka annettaisiin keskuksen virkamiehelle sekä 13 §:ssä tarkoitetulle Turvalli-
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suustutkintakeskuksen asiantuntijalle. Henkilökorttia tulisi pitää aina mukana tutkinta-
tehtäviä toimitettaessa ja se tulisi esittää tarvittaessa tai vaadittaessa. 
 
Pykälän 2 momentissa säädettäisiin henkilökortin voimassaoloajasta. Kortti olisi voi-
massa määräajan, josta päättäisi Turvallisuustutkintakeskus. Keskus voisi tarvittaessa 
päättää myös kortin voimassaolon umpeutumisesta ennen aiemmin määrätyn voimassa-
oloajan päättymistä esimerkiksi väärinkäytöstilanteissa. 
 
Kortti voisi olla voimassa vain yksittäisessä tutkinnassa oletettavasti tarvittavan ajan, 
mutta toisaalta kortti voisi olla tarve myöntää pidemmäksi ajaksi, esimerkiksi vuodeksi 
kerrallaan. Turvallisuustutkintakeskuksen asiantuntijan kortti voisi olla voimassa myös 
yksittäisten tutkintatehtävien väliin jäävänä aikana. Tämä saattaa olla tarpeen joillekin 
asiantuntijoille, jotta henkilö voisi päästä onnettomuuspaikalle aloittamaan 18 §:n mu-
kaista alustavaa tutkintaa Turvallisuustutkintakeskuksen häntä tehtävään pyytäessä. 
 
 
45 §. Palkkiot ja korvaukset. Turvallisuustutkintakeskuksen tutkintaan osallistuvalle 
tutkijaryhmän jäsenelle, kuten Turvallisuustutkintakeskuksen asiantuntijalle, maksettai-
siin työstään palkkio. Pykälän 1 momentin mukaan palkkion perusteista päättäisi oike-
usministeriö. Matkakustannusten korvaamisessa noudatettaisiin valtion sitä koskevan 
virkaehtosopimuksen määräyksiä. Säännös vastaisi nykyistä käytäntöä. 
 
Pykälän 2 momentissa säädettäisiin turvallisuustutkinnassa kuultavaksi 23 §:n mukai-
sesti pyydetylle maksettavista korvauksista. Kuultavalle voi syntyä esimerkiksi matka-
kuluja tai ansionmenetystä, mikä korvattaisiin kohtuullisena katsottavaan määrään asti. 
Kohtuullisena voidaan pitää esimerkiksi edellä mainittuja valtion virkaehtosopimuksen 
määräyksiä matkakustannusten korvaamisesta. 
 
Pykälän 3 momentissa säädettäisiin nykyiseen tapaan oikeudesta saada täysi korvaus 
turvallisuustutkinnassa esineen tai asiakirjan haltuunoton ja esineille tehtyjen kokeiden 
yhteydessä tapahtuneesta vahingosta. Säännöksen nojalla korvattaisiin esimerkiksi esi-
neen tuhoutumisesta, vahingoittumisesta, mutta myös sen käytön estymisestä syntynyt 
taloudellinen vahinko. 
 
 
46 §. Määräyksenantovaltuus. Laissa ehdotetaan säädettäväksi Turvallisuustutkintakes-
kukselle valtuus antaa määräyksiä. Määräyksenantovaltuus olisi rajattu koskemaan vain 
tutkintaa koskevia teknisiä seikkoja. Nykyisin Onnettomuustutkintakeskus on antanut 
eräitä tutkinnassa noudatettavia ohjeita, kuten toimintakäsikirjan. Mikäli se katsotaan 
tarpeelliseksi, olisi vastaavia seikkoja annettavissa keskuksen määräyksen muodossa.  
 
 
7 luku. Voimaantulo- ja siirtymäsäännökset 
 
47 §. Voimaantulo. Pykälässä säädettäisiin lain voimaantulosta. Laki on tarkoitettu tu-
lemaan voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2011. Lain hyväksymisen ja voimaantulon vä-
liin on tarkoitus jättää aikaa, jotta voidaan riittävällä tavalla toteuttaa muun muassa tur-
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vallisuustutkinnasta vastaavan viranomaisen nimen muuttumisesta aiheutuvat toimenpi-
teet. 
 
Pykälän 2 momentin mukaan lailla kumottaisiin onnettomuuksien tutkinnasta annettu 
laki. Tässä yhteydessä myös lain nojalla annettu valtioneuvoston asetus onnettomuuksi-
en tutkinnasta kumoutuisi. 
 
Pykälän 3 momentin mukaan voitaisiin ennen lain voimaantuloa ryhtyä tarpeellisiin 
toimenpiteisiin esimerkiksi Turvallisuustutkintakeskuksen työjärjestyksen antamiseksi. 
 
 
48 §. Siirtymäsäännökset. Pykälässä säädettäisiin uuden lain voimaantulon vuoksi tar-
peellisista siirtymäsäännöksistä.  
 
Pykälän 1 momentin mukaan ennen lain voimaantuloa aloitetut onnettomuuksien ja vaa-
ratilanteiden tutkinnat suoritettaisiin loppuun onnettomuustutkintalain ja sen nojalla 
annetun asetuksen mukaisesti. Merkityksellistä olisi tutkinnan aloittamista koskevan 
päätöksen tekeminen, ei alustavan tutkinnan aloittaminen onnettomuuspaikalla. Aiem-
min kertaalleen päätetyn tutkinnan uudelleen käynnistäminen katsotaan uudeksi tutkin-
naksi ja siihen sovellettaisiin uutta lakia. Säännös on tarpeen siksi, että tutkinnan järjes-
tämismuoto muuttuisi sekä erityisesti siksi, että onnettomuuksien ja vaaratilanteiden 
tutkinnan aloittamista koskeva päätösvalta ehdotetaan siirrettäväksi kokonaan Turvalli-
suustutkintakeskukselle. 
 
Pykälän 2 momentin mukaan muussa laissa tai lain nojalla annetuissa säädöksissä ole-
van viittauksen tällä lailla kumottavaan onnettomuustutkinnasta annettuun lakiin katso-
taan merkitsevän viittausta tähän lakiin. Muualla laissa olevan viittauksen Onnetto-
muustutkintakeskukseen katsottaisiin vastaavasti merkitsevän viittausta Turvallisuustut-
kintakeskukseen. Lakiesityksen liitteeksi on tarpeen ottaa kuitenkin eräitä liitelakeja, 
joiden osalta tehtäisiin tarvittavat terminologiset ja muut muutokset. 
 
Pykälän 3 momentissa todettaisiin selventävästi, että lain voimaan tultua Turvallisuus-
tutkintakeskus jatkaa Onnettomuustutkintakeskuksen toimintaa sellaisenaan. Keskuksen 
nimen muuttuminen ei vaikuttaisi keskuksen palveluksessa olevien henkilöiden vir-
kasuhteisiin tai käynnissä oleviin toimeksiantoihin tai tutkintoihin. 
 
Pykälän 4 momentissa säädettäisiin sotilasilmailuasetuksen voimaan jäämisestä. Sotilas-
ilmailuasetus on annettu osin onnettomuustutkintalain 2 a §:n ja osittain ilmailulain no-
jalla. Säännös olisi tarpeen, jotta asetuksen voimaanjäämisestä ei jää epäselvyyttä. 
 

1.2 Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 
 
24 §. Salassa pidettävät viranomaisen asiakirjat. Onnettomuuksien tutkintaa koskevien 
asiakirjojen salassapidosta säädetään julkisuuslain 24 §:n 1 momentin 8 kohdassa. 
Säännöstä täsmennettäisiin. Lisäksi säännökseen ehdotetaan tehtäväksi uudesta turvalli-
suustutkintalaista johtuvat tekniset muutokset. 
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Säännöksen mukaan salassa pidettäviä olisivat nykyiseen tapaan ensinnäkin asiakirjat, 
jotka koskevat turvallisuustutkintalain mukaista tutkintaa, jos tiedon antaminen niistä 
vahingoittaisi tai vaarantaisi turvallisuutta, aiheuttaisi haittaa onnettomuuden selvittämi-
selle taikka loukkaisi onnettomuuden uhrien oikeuksia tai heidän muistoaan tai läheisi-
ään. Säännökseen lisättäisiin uutena perusteena myös se, että tiedon antaminen asiakir-
jasta vahingoittaisi tai vaarantaisi turvallisuuden kehittämistä taikka vaarantaisi turvalli-
suustutkinnan tai sen tarkoituksen toteutumisen. Lisäksi säännöksen soveltamisalaa laa-
jennettaisiin koskemaan paitsi onnettomuuksien tutkintaa myös turvallisuustutkintalain 
2 §:n 4 momentissa tarkoitettua muun poikkeuksellisen tapahtuman tutkintaa. 
 
Täsmennetty asiakirjojen salassapitosäännös korostaisi sitä, että Turvallisuustutkinta-
keskuksen tekemä tutkinta tehdään vain turvallisuuden parantamiseksi. Turvallisuustut-
kinta perustuu osallisten ja asiantuntijoiden kuulemisen vapaaehtoisuuteen. Näin ollen 
luottamus tutkinnan asiantuntevuuteen ja riippumattomuuteen on merkittävä tekijä sille, 
onko tutkintaa ja turvallisuussuositusten antamista varten saatavissa riittävästi tietoa. 
Turvallisuustutkinnan suorittaminen voi vaarantua, jos tutkijoilla ei ole mahdollisuutta 
saada kaikkea eri osapuolilla olevaa tietoa onnettomuuden taustatekijöistä. Täsmennyk-
sellä halutaan suojata kuultujen henkilöiden antamia lausuntoja, erilaisia selontekoja ja 
tutkinnan aikana tehtyjä muistiinpanoja. Näitä voisi käyttää vain turvallisuustutkintaa 
varten (ks. kuitenkin ensimmäisen lakiehdotuksen 39 §). 
 
Turvallisuustutkinnan tarkoituksena on turvallisuuden kehittäminen ja onnettomuuksien 
ehkäiseminen (ensimmäisen lakiehdotuksen 1 §). Tutkinnan tarkoituksena ei ole oikeu-
dellisen vastuun kohdentaminen. Uudessa säännöksessä todettaisiin nimenomaisesti, 
että asiakirja olisi salassa pidettävä myös silloin, jos tiedon antaminen voisi merkitä 
tämän tutkinnan tarkoituksen vaarantumista.  
 

2 Voimaantulo 

Lait ehdotetaan tuleviksi voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2011. Lakien hyväksymisen ja 
voimaantulon väliin on tarkoitus jättää aikaa, jotta voidaan riittävällä tavalla toteuttaa 
muun muassa turvallisuustutkinnasta vastaavan viranomaisen nimen muuttumisesta 
aiheutuvat toimenpiteet. Ennen lakien voimaantuloa voidaan ryhtyä niiden täytäntöön-
panon kannalta tarpeellisiin toimenpiteisiin. 
 

3 Tarkemmat määräykset ja säännökset 

Lakiehdotuksen 46 §:ssä ehdotetaan säädettäväksi Turvallisuustutkintakeskuksen oi-
keudesta antaa määräyksiä. Perustuslain 80 §:n 2 momentin johdosta tällaisen valtuu-
tuksen tulee olla soveltamisalaltaan täsmällisesti rajattu. Lisäksi valtuudesta antaa oike-
ussääntöjä voidaan säätää vain, jos siihen on sääntelyn kohteeseen liittyviä erityisiä syi-
tä. Lakiehdotuksen mukaan määräyksenantovaltuus olisi rajattu koskemaan vain sellai-
sia määräyksiä, jotka koskevat tutkinnan teknistä toimittamista. 
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4 Suhde perustuslakiin ja säätämisjärjestys 

Yleistä  
 
Lakiehdotuksiin sisältyy sääntelyä, joka on merkityksellistä perustuslaissa säädettyjen 
perusoikeuksien kannalta. Laissa säänneltäisiin toimintaa, jonka olennaisena tarkoituk-
sena on turvata perusoikeuksia, erityisesti oikeutta elämään ja henkilökohtaiseen turval-
lisuuteen, omaisuuden suojaa ja ympäristön suojelua niihin kohdistuvilta uhkilta. Tältä 
osin lakiehdotusten voidaan katsoa toteuttavan perustuslain 22 §:ssä julkiselle vallalle 
asetettua perusoikeuksien turvaamisvelvoitetta.  
 
Toisaalta lakiehdotukset sisältävät sääntelyä, joka rajoittaa joitakin perusoikeuksia. Lail-
la olisi tällaisia vaikutuksia perustuslain 9 §:n 1 momentissa säädettyyn liikkumisvapau-
teen, perustuslain 10 §:n 1 momentissa säädettyyn yksityiselämän suojaan ja perustus-
lain 15 §:ssä säädettyyn omaisuuden suojaan. Lisäksi lakiehdotuksen säännöksiä tulee 
tarkastella perustuslain 1 §:ssä säädetyn täysivaltaisuuden ja julkisen hallintotehtävän 
antamista yksityiselle koskevan perustuslain 124 §:n kannalta. 
 
 
Liikkumisvapaus  
 
Perustuslain 9 §:n 1 momentin mukaan Suomen kansalaisella ja maassa laillisesti oles-
kelevalla ulkomaalaisella on vapaus liikkua maassa ja valita asuinpaikkansa. Turvalli-
suustutkintalaissa ehdotetaan säädettäväksi nykyistä lakia vastaavalla tavalla Turvalli-
suustutkintakeskuksen edustajan oikeudesta määrätä alue eristetyksi sekä estää onnet-
tomuuspaikalla olevien esineiden ja uhrien siirtäminen. Määräys voi olla tarpeen tutkin-
ta-aineiston suojaamiseksi ja tutkinnan häiriöttömän kulun varmistamiseksi. Määräyk-
sellä voitaisiin rajoittaa esimerkiksi yleisön läsnäoloa onnettomuuspaikalla tutkinnan 
kestäessä. Määräyksellä ei voitaisi estää tai haitata tarvittavia pelastustoimia. 
 
Ehdotettu säännös on tarkoitettu turvaamaan ihmisten henkeä, terveyttä, omaisuutta 
sekä uhrien yksityisyyttä. Toimivaltuudella on perusteltu syy ja määräyksen kesto on 
rajoitettu. Ehdotetun 19 §:n 3 momentin mukaan määräys tulisi kumota heti, kun se ei 
enää ole välttämätön. Ehdotus ei ole ongelmallinen perustuslaissa säädetyn liikkumis-
vapauden kannalta. 
 
 
Kotirauha  
 
Turvallisuustutkijoilla olisi lakiehdotuksen 19 §:n mukaan oikeus päästä onnettomuus-
paikalle toimittamaan tutkimuksia. Lisäksi tutkijoilla on 22 §:n 2 momentin mukaan 
tarkastusoikeus erilaisiin tiloihin ja alueille sekä kulkuvälineisiin, jos siten voidaan saa-
da tarpeellista tietoa turvallisuustutkinnan toimittamiseksi. Turvallisuustutkinnan suorit-
tamiseksi voi olla esimerkiksi tarpeen tehdä havaintoja onnettomuudessa tuhoutunutta 
liikennevälinettä vastaavassa kulkuneuvossa tai tarkastaa työskentelyolosuhteet liiken-
teenharjoittajan tiloissa. Turvallisuustutkinnan suorittamiseksi tehty käynti onnetto-
muuspaikalla tai muissa tiloissa voi eräissä tilanteissa ulottua kotirauhan suojan piiriin. 
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Edellä kuvatulla tavalla Turvallisuustutkintakeskus voi 18 §:n mukaan määrätä Turval-
lisuustutkintakeskuksen asiantuntijan onnettomuuspaikalle onnettomuuden alustavaa 
tutkintaa varten. Ennalta on mahdotonta arvioida, onko alustavan tutkinnan aikana teh-
tyjen tutkintatoimien välttämätöntä kohdistua myös kotirauhan suojaamaan tilaan. Tä-
män vuoksi 22 §:n 2 momentin mukaista oikeutta päästä myös kotirauhan piiriin kuulu-
viin tiloihin ei ole katsottu mahdolliseksi rajata pois Turvallisuustutkintakeskuksen asi-
antuntijan toimivaltuuksista alustavan tutkinnan aikana.  
 
Perustuslakivaliokunnan käytännössä on pidetty merkityksellisenä sitä, voidaanko koti-
rauhan piiriin ulottuvia tarkastuksia pitää perustuslain 10 §:n 3 momentin tarkoittamassa 
mielessä välttämättöminä perusoikeuksien turvaamiseksi. Ehdotetussa säännöksessä 
tarkastusoikeus rajattaisiin tilanteisiin, joissa se on välttämätöntä turvallisuustutkinnan 
tarkoituksen eli turvallisuuden lisäämisen ja onnettomuuksien ennalta ehkäisemisen 
vuoksi. Turvallisuustutkinnalla voidaan katsoa turvattavan perusoikeuksia, kuten ihmis-
ten hengen ja terveyden, omaisuuden ja ympäristön suojaamiseksi, siten, että tutkinnalla 
ehkäistään tulevaisuuden perusoikeusuhkia (ks. PeVL 31/1998 vp, s. 2). Tarkastukset 
eivät näin ollen ole ongelmallisia perusoikeuksien suojan kannalta.  
 
 
Omaisuuden suoja 
 
Perustuslain 15 §:n mukaan jokaisen omaisuus on turvattu ja omaisuuden pakkolunas-
tuksesta yleiseen tarpeeseen täyttä korvausta vastaan säädetään lailla. Lakiehdotuksen 
22 §:n 1 momentissa säädetään Turvallisuustutkintakeskuksen oikeudesta ottaa haltuun 
esineitä ja asiakirjoja sekä tehdä näille tutkimuksia. Onnettomuuden kulun ja syyn sel-
vittämiseksi turvallisuustutkinnassa tehdään usein tutkimuksia sellaisille laitteille, jotka 
ovat onnettomuudessa tuhoutuneita laitteita vastaavia. Näin voidaan tutkia niiden toi-
mintaa ja käyttäytymistä eri tilanteissa sekä esimerkiksi havainnoida turvallisuuspuut-
teita.  
 
Oikeus puuttua henkilön omaisuuden suojaan olisi rajattu vain niihin tilanteisiin, joissa 
se on välttämätöntä turvallisuustutkinnan kannalta. Perustuslakivaliokunta on pitänyt 
sääntelyn oikeasuhtaisuuden näkökulmasta lisäksi merkityksellisenä sitä, että yksityisel-
le aiheutuva vahinko korvataan (PeVL 51/2006 vp, s. 5–6). Lakiehdotuksen 45 §:n 3 
momentin mukaan esineen haltuunotosta ja tarkastamisesta aiheutuvista vahingosta 
maksetaan täysi korvaus valtion varoista. Ehdotettu sääntely ei näin ollen muodostu 
perustuslain kannalta ongelmalliseksi.  
 
 
Yksityisyyden suoja 
 
Jokaisen yksityiselämä on perustuslain 10 §:n 1 momentin mukaan turvattu. Lisäksi 
saman lainkohdan mukaan henkilötietojen suojasta säädetään lailla. Perustuslakivalio-
kunta on arvioidessaan viranomaisten oikeutta saada salassa pidettäviä tietoja muilta 
viranomaisilta tarkastellut sitä, millä ehdoilla tietoja pyytävän viranomaisen tiedonsaan-
ti-intressi voi syrjäyttää salassapitointressit. Valiokunta on arviossaan kiinnittänyt huo-
miota muun muassa siihen, mihin ja ketä koskeviin tietoihin tiedonsaantioikeus ulottuu 
ja miten tiedonsaantioikeus sidotaan tietojen välttämättömyyteen (PeVL 7/2000 vp, s. 4; 
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PeVL 7a/2000 vp, s. 2–3; PeVL 23/2006 vp, s. 3). Väljässä ja ulottuvuudeltaan laajassa 
sääntely-yhteydessä perustuslakivaliokunta on pitänyt erityisen tärkeänä, että tietojen-
saantioikeus rajoitetaan koskemaan ainoastaan välttämättömiä tietoja. Jos luovutettavien 
tietojen sisältö on rajattu täsmällisesti, on tietojen luovuttaminen voinut koskea jonkin 
tarkoituksen vuoksi tarpeellisia tietoja (PeVL 14/2002 vp, s. 2).  
 
Lakiehdotuksen 20 §:ssä säädettäisiin Turvallisuustutkintakeskuksen tiedonsaantioikeu-
desta. Tutkinnan suorittamiseksi Turvallisuustutkintakeskuksella tulee olla oikeus salas-
sapitosäännösten estämättä saada tietoja muun muassa tapahtumien kulusta ja onnetto-
muuden syntyyn vaikuttaneista taustatekijöistä. Ehdotetun 20 §:n 1 momentin 1 ja 4–5 
kohdassa tarkoitetut tiedot saattavat sisältää myös salassa pidettäviä henkilötietoja. 
Kohdan 1 osalta luovutettavien tietojen sisältö on rajattu ja yksilöity säännöksessä var-
sin täsmällisesti, joten tiedonsaantioikeuden katsotaan voivan käsittää tutkinnan tarkoi-
tuksen kannalta tarpeelliset tiedot. Kohtien 4–5 osalta tiedonluovuttajaa on mahdotonta 
määritellä tarkasti tutkittavien onnettomuuksien moninaisen luonteen vuoksi. Tästä 
syystä tiedonsaantioikeus olisi rajattu tutkinnan suorittamiseksi välttämättömiin tietoi-
hin. 
 
Lakiehdotuksen 21 §:ssä ehdotetaan lisäksi säädettäväksi Turvallisuustutkintakeskuksen 
oikeudesta saada eräitä tietoja teleyrityksiltä. Säännöksen mukaan Turvallisuustutkinta-
keskuksella olisi salassapitosäännösten estämättä oikeus saada tietoja liittymän haltijas-
ta sekä liittymän tunnistamistietoja ja matkaviestimen sijaintitiedot, jotka koskevat on-
nettomuushetkeä.  
 
Perustuslakivaliokunta on arvioinut, että henkilön sijaintitieto kuuluu perustuslain 10 
§:n 1 momentissa turvatun yksityiselämän suojan piiriin (PeVL 24/2001 vp, s. 5). Vi-
ranomaisen ehdotettua oikeutta saada tieto henkilön sijainnista on siksi arvioitava pe-
rusoikeuksien yleisten rajoitusedellytysten kannalta. Onnettomuuksien tutkinnalla turva-
taan perusoikeuksia, kuten oikeutta elämään ja henkilökohtaiseen turvallisuuteen, omai-
suuden suojaa ja ympäristön suojelua siihen kohdistuvilta uhkilta. Matkaviestimen si-
jaintitiedot voivat olla turvallisuustutkinnassa tarpeen saada sen varmistamiseksi, onko 
matkaviestin ollut onnettomuuspaikalla. Tiedonsaantioikeus olisi rajattu sellaisiin liit-
tymiin, joiden osalta epäilys tästä on perusteltu. Oikeus saada tietoja koskisi siten esi-
merkiksi liittymää, josta on tehty hätäilmoitus taikka turmassa tuhoutuneen kulkuväli-
neen ohjaajan tai matkustajaksi tiedetyn henkilön liittymää. Ehdotettu säännös sijainti-
tiedon saamisesta ei ole ongelmallinen perusoikeuksien kannalta.  
 
 
Luottamuksellisen viestin suoja 
 
Luottamuksellisen viestin salaisuus on perustuslain 10 §:n 2 momentin mukaan louk-
kaamaton. Lailla voidaan kuitenkin saman pykälän 3 momentin perusteella säätää vält-
tämättömistä rajoituksista viestin salaisuuteen muun ohella yksilön tai yhteiskunnan 
turvallisuutta taikka kotirauhaa vaarantavien rikosten tutkinnassa.  
 
Luottamuksellisen viestin salaisuutta koskevan perustuslakisääntelyn ensisijaisena tar-
koituksena on suojata luottamukselliseksi tarkoitetun viestin sisältö ulkopuolisilta (HE 
309/1993 vp, s. 53). Perustuslaki turvaa jokaiselle oikeuden luottamukselliseen viestin-
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tään ilman, että ulkopuoliset saavat oikeudettomasti tiedon hänen lähettämiensä tai hä-
nelle osoitettujen luottamuksellisten viestien sisällöstä. Sääntely ei suojaa ainoastaan 
viestin lähettäjää, vaan kysymyksessä on viestinnän molempien osapuolten perusoikeus 
(esim. PeVL 59/2006 vp, s. 2). 
 
Ehdotetun 21 §:n mukaan Turvallisuustutkintakeskuksella olisi salassapitosäännösten 
estämättä oikeus saada onnettomuuspaikalla olleen liittymän tunnistamistiedot. Viestin 
tunnistamistietojen on perustuslakivaliokunnan vakiintuneessa käytännössä katsottu 
jäävän luottamuksellisen viestin salaisuutta suojaavan perusoikeuden ydinalueen ulko-
puolelle (PeVL 29/2008 vp, s. 2; PeVL 23/2006 vp, s. 2–3; PeVL 3/2008 vp, s. 2). Toi-
saalta myös tunnistamistietojen salaisuuden suojaan puuttuvan sääntelyn on täytettävä 
perusoikeuksien rajoittamisen yleiset edellytykset (PeVL 23/2006 vp, s. 3). 
 
Onnettomuuksien tutkinnalla turvataan perusoikeuksia, kuten oikeutta elämään ja henki-
lökohtaiseen turvallisuuteen, omaisuuden suojaa ja ympäristön suojelua niihin kohdis-
tuvilta uhkilta. Näiden perusoikeuksien turvaamiseksi tehtävän onnettomuuden syiden 
selvittämisen kannalta voi olla ratkaisevaa tietää, onko onnettomuuspaikalla tiettävästi 
olleesta, esimerkiksi onnettomuusaluksen ohjaajan, matkapuhelimesta soitettu. Tarpeel-
lista ei ole saada tietoa kyseisen luottamuksellisen viestin, esimerkiksi puhelinkeskuste-
lun, sisällöstä vaan ne tekniset tiedot, onko puhelinta käytetty onnettomuushetkellä.  
 
Oikeus saada tietoja teleyrityksiltä on katsottu hyväksyttäväksi esimerkiksi pelastustoi-
men tehtäviä varten (PeVL 24/2001 vp, s. 5). Onnettomuustutkinnassa tietoja ei käytet-
täisi sen selvittämiseksi, onko henkilö välittömässä hädässä tai vaarassa. Tapahtuman 
jälkeisen onnettomuuden selvittämisen tarkoituksena on kuitenkin ennalta ehkäistä vas-
taavien hätätilanteiden tapahtuminen tulevaisuudessa. Ehdotetun 21 §:n 2 momentin 
mukaan oikeus saada tiedot olisi lisäksi rajattu vain tilanteisiin, joissa se on välttämä-
töntä tutkittavan onnettomuuden kulun, syyn tai seurausten selvittämiseksi. Säännös ei 
ole ongelmallinen luottamuksellisen viestin suojan kannalta. 
 
Lakiehdotuksen 5 luvussa ehdotetaan säädettäväksi erityisestä tiedonsaantioikeudesta 
tutkittaessa sellaista muuta poikkeuksellista tapahtumaa, joka ei ole onnettomuus. Poik-
keuksellisen tapahtuman tutkintaa varten voitaisiin 20 ja 21 §:ssä säädettyjen tiedon-
saantioikeuksien lisäksi saada tietoja esitutkinnan aineistoon sisältyvien luottamuksellis-
ten viestien sisällöstä. Oikeudesta ehdotetaan otettavaksi nimenomainen säännös lain 34 
§:ään perustuslakivaliokunnan käytännössä edellytetyllä tavalla (PeVL 23/2006 vp, s. 
4).  
 
Muun poikkeuksellisen tapahtuman tutkinnassa on kysymys uudentyyppisestä tutkinnan 
muodosta, joka luonteeltaan muistuttaa enemmän onnettomuuden tutkintaa kuin rikok-
sen esitutkintaa. Vastaava tutkinta on suoritettu aiemmin kahdesti, vuonna 2007 ja 2008 
tapahtuneiden kouluampumistapausten jälkeen. Tällöin tutkintaa varten säädettiin laki 
eräiden kuolemaan johtaneiden tapahtumien tutkinnasta. Lakiin sisältyi vastaavankaltai-
nen erityinen tiedonsaantioikeus. 
 
Erityistutkintalain tavoin oikeus saada tietoja luottamuksellisen viestin sisällöstä olisi 
rajattu vain esitutkinnan aineistoon sisältyviin tietoihin. Lisäksi mahdollista olisi saada 
vain tietoja, jotka ovat tutkinnan tarkoituksen kannalta välttämättömiä. Perustuslakiva-
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liokunta arvioi lakia käsitellessään, että kyse oli toiminnasta, jota voidaan pitää perus-
tuslain 10 §:n 3 momentin toisen virkkeen tarkoittamassa mielessä yksilön tai yhteis-
kunnan turvallisuutta vaarantavan rikoksen tutkintaan rinnastettavana (PeVL 19/2008 
vp, s. 3–4; ks. myös PeVL 31/1998 vp, s. 2). Ehdotuksen katsotaan täyttävän perustus-
lain 10 §:n 3 momentista johtuvat vaatimukset. 
 
 
Tietojen julkisuus 
 
Perustuslain 12 §:n 2 momentin mukaan viranomaisen hallussa olevat asiakirjat ja muut 
tallenteet ovat julkisia, jollei niiden julkisuutta ole välttämättömien syiden vuoksi lailla 
erikseen rajoitettu. Jokaisella on oikeus saada tieto julkisesta asiakirjasta.  
 
Pääsääntöisesti asiakirjojen salassapidosta säädetään viranomaisten toiminnan julkisuu-
desta annetussa laissa. Julkisuuslain 24 §:n 1 momentissa säädetään, että turvallisuus-
tutkintaan liittyvät asiakirjat ovat salassa pidettäviä (8-kohta). Esitykseen sisältyvän 
toisen lakiehdotuksen mukaan momentin 8 kohtaa ehdotetaan täsmennettäväksi eräiltä 
osin. Tietojen salassapitoa voidaan pitää välttämättömänä, jos tiedon antaminen niistä 
vahingoittaisi tai vaarantaisi turvallisuutta tai sen kehittämistä taikka vaarantaisi turval-
lisuustutkinnan tai sen tarkoituksen toteutumisen taikka loukkaisi onnettomuuden tai 
muun poikkeuksellisen tapahtuman uhrien oikeuksia tai heidän muistoaan tai läheisiään.  
 
Turvallisuustutkinnan onnistumisen kannalta on merkityksellistä se, että tutkinnassa 
saadaan mahdollisimman paljon tietoa onnettomuuteen osallisilta. Erityisen tärkeää on 
saada tietoja tutkinnassa kuultavilta henkilöiltä, joiden kuuleminen perustuu vapaaehtoi-
suuteen. Tällöin olennaista, että henkilöt voivat luottaa siihen, että tietoa käytetään vain 
turvallisuuden parantamisen tarkoituksessa. Tutkinnassa kerättyjen tietojen käyttötar-
koituksena ei ole esimerkiksi oikeudellisen vastuun kohdentaminen.  
 
Perustuslakivaliokunnan käytännön mukaan toisen perusoikeuden edistäminen on sel-
lainen välttämätön syy, jonka vuoksi viranomaisen hallussa olevien asiakirjojen julki-
suutta on mahdollista perustuslain 12 §:n 2 momentin nojalla lailla erikseen rajoittaa 
(PeVL 39/2009 vp, s. 3; PeVL 2/2008 vp, s. 2). Turvallisuustutkinnan tarkoituksena on 
turvata perusoikeuksia, kuten oikeutta elämään ja henkilökohtaiseen turvallisuuteen, 
omaisuuden suojaa ja ympäristön suojelua niihin kohdistuvilta uhkilta. Turvallisuustut-
kinnassa saatujen tietojen salassapito on välttämätöntä, jotta luottamus tutkintaan säilyy 
paitsi yksittäisessä tutkintatilanteessa myös laajemmin tulevien turvallisuustutkintojen 
mahdollistumiseksi. Uusien onnettomuuksien ehkäiseminen on osa perusoikeuksien 
suojaamista. Tietojen salassapidosta on määräyksiä myös Suomea sitovissa kansainväli-
sissä velvoitteissa.  
 
Tietojen salassapito ei olisi täysin ehdotonta. Ensimmäiseen lakiehdotukseen ehdotetaan 
otettavaksi uusi nimenomainen säännös salassa pidettävien tietojen luovuttamisesta (39 
§). Ehdotuksen katsotaan täyttävän perustuslain 12 §:n 2 momentista johtuvat vaatimuk-
set. 
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Julkisen hallintotehtävän antaminen yksityiselle 
 
Lakiehdotuksen mukaan Turvallisuustutkintakeskus voisi käyttää tutkinnassa apuna 
myös muita kuin virkamiehiä. Sääntely ulkopuolisten asiantuntijoiden käyttämisestä 
turvallisuustutkinnan apuna vastaisi nykyistä käytäntöä.  
 
Lakiehdotuksen mukaan Turvallisuustutkintakeskuksen asiantuntija voisi osallistua tut-
kintaan 14 §:ssä tarkoitetun tutkijaryhmän jäsenenä. Tämä merkitsee, että yksityinen 
henkilö toimisi tutkintatehtävässään viranomaisen määräämänä ja tutkintaan liittyvien 
toimivaltuuksien käyttö tapahtuisi viranomaiselimen osana. Ehdotus ei ole näiltä osin 
merkityksellinen perustuslain 124 §:n kannalta. 
 
Laissa on kuitenkin katsottu tarpeelliseksi säätää mahdollisuudesta määrätä Turvalli-
suustutkintakeskuksen asiantuntija onnettomuuspaikalle jo ennen tutkijaryhmän aloit-
tamispäätöstä (18 §). Turvallisuustutkinnan onnistumisen kannalta on erityisen tärkeää 
taata nopea tutkinnan aloittaminen heti onnettomuuden tapahduttua. Koska Turvalli-
suustutkintakeskus on henkilöstöltään varsin pieni viranomainen eikä sillä ole alueelli-
sia toimipisteitä, on sen mahdotonta täyttää kansainvälisten velvoitteiden vaatimukset 
tutkinnan nopeasta käynnistämisestä ja tutkintaedellytysten turvaamisesta ilman ulko-
puolisen avun käyttöä. Sääntely on välttämätöntä turvallisuustutkinnan käytännön jär-
jestämisen vuoksi. 
 
Ehdotetun 18 §:n mukaan alustavaa tutkintaa voisi tehdä Turvallisuustutkintakeskuksen 
virkamies tai Turvallisuustutkintakeskuksen määräyksestä paikalle lähetetty Turvalli-
suustutkintakeskuksen asiantuntija. Asiantuntijan tulisi täyttää virkamiestutkijaa vastaa-
vat kelpoisuusvaatimukset ja hän toimisi tehtävässään aina virkavastuulla. Asiantuntijal-
la olisi tällöin tutkijaa vastaavat oikeudet päästä alueille ja tiloihin (19.1 §), tiedonsaan-
tioikeus (20 §) ja oikeus antaa tarpeellisia määräyksiä esimerkiksi paikan eristämisestä 
tai esineiden siirtämisestä (19.2 §). 
 
Kotirauhan piiriin ulottuvia tarkastuksia on perustuslakivaliokunnan käytännössä pidet-
ty tehtävänä, joka on perustuslain 124 §:ssä tarkoitettua merkittävää julkisen vallan 
käyttöä, jota ei voida antaa yksityiselle taholle (esim. PeVL 40/2002 vp, s. 3). Turvalli-
suustutkintakeskuksen asiantuntijan alustavan tutkinnan aikana tekemiä tutkintatoimia 
saattaa poikkeuksellisesti olla välttämätöntä ulottaa kotirauhan piiriin kuuluviin tiloihin. 
Tällaisia tutkintatoimia tehtäisiin kuitenkin käytännössä vain sellaisissa tiloissa, jotka 
esimerkiksi siellä sattuneen tulipalon vuoksi eivät enää olisi soveltuvia asumiseen. Täl-
laiseen tilaan kohdistuvan kotirauhan suojan tarve on tutkintahetkellä siten hyvin vähäi-
nen tai sitä ei ole lainkaan. Lisäksi turvallisuustutkinta tyypillisesti tehdään erilaisten 
liikennevälineiden onnettomuuksien johdosta ja kyse olisi lähinnä tällaisissa kulkuneu-
voissa olevista väliaikaiseen asumiseen käytettävistä tiloista. Perustuslakivaliokunta on 
aiemmin katsonut, että aluksissa ja muissa kulkuneuvoissa olevat asuintilat jäävät koti-
rauhan eräänlaiselle reuna-alueelle (PeVL 16/2004 vp, s. 5; PeVL 8/1994 vp, s. 3–4) 
 
Alustavan tutkinnan kesto, jolloin Turvallisuustutkintakeskuksen asiantuntija toimisi 
onnettomuuspaikalla ainoana turvallisuustutkinnan edustajana, olisi ajallisesti rajoitettu 
hyvin lyhyeksi. Käytännössä Turvallisuustutkintakeskus tekee viimeistään muutaman 
päivän sisällä onnettomuuden tapahtumisesta päätöksen, käynnistetäänkö tapauksesta 
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varsinainen tutkinta. Merkityksellistä on myös, että tehtävä suoritettaisiin aina keskuk-
sen määräyksestä ja sen valvonnassa. Lisäksi Turvallisuustutkintakeskuksen asiantunti-
jan tulisi täyttää virkamiestutkijaa vastaavat kelpoisuusehdot. Näillä perusteilla säänte-
lyn ei arvioida muodostuvan ongelmalliseksi perustuslain 124 §:n kannalta.  
 
 
Täysivaltaisuus 
 
Suomessa tapahtuvalla onnettomuudella voi olla liittymiä toiseen valtioon. Ensimmäi-
sen lakiehdotuksen 9 §:ssä säädettäisiin muun valtion edustajan oikeudesta osallistua 
Suomessa tapahtuvaan turvallisuustutkintaan. Säännöstä on tarkasteltava täysivaltai-
suutta koskevan perustuslain 1 §:n kannalta. 
 
Ulkomaalaisen turvallisuustutkijan osallistuminen Turvallisuustutkintakeskuksen suorit-
tamaan tutkintaan perustuu ennen kaikkea Suomea sitoviin kansainvälisiin sopimuksiin 
ja EU-direktiivien säännöksiin. Perustuslakivaliokunta on pitänyt sisällöltään vastaavan-
laisia kansainvälisiä velvoitteita perustuslain 1 §:n 3 momentin tarkoittamana kansain-
välisenä yhteistyönä, joka on paitsi tavanomaista myös kannatettavaa (PeVL 9/2003 vp, 
s. 3; PeVL 21/2003 vp, s. 2). Perustuslakivaliokunta ei ole nähnyt ongelmalliseksi esi-
merkiksi säännöksiä poliisitoiminnasta tehtävästä kansainvälisestä yhteistyöstä, jossa 
ulkomaalainen poliisi voi osallistua suomalaisten viranomaisten johdolla poliisitehtäviin 
Suomessa (PeVL 56/2006 vp, s. 3).   
 
Merkityksellistä ensimmäisen lakiehdotuksen 9 §:n kannalta on se, että muun valtion 
edustaja voi toimia tutkinnassa ainoastaan suomalaisen tutkijan tai tutkijaryhmän rinnal-
la ja vastaavin toimivaltuuksin. Edustajan osallistumista koskeva säännös ei ole perus-
tuslain täysivaltaisuussääntelyn kannalta ongelmallinen. 
 
 
Esitykseen sisältyvät lakiehdotukset voidaan hallituksen käsityksen mukaan käsitellä 
tavallisen lain säätämisjärjestyksessä. Esitykseen liittyvien valtiosääntöoikeudellisten 
näkökohtien vuoksi pidetään kuitenkin perusteltuna, että esityksestä pyydettäisiin perus-
tuslakivaliokunnan lausunto. Edellä esitetyn perusteella annetaan Eduskunnan hyväk-
syttäväksi seuraavat lakiehdotukset: 
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Lakiehdotukset 

1. 
 

Turvallisuustutkintalaki 
 

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 oikeudellisen 
vastuun kohdentamiseksi. 

 
2 § 

Soveltamisala 

Tämän lain mukaisesti tutkitaan 
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, joka on määritelty sivii-
li-ilmailun onnettomuuksien ja vaaratilantei-
den tutkinnan perusperiaatteista annetun 
neuvoston direktiivin 94/56/EY (ilmailuon-
nettomuusdirektiivi) 3 artiklassa ja kansain-
välisen siviili-ilmailun yleissopimuksen 
(SopS 11/1949) liitteessä 13 siihen myö-
hemmin tehtyine muutoksineen; 

3) rautatieliikenteessä tapahtunut vakava 
onnettomuus, joka on määritelty yhteisön 
rautateiden turvallisuudesta sekä rautatieyri-
tysten toimiluvista annetun neuvoston direk-
tiivin 95/18/EY ja rautateiden infrastruktuu-

rikapasiteetin käyttöoikeuden myöntämisestä 
ja rautateiden infrastruktuurin käyttömaksu-
jen perimisestä sekä turvallisuustodistusten 
antamisesta annetun direktiivin 2001/14/EY 
muuttamisesta annetun Euroopan parlamen-
tin ja neuvoston direktiivin 2004/49/EY (rau-
tatieturvallisuusdirektiivi) 3 artiklassa sekä 
vastaava onnettomuus muussa yksityisessä 
tai julkisessa raideliikenteessä; 

4) meriliikenteessä tapahtunut hyvin vaka-
va onnettomuus, joka on määritelty merilii-
kennealan onnettomuuksien tutkinnan perus-
periaatteista ja neuvoston direktiivin 
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 SOLAS-
yleissopimuksen, jolla tarkoitetaan vuoden 
1974 kansainvälistä yleissopimusta ihmis-
hengen turvallisuudesta merellä (SopS 
11/1981) siihen myöhemmin tehtyine muu-
toksineen, I luvun 21 säännössä sekä vastaa-
va onnettomuus sisävesiliikenteessä. 

Turvallisuustutkintakeskus voi tutkia muun 
onnettomuuden, suuronnettomuuden vaarati-
lanteen tai muun vaaratilanteen, jos se on 
tarpeen yleisen turvallisuuden lisäämiseksi, 
onnettomuuksien ja vaaratilanteiden ehkäi-
semiseksi ja onnettomuuksista aiheutuvien 
vahinkojen torjumiseksi. 

Turvallisuustutkintakeskus voi tehdä useita 
samankaltaisia onnettomuuksia tai vaarati-
lanteita koskevan yhteisen tutkinnan (teema-
tutkinta), jos jollakin elämänalalla epäillään 
yleisen turvallisuuden kannalta vakavia tur-
vallisuuspuutteita. 

Tämän lain mukaisesti voidaan tutkia myös 
5 luvussa tarkoitettu muu poikkeuksellinen 
tapahtuma. 
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3 § 

Onnettomuuden tutkintaa koskevien säännös-
ten soveltaminen 

Jollei tässä laissa toisin säädetä, 2 §:n 1 ja 2 
momentissa tarkoitetun vaaratilanteen ja 5 
luvussa tarkoitetun muun poikkeuksellisen 
tapahtuman tutkintaan sekä teematutkintaan 
sovelletaan, mitä tässä laissa säädetään on-
nettomuuden tutkinnasta. 

 
4 § 

Suhde muuhun lainsäädäntöön 

Yksinomaan sotilasilmailua koskevan on-
nettomuuden ja sen vaaratilanteen tutkinnasta 
säädetään erikseen.  

Tie- ja maastoliikenneonnettomuuksien 
tutkinnasta säädetään erikseen. 

Edellä 1 ja 2 momentissa tarkoitetuilla 
aloilla tapahtunut suuronnettomuus ja sen 
vaaratilanne tutkitaan kuitenkin tämän lain 
mukaisesti. 

 
5 § 

Tutkinnan sisältö 

Turvallisuustutkinnassa selvitetään tapah-
tumien kulku, syyt ja seuraukset sekä pelas-
tustoimet ja muiden viranomaisten toiminta.  

Tutkinnassa selvitetään erityisesti, onko 
onnettomuuteen johtaneessa toiminnassa se-
kä onnettomuuden tai vaaran aiheuttajina 
taikka kohteina olleiden laitteiden ja raken-
teiden suunnittelussa, valmistuksessa, raken-
tamisessa ja käytössä otettu riittävästi huo-
mioon turvallisuus. Lisäksi selvitetään, onko 
johtamis-, valvonta- ja tarkastustoiminta 
asianmukaisesti järjestetty ja hoidettu. Tar-
vittaessa on myös selvitettävä mahdolliset 
puutteet turvallisuutta ja viranomaisia koske-
vissa säännöksissä ja määräyksissä. 
 

 
 

6 § 

Kansainvälinen soveltamisala 

 
Turvallisuustutkinta voidaan tehdä onnet-

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

Suomen ulkopuolella ilmailussa tapahtunut 
onnettomuus voidaan tutkia, jos osallisena on 
suomalainen ilma-alus ja toinen valtio ei suo-
rita turvallisuustutkintaa. Toisen Euroopan 
unionin jäsenvaltion alueella tapahtunut on-
nettomuus raideliikenteessä voidaan tutkia, 
jos valtiot niin sopivat. 

Onnettomuuden tapahtumapaikasta riip-
pumatta 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 §  

Kansainvälinen soveltamisala meriliikentees-
sä 

Sen lisäksi, mitä edellä 6 §:n 1 momentissa 
säädetään, Turvallisuustutkintakeskus voi 
tutkia meriliikenteessä tapahtuneen onnetto-
muuden riippumatta siitä, missä onnettomuus 
on tapahtunut, jos osallisena on suomalainen 
alus tai jos se muuten merkittävässä määrin 
koskee Suomea. 

Turvallisuustutkintakeskus vastaa lisäksi 
aina turvallisuustutkinnan aloittamisesta, jos 
onnettomuudessa on osallisena merionnetto-
muusdirektiivin 3 artiklassa tarkoitettu ro-ro-
alus tai suurnopeusmatkustaja-alus ja onnet-
tomuus tapahtuu Suomen aluevesillä tai jos 
alus on viimeksi käynyt Suomessa.  
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8 §  

Tutkinnan siirtäminen toisen valtion viran-
omaiselle 

Jos Turvallisuustutkintakeskus on tämän 
lain mukaan velvollinen tutkimaan onnetto-
muuden, Turvallisuustutkintakeskus voi päät-
tää siirtää tutkinnan toisen valtion viranomai-
selle, jos muu valtio tutkii onnettomuuden 
samassa laajuudessa kuin missä Turvallisuus-
tutkintakeskus olisi sen tutkinut ja turvalli-
suustutkinnassa noudatetaan, mitä onnetto-
muuksien tutkintaa koskevassa Euroopan 
unionin lainsäädännössä säädetään tai Suo-
mea sitovassa kansainvälisessä velvoitteessa 
määrätään. 

 
9 § 

Edustajan osallistuminen tutkintaan 

Jos Suomen tutkittavaksi kuuluva onnetto-
muus koskee merkittävässä määrin muuta 
valtiota, tämän valtion edustaja voi osallistua 
tutkintaan sen mukaan kuin onnettomuuksien 
tutkintaa koskevassa Euroopan unionin lain-
säädännössä säädetään tai Suomea sitovassa 
kansainvälisessä velvoitteessa määrätään 
taikka jos Turvallisuustutkintakeskus muusta 
syystä pitää sitä tarpeellisena. 

Jos muun valtion tutkittavaksi kuuluva on-
nettomuus koskee merkittävässä määrin 
Suomea, Turvallisuustutkintakeskus voi ryh-
tyä tarvittaviin toimenpiteisiin, jotta Suomen 
edustaja voisi osallistua tutkintaan sen mu-
kaan kuin onnettomuuksien tutkintaa koske-
vassa Euroopan unionin lainsäädännössä 
säädetään tai Suomea sitovassa kansainväli-
sessä velvoitteessa määrätään taikka jos Tur-
vallisuustutkintakeskus muusta syystä pitää 
sitä tarpeellisena. 

 

2 luku 

Tutkinnan organisointi 

10 § 

Turvallisuustutkintakeskus 

Turvallisuustutkintaa varten oikeusministe-
riön yhteydessä on Turvallisuustutkintakes-
kus.  

Turvallisuustutkintakeskus suorittaa tehtä-
vänsä itsenäisesti ja riippumattomasti. Tur-
vallisuustutkinta voidaan suorittaa yhteistoi-
minnassa samassa asiassa esitutkintaa tai 
kuolemansyyn tutkintaa suorittavan viran-
omaisen kanssa siinä laajuudessa kuin Tur-
vallisuustutkintakeskus katsoo yhteistoimin-
nan olevan tarkoituksenmukaista turvalli-
suustutkinnan kannalta. 

Turvallisuustutkintakeskuksen tehtävänä 
on tutkia 2 §:n 1—3 momentissa tarkoitetut 
onnettomuudet ja vaaratilanteet. Turvalli-
suustutkintakeskuksen tehtävänä on lisäksi: 

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

2) kouluttaa tutkijoiksi soveltuvia henkilöi-
tä; 

3) pitää yllä valmiutta tutkinnan nopeaan 
käynnistämiseen; 

4) huolehtia turvallisuustutkinnan alaan 
liittyvästä kansainvälisestä yhteistyöstä; 

5) antaa suosituksia turvallisuuden paran-
tamiseksi; sekä 

6) seurata turvallisuussuositusten toteutu-
mista. 

 
11 § 

Turvallisuustutkintakeskuksen organisaatio 

Turvallisuustutkintakeskuksessa on johtaja, 
turvallisuustutkintaa tekeviä virkamiehiä ja 
muita virkamiehiä sekä tarvittaessa työsopi-
mussuhteista henkilöstöä. 

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

osta, henkilöstön tehtävistä, asioiden käsitte-
lystä ja ratkaisemisesta sekä toiminnan 
muusta yleisestä järjestämisestä määrätään 
työjärjestyksessä, jonka johtaja vahvistaa. 

 
12 § 

Erityiset kelpoisuusvaatimukset 

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

Turvallisuustutkintaa tekevän virkamiehen 
kelpoisuusvaatimuksena on tehtävään sovel-
tuva koulutus sekä sellainen taito ja koke-
mus, jota tehtävän asianmukainen hoitami-
nen edellyttää. 

 
13 § 

Turvallisuustutkintakeskuksen asiantuntija 

Turvallisuustutkintakeskus voi käyttää tur-
vallisuustutkinnassa apuna ulkopuolisista 
asiantuntijaa (Turvallisuustutkintakeskuksen 
asiantuntija). 

Turvallisuustutkintakeskuksen asiantunti-
jaan sovelletaan, mitä 12 §:n 2 momentissa 
säädetään kelpoisuusvaatimuksista. 

Turvallisuustutkintakeskuksen asiantunti-
jaan sovelletaan rikosoikeudellista virkavas-
tuuta koskevia säännöksiä. Vahingonkor-
vausvastuusta säädetään vahingonkorvaus-
laissa (412/1974). 

 
14 § 

Tutkijaryhmä 

Turvallisuustutkintakeskus voi asettaa tur-
vallisuustutkinnan suorittamista varten tutki-
jaryhmän. 

Tutkijaryhmässä on tarpeellinen määrä tut-
kijoita, joilla on riittävä asiantuntemus tut-
kinnan kannalta keskeisiltä aloilta. Tutkija-
ryhmän jäsen voi olla Turvallisuustutkinta-
keskuksen virkamies tai muu virkamies taik-
ka suostumuksensa tehtävään antanut Turval-
lisuustutkintakeskuksen asiantuntija. Turval-

lisuustutkintakeskus nimeää yhden jäsenen 
tutkijaryhmän johtajaksi. 

Turvallisuustutkintakeskus voi tarvittaessa 
muuttaa tutkijaryhmän kokoonpanoa. 

Muu virkamies ja Turvallisuustutkintakes-
kuksen asiantuntija määrätään tutkijaryhmän 
jäseneksi kirjallisesti.  

 
15 § 

Esteellisyys 

Turvallisuustutkintakeskuksen virkamies, 
tutkijaryhmän jäsen tai muu tutkintaan osal-
listuva 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; 

4) jos hän on palvelussuhteessa tai käsitel-
tävään asiaan liittyvässä toimeksiantosuh-
teessa onnettomuuden osalliseen tai siihen, 
jolle asian ratkaisusta voi olla odotettavissa 
hyötyä tai vahinkoa;  

5) jos hän tai hänen läheisensä on hallituk-
sen, hallintoneuvoston tai niihin rinnastetta-
van toimielimen jäsenenä taikka toimitusjoh-
tajana tai sitä vastaavassa asemassa onnetto-
muuteen osalliseen tai siihen, jolle asian rat-
kaisusta voi olla odotettavissa hyötyä tai va-
hinkoa;  

6) jos hän tai hänen läheisensä kuuluu vi-
raston tai laitoksen johtokuntaan tai siihen 
rinnastettavaan toimielimeen taikka on siihen 
palvelussuhteessa ja tämän viranomaisen 
toiminta voi tulla tutkittavaksi onnettomuu-
den johdosta tehtävässä turvallisuustutkin-
nassa; sekä 

7) jos luottamus hänen puolueettomuuteen-
sa tutkinnassa muusta erityisestä syystä vaa-
rantuu. 

Läheisellä tarkoitetaan hallintolain 
(434/2003) 28 §:n 2 ja 3 momentissa tarkoi-
tettuja henkilöitä. Esteellisyyden vaikutuk-
sesta on voimassa, mitä hallintolain 27, 29 ja 
30 §:ssä säädetään. 
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3 luku 

Tutkinta 

16 § 

Ilmoitusvelvollisuus 

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

Ilmoitusvelvollisuus on myös Liikenteen 
turvallisuusvirastolla, Liikennevirastolla, 
aluehallintovirastolla ja muulla turvallisuutta 
valvovalla viranomaisella oman toimialansa 
osalta. Ilmoitusvelvollisuus on lisäksi sillä, 
joka on vastaanottanut onnettomuus- tai vaa-
ratilannetta koskevan ilmoituksen tai joka on 
2 §:n 1 momentin 2–4 kohdassa tarkoitetussa 
liikennemuodossa tapahtuneen onnettomuu-
den osallinen tai joka ilmeisesti kärsii vahin-
koa tällaisen onnettomuuden johdosta. 

Tuomioistuimen, joka on vastaanottanut 
merilain (674/1994) 18 luvun 7 §:n 2 mo-
mentissa tarkoitetun aluksen päällikön ilmoi-
tuksen meriselityksen antamisesta, tulee vä-
littää ilmoitus viivytyksettä Turvallisuustut-
kintakeskukselle sekä varata Turvallisuustut-
kintakeskukselle mahdollisuus osallistua me-
riselitystä koskevaan istuntoon ja esittää siel-
lä kysymyksiä. 

Turvallisuustutkintakeskuksen tulee ilmoit-
taa ilmoituksen tehneelle viranomaiselle ja 
yksityiselle tutkinnan aloittamisesta ja sen 
päättymisestä.  

 
17 § 

Päätös tutkinnan aloittamisesta 

Turvallisuustutkintakeskus tekee päätöksen 
turvallisuustutkinnan aloittamisesta sekä sii-
tä, missä laajuudessa tutkinta tehdään.  

Edellä 2 §:n 2 momentissa tarkoitetusta 
onnettomuudesta tehdään turvallisuustutkin-
ta, jos se on tarpeen yleisen turvallisuuden li-
säämiseksi tai onnettomuuksien ja vaaratilan-
teiden ehkäisemiseksi taikka onnettomuuk-
sista aiheutuvien vahinkojen torjumiseksi. 

Harkittaessa tutkinnan aloittamista otetaan li-
säksi huomioon: 

1) onnettomuuden vakavuus ja laatu; 
2) onko tutkinnassa saatavissa merkityksel-

listä turvallisuustietoa; 
3) aiheuttiko onnettomuus vaaraa usealle 

ihmiselle samanaikaisesti; 
4) vastaavien onnettomuuksien toistuvuus 

ja uusiutumisen todennäköisyys; 
5) tutkiiko muu viranomainen onnettomuu-

den; sekä 
6) turvallisuutta valvovan viranomaisten ja 

asiaan osallisten pyyntö tutkinnan suorittami-
seksi. 

 
18 § 

Alustava tutkinta 

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

Turvallisuustutkintakeskuksen onnetto-
muuspaikalle alustavaa tutkintaa varten lä-
hettämän Turvallisuustutkintakeskuksen asi-
antuntijan toimivaltaan sovelletaan tämän 
lain 19—26 §:n säännöksiä. 

Turvallisuustutkinnan aloittaneen muun vi-
ranomaisen tai tahon on luovutettava kerää-
mänsä tutkinta-aineisto Turvallisuustutkinta-
keskuksen käyttöön keskuksen aloitettua tut-
kinnan. 

 
19 § 

Tutkintaedellytysten turvaaminen 

Turvallisuustutkintakeskuksella on oikeus 
päästä onnettomuuspaikalle sekä toimittaa 
siellä tutkimuksia onnettomuuteen liittyville 
esineille, laitteille ja rakenteille.  

Turvallisuustutkintakeskus voi määrätä on-
nettomuuspaikan eristettäväksi sekä kieltää 
onnettomuudessa surmansa saaneiden pois 
viemisen tai siirtämisen, jos se on turvalli-
suustutkinnan kannalta välttämätöntä.  

Esineitä tai muuta aineistoa, joilla saattaa 
olla merkitystä tutkinnassa, ei saa ilman Tur-
vallisuustutkintakeskuksen lupaa hävittää, 
viedä pois tai liikutella, ellei siihen ole pakot-
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tavaa syytä. Turvallisuustutkintakeskuksen 
tulee varmistaa, että aineisto luetteloidaan. 

Tutkintaedellytysten turvaamiseksi annettu 
2—3 momentissa tarkoitettu määräys tai 
kielto on kumottava heti, kun se ei ole enää 
tutkinnan vuoksi välttämätöntä. 

 
20 § 

Tiedonsaantioikeus 

Turvallisuustutkintakeskuksella on salassa-
pitosäännösten estämättä oikeus saada mak-
sutta viranomaisilta ja muilta julkista tehtä-
vää hoitavilta tutkinnan toimittamiseksi: 

1) tarpeelliset tiedot asiaa koskevan esitut-
kinnan ja poliisitutkinnan aineistosta ja kuo-
lemansyynselvityksestä; 

2) tarpeelliset tiedot poliisin, pelastustoi-
men, hätäkeskuksen, terveydenhuollon vi-
ranomaisten ja muiden viranomaisten toi-
minnasta onnettomuuden yhteydessä ja va-
rautumisesta onnettomuuksiin;  

3) tarpeelliset tiedot onnettomuuteen liitty-
vän kulkuneuvon, laitteen, opastin- ja liiken-
teenohjausjärjestelmän toimintaa, onnetto-
muuden olosuhteita ja puhe- ja viestiliiken-
nettä rekisteröivistä laitteista sekä muista 
vastaavista tallentimista; 

4) välttämättömät tiedot onnettomuuteen 
osallisen terveydentilasta; sekä 

5) muut välttämättömät tiedot. 
Turvallisuustutkintakeskuksella on salassa-

pitosäännösten estämättä oikeus saada onnet-
tomuudessa osallisena olleelta yksityiseltä 
turvallisuustutkinnan toteuttamiseksi välttä-
mättömät tiedot. Tiedonsaantioikeus koskee 
myös muuta yksityistä, jolla onnettomuusha-
vainnon johdosta tai muusta syystä on tietoja 
onnettomuudesta. 

Turvallisuustutkintakeskuksella on oikeus 
saada 1 momentin 3 kohdassa tarkoitetut tie-
dot myös yksityiseltä taholta sekä 4 kohdassa 
tarkoitetut tiedot yksityiseltä terveyden- ja 
sairaanhoitoa harjoittavalta yhteisöltä tai 
toimintayksiköltä tai terveydenhuollon am-
mattihenkilöltä. 

Turvallisuustutkintakeskuksella on oikeus 
saada edellä 1—3 momentissa tarkoitetut tie-
dot teknisen käyttöyhteyden avulla tai muu-
toin sähköisesti. 

 

21 § 

Tiedonsaantioikeus teleyrityksiltä 

Turvallisuustutkintakeskuksella on salassa-
pitosäännösten estämättä oikeus saada mak-
sutta sähköisen viestinnän tietosuojalaissa 
(516/2004) tarkoitetulta teleyritykseltä sellai-
sen liittymän tunnistamistiedot ja matkavies-
timen sijaintitiedot, jonka voidaan perustel-
lusti arvioida olleen tutkinnan kohteena ole-
valla onnettomuuspaikalla sekä tiedot liitty-
män tilaajasta, käyttäjästä ja asennusosoit-
teesta sen mukaan kuin sähköisen viestinnän 
tietosuojalain 35 §:ssä sekä viestintämarkki-
nalain (393/2003) 97 ja 98 §:ssä säädetään.  

Oikeus saada 1 momentissa tarkoitetut tie-
dot on vain, jos se on välttämätöntä tutkitta-
van onnettomuuden kulun, syyn tai seuraus-
ten selvittämiseksi. 

 
22 § 

Tarkastusoikeus 

Turvallisuustutkintakeskuksella on oikeus 
ottaa haltuun ja tarkastaa esineitä ja asiakirjo-
ja, jos se on välttämätöntä turvallisuustutkin-
nan toimittamiseksi. Turvallisuustutkintakes-
kus saa tehdä tarkastettaville esineille kokeita 
ja irrottaa esineistä osia sekä ottaa näytteitä, 
jos se on tutkimusten vuoksi välttämätöntä. 

Turvallisuustutkintakeskuksella on oikeus 
päästä kulkuvälineisiin, toimitiloihin ja mui-
hin tiloihin sekä alueille, jos siten voidaan 
saada tarpeellista tietoa turvallisuustutkinnan 
toimittamiseksi. Oikeus päästä pysyväisluon-
teiseen asumiseen tarkoitettuun tilaan on kui-
tenkin vain, jos se on välttämätöntä yleisen 
turvallisuuden lisäämiseksi tai onnettomuuk-
sien ja vaaratilanteiden ehkäisemiseksi taikka 
onnettomuuksista aiheutuvien vahinkojen 
torjumiseksi. 

 
23 § 

Kuuleminen 

Turvallisuustutkintakeskus voi kuulla on-
nettomuuteen osallisia, asiantuntijoita ja jo-
kaista, jolta voidaan olettaa saatavan tutkin-
nassa tarvittavia tietoja. 
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Onnettomuuteen osallista kuultaessa muun 

henkilön läsnäolo on sallittu vain, jos Turval-
lisuustutkintakeskus niin päättää. Kuulemi-
sessa voi kuitenkin olla läsnä kuultavan avus-
taja tai asiamies sekä vajaavaltaista kuultaes-
sa hänen huoltajansa, edunvalvojansa tai muu 
laillinen edustajansa. 

Kuultavan oikeuteen kieltäytyä kertomasta 
seikkaa tai vastaamasta kysymykseen sovel-
letaan mitä oikeudenkäymiskaaren 17 luvun 
24 §:ssä säädetään.  

 
24 § 

Selvitykset ja lausunnot 

Turvallisuustutkintakeskus voi teettää eri-
tyistä asiantuntemusta vaativista seikoista 
selvityksiä muilla viranomaisilla tai yksityi-
sillä tai pyytää määrätystä asiasta lausunnon. 

 
25 § 

Määräys esineen ja asiakirjan luovuttamises-
ta 

Turvallisuustutkintakeskuksen pyynnöstä 
käräjäoikeus voi velvoittaa sen, jonka hallus-
sa on tämän lain 22 §:n 1 momentissa tarkoi-
tettu esine tai asiakirja, luovuttamaan sen 
Turvallisuustutkintakeskuksen käyttöön. 
Tuomioistuimen on samalla määrättävä esi-
neen palauttamisesta. 

Edellä 1 momentissa tarkoitetussa menette-
lyssä noudatetaan, mitä oikeudenkäymiskaa-
ren 17 luvussa säädetään todistelusta. 

 
26 § 

Onnettomuusuhan havaitseminen tutkinnan 
aikana 

Turvallisuustutkintakeskuksen on ilmoitet-
tava asianomaiselle viranomaiselle, jos se 
turvallisuustutkinnan aikana havaitsee vian 
tai puutteen, joka on uuden onnettomuuden 
tai vaaratilanteen estämiseksi kiireellisesti 
korjattava. 

 
 

4 luku 

Tutkintaselostus 

27 § 

Tutkintaselostus 

 Tutkijat laativat turvallisuustutkinnasta 
julkisen tutkintaselostuksen. Tutkintaselostus 
laaditaan onnettomuuden vakavuuteen näh-
den sopivassa laajuudessa. 

Tutkintaselostus sisältää selostuksen onnet-
tomuuden kulusta, onnettomuuteen johtaneis-
ta tekijöistä ja onnettomuuden seurauksista 
sekä suositukset sellaisiksi toimenpiteiksi, 
jotka ovat tarpeen yleisen turvallisuuden li-
säämiseksi, uusien onnettomuuksien ja vaa-
ratilanteiden ehkäisemiseksi, vahinkojen tor-
jumiseksi sekä pelastusviranomaisten ja mui-
den viranomaisten toiminnan tehostamiseksi. 
Suositukset osoitetaan viranomaisille, muille 
julkisille tahoille, yksityisille, muille valtioil-
le ja kansainvälisille turvallisuusviranomai-
sille. Tutkintaselostukseen ei sisällytetä tieto-
ja onnettomuuteen osallisen tai tutkinnassa 
kuullun yksityishenkilön henkilöllisyydestä. 

Tutkintaselostuksen allekirjoittavat kaikki 
tutkijat. Tutkintaselostukseen sisällytetään 
mahdolliset eriävät mielipiteet. 

Edellä 2 momentista poiketen rautatielii-
kenteessä tapahtuneen onnettomuuden joh-
dosta tutkintaselostukseen sisällytettäviä suo-
situksia ei voida osoittaa yksityiselle. 

 
28 § 

Viranomaisten ja osallisten lausunnot  

Ennen tutkintaselostuksen valmistumista 
varataan onnettomuuteen osallisille sekä tut-
kittavan onnettomuuden alalla valvonnasta ja 
ohjauksesta vastaaville viranomaisille tilai-
suus lausua mielipiteensä tutkintaselostuksen 
luonnoksesta ja siihen otettavista suosituksis-
ta. 

Lausunnon antamiselle asetetaan kohtuul-
linen määräaika. 

Lausunnot tai niistä laadittu yhteenveto si-
sällytetään tutkintaselostukseen tai sen liit-
teeseen. Tutkintaselostukseen ei kuitenkaan 
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sisällytetä yksityishenkilöiden antamia lau-
suntoja. 

 
29 § 

Tutkinnan päättyminen 

 Tutkinta päättyy, kun tutkintaselostus on 
valmis. Tutkinnan päättyminen ei estä uutta 
tutkintaa asiassa, jos se on tarpeen myöhem-
min tietoon tulleen uuden ja merkittävän sei-
kan vuoksi. 

 
30 § 

Suositusten seuranta 

Turvallisuustutkintakeskus seuraa tutkin-
taselostukseen otettujen suositusten toteutu-
mista. 

Viranomaisen tai muun tahon on Turvalli-
suustutkintakeskuksen pyynnöstä annettava 
selvitys toimenpiteistä, joihin se on ryhtynyt 
tutkintaselostuksessa sille osoitetun suosituk-
sen johdosta.  

Viranomaisen on annettava vuosittain Tur-
vallisuustutkintakeskukselle selvitys toimen-
piteistä, joihin se on ryhtynyt rautatieliiken-
teessä tapahtuneen onnettomuuden johdosta 
laaditussa tutkintaselostuksessa sille osoite-
tun suosituksen johdosta. 

 
5 luku 

Muun poikkeuksellisen tapahtuman tut-
kinta 

31 § 

Luvun soveltamisala 

Tämän luvun säännöksiä sovelletaan tur-
vallisuustutkintaan, joka tehdään sellaisen 
erittäin vakavan kuolemaan johtaneen tai yh-
teiskunnan perustoimintoja uhanneen tapah-
tuman johdosta, joka ei ole onnettomuus 
(muu poikkeuksellinen tapahtuma). 

 

32 § 

Muun poikkeuksellisen tapahtuman tutkinnan 
aloittaminen 

Muun poikkeuksellisen tapahtuman tutkin-
nan aloittamisesta päättää valtioneuvosto.  

Valtioneuvosto voi asettaa kunkin tapah-
tuman tutkintaa varten oikeusministeriön yh-
teydessä toimivan tutkijaryhmän. Tutkija-
ryhmä suorittaa tehtävänsä itsenäisesti ja 
riippumattomasti. 

 
33 § 

Muun poikkeuksellisen tapahtuman tutkinnan 
sisältö 

Sen lisäksi, mitä 5 §:n 1 momentissa sääde-
tään, muun poikkeuksellisen tapahtuman tut-
kinnassa voidaan selvittää tapahtuman aihe-
uttajaan liittyviä seikkoja siinä määrin kuin 
se on välttämätöntä vastaavankaltaisten ta-
pahtumien ennalta ehkäisemiseksi tarvittavan 
tiedon hankkimiseksi. 

 
34 § 

Erityiset tiedonsaantioikeudet 

Sen lisäksi, mitä 20 §:ssä säädetään tiedon-
saantioikeudesta, muun poikkeuksellisen ta-
pahtuman tutkintaa varten asetetulla tutkija-
ryhmällä on oikeus saada tutkinnan tarkoi-
tuksen kannalta välttämättömät tiedot esitut-
kinnan aineistoon sisältyvien luottamuksel-
listen viestien sisällöstä. 

 
35 § 

Muun poikkeuksellisen tapahtuman tutkin-
nasta annettava tutkintaselostus 

Tutkijaryhmä laatii muun poikkeuksellisen 
tapahtuman tutkinnasta tutkintaselostuksen. 
Tutkintaselostus annetaan valtioneuvostolle. 
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36 § 

Muun poikkeuksellisen tapahtuman tutkinnan 
johdosta annettavien suositusten seuranta 

Kukin ministeriö seuraa toimialallaan 
muun poikkeuksellisen tapahtuman tutkin-
nassa annettujen suositusten johdosta tehtä-
vien toimenpiteiden toteutumista. 

Oikeusministeriö voi pyytää viranomaiselta 
tai muulta taholta selvitystä niistä toimenpi-
teistä, joihin se on ryhtynyt annettujen suosi-
tusten johdosta. 

 
37 § 

Tutkinta-aineiston arkistointi 

Tutkijaryhmän johtaja huolehtii siitä, että 
tutkijaryhmän tehtävien hoitoa varten annetut 
ja laaditut asiakirjat järjestetään arkistoita-
viksi Turvallisuustutkintakeskukseen. Asia-
kirjojen antamisesta tutkinnan päättymisen 
jälkeen päättää Turvallisuustutkintakeskus. 

 
6 luku 

Erinäiset säännökset 

38 § 

Tutkinnan kulusta tiedottaminen 

Turvallisuustutkintakeskus tiedottaa tut-
kinnasta ja sen edistymisestä.  

Tutkinnan kulusta on erityisesti tiedotetta-
va vahinkoa kärsineelle, surmansa saaneen 
läheiselle, pelastustoimiin osallistuneille vi-
ranomaisille sekä niille, joihin onnettomuu-
den vaikutukset muuten saattavat ulottua. 
Samoin on tiedotettava työmarkkinajärjestö-
jen edustajille, jos onnettomuus on tapahtu-
nut työhön liittyvissä olosuhteissa. 

 
39 § 

Salassa pidettävän tiedon luovuttaminen 

Sen lisäksi, mitä viranomaisten toiminnan 
julkisuudesta annetussa laissa (621/1999) 
säädetään, Turvallisuustutkintakeskus voi sa-
lassapitosäännösten estämättä luovuttaa tur-

vallisuustutkinnassa saatuja tietoja muille 
turvallisuustutkintaa lain mukaan suorittavil-
le julkisille tai yksityisille tahoille, jos se on 
välttämätöntä tällaisen tutkinnan suorittami-
seksi. 

Turvallisuustutkintakeskus voi lisäksi sa-
lassapitosäännösten estämättä luovuttaa 
20 §:n 1 momentin 3 kohdan tai mainitun 
pykälän 3 momentin mukaan saamiaan muita 
kuin puhetta tallentavien tallennuslaitteiden 
tietoja turvallisuutta valvovalle viranomaisel-
le tai laitokselle turvallisuuden edistämistyö-
tä varten. Viranomainen ei kuitenkaan saa 
ryhtyä oikeudellisiin toimenpiteisiin tahatto-
man rikkomuksen johdosta, joka tulee sen 
tietoon ainoastaan Turvallisuustutkintakes-
kukselta saamiensa tietojen vuoksi. 

Turvallisuustutkintakeskus voi luovuttaa 
esitutkinta- ja syyttäjäviranomaiselle turvalli-
suustutkinnassa saatuja salassa pidettäviä on-
nettomuuden teknisiä tosiseikkoja koskevia 
tietoja rikoksen selvittämiseksi. Tuomioistuin 
voi tutkinnanjohtajan pyynnöstä määrätä 
muiden sellaisten salassa pidettävien tietojen 
luovuttamisesta, jotka ovat välttämättömiä 
rikoksen selvittämiseksi, josta laissa säädetty 
ankarin rangaistus on vähintään kuusi vuotta 
vankeutta. Asia käsitellään siinä käräjäoi-
keudessa, jossa se sopivasti käy päinsä. 
Tuomioistuimen tulee asiaa käsitellessään 
kuulla Turvallisuustutkintakeskusta. 

Turvallisuustutkintakeskus ei saa luovuttaa 
toisen valtion turvallisuustutkinnasta vastaa-
valta 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, Turvallisuustut-
kintakeskuksen virkamies, tutkijaryhmän 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. 
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41 § 

Turvallisuustutkintakeskuksen apu toisen val-
tion tutkintaviranomaiselle 

Turvallisuustutkintakeskus voi toisen valti-
on turvallisuustutkinnasta vastaavan viran-
omaisen pyynnöstä antaa apua turvallisuus-
tutkinnan suorittamisessa. 

 
42 § 

Virka-apu 

Turvallisuustutkintakeskuksella on oikeus 
saada pyynnöstä poliisilta virka-apua turval-
lisuustutkinnan suorittamisessa ja sen tur-
vaamisessa. 

Viranomaisen on Turvallisuustutkintakes-
kuksen pyynnöstä tehtävä toimivaltaansa 
kuuluvia, tutkinnan tarkoituksen kannalta 
välttämättömiä selvityksiä ja tutkimuksia, 
joita Turvallisuustutkintakeskus ei voi itse 
tehdä, sekä annettava sille muutakin sen tar-
vitsemaa virka-apua. 

 
43 § 

Viranhoidosta vapautuminen 

Jos tutkijaryhmän jäseneksi määrätty on 
valtion virassa, vapautuu hän sen hoitamises-
ta siksi ajaksi, jona hän osallistuu tutkintaan, 
paitsi jos tutkintatehtävät voidaan hoitaa 
oman viran ohella. 

 
44 § 

Turvallisuustutkintakeskuksen henkilökortti 

Turvallisuustutkintakeskuksen virkamiehen 
ja asiantuntijan tunnuksena on Turvallisuus-
tutkintakeskuksen antama henkilökortti. 
Henkilökortti on esitettävä tarvittaessa tai si-
tä vaadittaessa. 

Henkilökortti on voimassa määräajan. Tur-
vallisuustutkintakeskus päättää kortin voi-
massaolosta. 

 

45 § 

Palkkiot ja korvaukset 

Tutkijaryhmän jäsenelle, joka ei ole Tur-
vallisuustutkintakeskuksen virkamies, mak-
setaan tehtävästään palkkio. Oikeusministe-
riö vahvistaa palkkioiden perusteet. Matka-
kustannukset korvataan voimassa olevan 
matkakustannusten korvaamisesta tehdyn 
valtion virkaehtosopimuksen mukaisesti. 

Turvallisuustutkintaa varten kuultavalla 
henkilöllä on oikeus saada kohtuullinen kor-
vaus tarpeellisista matka- ja toimeentulokus-
tannuksista sekä taloudellisesta menetykses-
tä. 

Edellä 22 §:n 1 momentissa tarkoitetuista 
toimenpiteistä aiheutuneesta vahingosta on 
oikeus saada valtion varoista täysi korvaus. 

 
46 § 

Määräyksenantovaltuus 

Turvallisuustutkintakeskus voi antaa mää-
räyksiä tutkinnan teknisestä toimittamisesta. 

 
7 luku 

Voimaantulo- ja siirtymäsäännökset 

47 §  

Voimaantulo 

Tämä laki tulee voimaan    päivänä    kuuta 
20  . 

Tällä lailla kumotaan onnettomuuksien tut-
kinnasta 3 päivänä toukokuuta 1985 annettu 
laki (373/1985) siihen myöhemmin tehtyine 
muutoksineen. 

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan 
ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin 
toimiin. 

 
48 § 

Siirtymäsäännökset 

Ennen tämän lain voimaantuloa aloitettuun 
tutkintaan sovelletaan tämän lain voimaan 
tullessa voimassa olleita säännöksiä. 
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Jos muualla lainsäädännössä viitataan tä-

män lain voimaan tullessa voimassa ollee-
seen onnettomuuksien tutkinnasta annettuun 
lakiin, sen asemasta sovelletaan tätä lakia. 
Muualla laissa tai lain nojalla annetussa sää-
döksessä oleva viittaus Onnettomuustutkin-
takeskukseen tarkoittaa viittausta Turvalli-
suustutkintakeskukseen. 

Turvallisuustutkintakeskus jatkaa Onnet-
tomuustutkintakeskuksen toimintaa. Onnet-

tomuustutkintakeskuksen palveluksessa tä-
män lain voimaan tullessa olevat virkamiehet 
siirtyvät Turvallisuustutkintakeskuksen pal-
velukseen. 

Sen estämättä, mitä 47 §:n 2 momentissa 
säädetään, sotilasilmailusta 29 päivänä jou-
lukuuta 2005 annettu valtioneuvoston asetus 
(1243/2005) jää voimaan. 

————— 
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2.  
 

Laki 
viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 24 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 24 §:n 1 momen-

tin 8 kohta seuraavasti: 
 

24 § 

Salassa pidettävät viranomaisen asiakirjat. 

Salassa pidettäviä viranomaisen asiakirjoja 
ovat, jollei erikseen toisin säädetä: 
— — — — — — — — — — — — — —  

8) asiakirjat, jotka koskevat onnettomuuk-
siin tai poikkeusoloihin varautumista, väes-
tönsuojelua taikka turvallisuustutkintalain 

(xxx/xxxx) mukaista tutkintaa, jos tiedon an-
taminen niistä vahingoittaisi tai vaarantaisi 
turvallisuutta tai sen kehittämistä, väestön-
suojelun toteuttamista tai poikkeusoloihin va-
rautumista, vaarantaisi turvallisuustutkinnan 
tai sen tarkoituksen toteutumisen taikka louk-
kaisi onnettomuuden tai muun poikkeukselli-
sen tapahtuman uhrien oikeuksia tai heidän 
muistoaan tai läheisiään; 
— — — — — — — — — — — — — —  

————— 
 

Helsingissä    päivänä      kuuta 20 

Tasavallan Presidentti 

TARJA HALONEN 

 
 
 

Oikeusministeri Tuija Brax 
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Lagförslag 
  

1. 

Lag  
om säkerhetsundersökning 

 
I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 
 

1 kap. 

Allmänna bestämmelser 

1 § 

Syftet med säkerhetsundersökningar 

Syftet med säkerhetsundersökningar är att 
öka den allmänna säkerheten, att förebygga 
nya olyckor och tillbud och att förhindra 
skador till följd av olyckor. 

Säkerhetsundersökningar görs inte för att 
klarlägga rättsligt ansvar. 

 
2 § 

Tillämpningsområde 

Enligt denna lag undersöks: 
1) olyckor som bör anses särskilt allvarliga 

på grund av antalet döda eller skadade eller 
på grund av omfattningen av skador på miljö, 
egendom eller förmögenhet eller på grund av 
olyckans art (stor olycka), 

2) olyckor och allvarliga tillbud i luften en-
ligt definitionen i artikel 3 i rådets direktiv 
94/56/EG om grundläggande principer för ut-
redning av flyghaverier och tillbud inom civil 
luftfart (flyghaveridirektivet) och i bilaga 13 i 
konventionen angående internationell civil 
luftfart (FördrS 11/1949), jämte ändringar, 

3) allvarliga olyckor i järnvägstrafiken en-
ligt definitionen i artikel 3 i Europaparlamen-
tets och rådets direktiv 2004/49/EG om sä-
kerhet på gemenskapens järnvägar och om 
ändring av rådets direktiv 95/18/EG om till-
stånd för järnvägsföretag och direktiv 
2001/14/EG om tilldelning av infrastruktur-
kapacitet, uttag av avgifter för utnyttjande av 

järnvägsinfrastruktur och utfärdande av sä-
kerhetsintyg (järnvägssäkerhetsdirektivet) 
samt motsvarande olyckor i privat och of-
fentlig spårtrafik, 

4) mycket allvarliga sjöolyckor enligt defi-
nitionen i artikel 3 i Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2009/18/EG om grundläggan-
de principer för utredning av olyckor i sjö-
transportsektorn och om ändring av rådets di-
rektiv 1999/35/EG och Europaparlamentets 
och rådets direktiv 2002/59/EG och i regel 
21 i kap. I i SOLAS-konventionen, varmed 
avses 1974 års internationella konvention om 
säkerheten för människoliv till sjöss (FördrS 
11/1981) jämte ändringar (sjöolycksdirekti-
vet), samt motsvarande olyckor i insjötrafi-
ken. 

Säkerhetsundersökningscentralen kan un-
dersöka andra olyckor, tillbud till stora 
olyckor eller andra tillbud, om detta behövs 
för att öka den allmänna säkerheten, före-
bygga olyckor och tillbud och för att förhind-
ra skador till följd av olyckor. 

Säkerhetsundersökningscentralen kan utfö-
ra en gemensam undersökning av flera likar-
tade olyckor eller tillbud (temaundersök-
ning), om det inom något livsområde finns 
misstanke om allvarliga brister i den allmän-
na säkerheten. 

Även sådana andra exceptionella händelser 
som avses i 5 kap. kan undersökas enligt 
denna lag. 

 
3 § 

Tillämpning av bestämmelserna om under-
sökning av olyckor 

Om inte något annat sägs i denna lag, ska 
lagens bestämmelser om undersökning av 
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olyckor tillämpas på undersökning av tillbud 
som avses i 2 § 1 och 2 mom. på sådana 
andra exceptionella händelser som avses i 5 
kap. och på temaundersökningar. 

 
4 § 

Förhållande till annan lagstiftning 

Angående undersökning av olyckor och 
tillbud som enbart gäller militär luftfart före-
skrivs särskilt. 

Angående undersökning av väg- och ter-
rängtrafikolyckor föreskrivs särskilt. 

Stora olyckor och tillbud till sådana som 
har inträffat på de i 1 och 2 mom. nämnda 
områdena undersöks dock enligt denna lag. 

 
5 § 

Undersökningens innehåll 

Vid en säkerhetsundersökning ska händel-
seförloppet, orsaker och följder samt rädd-
ningsåtgärderna och andra myndigheters åt-
gärder utredas. 

Vid undersökningen ska särskilt utredas 
om säkerheten i tillräcklig utsträckning har 
beaktats i den verksamhet som har lett till 
olyckan samt vid planeringen, tillverkningen, 
byggandet och användningen av de anlägg-
ningar och konstruktioner som har orsakat el-
ler har drabbats av olyckan eller tillbudet. 
Dessutom ska det utredas om ledningen, 
övervakningen och inspektionen har ordnats 
och skötts som sig bör. Vid behov ska också 
utredas om det eventuellt finns brister i gäl-
lande föreskrifter och bestämmelser om sä-
kerheten och myndigheterna. 

 
6 § 

Internationell tillämpning 

Säkerhetsundersökning görs när det gäller 
olyckor som har inträffat i Finland. Även sjö-
olyckor som har inträffat inom den arrende-
rade delen av Saima kanal kan undersökas. 

Olyckor i flygtrafiken som har inträffat 
utanför Finland kan undersökas, om ett finskt 
luftfartyg är inblandat och någon annan stat 
inte utför en säkerhetsundersökning. Olyckor 

i spårtrafiken som har inträffat i en annan 
medlemsstat i Europeiska unionen kan un-
dersökas, om staterna kommer överens om 
detta. 

Oberoende av var en olycka har inträffat 
kan olyckans följder för Finland undersökas 
liksom även andra i 5 § avsedda omständig-
heter till den del de gäller finska myndighe-
ters och i olyckan inblandade finländares 
verksamhet. 

 
7 § 

Internationell tillämpning i sjötrafik 

Utöver det som sägs i 6 § 1 mom. kan Sä-
kerhetsundersökningscentralen utreda sjö-
olyckor oberoende av var olyckan har inträf-
fat, om ett finskt fartyg är inblandat eller om 
olyckan annars i hög grad berör Finland. 

Säkerhetsundersökningscentralen svarar 
dessutom alltid för att en säkerhetsundersök-
ning inleds, om ett sådant ro-rofartyg eller 
höghastighetsfartyg som avses i artikel 3 i 
sjöolycksdirektivet är inblandat och olyckan 
har skett på finskt territorialvatten eller om 
fartyget senast har besökt Finland. 

 
8 § 

Överföring av undersökningen till en annan 
stat 

Är Säkerhetsundersökningscentralen skyl-
dig enligt denna lag att undersöka en olycka, 
kan den besluta överlåta undersökningen på 
en annan stats myndighet, om den andra sta-
ten undersöker olyckan i samma omfattning 
som Säkerhetsundersökningscentralen skulle 
göra och säkerhetsundersökningen utförs 
med iakttagande av Europeiska unionens fö-
reskrifter om undersökning av olyckor eller 
vad som bestäms i internationella förpliktel-
ser som binder Finland. 

 
9 § 

Rätt för företrädare att delta undersökningen 

Om en olycka som ska undersökas av Fin-
land i hög grad berör en annan stat, kan en 
representant för den staten delta i undersök-
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ningen på det sätt som i Europeiska unionens 
lagstiftning och i internationella förpliktelser 
som binder Finland föreskrivs om undersök-
ning av olyckor eller om Säkerhetsundersök-
ningscentralen av någon annan orsak anser 
att detta behövs. 

Om en olycka som ska undersökas av nå-
gon annan stat i hög grad berör Finland, kan 
Säkerhetsundersökningscentralen vidta åt-
gärder som behövs för att en representant för 
Finland ska kunna delta i undersökningen på 
det sätt som i Europeiska unionens lagstift-
ning eller i internationella förpliktelser som 
binder Finland föreskrivs om undersökning 
av olyckor eller om Säkerhetsundersöknings-
centralen av någon annan orsak anser att det-
ta behövs. 

 
2 kap. 

Organisatoriska bestämmelser 

10 § 

Säkerhetsundersökningscentralen 

Säkerhetsundersökningscentralen finns i 
anslutning till justitieministeriet. 

Säkerhetsundersökningscentralen utför sina 
uppgifter självständigt och oberoende. En sä-
kerhetsundersökning kan, i den omfattning 
centralen anser samarbete vara ändamålsen-
ligt för undersökningen, utföras i samarbete 
med en myndighet som i samma ärende utför 
förundersökning eller utredning av dödsor-
sak. 

Säkerhetsundersökningscentralen ska un-
dersöka sådana olyckor och tillbud som avses 
i 2 § 1—3 mom. Dessutom ska centralen: 

1) dra försorg om den allmänna organisa-
tion, planering, styrning, information och till-
syn som gäller säkerhetsundersökningar, 

2) utbilda personer som lämpar sig att vara 
utredare, 

3) upprätthålla beredskap att snabbt inleda 
undersökningar, 

4) sköta det internationella samarbete som 
gäller säkerhetsundersökningar, 

5) ge rekommendationer för att förbättra 
säkerheten och 

6) följa hur säkerhetsrekommendationer 
följs. 

11 § 

Säkerhetsundersökningscentralens organisa-
tion 

Vid Säkerhetsundersökningscentralen finns 
en direktör, tjänstemän som utför undersök-
ningar och andra tjänstemän samt vid behov 
personal i arbetsavtalsförhållande. 

Direktören ska leda, övervaka och utveckla 
verksamheten vid centralen och svara för 
verksamhetens kvalitet och resultat. Direktö-
ren utnämns av statsrådet. 

Bestämmelser om centralens organisation, 
personalens uppgifter, handläggning och av-
görande av ärenden och om övrig organisa-
tion av verksamheten ges i en arbetsordning 
som fastställs av direktören. 

 
12 § 

Särskilda behörighetsvillkor 

Behörighetsvillkor för direktören för Sä-
kerhetsundersökningscentralen är högre hög-
skoleexamen, god förtrogenhet med centra-
lens verksamhetsområde samt i praktiken vi-
sad ledarförmåga och erfarenhet av ledar-
skap. 

Behörighetsvillkor för de tjänstemän som 
utför säkerhetsundersökningar är för uppgif-
ten lämplig utbildning samt sådan skicklighet 
och erfarenhet som krävs för att tjänsten ska 
kunna skötas med framgång. 

 
13 § 

Experter vid Säkerhetsundersökningscentra-
len 

Säkerhetsundersökningscentralen kan som 
hjälp vid säkerhetsundersökningar anlita ut-
omstående experter (expert vid Säkerhetsun-
dersökningscentralen). 

Bestämmelserna i 12 § 2 mom. om behö-
righetsvillkor ska tillämpas på experterna vid 
Säkerhetsundersökningscentralen. 

Bestämmelserna om straffrättsligt tjänste-
ansvar tillämpas på experterna vid Säker-
hetsundersökningscentralen. Bestämmelser 
om skadeståndsansvar finns i skadeståndsla-
gen (412/1974). 
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14 § 

Undersökningskommission 

Säkerhetsundersökningscentralen kan till-
sätta en undersökningskommission för att ut-
föra en säkerhetsundersökning. 

Undersökningskommissionen ska bestå av 
ett behövligt antal utredare, som har tillräck-
lig sakkunskap inom områden som är centra-
la för undersökningen. Till medlem i en un-
dersökningskommission kan utses tjänstemän 
vid Säkerhetsundersökningscentralen eller 
andra tjänstemän eller experter vid Säker-
hetsundersökningscentralen som har gett sitt 
samtycke. Säkerhetsundersökningscentralen 
utser en av medlemmarna till chef för under-
sökningskommissionen. 

Vid behov kan Säkerhetsundersöknings-
centralen ändra undersökningskommissio-
nens sammansättning. 

Andra tjänstemän samt experter vid Säker-
hetsundersökningscentralen som utses till en 
undersökningskommission ska ges ett skrift-
ligt förordnande. 

 
15 § 

Jäv 

En tjänsteman vid Säkerhetsundersök-
ningscentralen, en medlem av en undersök-
ningskommission eller någon annan som del-
tar i en undersökning är jävig,  

1) om han eller hon eller någon närstående 
har lidit skada genom den olycka som ska 
undersökas eller om en nära släkting har om-
kommit i olyckan, 

2) om han eller hon eller någon närstående 
kan bli ställd till svars för olyckan eller för 
skada som har uppkommit genom den,  

3) om undersökningen eller resultaten av 
den kan förväntas medföra nytta eller skada 
för honom eller henne eller för någon närstå-
ende, 

4) om han eller hon har ett anställningsav-
tal eller, beträffande den fråga som behand-
las, ett uppdragsavtal med någon som är in-
blandad i olyckan eller som kan förväntas ha 
nytta eller lida skada av avgörandet i saken, 

5) om han eller hon eller någon närstående 
är medlem i en styrelse, ett förvaltningsråd 

eller något jämförbart organ eller verkstäl-
lande direktör eller har motsvarande ställning 
i förhållande till den som är inblandad i 
olyckan eller till den som kan förväntas ha 
nytta eller lida skada av avgörandet i saken, 

6) om han eller hon eller någon närstående 
hör till direktionen i eller är anställd av ett 
ämbetsverk eller en inrättning eller något 
jämförbart organ och denna myndighets 
verksamhet kan bli föremål för utredning i 
samband med olyckan, samt 

7) om tilltron till hans eller hennes opar-
tiskhet vid undersökningen kan äventyras av 
något annat särskilt skäl. 

Som närstående anses de som avses i 28 § 
2 och 3 mom. i förvaltningslagen (434/2003). 
I fråga om verkan av jäv gäller 27, 29 och 
30 § i förvaltningslagen. 

 
3 kap. 

Undersökning 

16 § 

Anmälningsplikt 

En myndighet som deltar i räddningsarbe-
tet på en olycksplats ska utan dröjsmål un-
derrätta Säkerhetsundersökningscentralen, 
om händelsen enligt myndighetens bedöm-
ning kan bli föremål för undersökning enligt 
denna lag. 

Anmälningsplikten gäller även Trafiksä-
kerhetsverket, Trafikverket, regionalförvalt-
ningsverken samt andra säkerhetsövervakan-
de myndigheter till den del det är fråga om 
myndighetens verksamhetsområde. Anmäl-
ningsplikten gäller dessutom var och en som 
har tagit emot en anmälan om en olycka eller 
ett tillbud eller som är inblandad i en olycka 
som har inträffat i sådan trafik som avses i 
2 § 1 mom. 2—4 punkten eller som uppen-
bart lider skada av en sådan olycka. 

En domstol som har tagit emot en sådan 
anmälan om sjöförklaring som avses i 
18 kap. 7 § 2 mom. i sjölagen (674/1994), 
ska utan dröjsmål förmedla anmälan till Sä-
kerhetsundersökningscentralen och ge Sä-
kerhetsundersökningscentralen tillfälle att 
delta i sjöförklaringssammanträdet och att 
där ställa frågor. 
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Säkerhetsundersökningscentralen ska un-

derrätta den som har gjort anmälan när un-
dersökningen har inletts och avslutats. 

 
17 § 

Beslut om att inleda en undersökning 

Säkerhetsundersökningscentralen fattar be-
slut om att inleda en säkerhetsundersökning 
och om hur omfattande den ska vara. 

När det gäller olyckor som avses i 2 § 
2 mom. görs en säkerhetsundersökning, om 
detta behövs för att öka den allmänna säker-
heten eller för att förebygga olyckor och till-
bud eller för att förhindra skador till följd av 
olyckor. Vid bedömningen av frågan om en 
undersökning ska inledas beaktas dessutom: 

1) olyckans allvarlighetsgrad och art, 
2) om en undersökning kan ge betydelse-

full säkerhetskunskap, 
3) om olyckan orsakade fara för flera per-

soner samtidigt, 
4) om motsvarande olyckor har upprepats 

och sannolikheten för nya olyckor, 
5) om någon annan myndighet utreder 

olyckan samt 
6) om en säkerhetsövervakande myndighet 

eller någon som är inblandad i saken har be-
gärt att en undersökning ska utföras. 

 
18 § 

Preliminär undersökning 

För att säkerställa förutsättningarna för en 
undersökning kan Säkerhetsundersöknings-
centralen inleda en preliminär undersökning 
redan innan beslut om att inleda en under-
sökning har fattats. 

Beträffande behörigheten för en expert vid 
Säkerhetsundersökningscentralen, som cen-
tralen skickar till olycksplatsen för att göra 
en preliminär undersökning, tillämpas 19—
26 §. 

Den myndighet eller organisation som har 
inlett en säkerhetsundersökning ska överläm-
na sitt undersökningsmaterial till Säkerhets-
undersökningscentralen när centralen har på-
börjat undersökningen. 

 

19 § 

Säkrande av förutsättningarna för en under-
sökning 

Säkerhetsundersökningscentralen har rätt 
att få tillträde till olycksplatsen och att där ut-
föra undersökningar på föremål, anläggning-
ar och konstruktioner som har samband med 
olyckan. 

Säkerhetsundersökningscentralen kan be-
stämma att olycksplatsen ska spärras av och 
förbjuda att i olyckan omkomna förs bort el-
ler flyttas, om detta är nödvändigt för säker-
hetsundersökningen. 

Föremål eller annat material som kan ha 
betydelse för undersökningen får inte utan 
tillstånd av Säkerhetsundersökningscentralen 
förstöras, föras bort eller rubbas, om inte 
tvingande skäl föreligger. Centralen ska se 
till att materialet förtecknas. 

Ett beslut eller förbud enligt 2—3 mom. i 
syfte att säkra förutsättningarna för en under-
sökning ska upphävas så snart det inte längre 
är nödvändigt för undersökningen. 

 
20 § 

Rätt att få uppgifter 

Säkerhetsundersökningscentralen har obe-
roende av bestämmelserna om sekretess och 
utan avgift rätt att av myndigheter och andra 
som sköter offentliga uppgifter få: 

1) behövliga uppgifter ur förundersök-
nings- och polisundersökningsmaterial och 
om utredning om dödsorsak som gäller sa-
ken, 

2) behövliga uppgifter om polisens, rädd-
ningsväsendets, nödcentralers, hälsovårds-
myndigheters och andra myndigheters verk-
samhet i samband med olyckan och om deras 
beredskap för olyckor, 

3) behövliga uppgifter från apparater som 
har registrerat i olyckan inblandade fordons, 
anläggningars och signal- och trafiklednings-
systems verksamhet, omständigheter kring 
olyckan och tele- och datakommunikation 
samt motsvarande upptagningar som har 
samband med olyckan, 

4) nödvändiga uppgifter om i olyckan in-
blandade personers hälsotillstånd, samt 
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5) andra nödvändiga uppgifter. 
Säkerhetsundersökningscentralen har obe-

roende av bestämmelserna om sekretess rätt 
att av enskilda som har varit inblandade i en 
olycka få uppgifter som är nödvändiga för att 
genomföra en säkerhetsundersökning. Rätten 
att få uppgifter gäller även gentemot andra 
enskilda som på grund av iakttagelser vid 
olyckan eller av någon annan orsak har upp-
gifter om olyckan. 

Säkerhetsundersökningscentralen har rätt 
att även av enskilda få uppgifter som avses i 
1 mom. 3 punkten samt rätt att få i 4 punken 
avsedda uppgifter av privata samfund och 
verksamhetsenheter som bedriver hälso- och 
sjukvård och av yrkesutbildade personer 
inom hälso- och sjukvården. 

Säkerhetsundersökningscentralen har rätt 
att få de uppgifter som avses i 1—3 mom. 
genom teknisk anslutning eller på annat sätt 
elektroniskt. 

 
21 § 

Rätt att få uppgifter av teleföretag 

Säkerhetsundersökningscentralen har obe-
roende av bestämmelserna om sekretess rätt 
att av teleföretag som avses i lagen om data-
skydd vid elektronisk kommunikation 
(516/2004) utan avgift få identifieringsupp-
gifter om en sådan anslutning och lokalise-
ringsuppgifter om en sådan mobilteleapparat 
som med fog kan antas ha funnits på en o-
lycksplats undersökningen gäller samt upp-
gifter om anslutningens abonnent, användare 
och installeringsadress enligt vad som före-
skrivs i 35 § i lagen om dataskydd vid elek-
tronisk kommunikation och i 97 och 98 § i 
kommunikationsmarknadslagen (393/2003). 

Rätt att få uppgifter som avses i 1 mom. fö-
religger endast om det är nödvändigt för att 
utreda händelseförloppet eller orsaken till el-
ler följderna av den olycka som undersöks. 

 
22 § 

Inspektionsrätt 

Säkerhetsundersökningscentralen har rätt 
att omhänderta och inspektera föremål och 
dokument, om detta är nödvändigt för att 

genomföra en säkerhetsundersökning. Cen-
tralen får utföra test med föremålen och lös-
göra delar från dem samt ta prov, om det är 
nödvändigt för undersökningarna. 

Säkerhetsundersökningscentralen har rätt 
att få tillträde till transportmedel, kontorslo-
kaler och andra lokaler och områden, om be-
hövlig information för säkerhetsundersök-
ningen därigenom kan fås. Dock har centra-
len rätt att få tillträde till utrymmen som är 
avsedda för permanent boende enbart om det 
är nödvändigt för att öka den allmänna sä-
kerheten eller förebygga olyckor och tillbud 
eller för att förhindra skador till följd av en 
olycka. 

 
23 § 

Hörande 

Säkerhetsundersökningscentralen kan höra 
den som varit inblandad i en olycka samt ex-
perter och var och en som kan antas kunna ge 
uppgifter som behövs i en undersökning. 

När den som har varit inblandad i en 
olycka hörs får andra vara närvarande endast 
om Säkerhetsundersökningscentralen så be-
stämmer. Dock får den hördes biträde eller 
ombud vara närvarande liksom även vård-
nadshavaren, intressebevakaren eller någon 
annan laglig företrädare när en omyndig 
hörs. 

Angående den hördes rätt att vägra berätta 
någon omständighet eller att svara på en frå-
ga gäller 17 kap. 24 § i rättegångsbalken. 

 
24 § 

Utredningar och utlåtanden 

Säkerhetsundersökningscentralen kan i frå-
gor som kräver särskild expertis beställa ut-
redningar av andra myndigheter eller av en-
skilda eller begära utlåtande i särskilda frå-
gor. 
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25 § 

Förordnande om att föremål eller dokument 
ska överlämnas 

På begäran av Säkerhetsundersökningscen-
tralen kan tingsrätten förplikta den som inne-
har ett sådant föremål eller dokument som 
avses i 22 § 1 mom. att överlämna det till 
centralen. Domstolen ska samtidigt bestäm-
ma hur föremålet ska lämnas tillbaka. 

I det förfarande som avses i 1 mom. tilläm-
pas det som i 17 kap. i rättegångsbalken före-
skrivs om bevisning. 

 
26 § 

Upptäckt av risk för olycka medan undersök-
ning pågår 

Säkerhetsundersökningscentralen ska un-
derrätta behörig myndighet, om den medan 
en säkerhetsundersökning pågår upptäcker ett 
fel eller en brist som skyndsamt borde rättas 
till för att en ny olycka eller ett nytt tillbud 
ska kunna förebyggas. 

 
4 kap. 

Undersökningsrapport 

27 § 

Undersökningsrapport 

Utredarna ska utarbeta en undersöknings-
rapport över utförd säkerhetsundersökning. 
Rapporten ska uppgöras i en omfattning som 
är lämplig i förhållande till olyckans allvar-
lighetsgrad. 

Undersökningsrapporten ska innehålla en 
redogörelse för olyckans förlopp, faktorer 
som har lett till olyckan och olyckans följder 
samt rekommendationer till åtgärder som be-
hövs för att öka den allmänna säkerheten, fö-
rebygga nya olyckor och tillbud, förhindra 
skador och för att effektivera räddningsmyn-
digheternas och andra myndigheters verk-
samhet. Rekommendationerna riktas till 
myndigheterna, andra offentliga organ, en-
skilda andra stater och internationella säker-
hetsmyndigheter. Undersökningsrapporten 

får inte innehålla identitetsuppgifter om en-
skilda personer som har varit inblandade i 
olyckan eller som har hörts i samband med 
undersökningen. 

Undersökningsrapporten ska undertecknas 
av samtliga utredare. Eventuella avvikande 
meningar ska tas in i rapporten. 

Med avvikelse från 2 mom. kan rekom-
mendationer i en undersökningsrapport över 
en olycka i järnvägstrafiken inte riktas till 
enskilda. 

 
28 § 

Yttranden av myndigheter och inblandade 

Innan undersökningsrapporten färdigställs 
ska de som varit inblandade i olyckan och de 
myndigheter som svarar för övervakningen 
och styrningen inom det område olyckan 
gäller ges tillfälle att säga sin åsikt om rap-
portutkastet och de rekommendationer som 
kommer att tas med i det. 

En skälig tidsfrist ska sättas ut för yttran-
det. 

Yttrandena eller en sammanfattning av dem 
ska tas med i undersökningsrapporten eller i 
en bilaga till den. Yttranden av privatperso-
ner ska dock inte tas med i rapporten. 

 
29 § 

Avslutande av undersökningen 

Undersökningen avslutas när undersök-
ningsrapporten är färdig. Att undersökningen 
har avslutats hindrar inte att en ny undersök-
ning görs i saken, om detta behövs till följd 
av någon senare framkommen ny och bety-
delsefull omständighet. 

 
30 § 

Uppföljning av rekommendationer 

Säkerhetsundersökningscentralen ska följa 
hur rekommendationerna i en undersöknings-
rapport genomförs. 

Myndigheter och andra ska på begäran av 
Säkerhetsundersökningscentralen redogöra 
för vilka åtgärder de har vidtagit med anled-
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ning av de rekommendationer i undersök-
ningsrapporten som riktas till dem. 

En myndighet ska årligen ge Säkerhetsun-
dersökningscentralen en redogörelse för vilka 
åtgärder den har vidtagit med anledning av 
de rekommendationer som har riktats till den 
i en undersökningsrapport med anledning av 
en olycka i järnvägstrafik. 
 

5 kap. 

Undersökning av andra exceptionella hän-
delser 

31 § 

Kapitlets tillämpningsområde 

Detta kapitel tillämpas på säkerhetsunder-
sökningar som görs på grund av sådana syn-
nerligen allvarliga händelser som inte är 
olyckor men som har lett till döden eller har 
hotat samhälleliga basfunktioner.(annan ex-
ceptionell händelse). 

 
32 § 

Inledande av undersökning av en annan ex-
ceptionell händelse 

Beslut om att inleda undersökning av en 
annan exceptionell händelse fattas av statsrå-
det. 

Statsrådet kan för en enskild händelse till-
sätta en undersökningskommission som arbe-
tar i anslutning till justitieministeriet. En un-
dersökningskommission utför sitt uppdrag 
självständigt och oberoende. 

 
33 § 

Innehållet i undersökningar av andra excep-
tionella händelser 

 
Utöver det som sägs i 5 § kan i undersök-

ningar av andra exceptionella händelser utre-
das omständigheter som gäller den som för-
orsakat händelsen, i den omfattning detta är 
nödvändigt för få information som behövs 
för att förebygga motsvarande händelser i 
framtiden. 

34 § 

Särskild rätt att få uppgifter 

Utöver det som i 20 § sägs om rätten att få 
uppgifter har en undersökningskommission 
som tillsats för att utreda någon annan excep-
tionell händelse rätt att få sådana uppgifter 
om innehållet i förtroliga meddelanden som 
ingår i förundersökningsmaterialet och som 
är nödvändiga med hänsyn till syftet med 
undersökningen. 

 
35 § 

Undersökningsrapport över undersökning av 
andra exceptionella händelser 

Undersökningskommissionen ska uppgöra 
en undersökningsrapport över utredningen av 
en annan exceptionell händelse. Rapporten 
lämnas till statsrådet. 

 
36 § 

Uppföljning av rekommendationer med an-
ledning av undersökningar av andra excep-

tionella händelser 

Varje ministerium ska inom sitt verksam-
hetsområde följa upp att åtgärder vidtas med 
anledning av rekommendationer som getts 
vid undersökning av andra exceptionella 
händelser. 

Justitieministeriet kan begära redogörelser 
av myndigheter och andra om vilka åtgärder 
de har vidtagit med anledning av rekommen-
dationerna. 

 
37 § 

Arkivering av undersökningsmaterial 

Chefen för undersökningskommissionen 
ska se till att dokument som uppsatts för och 
av undersökningskommissionen ordnas för 
att arkiveras av Säkerhetsundersökningscen-
tralen. Efter att undersökningen har avslutas 
beslutar Säkerhetsundersökningscentralen 
om utlämnande av dokument. 
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6 kap. 

 
Särskilda bestämmelser 

38 § 

Information om hur en undersökning fram-
skrider 

Säkerhetsundersökningscentralen ska ge in-
formation om varje undersökning och om hur 
den framskrider. 

Information om hur undersökningen fram-
skrider ska i synnerhet ges skadelidande, an-
höriga till omkomna, de myndigheter som 
har deltagit i räddningsarbetet och dem som 
annars kan påverkas av olyckans följder. Har 
olyckan inträffat i förhållanden som har sam-
band med arbete, ska representanter för ar-
betsmarknadsorganisationerna informeras. 

 
39 § 

Utlämnande av sekretessbelagd information 

Säkerhetsundersökningscentralen kan ut-
över det som föreskrivs i lagen om offentlig-
het i myndigheternas verksamhet (621/1999) 
och oberoende av bestämmelserna om sekre-
tess lämna ut uppgifter som har erhållits i en 
säkerhetsundersökning till myndigheter eller 
enskilda som med stöd av lag utför en säker-
hetsundersökning, om det är nödvändigt för 
att utföra undersökningen i fråga. 

Sådana uppgifter som Säkerhetsundersök-
ningscentralen med stöd av 20 § 1 mom. 
3 punkten eller 20 § 3 mom. har erhållit med 
en inspelningsapparat, med undantag av upp-
tagningar av tal, kan centralen dessutom 
lämna ut för säkerhetsfrämjande arbete till 
säkerhetsövervakande myndigheter eller in-
rättningar. En myndighet får dock inte vidta 
rättsliga åtgärder för ouppsåtliga förseelser 
som den får kännedom om enbart genom de 
uppgifter den får av centralen.  

För utredande av brott kan Säkerhetsunder-
sökningscentralen till förundersöknings- och 
åklagarmyndigheten lämna sekretessbelagda 
uppgifter om tekniska omständigheter som 
har erhållits vid en säkerhetsundersökning. 
På begäran av undersökningsledaren kan 
domstolen bestämma att andra sekretessbe-

lagda uppgifter ska lämnas ut, om de är nöd-
vändiga för utredande av brott för vilka det i 
lag föreskrivna strängaste straffet är minst 
sex års fängelse. Ärendet behandlas vid den 
tingsrätt där det lämpligen kan ske. När sa-
ken behandlas ska domstolen höra Säker-
hetsundersökningscentralen. 

Sekretessbelagda uppgifter som Säkerhets-
undersökningscentralen har erhållit av en 
främmande stats myndighet som svarar för 
säkerhetsundersökningar eller som erhållits 
vid en säkerhetsundersökning i en annan stat 
får centralen inte lämna vidare i strid med 
villkor som ställts för utlämnandet. 

 
40 § 

Vittnesförbud 

Utöver det som föreskrivs i 17 kap. 23 § i 
rättegångsbalken får en tjänsteman vid Sä-
kerhetsundersökningscentralen, en medlem 
av en undersökningskommission eller någon 
annan som deltar i en säkerhetsundersökning 
inte vittna om vad han eller hon i ett enskilt 
undersökningsuppdrag har fått veta om en 
olycka, om inte synnerligen viktiga skäl krä-
ver att personen i fråga hörs. 

 
41 § 

Hjälp till undersökningsmyndigheter i andra 
stater 

Säkerhetsundersökningscentralen kan på 
begäran av en främmande stats myndighet 
som svarar för säkerhetsundersökningar hjäl-
pa till vid en säkerhetsundersökning. 

 
42 § 

Handräckning 

Säkerhetsundersökningscentralen har rätt 
att på begäran få handräckning av polisen för 
att utföra och säkra en säkerhetsundersök-
ning. 

Myndigheterna ska på begäran av Säker-
hetsundersökningscentralen utföra sådana ut-
redningar och undersökningar inom sitt verk-
samhetsområde som är nödvändiga med hän-
syn till syftet med en säkerhetsundersökning 

91



   
  

 
och som centralen inte själv kan utföra samt 
även i övrigt ge sådan handräckning som be-
hövs. 

 
43 § 

Tjänstledighet 

En statsanställd som utses till medlem av 
en undersökningskommission får tjänstledig-
het medan han eller hon deltar i undersök-
ningen, utom i det fall att undersökningsupp-
gifterna kan skötas vid sidan av den egna 
tjänsten.  

 
44 § 

Identitetskort som utfärdas av Säkerhetsun-
dersökningscentralen 

Tjänstemän och experter vid Säkerhetsun-
dersökningscentralen ska ha ett identitetskort 
som utfärdas av centralen. Identitetskortet 
ska uppvisas vid behov eller på begäran. 

Identitetskortet gäller en bestämd tid. Sä-
kerhetsundersökningscentralen bestämmer 
hur länge kortet är giltigt. 

 
45 § 

Arvoden och ersättningar 

Till de medlemmar i en undersöknings-
kommission som inte är tjänstemän vid Sä-
kerhetsundersökningscentralen betalas ett 
arvode för uppdraget. Justitieministeriet fast-
ställer grunderna för arvodet. Resekostnader 
ersätts enligt statens tjänstekollektivavtal om 
ersättning av resekostnader. 

Den som ska höras i en säkerhetsundersök-
ning har rätt att få skälig ersättning för be-
hövliga kostnader för resor och uppehälle 
samt för ekonomisk förlust. 

Den som lidit skada av åtgärder som avses 
i 22 § 1 mom. har rätt till full ersättning av 
statens medel. 

 

46 § 

Rätt att utfärda föreskrifter 

Säkerhetsundersökningscentralen har rätt 
att utfärda föreskrifter om hur säkerhetsun-
dersökningar ska genomföras tekniskt. 

 
7 kap. 

Ikraftträdande- och 
övergångsbestämmelser 

47 § 

Ikraftträdande 

Denna lag träder i kraft den            20  . 
Genom denna lag upphävs lagen av den 

3 maj 1985 om undersökning av olyckor 
(373/1985) jämte ändringar. 

Åtgärder som behövs för verkställigheten 
av denna lag kan vidtas innan lagen träder i 
kraft. 

 
48 § 

Övergångsbestämmelser 

På undersökningar som har påbörjats innan 
denna lag träder i kraft tillämpas de bestäm-
melser som gäller när lagen träder i kraft. 

Om det i annan lagstiftning finns hänvis-
ningar till den lag om undersökning av 
olyckor som gäller när denna lag träder i 
kraft, ska denna lag tillämpas i stället. Hän-
visningar i annan lagstiftning till Centralen 
för undersökning av olyckor ska avse Säker-
hetsundersökningscentralen. 

Säkerhetsundersökningscentralen övertar 
verksamheten vid Centralen för undersök-
ning av olyckor. De tjänstemän som när den-
na lag träder i kraft är anställda vid Centralen 
för undersökning av olyckor överförs till an-
ställning vid Säkerhetsundersökningscentra-
len. 

Statsrådets förordningen av den 29 decem-
ber 2005 om militär luftfart (1243/2005) för-
blir i kraft trots det som sägs i 47 § 2 mom. 
 
 

————— 
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2. 
 

Lag 
om ändring av 24 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen av den 21 maj 1999 om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) 

24 § 1 mom. 8 punkten som följer: 
 

24 § 

Sekretessbelagda myndighetshandlingar 

Om inte något annat föreskrivs särskilt, är 
följande myndighetshandlingar sekretessbe-
lagda: 
— — — — — — — — — — — — — —  

8) handlingar som gäller beredskap för 
olyckor eller undantagsförhållanden, befolk-
ningsskydd eller undersökning enligt lagen 
om säkerhetsundersökning (xxx/xxxx), om 
utlämnandet av uppgifter ur en sådan hand-

ling skulle skada eller äventyra säkerheten el-
ler förbättrande av den, befolkningsskyddet 
eller beredskapen inför undantagsförhållan-
den, äventyra säkerhetsundersökning eller 
syftet med en säkerhetsundersökning eller 
kränka rättigheterna för offer i olyckor eller 
andra exceptionella händelser, minnet av of-
fer eller närstående till offer, 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
 
Denna lag träder i kraft den                 20  . 

————— 
 

Helsingfors den             20   

Republikens President 

TARJA HALONEN 

 
 
 

Justitieminister Tuija Brax 
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Liite 
Rinnakkaisteksti 

 

2.  
 

Laki 
viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 24 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 24 §:n 1 momentin 
8 kohta seuraavasti: 
 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

24 §  

Salassa pidettävät viranomaisen asiakirjat 

Salassa pidettäviä viranomaisen asiakirjoja 
ovat, jollei erikseen toisin säädetä: 
— — — — — — — — — — — — — —  

8) asiakirjat, jotka koskevat onnettomuuk-
siin tai poikkeusoloihin varautumista, väes-
tönsuojelua tai onnettomuuden selvittämistä, 
jos tiedon antaminen niistä vahingoittaisi tai 
vaarantaisi turvallisuutta, väestönsuojelun to-
teuttamista tai poikkeusoloihin varautumista, 
aiheuttaisi haittaa onnettomuuden selvittämi-
selle taikka loukkaisi onnettomuuden uhrien 
oikeuksia tai heidän muistoaan tai läheisiään, 
jollei tiedon antaminen ole tarpeen viran-
omaisen tehtävän suorittamiseksi; 

 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

24 § 

Salassa pidettävät viranomaisen asiakirjat 

Salassa pidettäviä viranomaisen asiakirjoja 
ovat, jollei erikseen toisin säädetä: 
— — — — — — — — — — — — — —  

8) asiakirjat, jotka koskevat onnettomuuk-
siin tai poikkeusoloihin varautumista, väes-
tönsuojelua taikka turvallisuustutkintalain 
(xxx/xxxx) mukaista tutkintaa, jos tiedon an-
taminen niistä vahingoittaisi tai vaarantaisi 
turvallisuutta tai sen kehittämistä, väestön-
suojelun toteuttamista tai poikkeusoloihin va-
rautumista, vaarantaisi turvallisuustutkinnan 
tai sen tarkoituksen toteutumisen taikka louk-
kaisi onnettomuuden tai muun poikkeukselli-
sen tapahtuman uhrien oikeuksia tai heidän 
muistoaan tai läheisiään; 
— — — — — — — — — — — — — — 

——— 
 
Tämä laki tulee voimaan    päivänä    kuuta 

20  . 
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Bilaga 
Parallelltext 

 

2. 
 

Lag 
om ändring av 24 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen av den 21 maj 1999 om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) 

24 § 1 mom. 8 punkten som följer: 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

24 §  

Sekretessbelagda myndighetshandlingar 

Om inte något annat föreskrivs särskilt, är 
följande myndighetshandlingar sekretessbe-
lagda: 
— — — — — — — — — — — — — —  

8) handlingar som gäller beredskap för 
olyckor eller undantagsförhållanden, befolk-
ningsskydd eller utredning av olyckor, om ut-
lämnandet av uppgifter ur en sådan handling 
skulle skada eller äventyra säkerheten, be-
folkningsskyddet eller beredskapen inför un-
dantagsförhållanden, orsaka olägenhet för ut-
redningen av en olycka eller kränka olycksof-
fers rättigheter, minnet av olycksoffer eller 
olycksoffers närstående, förutsatt att utläm-
nandet av uppgifter inte är nödvändigt för ut-
förande av ett myndighetsuppdrag,  

 
— — — — — — — — — — — — — —  
 
 

24 § 

Sekretessbelagda myndighetshandlingar 

Om inte något annat föreskrivs särskilt, är 
följande myndighetshandlingar sekretessbe-
lagda: 
— — — — — — — — — — — — — —  

8) handlingar som gäller beredskap för 
olyckor eller undantagsförhållanden, befolk-
ningsskydd eller undersökning enligt lagen 
om säkerhetsundersökning (xxx/xxxx), om ut-
lämnandet av uppgifter ur en sådan handling 
skulle skada eller äventyra säkerheten eller 
förbättrande av den, befolkningsskyddet eller 
beredskapen inför undantagsförhållanden, 
äventyra säkerhetsundersökning eller syftet 
med en säkerhetsundersökning eller kränka 
rättigheterna för offer i olyckor eller andra 
exceptionella händelser, minnet av offer eller 
närstående till offer, 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
 
Denna lag träder i kraft den                 20  . 
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