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Laki
sotilaskurinpidosta ja rikostorjunnasta puolustusvoimissa annetun lain muuttami-

sesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan sotilaskurinpidosta ja rikostorjunnasta puolustusvoimissa annetun lain

(255/2014) 13, 27, 36 ja 86 § seuraavasti:

13 §

Pääesikunnan toimivalta antaa määräyksiä

Sama toimivalta kuin 12 §:ssä tarkoitetulla kurinpitoesimiehellä on myös vastaavassa
tehtävässä olevalla esimiehellä. Puolustusvoimien tiedustelulaitoksen ja pääesikunnan tie-
dusteluosaston virkamiehellä ei ole tässä laissa tarkoitettua kurinpitoesimiehen toimival-
taa. Muilta osin pääesikunta määrää, ketä on pidettävä vastaavassa tehtävässä olevana esi-
miehenä. Lisäksi pääesikunta voi antaa joukko-osaston komentajaa ylempien kurinpi-
toesimiesten keskinäisestä kurinpidollisesta toimivallasta määräyksiä, jotka poikkeavat
heidän hallinnollisesta ja sotilaallisesta toimivallastaan.

27 §

Esitutkinnan toimittaminen

Kun sotilasoikeudenkäyntilaissa tarkoitettu rikos on tullut kurinpitoesimiehen tietoon
tai kun on syytä epäillä, että tällainen rikos on tehty, kurinpitoesimiehen on viipymättä
huolehdittava, että asiassa toimitetaan esitutkinta. Tutkintaan sovelletaan tämän lain lisäk-
si, mitä esitutkinnasta rikosasiassa säädetään.

Esitutkinta on myös toimitettava, kun sotilasoikeudenkäyntilain 4 §:n 1 momentissa
tarkoitettu syyttäjä niin määrää.

Puolustusvoimien tiedustelulaitoksen virkamiehen tekemäksi epäillyn rikoksen esitut-
kinnan toimittaa pääesikunta siten kuin 35–41 §:ssä säädetään.

36 §

Esitutkintaa hoitavat pääesikunnan virkamiehet

Esitutkintaa hoitavat ja siihen liittyviä toimivaltuuksia käyttävät pääesikunnan oikeu-
dellisen osaston virkamiehet seuraavasti:

1) päällystöön kuuluvalle poliisimiehelle ja pidättämiseen oikeutetulle virkamiehelle
säädettyjä toimivaltuuksia käyttävät puolustusvoimien asessori ja sotilaslakimies;

2) poliisimiehelle ja tutkijalle säädettyjä toimivaltuuksia käyttävät ylietsivä ja esitutkin-
tatehtävään määrätty puolustusvoimista annetussa laissa tarkoitettu ammattisotilas tai
muu tehtävään määrätty virkamies.
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Yksittäinen kuulustelu tai muu tutkintatoimenpide voidaan antaa 28 §:n 3 momentissa
tarkoitetun tutkijan suoritettavaksi.

Edellä 1 momentissa tarkoitettujen virkamiesten viroista, virkoihin nimittämisestä, teh-
tävään määräämisestä sekä virkojen ja tehtävien kelpoisuusvaatimuksista säädetään puo-
lustusvoimista annetussa laissa.

86 §

Toimivalta rikosten ennalta estämisessä ja paljastamisessa

Puolustusvoimien rikosten ennalta estämisessä ja paljastamisessa huolehditaan sotilaal-
lisen maanpuolustuksen alalla Suomeen kohdistuvaan tiedustelutoimintaan ja sotilaallisen
maanpuolustuksen tarkoitusta vaarantavaan toimintaan liittyvien rikosten ennalta estämi-
sestä ja paljastamisesta.

Puolustusvoimille 1 momentissa säädetty tehtävä ei rajoita suojelupoliisin laissa sää-
dettyä toimivaltaa.

Keskusrikospoliisi huolehtii sotilaallisen maanpuolustuksen alalla Suomeen kohdistu-
vaan tiedustelutoimintaan liittyvän rikoksen ja sotilaallisen maanpuolustuksen tarkoitusta
vaarantavan rikoksen selvittämisestä.
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