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PERUSTUSLAKIVALIOKUNTA

Keskiviikko 4.9.2002 kello 10.00

1. Nimenhuuto

2. Päätösvaltaisuus

3. E 108/2001 vp komission tiedonannosta "Tulostaulu vapauteen, turvallisuuteen
ja  oikeuteen  perustuvan  alueen  toteutumisen  seuraamiseksi  Euroopan
unionissa"

Ilmoitetaan,  että  valiokuntaan  on  saapunut  mahdollisia  toimenpiteitä  varten
jatkokirjelmä 1. VNK 24.06.2002

Päätetään mahdollisiin toimenpiteisiin ryhtymisestä.

4. E 38/2002 vp neuvoston  toiminnan kehittämisestä

Ilmoitetaan,  että  valiokuntaan  on  saapunut  tiedoksi  jatkokirjelmä  1.  VNK
05.07.2002

Merkitään tiedoksi.

5. E 67/2002 vp  komission  valmisteluasiakirjasta  "Sisäisen  turvallisuuden
takaaminen  ja  kansainvälistä  suojelua  koskevien  velvoitteiden  ja      välineiden
noudattaminen"

Ilmoitetaan,  että  asia  on  lähetetty  valiokunnalle  mahdollisia  toimenpiteitä
varten.

Päätetään mahdollisiin toimenpiteisiin ryhtymisestä.

6. E 74/2002 vp Tanskan EU puheenjohtajakauden ohjelmasta

Ilmoitetaan,  että  asia  on  lähetetty  valiokunnalle  mahdollisia  toimenpiteitä
varten.

Päätetään mahdollisiin toimenpiteisiin ryhtymisestä.

7. U  32/2002 vp  ehdotuksesta  yleissopimukseksi  (huumausaineiden  laittoman
kaupan torjumisesta tullihallintojen toimesta aavalla merellä)

Ilmoitetaan,  että  asia  on  lähetetty  valiokunnalle  mahdollisia  toimenpiteitä
varten.

Päätetään mahdollisiin toimenpiteisiin ryhtymisestä.
8. U 61/1998 vp Euroopan parlamentin ehdotus neuvoston säädökseksi edustajien

valitsemisesta  Euroopan  parlamenttiin  yleisillä,  välittömillä  vaaleilla  kaikille
jäsenvaltioille  yhteisten  periaatteiden  mukaisesti  (edustajien  valitseminen
Euroopan  parlamenttiin  yleisillä,  välittömillä  vaaleilla  kaikille  jäsenvaltioille
yhteisten periaatteiden   mukaisesti), EU/240998/0627
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Ilmoitetaan,  että  valiokuntaan  on  saapunut  mahdollisia  toimenpiteitä  varten
jatkokirjelmä 1. OM 13.06.2002

Päätetään mahdollisiin toimenpiteisiin ryhtymisestä.

9. HE 44/2002  vp rikosoikeuden  yleisiä  oppeja  koskevan  lainsäädännön
uudistamiseksi

Jatkettu I käsittely

Merkitään saapuneeksi professori Martin Scheininin kirjallinen lausunto.

10. HE 52/2002  vp laeiksi  esitutkintalain  ja  pakkokeinolain  sekä  eräiden  näihin

liittyvien  lakien muuttamisesta
Jatkettu I käsittely

Merkitään saapuneeksi lainsäädäntöjohtaja Jan Törnqvistin kirjallinen lausunto.

11. HE 81/2002 vp Pohjoismaiden välillä  tehdyn eräiden kansalaisuutta koskevien
määräysten  voimaansaattamista koskevan  sopimuksen hyväksymisestä  ja  laiksi
sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien   määräysten voimaansaattamisesta

Ilmoitetaan,  että  asia  on  saapunut  valiokuntaan  lausunnon  antamista  varten
ulkoasiainvaliokunnalle.

/ käsittely

Kuultavina:
— yksikön päällikkö Ronald Wrede, ulkoasiainministeriö
— lainsäädäntöneuvos Tiina Suominen, sisäasiainministeriö
— professori Ilkka Saraviita
— professori Kaarlo Tuori

Päätetään asian jatkokäsittelystä.

klo 10.45

12. U  28/2002  vp ehdotuksesta  Euroopan  parlamentin  ja  neuvoston  direktiiviksi  (lyhytaikainen
oleskelulupa laittoman maahanmuuton ja ihmiskaupan uhreille)

Jatkettu I käsittely

Merkitään saapuneeksi oikeustieteen lisensiaatti, vastaava tutkija Maija Sakslinin lausunto.

Kuultavina:
— ylitarkastaja WiviAnn   WagelloSjölund, sisäasiainministeriö
— lainsäädäntöneuvos Eero J. Aarnio, oikeusministeriö
— oikeustieteen lisensiaatti Kirsi Neiglick
— professori Tuomas Ojanen

Päätetään asian jatkokäsittelystä.

13. Muut asiat
— Kuntamarkkinat 12.— 13.9.2002 Kuntatalossa
— Konferenssi Tallinnassa 26.— 27.9.2002
— Vierailu suojelupoliisiin tiistaina 8.10.2002 klo 9.30.
—   Vähemmistöt laajentuneessa EU:ssa seminaari Kööpenhaminassa 5.— 6.11.2002.
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14. Seuraava kokous

Seuraava kokous on torstaina 5.9.2002 klo 10.00.



Perustuslakivaliokunnalle

Valiokunta on pyytänyt kirjallista lausuntoani hallituksen esityksestä rikosoikeuden yleisiä oppeja
koskevan lainsäädännön uudistamiseksi (HE 44/2002 vp) rajaten pyynnön koskemaan 1.
lakiehdotuksen 3 luvun 2 §:n 3 momentin suhdetta kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan
yleissopimuksen 15 artiklaan ja mahdollisesti muihin ihmisoikeussopimuksiin. Lausuntonani esitän
kunnioittavasti seuraavaa.

KPsopimuksen 15 artiklan 1 kappaleen nyt merkityksellinen sisältö

a) Sanamuoto

Enimmin osin KPsopimuksen 15 artiklan 1 kappale vastaa sisällöltään Suomen perustuslain 8 §:n ja
Euroopan ihmisoikeussopimuksen 7 artiklan sisältämiä normeja rikosoikeudellisesta
legaliteettivaatimuksesta ja taannehtivan rikoslain kiellosta. KPsopimuksen mainittuun määräykseen
sisältyy kuitenkin yksi nyt merkityksellinen täydennys, jolle ei ole vastinetta esimerkiksi Euroopan
ihmisoikeussopimuksessa. Tarkoitan sopimuskohdan viimeistä virkettä: "Jos rikoksenteon jälkeen lailla
säädetään sovellettavaksi lievempi rangaistus, rikoksentekijän tulee päästä tästä osalliseksi."
Suomenkielinen sopimusteksti vastaa sisällöltään todistusvoimaisia kieliversioita.1

Esim. englanniksi: "If, subsequent to the commission of the offence, provision is made by law for
the imposition of the lighter penalty, the offender shall benefit thereby."

Sanamuotonsa mukaan sopimusmääräys näyttäisi edellyttävän, että myös lopullisella ja lainvoimaisella
tuomiolla määrätty rangaistus tulisi muuttaa lievemmäksi, jos asianomaisesta teosta esimerkiksi
vankeusrangaistuksen kärsimisen aikana säädetään lievempi rangaistus. Poiketen KPsopimuksen 15
artiklan muista normeista sopimusmääräys ei siten kohdistuisi vain tuomiovallan käyttöön ja
tuomiovaltaa koskevaan lainsäädäntöön vaan myös täytäntöönpanoviranomaisiin, joiden tulisi
automaattisesti tai rikoksesta tuomitun vaatimuksesta lieventää tuomittua rangaistusta uuden
lainsäädännön johdosta. Näin laaja tulkinta, joka kyllä vastaa sopimusmääräyksen sanamuotoa, on
vaikeasti yhteen sovitettavissa monien oikeusjärjestelmien sisältämien keskeisten periaatteiden kanssa
mm. tuomiovallan ja toimeenpanovallan erillisyydestä. Tästä syystä on aiheellista perehtyä
sopimusmääräyksen sanamuodon ohella muuhun aineistoon, joka saattaisi selventää
sopimusvelvoitteen sisältöä ja mahdollisia tulkintavaihtoehtoja.



b)  Esityöt

Vaikka esitöillä on kansainvälisessä oikeudessa selvästi vähemmän merkitystä kuin esimerkiksi Suomen oikeudessa,
on mielekästä ensin valottaa sopimusmääräyksen syntyhistoriaa. KPsopimuksen 15 artiklan 1 kappaleen viimeinen
virke perustuu Egyptin vuonna 1950 tekemään ehdotukseen YK:n ihmisoikeuksien toimikunnassa (E/CN.4/425).
Ehdotus oli alusta lähtien kiistanalainen, ja sitä kritisoitiin nimenomaan siitä että se saattaisi edellyttää myös
lopullisten ja lainvoimaisten tuomioiden muuttamista aina kun asianomaisessa maassa sittemmin säädetään lievempi
laki. Ehdotus kuitenkin voitti äänestyksissä sekä ihmisoikeuksien toimikunnassa (1952) että sittemmin YK:n
yleiskokouksen kolmannessa komiteassa (1960). Yleiskokouskäsittelyssä mm. Norja ja IsoBritannia ehdottivat
kyseisen virkkeen poistamista tai muuttamista sisällöltään suppeammaksi, mutta lopullinen laaja sanamuoto voitti
äänin 3428, 18 valtion pidättyessä (A/4625, § 20 (b); A/C.3/SR.1013).

KPsopimuksen syntyhistoria siis tukee sopimusmääräyksen sanamuodon mukaista tulkintaa, jonka mukaan
rikoksentekijän oikeus päästä osalliseksi lievemmästä laista on ajallisesti rajoittamaton ja kohdistuu myös
lopulliseen ja lainvoimaiseen rangaistukseen.

c) Kansainvälinen tulkintakäytäntö

YK:n ihmisoikeuskomitean tulkintakäytäntöä voidaan perustellusti pitää KPsopimuksen ensisijaisena tulkinta
aineistona, joka ristiriitatilanteissa menee sopimuksen esitöistä ilmenevien sopimusta laatineiden valtioiden (usein
erimielisen) "tahdon" edelle. Nyt käsillä olevasta määräyksestä on kuitenkin kertynyt hyvin vähän tulkintakäytäntöä.

Kahdessa Kanadaa koskevassa yksilövalituksessa oli kysymys siitä, tuliko rangaistusta kärsivien henkilöiden päästä
osallisiksi ehdonalaiseen vapauteen laskemista ja ehdonalaisen vapauden menettämistä koskevasta uudesta
sääntelystä, jota asianomaiset väittivät omalta kannaltaan vanhaa lakia lievemmäksi. Valitukset nostivat selvästi
esiin nyt merkityksellisen kysymyksen, kohdistuuko lievemmän lain periaate vain
rangaistukseen tuomitseviin tuomioistuimiin vai ulottuuko sen vaikutus myös lopullisen tuomion jälkeiseen aikaan.
Molemmat tapaukset kuitenkin ratkaistiin muulla perusteella, joten ihmisoikeuskomitea vältti ottamasta kantaa
mainittuun ongelmaan. Tapauksessa van Duzen v. Kanada (50/1979) valittaja oli valituksen käsittelyn aikana
ehtinyt vapautua vankeudesta, eikä ihmisoikeuskomitea nähnyt tarpeelliseksi ottaa enää kantaa siihen tulisiko hänet
vapauttaa KPsopimuksen 15 artiklan 1 kappaleen viimeisen virkkeen nojalla. Tapauksessa Maclsaac v. Kanada
(55/1979) komitea puolestaan katsoi, ettei valittaja ollut kyennyt osoittamaan että uuden lain soveltaminen olisi
hänen tapauksessaan johtanut lievempään tulokseen.2

Tapauksessa Fals Bor da v. Kolumbia (46/1979) väite 15 artiklan 1 kappaleen viimeisen virkkeen loukkauksesta
hylättiin ensisijaisesti sillä perusteella, ettei valittaja ollut osoittanut että valituksen kohteena olleet tapaukset olisivat
kuuluneet uuden (lievemmän) lain soveltamisalaan. Ihmisoikeuskomitean ratkaisuun sisältyy kuitenkin myös nyt
merkityksellinen toissijainen perustelu: ihmisoikeuskomitea totesi, että uusi laki oli tullut voimaan vasta
tuomitsemisen ja valituksen hylkäämisen jälkeen.3

2 Ks. myös tapaus A.R.S. v. Kanada (91/1981), jossa ihmisoikeuskomitea jätti valituksen tutkimatta sillä perusteella
että uuden lain ei katsottu lainkaan koskevan lievempää rangaistusta vaan sosiaalisia tukitoimia.
3  "The Committee observes, furthermore, that the new law entered into force after Justo German Bermudez and
Martha Isabel Valderrama had been convicted and their appeal had been rejected." (kappale 13.5)



KPsopimuksen 40 artiklaan perustuvassa valtioiden määräaikaiskertomusten käsittelyssä ihmisoikeuskomitea on
yhden kerran esittänyt selvän kannanoton 15 artiklan 1 kappaleen viimeisen virkkeen ajallisesta soveltamisalasta.
TrinidadTobagon raporttia vuonna 2000 käsiteltäessä komitea totesi maakohtaisissa johtopäätöksissään, että
kaikkien kuolemanrangaistuksen täytäntöönpanoa odottavien tulee KPsopimuksen 15 artiklan 1 kappaleen
mukaisesti päästä osallisiksi uudesta laista, jossa kuolemanrangaistus koskee vain osaa niistä rikoksista, joista se
aiemmin tuomittiin.4 Lausuma kohdistuu selvästi myös lopullisiin ja lainvoimaisiin tuomioihin ja siis
toimeenpanovallan velvollisuuteen KPsopimuksen nojalla olla panematta täytäntöön aiemman lain nojalla
tuomittuja kuolemanrangaistuksia.

d) Oikeuskirjallisuus

KPsopimuksen arvovaltaiseksi tunnustetussa kommentaariteoksessaan Manfred Nowak, seuraten Torkel Opsahlin
ja Alfred de Zayasin kantaa,5 esittää seuraavan tulkinnan 15 artiklan 1 kappaleen viimeisen virkkeen ajallisesta
soveltamisalasta: Sopimusvaltiot ovat velvollisia soveltamaan määräystä sen laajan sanamuodon mukaisesti kaikkiin
peruuttamattomiin rangaistuksiin (kuten kuolemanrangaistus),  mutta muilta osin siihen saakka kunnes asiassa on
annettu viimeisen oikeusasteen lopullinen tuomio. Sopimusmääräykseen tukeutuen valtiot voivat halutessaan
soveltaa määräystä kaikkiin rangaistuksiin myös lopullisen ja lainvoimaisen tuomion jälkeen.6

Nowakin kanta on esitetty edellä käsiteltyjen yksilövalitustapausten jälkeen mutta ennen TrinidadTobagoa koskevia
maakohtaisia johtopäätöksiä. Kanta on kuitenkin kaikilta osin sopusoinnussa ihmisoikeuskomitean
tulkintakäytännön kanssa. Lisäksi se ottaa varovaisesti mutta selkeästi etäisyyttä sopimusmääräyksen sanamuotoon
ja esitöihin perustuvasta laajimmasta mahdollisesta tulkinnasta.

Pidän perusteltuna yhtyä Nowakin tulkintaan.

Nykyisen säännöksen (A rikoslain voimaanpanemisesta, 3 §) synnystä

Käsittelyssä oleva hallituksen esitys vastaa nyt tarkasteltavassa kysymyksessä rikoslain voimaanpanoasetukseen
vuonna 1990 tehtyä muutosta (laki 770/1990). Tuolloin säännösehdotusta lievemmän lain periaatteen rajoitetusta
soveltamisesta muutoksenhakuasteessa arvioitiin myös KPsopimuksen 15 artiklan 1 kappaleen viimeistä virkettä
vasten. Hallituksen esityksessä tämä arviointi kuitenkin perustettiin järkevän ja eri oikeusjärjestelmiin soveltuvan
sisällön hakemiselle sopimusvelvoitteelle eikä esimerkiksi KPsopimuksen esitöihin, tulkintakäytäntöön tai
oikeuskirjallisuuteen (HE 66/1988 vp s. 181182). Asiaa ei käsitelty perustuslakivaliokunnassa eikä lakivaliokunta
kuullut valtiosääntöoikeuden tai kansainvälisen oikeuden asiantuntijoita (LaVM 6/1990 vp).

Vuonna 1990 säädetty rikoslain voimaanpanoasetuksen 3 § ei vastaa sisällöltään KPsopimuksen 15 artiklan 1
kappaletta siltä osin kuin lievemmän lain periaatetta sovelletaan muutoksenhakuasteessa vain rajoitetusti.

4  CCPR/CO/70/TTO, kappale 7.
5  Torkel Opsahl  Alfred de Zayas, "The uncertain scope of Article 15(1) of the International Covenant on Civil and
Political Rights", Canadian Human Rights Yearbook 1983 ss. 237  254. Artikkelin kirjoittajista toinen (Opsahl) oli
ihmisoikeuskomitean jäsen ja toinen (de Zayas) komitean sihteeristön jäsen. Artikkelin taustalla olivat aiemmin
mainitut kanadalaiset yksilövalitustapaukset.
6 Manfred Nowak, UN Covenant on Civil and Political Rights; CCPR Commentary. Kehl  Strasbourg  Arlington
1993, s. 278280.



Hallituksen esityksen 1. lakiehdotuksen 3 luvun 2 §:n 3 momentti

Päädyn siihen, että lausuntoni kohteena oleva säännösehdotus on ristiriidassa KPsopimuksen 15 artiklan 1
kappaleen viimeisen virkkeen kanssa ja tulee eduskuntakäsittelyssä korjata siten, että lievemmän lain periaatetta
sovelletaan rajoituksetta myös muutoksenhakutuomioistuimessa.

Pitemmälle meneviin muutoksiin en näe aihetta. Suomen rangaistusjärjestelmään ei sisälly luonteeltaan
peruuttamattomia rangaistuksia (kuolemanrangaistus, ruumiinjäsenen amputointi), joiden osalta KPsopimuksen
mainittu määräys edellyttäisi lievemmän lain periaatteen ulottamista myös lopullisen ja lainvoimaisen tuomion
jälkeen säädettäviin lakeihin. Vaikka elinkautiseen vankeusrangaistukseen liittyy peruuttamattoman rangaistuksen
piirteitä, pidän hyväksyttävänä että elinkautisesta vankeudesta vapautuminen (toistaiseksi) toteutuu meillä
armahdusmenettelyn kautta. Lievemmän lain periaatteen tulee olla yksi armahdusmenettelyssä vaikuttava tekijä,
mutta en näe välttämättömäksi säätää tästä laissa.

Turussa 31.8.2002

Martin Scheinin, professori




