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Asían valiokuntakäsittely 
 

HE 88/2003 vp 
laiksi rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta Suomen ja muiden Euroopan 
unionin jäsenvaltioiden välillä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi 
Ministeriö Oikeusministeriö 

Saapumi
s-vaihe 

Asianturrtijava
ihe 
/Jaostokäsittel
y 
Keskusteluvai
he 

Ratkaistavana Käsittely 
päättynyt 

 

Täysistunto lähettänyt 14.10.2003 lakivaliokuntaan mietintöä varten Täysistunto 
lähettänyt 14.10.2003 perustuslakivaliokuntaan lausuntoa varten 
 

Lakivaliokunta Saapunut 

14.10.2003 
Käsittely päättynyt 10.12.2003 LaVM 7/2003 vp 

 
 
 

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten. 
 

Asiantuntijasuunnitelma hyväksytty 
Asiantuntijoiden kuuleminen 

- lainsäädäntösihteeri Tanja Innanen, oikeusministeriö (K) 
- lainsäädäntösihteeri Mikko Monto, oikeusministeriö 

- poliisiylitarkastaja Robin Lardot, sisäasiainministeriö (K) 
- lakimies Jouko Pietilä, Rikosseuraamusvirasto (K) 

- valtionsyyttäjä Raija Toiviainen, Valtakunnansyyttäjänvirasto (K) 
- rikosylitarkastaja Markku Ryymin, keskusrikospoliisi (K) 

Jatkettu I käsittely 
05.11.2003      Asiantuntijoiden kuuleminen 

- oikeusneuvos Gustaf Möller, korkein oikeus (K) 
- hallintopäällikkö Kari Turtiainen, Oulun käräjäoikeus (K) 

 

- johtava kihlakunnansyyttäjä Eva Lindblad, Oulun kihlakunnan 
syyttäjänvirasto (K) 
- asianajaja Matti Nurmela, Suomen Asianajajaliitto (K) Merkitty 
saapuneeksi 

- keskusrikospoliisin lisälausunto 
06.11.2003     Asiantuntijoiden kuuleminen 

- apulaisoikeusasiamies Ilkka Rautio, eduskunnan oikeusasiamiehen 
kanslia (K) 
- professori Dan Frände, (K) 
- professori Raimo Lahti, (K) 
- professori Pekka Koskinen, (K) 
Merkitty saapuneeksi 
- professori Ari-Matti Nuutilan kirjallinen lausunto 
Päätetty lisäasiantuntijoiden kutsumisesta. 

19.11.2003     Asiantuntijoiden kuuleminen 
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- oikeustieteen kandidaatti, tutkija Juha Sihto, (K) 
05.12.2003     Merkitty saapuneeksi lausunto 

-PeVL 18/2003 vp 
Asiantuntijoiden kuuleminen 
- lainsäädäntösihteeri Tanja Innanen, oikeusministeriö (K) 
Yleiskeskustelu 

10.12.2003      Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi. Jatkettu 
yleiskeskustelu Yksityiskohtainen käsittely Valmistunut: 
- LaVM 7/2003 vp 

Perustuslakivaliokunta 

Saapunut 14.10.2003 
Käsittely päättynyt 04.12.2003 PeVL 18/2003 vp 
 

Käsittelyvaiheet 

15.10.2003      Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten. I 
käsittely 

21.10.2003      Asiantuntijoiden kuuleminen 
- lainsäädäntösihteeri Tanja innanen, oikeusministeriö 
- lainsäädäntösihteeri Mikko Monto, oikeusministeriö 
- professori Ari-Matti Nuutila, (K) 
- professori Tuomas Ojanen, (K) 
- professori Teuvo Pohjolainen, (K) 
- professori Ilkka Saraviita, (K) 
Pyydetty kirjallinen lausunto: 
- kirjallinen lausunto professori Hideniltä, professori Jyrängiltä, 
professori Mäenpäältä, professori Tuorilta sekä professori Viljaselta 

Jatkettu I käsittely 
07.11.2003      Merkitty saapuneeksi 

- professori Kaarlo Tuorin kirjallinen lausunto 
11.11.2003      Merkitty saapuneeksi 

- professori Hidenin, professori Jyrängin ja professori Mäenpään 
kirjallinen lausunto 

14.11.2003      Merkitty saapuneeksi 
- professori Veli-Pekka Viljasen kirjallinen lausunto 

25.11.2003      Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi. 
Yleiskeskustelu 
Asiantuntijoiden kuuleminen 
- lainsäädäntöjohtaja Jan Törnqvist, oikeusministeriö (K) 

02.12.2003 Yleiskeskustelu 
- Esitellään lausuntoluonnos 

04.12.2003      Yksityiskohtainen käsittely 
- 2.12. esitelty lausuntoluonnos 04.12.2003      

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi. 
Yleiskeskustelu 
Valmistunut: 
- PeVL 18/2003 vp 
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HE 88/2003 vp laiksi rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta Suomen ja muiden Euroopan 
unionin jäsenvaltioiden välillä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi 

 
 
 
 
 
ASIANTUNTI JAS UUNNITELMA 
 
 

Perjantai 24.10.2003 klo 9.15 
 Oikeusministeriö 
 Sisäasiainministeriö 
 Rikosseuraamusvirasto 

s Valtakunnansyyttäjänvirasto 
 Keskusrikospoliisi 

 

Keskiviikko 5.11.2003 klo 10.00 
 Korkein oikeus 
 Oulun käräjäoikeus 
 Oulun kihlakunnan syyttäjänvirasto 
 Suomen Asianajajaliitto 

 

Torstai 6.11.2003 klo 10.00 
 Eduskunnan oikeusasiamies tai 

edustajansa "   Professori Raimo Lahti 
 Professori Pekka Koskinen 
 Professori Ari-Matti Nuutila "   

Professori Dan Frände 
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Lainsäädäntösihteeri 
Tanja Innanen 
 
 
 
 
 
 
Lakivaliokunnalle 
 
 
 
 

HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE LAIKSI RIKOKSEN JOHDOSTA TAPAHTUVASTA 
LUOVUTTAMISESTA SUOMEN JA MUIDEN EUROOPAN UNIONIN JÄSENVALTIOIDEN 
VÄLILLÄ SEKÄ ERÄIKSI SIIHEN LIITTYVIKSI LAEIKSI (HE 88/2003 vp) 

 
 
Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki rikoksen johdosta tapahtuvasta 
luovuttamisesta Suomen ja muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä. 
Lisäksi esityksessä ehdotetaan muutettaviksi rikoksen johdosta tapahtuvasta 
luovuttamisesta annettua lakia, rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta 
Suomen ja muiden pohjoismaiden välillä annettua lakia sekä kansainvälisestä 
yhteistoiminnasta eräiden rikosoikeudellisten seuraamusten täytäntöönpanossa 
annettua lakia. 
 

Lailla pantaisiin täytäntöön eurooppalaisesta pidätysmääräyksestä ja jäsen-
valtioiden välisistä luovuttamismenettelyistä tehty Euroopan unionin pui-
tepäätös. Puitepäätös korvaa vuoden 2004 alusta alkaen ne Euroopan unionin 
jäsenvaltioiden välillä voimassa olleet kansainväliset sopimukset, jotka ovat 
säädelleet rikoksen johdosta tapahtuvaa luovuttamista. 
 

Ehdotetun uuden lain mukainen luovuttamismenettely poikkeaisi merkittävästi 
voimassaolevasta menettelystä. Voimassaolevan lain mukaan luovuttamista 
koskevat päätökset tekee oikeusministeriö ja pohjoismaiden osalta 
sisäasiainministeriö. Ehdotetun lain mukaan luovuttamista koskevat päätökset 
tekisi neljä käräjäoikeutta (Helsingin, Kuopion, Oulun ja Tampereen 
käräjäoikeudet). 
 

Luovuttamisasia tulisi käräjäoikeuden käsiteltäväksi syyttäjän pyynnöstä. 
Toimivaltaisia syyttäjiä olisivat edellä mainittujen kaupunkien kihlakunnan 
syyttäjänvirastojen syyttäjät. 
 

Käräjäoikeuden päätöksestä voisi valittaa korkeimpaan oikeuteen ilman 
valituslupaa. Luovuttamisasioissa olisi vain yksi valitusaste. 
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Sekä Suomeen saapuvat että Suomesta lähtevät kiinniottamista ja luovuttamista 
koskevat pyynnöt välittäisi pääsääntöisesti keskusrikospoliisi, jolla olisi 
keskeinen koordinoiva tehtävä. 
 

Merkittävin muutos luovuttamisen aineellisissa edellytyksissä olisi, että 
Suomen kansalaisia voitaisiin luovuttaa toiseen jäsenvaltioon samoin edel-
lytyksin kuin muita henkilöitä. Voimassaolevan lain mukaan Suomen kan-
salaisia voidaan rajoitetusti luovuttaa EU:n jäsenvaltioihin. Luovuttaminen on 
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kuitenkin mahdollista muun muassa vain oikeudenkäyntiä varten ja vain 
vakavista rikoksista. Myös Suomen kansalaisen luovuttaminen pohjoismaihin 
on voimassaolevan lain mukaan rajoitetusti mahdollista. Esityksen Suomen 
kansalaisen luovuttamista koskevat ratkaisut perustuvat puitepäätökseen, joka ei 
mahdollista muunlaista asemaa omille kansalaisille. 
 
Omien kansalaisten luovuttamiselle voitaisiin kuitenkin asettaa sellaisia ehtoja 
tai luovuttamisesta kieltäytyä siten, että omilla kansalaisilla olisi aina 
mahdollisuus suorittaa toisessa jäsenvaltiossa tuomittu vapausrangaistus 
Suomessa. 
 
Ehdotetun lain mukaan myös luovuttamiskelpoisen rikoksen rangaistavuutta 
koskeva kynnys laskisi. Ehdotuksen mukaan luovuttamiseen syytetoi-
menpiteitä varten suostuttaisiin, jos pyynnön esittäneen jäsenvaltion laissa 
säädetty ankarin rangaistus on vähintään vuoden vapausrangaistus ja teko on tai 
olisi Suomessa vastaavissa olosuhteissa tehtynä Suomen lain mukaan rikos. 
Voimassaolevan lain mukaan EU:n jäsenvaltioon voidaan luovuttaa muita kuin 
Suomen kansalaisia sellaisesta rikoksesta, josta Suomessa vastaavissa 
olosuhteissa tehtynä Suomen lain mukaan säädetty ankarin rangaistus on 
vähintään kuusi kuukautta vankeutta ja josta pyynnön esittäneen valtion lain 
mukaan saattaa seurata vapausrangaistus, jonka enimmäisaika on vähintään 
vuosi. 
 

Ehdotetussa laissa myös vaatimuksesta, jonka mukaan pyynnön perusteena 
olevan teon tulee olla Suomen lain mukaan rikos (ns. kaksoisrangaista-vuus), on 
puitepäätöksen edellyttämällä tavalla joiltain osin luovuttu. Ehdotetun lain 
mukaan luovuttamiseen suostutaan riippumatta siitä, onko pyynnön perusteena 
oleva teko Suomen lain mukaan rikos, jos teko on pyynnön esittäneen 
jäsenvaltion lain mukaan lain 3 §:n 2 momentissa tarkoitettu teko ja kyseisen 
jäsenvaltion laissa säädetty ankarin rangaistus teosta on vähintään kolmen 
vuoden vapausrangaistus. Kyseisen pykälän 2 momentti sisältää luettelon 32 
rikoksesta tai rikostyypistä. Käytännössä lähes kaikki momentissa luetellut teot 
olisivat Suomen lain mukaan rikoksia. Mahdollista kuitenkin on, että 3 §:n 
edellytykset täyttyisivät myös sellaisten tekojen osalta, jotka eivät ole Suomessa 
rikoksia. 
 

Puitepäätöksen mukaisessa menettelyssä jo luovutetun henkilön edelleen 
luovuttamiseen EU:n ulkopuoliseen valtioon tulisi aina pyytää lupa siltä jä-
senvaltiolta, joka on alun perin henkilön luovuttanut. Tämä vastaa voimas-
saolevaa menettelyä. Jos toinen EU:n jäsenvaltio pyytäisi Suomelta lupaa 
Suomesta luovutetun henkilön edelleen luovuttamiseen EU:n ulkopuolelle, 3(3) 
 
 
 

asiasta päättäisi oikeusministeriö tai sisäasiainministeriö voimassaolevan lain ja 
Suomen kansainvälisten velvoitteiden mukaisesti. 
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Eduskunnan lakivaliokunnalle 
 
 
 
 
 

HALLITUKSEN ESITYS 88/2003 vp 
 
Viitaten hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi rikoksen johdosta tapahtuvasta 
luovuttamisesta Suomen ja muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä sekä 
eräiksi siihen liittyviksi laeiksi, sisäasiainministeriö toteaa kunnioittaen seuraavaa: 
 
Sisäasiainministeriö on osallistunut useampaan otteeseen asian valmisteluun. Pää-
piirteittäin valmistelussa ministeriöiden edustajien näkemykset ovat olleet yh-
denmukaisia lukuun ottamatta varsinkin valmistelun loppupuolella kysymystä siitä, 
miten vastuu jakautuisi poliisi-ja syyttäjäviranomaisten välillä. Valmistelun 
alkuvaiheessa tukea sai näkemys, että tarkoituksenmukaisinta on säilyttää nykyisen 
kaltainen vastuujako ottaen kuitenkin huomioon, että syyttäjien merkitystä 
varsinkin Suomesta tapahtuvista luovuttamisissa tulee lisätä. Ottaen huomioon oi-
keusministeriön tekemän esityksen valmistelun loppupuolella esillä olleet kirjauk-
set sisäasiainministeriö toteaa, että se vastustaa ehdotusta siltä osin kuin se varsi-
naista lisäarvoa tuomatta muuttaisi poliisin nykyisiä toimivaltuuksia. 
 
Edellä mainittu muutos, jota sisäasiainministeriö vastustaa, liittyy hallituksen esi-
tyksen 18 §:n 1 momenttiin, jossa todetaan, että "Syyttäjä esittää säilöön ottamisen 
voimassa pitämistä koskevan vaatimuksen käräjäoikeudessa.". Muutosta on 
perusteltu lähes ainoastaan sillä, että syyttäjille halutaan Suomessa luoda keskeinen 
rooli luovuttamismenettelyyn. Sisäasiainministeriö kuitenkin korostaa, ettei tämä 
ehdotettu muutos vallitsevaan käytäntöön perustu mitenkään puitepäätöksen 
vaatimuksiin, vaan asia on siinä jätetty kansallisten ratkaisujen varaan. 
 
Sisäasiainministeriön mukaan tarkoituksenmukaisinta on, että menettely poliisin 
osalta säilytetään vastaavana kuin mitä nykyisessä yleisessä luovuttamislaissa on 
säädetty henkilön säilöön ottamisesta. Lain mukaan pidättämiseen oikeutettu po-
liisimies voi ottaa luovutettavaksi pyydetyn henkilön säilöön. Säilöön ottamisesta 
on viipymättä ilmoitettava käräjäoikeudelle, syyttäjälle ja oikeusministeriölle. Kä-
räjäoikeuden on kiireellisesti otettava asia käsiteltäväkseen siinä järjestyksessä kuin 
vangitsemi s vaatimuksen käsittelystä säädetään ja päätettävä, onko toimenpide 
pysytettävä voimassa. 
 
Sisäasiainministeriö ei pidä hallituksen esityksessä esitettyä perusteltuna sen 
vuoksi, että esitys poikkeaa siitä vakiintuneesta menettelystä, joka edelleen jää 
voimaan luovuttamispyynnön tullessa muusta kuin EU:hun kuuluvasta valtiosta. 
Luovuttamisten edellyttämän yhdenmukaisen viranomaismenettelyn takaamiseksi 
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ei tulisi turhan takia luoda useita eri menettelyitä, joiden soveltaminen riippuu siitä, 
minkä maiden välillä luovuttaminen tapahtuu. Vaikka hallituksen esitys toteutuisi 
sellaisenaan, niin poliisi on silti toimivaltainen viranomainen esittämään 
käräjäoikeudessa säilöön ottamisen voimassa pitämistä luovutettaessa henkilöitä 
pohjoismaihin ja Euroopan unionin ulkopuolisiin maihin, joita on ylivoimaisesti 
suurin osa maailman maista. Todettakoon tässä yhteydessä myös, että hallituksen 
esityksessä ehdotettu uusi malli luotaisiin vain muutamia vuosittaisia yksittäista-
pauksia varten. 
 

Sisäasiainministeriö näkee tarkoituksenmukaisena myös sen, että menettely olisi 
samankaltainen kuin vangitsemisvaatimuksen esittämisen osalta. Ministeriön mukaan 
menettelystä ei tule tehdä "raskaampaa" kuin mikä se on vangitsemisasioissa. 
Ministeriö perustelee näkemystään sillä, että puitepäätöksen mukainen luovuttaminen 
perustuu aina oikeudelliseen päätökseen, joka on annettu luovuttamista pyytävässä 
valtiossa. Taustalla on Tampereen Eurooppa-neuvoston päätelmien mukainen 
vastavuoroisen tunnustamisen periaate, jonka mukaan jäsenvaltioiden tulee voida 
luottaa toisten jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten tekemiin päätöksiin siinä 
määrin, että päätökset voidaan toisessa valtiossa panna suoraan täytäntöön ilman, että 
sama asia täytyisi tutkia uudelleen. Kyse on siten vangitsemisasian käsittelyyn 
verrattuna summaarisesta täytäntöönpanomenettelystä, jonka kohteena on vieraan 
valtion viranomaisen tekemä oikeudellinen päätös. Menettelyn tulee olla aidosti 
verrannollinen kotimaiseen täytäntöönpanomenettelyyn sikäli, ettei asiaa saa pyrkiä 
tutkimaan uudelleen laajemmin kuin puitepäätöksen mukaisten 
kieltäytymisperusteiden selvittämiseksi on välttämätöntä eikä siitä tule tehdä 
raskaampaa kuin vangitsemisasian käsittely. Kyse on myös toisessa jäsenvaltiossa 
tutkittavana olevasta tai jo tutkitusta rikosasiasta, jossa suomalainen syyttäjä ei toimi 
syyttäjänä. 
 
Sisäasiainministeriön mukaan ehdotettu malli ei myöskään kustannussyistä johtuen 
ole tarkoituksenmukainen, vaikka hallituksen esityksessä todetaan, ettei esityksellä 
tule olemaan merkittäviä taloudellisia vaikutuksia, jos luovuttamistapausten määrä 
pysyy nykyisellä tasolla. Ministeriön näkemyksen mukaan ehdotettu järjestelmä 
edellyttää joko toimivaa päivystysjärjestelmää syyttäjille taikka muutoin järjestettävän 
se, että syyttäjillä olisi myös viikonloppuisin ja pyhäpäivinä valmius ryhtyä 
valmistelutoimenpiteisiin tai osallistua tuomioistuinkäsittelyyn, joka ehdotetun 18 §:n 
perusteella tulee tapahtua viimeistään neljän vuorokauden kuiuttua kiinniottamisesta. 
Poliisillahan on jo olemassa oleva järjestelmä ympärivuorokautisesta 
päällystöpäivystäjästä johtovalmiusalueilla. 
 

Valmisteluvaiheessa sisäasiainministeriö on esittänyt vallitsevien näkemyserojen 
johdosta ratkaisuksi sellaista mallia, että syyttäjät sisäisellä ohjeistuksella ottaisivat 
voimassa olevan pakkokeinolain 1 luvun 10 §:n pykälän perusteella säilössä pitämistä 
koskevat asiat pääsääntöisesti esitettäväkseen, mutta muun muassa edellä mainitussa 
kappaleessa mainitun kaltaisia poikkeustapauksia varten tällainen mahdollisuus tulee 
olla myös pidättämiseen oikeutetulla poliisimiehellä. 
 

Muutettaessa hallituksen esityksen 18 §:ää myös edellistä pykälää tulee muuttaa, jotta 
myös pidättämiseen oikeutettu virkamies olisi toimivaltainen tekemään vaatimuksen 
säilöönottamisen voimassapitämiseksi käräjäoikeudelle. Muutoinkin 17 § on omiaan 
aiheuttamaan sekaannusta, koska siinä annetaan myös syyttäjälle mahdollisuus 
"päättää jatkaa säilössä pitämistä", vaikkei sillä ole tarkoitus korvata tuomioistuimen 
päätöstä. 
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Lopuksi sisäasiainministeriö toteaa, että tulevaisuudessa pohjoismaisen luovutta-
mislain soveltamisalaan kuuluvien EU-jäsenmaiden osalta kansallisesti olisi hyvä, jos 
menettely olisi yhdenlainen. Ehdotetulla lailla luotava menettely, jossa ensin 
sisäasiainministeriössä harkittaessa luovuttamista ja päädyttäessä pyynnön hyl-
käämiseen asia siirretään uudestaan ehdotetun lain mukaiselle toimivaltaiselle vi-
ranomaiselle harkittavaksi ei ole prosessiekonomisesti tarkoituksenmukaista 
Poliisiylitarkastaja 

Robin Lardot 
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R I K O S S E U R A A M U S V I R A S T O  

24.10.2003 
 

 
 
 
 
 
 

Eduskunnan lakivaliokunnan kokous 24.10.2003 
 

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta Suonien ja 
muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi 

 

Rikosseuraamusviraston kannalta lakiesityksen keskeisimpiä kohtia ovat 3 luvun 
säännökset henkilön luovuttamisesta toisesta jäsenvaltiosta Suomeen 
vapausrangaistuksen täytäntöönpanoa varten. Kiinniottamista ja luovuttamista 
vankeusrangaistuksen täytäntöönpanoa varten voitaisiin pyytää, jos pyynnön 
perusteena olevasta teosta on annettu täytäntöönpanokelpoinen tuomio Suomessa 
ja tuomittu seuraamus on vähintään neljän kuukauden vankeusrangaistus. 
Esityksen 54 §:n mukaan tällaisen pyynnön tekisi Rikosseuraamusvirasto. Ennen 
pyynnön esittämistä Rikosseuraamusviraston tulisi selvittää, onko 
luovutettavaksi pyydetyllä muita luovuttamispyyntöön sisällytettäviä, syyttäjillä 
olevia rikosasioista vireillä. Vuoden alusta voimaan tullut laki henkilötietojen 
käsittelystä rangaistusten täytäntöönpanossa antaa Rikosseuraamusvirastolle 
oikeuden saada tieto syyttäjätietojärjestelmästä henkilön syyttämisasian 
vaiheesta. Viranomaisten välisiä teknisiä käyttöyhteyksiä ei 
Rikosseuraamusviraston käytössä vielä kuitenkaan ole, joten ennen niiden 
käyttöönottoa vireillä olevien syyteasioiden selvittäminen voisi keskitetysti 
tapahtua Keskusrikospoliisin SIRENE-toimiston välityksellä. Vaikka esityksen 
55 §:n 2 momentti mahdollistaisi pyynnön tekemisen suoraan henkilön 
olinpaikan toimivaltaisille viranomaisille, ei tällaisia suoria pyyntöjä pidetä 
tarkoituksenmukaisena vaan kaikki pyynnön tehtäisiin keskusrikospoliisin 
välityksellä. 
 

Esityksen 53 §:n 4 momentin mukaan luovuttamispyynnössä voitaisiin samalla 
esittää pyyntö myös sellaisten tuomioiden täytäntöönpanemiseksi, joissa 
rangaistus olisi alle neljän kuukauden vankeusrangaistus. Henkilöllä voi olla 
useita eri pituisia vankeusrangaistuksia samalla kertaa täytäntöön pantavana eli 
tällaisia liitännäispyyntöjä tultaisiin joissakin tapauksissa esittämään. Toisella 
jäsenvaltiolla ei kuitenkaan puitepäätöksen nojalla olisi velvollisuutta suostua 
pyyntöön tällaisen tuomion osalta. Tämä tarkoittaa sitä, ettei alle neljän 
kuukauden, Suomessa tuomittuja täytäntöönpanokelpoisia vankeusrangaistuksia 
voida ilman henkilön suostumusta panna täytäntöön samalla kertaa kuin 
luovutuksen perusteena olevaa tuomiota. Todennäköistä on, etteivät 
täytäntöönpanoa kartelleet henkilöt kovinkaan usein tällaista suostumusta tulisi 
antamaan. 

2(2) 
 
 
 

Esityksen 58 § kuitenkin mahdollistaa alle neljän kuukauden pituisten 
vankeusrangaistusten täytäntöönpanon myöhemmin, jos luovutetulla henkilöllä 
on ollut tilaisuus poistua Suomesta eikä hän ole poistunut 45 päivän kuluessa 
lopullisesta vapauttamisestaan tai on palannut Suomeen ensin poistuttuaan 
Suomesta. Esityksessä jää tulkinnanvaraiseksi se, mitä tarkoitetaan lopullisella 
vapauttamisella. Vankeusrangaistusta suorittava vanki päästetään ehdonalaiseen 
vapauteen hänen kärsittyään 2/3 osaa, tai mikäli erityisiä syitä on, puolet 
rangaistuksestaan. Rangaistusten täytäntöönpanosta annetun lain 2 luvun 14 §:n 
mukaan ehdonalaiseen vapauteen päästetty on koeaikana valvonnan alainen, 
jollei koeajan lyhyyden tai muun erityisen syyn takia toisin päätetä. Koeaika on 
jäännösrangaistuksen pituudesta riippuen vähintään kolme kuukautta ja enintään 
kolme vuotta. Valvontaan määrätty ehdonalaiseen vapauteen päästetty henkilö on 
velvollinen ilmoittautumaan valvojan luona säännöllisesti eikä hän voi poistua 
Suomesta ilman valvojan lupaa. Rikkomustapauksissa hänen ehdonalainen 
vapautensa voidaan tuomioistuimen päätöksellä määrätä menetetyksi. Ilman 
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valvontaa vapautetulla henkilöllä tällaisia rajoituksia ei toisaalta ole. Onko 
valvonnassa tai vastaavasti ilman valvontaa ehdonalaiseen vapauteen päästetty 
henkilö esityksen tarkoittamalla tavalla lopullisesti vapautettu, kun hänet 
vapautetaan vankilasta vai vasta koeajan päätyttyä? 
 

Esityksen 58 §:n 3 momentin mukaan Rikosseuraamusvirasto pyytäisi saman 
pykälän 2 momentin 3 kohdan nojalla tuomitun vankeusrangaistuksen 
täytäntöönpanoa koskevaa suostumusta. Tällöin henkilöä on syytetty ja hänet on 
tuomittu ennen luovuttamista tehdystä muusta kuin luovuttamisen perusteena 
olevasta rikoksesta. Tällöin hänen vapauttaan ei ole kyseisen teon perusteella 
voitu rajoittaa esitutkinnan tai oikeudenkäynnin aikana. Mikäli henkilö tuomitaan 
tällöin vankeusrangaistukseen, täytäntöönpanon ehtona on, että henkilö itse tai 
hänet luovuttanut jäsenvaltio antaa vankeusrangaistuksen täytäntöönpanoon 
suostumuksen. Suostumusta pyytäisi Rikosseuraamusvirasto. 
 

Vankeusrangaistukset tulevat täytäntöönpantavaksi konekielisinä tuomio-
lauselmajärjestelmän kautta. Jotta Rikosseuraamusvirasto saisi tiedon, että 
täytäntöönpanoon tulevaan tuomioon liittyy suostumusta edellyttävä täy-
täntöönpanorajoitus, pitää tuomioistuimen liittää tällainen huomautus 
päätökseensä taikka syyttäjän tai tuomioistuimen ilmoittaa asiasta Rikos-
seuraamusvirastoon ennen kuin tuomioistuin lähettää tuomion tuomiolau-
selmajärjestelmän kautta täytäntöönpanoon. Ottaen huomioon, että Rikos-
seuraamusvirasto toimii vankeusrangaistusten osalta ylitäytäntöönpanija-na, 
Rikosseuraamusvirastolle esitetty tehtävä suostumuksen pyytäjänä lienee sinänsä 
perusteltua. 
Lakimies 
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Viite: Hallituksen esitys HE 88/2003 laiksi rikoksen johdosta 
tapahtuvasta luovuttamisesta Suomen ja muiden Euroopan unionin 
jäsenvaltioiden välillä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi 

 
Asia: Valtakunnansyyttäjänviraston muistio 

 
 
 

Yllä mainituilla toimenpiteillä on tarkoitus panna täytäntöön Euroopan unionin 
jäsenvaltioiden 13.6.2002 hyväksymä puitepäätös eurooppalaisesta 
pidätysmääräyksestä ja jäsenvaltioiden välisistä luovutusmenettelyistä ja siten 
luovuttava nykyisistä muodollisista menettelyistä ja korvattava ne selkeästi 
yksinkertaisemmalla menettelyllä. Kansainvälisen rikollisuuden ehkäiseminen 
ja siihen puuttuminen mahdollisimman tehokkaasti on syyttäjälaitoksen 
kannalta tärkeää ja kaikki keinot, jotka lisäävät kansainvälisen yhteistyön 
mahdollisuuksia ovat tervetulleita. Syyttäjälaitos uskoo esityksen tehostavan 
rikosvastuun toteutumista kansainvälisessä rikollisuudessa. 
 
Valtakunnansyyttäjänvirastolla on ollut tilaisuus osallistua hallituksen esityksen 
valmisteluvaiheisiin. Esityksessä on kattavasti huomioitu puitepäätöksen 
jäsenvaltiolle asettamat velvoitteet ja tavoitteet. 
 

Syyttäjät tulisivat voimassa olevasta laista poiketen olemaan keskeisessä 
asemassa esityksessä ehdotetun erillisen lain (EU:n luovuttamislain) 
mukaisessa menettelyssä. Tämä on perusteltua ja vastaa puitepäätöksen 
henkeä. 
 

Valtakunnansyyttäjänvirasto haluaa kiinnittää huomiota vielä seuraaviin 
seikkoihin: 
 

Toimivaltaiset syyttäjät (12 §) 
 

ltk, 

 



 

Syyttäjän toimivallasta säädetään kihlakunnansyyttäjistä annetun lain 
(195/1996) 6 §:ssä, jonka mukaan käräjäoikeuden tuomiopiirissä toimivat 
syyttäjät ovat toimivaltaisia hoitamaan syyttäjäntehtäviä asioissa, joissa 
käräjäoikeus on toimivaltainen. Samaisen lain 5 §:n 
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2 momentin mukaan oikeusministeriö voi paikallisen syyttäjäntoimen 
tarkoituksenmukaiseksi järjestämiseksi määrätä eri kihlakuntien 
syyttäjänvirastot tai kihlakunnanvirastojen syyttäjänosastot hoitamaan 
syyttäjäntehtäviä yhteistoiminnassa. Oikeusministeriö on 
Valtakunnansyyttäjänviraston esityksestä määrännyt 26.9.2002 
syyttäjäyksiköiden yhteistoiminta-alueista. Yllä mainitussa pykälässä 
määrätään toimivaltaisiksi syyttäjiksi Helsingin, Kuopion seudun, Oulun ja 
Tampereen kihlakunnan syyttäjänviraston syyttäjät. Kuopion seutu kuuluu 
Savon yhteistoiminta-alueeseen, jossa toimivat myös Koillis-Savon, Varkauden 
seudun ja Ylä-Savon paikallis-syyttäjänyksiköt. Oulu kuuluu Oulun läänin 
yhteistoiminta-alueeseen, johon kuuluvat myös Haapajärvi, Haukipudas, 
Kajaani, Kuusamo, Liminka, Raahe ja Ylivieska. Tampere yhdessä Ikaalisen, 
Kangasalan, Mäntän, Nokian, Valkeakosken ja Vammalan kanssa muodostaa 
Pirkanmaan yhteistoiminta-alueen. Helsinki on yhteistoimintajärjestelyjen 
ulkopuolella. 
 

Sen välttämiseksi, ettei 12 §:n soveltamista tulkittaisi siten ahtaasti, että 
toimivaltainen syyttäjä olisi vain pykälässä mainitun paikkakunnan 
syyttäjävirasto ja jotta koko yhteistoiminta-alueen mahdollisuuksia voitaisiin 
hyödyntää, olisi pykälää hyvä täsmentää ilmaisultaan samanlaiseksi kuin 
kihlakunnansyyttäjistä annetun lain 6 §. Asianomaisen 12 §:n 1 momentti tulisi 
siten kuulua: "Jollei tässä laissa toisin säädetä, Helsingin, Kuopion, Oulun ja 
Tampereen käräjäoikeuksien tuomiopiirissä toimivat kihlakunnansyyttäjät ovat 
toimivaltaisia hoitamaan tämän lain mukaisia syyttäjäntehtäviä." Tämä 
varmistaisi sen, että ehdotetun lain mukaisia tehtäviä voisi hoitaa riittävän laaja 
syyttäjäpiiri. Toimivaltaisten syyttäjien nimeämisessä kiinnitetään huomiota 
myös syyttäjien kielitaitoon. 
 

Muutoksenhaku 
 

Valtakunnansyyttäjänvirasto voi hyväksyä esityksessä ehdotetun menettelyn, 
jonka mukaan käräjäoikeuden luovuttamista koskeviin päätöksiin haettaisiin 
muutosta suoraan korkeimmalta oikeudelta. Taustaksi todettakoon, että 
apulaisvaltakunnansyyttäjä oli kuitenkin lausunnossaan oikeusministeriölle 
pitänyt parempana ratkaisuna muutoksenhakua hovioikeuksiin. Tällaista 
menettelyä esitetään mm. Ruotsissa. Vaikka nyt ollaan luomassa uudenlaista 
menettelyä, luovutuspäätökset eivät kuitenkaan edusta sellaista oikeudenalaa, 
johon liittyisi tavanomaista suurempi tarve saada ennakkopäätös-luonteisia 
ylemmän oikeuden ratkaisuja, jollaisina korkeimman oikeuden ratkaisuja 
pidetään. Jos menettelyksi valittaisiin hovioikeudet, tulisi silloin toimivaltaiset 
oikeusviranomaiset EU-luovutusasi-oissa olla hovioikeuskaupungeista. 
 

Syyttäjien varallaolojärjestelmä 
 

Järjestelmän tehokas soveltaminen edellyttää, että syyttäjälaitos varautuu 
toimimaan myös virka-ajan ulkopuolella. Tämä koskee erityisesti tilanteita, 
jolloin on kysymys säilöön ottamisen voimassa-pitämisestä (18 §). Hallituksen 
esityksessä on tuotu hyvin esille syyttäjien varallaolojärjestelmä. Syyttäjälaitos 
katsoo, että se pystyy jo nykyisillä resursseilla hoitamaan tehtävän myös virka-
ajan 
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ulkopuolella. Valtakunnansyyttäjänvirastossa on asetettu työryhmä 
selvittämään syyttäjien varallaolojärjestelmän toimivuutta yleensä. Tässä 
yhteydessä huomioidaan myös tämän lakiesityksen asettamat vaatimukset. 
Lakiesityksen johdosta aiheutuvat varallaolojärjestelmän kustannukset eivät 
ole merkittäviä. 
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Eduskunta 
Lakivaliokunta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EUROOPPALAISEN PIDÄTYSMÄÄRÄYKSEN KANSALLISTA TÄYTÄNTÖÖNPANOA KOSKEVA 
HALLITUKSEN ESITYS 

 
 
 
 
 

Oikeusministeriö on laatinut hallituksen esityksen eduskunnalle laiksi rikoksen johdosta 
tapahtuvasta luovuttamisesta Suomen ja muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden 
välillä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. Ehdotetuilla säädöksillä on tarkoitus 
täytäntöönpanna EU:n puitepäätös (13.6.2002) eurooppalaisesta pidätysmäärä-yksestä 
ja jäsenvaltioiden välisestä luovuttamismenettelystä. 

 
 
Puitepäätöksen ja hallituksen esityksen tavoitteet ja keskeiset uudistukset 

 
 
Puitepäätöksen keskeisimpiin uudistuksiin kuuluu vastavuoroisen tunnustamisen 
periaatteen käyttöönottaminen luovuttamismenettelyssä. Lähtökohtana on, että jä-
senvaltiot täytäntöönpanevat toisen jäsenvaltion antamat pidätysmääräykset eikä 
erillistä luovutuspyyntöä ja -päätöstä tarvita. Tarkoituksena on yksinkertaistaa ja 
nopeuttaa luovuttamismenettelyä sekä yhtenäistää luovuttamisen aineellisia edelly-
tyksiä koskeva säännöstö ja kieltäytymisperusteet. Kaksoisrangaistavuuden vaati-
muksesta on luovuttu eräiden tekojen osalta, samoin on poistettu omien kansalaisten 
luovuttamiseen liittyvät rajoitukset. Puitepäätös edellyttää myös, että päätösvalta 
luovuttamisasioissa siirretään poliittisilta viranomaisilta oikeusviranomaisille. 
 
Keskusrikospoliisi suhtautuu myönteisesti puitepäätökseen ja sen edellyttämiin 
muutoksiin, koska tavoitteena on jouduttaa ja yksinkertaistaa luovutusprosessia, välttää 
samojen asioiden monenkertaista tutkintaa sekä luoda yhtenäinen oikeudellinen pohja 
luovuttamisen aineellisille ja prosessuaalisille edellytyksille EU-tasolla. 
 
Hallituksen esityksen toisena tavoitteena on puitepäätöksen täytäntöönpanon ohella 
syyttäjien tehtävien lisääminen luovuttamismenettelyssä nykyiseen verrattuna eli 
muuttaa kansallisten viranomaisten toimivaltasuhteita. Esityksessä on haluttu luoda 
syyttäjille keskeinen asema luovuttamismenettelyssä. Muun muassa luovutettavaksi 
pyydetyn henkilön säilöönottoa koskevassa käräjäoikeuden käsittelyssä säilöönoton 
voimassapitämistä koskevan vaatimuksen esittäisi aina syyttäjä. Pidättämiseen oi-
keutettu virkamies voisi tehdä säilöönottoa koskevan päätöksen, mutta tämän jälkeen 
asia siirtyisi syyttäjän vastuulle. Syyttäjät myös antaisivat eurooppalaisen pi- 
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dätysmääräyksen. Tältä osin keskusrikospoliisi katsoo, etteivät muutokset perustu 
puitepäätökseen ja ilmaisee eriävän mielipiteensä niiden osalta. Suomen järjestel-
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mällisesti noudattamana toimintapolitiikkana sekä hallitusohjelmaankin kirjattuna pe-
riaatteena on, että rikos- ja rikosprosessioikeuden alan yhteistyötä kehitetään muun 
muassa vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen sekä viranomaisyhteistyön kautta. 
Rikos- ja rikosprosessioikeuden harmonisointiin osalta ei ole syytä mennä eikä tätä 
muutosta puitepäätöskään Suomelta edellytä. 

 
 
Esityksessä käytetyistä käsitteistä 

 
 
Esityksessä luovutusmenettelyyn liittyvistä toimenpiteistä käytetään eri ilmaisuja kuin 
puitepäätöksessä. Luonnoksessa ei puhuta pidätysmääräyksestä ja sen täy-
täntöönpanosta kuten puitepäätöksessä, vaan luovutuspyynnöstä ja -päätöksestä. 
 
Puitepäätöksessä on päädytty käyttämään perinteisestä luovutusmenettelystä poikkeavia 
ilmaisuja, jotta ne kuvastaisivat sitä täysin uudenlaista luonnetta, joka menettelylle on 
haluttu antaa. Pidätysmääräys -käsite pitää sisällään ajatuksen, että asian varsinainen 
harkinta ja päätös on jo tehty kuuluttavassa valtiossa. Toisen valtion on määrä vain 
täytäntöönpanna tämä määräys eli täytäntöönpanon kohteena on toisen valtion 
viranomaisen antama oikeudellinen päätös, ei oman valtion viranomaisen päätös, kuten 
hallituksen esityksessä. Poikkeustilanteita varten toiselle valtioille on jätetty 
kieltäytymismahdollisuus. Vaikka menettelyllä tavoiteltu lopputulos on siinä mielessä 
sama kuin perinteisessä luovutusmenettelyssä, että henkilö siirretään valtiosta toiseen 
syytettäväksi tai rangaistustaan kärsimään, on puitepäätöksen tarkoituksena kuitenkin 
ollut ensimmäistä kertaa korvata perinteiset luovut-tamismenettelyt rikosoikeudellisten 
päätösten vapaan liikkuvuuden järjestelmällä. Tämän perustavanlaatuisen muutoksen 
ilmentymänä myös perinteinen terminologia on uudistettu. 
 
Keskusrikospoliisi pitää puitepäätöksessä omaksuttuja käsitteitä onnistuneempana ja 
luontevana ratkaisuna, koska ne ilmentävät paremmin uudistetulle menettelylle 
tarkoitettua luonnetta. 
 
Joka tapauksessa valittuja ilmaisuja on tärkeää käyttää johdonmukaisesti ja varmistua 
siitä, ettei niistä aiheudu sekaannuksia. Esityksessä omaksuttuun käsitteistöön 
tämänhetkisessä muodossaan liittyy keskusrikospoliisin näkemyksen mukaan tällainen 
mahdollisuus. Esimerkiksi nimitystä täytäntöönpanosta vastaava viranomainen käytetään 
keskusrikospoliisista (43 §), jonka tehtäviin siis esityksen mukaan kuuluu henkilön 
luovuttaminen pidätysmääräyksen antaneen valtion viranomaisille. Puitepäätöksessä 
täytäntöönpanosta vastaavan viranomaisen tehtävät poikkeavat kuitenkin täysin näistä 
tehtävistä. Tämä ilmentää selkeästi ideologista eroa puitepäätöksen ja sen kansallisen 
täytäntöönpanon välillä. Puitepäätöksessä täytäntöönpanon kohteena ymmärretään 
toisen valtion viranomaisen tekemää päätöstä, mutta esityksen mukaan täytäntöönpanon 
kohteena olisi kansallisen viranomaisen tekemä päätös. Tässä suhteessa tekstien välillä 
on katsottava vallitsevan periaatteellisen ja asiallisen ristiriidan. 
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Esityksen taloudelliset vaikutukset 
 
 
Esityksessä on ehdotettu yhden syyttäjän lisäämistä syyttäjien päivystysjärjestelmään 
muun muassa luovutusasioita hoitamaan. Ottaen huomioon, että poliisilla jo on olemassa 
toimiva ja kattava päivystysjärjestelmä, jonka avulla voitaisiin vastata myös 
pidätysmääräysasioista, sekä se, että luovutusasioiden määrä tulee jatkossakin olemaan 
vuositasolla edelleenkin melko vähäinen, on syyttäjien päivystysjärjestelmän 
laajentamista pidettävä kalliina sillä saatavaan lisäarvoon nähden. Syyttäjien nykyinen 
päivystysjärjestelmä riittänee vastaamaan syyttäjien päivystysluonteisten asioiden 
kysyntään. Kustannukset olisivat esityksen arvion mukaan noin 52.000 euroa 
vuositasolla. 

 
 
Menettely täytäntöönpantaessa vieraan valtion antamaa pidätysmääräystä 

 
 
Puitepäätös asettaa noudatettavalle menettelylle eräitä selkeitä vaatimuksia. Esimerkiksi 
pidätysmääräyksen täytäntöönpanemisesta eli henkilön luovuttamisesta päättävän 
viranomaisen tulee olla oikeusviranomainen. Tämä aiheuttaa sen, ettei oikeusministeriötä 
voida nimetä luovuksesta päättäväksi viranomaiseksi. Toinen selkeä vaatimus on siinä, 
että pidätysmääräys annetaan yhdessä jäsenvaltiossa ja täytäntöönpannaan 
etsintäkuulutuksen perusteella toisessa valtiossa. Erillisestä luovutuspyynnöstä ja -
päätöksestä on puitepäätöksen mukaan luovuttava. 
 
Useiden muiden ratkaisujen osalta valtioille on jätetty vapaammat kädet, mutta kan-
sallisten ratkaisujen lähtökohtana tulee tällöinkin olla puitepäätöksen tarkoituksen ja 
perusperiaatteiden toteutuminen. Puitepäätöstä täytäntöönpantaessa joudutaan 
pohtimaan muun muassa sitä, mitä Tampereen Eurooppa-neuvoston päätelmien 
mukaisella ja puitepäätöksen sisältämällä vastavuoroisen tunnustamisen periaatteella 
konkreettisesti tarkoitetaan. Periaatteen tausta-ajatuksena oli, että toisten jäsenvaltioiden 
toimivaltaisten viranomaisten tekemiin päätöksiin tulisi voida luottaa siinä määrin, että ne 
voitaisiin lähtökohtaisesti panna suoraan täytäntöön ilman, että asia täytyisi tutkia siellä 
uudelleen. Täytäntöönpanon kohteena on siten vieraan valtion viranomaisen antama 
oikeudellinen päätös vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen pohjalta. Menettelyn 
tulee olla aidosti verrannollinen kotimaiseen täytäntöönpanomenettelyyn sikäli, ettei asiaa 
saa pyrkiä tutkimaan uudelleen laajemmin kuin puitepäätöksen mukaisten 
kieltäytymisperusteiden selvittämiseksi on välttämätöntä. 
 
Toisena keskeisenä tavoitteena puitepäätöksessä on ollut luovutusmenettelyn yk-
sinkertaistaminen ja nopeuttaminen käytössä oleviin luovutusmenettelyihin nähden. 
Yhtenä lähtökohtana tulee tällöin pitää EU:n jäsenvaltioiden välistä sopimusta yk-
sinkertaisesta iuovutusmenettelystä, jossa on aikaisempiin luovutusinstrumentteihin 
nähden olennaista se, ettei erillistä luovutuspyyntöä tarvita, vaan luovutuksesta tehdään 
päätös suoraan SIS-kuulutuksen tietojen perusteella. Myös määräajat ovat olleet 
lyhyempiä kuin muissa luovutussopimuksissa. Suomessa kyseinen yksinkertaistettu 
menettely toteutetaan käytännössä siten, että poliisi ottaa etsintäkuulutetun henkilön 
kiinni ja säilöön ja esittää käräjäoikeudelle henkilön säilössä pitämistä luo-
vutustarkoituksessa. Käräjäoikeus harkitsee säilössäpitämisen edellytykset ja kes-
kusrikospoliisi suorittaa luovuttamistutkinnan. Oikeusministeriö tekee luovuttamista 
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koskevan päätöksen etsintäkuulutuksen ja suoritetun tutkinnan perusteella. Uusi 
menettely ei saisi muodostua jo käytössä ollutta yksinkertaistettua menettelyä hi-
taammaksi tai monivaiheisemmaksi. 
 
Keskusrikospoliisi katsoo, että ehdotettu menettely ei täysin vastaa puitepäätöksessä 
edellytettyä sikäli, että täytäntöönpanosta vastaavalle viranomaiselle tarkoitetut tehtävät 
on Suomessa jaettu useille eri viranomaisille. Esimerkiksi puitepäätöksen 9 artikla 
edellyttää, että muut kuin Schengenin tietojärjestelmän kautta toimitettavat 
pidätysmääräykset toimitetaan suoraan täytäntöönpanosta vastaavalle viranomaiselle eli 
Suomessa käräjäoikeudelle silloin kun henkilön olinpaikka tunnetaan. Tästä poiketen 
lakiehdotuksen 13 §:ssä todetaan, että tällaisissa tapauksissa pyyntö toimitettaisiin 
toimivaltaiselle syyttäjälle, vaikka täytäntöönpanosta vastaavaksi viranomaiseksi on 
Suomessa määritelty käräjäoikeus. Tämä epäjohdonmukaisuus toistuu esityksen useassa 
kohdassa. Kyseinen puitepäätöksen artikla myös osoittaa, että pidätysmääräykset 



 
todellakin on tarkoitettu lähetettäväksi suoraan täytäntöönpanevalle viranomaiselle eikä 
erillistä vaimisteluastetta ole ainakaan puitepäätöksessä kaavailtu. 
 
Keskusrikospoliisi myös katsoo, että menettelyä olisi pitänyt rakentaa nyt esitettyä 
kevyemmäksi siten, että eri viranomaisia ja erillisiä vaiheita olisi sisällytetty vain 
välttämätön määrä. Menettelyä ei ole pidettävä ainakaan yksinkertaistettuna nykyisin EU-
valtioiden välillä noudatettavaan menettelyyn verrattuna. 
 
Merkittävänä muutoksena voimassa olevan lain säännöksiin ja periaatteisiin nähden 
luonnoksessa on esitetty, että luovutettavaksi pyydetyn henkilön säilössäpitämistä 
koskevan vaatimuksen esittäisi käräjäoikeudelle aina syyttäjä. Tältä osin esitys tarkoittaa 
muutosta voimassaolevan pakkokeinolain säännöksiin viranomaisten tehtävistä säilössä 
pitämisen jatkamisen suhteen. Lainmuutosta on perusteltu esityksessä siten, että 
syyttäjälle on ehdotetussa luovuttamismenettelyssä haluttu muodostaa keskeinen asema. 
On huomattava, ettei ehdotettu muutos perustu puitepäätöksen vaatimuksiin. Sitä ei ole 
myöskään pidettävä tarkoituksenmukaisena ja joustavana ottaen huomioon 
päivystysluonteisten tilanteiden vaatimukset. Kyse on myös toisessa jäsenvaltiossa 
tutkittavana olevasta tai jo tutkitusta rikosasiasta, jossa suomalainen syyttäjä ei toimi 
syyttäjänä. 
 
Keskusrikospoliisin näkemyksen mukaan luovutusmenetteiy voisi tapahtua vastaavalla 
tavalla kuin vangitsemisasian käsittely. Kun henkilö on otettu säilöön, poliisiviranomaisen 
tehtävänä olisi viipymättä tehdä säilöönottamisesta ilmoitus täytäntöönpanosta 
vastaavalle oikeusviranomaiselle eli käräjäoikeudelle. Menettelyssä toteutuisivat 
kotimaiset prosessiperiaatteet eli suullisuus ja välittömyys sekä puitepäätöksen 
vastavuoroisen tunnustamisen periaate. 

 
 
Luovutusasian selvittäminen 

 
 
Esityksen mukaan luovutusasian käsittelyä käräjäoikeudessa edeltäisi keskusrikospoliisin 
suorittama selvitys, joka vastaisi pitkälti nykyistä luovutustutkintaa. Syyttäjä voisi 
tarvittaessa osallistua selvitykseen. Selvityksessä säilöönotetulle annettaisiin tiedoksi 
pidätysmääräyksen sisältö. Hänelle olisi myös ilmoitettava mahdollisuudesta suostua 
luovutukseen sekä kerrottava suostumuksen merkityksestä ja selvi- 
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tettävä immuniteettiin ja edelleen luovuttamisen mahdollisuuteen liittyviä seikkoja. 
Varsinainen suostumus annettaisiin vasta käräjäoikeudessa. Luovutettavaksi pyydetyltä 
olisi myös tiedusteltava, katsooko hän jonkin kieltäytymisperusteen tulevan 
sovellettavaksi tai tulisiko luovuttamiselle asettaa ehtoja. 
 
Puitepäätöksen tärkeimpiä periaatteita ovat menettelyn yksinkertaistaminen ja henkilön 
oletusarvoinen luovuttaminen. Periaatteet edellyttävät vakavaa harkintaa sen suhteen, 
onko jollain suunnitellulla käsittelyvaiheella saavutettavissa jotain lisäarvoa, mikä ei olisi 
saavutettavissa joko nykyisellä menettelyllä tai muutoin nopeammin ja yksinkertaisemmin. 
 
Keskusrikospoliisi ei vastusta sitä, että se jatkossakin suorittaisi luovutettavaksi 
pyydettyjen kuulemisen luonnoksessa tarkoitetulla tavalla. Tutkintoja on määrällisesti 
vähän ja niiden hoitaminen kuuluu voimassa olevan lainkin mukaan keskusrikospoliisille. 
Keskusrikospoliisille kuuluu myös muita luovutusmenettelyyn liittyviä tehtäviä, eikä sillä 
sinänsä ole mitään syytä vastustaa tehtävän osoittamista sille. Keskusrikospoliisi 
kuitenkin katsoo, että tällaisen vaiheen tarkoituksenmukaisuutta tulevassa 
luovuttamismenettelyssä tulisi vielä harkita uudelleen. 
 
Keskusrikospoliisin suorittama luovutustutkinta on perusteltu voimassa olevan lain 
mukaisessa luovutusmenettelyssä, jossa päättävänä viranomaisena toimii oikeus-
ministeriö. Luovutettavaksi pyydetyn henkilön kuuleminen olisi hankalasti järjestettävissä 
luovutuksesta päättävän ministeriön toimesta. Kuuleminen järjestyy nykyisessä 
menettelyssä luontevimmin keskusrikospoliisin toimesta, koska muutkin hen-
kilökuulustelut kuuluvat lähtökohtaisesti poliisille. Tutkinnan suorittaminen poliisissa on 
perusteltua myös siksi, että yleensä poliisi päättää henkilön säilöönottamisesta ja tekee 
tuomioistuimelle henkilön säilössä pitämistä koskevan vaatimuksen. 
 
Sen sijaan keskusrikospoliisin toimittama erillinen kuuleminen ei vaikuta yhtä mielekkäältä 
ratkaisulta menettelyssä, jossa asian ratkaiseva viranomainen on käräjäoikeus, jonka 
keskeisiin tehtäviin kuuluvat muutenkin henkilöiden kuulemiset. Käräjäoikeus myös 
päättää henkilön säilössä pitämisestä ja kuulee samaista luovutettavaksi pyydettyä 
henkilöä jo tässä yhteydessä. Ottaen huomioon varsinkin sen, että säilössä pitämistä 
koskevan vaatimuksen tekeminen on ehdotettu siirrettäväksi syyttäjälle, vaikuttaa erillinen 
keskusrikospoliisin suorittama luovutustutkinta epätarkoituksenmukaiselta vaiheelta 
luovutusprosessissa. Olisi luontevaa, että tutkinnan suorittaisi sama viranomainen, joka 
esittelee säilössäpitämistä koskevan asian käräjäoikeudelle. Tavanomaisissa selkeissä 



 
luovutustilanteissa ainoa syy lykätä asian käsittelyä saattaisikin muuten olla selvityksen 
toimittaminen. Vaikuttaisi epätarkoituksenmukaiselta keskeyttää asian käsittely 
käräjäoikeudessa ja siirtää henkilö toisen viranomaisen kuultavaksi ja toimittaa saatu 
vastaus kirjallisena käräjäoikeudelle syyttäjän välityksellä. 

 
 
Omien kansalaisten luovuttamisesta 

 
Lakiesityksen 8 § sisältää säännökset ehdoista, joita Suomesta luovutettavan oman 
kansalaisen tai täällä asuvan henkilön palauttamiselle voidaan asettaa. Keskusrikospoliisi 
suhtautuu myönteisesti mahdollisuuteen luovuttaa kyseisiä henkilöitä rikosvastuun 
toteuttamiseksi ja pitää perusteltuna myös sitä, että Suomessa asuvien muiden maiden 
kansalaisten osalta on jätetty Suomen omia kansalaisia enemmän 
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harkintavaltaa sen suhteen, saako henkilö palata Suomeen suorittamaan rangaistustaan. 
Valtion suojeluintressi kohdistuu ennen kaikkea omiin kansalaisiin. Tämä 
harkintamahdollisuus on tarpeen muun muassa silloin, kun henkilö luovutetaan omaan 
kotivaltioonsa sekä rikollisten vankiloissa tapahtuvan verkostoitumisen estämiseksi. 
 
Keskusrikospoliisi toteaa vielä, että luovutusharkintaa tehtäessä tulee ottaa huomioon 
myös mahdollisuus syytetoimenpiteiden siirtoon Suomeen. Varsinkin jos kyseessä on 
asia, jonka todistusaineisto on osittain Suomessa ja/ tai helposti tänne siirrettävissä, 
syytepyyntö saattaa olla hyvä vaihtoehto luovuttamiselle. 
 
Luovutusharkintaa tehtäessä on myös otettava huomioon, että vaikka Suomen kan-
salainen pääsisi Suomeen suorittamaan rangaistustaan, saattavat jo tutkintavanke-usajat 
ja -olosuhteet muissa nykyisissä ja tulevissa EU-maissa poiketa huomattavastikin 
suomalaisesta järjestelmästä. 
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Eduskunnan lakivaliokunnalle 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nyt kysymyksessä oleva lainsäädäntöhanke perustuu Euroopan unionin neuvoston 

13.6.2002 tekemään puitepäätökseen eurooppalaisesta pidätysmääräyksestä ja 

jäsenvaltioiden luovuttamismenettelyistä (2002/564/YOS). Suomea sitovassa 

puitepäätöksessä luovuttamisen edellytykset ja ehdot on^sityiskohtaisesti säännelty. 

Jäsenvaltioiden harkintavalta on siten varsin rajattu. Kansallisesti päätettäväksi jää 

asetetaanko eräin poikkeuksin kaksoisrangaistavuus luovuttamisen edellytykseksi. Lisäksi 

on mahdollista sisällyttää lainsäädäntöön puitepäätöksen 
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sallimia harkinnanvaraisia kieltäytymisperusteita ja luovuttamisen ehtoja. Rajoitun 

seuraavassa eräisiin luovutusmenettelyyn liittyvien oikeusturvakysymysten 

tarkasteluun 
 
 
 

Puitepäätöksen täytäntöönpanon organisointi ja luovuttamismenettelyn sääntely siihen 

liittyvine oikeusturvakysymyksineen ovat jäsenvaltioiden ratkaistavissa, kunhan 

puitepäätöksestä ilmeneviä periaatteita noudatetaan. 
 

Puitepäätökseen ei sisälly sellaisia määräyksiä, jotka turvaisivat rikoksen johdosta 

luovutetun oikeutta oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin kohtuullisessa ajassa siinä 

valtiossa, johon hänet luovutetaan. EU:n jäsenvaltioiden välillä ei myöskään enää 

voitaisi soveltaa rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta annetun lain 8§:ää 

(456/1970), jonka mukaan henkilöä ei voida luovuttaa, jos luovuttaminen asianomaisen 

henkilön ikään, terveydentilaan tai muihin henkilökohtaisiin seikkoihin katsoen taikka 

erityisiin olosuhteisiin nähden olisi inhimillisistä syistä kohtuutonta. Näin ollen voidaan 

kysyä, voiko puitepäätökseen perustuva lainsäädäntö johtaa tilanteisiin, jotka ovat 

ristiriidassa ihmisoikeussopimusten kanssa. Tällainen mahdollinen vaara ei kuitenkaan 

ole vältettävissä kansallisella lainsäädännöllä. 
 

Korkein oikeus on 2.4.2003 antanut oikeusministeriölle lausunnon nyt käsiteltävänä 

olevan hallituksen esityksen pohjana olevasta esitysluonnoksesta. Korkeimman 

oikeuden lausunnossaan tekemät huomautukset on hallituksen esityksessä pitkälti otettu 

huomioon. Niinpä esimerkiksi luovutusasian käsittelyä tuomioistuimessa koskevat 

määräajat on korkeimman oikeuden lausunnossa esitetyn mukaisesti lyhennetty siten., 

että lain voidaan katsoa olevan sopusoinnussa puitepäätöksen kanssa. 
 

Esityksen mukaan luovuttamisasiat käsiteltäisiin neljässä käräjäoikeudessa, Toi-

mivaltaisia olisivat Helsingin, Kuopion, Oulun ja Tampereen käräjäoikeudet riippuen 

siitä, minkä hovioikeuden tuomiopiirissä luovutettavaksi pyydetty on otettu kiinni tai 

muuten tavoitettu (11 §). Käräjäoikeuden päätökseen haettaisiin muutosta valituslupaa 

pyytämättä Korkeimmalta oikeudelta. Säilössä pitämisestä koskevasta päätöksestä olisi 

mahdollista määräajassa kannella Korkeimpaan oikeuteen (19 § ) . 
 

Uuden lain piriin kuuluvien luovuttamisasioiden määrä jäänee varsin vähäiseksi EU:n 

laajentumisesta ja luovuttamiskynnyksen alenemisesta huolimatta. Näiden asioiden 

käsittely edellyttää kuitenkin tuomioistuimilta erityistä asiantuntemusta ja osin myös 

uusia työtapoja, esimerkiksi yhteydenpitoa toisen jäsenvaltion viranomaisiin. Nämä 

seikat puoltavat asioiden keskittämistä vain määrättyihin tuomioistuimiin. 
 

Säilössä pitämistä ja luovuttamista koskevan asian käsittelyssä tulisivat soveltuvin osin 

noudatettaviksi pakkokeinolain säännökset vangitsemisvaatimuksen käsittelyssä sekä 
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rikosasioiden käsittelystä käräjäoikeudessa annetut säännökset. Näiden seikkojen 

voidaan katsoa puoltavan luovuttamisasioiden käsittelyä käräjäoikeuksissa. 

Mahdollisena voida kuitenkin pitää myös sitä vaihtoehtoa, että luovutta-misasiat 

käsiteltäisiin muutamassa hovioikeudessa. Tämä ei olisi poikkeuksellista siihen nähden, 

että esimerkiksi Helsingin hovioikeus käsittelee nykyisinkin ensimmäisenä 

oikeusasteena eräitä kansainvälisiä asioita. Hovioikeuksilla on nykisin myös riittävä 

kokemus suullisten käsittelyjen järjestämisestä. Muutoksenhaku hovioikeudesta 

Korkeimpaan oikeuteen olisi myös luontevaa. Yksilön oikeusturvan kannalta voitaisiin 

myös pitää perusteltuna, että luovuttamista koskevat asiat, jotka ovat harvinaisia, 

käsiteltäisiin ensimmäisenä oikeusasteena hovioikeudessa, jossa asian ratkaisisi kolme 

ylituomaria. Käräjäoikeushan olisi ehdotuksen mukaan luovutusasioissa 

päätösvaltainen, kun siinä on yksi lainoppinut alituomari (27 §). Vaihtoehto, jonka 

mukaan hovioikeus käsittelisi luovutusasiat ensimmäisenä oikeusasteena, edellyttää 

kuitenkin, että hovioikeudessa asiat keskitettäisiin yhdelle osastolle. Jos nämä asiat 

käsitellään ensimmäisenä asteena käräjäoikeudessa, jonka päätöksestä voidaan valittaa 

valituslupaa pyytämättä Korkeimpaan oikeuteen, olisi taas huolehdittava siitä, että näitä 

asioita käsittelee kussakin käräjäoikeudessa mahdollisuuksien mukaan aina sama 

tuomari, jolla olisi riittävä erityisasiantuntemus. Lisäksi olisi edellytettävä, että näitä 

asioita määrätään käräjäoikeudessa käsittelemään vakinaisessa virassa oleva kokenut 

tuomari eikä esimerkiksi määräaikaista käräjätuomarinvirkaa tai viransijaisuutta 

hoitavaa lakimiestä. 
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Asian käsittelyä, avustajaa ja puolustajaa, muutoksenhakua käräjäoikeuden päätökseen 

ja käsittelyaikoja koskevia säännöksiä laadittaessa on Korkeimman oikeuden 

esitysluonnoksessa antamassa lausunnossa esitetyt näkökohdat suurimmalta osalta 

otettu huomion eikä niiden johdosta ole huomauttamista. 
 
 

Helsingissä 5 päivänä marraskuuta 2003 
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Eduskunnan lakivaliokunnalle 

Asia EU-luovuttarnislaki (HE 88/2003 vp) 
 

Eduskunnan lakivaliokunnan kutsumana asiantuntijana ailekijoittanut lausuu 
Oulun käräjäoikeuden edustajana kunnioittaen seuraavaa. 

 

YLEISPERUSTELUT    Esityksen tavoitteet ia keskeiset ehdotukset 
 

Esityksen tavoitteena on panna Suomessa täytäntöön Euroopan unionin 
jäsenvaltioiden hyväksymä puitepäätös eurooppalaisesta pidätys-määräyksestä ja 
jäsenvaltioiden välisistä luovuttamismenettelyistä. Käräjäoikeuden mielestä on 
tarkoituksenmukaista säätää esitetyllä tavalla erillinen laki, joka sisältää 
kattavasti puitepäätöksen sisältöä vastaavan sääntelyn. 
 

Esityksen mukaan luovuttamisesta päättäisi neljä käräjäoikeutta, joista yksi on 
Oulun käräjäoikeus. Koska luovuttamisen tulee puitepäätöksen mukaan perustua 
oikeusviranomaisen oikeudelliseen harkintaan, on perusteltua säätää, että 
luovuttamisesta päättävät nimenomaan käräjäoikeudet. Käräjäoikeuden mielestä 
valitut käräjäoikeudet - Helsinki, Kuopio, Oulu ja Tampere - sijoittuvat kattavasti 
eri puolille maata. 
 

Koska luovuttamisesta päätettäisiin tuomioistuimessa ja koska luovuttamisasian 
ajaminen siellä edellyttää oikeudellista erityisosaamista, on luontevaa, että 
pyynnön säilöönoton voimassapitämisestä ja luovuttamisesta tekee syyttäjä eikä 
esimerkiksi poliisi. 
 

Luovuttamistapausten nykyisen määrän perusteella käräjäoikeus arvioi kuten 
esityksessäkin on tehty, ettei päätöksenteon siirtäminen käräjäoikeuksiin lisäisi 
merkittävästi syyttäjien ja käräjäoikeuksien työmäärää. Jos tapaukset lisääntyvät 
merkittävästi, tulee huolehtia siitä, että käräjäoikeuden resursseja vastaavasti 
lisätään. 
 

Hallituksen esityksessä ei ole lainkaan otettu kantaa lakimuutoksen 
aiheuttamaan tuomareiden viikonioppupäivystystarpeen kasvamiseen ja siitä 
johtuviin lisäkustannuksiin. Oulun käräjäoikeuden osalta voidaan todeta, 
ettei Rovaniemen hovioikeuspiirissä tällä hetkellä noudatettava tuomareiden 
viikonloppupäivystysjärjestelmä olisi enää riittävä, vaan Oulun 
käräjäoikeuden tulisi luoda EU-luovuttamislain tarpeita silmällä pitäen oma, 
käräjäoikeuskohtainen viikonloppupäivystysjärjestelmä. Oulun 
käräjäoikeuden osalta lisäkustannukset olisivat arviolta 7.000 euroa 
(päivystyskorvaukset) lisättynä mahdollisten toimenpidepalkkioiden määrällä. 

 

Käräjäoikeuden henkilöstön tulee saada luovuttamisasioissa tarvittavan 
asiantuntemuksen ja osaamisen turvaava alkukoulutus. Jos tapauksia on 
yksittäisessä käräjäoikeudessa vähän, henkilöstön ammattitaitoa tulee ylläpitää ja 
kehittää jatkuvalla tiedottamisella ratkaisuista ja jatko- ja täydennyskoulutuksella. 

 

YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 
 

11 §. Toimivaltaiset tuomioistuimet 
 

Käräjäoikeus yhtyy siihen näkemykseen, että luovuttamisasiat tulee 
erikoistumisen mahdollistamiseksi ja osaamisen turvaamiseksi keskittää. 
 

Toimivaltaiset kuusi käräjäoikeutta sijoittuvat kattavasti eri puolille maata, yksi 
kuhunkin hovioikeuspiiriin. Rovaniemen hovioikeuspiiri on laaja ja 
kuljetusmatkat pitkiä. Alueen pohjois- ja itäosa on harvaan asuttua, kun taas 
Oulun seudun asukasmäärä kasvaa. Luultavaa on, että luovutettavaksi pyydettyjä 

 



 

otetaan kiinni eniten juuri Oulun seudulla. Siten on perusteltua, että 
toimivaltainen käräjäoikeus on Oulun käräjäoikeus, vaikka hovioikeus on 
Rovaniemellä. 
 

26 S. Määräaikojen noudattaminen käräjäoikeudessa 
 

Lakitekstin sana "luovuttamisasiaa" tulisi muuttaa muotoon "luovuttamisasia". 

31 §. Lisätietojen pyytäminen 
 

Ehdotetun säännöstekstin mukaan käräjäoikeus voisi tarvittaessa ennen päätöksen 
tekemistä pyytää lisätietoja pyynnön esittäneen jäsenvaltion toimivaltaiselta 
viranomaiselta. 
 

Esityksen perustelujen mukaan syyttäjä voisi käytännössä huolehtia 
käräjäoikeuden lisätietopyynnön toimittamisesta pyynnön esittäneen jäsenvaltion 
toimivaltaiselle viranomaiselle. 
 

Käräjäoikeus yhtyy perusteluissa esitettyyn. Perustelujen lisäksi myös 
lakitekstiin tulisi selvästi ottaa lausuma siitä, että käräjäoikeus voi velvoittaa 
syyttäjän hankkimaan puheena olevat lisäselvitykset. 

32 S. Määräajat 
 

Ehdotetun säännöksen mukaan, jos luovutettavaksi pyydetty on suostunut 
luovuttamiseen, käräjäoikeuden olisi tehtävä luovuttamista koskeva päätös 3 
päivän kuluessa suostumuksen antamisesta. Mainittu aikamäärä on tarpeettoman 
lyhyt. Vielä lausuntokierrosvaiheessa kyseinen määräaika oli puitepäätöksen 
edellyttämä 10 päivää. Käräjäoikeuden käsityksen mukaan määräaika tulisi 
muuttaa puitepäätöksen mukaiseksi 10 päiväksi. 

Joka tapauksessa lakitekstin ilmaisu "3" tulee muuttaa muotoon "kolmen". 38 §. 

Valituksen tekeminen 

Käräjäoikeus esittää harkittavaksi, tulisiko lainkohdan sanamuotoa täsmentää 
siten, että siitä käy selvästi ilmi, että käräjäoikeuden päätöksestä voi valittaa 
korkeimmalle oikeudelle tyytymättömyyttä ilmoittamatta. 
 

45 §. Täytäntöönpanoaika 
 

Pykälän 2 momentissa säädetään uudesta luovuttamispäivästä sopimisesta. 
Luovuttamispäivän sijasta tulisi kuitenkin puhua uudesta "määräajasta" 
sopimisesta, koska sopimuksen kohteena ei ole luovuttamispäivä. Luovuttami 
späivähän vasta seuraa tuota sovittavaa määräaikaa. Mainittu kielellinen 
epätäsmällisyys perustuu puitepäätöksen tekstiin. 
 

47 §. Täytäntöönpanon siirtäminen 
 

Täytäntöönpanon siirtämistä koskevan asian osalta laissa ei ole selkeitä 
säännöksiä toimivaltaisesta tuomioistuimesta eikä siirtämisasian käsittelyssä 
noudatettavista menettelysäännöksistä. 

Lainkohta sisältää edellä 45 §:n osalta todetun kielellisen epätäsmällisyyden. 49 

§. Täytäntöönpanon lykkääminen 
 
Lainkohdan otsikko on epätäsmällinen. Otsikko tulisi muuttaa muotoon 
"Täytäntöönpanon lykkääminen ja väliaikainen luovuttaminen". 
 

59 S. Vangitsemispäätöksen edellytykset 
 

Epäselväksi jää, onko lainkohdassa tarkoitettu tuomioistuin 11 §:n mukainen 
toimivaltainen tuomioistuin vai pakkokeinolain 1 luvun 9 §:n mukainen 
tuomioistuin. Asiantila tulisi selventää ainakin lainkohdan perusteluissa. 



 

 
Hallintopäällikkö 

 
 

OULUN KIHLAKUNNAN 
SYYTTÄJÄNVIRASTO 
johtava kihlakunnansyyttäjä 
Eva Lindblad 
 
 

Eduskunnan lakivaliokunnalle 
 
Viite: Hallituksen esitys 88/2003 laiksi rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta Suomen ja muiden 
Euroopan unionin jäsenvaltioden välillä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. 

 
 

Haluan kiinnittää huomiota seuraaviin lakiehdotuksen kohtiin 

Toimivaltaiset syyttäjät (12 §) 

Ehdotuksen mukaan toimivaltaisia syyttäjiä ovat pääsääntöisesti Helsingin, 
Kuopion seudun, Oulun ja Tampereen kihlakunnan syyttäjänviraston syyttäjät. 
Ehdotus rajaa toimivaltaisiksi syyttäjiksi edellä mainituissa yksiköissä toimivat 
syyttäjät eli melko suppean määrän syyttäjiä. Kuopion, Oulun ja Tampereen 
käräjäoikeuksien osalta tämä tarkoittaa sitä, etteivät kaikki käräjäoikeudessa 
toimivaltaiset syyttäjät ole toimivaltaisia hoitamaan nyt kysymyksessä olevia 
asioita. 
 

Kihlakunnansyyttäjistä annetun lain (195/1996) 6 §.n mukaan käräjäoikeuden 
tuomiopiirissä toimivat syyttäjät ovat toimivaltaisia hoitamaan syyttäjän-
tehtäviä asioissa, joissa käräjäoikeus on toimivaltainen. Saman lain 5 §:n 2 
momentin nojalla Oikeusministeriö on 26.9.2002 määrännyt syyttäjäyksiköi-den 
yhteistoiminta-alueista. Kuopion seudun syyttäjänvirasto kuuluu Savon 
yhteistoiminta-alueeseen, johon kuuluvat myös Koillis-Savon, Varkauden 
seudun ja Ylä-Savon syyttäjäyksiköt. Oulun kihlakunnan syyttäjänvirasto 
kuuluu Oulun läänin yhteistoiminta-alueeseen, johon kuuluvat myös Haapa-
järven, Haukiputaan, Kajaanin, Kuusamon, Limingan, Raahen ja Ylivieskan 
syyttäjäyksiköt. Tampereen kihlakunnan syyttäjänvirasto kuuluu Pirkanmaan 
yhteistoiminta-alueeseen, johon kuuluvat lisäksi Ikaalisen, Kangasalan Mäntän, 
Nokian, Valkeakosken ja Vammalan syyttäjäyksiköt. Helsingin kihlakunnan 
syyttäjänvirasto on yhteistoimintajärjestelmän ulkopuolella. 
 

Jotta ehdotetun lain mukaisia tehtäviä voisi hoitaa riittävän laaja syyttäjäpiiri ja 
jotta voitaisiin hyödyntää yhteistoiminta-alueella toimivien syyttäjien 
erikoisosaamista esimerkiksi kielitaitoja, olisi suotavaa, että 12 §:ssä tarkoitettu 
toimivalta laajennettaisiin koskemaan kaikkia Helsingin, Kuopion, Oulun ja 
Tampereen käräjäoikeuksissa toimivaltaisia syyttäjiä. 
 

Pyynnön toimittaminen käräjäoikeudelle ( 24 §) 
 

Pykälässä todetaan, että syyttäjän tulee toimittaa käräjäoikeudelle kirjallinen 
pyyntö luovuttamista koskevan päätöksen tekemisestä ja että syyttäjän on 
toimitettava jäljennös pyynnöstä luovutettavaksi pyydetylle. Tässä lainkohdassa 
tai lainkohtaa koskevissa perusteluissa ei oteta kantaa siihen minkä kielinen 
luovutettavaksi pyydetylle toimitettavan jäljennöksen tulee olla. Kuitenkin 
esimerkiksi 21 §:ssä esitetään säädettäväksi, että luovutettavaksi 

 



 
pyydetylle tarkoitetut ko §:ssä mainitut ilmoitukset ja tiedustelut on tehtävä 
luovutettavaksi pyydetyn ymmärtämällä kielellä. 
 

Mielestäni olisi selvyyden vuoksi hyvä myös 24 §:ssä määritellä kielivaati-
muksen taso. 

 
 
 
 

Eduskunnan lakivaliokunnalle 
 
 
 

Asia: Suomen    Asianajajaliiton    lausunto    koskien eurooppalaista 
pidätysmääräystä 
 
Hallituksen esityksestä ilmenee, että Suomesta on aiemmin luovutettu 
ulkomailla pidettäviä oikeudenkäyntejä varten noin 10 henkilöä. Määrän 
vähäisyys on johtunut siitä, että aiemmin Suomen kansalaisia ei ole voinut 
luovuttaa pääsääntöisesti muihin maihin oikeudenkäyntejä varten. 
 
Kysymyksessä on siis huomattavan radikaali muutos koskien Suomen 
kansalaisten oikeuksia. 
 
Kysymyksessä on siis uudistus joka vähentää ja uhkaakin Suomen 
kansalaisen yksikön oikeuksia ja muutos on tapahtumassa lähes ilman 
julkista keskustelua. 
 
Aiemmin suunniteltiin vain luovutuskäytännön yhtenäistämisestä ja asiasta 
sovittiin Euroopan yhteisön Tampereen huippukokouksessa lokakuussa 1999 
ja tuolloin oli tarkoitus vain kehittää järjestelyä ja nopeuttaa 
luovutusmenettelyä rikoksista epäiltyjen osalta. Kuitenkin terrorismin 
vastaisen taistelun mukana tulleet paineet ja muutosvaatimukset muuttivat 
aiemmat suunnitelmat ja muutosvaatimus on nyt toisen sisältöinen ja 
huomattavan merkityksellinen. 
 
Kuten todettua, asian suhteen ei ole käyty juuri lainkaan julkista keskustelua, 
asianajaja europarlamentaarikko Matti Wuori on asiaan puuttunut 
demokraattisten lakimiesten neuvottelupäivillä ja europarlamentaarikko Esko 
Seppänen on havaintojen mukaan kirjoittanut asiasta artikkelin. 
Artikkelissaan Seppänen kertoo että, kun asia ensimmäisen kerran tuli 
Suomen eduskuntaan perustuslakivaliokuntaan, niin suomalaisten 
kansanedustajien käytössä oli esityksestä vain ranskankielinen teksti. En 
tiedä pitääkö tämä paikkansa, mutta jos näin on, niin on ymmärrettävää että 
asia ei juurikaan julkisuuskynnystä ylittänyt. 
 

Olennaisin muutos on siis se, että jäsenvaltiot sitoutuvat luovuttamaan omia 
kansalaisiaan toisiin EU-maihin lähes automaattisesti 
(täytäntöönpanotyyppisesti) ilman toimivaltaa ja mahdollisuuksia selvittää 
tarkemmin luovutuspyynnön perusteita. 
 

Automaattisen luovutuksen perustana on 32 rikoksen lista. Kun henkilöä 
epäillään jossakussa EU-maassa tähän listaan kuuluvista rikoksista yhdestä 
tai useammasta, voidaan hänet luovuttaa kun maa sitä syyttäjäpainotteisesti 
pyytää. Luovuttavalla maalla on ainoastaan vähäisiä mahdollisuuksia tutkia 
luovutuspyynnön perusteista ja ilmeisesti   ainoastaan   niin   sanottu   
jonkinlainen todennäköisyys 

Oulussa, marraskuun 4 päivänä 2003. 

johtava kihlakunnansyyttäjä. 
 



 

syyllisyyteen riittää eli käytännössä rikosepäily ja pyyntö luovuttamisesta. 
 
Ongelmallinen tilanne ensinnäkin on se, että luovutuspyyntö voi koskea 
rikoksia, jotka eivät ole rangaistavia luovuttavan valtion omassa 
oikeusjärjestyksessä. Kun hyvin tiedetään, kussakin maassa rangaistavuuteen 
ja rangaistavuuden määrittelyyn ovat vaikuttaneet hyvinkin erilaiset 
kulttuuritaustat ja erilaiset historialliset näkökohdat, mutta nyt nämä muualla 
rangaistavat teot tulevat tavallaan voimassa olevaksi oikeudeksi myös niissä 
maissa, joissa rangaistavuuteen ei ole eri syistä päädytty. 
 
Vielä suurempi uhka luonnollisesti syntyy silloin kansalaisen oikeuksille ja 
oikeusturvalle, kun hänet ensin luovutetaan toiseen jäsenvaltioon ja sitten 
mahdollisesti voitaisiin edelleen luovuttaa kolmanteen valtioon, jossa lait ja 
rangaistukset ovat vielä erilaisemmat ja esimerkiksi kuolemanrangaistus 
voimassa, kuten Yhdysvaltojen useissa osavaltioissa. 
 
Kun arvioidaan vielä tätä 32 rikoksen luetteloa, niin havaitaan että luovutusta 
voidaan vaatia esimerkiksi rikollisjärjestöön kuulumisen tai terrorismin 
perusteella, vaikka mitään varsinaista yksittäistä rikosta ei olisi 
tapahtunutkaan. Epäily pelkästä rikollisjärjestöön kuulumisesta tai 
terroristijärjestöön kuulumisesta aiheuttaa automaattisen luovutuksen. 
Kuitenkin esimerkiksi Suomen lain mukaan rikollisjärjestöön kuulumisesta 
on säädetty rangaistusasteikko sakko tai maksimi 6 kuukautta vankeutta. 
 

Suomessa voimassa olevan lain periaatteisiin luovutusasioissa on kuulunut 
kaksoisrangaistavuus luovutuksen perusteena olevan teon täytyy olla 
rangaistava sekä luovutusta pyytäneessä että luovuttavassa maassa. Tässä 
suhteessa muutos on siis täydellinen. 

 

Asianmukaisen puolustuksen järjestäminen 
 

Edellä mainitut yleiset huomiot riittänevät yleisellä tasolla ja erityisesti 
haluan arvioida epäillyn ja syytetyn puolustuksen järjestämistä. 
 
Suomessa voimaan tulevan lain mukaan jokainen luovutettava ja niin 
sanotun puolustajan mikäli hän näin haluaa ja puolustajan kustannukset 
korvataan aina valtion varoista oli henkilön varallisuusasema mikä tahansa. 
 

Mitkä ovat sitten puolustajan eli asianajajan reaaliset mahdolliset toimia 
tehtävässään. 
 

Lain mukaan ainoa selkeästi määriteltävä tehtävä asianajajalle on muistaa 
pyytää, että luovutuspäätökseen tulee merkintä että luovutettava henkilö 
haluaa sovittaa rangaistuksensa Suomessa. 



 

Suomalainen rangaistuskäytäntö on muodostunut humaaniksi. Elinkautisesta 
seuraava pisin vankeusrangaistus on 13 vuotta ja ensikertalainen sovittaa aina 
rangaistuksestaan ainoastaan puolet ja rikoksen uusijakin 3A osaa. 
 
Rangaistuskäytäntö lähes kaikkialla muualla Euroopassa on ankarampi. 
 

Jotta avustaminen luovutusasiassa olisi merkityksellistä ja siitä olisi 
asiakkaalle apua, tulisi asianajajalla olla mahdollisuus perehtyä myös 
luovutusta vaativan maan tutkimuksiin ja täällä syntyneiden asiakirjojen ja 
niiden sisältämien väitteiden arviointiin. Tämä taasen edellyttäisi, että tuossa 
luovutusta pyytävässäkin maassa olisi hankittavissa ja käytettävissä 
asianajajan palveluja. 
 

Hieman kuitenkin tuntuisi siltä, että avustajan mahdollisuudet ja tehtävät 
jäävät melko vähäiseksi, kun luovutusmenettelyyn johtavia periaatteita ovat 
kuitenkin mahdollisimman täydellinen vastavuoroisuus ja tutkimusoikeuden 
minimointi. Periaatteessa voidaan kuitenkin todeta, että uudistuksen myötä 
jäsenvaltiot luopuvat merkittävästä osasta suvereenisuuttaan kansalaisten 
oikeusaseman alalla. Tähän ei Suomen uudessa perustuslaissakaan ole 
varauduttu, perustuslain mukaan Suomen kansalaista ei saa vastoin tahtoa 
luovuttaa toiseen maahan. Tosin tätä määräystä vastaan on ollut jo aiemmin 
voimassa ollut pohjoismainen oikeusyhteistyö ja luovutusmenettelylakiin 
vuonna 1999 tehdyt muutokset. 
 

Aikaisemmin kaiken perustana ollut legaliteettiperiaate oli oikeudellisen 
ajattelun kulmakivi ja niin lienee edelleenkin, mutta nyt sitä ollaan EU-
ukaasein sivuuttamassa. Se tulisi kuitenkin edelleen aina muistaa, kun 
luovutuspyynnön perusteiksi ilmoitettu teko ei näyttäisi olevan luovuttavan 
valtion oikeusjärjestyksen mukaan rikos. Harkintavalta kuitenkin kaventuu ja 
tämäkin näkökohta saattaa jäädä periaatteelliseksi. 
 
 
 

Helsingissä marraskuun 4. päivänä 2003 

 
Matti Nurmela asianajaja, 
varatuomari Suomen 
Asianajajaliitto 
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EUROOPPALAISTA PIDÄTYSMÄÄRÄYSTÄ KOSKEVAN EU:N PUITEPÄÄTÖKSEN 
KANSALLINEN TÄYTÄNTÖÖNPANO 

 
 
 
 
 

Lakivaliokunta on pyytänyt poliisihallinnolta lisäselvitystä eurooppalaista pi-
dätysmääräystä koskevan puitepäätöksen kansallista täytäntöönpanoa koskeviin 
ratkaisuihin. Selvitystä on pyydetty muun muassa siitä, miten tutkintaan liittyvät tehtävät 
on järjestetty eri viranomaisten kesken EU-valtioiden tasolla. 
 

Selvityspyyntö liittyy lakivaliokunnan 24.10.2003 kuulemiseen, jossa käsiteltiin hallituksen 
esitystä puitepäätöksen kansalliseksi täytäntöönpanemiseksi. 

 
 

1. Yleistä oikeus-ja sisäasioiden yhteistyöstä Euroopan unionissa 
 

Oikeus- ja sisäasiat muodostavat Euroopan unionissa kolmanneksi pilariksi kutsutun 
alueen, joka kattaa muun muassa yhteistyön rikos- ja rikosprosessioikeuden alalla. 
Kolmannen pilarin yhteistyössä kyse on hallitusten välisestä yhteistyöstä, mikä tarkoittaa, 
ettei unionilla ole ylikansallista päätöksentekovaltaa, vaan päätökset voidaan tehdä vain 
jäsenvaltioiden yksimielisellä päätöksellä. 
 

Hallitustenvälisyyden ohella toinen keskeinen lähtökohta rikosoikeudellisen yhteistyön 
kehittämiselle EU-tasolla on, että kansallisia rikosoikeus- ja rikos-prosessijärjestelmiä ei 
edes pyritä harmonisoimaan keskenään. Harmo-nisointipyrkimysten sijasta 
rikosoikeudellista yhteistyötä on Tampereen huippukokouksen johtopäätösten mukaisesti 
lähdetty kehittämään EU-tasolla vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen pohjalta. 
Perusajatuksena vastavuoroisessa tunnustamisessa on, että rikosoikeus- ja 
viranomaisjärjestelmät ovat ja saavat olla erilaisia eri valtioissa, mutta että näistä eroista 
huolimatta jäsenvaltiot kuitenkin tuntevat toistensa järjestelmiä kohtaan niin paljon luot-
tamusta, että ne voivat tunnustaa toisten jäsenvaltioiden oikeusviranomaisten tekemät 
oikeudelliset päätökset erikseen sovituilta osin. 
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Luovuttamisen osalta vastavuoroisen tunnustamisen periaate merkitsee käytännössä 
sitä, että yhden jäsenvaltion oikeusviranomaisen antama pidätysmääräys tunnustetaan ja 
pannaan täytäntöön sellaisenaan muissa valtioissa. Täytäntöönpanoprosessin tulee olla 
aidosti verrannollinen kotimaisen oikeusviranomaisen tekemän päätöksen 
täytäntöönpanoon nähden. Asiaa ei saa pyrkiä tutkimaan uudelleen tarpeettoman 
laajasti. Tämä on puitepäätöksen tausta-ajatus ja kantava periaate. 
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2. Rikostutkinnan järjestämiseen liittyvistä erilaisista ratkaisuista EU-valtioissa 
 

Rikosoikeusjärjestelmät ja niihin liittyvät viranomaisratkaisut ovat kehittyneet eri EU-
valtioissa ajan myötä hyvin erilaisissa historiallisissa ja poliittisissa olosuhteissa 
vastaamaan kunkin valtion erityisiin tarpeisiin. Tästä seuraa, etteivät järjestelmien edut ja 
heikkoudet ole keskenään yhteismitallisesti vertailtavissa, koska ne on sovitettava paitsi 
kunkin valtion nykyiseen yhteiskuntarakenteeseen, niin myös valtion poliittishistorialliseen 
taustaan. Järjestelmiä saatikka niiden osia ei voida asettaa keskinäiseen 
paremmuusjärjestykseen niin, että muiden valtioiden kannattaisi sopeutua tiettyyn 
standardiin. Kunkin järjestelmän toimivuutta tuleekin arvioida ja kehittää erikseen omana 
kokonaisuutenaan. Vertailtavuutta vaikeuttaa olennaisesti myös se, ettei käsitteistölle ole 
määritelty yhtenäistä sisältöä, vaan käsitteet vaihtelevat valtioittain (esimerkiksi käsite 
"pakkokeinot"). Samoin eri maiden viranomaiset eivät ole keskenään täysin 
verrannolliset. 
 

Esimerkkinä voidaan todeta, että riippumatta mahdollisesti objektiivisesti osoitettavista 
eduista poliisijohtoinen järjestelmä ei tulisi kysymykseen Espanjan historian omaavassa 
valtiossa, jossa kansalaisilla edelleen vallitsee syvä epäluottamus diktatuurin valtaa 
toteuttaneeseen poliisiin. 
 

On myöskin syytä huomata, ettei harmonisointi ole edellytyksenä rikosoikeudellisen 
yhteistyön tehostamiselle. Yhtä tehokkaaseen lopputulokseen päästään vastavuoroisen 
tunnustamisen periaatteen soveltamisen kautta. Vastavuoroisen tunnustamisen 
periaatteen hyödyntäminen harmonisoinnin sijasta mahdollistaa tehokkaan 
rikosoikeudellisen yhteistyön ottamalla samanaikaisesti huomioon ja säilyttämällä 
valtioiden poliittishistorialliset ja yhteiskunnalliset erityispiirteet. 
 

Edellä selostettujen tosiseikkojen tunnustaminen ja hyväksyminen ovat olleet keskeisenä 
taustasyynä sille, etteivät jäsenvaltiot ole olleet halukkaita kehittämään rikosoikeudellista 
yhteistyötään harmonisonnin kautta, vaikka tarve ja poliittinen paine yhteistyön 
tehostamiseen ovat erityisesti viime vuosina olleet erittäin kovat. 
 

Suomessa poliisi toimii vakiintuneesti tutkinnanjohdosta ja muun muassa monista 
pakkokeinoista vastaavana viranomaisena. Poliisi toimii esitutkintaa 
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suorittaessaan oikeusviranomaisena, minkä Suomi on ilmoittanut myös muille valtioille 
Euroopan Neuvoston rikosoikeusapua koskevaan yleissopimukseen antamassaan 
selityksessä. Tehtäviensä ja vastuidensa vuoksi Suomen poliisin koulutustason on oltava 
korkea, käytännössä se edustaa kansainvälisesti vertaillen huippuluokkaa. 
Tutkinnanjohtotehtävistä vastaavien päällystöön kuuluvien poliisimiesten kokemusta, 
ammattitaitoa ja etiikkaa on myös pidettävä erittäin korkeatasoisina sekä Suomen 
rikostutkintajärjestelmää kokonaisuutena arvioiden tehokkaana ja hyvin toimivana. 
Järjestelmän toimivuutta kuvaa myös esimerkiksi poliisin nauttima korkea luottamus 
kansalaisten keskuudessa. Vastaavia poliisijohtoisia tutkintajärjestelmiä on löydettävissä 
muistakin EU-valtioista, esimerkiksi Tanskassa on voimassa Suomen aikaisempaan 
nimismiesjärjestelmään verrannollinen poliisijohtoinen rikos-tutkintajärjestelmä. 
 
Edellä selostettuun viitaten voidaan johtopäätöksenä tyytyä toteamaan, että 
rikostutkintaan liittyvät tehtävät on eri EU-valtioissa osoitettu eri viranomaisille - poliisi- tai 
syyttäjäviranomaiselle tai tutkintatuomarille. Perusratkaisuihin sisältyy lisäksi erilaisia 
menettelyllisiä vaihtoehtoja erilaisten tapausten tutkintaan, jotka käytännössä lähentävät 
järjestelmiä. Eri järjestelmien erot näyt-täytyvätkin tarpeettoman korostuneina, jos 
rajoitutaan tarkkailemaan vain järjestelmien päällimmäisiä perusrakenteita lainsäädännön 
tasolla. Esimerkiksi poliisi- ja tutkintatuomarijohtoiset järjestelmät vaikuttavat ensi 
katsomalta lähes vastakkaisilta, mutta Suomen poliisijohtoisessa tutkinnanjohtojärjestel-
mässäkin useat pakkokeinopäätökset haetaan "pakkokeinotuomariita". Vastaavasti 
realistisen kuvan saamiseksi muiden maiden järjestelmistä, kuten 
tutkintatuomarijohtoisesta järjestelmästä, tulisi ensin suorittaa perusteellinen selvitys ja 
analyysi siitä, miten kyseinen järjestelmä käytännössä toimii, esimerkiksi minkälaisen 
harkinnan perusteella poliisi käytännössä saa pyytämänsä luvat. Todellisen kuvan 
saaminen järjestelyistä edellyttäisi syvällistä perehtymistä eri järjestelmien yksityiskohtiin 
sekä kokemusta niiden käytännön toimivuuden arvioimiseksi. 

 
 

3. Keskusrikospoliisin näkemys 
 

Keskusrikospoliisin näkemyksen mukaan hallituksen esitys ei ole vieraan valtion antaman 
pidättämismääräyksen täytäntöönpanon osalta puitepäätöksen mukainen, sillä 
täytäntöönpanosta vastaavalle viranomaiselle tarkoitetut tehtävät on jaettu Suomessa 
useille eri viranomaisille. Esimerkiksi puitepäätöksen 9 artiklan mukaan muut kuin 
Schengenin tietojärjestelmän kautta toimitettavat pidätysmääräykset toimitetaan suoraan 
täytäntöönpanosta vastaavalle viranomaiselle eli Suomessa käräjäoikeudelle, kun 
henkilön olinpaikka tunnetaan. Lakiehdotuksen 13 §:n 2 momentissa todetaan: "Jos 
luovutettavaksi pyydetyn olinpaikka Suomessa tunnetaan, pyyntö voidaan toimittaa 
suoraan tai kansainvälisten yhteydenpitokanavien välityksellä toimivaltaiselle 
syyttäjäviranomaiselle." Tämä ristiriita toistuu useissa hallituksen esityksen kohdissa. 
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Puitepäätös asettaa noudatettavalle menettelylle eräitä selkeitä vaatimuksia. Kun 
luovuttamisesta päättävän viranomaisen tulee olla oikeusviranomainen, ei 
oikeusministeriö tule kysymykseen. Lisäksi vaatimuksena on, että pidätysmääräys 
annetaan yhdessä jäsenvaltiossa ja se pannaan täytäntöön toisessa. Erillisestä 
luovutuspyynnöstä ja päätöksestä on puitepäätöksen mukaan luovuttava. Vaikka useiden 
muiden ratkaisujen osalta valtioille on jätetty liikkumavaraa, tulee kansallisten ratkaisujen 
lähtökohtana kuitenkin olla puitepäätöksen tarkoituksen ja perusperiaatteen 
toteutuminen. Vastavuoroisen tunnustamisen periaatteella tarkoitetaan juuri sitä, että 
toisten jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten tekemiin päätöksiin tulisi voida 
luottaa siinä määrin, että ne voitaisiin lähtökohtaisesti panna suoraan täytäntöön ilman 
asian uudelleen tutkimista. Asiaa ei saa pyrkiä tutkimaan uudelleen laajemmin kuin 
puitepäätöksen mukaisten kieltäytymisperusteiden selvittämiseksi on välttämätöntä. 
 

Puitepäätöksen keskeisenä tavoitteena on ollut luovutusmenettelyn yksinkertaistaminen 
ja nopeuttaminen käytössä oleviin luovutusmenettelyihin verrattuna. Tärkeänä 
lähtökohtana tässä arvioinnissa on pidettävä nykyistä EU:n jäsenvaltioiden välistä 
yksinkertaista luovutusmenettelyä. Suomessa yksinkertaistettu menettely on toteutettu 
käytännössä siten, että poliisi on ottanut etsintäkuulutetun henkilön kiinni ja säilöön sekä 
esittänyt käräjäoikeudelle henkilön säilössä pitämistä luovutustarkoituksessa. 
Käräjäoikeus on harkinnut säilössä pitämisen edellytykset. Keskusrikospoliisi on tehnyt 
luovuttamis-tutkinnan ja oikeusministeriö päätöksen suoraan etsintäkuulutuksen perus-
teella. Ehdotetusta menettelystä ei näin ollen voida muodostaa jo käytössä ollutta 
yksinkertaistettua menettelyä hitaammaksi tai monivaiheisemmaksi, mikä siitä tulisi 
hallituksen esityksessä tarkoitetussa muodossa. 
 

Hallituksen esityksessä esitetyt perustelut pyynnön toimittamisesta syyttäjälle eivät ole 
kestävät eikä puitepäätös sellaista salli. Esityksessä tyydytään vain toteamaan (s. 32): 
"Vaikka esityksen mukaan tuomioistuimet tekevät luovuttamista koskevat päätökset, 
perusteltua ei ole, että pyyntö toimitettaisiin tuomioistuimelle." On huomattava, että 
puitepäätös nimenomaisesti edellyttää pyynnön toimittamista suoraan täytäntöönpanosta 
vastaavalle viranomaiselle. 
 

Keskusrikospoliisin näkemyksen mukaan luovutusmenettelyyn liittyvän säi-
löönottokäsittelyn tulee tapahtuma vastaavalla tavalla ja vastaavien viranomaisten 
toimesta kuin vangitsemisasian käsittely kotimaisissa asioissa ja muihin kuin EU-maihin 
tapahtuvassa luovuttamisessa. Suomen kansallisia rikosprosessi- ja 
viranomaisjärjestelmiä ei tule tarpeettomasti muuttaa puitepäätöksen täytäntöönpanon 
vedoten, vaan toimivat kansalliset järjestelmät tulee jättää edelleen voimaan. Kansallisten 
viranomaisten toimivaltuuksien muuttaminen tarkoittaa tosiasiallisesti yhteiskunnan 
perusrakenteiden harmonisointia. On huomattava, ettei puitepäätös tällaista muutosta 
edellytä, minkä vuoksi onkin kysyttävä, mihin muutoksella tosiasiallisesti pyritään. Se, 
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että perustelut ovat tältäkin osin kestämättömät ja kehäpäätelmän luonteiset, herättää 
myös kysymyksen järjestelyn tosiasiallisesta tarkoituksesta. 
 

Keskusrikospoliisi viittaa muilta osin aikaisempaan lausuntoonsa asiasta. 
 
 
 
 
 
 
 

Keskusrikospoliisin päällikkö 
Poliisineuvos Rauno Ranta 

Rikostarkastaja Marko Viitanen 



 

hEobjlöbZ t/p h*? VrfhaJ 

A 3^ 
 

Apulaisoikeusasiamies Ilkka Rautio Dnro 2374/5/03 

6.11.2003 
 
 

HE 88/2003 vp 
 
 
 
 
 
Lakivaliokunnalle 

 
 
 
 

Totean aluksi, ettei minulla ei ole mahdollisuutta yksityiskohtaisesti lausua 
käsityksiäni ehdotetusta sääntelystä. Esitänkin lausuntonani vain eräitä 
periaatteellisia huomioita ja yksityiskohtaisemmat havainnot ovat lähinnä 
esimerkinomaisia. En myöskään ole ryhtynyt yksityiskohtaisesti käymään läpi 
puitepäätöstä eli sitä, mihin kansallisilla ratkaisuilla ei enää voida vaikuttaa. 
 
 

Yleistä 
 

Luovutuksia koskevat kantelut ovat laillisuusvalvonnassa harvinaisia. Tämä on 
luovutusten ylipäätään (vielä) vähäinen määräkin huomioon ottaen luonnollista. Näin 
ollen tätä kautta ei tietooni ole tullut toistuvia ongelmakohtia. Tosin on luultavaa, että 
tulevaisuudessa nämä asiat lisääntyvät ja niiden painoarvo kasvaa. Tilanteen 
kehittymistä onkin syytä seurata. 
 

Esityksen tavoitteet ja lähtökohdat ovat nähdäkseni perusteltuja. Tosin heti on 
korostettava, että esityksen sisältö on ristiriidassa perustuslain 9 §:n 3 momentin 
kanssa. Voin yhtyä perustuslakivaliokunnan kantaan (PeVL 42/2001 vp) siitä, että 
perustuslakia on tältä osin muutettava vastaamaan todellista oikeustilaa. Kun 
perustuslakin muutosta tullaan esittämään erillisessä hallituksen esityksessä, jota ei 
vielä ole käsillä, en voi ottaa kantaa po. lain ja (tulevan) perustuslain 9 §:n 3 
momentin vastaavuuteen. 
 

Luovutusmenettelyä koskevat säännökset ovat tällä hetkellä varsin hajanainen 
kokonaisuus. Sääntelyn yksinkertaistamiseen ja yhdenmukaistamiseen pyrkiminen on 
aina tervetullutta, mutta nyt ehdotetun uudistuksenkaan jälkeen luovutuksia koskeva 
säännöstö ei ole helposti hallittavissa. 
 

Kiinnitän vielä huomiota siihen, että EU-luovuttamislain taustalla on ajatus siitä, että 
EU on alue, jossa kulttuuri ja oikeusperinteet ovat niin yhtenäiset, 



 

että esitetyn kaltainen pitkälle menevä rikosoikeudellisten päätösten vastavuoroinen 
tunnustaminen voidaan toteuttaa. Esityksessä ei kuitenkaan nähdäkseni ole pohdittu 
EU:n laajentumisen vaikutuksia. Laajentumisen yhteydessä EU.hun tulee maita, 
joiden osalta voidaan ainakin esittää kysymys siitä, onko niiden tuomioistuin- ja 
täytäntöönpanokulttuuri kaikilta osin sellainen, että perus-ja ihmisoikeudet sellaisina 
kuin ne maassamme käsitetään tulevat riittävästi huomioon otetuiksi. 
 
Menettelystä 
 

Luovutusasioiden käsittelyn siirtäminen käräjäoikeuksiin on nähdäkseni perusteltua 
esityksen perusteluissakin mainituista syistä. Pidän myös tarkoituksenmukaisena ja 
oikeusturvasyistäkin hyvänä sitä, että asiat keskitetään varsin harvoihin 
käräjäoikeuksiin. Tällöin on mahdollisuus täsmäkouluttaa ko. käräjäoikeuksien 
henkilöstöä sekä tiettyjä luovutusasioi-hin (ilmeisesti erikoistuvia) syyttäjiä ja 
poliisimiehiä perusteellisemmin. Asioitakin tullee käsiteltäväksi sen verran usein, että 
jonkinmoisia rutiineja syntyy. Vielä rohkeampaakin keskittämistä voisi ehkä harkita. 
Joka tapauksessa riittävän koulutuksen ja muun valmistautumisen merkitystä tuskin 
voi liikaa korostaa, koska kysymyksessä on tuomioistuimille (ja pitkälti kai 
syyttäjillekin) uusi ja merkitystään lisäävä oikeudenala. 
 

Soveltamisalan osalta kokonaisjärjestelmän selkeyttä ei lisää se, että pohjoismaiden 
kesken sovelletaan ensisijaisesti pohjoismaista luovutuslakia ja vasta toissijaisesti 
ehdotettua uutta lakia. Voi myös kysyä, eikö luovutuksista pohjoismaidenkin kesken 
olisi syytä päättää tuomioistuimessa, kun kerran pidetään tärkeänä, että 
päätöksenteko perustuu oikeusviranomaisten oikeudellisiin päätöksiin. 
 

Luonnoksessa on huomattavan usein käytetty ratkaisuna sitä, että menettelytapojen 
osalta viitataan muuhun lakiin, jota sovelletaan "soveltuvin osin" (ainakin EU-
luovuttamislain 16 § 2, 17 § 2, 17 § 3, 18 § 1, 20 § 2 ja 25 §). Tämä 
lainsäädäntötekniikka jättää tilanteesta riippuen vaihtelevan määrän harkintavaltaa 
soveltajalleen, esim. esityksen 25 § tuo mukanaan varsin mittavan sääntelyn. Vaikka 
minulla ei tässä yhteydessä olekaan esit tää esimerkkiä ongelmatilanteista, niin 
vaarana on ainakin, että soveltamiskäytännöt eri käräjäoikeuksissa poikkeavat 
perusteettomasti toisistaan. Asiaan tuleekin koulutuksessa ja mahdollisessa 
ohjeistuksessa kiinnitettävä huomiota. 
 
 

"Aineellisista" säännöksistä 
 

Luovuttaminen kaksoisrangaistavuuden täyttyessä voinee tulla kysymykseen varsin 
pienistäkin rikoksista. Vielä ongelmallisempaa on, että EU-luovuttamislain 3 §:n 2 
momentin luettelo teoista, joista luovutetaan kaksoisrangaistavuutta tutkimatta, on 
kovin lavea - kylläkin puitepäätöksestä johtuen. Perustelujen mukaan valtioiden tulee 
pitkälti luottaa luovutusta pyytävän valtion ilmoitukseen siitä, että kysymys on 
luettelossa tarkoitettu 
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teko. Tekojen luonnehdinnat ovat osin erittäin väljiä, esim. kohdassa 20 "petollinen 
menettely" (petos on erikseen mainittu kohdassa 8). 
 

Tässä yhteydessä on myös huomattava, että EU-luovuttamislaki ei sisältäisi poliittisia 
rikoksia eikä sotilasrikoksia koskevaa kieltäytymisperustetta. 
 

Ehdotetuista kieltäytymisperusteista kiinnittää huomiota erityisesti 6 §:n 6 kohta. 
Perusteluissa painotetaan kovin vahvasti tämän perusteen äärimmäistä 
harvinaisuutta. Mielestäni tähän ei ole syytä: tuomioistuimen on tutkittava, onko 
kieltäytymisperuste olemassa eikä mitään tulkintapresump-tiota ole aihetta korostaa. 
Se, että valtio viime kädessä vastaa ihmisoikeussopimuksen rikkomisesta, ei voi olla 
peruste olla suojaamatta luovutettavaksi vaadittua henkilöä, jos on perusteltua syytä 
epäillä ihmisoikeusoikeus-loukkauksen tapahtuvan. Viittaan myös edellä lausumaani 
EU:n laajentumisen vaikutuksista, joka käsitykseni mukaan korostaa kunkin 
yksittäistapauksen huolellisen tutkimisen tärkeyttä. Lähtökohta ei voi olla se, että EU-
maan viranomaiset eivät tee muuta kuin perusteltuja luovuttamispyyntöjä ja että EU-
maissa ei voitaisi syyllistyä perus- ja ihmisoikeuksien loukkaamiseen. Kun 
päätösvalta annetaan tuomioistuimille, ne tekevät päätöksensä itsenäisesti ja 
mielestäni tulisi pikemminkin korostaa tuomioistuimen roolia sen varmistamisessa, 
ettei perus- ja ihmisloukkauksia pääse tapahtumaan. 
 

Huomiota herättää myös se, että inhimillisesti katsoen kohtuuttomissa tilanteissakaan 
ei ole mahdollisuutta muuta kuin tilapäisesti lykätä luovuttamista. 
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Till Riksdagens lagutskott 
 

Utíátande med anledning av Regeringens proposition tili Riksdagen med förslag tili lag om 
utlämning för brott mellan Finland och de övriga medlemsstaterna i Europeiska Unionen 
samt tili vissa lagar som har samband med den (RP 88/2003) 
 

Allmänt. - Föreliggande proposition grundas pá Rádets rambeslut 2002/584/RIF om en 
europeisk arresteringsorder och överlämnande mellan medlemsstaterna och innebär att 
rambeslutets bestämmelser genomförs i fmsk rätt. Det finns goda skäl att beteckna 
arresteringsordern som en hörnsten i den europeiska straffprocessrätten. Som helhet har jag 
inga större anmärkningar mot det finska sättet att genomföra rambeslutet. Det kan t.ex. 
hälsas med tillfredställelse att de viktigaste atgärderna koncentreras tili äklagare och 
domstol. I förhällande tili det nórmala utlämningsfbrfarandet i stöd av UtlämningsL har 
systemet gjorts mycket klarare och entydigare. Samtidigt kan det knappast förnekas att 
rättsläget efter 1.1.2004 inte är särskilt tillfredsställande eftersom vi da har tre olika 
utlämningsmodeller; det allmänna, det nordiska och det europeiska. 
 

Nedan skall jag dock lyfta fram nagra punkter som inte kan ses som helt lyckade i det 
finska lagförslaget. 
 

Formuläret. - Som bilaga tili rambeslutet ingár ett formular för att användas vid begäran 
om europeisk arresteringsorder. Enligt artikel 8 utgör formuläret en grund för begäran - de 
fragor som finns i formuläret skall besvaras. I RP 88/2003 s. 32 sägs att formuläret enligt 
huvudregeln skall användas när begäran om arrestering och överlämnande görs. Det hävdas 
ocksä formuläret inte behöver användas utan man kan även formfritt ange de uppgifter som 
ingár i formuläret. Detta förfarande -utlämnande av formuläret frän RP 88/2003 á ena sidan 
och framläggande av presumtionen om dess användande á andra sidan - väcker 
betänkligheter. För det första blir det helt oklart varför formuläret inte tagits med i RP 
88/2003, särskilt som rambeslutet ingár som bilaga i propositionen. Här kan jämföras med 
motsvarande svenska proposition (Prop. 2003/04:7) som inneháller nämnda formular. För 
det andra fragor man sig om det alls är realistiskt att se bruket av rambeslutets formular 
som fakultativt. I motsvarande svenska proposition utgär man direkt i lagtexten frän att "En 
arresteringstorder skall vara upprättad i enlighet med formuläret i bilagan tili rambeslutet... 
" Man torde kunna utgá frän att en begäran som inte följer formulareis inneháll och struktur 
ger upphov tili svárigheter i mottagarlandet. Min bedömning är att Finland i praktiken 
mäste följa den svenska modellen. 
 

Ömsesidigt godkännande. - Enligt rambeslutets artikel 1(2) skall en medlemsstat i enlighet 
med principen om ömsesidigt erkännande godta och verkställa en begäran som gripande 
och överlämnade frän en annan medlemsstat. Rambeslutets idé kan sägas vara att den 
mottagande staten godkänner en annan stats beslut, nágot som är ett uttryck för principen 
om ömsesidigt erkännande. Det sätt pá vilket principen har lyfts fram under señare tid 
inom EU-sammanhang talar för en stark princip. Samtidigt skall givetvis andra principer 
beaktas, inte minst de som kommer tili uttryck i EMRK, nágot som klart framgár av artikel 
1(3) i rambeslutet. Det är mot derma bakgrund forvánande att RP 88/2003 inte inneháller 
nágon som helst diskussion om principens betydelse för tolkningen av de enskilda 
bestämmelserna i den föreslagna lagen. Nágon 



 

form av positionsbestämning hade varit önskvärd, inte minst som fiera rambeslut är att 
vänta inom straffprocessens omráde. 
 

Den berördes rättsskydd. - Den som begärs utlämnad enligt arresteringsorderns regier har 
utan tvivel ett förhallandevis gott rättsskydd. Fastän det är domstolen som fattar beslut om 
utlämning är det knappast nágot som hindrar att polis och áklagare griper in vid klara fall 
av utlämningshinder och ser till att den eftersökta inte berövas friheten. 
 
Den berördes rättsskydd bör dock förstärkas pá nágra punkter. 
 

Bristfällig begäran. - I den lista pá grunder som tvingar eller ger möjlighet till förvägrad 
utlämning (se 5-6 §§ i lagförslaget) saknas en utsaga om att utlämning förvägras ifall 
begäran om utlämning även efter komplettering är sá bristfällig att nágon prövning av 
begäran inte kan göras. Detta är i sig självklart men en explicit utsaga i lagtexten vore pá 
sin plats. En sádan utsaga ingár i det svenska lagförslaget (se 3 § 1 punkten i Prop. 
2003/04:7) 
 

Försvarare. - Enligt lagförslagets 20 § 2 mom. förutsätts för att en försvarare skall utses att 
den berörde personen begär om det. Vad jag kan se finns det ingen orsak att här radikalt 
avvika frán regieringen i L om rättegäng i brottmál 2:1. Mitt förslag är följande: 
 

Förutom när den berörde begär det bör försvarare utses á tjänstens vägnar átminstone om 
1) han inte klarar av att försvara sig själv eller om 2) han är under 18 ár. 
 

Derma lösning skulle även överensstämma med det svenska förslaget (se 8 § i Prop. 
2003/04:7) 
 

Underrättelser till den berörde. - Enligt lagförslagets 21 § skall centralpolisen upplysa den 
berörde om den gjorda begäran om utlämning samt ställa vissa i lagen angivna fragor, bl.a. 
gällande ett eventuellt samtycke tili utlämningen. I uppräkningen saknas dock en viktig 
omständighet. Enligt lagförslagets 8 § kan en finsk medborgare begära att han fár avtjäna 
det utdömda straffet i hemlandet. Vad jag kan se bör till 21 § fogas en utsaga om att 
centralkriminalpolisen även skall ställa denna fraga. 
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Asia: Hallituksen esitys (HE) 88/2003 vp laiksi rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta 
Suomen ja muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi 

 
 

Yleistä 
 

Esillä oleva HE on merkittävä EU:n jäsenvaltioiden kesken tapahtuvaa rikosasiain oikeudellista yh-
teistyötä koskeva lainsäädäntöhanke. Tämä hankkeen toteutustapa eroaa huomattavasti eduskunnassa 
parhaillaan käsiteltävän toisen vastaavan hankkeen, keskinäisestä oikeusavusta rikosasioissa EU:n 
jäsenvaltioiden välillä tehdyn yleissopimuksen, kansallisesta voimaansaattamisesta (HE 31/2003 vp). 
Tarkasteltavalla HE:llä pannaan kansallisesti täytäntöön EU:n neuvoston puitepäätös eurooppalaisesta 
pidätysmääräyksestä ja jäsenvaltioiden välisistä luovutusmenettelyistä (EYVL L 190, 18.7.2002). EU:n 
puitepäätökset velvoittavat jäsenvaltioita saavutettavaan tulokseen nähden, mutta jättävät kansallisten 
viranomaisten harkittavaksi muodon ja keinot. 
 

Puitepäätös perustuu komission 19.9.2001 antamaan ehdotukseen. Sitä käsiteltiin perusteellisesti 
eduskunnassa (U 66/2001 vp), jolloin sekä perustuslaki- että lakivaliokunnan kannanotoissa kiinnitettiin 
huomiota ehdotuksen ongelmallisiin kohtiin. Omissa lausunnoissani perustuslakivaliokunnalle ja 
lakivaliokunnalle (19. ja 23.10.2001) esitin, että puitepäätöksen edustama ajattelu vastavuoroisen 
tunnustamisen laajentamisesta ja eurooppalaisen oikeusalueen vahventamisesta edellyttävät EU:n 
jäsenvaltioiden keskinäistä luottamusta toistensa oikeusjärjestelmiin ja niiden takaamaan ihmis- ja 
perusoikeuksien suojaan. Tämän luottamuksen lisäämiseksi yksilöiden, erityisesti rikoksista epäiltyjen, 
ihmis- ja perusoikeussuojaa on vahvennettava valtioiden rajat ylittävissä rikosoikeudenkäynneissä. 
Seuraavassa tuon esiin näihin vaatimuksiin liittyviä kysymyksiä. 
 

Puitepäätöksen täytäntöönpanotavasta 
 

Kyseisen puitepäätöksen täytäntöön panemiseksi annettaisiin uusi laki rikoksen johdosta tapahtuvasta 
luovuttamisesta Suomen ja muiden EU:n jäsenvaltioiden välillä (jäljempänä: lakiehdotus). Uudessa laissa 
ei käytettäisi puitepäätöksen terminologiaa eurooppalaisesta pidätysmääräyksestä, vaan mukautettaisiin 
käsitteistö rikoksentekijäin luovuttamisoikeudesta tuttuihin termeihin. On pidetty tärkeänä, että rikoksen 
johdosta tapahtuvaa luovuttamista koskevan kolmen lain käsitteet ovat yhdenmukaiset (HE s. 8/II). 
 

Tutkija Juha Sihto on artikkelissaan Den europeiska arresteringsordern (JFT 2003 s. 502-531, erit. 529) 
kiinnittänyt huomiota juridisen konstruktion valinnan merkitykseen ja mielestäni oikein korostanut, ettei 
puitepäätöksen terminologiasta poikkeavan käsitteistön omaksuminen Suomessa saa johtaa 
virhetulkmtoihin puitepäätöksen asettamiin velvoitteisiin nähden tai aukkojen jäämiseen sen täy-
täntöönpanossa. Vastaavasti on esimerkiksi itävaltalaisessa kirjallisuudessa todettu luovutusoikeudesta 
poikkeavan tenninologian selvästi osoittavan uudenlaista oikeusperustaa sääntelylle: kansainvälisen 
sopimusoikeuden sijasta kantavana oikeusperiaatteena on vastavuoroinen tunnustaminen (ks. Fritz Zeder, 
Der Europäische Haftbefehl: das Ende der Auslieferung der EU? AnwBl 2003/7-8). 
 

Keskeinen muttei yksiselitteisesti vastattavissa oleva kysymys on, mikä on kansallinen harkinnanvara 
puitepäätöksen täytäntöönpanossa. HE:ssä aiheellisesti katsotaan tällaista harkinnanvaraa olevan. 
Ymmärrettävästi HE:n sisältämillä lainuudistuksilla pyritään mahdollisimman johdonmukaiseen 
rikoksentekijäin luo vuttamisoikeuden järjestelmään, mutta tavoitteen saavuttaminen on vaikeaa, koska 
rinnakkaisesti olisi voimassa erilaisia luovuttamisoikeuden osajärjestelmiä. HE:n eräitten yksittäisten 
sääntelyehdotusten osalta on vaikeaa perusteluista selvästi päätellä, perustuvatko ne nimenomaan 
puitepäätökseen vai muihin näkökohtiin. 
 



 

Eurooppalaista pidätysmääräystä koskevan puitepäätöksen edellyttämillä järjestelyillä pyritään 
olennaisesti tehostamaan EU :n jäsenvaltioiden välillä tapahtuvaa rikoksentekijöiden luovuttamista eli 
"etsityn henkilön kiinniottamista ja luovuttamista toisen jäsenvaltion toimesta syytetoimenpiteitä tai... 
rangaistuksen tai turvaamistoimenpiteen täytäntöönpanemista varten". Tähänastisiin luovutussopimuksiin 
verrattuna uuden lainsäädännön asettamat edellytykset ja ehdot henkilöiden luovuttamiselle toiseen EU:n 
jäsenvaltioon merkittävästi helpottuvat sekä menettelytavat muuttuvat. 
 

Suomesta luovuttamisen edellytyksistä 
 
Kun koko lainsäädäntöhankkeen tärkein tavoite on tehostaa EU:n jäsenvaltioiden välistä rikoksentekijäin 
luovuttamista, on tärkeää arvioida tämän vastapainona olevia luovuttamisen rajoituksia. Näiden 
edellytysten merkitys korostuu senkin takia, että luovutuspyyntöön suostuminen ei enää olisi 
lähtökohtaisesti harkinnanvaraista (ks. lakiehdotuksen 2 §:"...suostutaan..."). 
 
Perinteisessä luovutusoikeudessa on kaksoisrangaistavuuden vaatimus tärkeä rajoitus. Tässä suhteessa 
lakiehdotus merkitsee olennaista muutosta. Tätä koskevassa 3 §:ssä oleva rikosten luettelo on 
rikosoikeudellisen laillisuusperiaatteen näkökulmasta sietämättömän epämääräinen. Puitepäätökseen 
perustuva 3 § merkitsee myös - ennen EU:n jäsenvaltioiden rikosoikeuden erityisen osan huomattavaa 
lähentymistä -, että siinä olevan rikosluettelon määrittelyä hallitsevat ne maat, joissa rangaistavuus on 
ulotettu sanotussa suhteessa laajimmalle. 
 

Periaatteellisesti merkittävä muutos on suhtautuminen Suomen kansalaisten (tai Suomessa pysyvästi 
asuvien) luovuttamiseen. Tämän puitepäätöksen edellyttämän muutoksen toteuttamiseksi on tarpeen 
muuttaa myös Suomen perustuslakia (ks. HE 102/2003 vp). Tähän luovutusoikeuden soveltamisalan 
laajennukseen suhtautumista harkittaessa on tärkeää kiinnittää huomiota lakiehdotuksen 5 ja 6 §:n 
kieltäytymisperusteisiin sekä ehtojen asettamista säänteleviin 8, 9 ja 10 §:ään. 
 

Eräistä toimivaltaisia viranomaisia ja menettelyä koskevista kysymyksistä 
 
Toimivaltaisten viranomaisten suhteen HE:n lainsäädäntötoimet merkitsevät puitepäätöksen määräysten 
johdosta huomattavaa muutosta. Päätöksenteossa oikeusviranomaiset ovat entistä tärkeämmässä asemassa, 
mikä on myönteistä kehitystä. Kun menettelytavoissa noudatetaan mahdollisimman pitkälle rikosasian 
yleistä käsittelyjärjestystä, itse pitäisin esitettyä parempana normaalia rikos-prosessijärjestelmää, jossa 
luovutusasioita ei ohjata vain tiettyihin alioikeuksiin ja jossa valitusvai-heessa muutoksenhakuja ei ohjata 
suoraan korkeimpaan oikeuteen (ehdottamani mukainen "normaali" rikosasiain käsittelytapa esitetään 
omaksuttavaksi Ruotsissa; ks. Prop. 2003/04:7). Myös 



 

syyttäjien asemaa ehdotetaan HErssä vahvennettavaksi suhteessa poliisiviranomaisiin, mitä sitäkin pidän 
myönteisenä kehityssuuntana. 
 

Menettelytapasäännöksistä on merkittävää parantaa puolustettavan ja puolustajan oikeuksia (ks. erit. 20 
§). Yleiseurooppalaiseltakin kannalta ongelma kuitenkin on, ettei kyseistä puitepäätöstä EU:n 
jäsenmaissa täytäntöön pantaessa rikoksesta epäillyn oikeusaseman kannalta olennaisia oikeusturvan 
takeita ole kaikissa jäsenmaissa tyydyttävästi järjestetty. Tämä on haaste uudelle EU:n perustuslailliselle 
sopimukselle. Voi myös kysyä, eikö tulevaisuudessa pitäisi luoda yksilöllinen oikeuskeino 
eurooppalaisella tasolla (ks. myös esim. Zider, em. artikkeli s. 386). Tosin Euroopan yhteisöjen 
tuomioistuimella oleva ennakkopäätösvalta puitepäätösten tulkintaa koskevissa kysymyksissä voi olla 
ensi askel sellaisen oikeusturvan kehittämisessä. 



 

Prof. Pekka Koskinen ^fKP ^^faoa ¡1) 
Helsinki 6.11.2003 
Asia: HE 88/2003 vp (luovuttaminen Suomen 
ja muiden EU:n jäsenvaltioiden välillä) 

 
 
 
 
L a k i v a l i o k u n n a l l e  

 
 

Käsiteltävänä on HE 88/2003 vp laiksi rikoksen johdosta tapahtuvasta 
luovuttamisesta Suomen ja muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden 
välillä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. Ehdotetuilla 
säännöksillä pantaisiin täytäntöön eurooppalaisesta pidätysmääräyksestä 
ja jäsenvaltioiden välisistä luovuttamismenettelyistä tehty 
puitepäätös. 
 

HE:n perusteluissa selvitetyin tavoin Suomen rikoksen johdosta 
tapahtuvaa luovuttamista eri tilanteissa koskeva säännöstö on jo nyt 
varsin moninainen. Ehdotettu uusi laki tekee asetelman väistämättä 
entistäkin vaikeammin hahmotettavaksi. 
 

HE:n taustana oleva EU:n puitepäätös on muuttunut valmistelunsa aikana, 
sen jälkeen kun asiaa koskeva U-kirjelmä oli eduskunnassa käsiteltävänä 
vuonna 2001. Tuonaikaiseen versioon löivät leimansa syyskuun 11 päivän 
tapahtumat New Yorkissa, kuten HE:n perusteluissakin tuodaan esiin. 
Edelleen eurooppalaisella pidätysmääräyksellä on kuitenkin tarkoitus 
mennä tavanomaisia luovuttamista koskevia sääntelyitä pitemmälle EU:n 
jäsenvaltioiden keskinäiseen luottamukseen ja oikeudellisten päätösten 
vastavuoroiseen tunnustamiseen perustuvassa yhteistyössä. 
 

Eurooppalaisella luovutusmääräyksellä tavoitellun menettelyn 
eräänlaisesta summaarisuudesta ja yksinkertaisuudesta antaa 
osuvan kuvan menettelyssä käytettäväksi tarkoitettu rasti 
ruutuun -tyyppinen lomake, joka on puitepäätöksen liitteenä. 
Olisi ollut valaisevaa ottaa se mukaan myös HE:n liitteenä 
olevan puitepäätöksen tekstin täydennykseksi. 
 

Esitän seuraavassa joitakin HE:n esiin nostamia ongelmia, joihin olen 
kiinnittänyt huomiota siinä rajoitetussa ajassa, joka on ollut 
käytettävissä asiaan paneutumiseksi. Yleisesti viittaan Juha Sihdon 
erinomaisen valaisevaan ja monin kohdin kriittiseen artikkeliin "Den 
europeiska arresteringsordern" (JFT 2003, s. 502-531). 
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1 §. Soveltamisalaa koskeva 1 §:n muotoilu on epäonnistunut. Parempi 
muotoilu olisi: 
 

"Tämän lain mukaisesti voidaan syytetoimenpiteitä taikka 
vapausrangaistuksen täytäntöönpanoa varten luovuttaa Suomessa 
oleskeleva (poist.) Suomesta toiseen Euroopan unionin jäsenvaltioon 
sekä pyytää toisessa Euroopan unionin jäsenvaltiossa oleskeleva 
fpoist.) luovutettavaksi Suomeen." 

2 luku. Suomesta toiseen jäsenvaltioon luovuttamisen yleiset 
edellytykset liittyvät toisaalta teosta tuon jäsenvaltion laissa 
säädettyyn ankarimpaan rangaistukseen tai jo tuomitun 
vapausrangaistuksen vähimmäispituuteen, toisaalta kysymykseen 
kaksoisrangaistavuuden vaatimuksesta. Lain 3 §:ssä olisi lista 
niistä tekotyypeistä, joiden perusteella luovutettaisiin 
kaksoisrangaistavuuden vaatimusta asettamatta. 
 

Lista käsittää kaikkiaan 32 kohtaa, ja se vaikuttaa Suomen 
rikosoikeuden näkökulmasta osin mielivaltaisesti kootulta. 
Rikosnimikkeet eivät vastaa oman rikoslakimme nimikkeistöä, mitä ei 
voi odottaakaan. Mutta tästä seuraa, että joidenkin kohtien sisältö 
jää hyvin hämäräksi samoin kuin se, miksi tietty tekotyyppi on 
luettelossa ja toinen taas ei. 
 

Mitä on 20 kohdan "petollinen menettely"? Miksi mukana on 
"ryöstöntapaisen kiristyksen" ohessa tavallinen "kiristys" (21 
kohta), mutta ei muita kuin "aseellinen" ryöstö (18 kohta)? 
"Rikollisjärjestöön osallistuminen" (1 kohta) on tietysti täysin 
avoin. Nämä ovat vain muutamia esimerkkiä listan hämäryydestä. 
Vaikka listan rikoksilta ao. jäsenvaltion laissa vaadittu vähintään 
kolmen vuoden vankeusrangaistusmaksimi jonkin verran rajaa 
mahdollisten ongelmatilanteiden alaa, jäljelle jää kuitenkin suuri 
epämääräisyys - joka EU:n laajetetssa uusiin jäsenvaltioihin ei 
ainakaan lievene. 
 

Ehdotetussa lakitekstissä ei oteta kantaa tilanteisiin, joissa 
tuomittu vapausrangaistus käsittää yhteisenä rangaistuksena useita 
rikoksia, joista vain jokin on listaan kuuluva tekotyyppi. 
Vastaavanlaisen ongelman nimenomaisesta säätelystä kotimaisessa 
laissa käy esimerkiksi vaarallisten rikoksenuusijain eristämisestä 
annetun lain 1 §:n 2 momentti. Vastaavanlainen malli ei nyt esillä 
olevassa asiassa varmaankaan tule kysymykseen. 
 

Kieltäytymisperusteet. Lähtökohtana on oikeudellisten päätösten 
vastavuoroinen tunnustaminen ja siihen liittyvä jonkinasteinen 
automatiikka, mitä myös menettelyssä käytettävän lomakkeen 

luonne kuvastaa. Ehdottomista ja harkinnanvaraisista 
kieltäytymisperusteista on kuitenkin säännökset 5 ja 6 §:ssä. 
 

Täsmentämättä näyttää jäävän, missä menettelyn vaiheessa näihin 
kieltäytymisperusteisiin täytyy tai saa vedota. Ehdottomana 
kieltäytymisperusteena on muun muassa se, että henkilö oli 
tekohetkellä alle 15-vuotias. Jos tällaisesta henkilöstä esitetään 
luovutuspyyntö, voidaanko sen edellyttämistä toimenpiteistä alun 
perin kieltäytyä, vai ottaako asiaan kantaa vasta tuomioistuin? 
Täysin selvissä kieltäytymisperusteen käsilläolotilanteissa 
menettely täytyy kai voida pysäyttää jo alkuunsa. 
 

Ehdot. Ehdotetun lain 8-10 §:ssä on säännökset eräiden ehtojen 
asettamisesta luovuttamiselle. Jostain syystä 8 §:ssä ei ole 
samanlaista momenttia kuin 9 ja 10 §:ssä (edeltäkäsin annettava 
vakuutus). Ehdotetun 8 §:n osalta taas kiinnittää huomiota, että 
siinä luovutettavaksi pyydetyn oikeudet on asetettu riippuviksi 



45 

siitä, että hän jo luovuttamisasian käsittelyn yhteydessä on 
esittänyt pyynnön rangaistuksensa suorittamisesta Suomessa. Siitä, 
että tästä asiasta pitäisi nimenomaan ilmoittaa luovutettavaksi 
pyydetylle, ei ole 21 §:ssä nimenomaista mainintaa, vaikka siellä on 
säädetty velvollisuus ilmoittaa muista tähän verrattavista asioista. 
 

Puolustus. Eurooppalaiseen pidätysmääräykseen perustuvan 
luovutusmenettelyn luonteesta johtuu, että luovutuksen kohteeksi 
pyydetyllä on tavallista suurempi oikeudellisen avun tarve. Olisi 
perusteltua huolehtia 20 §:n sääntelyä kattavammin siitä, että 
henkilölle alusta alkaen turvattaisiin asianmukainen puolustus. 
 
 

Helsingissä 6. marraskuuta 2003 
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1. Asian valmistelusta Euroopan unionissa ja eduskunnassa 
 

Hallituksen esitys sisältää ehdotuksen Euroopan unionin neuvoston puitepäätöksen 
eurooppalaisesta pidätysmääräyksestä ja jäsenvaltioiden välisestä luovuttamismenette-lystä 
(jatkossa puitepäätöksen) kansallisesta täytäntöönpanosta. Puitepäätös perustui alun alkaen 
komission ehdotukseen 19.9.2001 ja tuolloin ripeästi tehtyihin toimenpiteisiin terrorismin 
torjumiseksi, joskin tosiasiassa puitepäätöksen lopullinen muotoilu perustuu kaikessa 
olennaisessa Belgian puheenjohtajamaana tekemään ehdotukseen. 
 
Puitepäätöksen taustalla ovat Tampereella 15.-16.10.1999 kokoontuneen Eurooppa-
neuvoston päätelmät oikeuden, vapauden ja turvallisuuden alueesta. Sinänsä hanke 
eurooppalaisesta pidätysmääräyksestä sai alkunsa jo useita vuosia aikaisemmin ja asia sai 
syyskuun terrori-iskujen vuoksi vain uuden, nopeutetun aikataulun. 
 

Ylimääräinen Eurooppa-neuvosto hyväksyi 21.9.2001 päätelmät, joiden mukaan oikeus- ja 
sisäasioiden neuvoston on täsmennettävä pidätysmääräystä koskeva sopimus. Jos samaan 
aikaan valmisteltu terrorismin torjumista koskenut puitepäätös (joka sittemmin johti 
rikoslain uuden 34 a luvun (17/2003) säätämiseen) oli merkitykseltään ensi sijassa 
periaatteellinen, eurooppalaista pidätysmääräystä koskeva hanke on käytännössä erittäin 
merkittävä, koska uudella järjestelmällä pyritään korvaamaan kokonaisuudessaan 
perinteinen rikoksentekijän luovuttamismenettely Euroopan unionin sisällä. 
 

Pekka Koskinen 
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Valtioneuvosto lähetti syksyllä 2001 puitepäätöksen valmisteluvaiheessa eduskunnalle 
kirjelmän U 66/2001 vp sekä lisäksi täydentäviä tietoja asian käsittelystä Euroopan 
unionissa. Perustuslakivaliokunta antoi asiasta lausunnon 42/2001 vp ja lakivaliokunta 
lausunnon 21/2001 vp. Samaan aikaan ehdotuksia käsiteltiin neuvostossa Artikla 36 -
komitean kokouksissa. Neuvoston pääsi istunnossaan 6.-7.12.2001 kummastakin pui-
tepäätösehdotuksesta poliittiseen yhteisymmärrykseen. 
 

Lopullisessa muodossaan puitepäätös hyväksyttiin Euroopan unionin neuvostossa 
13.6.2002. Tarkoitus on, että jäsenvaltioiden lainsäädäntö on muutettu puitepäätöksen 
mukaiseksi vuoden 2003 loppuun mennessä. Puitepäätöksen tavoitteena on luoda Eu2 
 
 
roopan unionin jäsenvaltioiden välille uusi yhtenäinen luovuttamissäännöstö, joka korvaa 
voimassa olevan useaan eri kansainväliseen sopimukseen perustuvan sääntelyn. Puitepäätös 
korvaa myös 1.1.2004 alkaen jäsenvaltioiden välillä voimassa olevat luovuttamista 
koskevat kansainvälisten yleissopimusten vastaavat määräykset (31 artiklan 1 kohta). Näitä 
ovat ennen kaikkea vuoden 1957 eurooppalainen yleissopimus, sen vuonna 1978 tehty 
lisäpöytäkirja, vuonna 1977 tehty terrorismin vastustamisesta tehty yleissopimus, Euroopan 
unionin yhteistyössä tekemät vuosien 1995 ja 1996 sopimukset sekä Schengenin 
yleissopimus. Puitepäätös ei kuitenkaan vaikuta yleissopimusten soveltamiseen Suomen ja 
Euroopan unionin ulkopuolisten valtioiden välillä. 
 

Periaatteessa hanke on Tampereen Eurooppa-neuvoston päätelmien mukainen ja sen 
tavoitteita voidaan pitää kannatettavina. Ylipäätään rikosasioissa olisi keskeistä edetä EU:n 
oikeusalueella samalla tavalla kuin aikanaan 1960-luvulla edettiin Pohjoismaissa. On 
perusteltua aloittaa kansainvälisen rikosoikeusavun ja muun yhteistyön syventämisestä, 
jonka jälkeen - jos tarpeen - voidaan arvioida rikoslainsäädäntöjen yhtenäistämisen tarvetta. 
Yleensä tällaista tarvetta ei ole (tämä koskee sekä Pohjoismaita että BeNeLux-maita), sillä 
järjestelmät, joiden toimintaan vastavuoroisesti luotetaan, lähentyvät yleensä luonnollisella 
tavalla toisiaan, eikä tunnusmerkistöjä koskevia puitepäätöksiä tai yleissopimuksia 
pääsääntöisesti tarvita. 
 
Kansainvälisen poliisiyhteistyön ja oikeudellisen yhteistyön helpottamisen ensisijaisuutta 
saattaisi lakivaliokunnankin olla syytä lausunnossaan korostaa. Tämänkaltaisen yhteistyön 
syventäminen on pohjoismaisen oikeuspolitiikan ytimessä. 
 

Rikoksen johdosta tapahtuva luovuttaminen Suomen ja muiden Euroopan unionin jä-
senvaltioiden välillä perustuu jatkossa tiivistetysti seuraavien ominaisuuksien varaan. 

• Luovuttamisen tarkoituksena on siirtää henkilö pakkokeinoin jäsenvaltiosta toiseen. 
Menettely korvaa perinteisen rikoksen johdosta tapahtuvan luovuttamisen. 

• Menettely on erittäin laaja-alainen eikä vain erikseen määrättyjä rikoksia koskeva. 
• Tuomioistuinten päätökset tunnustetaan vastavuoroisesti. Kun toisen jäsenvaltion 

oikeusviranomainen pyytää henkilön luovuttamista joko lainvoimaisen tuomion 
täytäntöönpanoa varten tai siksi, että häntä vastaan on aloitettu rikos-
prosessuaalinen menettely, tämä oikeusviranomaisen päätös on tunnustettava ja 
pantava täytäntöön automaattisesti koko Euroopan unionin alueella. 

• Luovuttaminen on oikeudellinen toimenpide, jonka täytäntöönpanoon ei enää kuulu 
diplomaattisia piirteitä. Syyttäjät ovat keskeisessä asemassa EU-luovuttamislain 
mukaisessa menettelyssä. Tämä nopeuttaa ja tehostaa menettelyä huomattavasti. 

• Luovutusmenettelyn lähtökohtana on "unionin kansalaisuus". Oman maan 
kansalaisen luovuttaminen ei voi olla esteenä luovuttamiselle. Kansalaisuudella on 
sen sijaan merkitystä sille, missä valtiossa tuomio pannaan täytäntöön. Tähän 
mennessä oman kansalaisen luovuttaminen on ollut mahdollista vain törkeissä 
rikoksissa (ns. minimimaksimi 4 vuotta vankeutta). 

• Myös kaksoisrangaistavuuden vaatimuksesta ja ns. erityissäännöstä {principe de 
spécialité) luovutaan. Rikoksen ei pääsääntöisesti tarvitse olla rangaistava 
luovutuspyynnön toimeenpanevassa maassa. 
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2. Yksityiskohtaiset huomautukset - Laki rikoksen johdosta tapahtuvasta luo-
vuttamisesta Suomen ja muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä 
 

2 j a 3 § - Kaksoisrangaistavuuden vaatimus 
 

Puitepäätöksen valmistelun yhteydessä nimenomaan kaksoisrangaistavuudesta luo-
pumisesta esitettiin eri EU:n jäsenmaissa voimakkaasti toisistaan poikkeavia kantoja. 
Neuvoston istunnossa 6.-7.12.2001 päädyttiin kompromissiin. Voidaan erottaa kolme 
tilannetta. 
 
Ensinnäkin kaksoisrangaistavuuden vaatimuksesta luovuttiin 32 erikseen nimetyn ri-
kostyypin osalta (3 §). Käytännössä luetteloon kuuluvat kaikki tavallisimmat törkeät 
rikokset. Lisäksi edellytetään, että teosta on pyynnön esittäneessä valtiossa säädetty 
vähintään kolmen vuoden vapausrangaistus. Käytännössä rikoksentekijän luovuttamista ei 
ole lievemmissä rikoksissa edes harkittu tähän asti. 
 

Tältä osin huomio kiinnittyy sääntelytekniikkaan. Lakiehdotuksen 3 §:n 2 momentin ns. 
listarikosten luettelo on otettu suoraan puitepäätöksen 2(2) artiklasta. Ongelmana on 
luonnollisesti se, että listarikokset eivät vastaa kotimaista - eivätkä montaa ulkomaistakaan 
- rikoslain terminologiaa. "Terrorismi" (2 kohta) ei ole meillä sellaisenaan rikos (ks. RL 34 
a luku), "tietoverkkorikollisuus" (11 kohta) on määrittelemätön ja kattaa lukuisia muitakin 
rikostyyppejä kuin RL 38 luvussa tarkoitetut, "petollinen menettely" (20 kohta) jää 
merkitykseltään epäselväksi etenkin kun 8 kohta kattaa erikseen petoksen ja EU-
avustuspetoksen, ja "hormonivalmisteiden ja muiden kasvua edistävien aineiden laiton 
kauppa" (25 kohta) voinee kattaa myös muita tekoja kuin meillä dopingrikoksina (RL 44:6-
8) rangaistavat teot. 
 

Lainvalmistelussa omaksuttu linja on toisaalta ymmärrettävä. Puitepäätöksen "kään-
täminen" kotimaisen rikosoikeuden terminologialle olisi todennäköisesti ollut mahdoton 
tehtävä, jos Suomi haluaa pysyä puitepäätöksen sille asettamissa velvoitteissa. Ongelmat 
eivät ainakaan olisi vähentyneet ajan myötä ja uusien jäsenvaltioiden liityttyä Euroopan 
unioniin. 
 

Tältä osin katson, että lakivaliokunnan saattaa olla syytä kiinnittää huomiota kaikelta 
rikosoikeudelliselta sääntelyltä edellytettävään tarkkarajaisuuteen. Mikäli säännöstä ei 
voida kirjoittaa tarkkarajaisempaan muotoon, sitä on sovellettava suppeasti. Epäselvissä 
tapauksissa suomalaisen tuomioistuimen olisi siten jätettävä soveltamatta 3 §:ääja 
edellytettävä 2 §:n mukaisen kaksoisrangaistavuuden vaatimuksen täyttymistä. 
 

Toiseksi muilta rikoksilta (2 §) edellytetään kaksoisrangaistavuutta sekä sitä, että ri-
koksesta Suomessa säädetty ankarin rangaistus on vähintään vuoden vapausrangaistus. 
Rangaistuksen tosiasialliselle ankaruudelle ei ole asetettu mitään kynnystä, joten myös 
sakkorangaistus on riittävä, jotta teko olisi Suomen lainsäädännön mukaan luo-
vuttamiskelpoinen. 
 

Soveltamisala on siten erittäin laaja. Se ulottuu lähes kaikkiin muihin rikoksiin kuin 
ylinopeus- ja tieliikennerikoksiin sekä lieviin rikoksiin kuten näpistys, lievä petos ja lievä 
pahoinpitely. Toisaalta kaksoisrangaistavuutta edellytetään sellaisissa keskustelussa esillä 
olleissa tapauksissa kuten aborttilainsäädäntö, homoseksuaaleja koskeva lainsäädäntö ja 
mielenosoitusvapaus, eikä suomalaisia tai muitakaan luovutettaisi sellaisella perusteella 
jatkossakaan toiseen jäsenvaltioon. 
 

Kolmanneksi puitepäätös koskee kaikkia vähintään neljän kuukauden vapaudenmenetystä 
koskevia lainvoimaisia tuomioita ja poissaolotuomioita rikosasioissa (ja vastaavia 
turvaamistoimenpiteitä). 
 

Myöhemmin tarkasteltavaksi tulevat 6 § (harkinnanvaraiset kieltäytymisperusteet) ja 8§ 
(luovutettavan palauttamista koskeva ehto) voivat käytännössä tehdä muutoksen 
vähäisemmäksi kuin ensi katsomalta vaikuttaa. Suomi voi kieltäytyä luovuttamisesta, jos 
pyyntö koskee vapausrangaistuksen täytäntöönpanoa ja jos luovutettava asuu Suomessa 
pysyvästi ja pyytää saada suorittaa vapausrangaistuksensa Suomessa. Päätettäessä luovuttaa 
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Suomen kansalainen syytetoimenpiteitä varten luovuttamisen ehdoksi on asetettava, että 
hänet välittömästi palautetaan Suomeen suorittamaan mahdollisesti tuomittua 
vapausrangaistusta, ja siis vain oikeudenkäynti tutkintavankeuksi-neen tapahtuisi 
luovuttamista pyytäneessä valtiossa. Huomioon on otettava sekin, että etsitty henkilö saa 
heti pidättämisensä jälkeen käyttöönsä puolustajan (20 §). 
 

Suomen kansalaista ei perustuslain 9 §:n 3 momentin mukaan saa vastoin tahtoaan 
luovuttaa tai siirtää toiseen maahan. Perustuslakivaliokunta katsoi asiaa vuonna 2001 
käsitellessään (PeVL 42/2001 vp), että EU-maiden välinen luovutusmenettely poikkeaa 
kiistatta perustuslain 9 §:n 3 momentista. Ehdotuksen lähtökohdat eroavat myös nykyisistä, 
poikkeuslaeilla avatuista kansalaisten luovuttamismahdollisuuksista, koska puitepäätös 
laajentaa niitä aivan olennaisesti poistaessaan kansalaisten erityisaseman. EU-maiden 
välinen luovuttamismenettely merkitsee sitä, että mahdollisuus Suomen kansalaisen 
luovuttamiseen rikoksen johdosta toiseen EU:n jäsenvaltioon tulee pääsäännöksi eikä ole 
vain törkeisiin rikoksiin kytkeytyvä poikkeus. 
 

Perustuslakivaliokunnan mukaan "on selvää, ettei puitepäätöksen toteuttaminen kan- 
sallisessa lainsäädännössä tältä osin ole mahdollista tavallisen lain säätämisjärjestyk- 
sessä. ----- Perustuslain 9 §:n 3 momentti tulee tällaisen eurooppalaisen sääntelyn 
vuoksi sanonnallisesti selvästi harhaanjohtavaksi. Valtiosääntöoikeudellisesti ei ole 
kestävää, jos todellinen oikeustila maassa perustuu tällaisessa asiassa olennaisesti pe-
rustuslain sanamuodosta eroavaan poikkeuslailla toteutettuun ratkaisuun." 
 

Hallitus on antanut 24.10.2003 eduskunnalle esityksen (HE 102/2003 vp) laiksi Suomen 
perustuslain muuttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. Perustuslain 9 §:n 3 
momentin säännöstä Suomen kansalaisen luovuttamisesta tai siirtämisestä vastoin tahtoaan 
toiseen maahan muutettaisiin siten, että tällaisesta luovuttamisesta tai siirtämisestä voidaan 
säätää tavallisella lailla. Edellytyksenä on, että luovuttaminen tai siirtäminen tapahtuu 
"rikoksen johdosta tai oikeudenkäyntiä varten taikka lapsen huoltoa tai hoitoa koskevan 
päätöksen täytäntöönpanemiseksi". Säännöksessä edellytetään lisäksi, että Suomen 
kansalainen voidaan lain nojalla luovuttaa tai siirtää vain sellaiseen maahan, jossa hänen 
ihmisoikeutensa ja oikeusturvansa on taattu. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 
1.1.2004. Mikäli perustuslain 9 §:n 3 momenttia muutetaan kaavaillulla tavalla, 
perustuslaillista ongelmaa ei enää jatkossa ole. 
5 j a 6 § - Kieltäytymisperusteet 
 

Ehdottomia kieltäytymisperusteita koskevassa 5 §:ssä on 2 kohdaksi kirjattu ns. ne bis in 
idem -suoja. Sen mukaan luovuttamisesta on kieltäydyttävä, jos luovutettavaksi pyydetty on 
Suomessa tai jossakin toisessa EU-jäsenvaltiossa lainvoimaisesti tuomittu pyynnön 
perusteena olevasta teosta. Lisäedellytyksenä on, että jos hänet on tuomittu rangaistukseen, 
hän on suorittanut sen tai suorittaa sitä taikka rangaistusta ei voida enää panna täytäntöön 
tuomion antaneen jäsenvaltion lainsäädännön mukaan. Säännös antaisi laajemman ne bis in 
idem -suojan kuin yleinen luovutuslaki, joka koskee vain Suomessa annettua lainvoimaista 
tuomiota. Säännös on kirjattava luovutuslakiin, koska saman asian kahdesti tutkimisen 
kielto on yksi keskeisimpiä ihmisoikeusperiaatteita. Toisaalta esim. KP-sopimusta on 
tulkittu siten, että kielto ei välttämättä estä saman asian tutkimista kahdessa eri maassa. 
 

Säännöstä täydentää 6 §:n 7 kohta harkinnanvaraisesta kieltäytymisestä luovuttamisesta. 
Kohdan mukaan muussa kuin EU-valtiossa annettu tuomio voisi toimia luovuttamisen 
esteenä. Säännökseen on jätetty harkinnanvaraa, koska EU:n ulkopuolisessa maassa 
oikeusjärjestelmän taso ja ratkaisujen perustelut voivat vaihdella eurooppalaisesta. 
Kansainväliset ihmisoikeussopimukset eivät aseta estettä tällaiselle harkinnanvaraisuudelle. 
 

Ehdottomien kieltäytymisperusteiden 3 kohta rajaa luovuttamisen vähintään viisitoista 
vuotta täyttäneisiin rikoksentekijöihin. EU:n pohjoismaisissa jäsenvaltioissa ikäraja on 15 
vuotta, mannereurooppalaisissa jäsenvaltioissa 14 tai 15 tai niiden yhdistelmä, ja 
Yhdistyneessä kuningaskunnassa ikäraja on pääsääntöisesti liukuva ja alaikärajaa ei 
periaatteessa ole. 
 

Pykälän 4 kohdan mukaan luovuttamisesta tulee kieltäytyä, jos pyyntö koskee vapa-
usrangaistuksen täytäntöönpanoa ja luovutettavaksi pyydetty on Suomen kansalainen ja 
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pyytää saada suorittaa vapausrangaistuksen Suomessa. Jos luovuttamisesta kieltäydytään, 
vapausrangaistus on pantava täytäntöön Suomessa. Säännös jättää käytännössä 
luovutettavaksi pyydetylle henkilölle täyden harkintavallan siitä, haluaako hän suorittaa 
rangaistuksen Suomessa vai pyynnön esittäneessä jäsenvaltiossa. 
 

Kieltäytymisperuste säädettäisiin lakiin Suomen kansalaisia koskevana ehdottomana, 
vaikka puitepäätöksessä se on harkinnanvarainen. Muiden Suomessa pysyvästi asuvien 
osalta peruste olisi harkinnanvarainen (lain 6 §:n 6 kohta) ja edellyttäisi erityisiä syitä. Sen 
sijaan pelkkä oleskelu Suomessa ei riitä kieltäytymisperusteeksi, vaikka puitepäätös sen 
sallisikin (ks. artikla 4 artiklan 6 kohta). 
 

Muiden Suomessa pysyvästi asuvien osalta lakivaliokunnan lienee syytä kiinnittää 
huomiota Euroopan ihmisoikeussopimuksen takaamiin oikeuksiin, joihin kuuluu muun 
muassa perhe-elämän suoja. Ulkomaan kansalaisen luovuttaminen tilanteessa, jossa hänen 
perheensä jäisi Suomeen, voisi rikkoa Suomen kansainvälisiä ihmisoikeusvel-voitteita. 
 

Pykälän 6 kohtaa tarkoittavaa kieltäytymisperustetta ei otettu puitepäätökseen, vaan se on 
johdettu puitepäätöksen muista säännöksistä. Siitä huolimatta kieltäytymisperuste ei ole 
puitepäätöksen vastainen. Puitepäätöksen valmistelussa korostettiin ihmisoikeuksien sekä 
perustuslaissa turvatun oikeusturvan, sananvapauden ja yhdistymisvapauden 
loukkaamattomuuden merkitystä. 
 

Kohdalla voinee olla itsenäistä merkitystä muun muassa tilanteessa, jossa iäkkään, raskaana 
olevan tai terveydentilaltaan heikon henkilön luovuttaminen katsottaisiin kohtuuttomaksi. 
Hallituksen esityksessä korostetaan, että kohtaa tulisi soveltaa varovaisesti. Toisaalta 
voidaan huomauttaa, että puitepäätöksen lähtökohtana on perus-ja ihmisoikeuksien 
kunnioittaminen (ks. johdannon 12 kohta). 
 

Tällaisissa tilanteissa voi toisaalta tulla sovellettavaksi lain 47 §:ssä tarkoitettu täytän-
töönpanon siirtäminen. Tuomioistuin voi sen mukaan siirtää luovuttamispäätöksen 
täytäntöönpanoa, jos "on olemassa seikkoja, joiden vuoksi luovuttaminen olisi inhi-
millisesti kohtuutonta". Lakivaliokunnan voisi olla joka tapauksessa syytä huomauttaa 47 
§:n soveltamismahdollisuudesta silloinkin, kun luovutettavan ihmisoikeudet eivät ole 
uhattuina. 
 

Kuudennen kohdan tarkoittama kieltäytymisperuste on tarpeen myös siitä syystä, että siten 
estetään kategorisesti henkilön luovuttaminen valtioon, jossa häntä vakavasti uhkaa 
kuolemanrangaistus, kidutus tai muu epäinhimillinen tai halventava rangaistus tai kohtelu. 
Puitepäätöstä koskeneessa julkisessa keskustelussa epäiltiin, että puitepäätös tekisi 
mahdolliseksi rikoksentekijän luovuttamisen kuolemanrangaistuksen täytäntöönpanoa 
varten. Tämä ei pidä paikkaansa, koska kaikki EU:n jäsenmaat ovat ratifioineet Euroopan 
ihmisoikeussopimuksen. Sen tulkinnoissa on lähdetty siitä, että luovuttaminen edes 
kuolemanrangaistuksen vakavan uhan alaiseksi on ihmisoikeussopimuksen vastaista. 
 

Voidaan tietysti teoriassa ajatella, että joku EU:n jäsenmaa irtisanoutuu Euroopan 
neuvoston toiminnasta - mikäli se ylipäätään on mahdollista ilman kansanäänestystä ja 
mahdollista erottamista Euroopan unionista - ja ottaa kansallisesti käyttöön kuole-
manrangaistuksen. Kuudes kieltäytymisperuste antaa siinäkin tapauksessa Suomelle 
velvollisuuden kieltäytyä suostumasta luovuttamispyyntöön. Tulkinta on syytä kytkeä 
puitepäätöksen johdannon 13 kohtaan, jonka mukaan henkilöitä "ei saa palauttaa, 
karkottaa tai luovuttaa sellaiseen maahan, jossa heitä vakavasti uhkaa kuolemanran-
gaistus, kidutus tai muu epäinhimillinen tai halventava rangaistus tai kohtelu ". 
 

8 §-Ehdot 
 

Luovutettavan palauttamista koskeva ehto tarkoittaa sitä, että Suomen kansalaisella on aina 
halutessaan oikeus palata Suomeen suorittamaan hänelle toisessa jäsenvaltiossa tuomittu 
rangaistus. Myös Suomessa pysyvästi asuvan luovuttamiselle voidaan asettaa samanlainen 
ehto, mikäli luovutettava sellaista pyytää ja mikäli pyyntöön suostumiselle on erityisiä 
syitä. Säännös on erityisen perusteltu ensi vuonna, kun EU:n jäsenmäärä kasvaa. Uusien 
jäsenvaltioiden vankilaolot on todettu useassa Euroopan neuvoston kidutuksen vastaisen 
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CPT-komitean raportissa puutteellisiksi - jopa siinä määrin, että niiden on epäilty rikkovan 
kidutuksen kieltoa vastaan. 
 

Merkille pantavaa on, että näin meneteltäessä suomalaiset ehdonalaista vapautta koskevat 
kansalliset säännökset tulisivat sovellettaviksi, vaikka itse rangaistustuomiota ei uudelleen 
Suomessa tutkitakaan. Eräissä maissa vanki pääsee meikäläistä nopeammin ehdonalaiseen 
vapauteen, mutta suuressa osassa jäsenvaltioita on käytössä suomalaista sääntelyä vastaavat 
1/2 ja 2/3 -rajat tai ankarammat rajat. 
 

35 § - Viivästykset 
 

Luovuttamislain useissa säännöksissä korostetaan asian käsittelyn kiireellisyyttä. Ko-
konaisuudessaan vapaudenmenetysaika saattaa kuitenkin muodostua varsin pitkäksi. Pykälä 
35 sisältää seuraamukset, joita aiheutuu, jos luovuttamisasiaa ei ole lainvoimaisesti 
ratkaistu 60 päivän kuluessa luovutettavaksi pyydetyn kiinniottamisesta. 
 

Säännös on tarpeellinen. Mainittakoon, että puitepäätöksen valmistelun yhteydessä 
määräaikana pidettiin 90 vuorokautta, joka lopulta on lyhentynyt muun muassa Suomen 
vaatimuksesta. Täytäntöönpanon tai luovuttamisen laillisuus voitaneen tutkia suhteellisen 
lyhyessäkin ajassa. Juttuja on todennäköisesti melko vähän, eikä niiden tutkiminen edellytä 
pitkiä suullisia kuulemisia. 
 

60-61 § - Edelleen luovuttaminen 
 

Luovutusiain 60 §:n 1 momentin lähtökohtana on edelleen luovuttamisen kielto. Tällaista 
edellyttivät asian aikaisemmassa eduskuntakäsittelyssä sekä perustuslaki- että 
lakivaliokunta. Pykälän 2 momentissa ovat ne poikkeukset, jotka koskevat edelleen 
luovuttamista toiseen Euroopan unionin jäsenvaltioon. Jos Suomesta luovutettu oma 
kansalainen tai ulkomaalainen luovutetaan edelleen toiseen jäsenvaltioon, luovutus 
tapahtuu sellaisen alueen sisällä, johon Suomi on monella tapaa sitoutunut ja johon se 
merkittävästi kuuluu kulttuurin ja oikeusperinteidenkin kannalta. 
 

Jos jatko luovutus sen sijaan voisi tapahtua unionin ulkopuoliseen maahan, tällaiset 
argumentit eivät välttämättä päde. Erityisen kriittiseksi jatkoluovutusmahdollisuus 
muodostuisi silloin, jos se saattaisi ulottua maahan, jossa luovutettavaa voi vakavasti uhata 
kuolemanrangaistus. Tämän estää nähdäkseni paitsi edellä selostettu kieltäytymisperuste 
(5:n § 6 kohta), myös 60 §:n 2 momentti, joka kieltää joka tapauksessa edelleen 
luovuttamisen Euroopan unionin ulkopuolelle. Perustuslain 9 §:stä johtuvista syistä on 
välttämätöntä, että Suomesta luovutettua henkilöä ei ole mahdollista luovuttaa edelleen 
sellaiseen maahan, jossa häntä vakavasti uhkaa kuolemanrangaistus, eikä myöskään 
sellaiseen maahan, jossa häntä uhkaa kidutus tai muu ihmisarvoa loukkaava kohtelu. 
Vastaavanlainen kielto sisältyy Euroopan unionin perusoikeuskirjan 19 artiklan 2 
kappaleeseen. 
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I Yleisiä huomioita 
 

1. EAW-puitepäätös. Käsiteltävänä olevalla hallituksen esityksellä on tarkoitus panna täytäntöön 
Euroopan unionin neuvoston 13.6.2002 tekemä puitepäätös (2002/584/YOS) eurooppalaisesta 
pidätysmääräyksestä ja jäsenvaltioiden välisistä luovuttamismenettelyistä (EYVL N.o L 190, 18.7.2002, 
s. 1 -20, jäljempänä EAW-puitepäätös). 
 

EAW-puitepäätöstä on tulkittu lakiehdotusta valmisteltaessa. Puitepäätöksiä kansallisesti 
täytäntöönpantaessa niiden määräyksiä joudutaan väistämättä tulkitsemaan. Nyt käsillä oleva 
lakiehdotus heijastaa siten ensisijaisesti niitä tulkintoja, joita ehdotusta valmistelleet oikeusministeriön 
virkamiehet ovat tehneet EAW-puitepäätöksen määräyksistä. Tällöin ei tietenkään voida sulkea pois 
sitäkään mahdollisuutta, että puitepäätöksen määräyksiä on saatettu tulkita jossain suhteessa väärin - 
tai lievemmin sanottuna: puitepäätöksen määräyksiä voidaan perustellummin tulkita muulla kuin 
nyt käsillä olevassa lakiehdotuksessa esitetyllä tavalla. Nämä muunlaiset tulkinnat puitepäätöksestä ja 
sen yksittäisistä määräyksistä heijastuvat luonnollisesti myös siihen, miten nyt käsillä olevaa 
lakiehdotusta ja sen yksittäisiä säännöksiä arvioidaan. 
 

Niillä säännöksillä, joilla unionin jäsenvaltiot panevat EAW-puitepäätöksen kansallisesti täytäntöön, 
korvataan 1.1.2004 alkaen tähänastisten luovuttamissopimusten määräykset unionin 
jäsenvaltioiden välisessä luovuttamisyhteistyössä. Tämän vuoksi on korostetun tärkeää, minkä 
sisältöisenä nyt käsillä oleva lakiehdotus tulee Suomessa hyväksytyksi. 
 

Olen tulkinnut puitepäätöstä ja sen määräyksiä nyt käsillä olevasta lakiehdotuksesta poikkeavalla 
tavalla.1 Mielestäni EAW-puitepäätöksellä muutetaan ratkaisevalla tavalla luovuttamisen 
teoreettisia perusteita. Tulkintaa koskevan erimielisyyden ydin on siinä, mikä merkitys on 
annettava puitepäätöksessä omaksutulle vastavuoroisen tunnustamisen periaatteelle. Puite-
päätöksen 1 artiklan 2 kohdassa määrätään: "Jäsenvaltiot panevat eurooppalaisen pidätys-
määräyksen täytäntöön vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen perusteella ja tämän 
puitepäätöksen määräysten mukaisesti". Se, ollaanko tälle periaatteelle valmiita antamaan merkitystä 
ja mikä merkitys sille annetaan, vaikuttaa väistämättä siihen perustavanlaatuiseen tapaan, jolla 
rikoksentekijän luovuttamista unionin jäsenvaltioiden välillä oikeudellisesti jäsennetään. 

 

Juha Sihto: Den europeiska arresteringsordern, JFT 2003, s. 502 - 531, sekä Juha Sihto: Kansainvälisen rikosprosessioikeus 
teoksessa Lappalainen - Frände - Koulu - Niemi-Kiesiläinen - Rautio - Sihto - Virolainen: Prosessioikeus, WSOY Lakitieto 2003, s. 
1177 - 1286. Jälkimmäinen teos ilmestyy joulukuussa 2003. 
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Luovuttamisen teoreettisissa perusteissa tapahtunut muutos ei ole yhdentekevä, sillä se vaikuttaa 
muun muassa siihen, 

• mitä ne Suomen viranomaiset, jotka panevat täytäntöön toisen jäsenvaltion oikeusviranomaisen 
antamaa eurooppalaista pidätysmääräystä, ylipäänsä saavat enää tutkia, 

• mitä kriteereitä nämä Suomen viranomaiset saavat käyttää ratkaisukriteereinä pidätys-
määräyksen täytäntöönpanoa koskevassa päätöksenteossaan - ja missä täytäntöönpano-
menettelyn vaiheessa ne tarkalleen ottaen saavat ryhtyä näitä ratkaisukriteereitä käyttämään 

• määräytyykö näiden ratkaisukriteereiden asiallinen sisältö Suomen vai pidätysmääräyksen 
antaneen jäsenvaltion aineellisen rikoslainsäädännön nojalla ja 

• mihin perustuu sen jäsenvaltion, jonne rikoksentekijä eurooppalaisen pidätysmääräyksen 
perusteella Suomesta luovutetaan, velvollisuus noudattaa suomalaisen tuomioistuimen 
luovuttamispäätökseensä sisällyttämiä ehtoja. 

 

Mielestäni tätä muutosta ei ole otettu asianmukaisesti huomioon lakiehdotusta valmisteltaessa. 
Tämä vaikeuttaa tuntuvasti lakiehdotuksen tosiasiallisten ja oikeudellisten vaikutusten arviointia. 
 

 



 
Vastavuoroisen tunnustamisen periaate ei ole "mikä tahansa" periaate. Se on jäsenvaltioiden 
oikeudellisen yhteistyön uusi kulmakivi. Täksi kulmakiveksi se "laskettiin" nimenomaan Suomen 
puheenjohtajuuskaudella pidetyssä Eurooppa-neuvoston Tampereen kokouksessa lokakuussa 1999. 
Tähän nähden periaatteen ja sen oikeudellisten vaikutusten sivuuttaminen käsillä olevassa hallituksen 
esityksessä on outoa. Tämä outous korostuu entisestään, kun otetaan huomioon, että EAW-puitepäätös 
on rikosoikeuden alalla ensimmäinen unioni-instrumentti, jossa periaate omaksutaan, ja että 
vastavuoroisen tunnustamisen periaate on myös saamassa "perustuslaillisen statuksen" Euroopan 
unionissa. Euroopan perustuslakia koskevan sopimusehdotuksen III-175 artiklan mukaan "oikeudellinen 
yhteistyö rikosoikeuden alalla perustuu unionissa tuomioistuinten tuomioiden ja päätösten 
vastavuoroisen tunnustamisen periaatteeseen." 
 

Poleemisesti voidaan kysyä: kun minkä tahansa - teoreettisen tai fyysisen - rakennelman 
peruskiveä tai kulmakiveä vaihdetaan, eikö se samalla vaikuta koko rakennelmaan? 
 

2. EAVV-puitepäätökseen sisältyvän vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen omaksumisen 
vaikutuksia on arvioitava kattavasti niin Suomen perustuslain täysivaltaisuussäännöksen kuin eri 
perusoikeussäännöstenkin valossa. 
 

Eurooppalaisen pidätysmääräyksen täytäntöönpanossa on aina kysymys sekä etsityn henkilön vapauden 
riistämisestä Suomessa että hänen siirtämisestään Suomesta pidätysmääräyksen antaneeseen 
jäsenvaltioon. Pidätysmääräyksen täytäntöönpanoa ei näin ollen voida tarkastella hallituksen 
esityksen tapaan (s. 70/11 ja 71) yksinomaan PL 9 §:n omien kansalaisten luovuttamista koskevan 
kiellon valossa, joka kattaa ainoastaan jälkimmäisen aspektin - ja senkin siis ainoastaan omien 
kansalaisten osalta. 
 

Mielestäni pidätysmääräyksen täytäntöönpanoa on arvioitava myös PL 7 §:ssä perusoikeutena turvatun 
henkilökohtaisen vapauden ja koskemattomuuden valossa. Tähän asti vapaudenriiston edellytykset ovat 
Suomessa olleet ainakin karkeasti "yhteismitallisia" siitä riippumatta, onko kysymys ollut 
pakkokeinolain (450/1987) nojalla tapahtuvasta vangitsemisesta vai vapaudenriistosta 
luovuttamismenettelyssä. EAVV-puitepäätöksen myötä tästä "yhteismitallisuudesta" kuitenkin 
luovutaan asiallisesti täysin, mikä tekee välttämättömäksi lakiehdotuksen arvioinnin myös PL 7 
§:n valossa. 

En väitä, etteikö jo tähänastisissa luovuttamissopimuksissa olisi poikettu tästä 
"yhteismitallisuudesta". Nämä poikkeukset ovat kuitenkin olleet rajoitettuja. EAW-
puitepäätöksen myötä nämä poikkeukset menevät niin pitkälle, että poikkeuksista 
muodostuu asiallisesti uudet pääsäännöt. 

 

Kun otetaan huomioon EAW-puitepäätöksen 2 artiklan 2 kohdassa mainitut rikostyypit, joiden osalta ns. 
kaksoisrangaistavuutta ei enää saa tutkia, ei voida sulkea pois sitäkään, että toisen jäsenvaltion 
oikeusviranomainen antaa eurooppalaisen pidätysmääräyksen teosta, joka Suomessa vastaavissa 
olosuhteissa tehtynä ei olisi rangaistava nimenomaan siitä syystä, että tuo teko katsotaan 
Suomessa jonkin perustuslaissa turvatun perusoikeuden käyttämiseksi. Esimerkiksi sellaiset 
käyttäytymisen muodot, jotka katsotaan toisessa jäsenvaltiossa muitta mutkitta "rikollisjärjestöön 
osallistumiseksi", saattavatkin suomalaisen tulkinnan mukaan olla vielä sellaista PL 13 §:ssä 
perusoikeutena turvatun yhdistymisvapauden käyttämistä, jossa ei ole mitään moitittavaa - saati 
rikollista. E A W-puitepäätöksen johdantokappaleen (12) "inspiroimana" lakiehdotuksen 5 §:n 6 kohtaan 
sisällytetty kieltäytymisperuste mahdollistanee pidätysmääräyksen täytäntöönpanosta kieltäytymisen 
nimenomaan tässä esimerkkitapauksessa. Mutta entä silloin, kun kyseessä on jokin muu perusoikeus 
kuin kyseisessä puitepäätöksen johdantokappaleessa ja kyseisessä lainkohdassa erikseen mainittu 
perusoikeus? 
 

EAW-puitepäätöksessä omaksutusta vastavuoroisen tunnustamisen periaatteesta seuraa, että Suomen 
viranomaisten on tunnustettava voimassa oleviksi ja sellaisena pantava täytäntöön toisten 
jäsenvaltioiden viranomaisten antamia vapaudenriiston käsittäviä oikeudellisia ratkaisuja, ellei 
käsillä ole EAvV-puitepäätöksessä määriteltyjä, ahtaasti rajattuja kieltäytymisperusteita. Tämä 
tarkoittaa samalla myös sitä, että Suomen viranomaisten Suomessa toimittaman rikosprosessuaalisen 
vapaudenriiston edellytykset eivät enää kaikilta osin ole Suomen lainsäätäjän säädettävissä: yhteen ja 
samaan PL 7 §:ssä turvattuun perusoikeuteen kajotaan siis yhtäältä Suomen lainsäätäjän 
pakkokeinolaissa säätämin kriteerein ja toisaalta eurooppalaista pidätysmääräystä täytäntöönpantaessa 
toisen jäsenvaltion lainsäätäjän päättämin kriteerein. Näin syntyvä tilanne on uusi. Mielestäni tätä on 
arvioitava PL 1 §:n täysivaltaisuussäännöksen valossa. 
 

Mistä tarkalleen ottaen seuraa, että Suomen on vastaisuudessa luovutettava myös omia 
kansalaisiaan toisiin unionin jäsenvaltioihin? Oma vastaukseni on, että nimenomaan vastavuoroisen 
tunnustamisen periaatteesta. Toisen jäsenvaltion viranomaisen antama vapaudenriiston käsittävä 
oikeudellinen ratkaisu on tunnustettava Suomessa voimassa olevaksi ja sellaisena pantava täytäntöön 
siitä riippumatta, onko se annettu Suomen kansalaisesta vai muusta henkilöstä. 
 

Mielestäni tavallinen lainsäätämisjärjestys ei riitä lakiehdotuksen hyväksymiseen siinäkään 
tapauksessa, että PL 9.3 §:a ensin muutettaisiin hallituksen esityksessä 102/2003 vp ehdotetulla tavalla. 
Lisäksi on huomattava, että tavallisen lainsäätämisjärjestyksen käyttäminen EAW-puitepäätöksen 
täytäntöönpanoa koskevaa lakiehdotusta hyväksyttäessä mahdollistaisi, että täytäntöönpanolain 



 
säännöksiä ryhdyttäisiin käytännön soveltamistilanteissa sivuuttamaan PL 106 §:n nojalla. Halutaanko 
juuri tätä? 
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II Yksityiskohtaisempia huomioita 
 

Koska tulkitsen EAW-puitepäätöksellä muutetun luovuttamisen teoreettisia perusteita ratkaisevalla 
tavalla, olisi minulla luonnollisesti huomautettavaa useastakin lakiehdotukseen sisältyvästä pykälästä. 
Pyrin kuitenkin rajaamaan huomautukseni ensisijaisesti sellaisiin näkökohtiin, joiden sivuuttamisesta 
ennakoin aiheutuvan ongelmia, mikäli nyt ehdotetun sisältöistä lakia ryhdyttäisiin käytännössä 
soveltamaan. 

1. Lakiehdotukseen sisältyvää terminologista perusratkaisua voidaan moittia, koska se sivuuttaa 
EAW-puitepäätöksen mukanaan tuomat asiasisältöiset muutokset. 
 

Lakiehdotuksessa (s. 8/II) todetaan: "Ehdotetussa laissa ei ole noudatettu puitepäätöksen terminologiaa, 
vaan Suomen voimassa olevan lainsäädännön vastaavia käsitteitä. Puitepäätöksen terminologian 
omaksumista tärkeämpänä on pidetty, että rikoksen johdosta tapahtuvaa luovuttamista koskevan kolmen 
lain käsitteet ovat yhdenmukaiset." 
 

Mielestäni pyrkimys kansallisissa luovuttamissäädöksissä - eli yleisessä luovuttamislaissa, poh-
joismaisessa luovuttamislaissa ja nyt käsillä olevassa lakiehdotuksessa - käytettyjen käsitteiden 
yhdenmukaisuuteen ei voi olla sellainen näkökohta, joka tekisi perustelluksi sivuuttaa EAW-
puitepäätöksen mukanaan tuomat asiasisältöiset muutokset. Oma väitteenihän on, että EAW-
puitepäätös on muuttanut luovuttamisen teoreettisia perusteita. Tällöin käsillä olevassa 
lakiehdotuksessa olisi nimenomaan pitänyt poiketa yleisessä luovuttamislaissa ja pohjoismaisessa 
luovuttamislaissa käytetystä terminologiasta. Myönnän kuitenkin, että suomen kielellä erottelun 
tekeminen vanhan- ja uudentyyppisen "luovuttamisen" välillä ei ole helppoa. Kuten EAW-
puitepäätöksen erikielisistä versioista havaitaan, ainakin englannin, ruotsin ja saksan kielellä tämä 
erottelu onnistuu luontevasti: extradition - surrender; utlämning - överlämnande; ja Auslieferung - 
Übergabe. Ehkä tätä eroa voitaisiin korostaa suomen kielellä käyttämällä lakiehdotuksessa 
johdonmukaisesti ilmaisua "luovuttaminen eurooppalaisen pidätysmääräyksen perusteella". 
 

Mielestäni nyt on välttämätöntä korostaa, että suomalaisten lainsoveltajien tulee pidättyä 
tekemästä sisällöllisiä johtopäätöksiä käsillä olevassa lakiehdotuksessa sekä yleisessä ja 
pohjoismaisessa luovuttamislaissa käytettyjen käsitteiden yhdenmukaisuudesta. 

2. Se, että lakiehdotuksessa sivuutetaan erityisen "eurooppalaisen pidätysmääräyksen" 
olemassaolo, on ongelmallista. 
 

Erityisen "eurooppalaisen pidätysmääräyksen" olemassaolon sivuuttaminen on hallituksen 
esityksessä mennyt niin pitkälle, että puitepäätöksen liitteenä vahvistettu eurooppalaisen 
pidätysmääräyksen lomake (EYVL N:o L 190, 18.7.2002, s. 13 - 18) on jätetty hallituksen 
esityksestä pois. Neuvoston tekemästä puitepäätöksestä on esityksen liitteeksi "kelpuutettu" ainoastaan 
EYVL:n mainitun numeron sivut 1 - 12 ja 19 - 20. 
 

Itsestään selvä lähtökohta pitäisi olla, että rajat ylittävässä viranomaisyhteistyössä pyritään ns. 
tunnistamisongelman vuoksi käyttämään yhteisesti päätettyä tai sovittua terminologiaa ja 
määrämuotoisia ja -sisältöisiä asiakirjoja. Yksinkertaistaen todettuna: sillä, onko jokin 
jäsenvaltioiden oikeusviranomaisten toisilleen lähettämä paperi "luovuttamispyyntö" vai nimenomaan 
"eurooppalainen pidätysmääräys", on 1.1.2004 lähtien vissi ero ja tämän on oltava selvä niin paperia 
lähettävälle kuin sen vastaanottavallekin oikeusviranomaiselle. Tätä eroa on pyritty puitepäätöksessä 
itsessään korostamaan vahvistamalla sen liitteenä määrämuotoinen eurooppalaisen pidätysmääräyksen 
lomake. 
Puitepäätöksen 8 artiklan 1 kohta ja 9 artiklan 3 kohta edellyttävät kiistatta tämän pidätysmää-
räyslomakkeen "paperiversion" käyttämistä niin kauan kuin Schengenin tietojärjestelmään (SIS) 
liitettäviin Schengenin yleissopimuksen 95 artiklan mukaisiin kuulutuksiin ei pystytä sisällyttämään 
"paperiversion" koko tietosisältöä. Toisin sanoen Schengen-kuulutus vastaa "eurooppalaista 
pidätysmääräystä" ainoastaan siihen asti, että pidätysmääräyksen antanut oikeusviranomainen 
toimittaa alkuperäisen pidätysmääräyksen "paperiversiona" pidätysmääräystä 
täytäntöönpanevalle toisen jäsenvaltion oikeusviranomaiselle. Vasta sitten kun Schengen-
kuulutuksiin pystytään sisällyttämään eurooppalaisen pidätysmääräyksen koko tietosisältö, tästä 
"paperiversion" jälkikäteisestä lähettämisestä voidaan luopua. 
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Se, että hallituksen esityksessä operoidaan edelleen "pyynnöillä" - eikä määrämuotoisilla ja -sisältöisillä 
"eurooppalaisilla pidätysmääräyksillä" - , aiheuttanee ongelmia sekä silloin, kun kysymys on Suomen 
viranomaisten täytäntöönpantavaksi tulevista pidätysmääräyksistä että Suomen viranomaisten itsensä 
antamista pidätysmääräyksistä. Viimeksi mainituilta osin edellä mainittu tunnistamisongelma on yritetty 
esityksen perusteluissa (s. 54/11) ratkaista: "Pyynnössä olisi tarkoituksenmukaista puitepäätöksen 
mukaisella terminologialla ilmoittaa, että kyse on eurooppalaisesta pidätysmääräyksestä". Mielestäni 
tämä ratkaisutapa on kuitenkin ilmeisen riittämätön. Lisäksi tämä ratkaisutapa sivuuttaa sen, että EAW-
puitepäätöksen mukaan Suomenkin viranomaisilla on velvollisuus käyttää määrämuotoista ja -sisältöistä 
eurooppalaisen pidätysmääräyksen lomaketta. 
 

Ymmärtääkseni on välttämätöntä, että lakiehdotusta korjataan näiltä osin ennen sen hy-
väksymistä - muussa tapauksessa laki ei täytä tehtäväänsä välttämättömän ohjausinformaation 
antamisessa relevanteille viranomaistoimijoille. Hallituksen esityksessä itsessäänkin (s. 61/1) on 
kiinnitetty huomiota siihen, että lakiehdotuksen 71 § sisältää ainoastaan rajoitetun 
asetuksenantovaltuuden. Toisin sanoen nyt hyväksyttävän lain "puutteita" ei ole asianmukaista ryhtyä 
myöhemmin korjaamaan asetuksella. Selvää on, että mikäli näiden "puutteiden" korjaamista asetuksella 
ei pidetä asianmukaisena, sitä perustellummin voidaan kyseenalaistaa niiden korjaaminen asetusta 
alemmantasoisella norminannolla. 
 

3. Luovuttamismenettelyn prosessuaalista käyttöalaa koskevalle lakiehdotuksen 1 §:lle on 
hallituksen esityksen perusteluissa annettu tarpeettoman suppea sisältö. 
 

Luovuttamismenettelyn prosessuaalinen käyttöala - eli se, missä rikosprosessin vaiheessa ja millaisen 
päätöksenteon jälkeen eurooppalainen pidätysmääräys voidaan antaa - on hallituksen esityksessä 
määritelty mielestäni merkillisellä tavalla. Nähdäkseni tämä merkillisyys johtuu ensisijaisesti siitä, että 
lakiehdotuksessa "on haluttu" antaa Suomen syyttäjäviranomaisille toimivalta eurooppalaisten 
pidätysmääräysten antajina ja tälle on pitänyt "löytää" jostakin perusteluita. 
 

Hallituksen esityksestä (s. 15/1 ja 53) saa sellaisen käsityksen, että eurooppalaisen pidätysmääräyksen 
antaminen edellyttäisi, että syyttäjän on tullut ottaa kantaa siihen, onko asiassa edellytyksiä syytteen 
nostamiselle. Ensinnäkin epäselväksi jää, missä muodossa syyttäjän olisi tullut ottaa kantaa näihin 
edellytyksiin: syyteharkintaratkaisun muodossa vai muutoin. Jos vastaus on jälkimmäisen 
vaihtoehdon mukainen, eikö jo nykyisen pakkokeinolain 1 luvun 10 §:n säännös riitä Suomessa 
turvaamaan sen, että poliisipäällystöön kuuluvat pidättämiseen oikeutetut virkamiehet eivät pääse 
esittämään tuomioistuimille syyttäjän mielestä aiheettomia vangitsemis-vaatimuksia. Toiseksi sanottu 
on ongelmallista, kun otetaan huomioon, että mikäli lain so-veltamisaiasäännökselle on annettava 
tällainen sisältö, kyseistä edellytystä on sovellettava niin Suomen omien viranomaisten antamiin 
eurooppalaisiin pidätysmääräyksiin kuin toistenkin jäsenvaltioiden viranomaisten antamien 
eurooppalaisten pidätysmääräysten täytän 
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töönpanoon Suomessa. Toisin sanoen ne toisten jäsenvaltioiden viranomaisten antamat eurooppalaiset 
pidätysmääräyksen joista ei voida päätellä, onko syyttäjä ottanut kantaa syytetoi-menpiteiden 
aiheellisuuteen, eli käytännössä muiden viranomaisten kuin syyttäjäviranomaisten antamat 
pidätysmääräykset, eivät hallituksen esityksen mukaan välttämättä kuuluisi lain soveltamisalaan. Tämä 
merkitsisi, että lakiehdotuksen 1 §:ssä olisi sivuutettu esimerkiksi kansainvälisestä oikeusavusta 
rikosasioissa annetussa laissa (4/1994) omaksuttu lähtökohta, jonka mukaan rajat ylittävää 
viranomaisyhteistyötä koskevat lait on kirjoitettava mahdollisimman neutraaleiksi toisten valtion 
rikosprosessijärjestelmien ja toimivaltaisten orgaanien suhteen. 
 

Mielestäni puitepäätöksen 1 artiklan 1 kohtaa on tulkittava niin, että sillä ei ole ollut tarkoitus 
supistaa luovuttamismenettelyn prosessuaalista käyttöalaa nykyisestä. Toisin sanoen 
eurooppalainen pidätysmääräys voidaan puitepäätöksen mukaan antaa myös esitutkintavaiheessa 
ja myös ilman syyttäjäviranomaisen kannanottoa syytetoimentoimenpiteiden aiheellisuudesta. 
Ratkaiseva kriteeri syyttäjän kannanoton asemesta on oltava se, onko vangitsemisesta (tai muusta 
vapaudenriistosta) päättänyt tuomioistuin (tai muu toimiva täinen oikeusviranomainen). 
Vangitsemispäätös on mielestäni välttämätön ja samalla riittävä indisio siitä, että rikosprosessi 
tulee jatkumaan ja että rikosprosessuaalinen vapaudenriisto pidätysmääräyksen 
täytäntöönpanon muodossa on aiheellinen. 
 
4. Kysymys siitä, mille Suomen viranomaisille tulee antaa toimivalta antaa eurooppalaisia 
pidätysmääräyksiä, ei ole niin yksiselitteinen kuin hallituksen esityksessä annetaan ymmärtää (s. 
53). 
 
Ymmärrän hyvin, että puitepäätöksen tausta-ajatus edellyttää kaikkinaisen luovuttamiseen liittyvän 
"operatiivisen päätöksenteon" siirtämistä pois oikeusministeriöltä - sen jäljempänä tarkasteltavasta 
"oikeusviranomaisen" statuksesta riippumatta. Eurooppalaisen pidätysmääräyksen antamisessa ja sen 
täytäntöönpanossa ei ole enää sijaa sellaiselle poliittiselle tarkoituksenmukaisuusharkinnalle, jolla 
oikeusministeriön asemaa luovuttamisasioissa on voitu perustella tähän asti. 
 

Samoin pidän perusteltuna tiettyjen käräjäoikeuksien nimeämistä eurooppalaisen pidä-
tysmääräyksen täytäntöönpanosta vastaaviksi oikeusviranomaisiksi Suomessa. 
 

Sen sijaan siitä, mille Suomen viranomaisille olisi annettava toimivalta eurooppalaisen pi-
dätysmääräyksen antamisessa, olen hallituksen esityksen kanssa eri mieltä. 
 

Mikäli esitutkinta- ja syyttäjäviranomaisista yksinomaan jälkimmäisille annettaisiin toimivalta 
pidätysmääräyksen antamiseen, poikettaisiin siitä toimivallanjaosta, joka on vakiintunut näiden 
viranomaisten kesken rajat ylittävässä viranomaisyhteistyössä. Kansainvälisestä oikeusavusta 
rikosasioissa annetun lain (4/1994) mukaan esitutkintaviranomainen tekee oikeusapupyynnöt siltä osin 
kuin asian käsittely kuuluu sen toimivaltaan ja syyttäjäviranomainen siltä osin kuin asian käsittely 
kuuluu sen toimivaltaan. Sekä esitutkinta- että syyttäjäviranomaisilla on siis toimivalta omalta osaltaan 
pyytää kansainvälistä oikeusapua. Kun Suomi liittyi Euroopan neuvoston puitteissa vuonna 1959 
tehtyyn keskinäistä oikeusapua rikosasioissa koskevaan yleissopimukseen (SopS 30/1981) Suomi antoi 
selityksen, jonka mukaan Suomessa yleissopimuksen tarkoittamia "oikeusviranomaisia" ovat 
oikeusministeriön ja tuomioistuinten ohella sekä esitutkinta- että syyttäjäviranomaiset. 
Hallituksen esityksessä ei ole esitetty perusteita, joilla tästä esitutkinta- ja syyttäjäviranomaisten 
vakiintuneesta keskinäisestä toimivallanjaosta pitäisi poiketa EAVV-puitepäätöstä kansallisesti 
täytäntöönpantaessa. 
Puitepäätöksessä käytetty "oikeusviranomaisen" käsite ei nähdäkseni estäisi Suomea tu-
keutumasta näiltäkin osin edellä mainittuun sopimukseen tekemäänsä selitykseen ja ilmoit-
tamasta pidätysmääräyksen antamiseen toimivaltaisiksi "oikeusviranomaisiksi" sekä esitutkinta- 
että syyttäjäviranomaisensa. Jo nykyisellä pakkokeinolain 1 luvun 10 §:n säännöksellä voidaan 
turvata se, että poliisipäällystöön kuuluvat pidättämiseen oikeutetut virkamiehet eivät pääse esittämään 
syyttäjän mielestä aiheettomia vangitsemisvaatimuksia. 
 

Lakiehdotuksen mukaan Rikosseuraamusvirastolla olisi toimivalta antaa eurooppalainen pidä-
tysmääräys vapausrangaistuksen täytäntöönpanoa varten. Rikosseuraamusvirastolla ei kuitenkaan ole 
"oikeusviranomaisen" statusta edellä mainitun sopimuksen mukaan - eikä tietääkseni minkään 
muunkaan rajat ylittävää viranomaisyhteistyötä rikosasioissa koskevan sopimuksen mukaan. 
Tällä perusteella en pidä perusteltuna sen nimeämistä toimivaltaiseksi oikeusviranomaiseksi 
nytkään, vaikka se saattaisi toiminnallisesta näkökulmasta olla hyvinkin perusteltua. 
 

Itse pidän perustelluimpana vaihtoehtona nimetä yksinomaan tuomioistuimet eurooppalaisen 
pidätysmääräyksen antamiseen toimivaltaisiksi oikeusviranomaisiksi Suomessa. Edellyttäähän 
eurooppalaisen pidätysmääräyksen antaminen Suomessa aina sitä, että suomalainen tuomioistuin 
on joko antanut vangitsemismääräyksen etsitystä henkilöstä tai tuominnut hänet 
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vapausrangaistukseen. Pidätysmääräyksen antaminen sopisi siten myös toiminnallisesti 
tuomioistuimille: samalla kun tuomioistuinta vaadittaisiin vangitsemaan etsitty henkilö 
poissaolevana, voitaisiin tuomioistuinta vaatia antamaan hänestä myös eurooppalainen 
pidätysmääräys. Sekään, että eurooppalaisen pidätysmääräyksen antaisi Rikos-
seuraamusviraston asemesta täytäntöönpantavan tuomion aikanaan antanut tuomioistuin, ei 
tuottane suurempia vaikeuksia. 
 

Tämä järjestely olisi omiaan korostamaan eurooppalaisen pidätysmääräyksen luonnetta rajat 
ylittävänä, vapauteen kohdistuvana pakkokeinona, mistä siinä oman tulkintani mukaan 
asiallisesti on kysymys. Ennen kaikkea tämä järjestely kuitenkin parantaisi etsityn henkilön 
oikeusturvaa. Kun eurooppalaisen pidätysmääräyksen antaisi sama tuomioistuin kuin 
pakkokeinolain mukaisen vangitsemispäätöksen, varmistettaisiin, että eurooppalaisen 
pidätysmääräyksen antamisessa ei mennä "ohi" tai "yli" sen, mitä tuomioistuin on todennut 
vangitsemispäätöksessä. Sikäli kuin esimerkiksi pidätysmääräyslomakkeen "rastittaminen" 
edellyttää vangitsemispäätöksessä tarkoitetun teon sijoittamista lomakkeessa käytettyihin 
rikostyyppeihin, tuomioistuin on mielestäni riippumattomana ja puolueettomana orgaanina 
tähän sopivampi kuin syyttäjä, joka on kyseisen rikosjutun asianosainen. 
 

Tämä järjestely takaisi myös sen, että puitepäätöksen 2 artiklan 1 kohdan ja Schengenin 
yleissopimuksen 95 artiklan määräyksiä ei sivuutettaisi edes vahingossa Suomessa. Toisin sanoen 
Suomenkaan viranomaiset eivät voi antaa eurooppalaista pidätysmääräystä tai Schengen-kuulutusta 
sellaisista rikoksista, joista ne eivät voi antaa vangitsemismääräystä. Se, että lakiehdotuksessa nyt 
operoidaan "pyynnöillä", jättää tämän ongelmallisesti auki - ellei lakiehdotusta ole sitten tulkittava niin, 
että on olemassa yhtäältä "kuulutuskelpoisia" tai "pidätysmääräyskelpoisia" pyyntöjä ja toisaalta 
"muita" pyyntöjä. 
 

5. Lakiehdotuksen 2 §:ssä on kaksoisrangaistavuuden vaatimus - sen kaikkein "heikoimmassa" 
muodossa - korotettu luovuttamisen yleiseksi edellytykseksi. Puitepäätöksen 2 artiklan 4 kohdan 
mukaan tämän edellytyksen asettaminen on muiden kuin puitepäätöksen 2 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettujen rikosten osalta jäsenvaltion päätettävissä. 
 

Merkille pantavaa on, että hallituksen esityksessä ei ole perusteltu, miksi kaksoisrangaistavuuden 
vaatimus on - sen kaikkien "heikoimmassa" muodossa - katsottu tarpeelliseksi sisällyttää 
lakiehdotukseen. Talloinhan havaittaisiin, niistä "on jouduttu" luopumaan lakiehdotuksen 3 
§:ssä tarkoitettujen ns. luettelorikosten osalta, joita koskevat eurooppalaiset pidätysmääräykset 
on pantava täytäntöön kaksoisrangaistavuutta missään muodossa tutkimatta. 

6. Hallituksen esityksen perusteluista ei ilmene, onko lakiehdotuksen 2.2 §:a laadittaessa 
mielletty, että vapausrangaistus, jonka täytäntöönpanemista varten eurooppalainen pidä-
tysmääräys on annettu toisessa jäsenvaltiossa, voi olla myös ns. yhteinen vankeusrangaistus - eli 
henkilön syyksi on yhdessä ja samassa tuomiossa luettu useita rikoksia ja näistä kaikista on 
tuomittu yhteinen rangaistus. 
 
Ehdotettu lainkohta edellyttää näissäkin tapauksissa edellä mainitun kaksoisrangaistavuuden tutkimista 
kaikkien niiden tekojen osalta, jotka konstituoivat tuomiossa syyksi luetut rikokset. Tällöin voidaan 
tietysti päätyä myös siihen, että vaatimus ei sen "heikoimmassakaan" muodossa täyty jonkin teon osalta. 
Tällöin pidätysmääräyksen täytäntöönpanosta olisi siis kieltäydyttävä jonkin teon osalta. 
 

Miten Suomen viranomaiset varmistuvat tällaisessa tilanteessa siitä, että tuota tuomiota -
esimerkiksi 2 v 6 kk - ei panna täytäntöön pidätysmääräyksen antaneessa jäsenvaltiossa siltä osin 
kuin luovuttamisesta on mainitulla perusteella kieltäydytty tietyn teon osalta? Onko 
luovuttamisesta päättävän suomalaisen tuomioistuimen kenties vaadittava kyseisen jäsenvaltion 
viranomaisilta tätä koskeva vakuutus ennen luovuttamispäätöksen tekemistä -ja vakuutuksen 
saatuaan liitettävä samansisältöinen ehto luovuttamispäätökseensä? 
 

Vastaava tilanne voi aktualisoitua myös "symmetrisessä tilanteessa" eli silloin, kun Suomen 
viranomaiset ovat antaneet eurooppalaisen pidätysmääräyksen yhteisen vankeusrangaistuksen 
täytäntöönpanoa varten. Onko Suomen viranomaisilla toimivaltaa antaa vakuutusta, että 
tuomiota ei panna joidenkin rikosten osalta täytäntöön? Kuka Suomessa määrää, miltä osin 
tällainen vankeusrangaistus saadaan panna täytäntöön? 

 

Ruotsissa tällaiseen tilanteeseen on varauduttu jo nykyisessä lainsäädännössä. 
Brottsbalkenin (1962:700) 34:18.l:ssä säädetään: "Uppkommer fräga om utläm-ning tili 
Sverige för verkställighet av dom, varigenom nägon dömts tili fangelse som gemensam 
päföljd för tvä eller flera brott, och kan utlämning enligt den främ-mande statens 
lagstiftning ej ske för alla brotten, skall domstol, efter anmälan av äklagare, undanröja 
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den gemensamt ädömda päföljden och döma tili päföljd för den brottslighet, för vilken 
utlämning kan äga rum." 

7. Liitännäisiä rikoksia koskeva lakiehdotuksen 4 § jättää avoimeksi, millaista selvitystä 
pidätysmääräystä täytäntöönpanevan Suomen viranomaisen on vaadittava luovutettavaksi 
pyydettyyn henkilön kohdistuvista rikosepäilyistä näiden rikosten osalta. Näistä rikoksistahan 
toisessa jäsenvaltiossa ei niiden vähäisyyden vuoksi ole välttämättä voitu antaa van-
gitsemismääräystä - eikä sen olemassaoloon voida siten vedota näyttönä henkilöön kohdistuvista 
rikosepäilyistä. 
 

Vastaava tilanne aktualisoituu myös "symmetrisessä tilanteessa". 
 

Mielestäni kyseinen pykälä voitaisiin poistaa ja Suomi voisi antaa puitepäätöksen 27 artiklan 1 
kohdan nojalla ilmoituksen, että se suostuu - vastavuoroisuutta vaatimatta - siihen, että Suomesta 
toiseen jäsenvaltioon eurooppalaisen pidätysmääräyksen perusteella luovutettua henkilöä 
saadaan syyttää, hänet saadaan tuomita ja häneltä saadaan riistää vapaus sellaisten ennen 
luovuttamisen toimeenpanoa tehtyjen tekojen osalta, joista se jäsenvaltio, johon henkilö on 
Suomesta eurooppalaisen pidätysmääräyksen perusteella luovutettu, ei puitepäätöksen 2 artiklan 
1 kohdassa asetettujen rajoitusten vuoksi voisi antaa eurooppalaista pidätysmääräystä, 

8. Lakiehdotuksen 5 §:ssä säädetyissä ehdottomissa kieltäytymisperusteissa huomio kiinnittyy 4 
ja 5 kohtiin, joita vastaavat puitepäätöksen 4 artiklan 6 ja 7 kohdat ovat harkinnanvaraisia 
kieltäytymisperusteita. 
 

Riistääkö Suomen lainsäätäjä näin suomalaisilta tuomioistuimilta sitä harkintavaltaa, jonka 
puitepäätöksen mukaan on kuuluttava nimenomaan pidätysmääräyksen täytäntöönpanosta 
yksittäistapauksessa vastaavalle oikeusviranomaiselle? 

9. Hallituksen esitys ei ole yksiselitteinen sen suhteen, missä vaiheessa eurooppalaisen pidä-
tysmääräyksen täytäntöönpanomenettelyä lakiehdotuksen 5 ja 6 §:n kieltäytymisperusteisiin 
voidaan vedota. 
 

Onko esimerkiksi alle 15-vuotiaalta henkilöltä, josta on annettu eurooppalainen pidätysmääräys, 
riistettävä Suomessa vapaus? Jos ei, mikä merkitys on keskusrikospoliisin SI-RENE-toimiston 
"liputusfunktiolla" - eli mahdollisuudella torjua tietyn Schengen-kuulutuksen täytäntöönpano 
Suomessa liittämällä siihen erityinen kieltäytymismaininta. 

10. Itse pidän ongelmallisena lakiehdotuksen 7 §:ään sisältyvää mahdollisuutta suostua 
luovuttamiseen. 
 

Merkitseekö luopumismahdoiiisuuden kirjaaminen lakiin käytännössä sitä, että syyttäjän, joka 
lakiehdotuksen mukaan toimisi eräänlaisena tuomioistuimen "epävirallisena esittelijänä" 
luovuttamisasiassa, ei "kannattaisi" lakiehdotuksen 24 §:ssä tarkoitetussa pyynnössään tehdä 
selkoa havaitsemistaan kieltäytymisperusteista. Kieltäytymisperusteen esiin tuominenhan 
todennäköisesti saa säilöön otetun henkilön epäämään suostumuksen luovuttamiseensa. 

11. Lakiehdotuksen 8, 9 ja 10 §:ssä säännellään ehtojen sisällyttämistä luovuttamispäätökseen. 
Huomio kiinnittyy epäjohdonmukaisuuteen, jonka mukaan 8 §:ssä tarkoitetun ehdon asettaminen 
ei - 9 ja 10 §:ssä tarkoitetuista ehdoista poiketen - edellytä etukäteen annettavaa samansisältöistä 
vakuutusta. 
 

Sillä, vaaditaanko etukäteistä vakuutusta, on välitön kytkentä siihen, miten luovuttamisen 
teoreettiset perusteet hahmotetaan. Miten vastavuoroisen tunnustamisen periaatteelle ra-
kentuvassa eurooppalaisen pidätysmääräyksen täytäntöönpanossa perustellaan pidätys-
määräyksen antaneen jäsenvaltion velvollisuus noudattaa täytäntöönpano jäsenvaltion 
"luovuttamispäätökseensä" sisällyttämiä ehtoja? Oma vastaukseni on, että rakentamalla 
luovuttamisen sopimukselliset elementit uudelleen näiltä osin - eli edellyttämällä etukäteistä 
vakuutusta, joka vastaa sisällöltään "luovuttamispäätökseen" sisällytettävää ehtoa. Sanottu ei 
kuitenkaan päde kaikkiin "luovuttamispäätökseen" sisällytettäviin ehtoihin. Poikkeuksen 
muodostavat muun muassa pidätysmääräyksen antaneen jäsenvaltion toimivaltaa rajoittavia 
puitepäätöksen 27 ja 28 artiklan määräyksiä vastaavat ehdot. 

 

Merkille pantavaa on, että sen enempää yleinen luovuttamislaki kuin pohjoismainenkaan 
luovuttamislaki eivät edellytä, että luovuttamispyynnön esittäneen valtion olisi annettava 
etukäteen vakuutus, joka vastaisi sisällöltään sitä ehtoa, jonka Suomen viranomaiset 
sisällyttävät luovuttamispäätökseensä. Mielestäni tämä ei 



 

olekaan tarpeen: niin kauan kuin luovuttaminen sinänsä rakentuu sopimukselliselle 
konstruktiolle, tällaisia "ylimääräisiä" sopimuksellisia elementtejä ei tarvita. 
 

Mikäli puitepäätöksellä ei muuteta luovuttamisen teoreettisia perusteita, Suomen pitäisi 
johdonmukaisesti ryhtyä myös yleisessä luovuttamislaissa ja pohjoismaisessa 
luovuttamislaissa vaatimaan 1 uovuttamispyynnön esittäneeltä valtiolta etukäteistä 
vakuutusta, joka sisällöltään vastaisi sitä ehtoa, jonka Suomen viranomaiset sisällyttävät 
luovuttamispäätökseensä. Lakiehdotuksen mukainen tilanne on nurinkurinen: Suomi 
vaatisi sanotun etukäteisen vakuutuksen ainoastaan unionin jäsenvaltiolta - eli niiltä 
valtioilta, joihin sen pitäisi luottaa eniten - mutta ei sen sijaan muilta valtioilta. 

12. Hallituksen esityksessä ei oteta kantaa siihen, mikä Suomen viranomainen olisi toimivaltainen 
antamaan ne vakuutukset, joita Suomen viranomaisten antamaa eurooppalaista pidätysmääräystä 
täytäntöönpaneva toinen jäsenvaltio mahdollisesti tulee vaatimaan. Kantaa ei myöskään oteta siihen, 
mihin tällöin perustuisi Suomen muiden viranomaisten velvollisuus toimia annetun vakuutuksen 
edellyttämällä tavalla. 

13. Ihmetystä herättää, miksi Suomi on puitepäätöksen 13 artiklan 4 kohdan nojalla antanut lausuman, 
jonka mukaan myös suostumus ns. spesialiteettisuojasta luopumiseen voidaan peruuttaa. Tällä 
poiketaan nykyisestä oikeustilasta. 
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HALLITUKSEN ESITYS LAIKSI RIKOKSEN JOHDOSTA TAPAHTUVASTA LUOVUT-
TAMISESTA SUOMEN JA MUIDEN EUROOPAN UNIONIN JÄSENVALTIOIDEN VÄLILLÄ 
SEKÄ ERÄIKSI SIIHEN LIITTYVIKSI LAEIKSI (HE 88/2003 vp); OIKEUSMINISTERIÖN 
VASTINE ESITETTYIHIN LAUSUNTOIHIN 
 
 

Yleistä 
 

Useat lausunnonantajat ovat kiinnittäneet huomiota vastavuoroisen tunnustamisen periaatteeseen sekä 
esityksessä käytettyyn terminologiaan, joka ei ole yhdenmukainen puitepäätöksen kanssa. Professori 
Nuutila on muun ohella lausunnossaan (s. 2) todennut, että puitepäätös rakentuu periaatteelle, jonka 
mukaan toisen jäsenvaltion päätös on tunnustettava ja pantava täytäntöön automaattisesti koko Euroopan 
unionin alueella. 
 

Oikeusministeriö huomauttaa, että puitepäätöksen 15 artiklan mukaan pyynnön vastaanottaneen 
jäsenvaltion oikeusviranomainen tekee päätöksen luovuttamisesta toiseen jäsenvaltioon. Puitepäätöksen 3 
ja 4 artikla sisältävät säännökset kieltäytymisperusteista, joiden soveltaminen voi johtaa siihen, ettei toisen 
jäsenvaltion pyyntöön suostuta. Oikeusministeriön mukaan puitepäätöksen lähtökohtana ei ole 
automaattinen täytäntöönpano, vaikka keskeisenä periaatteena onkin, että toisen jäsenvaltion antamiin 
oikeudellisiin päätöksiin luotetaan. 
 

Myös professori Lahti on kiinnittänyt lausunnossaan huomiota vastavuoroisen tunnustamisen peri-
aatteeseen ja todennut, ettei puitepäätöksen terminologiasta poikkeavan käsitteistön omaksuminen 
Suomessa saa johtaa virhetulkintoihin puitepäätöksen asettamiin velvoitteisiin nähden tai aukkojen 
jäämiseen sen täytäntöönpanossa. Professori Frände on kiinnittänyt huomiota siihen, ettei esityksessä ole 
otettu kantaa siihen, mitä vastavuoroisen tunnustamisen periaatteella tarkoitetaan, ja mitä periaatteen 
sisältö merkitsee ehdotetun lain yksittäisten säännösten tulkinnassa. 
 

Oikeusministeriö viittaa käytetyn terminologian osalta hallituksen esityksessä esitettyyn ja toteaa, ettei 
vastavuoroisen tunnustamisen periaatteella ole yhteisesti tunnustettua sisältöä, vaan periaate saa tässä 
yhteydessä sisältönsä puitepäätöksen konkreettisesta sisällöstä. Oikeusministeriö toteaa, että esitykseen ei 
tältä osin ole esitetty muutosehdotuksia. 
Professori Lahti on lausunnossaan esittänyt, että puitepäätöksen mukaisessa menettelyssä luovut-
tamispyyntöön suostuminen ei olisi enää lähtökohtaisesti harkinnanvaraista. 
 

Oikeusministeriö huomauttaa, että siltä osin kuin Suomi on sitoutunut luovuttamista koskeviin 
kansainvälisiin yleissopimuksiin tai kahdenvälisiin sopimuksiin, luovuttaminen ei ole tähänkään asti ollut 
harkinnanvaraista. Luovuttamista koskevaa sääntelyä tarkasteltaessa ei voida ottaa huomioon vain yleisen 
luovuttamislain säännöksiä, vaan tulee ottaa huomioon myös niiden kansainvälisten yleissopimusten tai 
kahdenvälisten sopimusten määräykset, johon Suomi on sitoutunut. Toimittaessa puhtaasti yleisen 



 

luovuttamislain nojalla luovuttaminen on aina harkinnanvaraista. Jos kuitenkin toimitaan suhteessa 
valtioon, johon Suomella on voimassa oleva kansainvälinen sopimus, tulee lisäksi ottaa huomioon myös 
kyseisen sopimuksen velvoitteet, eikä ainoastaan lain sisältöä. Yleensä luovuttamissopimuksiin sisältyy 
luovuttamisvelvoite. EU:n jäsenvaltioiden osalta tällä hetkellä tällainen velvoite sisältyy voimassa olevaan 
vuoden 1957 Euroopan neuvoston luovuttamissopimuksen 1 ja 2 artiklaan. 
 
Professori Nuutila on lausunnossaan (s. 2) esittänyt, että uudessa luovuttamismenettelyssä luovutaan 
luovuttamisen diplomaattisista piirteistä. 
 

Oikeusministeriö huomauttaa, että diplomaattiyhteyksistä on luovuttu Euroopan neuvoston sekä Euroopan 
unionin jäsenvaltioiden välillä jo silloin kun on hyväksytty eurooppalaisen yleissopimuksen vuonna 1978 
tehty lisäpöytäkirja. Lähes poikkeuksetta yhteydenpito on tähän asti tapahtunut oikeusministeriöiden 
välillä. Puitepäätöksellä on tarkoitus luopua tästä keskusviranomaisten eli oikeusministeriöiden tasolla 
tehtävästä yhteydenpidosta sekä niiden päätöksenteosta. 
 

Professori Koskinen on kiinnittänyt huomiota (s. 1) siihen, ettei hallituksen esityksen liitteenä ole 
lomaketta, jota on tarkoitus käyttää pyyntöjen toimittamisessa. Tähän on kiinnittänyt huomiota myös 
professori Frände, joka lisäksi on todennut, että Ruotsin hallituksen esityksessä suhtaudutaan tiukemmin 
siihen, että pyyntöjen toimittamisessa tulee käyttää kaavaketta. 
 

Oikeusministeriö toteaa, ettei lomakkeen liittäminen hallituksen esitykseen ole ollut mahdollista 
valtioneuvoston päätöksentekojärjestelmään liittyvien teknisten rajoitusten takia. Ilman teknisiä rajoituksia 
kaavake olisi luonnollisesti liitetty esitykseen. 
 

Kaavakkeen käytön osalta oikeusministeriö toteaa, että itse puitepäätös ei velvoita kaavakkeen käyttöön. 
Lisäksi jo nyt on tiedossa, että pyyntöjen toimittamiseen käytettävään SIS-järjestelmään ei alkuvaiheessa 
saada sisällytettyä kaavaketta sellaisenaan, vaan pyynnöt tulisivat alkuvaiheessa olemaan joka tapauksessa 
sähköisesti muussa muodossa kuin puitepäätöksen liitteenä olevassa kaavakkeessa. Kun SIS-järjestelmä 
uudistetaan (ns. SIS JJ uudistus, todennäköisimmin vuonna 2006), tavoitteena on, että kaavake sellaisenaan 
saadaan itse järjestelmään. Huomattava lisäksi on, että uudistettukaan SIS-järjestelmä ei välttämättä tule 
heti kaikkien jäsenvaltioiden käyttöön. Oikeusministeriö ei ole nähnyt tarpeelliseksi lain tasolla rajoittaa 
pyynnön esittämistapaa siitä, mihin puitepäätös velvoittaa, erityisesti ottaen huomioon, että käytännössä 
kaavakkeen käyttö ei aina olisi mahdollista. Oikeusministeriön näkemyksen mukaan pyynnön esittämisen 
muoto voi jäädä määräytyväksi käytännössä, jossa todennäköisimmin mahdollisimman paljon tullaan 
suosimaan kaavakkeen käyttöä. 
 

Professori Koskinen on kiinnittänyt huomiota (s. 2) siihen, että esityksessä ei oteta kantaa tilanteisiin, 
joissa tuomittu vapausrangaistus käsittää yhteisenä rangaistuksena useita rikoksia, joista vain jokin on 3 
§:n luetteloon kuuluva teko tyyppi. 
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Myös tutkija Sihto esittää (s. 8) huomautuksia tilanteista, joissa henkilö on pyydetty luovutettavaksi 
useista rikoksista ja jäsenvaltio on tuominnut ns. yhteisen vankeusrangaistuksen, eikä kaksoisrangaistavuus 
täyttyisi kaikkien rikosten osalta. Sihdon huomautus koskee myös muita tilanteita kuin niitä, joissa on kyse 
3 §:n listarikosten erottelusta muista puitepäätöksen soveltamisalaan kuuluvista rikoksista. 
 

Oikeusministeriö huomauttaa ensinnäkin, että ehdotettu sääntely ei poikkea nykyisestä, sillä myöskään 
yleiseen luovuttamislakiin eikä pohjoismaiseen luovuttamislakiin sisälly yhteisiä vankeusrangaistuksia 
koskevia erityissäännöksiä. Suomessa tuomittujen yhteisten vankeusrangaistusten osalta 
soveltamisongelmia voi tulla esiin kaikkia luovuttamislakeja sovellettaessa. Käytännössä tilanteet eivät ole 
merkittäviä, joten oikeusministeriö katsoo, että ensisijaisesti tässä yhteydessä ei ole tarpeellista luoda 
erityisääntelyä. Jos valiokunta pitää kuitenkin tässä yhteydessä erityisääntelyn laatimista tarpeellisena, 
oikeusministeriö on valmistellut ehdotuksen asiasta (ks. erillinen muistio). 
 
Professori Nuutila on lausunnossaan (s. 2) esittänyt, että puitepäätöksen mukaisessa menettelyssä 
luovutaan ns. erityissäännöstä. 
 

Oikeusministeriö huomauttaa, että puitepäätöksen 27 artikla sisältää säännökset ns. erityissäännöstä 
(mahdollinen syytteeseenpano muista rikoksista). Kyseisen artiklan sääntely vastaa EU:n vuoden 1996 
tehdyn luovuttamissopimuksen 10 artiklan sisältöä, joka on Suomessa saatettu kansallisesti voimaan. Näin 
ollen erityissääntöä koskeva sääntely ei periaatteessa puitepäätöksen johdosta muutu Suomen osalta eikä 
myöskään jäsenvaltioiden välillä. Ainoat muutokset ovat, että puitepäätös mahdollistaa, että jäsenvaltio 
antaa julistuksen (27 artiklan 1 kohta), jonka mukaan se ei sovella erityissääntöä. Tähän mennessä 
yksikään jäsenvaltio ei ole antanut tällaista julistusta. Lisäksi erona ny-kysääntelyyn on, että aikaisemmin 
erityissääntö on ollut luovuttamisen ehto, joka on kirjattu luovuttamista koskevaan päätökseen. 
Puitepäätöksen mukaan erityissääntö ei olisi ehto, vaan puitepäätöksen 27 artiklaan kirjattu yleinen 
sääntely, joka velvoittaa kaikkia jäsenvaltioita. Ehdotetussa EU-luovuttamislaissa erityissääntelyä koskevat 
säännökset sisältyvät 58 §:ään. Lisäksi ehdotetun lain 33 §:n mukaan suomalaisen tuomioistuimen tulee 
muistuttaa toista jäsenvaltiota erityissääntöä koskevan 27 artiklan noudattamisesta. 
 

Professori Nuutila on lausunnossaan (s. 3) esittänyt, että käytännössä rikoksen johdosta tapahtuvaa 
luovuttamista ei ole edes harkittu tähän asti lievemmissä rikoksissa kuin sellaisissa, joista voi seurata 
vähintään kolmen vuoden vapausrangaistus. 
 

Oikeusministeriö huomauttaa, että yleinen luovuttamiskelpoisen rikoksen kynnys on tähän asti ollut 
vähintään vuoden vapausrangaistus Suomessa. EU:n jäsenvaltioiden osalta luovuttamiskelpoisen rikoksen 
kynnys on voimassa olevan lain mukaan se, että Suomessa rikoksesta tulisi seurata vähintään kuuden 
kuukauden vapausrangaistus ja pyynnön esittäneessä jäsenvaltiossa vähintään vuoden vapausrangaistus. 
Pohjoismaisen luovuttamislain osalta voidaan todeta, että pääsääntönä on, että teko on 
luovuttamiskelpoinen, jos pyynnön perusteena olevasta teosta voi pyynnön esittäneessä valtiossa seurata 
vapausrangaistus. Laki ei edellytä, että teon tulisi olla rangaistava Suomessa. Näin ollen 
luovuttamissäännöstöä voidaan säännönmukaisesti soveltaa sellaisiin rikoksiin, joista voi seurata alle 
kolmen vuoden vapausrangaistus ja näin on myös käytännössä yleisesti tehty. 
 

Suomen asianajajaliitto on lausunnossaan voimakkaasti korostanut lausunnossaan sitä, että esitys 
aiheuttaa huomattavan radikaalin muutoksen Suomen kansalaisten oikeuksiin. 
Oikeusministeriö huomauttaa, että Suomen kansalaisia on voitu jo pitkään luovuttaa toiseen poh-
joismaahan pohjoismaisen luovuttamislain 2 §:ssä säädetyin edellytyksin. Lisäksi Suomen kansalaisen 
luovuttaminen toiseen EU:n jäsenvaltioon on mahdollistettu vuonna 1999 yleisen luovuttamislain 2 §:ssä 
säädetyin edellytyksin. Esityksessä ehdotetaan puitepäätöksen mukaisesti, että Suomen kansalaisia 
luovutettaisiin aikaisempaa laajemmin toisiin EU:n jäsenvaltioihin. Tämän velvoitteen laajuuteen vaikuttaa 
kuitenkin se, että ehdotetun lain 5 §:n 4 momentin mukaan vapausrangaistusten täytäntöönpanoa 
koskevien pyyntöjen osalta luovuttamisesta kieltäydyttäisiin, jos Suomen kansalainen haluaisi suorittaa 
vapausrangaistuksen Suomessa. Lisäksi ehdotetun lain 8 §:n mukaan jos pyyntö koskisi luovuttamista 
syytetoirnenpiteitä varten, Suomen kansalaisen näin halutessa hänellä olisi aina oikeus palata Suomeen 
suorittamaan hänelle mahdollisesti tuomittu vapausrangaistus. 
 
Suomen asianajajaliitto on lausunnossaan todennut, että Suomen voimassa olevan lain periaatteisiin on 
luovuttamisasioissa kuulunut kaksoisrangaistavuus ja että puitepäätöksen aiheuttama muutos on tässä 
suhteessa täydellinen. 
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Oikeusministeriö toteaa, että pohjoismainen luovuttamislaki ei pääsääntöisesti edellytä kaksois-
rangaistavuuden vaatimuksen täyttymistä. Myös yleisessä luovuttamislaissa on poikkeus kaksois-
rangaistavuuden vaatimukseen (4 §:n 3 momentti). 
 

Suomen asianajajaliitto on esittänyt, että puitepäätös mahdollistaisi henkilön luovuttamisen edelleen 
Yhdysvaltoihin siten, että hänet voitaisiin tuomita kuolemanrangaistukseen. 
 

Oikeusministeriö toteaa, että puitepäätöksen 28 artiklan 4 kohta sisältää edelleenluovuttamiskiel-lon EU:n 
ulkopuoliseen valtioon. Kohta tarkoittaa, että jos henkilö on Suomesta luovutettu toiseen EU:n 
jäsenvaltioon, kyseinen jäsenvaltio ei voi häntä luovuttaa edelleen EU:n ulkopuoliseen valtioon, ellei 
Suomi anna siihen lupaa. Kysymys siitä, voidaanko Suomessa antaa lupa henkilön luovuttamiseen edelleen 
EU:n ulkopuoliseen valtioon, ratkaistaan yleisen luovuttamislain sekä Suomea velvoittavien 
kansainvälisten sopimusten nojalla, kuten nykyisinkin. Edelleen luovuttamisesta päättäisi muiden kuin 
pohjoismaiden osalta oikeusministeriö. Yleisen luovuttamislain 12 §:ssä säädetään, että 
luovuttamispyyntöön suostuttaessa on ehdoksi asetettava, että luovutetulle henkilölle tuomittua 
kuolemanrangaistusta ei saa panna täytäntöön. Lisäksi on huomattava, että sovellettaessa pelkästään yleistä 
luovuttamislakia, luovuttaminen on lähtökohtaisesti harkinnanvaraista, mikä ilmenee lain 1 §:stä. USA:n ja 
Suomen välisen luovuttamissopimuksen 1 artiklassa sopimusvaltiot sitoutuvat suostumaan luovuttamiseen 
sopimuksessa määritellyin edellytyksin. Sopimuksen 9 artikla sisältää kuolemanrangaistusta koskevan 
määräyksen, jonka mukaan jos rikoksesta, jonka johdosta luovuttamista pyydetään, saattaa pyytävän 
valtion lainsäädännön mukaan seurata kuolemanrangaistus, mutta pyynnön vastaanottaneen valtion laissa 
siitä ei säädetä kuolemanrangaistusta, voidaan luovuttamisesta kieltäytyä, jollei pyytävä valtio anna 
pyynnön vastaanottaneen valtion riittäväksi katsomia takeita siitä, ettei kuolemanrangaistusta määrätä, tai 
mikäli määrätään, sitä ei panna täytäntöön. Näin ollen kuolemanrangaistuksen osalta voimassa oleva 
oikeus ei muutu. 
 

Professori Nuutila toteaa lausunnossaan (s. 7), että muun muassa Suomen vaatimuksesta puitepäätöksessä 
päätöksen tekemiselle asetettu alkuperäinen 90 päivän määräaika on lyhentynyt 60 päivän määräaikaan. 
 

Oikeusministeriö toteaa, ettei Suomi neuvotteluissa vaatinut määräaikojen lyhentämistä, vaan korosti sitä, 
että määräaikojen tulee olla sillä tavoin realistisia, että henkilön oikeus muun muassa muutoksenhakuun 
voidaan turvata. Suomen neuvottelukannat ovat olleet tavanomaiseen tapaan luottamuksellisia, eikä niitä 
ole oikeusministeriön tiedotteita laajemmin julkisuuteen annettu. 
Professori Lahti pitäisi parempana ratkaisuna sitä, että luovuttamisasioita ei ohjattaisi vain tiettyihin 
alioikeuksiin vaan, että asioita käsittelisivät kaikki Suomen alioikeudet. Lisäksi Lahti ei ole pitänyt 
perusteltuna ratkaisua, että valitusasteena on suoraan korkein oikeus. Lahti katsoo, että Suomessa tulisi 
omaksua Ruotsissa ehdotettu menettely. 
 
Oikeusministeriö viittaa esityksessä esiintuotuihin perusteisiin siitä, että keskittäminen tiettyihin 
alioikeuksiin on katsottu tarpeelliseksi asioiden vähäisen määrän ja käräjäoikeuksien sekä syyttäjien 
erikoistumisen tarpeen takia. Lisäksi oikeusministeriö viittaa asian valmisteluvaiheessa saatuun 
lausuntopalautteeseen, jossa toivottiin jopa voimakkaampaa keskittämistä. Myös korkeimman oikeuden 
osalta oikeusministeriö viittaa esityksessä esitettyihin perusteisiin siitä, etteivät puitepäätöksen määräajat 
salli useampaa valitusastetta, että uudenlaisesta menettelystä on tarvetta saada korkeimman oikeuden 
ennakkopäätöksiä ja että korkein oikeus jo nyt ja tulee myös jatkossa käsittelemään yleisen luovuttamislain 
mukaisia luovuttamisasioita, joten sinne on keskittynyt ja tulisi yhä edelleen keskittymään asiaan liittyvää 
asiantuntemusta. Ruotsissa tehtyjen ratkaisujen osalta oikeusministeriö toteaa, että Ruotsissa 
lainvalmistelun yhteydessä nähtiin tarkoituksenmukaiseksi keskittää asiat kuuteen alioikeuteen, mutta 
ratkaisua ei voitu ehdottaa hallituksen esityksessä, sillä Ruotsin järjestelmässä ei katsottu poliittisesti 
mahdolliseksi asettaa alioikeuksia eri asemaan. 
 

Oulun käräjäoikeus on lausunnossaan todennut, että esityksessä ei ole otettu kantaa tuomareiden 
viikonloppupäivystysten lisääntymiseen ja siitä johtuviin lisäkustannuksiin. Oulun käräjäoikeuden mukaan 
sen osalta Rovaniemen hovioikeuspiirissä tällä hetkellä noudatettava tuomareiden viikon-
loppupäivystysjärjestelmä ei olisi enää riittävä, vaan Oulun käräjäoikeuden tulisi luoda ehdotetun EU-
Iuovuttamislain tarpeita silmällä pitäen oma, käräjäoikeuskohtainen viikonloppupäivystysjärjes-telmä. 
Oulun käräjäoikeuden mukaan sen osalta lisäkustannukset olisivat arviolta 7.000 euroa (päi-
vystyskorvaukset) lisättynä mahdollisten toimenpidepalkkioiden määrällä. 
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Oikeusministeriö toteaa, että esityksessä tarkoituksena ei ole luoda vain EU-luovuttamislain tarpeita 
silmällä pitäen erillistä päivystysjärjestelmää käräjäoikeuksiin. Esityksessä on lähtökohtaisesti lähdetty 
siitä, että asiat voidaan hoitaa virka-ajan puitteissa sekä olemassa olevien päivystysjärjestelmien avulla. 
Luovuttamisesta päättävissä muissa käräjäoikeuksissa kuin Helsingin käräjäoikeudessa ei ole jatkuvaa 
viikonloppupäivystystä. Niiden päivystystä tullaan kuitenkin laajentamaan pakkokeinolain 1 päivänä 
tammikuuta 2004 voimaantulevien muutosten edellyttämällä tavalla. Tarkoituksena on, että siltä osin kuin 
käräjäoikeudet muutoinkin päivystävät, ne voivat hoitaa myös EU-luovuttamislain mukaisia asioita. Jos 
luovuttamisasian käsittely tapahtuu päivystysaikana (viraston aukioloajan ulkopuolella), asiasta 
suoritettaisiin palkkiota kuten muiden päivystysaikana suoritettavien asioiden käsittelystä. 
 

Professori Koskinen on kiinnittänyt huomiota (s. 3) siihen, missä vaiheessa menettelyä ehdotetussa EU-
luovuttamislaissa säädettyihin kieltäytymisperusteisiin voidaan kiinnittää huomiota. 
 

Oikeusministeriö toteaa, että ehdotetun lain mukaan pääsääntöisesti kieltäytymisperusteet tutkitaan vasta 
luovuttamisasian varsinaisessa käsittelyssä käräjäoikeudessa. Sellaisissa harvinaisissa tilanteissa, joissa jo 
menettelyn alussa tiedetään, että pyynnön perusteena oleva teosta ei selvästikään luovutettaisi Suomesta, 
tulee kieltäytymisperusteisiin kiinnittää luonnollisesti huomiota jo aikaisemmin. Kuten esityksen 
perusteluissa on todettu (HE s. 34), esimerkiksi säilöön ottamista harkittaessa tulee ottaa huomioon, olisiko 
pyyntö selvästi perusteeton. Sama on esityksen perusteluissa todettu säilöön ottamisen voimassa pitämisen 
osalta (HE s. 36). 
 

Jos pyyntö olisi selvästi perusteeton, syyttäjä ei voisi kuitenkaan itsenäisesti hylätä pyyntöä, vaan pyynnön 
hylkäämisestä päättäisi aina tuomioistuin. Käytännössä syyttäjä voisi kuitenkin olla suoraan yhteydessä 
pyynnön esittäneeseen jäsenvaltioon ja pyytää peruuttamaan pyyntö. Jollei toinen jäsenvaltio peruuttaisi 
pyyntöään, tulisi asia viedä mahdollisimman pian tuomioistuimen ratkaistavaksi, jotta pyyntö voidaan 
hylätä. 
 
Lisäksi kuten esityksessä on todettu (HE s. 32), Schengenin yleissopimuksen 95 artiklan mukainen niin 
sanottu liputusmenettely jää voimaan. Menettelystä vastaa Suomessa SIRENE-toimisto. Nykyisin kun 
toinen jäsenvaltio syöttää SIS-järjestelmään etsintäkuulutuksen, menettelyssä alustavasti tarkistetaan, onko 
toisen valtion tekemä pyyntö kansallisen lain mukainen. Vastaava menettely mitä todennäköisimmin 
jatkuisi puitepäätöksen voimaantulon jälkeenkin. Tämä tarkoittaa, että SIS-järjestelmää käytettäessä Suomi 
tulisi jo heti menettelyn alkuvaiheessa ilmoittamaan, ettei pyyntö ole sen lain mukainen, jos näin selvästi 
olisi, eikä pyyntöä edes päästettäisi Suomen kansalliseen etsintäkuulutusjärjestelmään, eikä asia tulisi 
Suomessa vireille. 
 
Suomen asianajajaliitto on katsonut, että luovutettavaksi pyydetyn asianajajalla tulisi olla mahdollisuus 
perehtyä myös luovuttamista pyytävän maan tutkimuksiin ja täällä syntyneiden asiakirjojen ja niiden 
sisältämien väitteiden arviointiin. 
 
Oikeusministeriö toteaa, että siltä osin kuin kyse luovuttamisesta EU:n jäsenvaltioiden välillä luo-
vuttamispäätöstä tehtäessä ei nykyäänkään Suomessa tutkita pyynnön perusteena olevaa rikosasiaa, vaan 
ainoastaan se, täyttyvätkö luovuttamiselle säädetyt edellytykset. Tämä perustuu Euroopan neuvoston 
vuoden 1957 luovuttamissopimukseen. Siltä osin kuin ehdotetussa menettelyssä Suomessa laaditaan 
asiakirjoja, nämä annetaan tiedoksi luovutettavaksi pyydetylle. 
 
 

Muutosehdotukset lakiehdotuksen pykäliin 
 
Professori Koskinen on esittänyt (s. 2) vaihtoehtoisen sanamuodon ehdotettuun 1 §:ään. 
 

Oikeusministeriö pitää ehdotettua muutosta vähäisenä kielellisenä muutoksena, eikä pidä sitä tar-
peellisena, mutta ei näe myöskään estettä sen toteuttamiselle. 
 

Professori Nuutila on 6 §:n 6 kohdan osalta kiinnittänyt huomiota (s. 3) ehdotetun EU-luovuttamislain 3 
§:n sääntelytekniikkaan, koska listan sisältämiä tekoja ei ole "käännetty" kotimaiselle rikosoikeuden 
terminologialle. Toisaalta Nuutila toteaa, että tehtävä olisi todennäköisesti ollut mahdoton, jos Suomi 
haluaa pysyä puitepäätöksen asettamissa velvoitteissa. 
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Myös professori Lahti on kiinnittänyt 3 §:ään huomiota ja on todennut sen olevan laillisuusperiaatteen 
näkökulmasta sietämättömän epämääräinen. 
 
Professori Koskinen on kiinnittänyt huomiota (s. 2) 3 §:n 2 momentin sisältämän luettelon käsitteiden 
epämääräisyyteen ja listan sisältöön. 
 

Suomen asianajajaliitto on kritisoinut erityisesti kaksoisrangaistavuuden vaatimuksesta luopumista, 
jonka ehdotettu 3 § mahdollistaa. 
 

Oikeusministeriö toteaa, että 3 §:n ja sen 2 momentin tavoitteena on jonkinasteinen luopuminen 
kaksoisrangaistavuuden vaatimuksesta. Luopumisen voidaan katsoa olevan Suomen osalta todellista vain 
siltä osin kuin lista sisältää tekoja, jotka eivät Suomen lain mukaan ole rangaistavia. Jos puitepäätöksen 
mukainen sääntely tältä osin pantaisiin täytäntöön siten, että listan sisältö muutettaisiin rikoksiksi, jotka 
ovat Suomen lain mukaan rangaistavia ja edellytettäisiin, että tuomioistuin Suomessa tarkistaisi, että 
pyynnön perusteena oleva teko on Suomen lain mukaan on aina rangaistava, voidaan todeta, ettei 
säännöksellä olisi enää mitään merkitystä, koska sen perusteella ei luovuttaisi missään tilanteessa 
kaksoisrangaistavuuden vaatimuksesta. Lisäksi voidaan todeta, että tällöin Suomi ei täyttäisi 
puitepäätöksen velvoitteita kaksoisrangaistavuuden vaatimuksesta luopumisesta. 
 

Luetteloon sisältyvien tekojen osalta voidaan todeta, että luettelo pääosin vastaa Europol-yleissopimukseen 
sisältyvää luetteloa rikoksista, joiden osalta kyseisen yleissopimuksen mukaista yhteistyötä tehdään. 
Puitepäätöstä koskevien neuvottelujen aikana Europoi-yleissopimuksessa jo hyväksyttyä luetteloa pidettiin 
mahdollisena keinona saavuttaa yhteisymmärrys siitä, miltä osin kaksoisrangaistavuuden vaatimuksesta 
voidaan luopua. Luetteloon tehtiin jäsenvaltioiden vaatimuksesta joitakin muutoksia. 
 
Yleisesti voidaan todeta, ettei perustuslakivaliokunta ole lausunnoissaan suhtautunut kielteisesti 
kaksoisrangaistuvuuden vaatimuksesta luopumiseen edellyttäen, että perusoikeudet muutoin turvataan (ks. 
Pe VL 39/2000 vp ja PeVL 42/2001 vp). Lisäksi voidaan todeta, että pohjoismaisessa luovuttamislaissa 
kaksoisrangaistavuuden vaatimuksesta on jo hyvin laajasti luovuttu. 
 

Professori Nuutila on lisäksi todennut (s. 3), että ehdotetun EU-luovuttamislain 2 §:n mukaan rikoksilta 
edellytetään kaksoisrangaistavuutta sekä sitä, että rikoksesta Suomessa säädetty ankarin rangaistus on 
vähintään vuoden vapausrangaistus. 
 

Oikeusministeriö toteaa, että 2 §:n mukaan edellytetään, että pyynnön perusteena olevasta teosta pyynnön 
esittäneen jäsenvaltion laissa säädetty ankarin rangaistus on vähintään vuoden vapausrangaistus ja teko on 
tai olisi Suomessa vastaavissa olosuhteissa tehtynä Suomen lain mukaan rikos. 
 

Professori Frände katsoo, että ehdotettuun lakiin (5 §) tulisi ottaa erityinen säännös, jonka mukaan 
luovuttamisesta tulee kieltäytyä, jos pyyntö on täydentämispyynnön jälkeenkin niin puutteellinen, että 
pyyntöä ei voida rutkia. Ruotsin lakiehdotuksessa on tällainen säännös. 
 

Oikeusministeriö pitää asiaa itsestäänselvänä, kuten Frändekin on lausunnossaan todennut, eikä pidä 
tällaista säännöstä tarpeellisena. 
 

Professori Nuutila on todennut (s. 5) 6 §:n 6 kohdan osalta, että Suomessa pysyvästi asuvien osalta 
lakivaliokunnan lienee syytä kiinnittää huomiota Euroopan ihmisoikeussopimuksen takaamiin oikeuksiin, 
joihin kuuluu muun muassa perhe-elämän suoja. Nuutilan mukaan ulkomaan kansalaisen luovuttaminen 
tilanteessa, jossa hänen perheensä jäisi Suomeen, voisi rikkoa Suomen kansainvälisiä 
ihmisoikeusvelvoitteita. 
 

Oikeusministeriö kiinnittää ensinnäkin huomiota siihen, että yleisessä luovuttamislaissa eikä poh-
joismaisessa luovuttamislaissa ei ole säännöksiä siitä, että henkilöä, jolla on perhe Suomessa, ei voitaisi 
luovuttaa toiseen valtioon. Euroopan neuvoston vuoden 1957 yleissopimukseen liityttäessä Suomi on 
antanut selityksen siitä, mitä se katsoo tarkoitettavan Suomen kansalaisilla. Kyseisen julistuksen nojalla 
Suomi voi harkinnanvaraisesti antaa Suomessa pysyvästi asuville ulkomaalaisille vastaavan aseman kuin 
Suomen kansalaisille, mutta yleisessä luovuttamislaissa eikä perustuslaissa kansalaisia ja Suomessa 
pysyvästi asuvia ei tähän mennessä ole rinnastettu toisiinsa. 
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Lisäksi oikeusministeriö kiinnittää huomiota siihen, että kyseessä olevan säännöksen (6 §:n 6 kohta) 
mukaan harkittaessa sitä, luovutetaanko Suomessa pysyvästi asuva henkilö toiseen jäsenvaltioon 
vapausrangaistuksen täytäntöönpanoa varten, tulee tuomioistuimen kiinnittää huomiota kyseisen henkilön 
omaan tahtoon, hänen henkilökohtaisiin olosuhteisiinsa sekä muihin erityisiin syihin. Perustelujen mukaan 
erityisesti tulisi kiinnittää huomiota siihen, kuinka kauan henkilö on asunut Suomessa ja onko hän 
integroitunut yhteiskuntaan. Lisäksi perustelujen mukaan tiiviillä perhesuhteilla Suomessa olisi merkitystä. 
Oikeusministeriön näkemyksen mukaan säännös ottaa huomioon Suomen ihmisoikeusvelvoitteet. 
Oikeusministeriö huomauttaa myös, että luovuttaminen ei ole sellainen lopullinen toimenpide, joka estäisi 
luovutetun henkilön paluun Suomeen oikeudenkäynnin taikka suoritetun vapausrangaistuksen jälkeen. 
 

Professori Koskinen on kiinnittänyt huomiota siihen, ettei 8 §:ssä ole samanlaista säännöstä siitä, että 
toisen jäsenvaltion on annettava vakuutus ennen luovuttamispäätöksen tekemistä, kuin on 9 ja 10 §:n 2 
momentissa. Lisäksi Koskinen on kiinnittänyt huomiota siihen, että 21 §:ssä ei ole nimenomaista 
mainintaa, että 8 §:n sisällöstä tulisi ilmoittaa luovutettavaksi pyydetylle. Professori Frän-de on katsonut, 
että 21 §:ssä tulisi säätää siitä, että keskusrikospoliisin tulee kysyä, haluaako Suomen kansalainen 8 §:ssä 
tarkoitetulla tavalla suorittaa vapausrangaistuksen Suomessa. 
 
Oikeusministerin toteaa, että 9 ja 10 §:ssä on kysymys toisen jäsenvaltion antamista vakuutuksista tietyn 
menettelytavan noudattamisesta. Näiden osalta on katsottu tarpeelliseksi, että kyseiset vakuutukset on 
saatu ennen luovuttamispäätöksen tekemistä. Ehdotetussa 8 §:ssä on sitä vastoin kyse siitä, että 
suomalainen tuomioistuin voi itsenäisesti riippumatta toisen jäsenvaltion kannasta asettaa pykälässä 
tarkoitetun ehdon. Tällöin toinen jäsenvaltio ei siis anna minkäänlaista vakuutusta, jota 9 ja 10 §:n 2 
momentissa tarkoitetaan, eikä vastaavanlainen säännös ole siis tarpeellinen. 
 

Lisäksi oikeusministeriö toteaa, että 21 §:n 1 momentin mukaan luovutettavaksi pyydetyltä on tie-
dusteltava, katsooko hän, että tässä laissa säädettyjä ehtoja voidaan soveltaa hänen asiassaan. Näin ollen 
Fränden ehdotuksen mukaisesti keskusrikospoliisin tulisi ehdotetun 21 §:n mukaisesti tiedustella myös 8 
§:ssä tarkoitetun ehdon soveltamisesta. Oikeusministeriön näkemyksen mukaan kyseinen tiedustelu 
edellyttää myös ehtojen sisällön selvittämistä luovutettavaksi pyydetylle, vaikka tästä ei ole 
nimenomaisesti mainittu. 
 

Valtakunnansyyttäjänvirasto sekä Oulun kihlakunnan syyttäjänvirasto ovat ehdottaneet toimivaltaisia 
syyttäjiä koskevan 12 §:n soveltamisalan laajentamista siten, että toimivaltaisia olisivat koko 
yhteistoiminta-alueen syyttäjät. 
 
Oikeusministeriö toteaa, että säännös on valmisteltu yhteistyössä valtakunnansyyttäjän viraston kanssa, 
eikä oikeusministeriö vastusta ehdotettua soveltamisalan laajennusta valtakunnansyyttäjän-viraston 
ehdottaman sanamuodon mukaisesti. 
 

Professori Frände on katsonut, että puolustajaa koskevassa 20 §:ssä poiketaan merkittävästi oikeu-
denkäynnistä rikosasioissa annetun lain säännöksistä ja että 20 §:ää tämän takia tulisi muuttaa siten, että 
siinä lisäksi todettaisiin, että puolustaja tulee määrätä, jos henkilö ei itse kykenisi puolustamaan itseään tai 
jos hän olisi alle 18-vuotias. 
 

Oikeusministeriö toteaa, että esityksessä ei ole tarkoitus tältä osin poiketa oikeudenkäynnistä ri-
kosasioissa annetun lain säännöksistä. Fränden tarkoittama sääntely on tarkoitus kattaa 20 §:ssä olevalla 
viittauksella mainittuun lakiin. Tämä on erityisesti tuotu esiin hallituksen esityksen perusteluissa (s. 38). 
 

Oulun kihlakunnan syyttäjänvirasto on katsonut, että 24 §:ssä tulisi säätää, millä kielellä syyttäjän tulee 
toimittaa luovutettavaksi pyydetylle tiedoksi hänen laatimansa pyyntö luovuttamista koskevan päätöksen 
tekemisestä. 
Oikeusministeriö ei pidä ehdotuksen toteuttamista välttämättömänä, mutta katsoo, että jos valiokunta 
katsoo tämän tarpeelliseksi, edellä mainitusta kysymyksestä voidaan ottaa erityissäännös 24 §:ään. Pykälän 
1 momentin viimeistä virkettä voitaisiin muuttaa siten, että sen mukaan "Syyttäjän on toimitettava 
jäljennös pyynnöstä luovutettavaksi pyydetylle mahdollisuuksien mukaan hänen ymmärtämällään 
kielellä". 
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Voidaan kuitenkin todeta, että jo lakiehdotuksen 21 §:n 2 momentin mukaan keskusrikospoliisin on 
selostettava asia luovutettavaksi pyydetyn ymmärtämällä kielellä. Suomen ja ruotsin kielen käyttämisen 
osalta taas viitataan kielilakiin. Jo tässä vaiheessa luovutettavaksi pyydetty saa ymmärtämällään kielellä 
tiedon siitä, millä perusteella ja mihin jäsenvaltioon hänet pyydetään luovutettavaksi. Vuoden 2004 alusta 
voimaan tuleva oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain uusi 6 a luvun 2 § sisältäisi lisäksi säännökset 
muun kuin suomen-, ruotsin- tai saamenkielisen vastaajan oikeudesta tulkkaukseen ja käännökseen 
rikosasian käsittelyssä. Säännöstä sovellettaisiin EU-luovuttamislain mukaiseen menettelyyn 
tuomioistuimessa lain 25 §:n nojalla. Myös tuomioistuinvaiheessa luovutettavaksi pyydetyllä olisi siis 
oikeus tulkkaukseen. Ehdotetun 24 §:n 1 momentin mukaan syyttäjä laatisi pykälässä tarkoitetun pyynnön 
joko suomeksi tai ruotsiksi noudattaen kielilain säännöksiä. Voidaan todeta, että oikeudenkäynnistä 
rikosasioissa annetussa laissa ei ole nimenomaisia säännöksiä siitä, millä kielellä haastehakemus ja syyte 
on annettava syytetylle tiedoksi. EU-luovuttamislaissa tarkoitetun syyttäjän pyynnön voidaan katsoa 
rinnastuvan haastehakemukseen. 
 

Koska luovutettu henkilö saisi menettelyssä edellä selostetun mukaisesti jo laajasti asiastaan tietoa 
ymmärtämällään kielellä, oikeusministeriö ei siis pidä välttämättömänä, että 24 §:ää muutetaan edellä 
mainitulla tavalla. Samalla perusteella oikeusministeriö katsoo, että jos 24 §:ää muutetaan, siinä ei 
kuitenkaan tulisi olla ehdotonta oikeutta saada syyttäjän pyyntöä ymmärtämällään kielellä, koska tämä 
olisi käytännön toiminnassa liian jäykkä säännös. Koska luovutettavaksi pyydetty edellä mainituin tavoin 
saa keskeisen tiedon asiansa käsittelystä, oikeusministeriö pitää ehdottamaansa muotoilua riittävänä. 
 

Oulun käräjäoikeus on katsonut, että ehdotetussa 26 §:ssä sana "luovuttamisasiaa" tulisi muuttaa 
muotoon "luovuttamisasia". 
 

Oikeusministeriön mukaan molemmat sanamuodot ovat mahdolliset, eikä sanamuodon muuttaminen 
muuta asian sisältöä. Jos pykälän sanamuotoa muutetaan ehdotetulla tavalla, tulee myös 22 §:n 
sanamuotoa vastaavasti muuttaa. 
 

Oulun käräjäoikeus on katsonut, että 31 §:ään tulisi ottaa lausuma siitä, että käräjäoikeus voi velvoittaa 
syyttäjän hankkimaan pykälässä tarkoitetut lisäselvitykset. 
 

Oikeusministeriö ei pidä tarpeellisena, että asiasta säädettäisiin ehdotetussa laissa, vaan olettaa, että 
syyttäjä hyvässä yhteistyöhengessä toimii tuomioistuimen pyynnön mukaisesti. Jos asiasta säädettäisiin 
laissa, syyttäjää ei voitaisi velvoittaa hankkimaan, vaan ainoastaan pyytämään lisätietoja toisen 
jäsenvaltion toimivaltaiselta viranomaiselta, sillä lisätietojen toimittaminen riippuisi toisen jäsenvaltion 
toimivaltaisen viranomaisen toiminnasta. 
 

Oulun käräjäoikeuden mukaan 32 §:ssä ehdotettu kolmen päivän määräaika tulisi muuttaa puite-
päätöksen mukaiseksi 10 päiväksi. Lisäksi käräjäoikeus on katsonut, että pykälän ilmaisu "3" tulee muuttaa 
muotoon "kolmen". 
 

Oikeusministeriö toteaa, että määräaika on kolme päivää, sillä ehdotetun lain mukaan myös sellainen 
päätös, joka perustuu luovutettavaksi pyydetyn suostumukseen, on valituskelpoinen. Ehdotetun 38 §:n 
mukaan muutosta tulee hakea seitsemän päivän kuluessa. Säännökset yhdessä tarkoittavat, että 
luovuttamisasiassa saadaan suostumustilanteissa lainvoimainen päätös kymmenessä päivässä. Tämä täyttää 
puitepäätöksen 17 artiklan 2 kohdan velvoitteet siitä, että asiassa tulee saada lopullinen päätös kymmenen 
päivän kuluttua suostumuksen antamisesta. Jos määräaika on pidempi, puitepäätöksen velvoitteet eivät 
täyty. 
 

Lisäksi oikeusministeriö toteaa, että pykälän ilmaisua "3" ei tule muuttaa. Pykälän kirjoitusasu noudattaa 
oikeusministeriön tarkastustoimistossa noudatettua lainkirjoitustapaa, jonka mukaan silloin kun pykälässä 
on muita arabialaisin numeroin kirjoitettuja numeroita (tässä tapauksessa numero "26" sen takia, että luku 
on suurempi kuin kymmenen) myös pienemmät numerot kuin kymmenen kirjoitetaan arabialaisin 
numeroin, eikä kirjaimin. 
 

Oulun käräjäoikeus on esittänyt harkittavaksi, tulisiko 38 §:n sanamuotoa täsmentää siten, että siitä käy 
selvästi ilmi, että käräjäoikeuden päätöksestä voi valittaa korkeimmalle oikeudelle tyytymättömyyttä 
ilmoittamatta. 
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Oikeusministeriö ei pidä käräjäoikeuden esittämää muutosehdotusta tarpeellisena, mutta ei myöskään sitä 
vastusta. 
 

Oulun käräjäoikeus on kiinnittänyt huomiota sekä 45 että 47 §:ssä olevaan kielelliseen epätäsmäl-
lisyyteen. 
 

Oikeusministeriö toteaa, että kielellinen epätäsmällisyys perustuu puitepäätöksen sanamuotoon, kuten 
käräjäoikeuskin on todennut. Pienestä epätäsmällisyydestä huolimatta pykälien sisältö on kuitenkin täysin 
ymmärrettävissä, joten oikeusministeriö ei ole nähnyt tarpeelliseksi muuttaa puitepäätöksen sanamuotoa. 
 

Oulun käräjäoikeus on todennut, ettei täytäntöönpanon siirtämistä koskevassa 47 §:ssä ole selkeitä 
säännöksiä toimivaltaisesta tuomioistuimesta, eikä siirtämisasian käsittelyssä noudatettavista menet-
telysäännöksistä. 
 

Oikeusministeriö katsoo, että säännös on käräjäoikeuden tekemistä huomioista riippumatta sovel-
lettavissa. 
 

Oulun käräjäoikeus on todennut, että 49 §:n otsikkoa tulisi täydentää siten, että otsikoksi tulisi 
"Täytäntöönpanon lykkääminen ja väliaikainen luovuttaminen". 
 

Oikeusministeriö ei pidä tätä tarpeellisena, sillä pykälien otsikoissa pyritään siihen, että ne ovat lyhyitä. 
Jos otsikkoa halutaan muuttaa, oikeusministeriö ei kuitenkaan tätä vastusta. 
 

Rikosseuraamusvirasto on kiinnittänyt huomiota siihen, että esityksen mukaan on tulkinnanvaraista, mitä 
58 §:n 2 momentin 1 kohdassa tarkoitetaan lopullisella vapauttamisella. 
 

Oikeusministeriön käsityksen mukaan vankeusrangaistuksen suorittamisesta ehdonalaisesti vapautuneen 
henkilön on katsottava lopullisesti vapautuneen, kun hänen koeaikansa on kulunut umpeen, myös vaikka 
häntä ei ole asetettu valvontaan tai valvonta on lakkautettu (ks. rangaistusten täytäntöönpanosta annetun 
lain 2 luvun 15 §). Tutkintavangin, jota ei ole asetettu matkustuskieltoon, tai vankeusvangin, joka on 
suorittanut rangaistuksensa päivästä päivään, on katsottava lopullisesti vapautuneen, sinä päivänä jolloin 
hänet on tosiasiallisesti päästetty vapaalle jalalle. Ministeriön mielestä riittää, että lakivaliokunta toteaa 
tämän mietinnössään. 
Rikosseuraamusvirasto on todennut, että 58 §:n 3 momentissa tarkoitetussa tilanteessa, jossa Ri-
kosseuraamusvirasto pyytäisi toiselta jäsenvaltiolta suostumusta Suomessa tuomitun vankeusrangaistuksen 
täytäntöönpanoon, tuomioistuimen tulisi tehdä päätöksensä täytäntöönpanoa koskeva rajoitus. 
 
Oikeusministeriön näkemyksen mukaan tilanteessa, jossa tuomioistuin antaa päätöksen ehdotetun lain 58 
§:n 2 momentin 3 kohdan nojalla, tuomioistuimen tulisi Rikosseuraamusviraston esittämällä tavalla tehdä 
päätökseensä täytäntöönpanoa koskeva rajoitus. Oikeusministeriön näkemyksen mukaan tämä ei edellytä 
erityistä säännöstä asiasta. 
 

Oulun käräjäoikeus on katsonut, että 59 §:n osalta on epäselvää, mikä on toimivaltainen tuomioistuin. 
 

Oikeusministeriö toteaa, että 59 §:n osalta toimivaltainen tuomioistuin olisi pakkokeinolain 1 luvun 9 
§:ssä tarkoitettu tuomioistuin, koska pykälässä säädetään vangitsemispäätöksen antamisen edellytyksistä. 
 

Professori Nuutila on lausunnossaan (s. 7) myös kiinnittänyt huomiota edelleen luovuttamista koskeviin 
60 ja 61 §:ään. 
 

Oikeusministeriö tältä osin huomauttaa, että kyseiset pykälät koskevat tilannetta, jossa henkilö on 
luovutettu Suomeen toisesta jäsenvaltiosta. Siltä  osin  kuin  on  kyse  Suomesta toiseen jäsenvaltioon 
luovutetun henkilön luovuttamisesta edelleen, Suomi ei voi omassa kansallisessa laissaan asettaa 
velvoitteita sille, miten toisen jäsenvaltion tulee toimia. Toisen jäsenvaltion velvoitteet tällaisessa 
tilanteessa perustuvat siihen, että kyseistä jäsenvaltiota velvoittaa puitepäätöksen 28 artikla. Suomen laissa 
tilanne on otettu huomioon siten, että ehdotetun EU-luovuttamislain 33 §:n mukaan tuomioistuimen 
päätöksessä tulee muistuttaa toista jäsenvaltiota siitä, että sitä sitoo puitepäätöksen mainittu artikla. 
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Lakivaliokunnan pyytämät lisäselvitykset 
 

Lakivaliokunta on pyytänyt oikeusministeriötä selvittämään, mikä on toisissa jäsenvaltioissa syyttäjän 
asema luovuttamisasian käsittelyssä. 
 

Oikeusministeriö toteaa tiedustelleensa asiaa Eurojustin välityksellä ja saaneensa 12 vastausta (Ruotsi, 
Skotlanti, Wales, Englanti, Portugali, Ranska, Saksa, Irlanti, Luxemburg, Alankomaat, Tanska ja Kreikka). 
Vastauksissa Irlanti ilmoitti, että luovuttamisasian vie tuomioistuimeen valtion palkkaama asianajaja (a 
solicitor employed by the state), muissa vastauksissa todettiin, että asian vie tuomioistuimeen syyttäjä. 
Yhdessäkään vastauksessa ei siis todettu, että luovuttamisasia vietäisiin tuomioistuimen käsiteltäväksi 
poliisin toimesta. 
 

Lakivaliokunta on pyytänyt oikeusministeriöltä selvitystä siitä, miten Ruotsi, Ranska, Saksa ja 
Yhdistynyt kuningaskunta ovat lainsäädännössään saattaneet voimaan Suomessa ehdotetun 5 §:n 6 kohtaa 
vastaavan kieltäytymisperusteen. 
 

Ruotsin osalta vastaava pykälä on hallituksen esityksessä ehdotettu 2 luvun 4 §:n 2 kohta, jonka mukaan 
luovuttamisesta kieltäydytään, jos rikkoisi Euroopan ihmisoikeussopimusta tai sen lisäpöytäkirjoja 
(Överlämnande far inte beviljas om det skulle strida mot den europeiska konventionen om skydd för de 
mänskliga rättigheterna och det grundläggande friheteraa eller det tilläggsprotokoll tili konventionen som 
gäller som lag här i landet). 
 
Ranskan osalta vastaava pykälä on lakiehdotuksen 695-22/23 §:ssä. Sen mukaan eurooppalaista 
pidätysmääräystä ei panna täytäntöön, jos se on annettu siinä tarkoituksessa, että henkilöä aiotaan syyttää 
tai hänet tuomita sukupuolen, rodun, uskonnon, etnisen alkuperän, kansallisuuden, kielen, poliittisten 
mielipiteiden tai seksuaalisen suuntautuneisuuden takia taikka tällä voi olla vaikutusta henkilön asemaan 
tällaisen perusteen takia (Les juridictions françaises refuseront l'exécution d'un mandat d'arrêt européen s'il 
est établi que le mandat européen a été émis dans le but de poursuivre ou de punir une personne en raison 
de son sexe, de sa race, de sa religion, de son origine ethnique, de sa nationalité, de sa langue, de ses 
opinions politiques ou de son orientation sexuelle, ou qu'il peut être porté atteinte à la situation de cette 
personne pour l'une de ces raisons). 
 
Oikeusministeriö toteaa, että kyseisten jäsenvaltioiden osalta lainsäädäntöä ei ole vielä hyväksytty 
kansallisissa parlamenteissa, joten niiden osalta on kyse vasta luonnoksista. Saksasta ja Yhdistyneestä 
kuningaskunnasta ei ole saatu riittävää selvitystä. 
 
 

Sisäasianministeriön ja keskusrikospoliisin lausunnot 
 

Sisäasianministeriö on lausunnossaan vastustanut lakiehdotuksen 18 §:n 1 momentin sisältöä siltä osin 
kuin siinä todetaan, että syyttäjä esittää säilöön ottamisen voimassa pitämistä koskevan vaatimuksen 
käräjäoikeudessa. 
 
Oikeusministeriö ensinnäkin viittaa hallituksen esityksessä asiasta esitettyihin perusteluihin (s. 35) ja 
lisäksi toteaa, että sisäasianministeriö ei ole pitänyt ehdotettua ratkaisua perusteltuna ensinnäkään sen 
johdosta, että sillä poikettaisiin siitä yleisen luovuttamislain mukaisesta menettelystä, joka olisi edelleen 
voimassa muiden kuin Euroopan unionin jäsenvaltioiden ja pohjoismaiden osalta. Tältä osin 
oikeusministeriö toteaa, että yleisen luovuttamislain ja ehdotetun EU-luovuttamislain menettelyt 
poikkeavat lähes kaikilta osin toisistaan, eikä ole mitään erityistä syytä, miksi menettelyjen juuri tältä osin 
pitäisi olla yhdenmukaiset, vaikka ne muutoin poikkeavat toisistaan. Yleisen luovuttamislain mukaisessa 
menettelyssä syyttäjällä ei ole lähes minkäänlaista asemaa, kun taas EU-luovuttamislain mukaisessa 
menettelyssä hänellä on keskeinen asema. Oikeusministeriö toteaa myös, että pääosa Suomeen tulevista 
luovuttamisasioista tulee Euroopan unionin jäsenvaltioista taikka unionin tulevista jäsenvaltioista. 
 

Lisäksi sisäasiainministeriö on esittänyt, että vastuunjako tulisi säilyttää vastaavana kuin pakkokeinolaissa 
on säädetty vangitsemisvaatimuksen esittämisen osalta muun muassa sen takia, että on tar-
koituksenmukaista pitää menettely kummankin toiminnon osalta samankaltaisena. Ehdotuksessa ei ole 
pidetty yhdenmukaista vastuunjakoa perusteltuna, sillä itse menettely ja vastuuviranomaiset ovat 
poikkeavia. Myöskään vangitsemisen ja EU-luovuttamislain mukaisen säilössäpitämisen aineelliset 



70 

edellytykset eivät ole yhdenmukaiset. Pakkokeinolain mukaisessa vangitsemismenettelyssä on kyse asian 
esitutkintavaiheesta, jota johtaa tutkinnanjohtaja eli poliisiviranomainen. EU-luovuttamislain mukaisessa 
menettelyssä luovuttamisasian valmistelua johtaa sitä vastoin syyttäjä, jonka aloitteesta asia myös viedään 
käräjäoikeuden käsiteltäväksi. Periaatteellisista syistä on perusteltua, että syyttäjän valmisteltavana 
olevassa asiassa sama viranomainen vastaa myös pakkokeinojen käytöstä. Myös käytännön syistä on 
pidetty tarkoituksenmukaisena, ettei toimivaltuuksia jaeta usealle taholle. Koska menettelyn on tarkoitettu 
olevan nopea, tärkeänä on pidetty, että asian valmistelu on selkeää ja keskitetty yhdelle taholle. Koska 
syyttäjä vastaa asian valmistelusta, syyttäjän on tarkoitettu ottavan vastuun asian käsittelystä 
mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, eli heti henkilön kiinnioton ja ensimmäisen säiiöönottopäätöksen 
jälkeen (17 §). Tavoitteena on, että yksinkertaisissa asioissa luovuttamisasia voitaisiin käsitellä säilöön 
ottamisen voimassa pitämistä koskevassa käräjäoikeuden istunnossa (27 §:n 2 momentti). 
 

Oikeusministeriö lisäksi toteaa, että myöskään pakkokeinolain mukaisessa järjestelmässä poliisivi-
ranomainen ei ole ainoa viranomainen, joka voi esittää pakkokeinojen käyttämistä. Pakkokeinolain 1 luvun 
10 §:n mukaan esitutkinnan aikana vangitsemisvaatimuksen tekee pidättämiseen oikeutettu virkamies. 
Ennen vaatimuksen tekemistä siitä on ilmoitettava syyttäjälle, joka voi ottaa päätettäväkseen kysymyksen 
vangitsemisvaatimuksen tekemisestä. Kun asia on esitutkinnan päätyttyä siirretty syyttäjälle, 
vangitsemisvaatimuksen vaatimuksesta päättää syyttäjä. 
 

Myös pakkokeinolain mukaisessa järjestelmässä syyttäjä siis vastaa pakkokeinojen käytöstä, kun asia on 
hänen vastuullaan. Poliisilla ei ole tällöin rinnakkaista toimivaltaa. Jo esitutkintavaiheessa hyvään 
syyttäjän ja poliisin yhteistyöhön kuuluu, että syyttäjä on vähintäänkin tietoinen pakkokeinojen käytöstä ja 
että hän myös aktiivisesti osallistuu pakkokeinoja koskevien ratkaisujen tekemiseen. 
 
Sisäasianministeriö esittää perusteena, että 18 §:ään esitetty menettely ei ole vastavuoroisen tunnustamisen 
periaatteen mukainen, koska menettely on sisäasiainministeriön arvion mukaan jäykempi kuin kansallinen 
vangitsemismenettely. Puitepäätöksen sanamuodon mukaan eurooppalaisen pidätysmääräyksen 
täytäntöönpanossa ei ole kyse toisen jäsenvaltion päätöksen suorasta täytäntöönpanosta, vaan 
toimivaltainen kansallinen viranomainen tekee asiassa päätöksen (puitepäätöksen 15 artikla), joka voi olla 
myös kielteinen (ks. kieltäytymisperusteet puitepäätöksen 3 ja 4 artikla). Puitepäätöksen mukaiset 
viittaukset kansalliseen lainsäädäntöön tarkoittavat, että menettelyn sisältö voidaan ratkaista kansallisessa 
lainsäädännössä, eivätkä sitä, että asiasta tulee säätää yhdenmukaisella tavalla kuin vastaavassa 
kansallisessa asiassa. 
 
Sisäasianministeriö on myös epäillyt syyttäjäviranomaisten mahdollisuuksia käytännössä hoitaa 
säilöönottoasioita taikka että menettely vaatisi syyttäjien päivystysjärjestelmän laajentamista. Oike-
usministeriön tiedon mukaan valtakunnansyyttäjänvirasto on sitä vastoin ilmoittanut, että menettely 
pystytään pääsääntöisesti hoitamaan tavanomaisen työajan puitteissa, erityisesti ottaen huomioon, että 
tuomioistuimen on otettava asia käsiteltäväksi viimeistään neljän vuorokauden kuluttua kiinniottamisesta. 
Joiltain osin voi olla syytä laajentaa syyttäjien päivystysjärjestelmää, mutta tällainen tarve on riippumatta 
siitä, tekeekö syyttäjä säilöön ottamista koskevan vaatimuksen käräjäoikeudessa. 
 

Lisäksi oikeusministeriö toteaa, ettei se pidä onnistuneena sisäasianministeriön ehdottamaa ratkaisua siitä, 
että lain tasolla myös poliisille annettaisiin valtuudet esittää tuomioistuimelle pakkokeinojen käyttöä, 
mutta käytäntö hallinnollisin määräyksin ohjattaisiin sellaiseksi kuin esityksessä on ehdotettu. 
Oikeusministeriön näkemyksen mukaan on tarkoituksenmukaista, että laista suoraan ilmenee se, miten 
viranomaisten on tarkoitus menetellä. 
 

Myös keskusrikospoliisi yhtynyt sisäasianministeriön edellä esittämään kantaan. Tältä osin oike-
usministeriö viittaa edellä esitettyyn. Keskusrikospoliisi on lisäksi esittänyt laajasti muutakin kritiikkiä 
esitystä kohtaan, josta oikeusministeriö toteaa seuraavaa. 
 

Keskusrikospoliisi katsoo, että puitepäätöksen mukaan luovuttamispyyntöä ei tulisi esittää ja eikä 
luovuttamispäätöstä tehdä (s. 1 ja 3). 
Oikeusministeriö toteaa, että puitepäätöksen 8 artikla sääntelee, mitä pidätysmääräyksen eli puite-
päätöksen mukaisen pyynnön tulee sisältää. Artiklassa tarkoitettu määräyksellä ei tarkoiteta kansallisen 
lain mukaista päätöstä, vaan puitepäätöksen mukaista määräystä eli pyyntöä, jossa ilmoitetaan kansallisen 
päätöksen olemassaolosta (8 artiklan 1 kohdan c alakohta). Oikeusministeriö viittaa myös puitepäätöksen 
15 artiklaan, joka koskee luovuttamispäätöksen tekemistä. 
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Keskusrikospoliisi on lisäksi kritisoinut hallituksen esityksessä käytettyä terminologiaa (s. 2). 
 

Oikeusministeriö viittaa edellä ja hallituksen esityksessä esitettyyn ja lisäksi toteaa, että valitulla 
terminologialla ei ole vaikutusta siihen lopputulokseen, jonka toteuttamiseen puitepäätös velvoittaa. 
Suomella ei ole velvollisuutta noudattaa puitepäätöksen sanamuotoja, vaan puitepäätös velvoittaa vain 
saavutettavaan tulokseen nähden. Merkityksellistä on siis, että Suomessa pannaan täytäntöön 
puitepäätöksen sisältö, eikä se mitä sanoja tässä yhteydessä käytetään. Lisäksi voidaan todeta, että 
oikeusministeriö pitää puitepäätöksessä käytettyä termiä "pidätysmääräys" harhaanjohtavana, sillä 
Suomessa ehdotuksen mukaan kyseinen asiakirja ei olisi edes henkilön kiinniottamisen osalta sellainen, 
että se pantaisiin suoraan täytäntöön ilman kansallisen virkamiehen harkintaa. Menettelyssä ei myöskään 
pidätettäisi ketään. Oikeusministeriö pitää myös täysin keinotekoisena sellaista ratkaisua, että Suomessa 
tulisi keksiä uusi sana luovuttamisen tilalle. Menettelyssä on asiallisesti kyse henkilön luovuttamisesta 
toiseen valtioon, eikä ole mitään todellista syytä, miksi Suomen tulisi luopua nykylainsäädännön 
mukaisesta terminologiasta. Lisäksi oikeusministeriö pitää edellä mainituin perustein täysin vääränä 
väitettä, jonka mukaan Suomen kansallisessa laissa käsitettä "täytäntöönpanosta vastaava viranomainen" 
voitaisiin käyttää ainoastaan samassa tarkoituksessa kuin puitepäätöksessä. Suomen kansalliset 
viranomaiset tulevat soveltamaan ainoastaan kansallista lakia, koska puitepäätös ei tule koskaan suoraan 
sovellettavaksi oikeudeksi. Tämän takia myöskään sekaantumisen vaaraa ei ole. 
 

Keskusrikospoliisi on kyseenalaistanut valtakunnansyyttäjän viraston arviot syyttäjien päivystysjär-
jestelmästä. 
 

Oikeusministeriön näkemyksen mukaan syyttäjälaitoksella itsellään paras näkemys omasta järjes-
telmästään. Lisäksi oikeusministeriö toteaa, että esityksen sivulla 14 esitetty yhden uuden päivystävän 
syyttäjän kuuluisi myös esityksen mukaan myös muita tehtäviä kuin tämän lain mukaisia tehtäviä. Näin 
ollen kyseiset kulut eivät kohdistuisi ainoastaan ehdotetun lain mukaisten tehtävien hoitamiseen. 
 

Keskusrikospoliisi on katsonut, että vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen takia menettelyn tulisi olla 
verrannollinen kotimaiseen täytäntöönpanomenettelyyn (s. 3). 
 

Oikeusministeriön näkemyksen mukaan menettelyn tulee täyttää puitepäätöksen asettamat velvoitteet, 
eikä Suomen ole syytä mennä vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen soveltamisessa pidemmälle kuin, 
mitä puitepäätös edellyttää. Puitepäätös ei edellytä rinnastusta mihinkään kansalliseen menettelyyn. 
Luovuttamismenettely ei myöskään sinänsä ole rinnasteinen mihinkään kansalliseen menettelyyn, koska 
siinä tulee erityisesti ottaa huomioon sellaisia valtioiden väliseen yhteistyöhön liittyviä kysymyksiä, joita 
kansallisessa menettelyssä ei tule esiin. 
 

Keskusrikospoliisi on verrannut menettelyä EU:n jäsenvaltioiden välillä voimassa olevaan yksin-
kertaistettuun menettelyyn ja pitänyt ehdotettua menettelyä monimutkaisempana (s. 3). Keskusrikospoliisi 
on lisäksi ilmoittanut eriävän mielipiteensä sille, että syyttäjät saavat menettelyssä keskeisen aseman. 
Oikeusministeriö toteaa, että yksinkertaistettua menettelyä voidaan soveltaa vain niissä tilanteissa, jossa 
luovutettavaksi pyydetty tähän suostuu. Keskeinen ero yksinkertaistetun ja uuden ehdotetun menettelyn 
välillä on, että uudessa menettelyssä päätökset tekisi tuomioistuin. Tämän on katsottu edellyttävän, että 
asian tuomioistuimelle esittelee syyttäjä, jolle tehtävä Suomen oikeusjärjestelmän puitteissa parhaiten 
soveltuu. Yksinkertaistetussa menettelyssä sekä voimassa olevassa muussa luo-vuttamismenettelyssä 
oikeusministeriössä joudutaan tekemään kaikki se selvitys- ja valmistelutyö sekä päätöksenteko, joka 
ehdotetussa menettelyssä on jaettu syyttäjän ja tuomioistuimen välille, siten kuin tehtävät niille 
luonnollisesti sopivat. Uudessa menettelyssä syyttäjillä olisi siis erityisesti sellaisia tehtäviä, jotka on 
aikaisemmin hoidettu oikeusministeriössä, eikä sellaisia tehtäviä, jotka aikaisemmin olisivat kuuluneet 
poliisille. Koska syyttäjille on ehdotettu asian valmistelussa keskeistä asemaa, myös edellä mainittu 
pakkokeinojen käytön esittäminen tuomioistuimelle on katsottu kuuluvan luonnollisesti syyttäjille (ks. 
edellä). Tämän voidaan katsoa olevan ainoa tehtävä, joka ehdotuksessa merkitsisi sitä, että poliisille 
aikaisemmin kuuluneita tehtäviä siirretään syyttäjille. 
 
Keskusrikospoliisi lisäksi katsoo, että esitys ei ole puitepäätöksen mukainen, koska täytäntöönpanosta 
vastaavalle viranomaiselle tarkoitetut tehtävät on Suomessa jaettu useille eri viranomaisille. 
Keskusrikospoliisi esimerkiksi katsoo, että kun henkilön olinpaikka tunnetaan, puitepäätöksen mukainen 
pyyntö (pidätysmääräys) tulisi toimittaa suoraan tuomioistuimelle. 
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Oikeusministeriö katsoo, että keskusrikospoliisi ei ymmärrä puitepäätöksen luonnetta lainsäädän-
töinstrumenttina ja että se tulkitsee sitä tarkoitushakuisesti niin, että siitä esityksestä voitaisiin löytää 
ristiriitoja sunteessa puitepäätökseen. Kuten edellä on todettu, puitepäätös velvoittaa saavutettavaan 
tulokseen nähden, eikä sen sanamuotoja ole velvoitetta sellaisenaan sisällyttää kansalliseen lainsäädäntöön. 
Puitepäätös jättää laajasti kansallista harkintavaltaa sen suhteen, miten kansallinen menettely toteutetaan ja 
tätä harkintavaltaa on käytetty esityksessä ehdotetulla tavalla. Lisäksi voidaan todeta, että käytännön 
yhteistyön näkökulmasta on täysin käsittämätön ajatus, että tuomioistuimelle toimitettaisiin henkilön 
kiinniottamista ja luovuttamista koskeva pyyntö (ns. pidätysmääräys) ja että tuomioistuin olisi se 
aktiivinen toimija, joka hoitaisi asiaa. Lisäksi voidaan viitata siihen, että Suomen tiedon mukaan yksikään 
jäsenvaltio ei tule toimimaan keskusrikospoliisin ehdottamalla tavalla ja että kaikki jäsenvaltiot, joista 
Suomella on tietoa, tulevat jakamaan tehtävät samalla tavoin kuin Suomessa on ehdotettu tehtäväksi. 
 

Keskusrikospoliisi on lisäksi katsonut, että lakiehdotuksen 21 §:ssä tarkoitetut luovutettavaksi pyydetylle 
tehtävät ilmoitukset ja tiedustelut voitaisiin poistaa tarpeettomina. 
 

Oikeusministeriö toteaa, että säännös on keskeinen luovutettavaksi pyydetyn oikeusturvan kannalta. 
Pykälän mukaan luovutettavaksi pyydetty saa ensinnäkin mahdollisimman aikaisessa vaiheessa keskeisen 
tiedon häneen kohdistuvasta luovuttamismenettelystä sekä menettelyn sisällöstä ja tarkoituksesta. Koska 
henkilö on otettu kiinni poliisiviranomaisten toimesta ja säilössä pitäminen tapahtuu poliisiviranomaisten 
tiloissa, on luonnollista, että poliisiviranomaisen tehtävänä on suorittaa tällaiset ensi vaiheen ilmoitukset. 
 

Lisäksi oikeusministeriö toteaa, että siltä osin kun 21 § edellyttää luovutettavaksi pyydetyltä tehtäviä 
tiedusteluja, tarkoitus myös on, että tämän perusteella syyttäjä saa perustiedot asiasta, jotta se voi esittää 
nämä tiedot tuomioistuimelle. Syyttäjillä ei ole nykyisen järjestelmän puitteissa mahdollisuutta itsenäisesti 
hoitaa tällaista tehtävää. Myös kansallisessa rikosasian tutkinnassa poliisi suorittaa esitutkinnassa 
valmistelutyötä, joka palvelee sekä syyttäjän että tuomioistuimen myöhempää työtä. Ehdotetun 21 §:n 
toinen tarkoitus on siis palvella luovuttamisasian selvittämistä siten, että syyttäjä ja varsinkin tuomioistuin 
voi suorittaa oman työnsä mahdollisimman hyvin. Oikeusministeriö pitää erikoisena keskusrikospoliisin 
näkemystä siitä, että tällainen työ on tarpeetonta. Jos menettelyä halutaan yksinkertaistaa ja jos 
keskusrikospoliisi ei ole halukas toimimaan yhteistyössä syyttäjäviranomaisten kanssa, oikeusministeriö 
katsoo, että pykälässä tarkoitetut tehtävät voidaan siirtää paikallispoliisille. 
 

Keskusrikospoliisi on lisäksi toimittanut selvityksen rikostutkinnan järjestämisestä EU-jäsenvaltioissa. 
Keskusrikospoliisin näkemyksen mukaan se, että Suomessa poliisilla on keskeinen asema rikostutkinnassa 
tarkoittaa, että sen tulisi olla keskeisessä asemassa myös luovuttamismenet-telyssä. Keskusrikospoliisin 
näkemyksen mukaan esityksessä ehdotetut ratkaisut tarkoittavat rikosoikeudellisen yhteistyön tarpeetonta 
harmonisointia toisten jäsenvaltioiden lainsäädännön kanssa. 
 

Oikeusministeriö toteaa, että luovuttamismenettelyssä ei ole kyse esitutkinnasta, eikä rikostutkinnasta, 
vaan menettelyssä harkitaan, luovutetaanko henkilö toiseen valtioon syytetoimenpiteitä tai 
vapausrangaistuksen täytäntöönpanoa varten. Menettelyä ei voida käyttää henkilöiden luovuttamiseen 
puhtaasti esitutkintaa varten. Se, että Suomessa poliisilla on keskeinen asema esitutkinnan toimittamisessa, 
ei oikeusministeriön näkemyksen mukaan ole peruste sille, että poliisilla tulisi olla keskeinen asema 
luovuttamismenettelyssä. 
 

Lakiehdotuksen 5 ja 6 §:ssä olevat kieltäytymisperusteet ovat kaikki sellaisia, että niiden arviointi vaatii 
juristin koulutusta, jota poliisiviranomaisilta ei edellytetä. Lisäksi hyvin suuri osa perusteista on sellaisia, 
että niiden arviointi kuuluu Suomen oikeusjärjestelmässä syyttäjän tehtäväksi (ks. erityisesti 6 §:n 1 - 5 
kohta). Esityksessä ei siis muuteta viranomaisten toimivaltasuhteita, vaan syyttäjäviranomaisille annetaan 
sellaisia uusia tehtäviä, jotka Suomen oikeusjärjestelmän mukaan heille luonnollisesti kuuluvat. Kuten 
edellä on todettu nämä tehtävät on lähes kaikilta osin sellaisia, jotka on tähän asti hoidettu 
oikeusministeriössä, eikä poliisiviranomaisten toimesta. 
 

Puitepäätöksen 6 artiklan mukaan siinä säännelty yhteistyö on korostetusti kansallisten oikeusvi-
ranomaisten yhteistyötä. Se, että Suomi on ilmoittanut, että toimiessaan esitutkintaviranomaisena poliisi on 
oikeusviranomainen kansainvälisessä rikosoikeusapuyhteistyössä, ei tarkoita, että poliisia Suomen 
kansallisessa järjestelmässä pidettäisiin oikeusviranomaisena. 
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Perustuslakivaliokunnan lausunto 18/2003 vp 
 

Perustuslakivaliokunta on lausunnossaan esittänyt harkittavaksi lakiehdotuksen 5 §:n 6 kohdan osalta, 
tulisiko säännöksestä erityisesti käydä ilmi kuolemanrangaistuksen, kidutuksen sekä epäinhimillisen ja 
halventavan kohtelun kiellot. 
 

Oikeusministeriö toteaa, että myös perustuslakivaliokunta on todennut, että ehdotettu 5 §:n 6 kohta kattaa 
perustuslain 9 §:n 4 momentin vaatimukset. Kyseisen perustuslain 9 §:n 4 momentin mukaan 
ulkomaalaista ei saa karkottaa, luovuttaa tai palauttaa, jos häntä tämän vuoksi uhkaa kuolemanrangaistus, 
kidutus tai muu ihmisarvoa loukkaava kohtelu. Näin ollen ehdotettu säännös asiallisesti vastaa perustuslain 
vaatimuksia. Vaikka säännöksessä voitaisiin perustuslakivaliokunnan ehdottamalla tavalla erityisesti 
selventää perustuslakivaliokunnan esille nostamat kysymykset, oikeusministeriö ei pidä tätä 
tarkoituksenmukaisena ottaen erityisesti huomioon, että kyseessä on luovuttaminen EU:n jäsenvaltioihin. 
Kaikki jäsenvaltiot ovat Euroopan ihmisoikeussopimuksen ja kuolemanrangaistuksen poistamista 
koskevan lisäpöytäkirjan osapuolia. 
 

Lisäksi perustuslakivaliokunta on esittänyt harkittavaksi, tulisiko ehdottomiin luovuttamisen kiel-
täytymisperusteisiin lisätä yleisen luovuttamislain 8 §:ää vastaava säännös, jonka mukaan luovuttamisesta 
tulee kieltäytyä, jos luovuttaminen asianomaisen henkilön ikään, terveydentilaan tai muihin 
henkilökohtaisiin seikkoihin katsoen taikka erityisiin olosuhteisiin nähden olisi inhimillisistä syistä 
kohtuutonta. 
 
Oikeusministeriö toteaa, että yleisen luovuttamislain 8 § perustuu vuoden 1957 Euroopan neuvoston 
luovuttamissopimuksen 1 artiklaan Suomen tekemään varaumaan. Varauma ilmenee kyseisen 
yleissopimuksen voimaansaattamisasetuksen (640/1971) 2 §:stä. Puitepäätös sitä vastoin ei mahdollista 
varaumien tekemistä, eikä puitepäätös sisällä ehdotetun sisäköistä kieltäytymisperustetta. Puitepäätös sitä 
vastoin sallii vastaavalla perusteella luovuttamisen täytäntöönpanon siirtämisen. Lakiehdotuksen 47 § 
sisältää tätä koskevan säännöksen. 
 
Vaikka puitepäätös ei sisällä perustuslakivaliokunnan ehdottamaa kieltäytymisperustetta, oikeusministeriö 
ei suhtaudu kieltäytymisperusteen säätämiseen ehdottoman kielteisesti ottaen erityisesti huomioon 
kieltäytymisperusteen sisältö. Muut jäsenvaltiot ja komissio saattavat kuitenkin puuttua Suomen lain 
sisältöön, kun puitepäätöksen täytäntöönpanoa jäsenvaltioissa tultaisiin arvioimaan. 
 

Lisäksi voidaan todeta, että ehdotetun kieltäytymisperusteen sisällyttäminen 5 §:n ehdottomiin kiel-
täytymisperusteisiin tarkoittaisi, että ehdotetun lain 47 § muuttuisi merkityksettömäksi. Tämä johtuisi siitä, 
että laissa olisi kaksi säännöstä, joita tulisi soveltaa samojen edellytysten täyttyessä. 
 

Perustuslakivaliokunta on kiinnittänyt tältä osin lausunnossaan erityisesti huomiota tilanteisiin, joissa 
täytäntöönpanon siirtäminen ei ole asianmukainen toimenpide, esimerkiksi tilanteessa, jossa kysymys on 
pysyvästi ja vakavasti sairaan ihmisen luovuttamisesta. 
 

Oikeusministeriö katsoo, että tällaisessa tilanteessa voitaisiin soveltaa 5 §:n 6 kohdan kieltäytymis-
perustetta tai siirtää täytäntöönpanoa ennalta määräämättömäksi ajaksi. Jos perustuslakivaliokunnan 
tarkoittamia tilanteita varten katsotaan kuitenkin tarpeelliseksi ottaa uusi kieltäytymisperuste, se voitaisiin 
muotoilla siten, että jos 47 §:n mukaisen täytäntöönpanon siirtämisen ei voida katsoa johtavan 
inhimillisesti kohtuulliseen lopputulokseen, olisi luovuttamisesta kieltäydyttävä. 
 

Perustuslakivaliokunta on lausunnossaan myös katsonut, että ehdotettu laki voidaan käsitellä pe-
rustuslain 95 §:n 2 momentin mukaisessa ns. supistetussa perustuslainsäätämisjärjestyksessä, jos 
lakiehdotuksen kauttakuljetusta koskevaa 68 §:ää tarkistetaan siten, että puitepäätöksen 25 artiklan sallimat 
rajoitukset Suomen kansalaisen kauttakuljetukselle sisällytetään säännökseen. 
 

Oikeusministeriö pitää tarkoituksenmukaisena, että 68 §:ää muutetaan perustuslakivaliokunnan 
esittämällä tavalla, jotta ehdotettu laki voidaan käsitellä supistetussa perustuslainsäätämisjärjestyksessä. 
 

Puitepäätöksen 25 artiklan 1 kohta ensinnäkin sallii, että jäsenvaltio voi kieltäytyä kansalaisen tai maassa 
vakinaisesti asuvan henkilön vapaudenmenetyksen käsittävän rangaistuksen tai turvaamistoimenpiteen 
täytäntöönpanoa varten tapahtuvan kauttakuljetusta koskevasta pyynnöstä. 
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Lisäksi puitepäätöksen 25 artiklan 1 kohdan 2 alakohta sallii, että jos kauttakuljetettava henkilö on on 
kauttakulku]äsenvaltion kansalainen tai siellä vakinaisesti asuva henkilö, kauttakulun ehdoksi voidaan 
asettaa se, että henkilö, kun häntä on kuultu, palautetaan kauttakulkujäsenvaltioon, jotta hänelle määrätty 
vapaudenmenetyksen käsittävä rangaistus tai turvaamistoimenpide voitaisiin panna täytäntöön. 
Koska kauttakuljetusta koskevat pyynnöt ovat Suomessa olleet harvinaisia, oikeusministeriö ei pidä 
tarpeellisena, että ehdotetut muutokset soveltuisivat myös Suomessa vakinaisesti asuviin henkilöihin. 
 
Oikeusministeriö ehdottaa, että pykälän sisältöä muutetaan seuraavasti: 
 

68 §. Luvan antaminen kauttakuljetukseen. Oikeusministeriö antaa rikoksen johdosta tapahtuvasta 
luovuttamisesta annetun lain 33 §:n mukaisesti luvan siihen, että jäsenvaltiosta tai Euroopan unioniin 
kuulumattomasta valtiosta toiseen jäsenvaltioon luovutettavaksi pyydetty voidaan kuljettaa Suomen kautta, 
jos oikeusministeriölle on ilmoitettu: 
1) hänen henkilöllisyytensä ja kansalaisuutensa; 
2) luovuttamista koskevan pyynnön olemassaolo; 
3) rikoksen luonne ja oikeudellinen luokittelu; sekä 
4) kuvaus olosuhteista, joissa rikos on tehty, mukaan lukien aika ja paikka. 
 
Lupaa ei kuitenkaan saa antaa, jos luovutettavaksi pyydetty on Suomen kansalainen ja luovuttaminen 
tapahtuisi vapausrangaistuksen täytäntöönpanoa varten, eikä luovutettavaksi pyydetty ole suostunut 
Suomen kautta tapahtuvaan kuljetukseen. 
 

Jos luovutettavaksi pyydetty on Suomen kansalainen ja luovuttaminen tapahtuisi syytetoimenpiteitä varten, 
luvan ehdoksi on asetettava, että luovutettavaksi pyydetty välittömästi tuomion tultua lainvoimaiseksi 
palautetaan Suomeen suorittamaan mahdollisesti tuomittua vapausrangaistusta, jos luovutettu pyytää 
saada suorittaa rangaistuksen Suomessa. [Vapausrangaistus on pantava Suomessa täytäntöön noudattaen, 
mitä siitä erikseen säädetään]. 
 

Kauttakuljetusta koskeva pyyntö voidaan lähettää oikeusministeriölle millä tahansa sellaisella tavalla, josta 
voidaan esittää kirjallinen todiste. Oikeusministeriö antaa päätöksensä tiedoksi samaa menettelyä 
noudattaen. 
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HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE LAIKSI RIKOKSEN JOHDOSTA TAPAHTUVASTA 
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Tutkija Juha Sihto on lakivaliokunnalle tekemässään 19.11.2003 päivätyssä 
muistiossaan esittänyt eräitä kommentteja liittyen otsikossa mainittuun 
hallituksen esitykseen (HE 88/2003). 
 

Tässä vastineessa ei kommentoida Sihdon väitteitä (Sihdon muistion kohta 1.2) 
liittyen perustuslakia koskeviin kysymyksiin. Oikeusministeriö esittää 
kunnioittaen seuraavaa: 
 

Sihto esittää muistiossaan (s. 1-2), tulkinneennsa puitepäätöstä ja sen määräyksiä 
nyt käsillä olevasta lakiehdotuksesta poikkeavalla tavalla. Sihdon mukaan EAW-
puitepäätöksellä muutetaan ratkaisevalla tavalla luovuttamisen teoreettisia 
perusteita. Sihdon mukaan tulkintaa koskevan erimielisyyden ydin on siinä, mikä 
merkitys on annettava puitepäätöksessä omaksutulle vastavuoroisen 
tunnustamisen periaatteelle. Sihto totetaa, että puitepäätöksen 1 artiklan 2 
kohdassa määrätään: "Jäsenvaltiot panevat eurooppalaisen pidätysmääräyksen 
täytäntöön vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen perusteella ja tämän 
puitepäätöksen määräysten mukaisesti". Sihdon mukaan luovuttamisen 
teoreettisissa perusteissa tapahtuvaa muutosta ei ole asianmukaisesti otettu 
huomioon lakiehdotusta valmisteltaessa. Sihdon mukaan vastavuoroisen 
tunnustamisen periaate ei ole "mikä tahansa" periaate vaan oikeudellisen 
yhteistyön uusi kulmakivi. 
 

Sihdon omaksuma teoreettisten perusteiden muutos on hänen mukaansa esitystä 
koskevien yksityiskohtaisempien huomautusten taustalla (s. 4). 
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Oikeusministeriö huomauttaa, että vastavuoroisen tunnustamisen periaatteella ei 
ole sisällöllisesti määriteltyä merkitystä. Kyseinen periaate on vain 
poliittisluonteinen lausuma, jonka mukaan uusia intrumentteja laadittaessa ja 
niitä sovellettaessa tulisi lähtökohtana olla, että pyritään luottamaan toisen 
jäsenvaltion viranomaisiin niin laajasti kuin se on mahdollista. Kuten 
puitepäätöksen 1 artiklan 2 kohdassa todetaan: "Jäsenvaltiot panevat 
eurooppalaisen pidätysmääräyksen täytäntöön vastavuoroisen tunnustamisen 
periaatteen perusteella ja tämän puitepäätöksen määräysten mukaisesti.'"'' 
Instrumentin sisältöä ei tässä yhteydessä eikä yleensäkään määritä sen nimi, vaan 
sen sisältämien artikloiden määräykset. Tämä pätee tämän puitepäätöksen lisäksi 
myös muihin valmisteltavina oleviin vastavuoroisen tunnustamisen 
instrumentteihin. Niin tämä kuin esimerkiksi valmisteilla oleva sakkopuitepäätös 
sisältävät monia kieltäytymisperusteita. Näin ollen kyseessä on edelleenkin 
yhteistyötä koskeva "pyyntö", josta voidaan kieltäytyä kunkin instrumentin 
sallimin perustein. 
 

Eurooppalaista pidätysmääräystä koskevassa puitepäätöksessä vastavuoroista 
tunnustamista eli luottamuksen lisääntymistä toisiin jäsenvaltioihin ilmentää 
esimerkiksi se, että kieltäytymisperusteita on vähennetty tai kevennetty. 
Vastavuoroista tunnustamista ilmentää myös se, että uusi puitepäätöksen 
mukainen menettely on. yksivaiheinen. Uudessa menettelyssä ei toimiteta enää 
erikseen väliaikaista säilöönottoa koskevaa pyyntöä (esimerkiksi SIS -kuulutus) 
ja varsinaista luovuttamispyyntöä. Nämä on uudessa menettelyssä yhdistetty 
samaan pyyntöön. 
 

Sihdon muistion mukaan (s. 4) on "välttämätöntä korostaa, että suomalaisten 
lainsoveltajien tulee pidättättyä tekemästä sisällöllisiä johtopäätöksiä käsillä 
olevassa lakiehdotuksessa sekä yleisessä ja pohjoismaisessa luovuttamislaissa 
käytettyjen käsitteiden yhdenmukaisuudesta". 
 

Oikeusministeriö huomauttaa edellisessä kohdassa esittämänsä lisäksi, että 
Yhteisön virallisessa lehdessä julkaistun ja todistusvoimaisen puitepäätöksen 
suomenkielisessä versiossa käytetään sanaa "luovuttaminen". Oikeusministeriön 
käsityksen mukaan luovuttamisen teoreettisia perusteita ei ole muutettu 
puitepäätöksellä. 
 

Sihdon mukaan (s. 4) on ongelmallista, että lakiehdotuksessa sivuutetaan 
"eurooppalaisen pidätysmääräyksen" olemassaolo. Sihdon mukaan tämä 
sivuuttaminen on hallituksen esityksessä mennyt niin pitkälle, että puitepäätöksen 
liitteenä vahvistettu eurooppalaisen pidätysmääräyksen lomake on jätetty 
hallituksen esityksestä pois. Sihdon mukaan itsestään selvä lähtökohta pitäisi 
olla, että rajat ylittävässä viranomaisyhteistyössä pyritään ns. 
tunnistamisongelman vuoksi käyttämään yhteisesti päätettyä tai sovittua 
terminologiaa ja määrämuotoisia ja -sisältöisiä asiakirjoja. 
 

Oikeusministeriö huomauttaa, että koko puitepäätöksen mukaisen menettelyn 
soveltamisen kannalta on olennaista, että toimitetaan puitepäätöksen 8 artiklan 
edellyttämät tiedot. EU:n tasolla on todettu, ettäpuitepäätöksen liitteenä olevaa 
"kaavaketta" ei voida teknisesti tällä hetkellä syöttää SIS järjestelmään.1 Kaikki 
kaavaakkeen sisältämät tiedot (vaikkakaan ei puitepäätöksen liitteenä olevan 
"kaavakkeen" näköisessä muodossa) voidaan sisällyttää yhteen SIS järjestelmään 
syötettävään lomakkeeseen, kun SIS JJ järjestelmä saadaan käyttöön 
mahdollisesti vuonna 2006. Parhaillaan ollaan pääsemässä yhteisymmärrykseen 
siitä, että 8 artiklassa edellytetyt tiedot toimitetaan SIS järjestelmässä kahdella 
lomakkeella (ns. A ja M lomakkeet). Ns. tunnistamisongelmaan voidaan todeta, 
                                                
1 Kaavakkeen jakaminen sähköisesti PT -järjestelmässä hallituksen esityksen liitteessä ei ollut 
teknisesti mahdollista. 
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että SIS järjestelmän viestiliikenne tapahtuu pääsoin englannin kielellä. Jo ennen 
SIS II:sta käytettäviin lomakkeisiin on kaavailtu kohtaa, jossa todetaan 
"Attention: This form relates to a European arrest warrant..." (Huomio: tämä 
lomake koskee eurooppalaista pidätysmääräystä). 
 

Sihdon mukaan (s. 5-6) luovuttamismenettelyn prosessuaalista käyttöalaa 
koskevalle lakiehdotuksen 1 §:lle on hallituksen esiteyksen perusteluissa annettu 
tarpeettoman suppea sisältö. Sihdon mukaan lakiehdotuksessa on "on haluttu" 
antaa Suomen syyttääjäviranomaisille toimivalta eurooppalaisten 
pidätysmääräysten antajina ja tälle on pitänyt "löytää" jostakin perusteluita. 
Lisäksi Sihdon mukaan eurooppalainen pidätysmääräys tulee voida antaa 
esitutkintavaiheessa ja myös ilman syyttäjäviranomaisen kannanottoa 
syytetoimenpiteiden aiheellisuudesta. Sihdon mukaan puitepäätöksen 1 artiklan 1 
kohtaa on tulkittava niin, että sillä ei ole ollut tarkoitus supistaa 
luovuttamismenettelyn prosessuaalista käyttöalaa nykyisestä. 
 

Oikeusministeriö huomauttaa, että ehdotetun lain 1 §:n sanamuoto vastaa 
puitepäätöksen 1 artiklan 1 kohdan sanamuotoa, jonka mukaan eurooppalainen 
pidätysmääräys voidaan antaa "syvtetoimenpiteitä tai vapaudenmenetyksen 
käsittävän rangaistuksen tai turvaamistoimenpiteen täytäntöönpa-nemista varten". 
Puitepäätöksen 6 artiklan mukaan sekä eurooppalaisen pidätysmääräyksen 
antavan että täytäntöönpanevan viranomaisen on oltava oikeusviranomainen. 
Jotta pyyntö todella tehtäisiin syytetoimenpiteitä varten, on luonnollista, että 
viranomainen, jonka tehtäviin syytäminen kyseisessä tilanteessa kuuluisi, ottaa 
kantaa siihen, pyydetäänkö henkilöä luovutettavaksi Suomeen. Tarkoituksena on, 
että henkilöä vastaan olisi jo käytettävissä olevan tiedon perusteella riittävästi 
näyttöä syytteen nostamiseen. Jos epäilty rikos on tehty Suomessa, näin lienee 
usein asian laita. Muussa tapauksessa alustavaa näyttöä voidaan hankkia muilla 
"kevyemmillä" oi-keusaputoimenpiteiilä tai vaikka pyytää toisen valtion apua 
henkilön kuulemisessa. Jo pakkokeinolain säännökset edellyttävät 
"todennäköisten syiden" olemassaoloa henkilön vangitsemiseksi poissaolevana 
luovuttamis-tarkoituksessa, jotta voidaan tehdä luovuttamispyyntö/antaa 
eurooppalainen pidätysmääräys. Luonnollisesti asiassa voidaan saada lisää 
näyttöä sen jälkeen, kun henkilö on luovutettu Suomeen. Raskaaseen ja henkilön 
kannalta mahdollisesti pitkänkin vapaudenriiston aiheuttavaan luovuttamisme-
nettelyyn ei tulisi ryhtyä ensimmäisinä toimenpiteinä. Ei olisi tarkoituk-
senmukaista, jos ensimmäisinä toimenpiteinä turvaudutaan luovuttamispyyntöön 
ja henkilö luovuttamisen jälkeen näytön puutteessa vapautettaisiin välittömästi. 

Mitä tulee luovuttamismenettelyn prosessuaalisen käyttöalan supistamiseen 
nykyisestä, eli eurooppalaisen vuoden 1957 luovuttamissopimuksen mukaisesta 
käyttöalasta voidaan todeta seuraavaa: Keskeisin instrumentti, joka 
puitepäätöksellä on korvattu, on edellä mainittu vuoden 1957 sopimus. On 
mahdollista, että Suomen yleinen luovuttamislaki on soveltamisalaltaan laajempi 
kuin vuoden 1957 sopimus. Näin ollen suoraan soveltaen yleisen luovuttamislain 
1 §:ää ei voitaisi kaikissa tapauksissa katsoa, että vuoden 1957 artiklan 1 
edellytykset täyttyvät, eikä näin ollen kaikissa Suomen kannalta yleisen 
luovuttamislain soveltamisalaan kuuluvissa tapauksissa voida väittää, että 
vieraalla valtiolla olisi 1957 sopimuksen mukaan velvollisuus luovuttaa henkilö. 
Yleisen luovuttamislain 1 § mukaan "Tämän lain mukaan voidaan henkilö.. joka 
Suomessa on epäiltynä, syytteessä tai tuomittu rikoksesta, pyytää luovutettavaksi 
Suomeen.". Vuoden 1957 sopimuksen 1 artiklan sanamuodon mukaan puolestaan 
"Sopimusvaltiot sitoutuvat luovuttamaan toisilleen...henkilöt, joita vastaan 
vaatimuksen esittäneen osapuolen asianomaisten oikeusviranomaisten toimesta 
pannaan vireille oikeudenkäynti rikoksesta tai jotka mainittujen viranomaisten 
toimesta ovat etsintäkuulutetut rangaistuksen tai turvaamistoimenpiteen täytän-
töönpanoa varten". Vastaava ja todistusvoimainen sopimuksen määräys kuuluu 
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englanniksi seuraavasti " The Contracting Parties undertake to surrender to each 
other, subject to the provisions and conditions laid down in this Convention, all 
persons against whom the competent authorities of the requesting Party are 
proceeding for an offence or who are wanted by the said authorities for the 
carrying out of a sentence or detention order." Sopimuksen selitysmuistiossa 
todetaan artiklan osalta, että " The term "competent authorities" in the English 
text corresponds to autorités judiciaires in the French text. These expressions 
cover the judiciary and the Office of the Public Prosecutor but exclude the police 
authorities ". 

Eurooppalaista pidätysmääräystä koskeva puitepäätös korvaa EU:n alueella 
ennen kaikkea juuri vuoden 1957 sopimuksen ja siihen perustuvat instrumentit 
(ks. puitepäätöksen 31 artikla). Puitepäätöksellä ei asiallisesti ole tarkoitettu 
muutettavaksi luovuttamismenettelyn soveltamisalaa tältä osin. Puitepäätöksen 
voimaansaattamislain 1 §:ssä puolestaan ei poiketa siitä, mitä puitepäätöksen 1 
artiklassa määrätään, vaan on käytetty samaa sanamuotoa (syytetoimenpiteitä 
varten). Yleisen luovuttamislain soveltamisala jää edelleen mahdollisesti 
laajemmaksi kuin vuoden 1957 yleissopimuksen soveltamisala. Kyseinen 
sopimus ei salli poliisin tulkitsemista toimivaltaiseksi oikeusviranomaiseksi. 

Luovuttamismenettelyn käyttöalan osalta oikeusministeriön tulkinta sekä 
käytäntö luovuttamista pyytävänä viranomaisena jo nykyisin on, että luo-
vuttamista ei pyydetä puhtaasti esitutkintaa varten. Oikeusministeriö on 
säännönmukaisesti edellyttänyt tutkintavaiheen luovuttamispyynnöissä, että 
syyttäjän kanta mahdollisten syytteiden nostamiseen on jo tuossa vaiheessa ollut 
muodostunut. Jos syyttäjä ei ole voinut muodostaa kantaa syytekynnyksen 
ylittymiseen, poliisia on tällöin ohjattu hankkimaan tarvittava selvitys 
oikeusaputeitse. Näin ollen ehdotus ei merkitse luovuttamismenet-telyn 
käyttöalan kaventamista vaan selkeyttää nykyisen oikeustilan. 

Sihto toteaa (s. 6.), että Suomi tehnyt vuoden 1959 keskinäistä oikeusapua 
koskevaan sopimukseen selityksen, jonka mukaan Suomessa oikeusviranomaisia 
ovat myös esitutkintaviranomaiset. Kyseisen sopimuksen 24 artikla sallii tällaisen 
ilmoituksen tekemisen. 

Oikeusministeriö huomauttaa, että kyseinen ilmoitus ei kuitenkaan oikeuta 
Suomea tulkitsemaan esimerkiksi poliisiviranomaisia oikeusviranomaisiksi 
luovuttamisen, eli vuoden 1957 sopimuksen yhteydessä. Viimeksi mainittu 
sopimus ei salli tällaisen selityksen tekemistä. Sihto sekoittaakin tässä yhteydessä 
keskenään keskinäisen oikeusavun ja rikoksen johdosta tapahtuvan 
luovuttamisen. 
 

Sihto toteaa (s. 5), että hallituksen esityksessä on esitetty, että eurooppalaisen 
pidätysmääräyksen antaminen edellyttäisi, että syyttäjän on tullut ottaa kantaa 
siihen, onko asiassa edellytyksiä syytteen nostamiselle. Sihdon mukaan 
epäselväksi jää, missä muodossa syyttäjän olisi tullut ottaa kantaa näihin 
edellytyksiin: syyteharkintaraktaisun muodossa vai muutoin. Sihdon mukaan, jos 
vastaus on jälkimmäisen vaihtoehdon mukainen, nykyinen pakkokeinolain 
(450/1987) 1 luvun 10 §:n säännös riittäisi turvaamaan sen, että poliisin 
pidättämiseen oikeutetut virkamiehet eivät pääse esittämään tuomioistuimille 
syyttäjän mielestä aiheettomia vangitsemisvaatimuksia. Sihdon mukaan (s. 7) 
mahdollista olisi myös, että syyttäjien sijasta tuomioistuimet, sen lisäksi että 
määräävät henkilön poissaolevana vangittavaksi tekisivät myös eurooppalaisen 
pidätysmääräyksen (eli varsinaisen luovuttamispyynnön). Sihto kritisoi myös 
Rikosseuraamusviraston ottamista eurooppalaisen pidätysmääräyksen tekeväksi 
viranomaiseksi jo rangaistukseen tuomittujen henkilöiden osalta. 
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Oikeusministeriö huomauttaa, että syyttäjä eurooppalaisen pidätysmääräyksen 
antajana on paitsi sallittu, myös tarkoituksenmukaisin ratkaisu. EU:n neuvostossa 
parhaillaan käsiteltävän puitepäätöksen voimaansaattamista koskevan raportin 
mukaan eurooppalaisen pidätysmääräyksen antamiseen oikeutetut viranomaiset 
vaihtelevat eri jäsenvaltioissa mutta yleisesti se on joko tuomioistuin tai syyttäjä. 
Yhdessä jäsenvaltiossa eurooppalaisen pidätysmääräyksen antaa oikeusministeriö 
(Suomessakin voimassa olevan lain mukaan luovuttamista pyytää 
oikeusministeriö). Syyttäjän harkinnan sisällön osalta viitataan aiemmin 
esitettyyn. Selvää on, että vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen mukaisesti 
toisen jäsenvaltion pyytäessä henkilöä luovutettavaksi Suomesta Suomi ei ota, 
eikä edes kykenisi ottamaan kantaa siihen, miten toinen jäsenvaltio on tarkemmin 
kansallisesti tulkinnut sen, milloin täyttyisi se, että kyseessä on luovuttaminen 
syytetoimenpiteitä varten taikka millaista harkintaa tämä edellyttäisi. Tämä on 
toisen valtion rikosprosessijärjestelmän asia. 
 

Kuten Sihtokin esittää, syyttäjä nykyisellään periaatteessa PKL 1 luvun 10 §:n 
nojalla valvoo, että esimerkiksi poliisi ei tee perusteettomia 
vangitsemisvaatimuksia. Poliisi ei kuitenkaan voi puitepäätöksen mukaan olla 
sellainen oikeusviranomainen, joka tekisi vangitsemispäätöksen jälkkeen 
varsinaisen eurooppalaisen pidätysmääräyksen (eli luovuttamispyynnön). Sihdon 
mukaan tuomioistuimen tulisi olla tämä viranomainen. Suomen järjestelmässä 
tuomioistuimen määrääminen syyttämistoimenpiteitä varten tehtävän 
luovuttamispyynnön tekijäksi ei ole katsottu asianmukaiseksi. Syyttäjä on 
henkilö, joka aikanaan tulee päättämään siitä nostetaanko henkilöä vastaan syyte. 
Ratkaisu on sopusoinnussa Suomen rikosprosessi) ärjestelmän akkusatorisen 
luonteen kanssa. Syyttäjä pystyy tarkoituksenmukaisimmin koordinoimaan 
mahdollisesti useita eri rikoksia koskevat pyynnöt niin, että ne saadaan samaan 
pyyntöön ongelmien välttämiseksi. Koska kyse saattaa olla sellaisista teoista, 
joissa useilla jäsenvaltiolla on toimivalta, saattaa syytetoimien koordinoiminen 
olla tarpeen myön muiden jäsenvaltioiden syyttäjien kanssa. 
 

Rikosseuraamusviraston asema jo rangaistukseen tuomittujen henkilöiden 
Suomeen luovutettavaksi pyytämisen osalta poikkeaa puitepäätöksen 
peruslinjasta, mutta on tarkoituksenmukaisuussyistä perusteltu, eikä vaaranna 
yksilön oikeusturvaa, sillä henkilö on jo lainvoimaisesti tuomittu rikoksestaan. 
Järjestelmästä tulisi hallinnollisesti turhan raskas, jos rikosseuraamusviraston 
pitäisi ensin toimittaa luovuttamispyyntö syyttäjälle, joka sitten "tekisi" 
varsinaisen luovuttamispyynnön. Kuten edellä on todettu eräässä jäsenvaltiossa 
jopa syytetoimia varten tapahtuvat eurooppalaiset pidätysmääräykset antaa 
oikeusministeriö. 
 

Sihto toteaa (s. 7), että kaksoisrangaistavuus on korotettu luovuttamisen yleiseksi 
edellytykseksi muiden kuin niin sanottujen luettelorikosten osalta vaikka 
kaksoisrangaitavuuden edellyttäminen muissa tapauksissa on jäsenvaltioiden 
harkinnassa. 
 

Oikeusministeriö huomauttaa, että kaksoisrangaistavuus on pääsääntö myös 
voimassaolevassa yleisessä luovuttamislaissa. EU:n neuvostossa parhaillaan 
käsiteltävän puitepäätöksen voimaansaattamista koskevan raportin mukaan 
kaikki jäsenvaltiot säilyttävät kaksoisrangaistavuuden edellytyksen muiden kuin 
2 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen ns. listarikosten osalta. 
 

Sihto esittää huomautuksia (s. 8) lakiehdotuksen 4 §:n niin sanottuja liitännäistä 
luovuttamista koskevan säännöksen osalta. Kyseinen liitännäinen luovuttaminen 
koskee "pikkurikoksia", joista ei niiden vähäisyyden vuoksi ole välttämättä voitu 
antaa vangitsemismääräystä -eikä sen olemassaoloon voida siten vedota näyttönä 
henkilöön kohdistuvista rikosepäilyistä. Sihdon mukaan kyseinen pykälä 
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voitaisiin poistaa ja Suomi voisi antaa puitepäätöksen 27 artiklan 1 kohdan 
nojalla ilmoituksen, että se suostuu - vastavuoroisuutta vaatimatta - siihen, että 
Suomesta toiseen jäsenvaltioon eurooppalaisen pidätysmääräyksen perusteella 
luovutettua henkilöä saadaan syyttää, hänet saadaan tuomita ja häneltä saadaan 
riistää vapaus sellaisten ennen luovuttamisen toimeenpanoa tehtyjen tekojen  
osalta, joista se jäsenvaltio, johon  henkilö on Suomesta eurooppalaisen 
pidärtysmääräyksen perusteella luovutettu, ei puitepäätöksen 2 artiklan 1 
kohdassa asetettujen rajoitusten vuoksi voisi antaa eurooppalaista 
pidätysmääräystä. 
 

Oikeusministeriö huomauttaa, että liitännäisiä rikoksia koskevaa problematiikka 
on pohdittu EU:n neuvostossa puitepäätöksen täytäntöönpanosta vastaavien 
asiantuntijoiden kokouksessa, koska vuoden 1957 luovuttamissopimus sisältää 
määräykset liitännäisestä luovuttamisesta (2 art. 2 kohta). Liitännäinen 
luovuttaminen merkitsee sitä, että jos henkilö luovutetaan jostakin puitepäätöksen 
tai muun kansainvälisen instrumentin soveltamisalaan kuuluvasta rikoksesta, 
henkilö voidaan harkinnanvaraisesti luovuttaa (eli syyttäminen tai rangaistuksen 
täytäntöönpano sallia) myös muusta lievemmästä rikoksesta, vaikka 
kansainvälinen instrumentti ei pelkästään tällaisesta "pikkurikoksesta" 
velvoittaisikaan luovuttamaan. 
 

EU:n neuvostossa parhaillaan käsiteltävän puitepäätöksen voimaansaattamista 
koskevan raportissa todetaan, että puitepäätös ei sisällä määräyksiä liitännäisestä 
luovuttamisesta. Tähän ongelmaan on etsitty useita ratkaisutapoja ja todettu, että 
mikään ei estä jäsenvaltioita myös puitepäätöksen mukaisessa järjestelmässä 
sallimasta liitännäistä luovuttamista. Oikeusministeriö huomauttaa, että 
lakiehdotuksen 4 §:ää vastaava liitännäistä luovuttamista koskeva määräys on 
myös voimassa olevan yleisen luovuttamislain 4 § 3 momentissa. Puitepäätöksen 
27 artiklan 1 kohdan nojalla tehtävää ilmoitusta ei ole katsottu 
tarkoituksenmukaiseksi. Ei lisäksi olisi selvää, että artikla sallisi Sihdon 
esittämän kaltaisen (rangaistuskynnyksiin liittyvän) ilmoituksen tekemisen, sillä 
artiklan 1 kohdan mukaan "kukin jäsenvaltio voi ilmoittaa Euroopan unionin 
neuvoston pääsihteeristölle siitä, että sen suostumus syytteeseenpanoa, 
tuomitsemista tai säilöön ottamista varten vapaudenmenetyksen käsittävän 
rangaistuksen tai turvaamistoimenpiteen täytäntöönpanemiseksi ennen kyseistä 
luovuttamista tehdystä, muusta kuin luovuttamisen perusteena olleesta rikoksesta 
katsotaan annetuksi muiden samanlaisen ilmoituksen antaneiden jäsenvaltioiden 
osalta, mikäli täytäntöönpanosta vastaava oikeusviranomainen ei jossain 
erityistapauksessa päätä luovuttamisesta tekemässään päätöksessä toisin." Kysei-
nen ilmoitus sallisi pääsääntönään toisen jäsenvaltion syyttää henkilöä myös 
sellaisista teoista, jotka eivät olisi Suomen lain mukaan rikoksia tai joihin voisi 
soveltua jokin muu kieltäytymisperuste. Kyseinen artiklan sallima ilmoitus ei 
siten ole niin rajattu, kuin ilmoitus, jonka Sihto esittäisi annettavaksi. 
 

Ehdotetun lain 4 §:ssä tarkoitettu liitännäinen luovuttaminen on harkinnan-
varaista, sillä puitepäätös ei sisällä asiasta määräyksiä. Myös nykyisinkin yleisen 
luovuttamislain 4 § 3 momentin mukaan liitännäinen luovuttaminen on 
harkinnanvaraista. Nykykäytännössä Suomi ei ole edellyttänyt, että henkilö olisi 
myöskin liitännäisestä pikkurikoksesta määrätty vangittavaksi vieraassa valtiossa. 
Sanamuodon mukaisesti tulkittuna sekä voimassaolevan lain mukaan että 
ehdotetun lain mukaan myös liitännäisen luovuttamisen osalta olisi 
edellytyksenä, että kyseisestä teosta on vangitsemismääräys tai se on mukana 
yhtenä tekona jossakin vangitsemismääräyksessä, joka koskee useampia tekoja. 
Tämä  edellytys  ei  ole  kuitenkaan  ongelmallinen,  sillä  puitepäätös  ei  edellytä  
lainkaan liitännäiseen luovuttamiseen suostumista. 
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Kuten edellä todettiin liitännäistä luovuttamista koskeva problematiikka on 
havaittu EU:n tasolla. Komission tulee vuoden 2004 loppuun mennessä antaa 
puitepäätöksen toiminnasta raportti ja tarvittaessa lainsäädäntöaloitteita. Tähän 
kysymykseen palataan mahdollisesti tuolloin. 
 

Sihto toteaa (s. 9), että lakiehdotuksessa on ehdottomiin kieltäytymisperusteisiin 
otettu sellaisia kieltäytymisperusteita, jotka ovat puitepäätöksessä 
harkinnanvaraisia. Sihto kysyy, riistääkö Suomen lainsäätäjää näin suomalaisilta 
tuomioistuimilta sitä harkintavaltaa, jonka puitepäätöksen mukaan (Sihdon 
käsitys) on kuuluttava täytäntöönpanosta yksittäisessä tapauksessa vastaavalle 
oikeusviranomaiselle. 
 

Oikeusministeriö huomauttaa, että sekä Suomessa, että EU:n tasolla on asia on 
ymmärretty niin, että 4 artiklassa tarkoitettuja harkinnanvaraisia 
kieltäytymisperusteita voidaan kokonaan jättää ottamatta kansalliseen voi-
maansaattamislakiin tai niitä voidaan sisällyttää ehdottomiksi kieltäytymis-
perusteiksi. Tämä käy ilmi EU:n neuvostossa parhaillaan käsiteltävästä 
puitepäätöksen voimaansaattamista koskevasta raportista. 
 

Sihto toteaa (s. 9), että hallituksen esitys ei ole yksiselitteinen sen suhteen, missä 
vaiheessa kieltäytymisperusteisiin voidaan vedota. Sihto ottaa esimerkiksi alle 15 
vuotiaan henkilön vapauden riistämisen. Sihto kysyy myös, mikä merkitys on S 
IRENE -toimiston ns. "liputusfunktiolla, eli mahdollisuudella torjua tietyn 
Schengen kuulutuksen täytäntöönpano Suomessa liittämällä siihen erityinen 
kieltäytymismaininta. 
 

Oikeusministeriö huomauttaa, että voimassaoleva oikeustila säilyy tältä osin. 
Kuten puitepäätöksen 9 ja 31.1 (e) artiklasta ja ehdotetun lain 13 §:stä käy ilmi 
ns. Schengenin sopimuksen 95 artikla säilyy voimassa ja kuulutukset tehdään sen 
mukaisesti. Näin ollen SIRENE toimiston Schengenin sopimuksen 95 artiklaan 
perustuva "liputtaminen" säilyy nykyisellään. Kuten nykyäänkin SIRENE 
toimistossa pystytään puuttumaan vain ilmiselviin tilanteisiin. Esimerkissä 
todettu lakiehdotuksen 5 § 3 kohdan kieltäytymisperusteessa tarkoitettu alle 15 
vuoden ikä lienee sellainen, joka on helposti havaittavissa. 
 

Sihto pitää ongelmallisena lakiehdotuksen 7 §:ään sisältyvää mahdollisuutta 
suostua luovuttamiseen. Sihto epäilee, että tämä voisi merkitä sitä, että syyttäjän 
ei kannattaisi tehdä selkoa havaitsemistaan kieltäytymisperusteista, koska 
kieltäytymisperusteen esiin tuominen saattaisi todennäköisesti säilöön otetun 
henkilön epäämään suostumuksen luovuttamiseensa. 
 

Oikeusministeriö huomauttaa, että puitepääätös edellyttää (mm. 13 artikla), että 
henkilö voi suostua luovuttamiseensa. Myös voimassa olevan lain mukaan 
henkilö voidaan suostumuksellaan luovuttaa yksinkertaistetussa menettelyssä 
EU:n alueelle (ks. YlLuovL 34 §). 
Oikeusministeriö huomauttaa myös, että henkilöllä olisi ennen 
luovuttamispyynnön tekemistäkin mahdollisuus vapaaehtoisesti mennä valtioon, 
joka on pyynnön esittänyt. Suostumalla luovuttamiseen kiinni jäämisensä jälkeen 
henkilö pystyy välttämään sen, että joutuu luovuttamisprosessin ajan 
mahdollisesti viettämään aikaa vapautensa menetteäneenä ja mahdollisesti 
vieraan valtion laitoksessa. Lisäksi voidaan todeta että syytäjiä koskee yleisenä 
periaatteena objektiivisuusvelvollisuus. Tämän lisäksi henkilöllä on oikeus 
avustajaan, joka kustannetaan valtion varoista (ehdotetun lain 20 §). 
 

Sihto toteaa (s. 11), että lakiehdotuksen 8, 9 ja 10 §:ssä säännellään ehtojen 
sisällyttämistä luovuttamispäätökseen. Sihdon mukaan huomio kiinniittyy 
epäjohdonmukaisuuteen, jonka mukaan 8 §:ssä tarkoitetun ehdon asettaminen ei - 
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9 ja 10 §:ssä tarkoitetuistaehdoista poiketen - edellytä etukäteen annettavaa 
samansisältöistä vakuutusta. Sihdon mukaan sillä, että edellytetään toisen valtion 
antamaa "vakuutusta", eikä vain aseteta ehtoja, on välitön kytkentä siihen, miten 
luovuttamisen teoreettiset perusteet hahmotetaan. Jos teoreetisia perusteita ei 
muuteta, tulisi Sihdon mukaan voimassaolevevien lakien osalta ryhtyä 
johdonmukaisesti edellyttämään vakuutusta, eikä vain asettaa ehtoja. 
 

Oikeusministeriö huomauttaa, että kuten aiemmin on todettu, puitepäätöksellä ei 
muuteta luovuttamisen teoreettisia perusteita. Lisäksi sillä asetetaanko "ehto" ja 
vaaditaanko lisäksi "vakuutusta" ei ole relevanssia luovuttamisen teoreettisten 
perusteiden kannalta. Puitepäätöksen 5 artiklan otsikko on "Erityistapauksissa 
anettavat pidätysmääräyksen antaneen jäsenvaltion takuut". Artiklan 1 
kappaleessa todetaan, että "...voidaan asettaa.. jokin seuraavista ehdoista". 
Artiklan alakohdissa käsitellään 1) poissaolotuomioita, 2) elinkautista 
vankeusrangaistusta ja 3) syyteoimia varten luovutetun oman kansalaisen 
palauttamista. Näistä vain kohdassa 1 todetaan edellytettävän vakuutusta. Näin 
ollen vakuutuksen edellyttämistä käytetään puitepäätöksessäkin 
sattumanvaraisesti. Lisäksi voidaan todeta, että vakuutusta tai takeita on 
edellytetty myös vanhemmassa luovuttamisoikeudessa ja yhtä 
"sattumanvaraisesti" ilman liityntää luovuttamisen teoreettisiin perusteisiin. 
Esimerkkinä tästä on vuoden 1957 luovuttamissopimuksen 11 artikla koskien 
kuolemanrangaistusta. Sen mukaan "...luovuttamisesta voidaan kieltäytyä, jollei 
pyynnön esittänyt osapuoli anna.. .riittäviä takeita siitä, että 
kuolemanrangaistusta ei panna täytäntöön". 
 

Sihdon mainitsema "epäjohdonmukaisuus" siinä, että kaikissa tapauksissa eli 
puitepäätöksen kansallisen voimaansaattamislain 8, 9 ja 10 §:ssä ei edellytetä 
vakuutuksen asettamista johtuu siitä, että kaikissa kyseisiä ehtoja koskevissa 
artiklan määräyksissä ei edellytetä vakuutuksen antamista. Vaikka 
puitepäätöksen 5 artiklan 2 kohdassa (ehto, että elinkautiseen 
vankeusrangaistukseen saa hakea esim. armahdusta) ei ole nimenomaisesti 
mainittu, että vakuutusta edellytetään, on kansallisessa voimaansattamisessa tämä 
kirjattu artiklaa vastaavaan pykälään. Vakuutuksen antaminen käy epäsuorasti 
ilmi eurooppalaista pidätysmääräystä koskevastasta lomakkeesta. Kyseinen ehto 
on sellainen, että se rakenteellisesti edellyttää, että toinen jäsenvaltio antaa 
informaatiota lainsäädännöstään tältä osin. Kyseinen vakuutus kuintekin 
annetaan säännönmukaisesti jo eurooppalaisen pidätysmääräyksen lomakkeella, 
kun henkilöstä tehdään kuulutus, sillä sekä puitepäätöksen liitteenä olevassa 
lomakkeessa, että SIS järjestelmässä tosiasiallisesti käytettävissä A ja M 
lomakkeissa on tätä vakuutusta koskeva kohta, joka tulee täyttää. 
 

Sihto  toteaa  (s.  10).  että  hallituksen  esityksessä  ei  oteta  kantaa  siihen,  mikä  
Suomen viranomainen olisi toimivaltainen antamaan ne vakuutukset, joita 
Suomen antamaa eurooppalaista pidätysmääräystä täytäntöönpaneva toinen 
jäsenvaltio mahdollisesti tulee vaatimaan. Sihdon mukaan kantaa ei myöskään 
oteta siihen, mihin tällöin perustuisi Suomen muiden viranomaisten velvollisuus 
toimia annetun vakuutuksen edellyttämällä tavalla. 
 
Oikeusministeriö huomauttaa, että Suomen viranomaisten tulisi antaa vakuutus 
kahdessa tapauksessa, jotka tulee jo eurooppalaisen pidätysmääräyksen 
toimittamisessa käytettävien kaavakkeiden valmiiden kysymysten mukaan antaa 
jo pidätysmääräyksen antamisvaiheessa (eli kaavaketta täytettäessä). Nämä 
koskevat poissaolotuomiota ja armahdusta. Suomessa ei kuitenkaan edes voida 
antaa puitepäätöksen artiklan 5 kohdassa 1 tarkoitettuja poissaolotuomioita. 
Ensinnäkin oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain (689/197) 8 luvun 11 ja 
12 pykälästä ilmi käyvin tavoin tiedoksianto toimitetaan aina niin, että 5 artiklan 
1 kohta ei voi tulla sovellettavaksi. Lisäksi ROL:n kyseisten säännösten mukaan 
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henkilöä ei edes voitaisi tuomita sellaiseen vankeusrangaistukseen, että se 
kuuluisi puitepäätöksen soveltamisalaan. Näin ollen Suomen viranomaisten ei 
tarvitse antaa poissaolotuomioita koskevia vakuutuksia. 
 

Puitepäätöksen 5 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun elinkautisia vankeusran-
gaistuksia koskevan vakuutuksen antamiseen puolestaan riittää, että laitetaan 
pidätysmääräystä koskevaan kaavakkeeseen rasti kohtaan, jossa lukee " 
pidätysmääräyksen antaneen jäsenvaltion oikeusjärjestelmän mukaan oi-daan 
soveltaa armahtamistoimenpiteitä, joihin kyseisellä henkilöllä on pi-
dätysmääräyksen antaneen jäsenvaltion lainsäädännön tai käytännönno-jalla 
oikeus, tavoitteena kyseisen rangaistuksen tai toimenpiteen täytäntöönpanematta 
jättäminen". Kyseinen merkintä merkitsee ainoastaan sen toteamista ja sen 
tekemiseen riittää se, että tasavallan presidentillä on perustuslain 105 § 1 
momentin mukaan armahdusoikeus yksittäistapauksessa. Millekään Suomen 
viranomaiselle ei tämän vakuutuksen perusteella synny velvollisuutta toimia 
tietyllä tavalla esimerkiksi siinä mielessä, että tasavallan presidentin olisi 
armahdettava yksittäisestä rangaistuksesta. 
 

Sihdon kommenttien johdosta oikeusministeriö kuitenkin ehdottaa erään 
täsmennyksen tekemistä ehdotettuun lakiin. Ehdotettu laki ei nimittäin ni-
menomaisesti totea, että Suomen viranomaisten olisi noudatettava toisen 
jäsenvaltion mahdollisesti asettamaa ehtoa, jonka mukaan kyseisen jäsenvaltion 
Suomeen syytetoimenpiteitä varten luovutettu kansalainen tulee palauttaa 
takaisin kotivaltioonsa. Vaikka ehdon noudattaminen käytännössä on selvää, 
voisi ehdotetun EU-luovuttamislain 58 §:ää edeltävän otsikonmuuttaa muotoon 
"Erityissääntö ja ehdot" ia lisätä lakiin uusi 62 pykälä ehdotetun nykyisen 61 
pykälän jälkeen otsikkonaan "Ehtojen noudattaminen". Pykälän sisältö kuuluisi 
seuraavasti "Suomeen luovutetun henkilön osalta on noudatettava niitä ehtoja, 
joita luovuttamispäätöksessä on puitepäätöksen mukaisesti asetettu". Jotta tässä 
yhteydessä ei tarvitsisi toistaa puitepäätöksen virallista nimeä, korjattaisiin 
ehdotetun lain 33 § 1 momentin loppuosaa seuraavasti "...velvollisuus noudattaa 
eurooppalaisestapidä-tysmääräyksestä ja jäsenvaltioiden välisistä 
luovuttamismenettelyistä tehdyn neuvoston puitepäätöksen (2002/584/YOS, 
jäljempänä puitepäätös) 27 ja 28 artiklan säännöksiä." 
 

(Ehdotettu muutos aiheuttaisi myös seuraavat tekniset muutokset EU -
luovuttamislakiin johtuen ehdotetun lain sisäisistä viittauksista. Nykyisen 
ehdotuksen 62 pykälästä tulisi 63 pykälä. Vastaavasti muidenkin 62 pykälää 
seuraavien pykälien numerointi kasvaisi yhdellä. Tällöin ehdotetussa nykyisessä 
69 pykälässä oleva viittaus 68 § 1 momentin 1-4 kohtiin ja 68 § 2 momenttiin 
tulisi muuttaa viittauksiksi 69 § 1 momentin 1 - 4 kohtiin ja 69 § 2 momenttiin. 
Nykyisessä 70 pykälässä olevat viittaukset 68 ja 69 pykäliin tulisi muuttaa 
viittauksiksi 69 ja 70 pykäliin.) 
 

Sihto ihmettelee (s. 10) Suomen puitepäätöksen 13 artiklan 4 kohdan nojalla 
antamaa lausumaa, jonka mukaan ns. spesialiteettisuojasta luopuminen voidaan 
peruuttaa2. Sihdon mukaan tällä poiketaan nykyisestä oikeustilasta. 
 

Oikeusministeriö huomauttaa, että riippumatta siitä, olisiko oikeustila nykyisestä 
poikkeava kyseisen yksittäisen säännön osalta vai ei, annettu lausuma on 
täsmällisesti puitepäätöksen mukainen. Lisäksi yleisellä tasolla voidaan todeta, 
että yksittäisen säännöksen osalta tapahtuva "oikeustilan" muuttaminen voisi olla 
perusteltua, myös sillä perusteella, että yksittäistä säännöstä "ympäröivä 
oikeustila" on muuttuu. 

                                                
2 Ns. spesialiteettisäännöllä tai erityissäännöllä tarkoitetaan sitä, että luovutettua henkilöä ei saa siinä 
valtiossa johon hänet on luovutettu syyttää tai rangaista muista luovuttamispäätökseen 
sisältymättömistä ja ennen luovuttamista tehdyistä rikoksista. 
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Vallitseva oikeustila on seuraava. Niin sanotusta spesialitettisuojasta ja 
luovuttamiseen suostumisesta on määräyksiä EU:n vuosien 1995 (SopS 
750/1999) ja 1996 (SopS 748/1999) luovuttamissopimuksissa. Kyseisissä 
sopimuksissa on määräykset henkilön luovuttamisesta yksinkertaistetussa 
menetelyssä hänen suostumuksellaan, sekä henkilön suostumukseen perustuvasta 
spesialiteettisuojasta luopumisesta. (Ks. vuoden 1995 sopimuksen 7 ja 11 artiklat, 
sekä vuoden 1996 sopimuksen 10 artikla). 
 

Vuoden 1995 sopmuksen 7 artiklan 1 kohdassa todetaan, että säilöönotetun 
suostumus (luovuttamiseen) ja mahdollinen nimenomainen luopumisensa 
erityissäännön (spesialiteetti) suojasta vetoamiseen on annettava pyynnön 
vastaanottaneen valtion viranomaiselle kansallisen lain mukaisesti. Artiklan 4 
kohdassa todetaan, että 1 kohdassa tarkoitettu suostumus ja mahdollinen 
luopuminen on peruuttamaton. Jäsenvaltio voi kuitenkin ilmoittaa julistuksessa, 
että suostumus ja mahdollinen luopuminen voidaan peruuttaa niiden sisäisessä 
lainsäädännössä sovellettavien sääntöjen mukaisesti. Sopimuksen 9 artiklassa 
todetaan, että eurooppalaisen vuoden 1957 luovuttamissopimuksen (SopS 
32/1971) 14 artiklan määräyksiä (spesialiteettisääntö) ei sovelleta silloin kun 
henkilö 7 artiklan mukaisesti 
a) antaa suostumuksensa luovuttamiseen tai 
b) antaa suostumuksensa luovuttamiseen ja nimenomaisesti luopuu 
käyttämästä erityissääntöä. 
 

Suomi on 7 artiklan osalta antanut julistuksen, jonka mukaan suostumus 
yksinkertaistettuun menettelyyn voidaan peruuttaa. Artiklan 9 osalta on annettu 
julistus, jonka mukaan Suomi ei sovella eurooppalaisen luovuttamissopimuksen 
14 artiklan määräyksiä, jos henkilö on 7 artiklan mukaisesti suostunut 
luovuttamiseen ja nimenomaisesti luopununt vetoamasta spesialiteettisääntöön, 
eli Suomi on valinnut 9 artiklan b kohdan mukaisen ilmoituksen. 
 

Hallituksen esityksessä (HE 187/1998) vuoden 1995 sopimuksen voimaan-
saattamisen yhteydessä on nimenomaisesti 7 artiklan yhteydessä todettu, että 
"sopimuksen selitysmuistion mukaan etsitylle on annettava kaikki tiedot 
suostumuksen ja erityissäännöstä luopumisen vaikutuksista. Etsitylle tulee 
ilmoittaa, että suostumuksella hän luopuu tavanomaisesta luovutta-
mismenettelystä ja että suostumus voidaan peruuttaa". Sekä 7 että 9 artiklan 
yhteydessä on nimenomaisesti todettu, että ehdotuksen mukaan pelkästään 
spesialiteettisäännöstä luopumista ei voitaisi peruuttaa. Näin ollen tarkoituksena 
on ollut, että spesialiteettisäännön osalta peruuttaminen on mahdollista vain, jos 
on peruutettu suostumus myös luovuttamiseen. Mainitussa hallituksen 
esityksessä on lisäksi yleisen luovuttamislain 38 § 2 momentin perusteluissa, joka 
koskee suostumuksen tiedustelua todettu, että "momentin mukaan etsitylle tulee 
lisäksi selvittää 12 §:n mukaisen erityissäännön (spesialiteetti) ja edelleen 
luovuttamiskiellon merkitys sekä 2 momentissa tarkoitetun suostumuksen 
merkitys (spesialiteetista luopuminen). Lisäksi etsitylle tulee selvittää, että 
pelkästään pykälän 2 momentissa tarkoitettua suostumusta ei voi peruuttaa". 
Pykälän 1 momentissa säädetään suostumuksen antamisesta itse luovuttamiseen. 
 

Puitepäätöksen 13 artiklan 4 kohdan mukaan suostumus luovuttamiseen on 
periaatteessa peruuttamaton. Jokainen jäsenvaltio voi säätää, että suostumus ja 
mahdollinen luopuminen (puitepäätöksen 27 artiklan 2 kohdassa tarkoitetusta 
spesialitettisuojasta) voidaan peruuttaa kansallisessa lainsäädännössä 
sovellettavien sääntöjen mukaisesti. Suomi on antanut juuri tämän sisältöisen 
ilmoituksen. 
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Vuosien 1995 ja 1996 sopimuksen voimaansaattamisen yhteydessä asia on 
mahdollisesti ilmaistu jonkin verran epäselvästi. Puitepäätöksen 
voimaansaattamisen osalta on pyritty olemaan selkeämpiä. Lisäksi 
spesialiteettisäänöstä luopumista on säännelty puitepäätöksen 
voimaansaattamisen yhteydessä tarkemmin kuin aikaiksemmin. Lakiehdotuksen 
30 § mukaan suostumukset voidaan peruuttaa vain siihen asti kunnes henkilön 
luovuttaminen on pantu täytäntöön. Voimaansaattamislain yhteydessä 
tarkoituksena on, että sekä suostuminen 
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luovuttamiseen, erityissäännön suojasta luopumiseen, että 
edeleenluovuttamiseen voidaan peruuttaa sekä yhdessä että erikseen. 
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Lakivaliokunnalle toimitetuissa muistioissa on nostettu esiin kysymys siitä, miten 
toimitaan tilanteessa, jossa henkilö on tuomittu Suomessa useasta rikoksesta 
yhteiseen vankeusrangaistukseen mutta vieras valtio suostuu luovuttamaan 
henkilön Suomeen vain joistakin rikoksista. Oikeusministeriö on vastineessaan 
todennut, että oikeustila vastaa tältä osin nykyistä. Yhteisen vankeusrangaistuksen 
purkamisesta tällaisessa tilanteessa ei ole säännöksiä. On oletettavissa, että 
tällaisten tilanteiden todennäköisyys pienenee eurooppalaista pidätysmääräystä 
koskevan puitepäätöksen myötä, sillä yhä useamman rikoksen osalta 
luovuttaminen on mahdollista. Oikeusministeriö esittää vastineessaan, että 
oikeustila säilyisi entisellään ja tilannetta seurattaisiin. 
 

Jos kuitenkin katsotaan, että sääntely on tarpeen, oikeusministeriö ehdottaa 
seuraavanlaisen pykälän lisäämistä oikeudenkäymiskaaren 31 luvun 9c pykäläksi. 
 

Lainvoiman saanut tuomio rikosasiassa voidaan purkaa myös, jos henkilöä on 
pyydetty luovutettavaksi Suomeen suorittamaan rikoslain 7 luvun nojalla tuomittua 
yhteistä vankeusrangaistusta eikä luovuttaminen olisi mahdollista kaikista 
yhteiseen vankeusrangaistuksen tuomitsemiseen johtaneista rikoksista. Tällöin 
korkeimman oikeuden on määrättävä erikseen rangaistus niistä rikoksista, joista 
luovuttaminen on mahdollista sekä muista rikoksista. Näin määrättävät 
rangaistukset eivät saa yhteensä olla ankarammat kuin alkuperäinen yhteinen 
vankeusrangaistus. 
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Perustelut 
 

Oikedenkäymiskaaren 31, joka koskee ylimääräistä muutoksenhakua ehdotetaan 
lisättäväksi uusi 9c pykälä. Ehdotettu pykälä liittyy tilanteisiin, joissa henkilö on 
pyydetty luovutettavaksi vieraasta valtiosta Suomeen useista rikoksista ja 
Suomessa on rikoslain 7 luvun säännösten mukaisesti määrätty niin sanottu 
yhteinen vankeusrangaistus. Jos tällaisessa tilanteessa vieras valtio ei suostu 
henkilön luovuttamiseen kaikista rikoksista tulee yhteisen rangaistuksen 
purkaminen olla mahdollista. Vieras valtio on saattanut kieltäytyä 
luovuttamisesta jonkin rikoksen osalta esimerkiksi sen vuoksi, että niin sanottu 
kaksoisrangaistavuuden vaatimus ei täyty tai vieras valtio olisi soveltanut jotain 
muuta kyseisessä tilanteessa mahdollista kieltäytymisperustetta. Pykälässä 
ehdotetun menettelyn avulla on mahdollista, että henkilö suorittaa Suomessa 
rangaistuksen siitä tai niistä rikoksista, joista luovuttaminen on mahdollista. 
 

Kysymys liittyy luovuttamisoikeudessa tärkeään niin sanottuun erityissääntöön 
tai spesialiteettiperiaatteeseen. Säännöllä perusmuodossaan ymmärretään sitä, 
että luovutettua henkilöä ei saa siinä valtiossa johon hänet on luovutettu syyttää 
tai rangaista muista luovuttamispäätökseen sisältymättömistä ja ennen 
luovuttamista tehdyistä rikoksista. Henkilöllä on eräänlainen immuniteetti 
muiden rikosten osalta. Säännöstä on erilaisia poikkeuksia eri instrumenteissa ja 
laeissa. Sääntö ilmenee muun muassa yleisen luovuttamislain (456/1970) 12 § 1 
momentin 1 kohdasta ja 30 § 1 momentista, sekä pohjoismaisen luovuttamislain 
(270/1960) 7 § 1 momentin 1 - 3 kohdista, sekä 18 §: stä. Sääntö ilmenee 
myös eurooppalaista pidätysmääräystä koskevan puitepäätöksen 27 artiklasta, 
sekä ehdotetun EU -luovuttamislain 58 §:stä. 
 

Edellä tarkoitettu yhteiseen rangaistukseen liittyvä sääntelyn aukko on ollut 
olemassa aiemminkin. Ongelmatilanteet . ovat kuitenkin olleet harvalukuisia. 
Kyseinen tilanne voi teoriassa esiintyä niin luovutettaessa henkilö Suomeen 
toisesta pohjoismaasta, jolloin pohjoismainen luovuttamislaki soveltuu kuin 
luovutettaessa henkilö muistakin valtioista yleisen luovuttamislain ja kuhunkin 
tilanteeseen soveltuvan sopimuksen mukaisesti. Eurooppalaista 
pidätysmääräystä koskevan puitepäätöksen voimaansaattamistoimien myötä 
EU:n jäsenvaltiosta tapahtuvaa luovuttamista koskeva sääntely eriytetään 
yleisestä luovuttamislaista omaan EU -luovuttamislakiinsa. Eurooppalaista 
pidätysmääräystä koskevan puitepäätöksen myötä nämä tilanteet ovat 
todennäköisesti entistä harvinaisempia, sillä puitepäätöksen mukaisesti 
luovuttamisen edellytykset täyttyvät useamman rikoksen osalta kuin 
aikaisemmin. Tämä johtuu siitä, että EU:n jäsenvaltioiden välillä 
kaksoisrangaistavuuden edellytys poistuu tiettyjen niin sanottujen listarikosten 
osalta. Muidenkin rikosten osalta pyynnön vastaanottaneessa valtiossa 
edellytettävä rangaistuskynnys laskee niin, että myös sakkorikokset kuuluvat 
puitepäätöksen soveltamislalaan. EU:n jäsenvaltioiden kriminalisointien voidaan 
katsoa olevan siinä määrin yhteneviä, että kaksoisrangaistavuus täytyy lähes 
säännönmukaisesti. Puitepäätöksen myötä myös muita kieltäytymisperusteita on 
vähennetty. 
Tämäkin vähentää mahdollisuutta siihen, että luovuttamiseen ei suostuttaisi 
kaikkien pyynnössä esitettyjen rikosten osalta. Nyt ehdotettu säännös voisi olla 
kuitenkin järjestelmän eheyden vuoksi tarpeen. 
 

Ehdotetun pykälän sanamuodon mukaan korkein oikeus purkaisi tuomitun 
yhteisen rangaistuksen ja määräisi erikseen rangaistuksen niistä rikoksista, joista 
henkilön luovuttaminen on ollut mahdollista. Lisäksi määrättäisiin myös 



89(4) 

rangaistus niistä rikoksista, joista luovuttaminen ei ole ollut mahdollista. Näiden 
muiden rikosten osalta täytäntöönpanotoimiin ei kuitenkaan saa ryhtyä, vaan 
niiden osalta on voimassa tilanteeseen soveltuva erityissääntö eli immuniteetti. 
Tällainen menettely on kuitenkin tarkoituksenmukainen sen vuoksi, että 
erityissäännön tarkoittama immunitetti purkautuu tietyissä tilanteissa. 
Esimerkiksi eurooppalaista pidätysmääräystä koskevan puitepäätöksen 27 
artiklan 3 kohdan a alakohdan mukaan erityissääntö ei sovellu, jos henkilö, jolla 
on ollut tilaisuus poistua sen jäsenvaltion alueelta, johon hänet on luovutettu, ei 
ole poistunut sieltä 45 päivän kuluessa lopullisesta vapauttamisestaan tai on 
palannut alueelle sieltä poistuttuaan. Näin ollen esimerkiksi Suomen kansalaisen 
osalta joka olisi luovutettu Suomeen suorittamaan Suomessa tuomittua 
vankeusrangaistusta, voitaisiin myös muusta kuin luovuttamispäätöksestä 
tarkoitetusta rikoksesta määrätty seuraamus panna täytäntöön, jos henkilö ei 
poistu Suomesta tässä tapauksessa 45 päivän kuluttua lopullisesta 
vapauttamisestaan. Tämänkaltainen järjestely on useimmissa 
luovuttamisinstrumenteissa. 
 

Järjestelmä ei vaaranna tuomitun oikeusturvaa, koska ehdotuksen mukaan 
määrättävät rangaistukset eivät saisi yhteensä olla ankarammat kuin alkuperäinen 
yhteinen vankeusrangaistus. 
 
Säännöksen sanamuoto on sellainen, että se kattaa tilanteet joissa vieras valtio on 
jo tehnyt päätöksen luovuttamisesta tiettyjen rikosten osalta ja kieltäytynyt 
toisten osalta mutta kuitenkin luovuttanut henkilön Suomeen. Sanamuoto kattaa 
myös tilanteet, joissa vieras valtio edellyttäisi tietystä yksittäisestä rikoksesta 
määrätyn rangaistuksen yksilöimistä ennen kuin se tekee luovuttamispäätöksen. 
 

Vaatimuksen yhteisen vankeusrangaistuksen purkamisesta voisi tehdä 
esimerkiksi se kulloisenkin menettelyn osalta toimivaltainen viranomainen, jolla 
on toimivalta pyyttää henkilö luovutettavaksi Suomeen tuomitun rangaistuksen 
täytäntöönpanoa varten. Esimerkiksi ehdotetun EU -luovuttamislain mukaisessa 
menettelyssä tällainen viranomainen olisi rikosseuraamusvirasto. Kuten 
oikeudenkäymiskaaren 31 luvun 13 pykälässä todetaan, hakemuksen käsittelyssä 
on soveltuvin osin noudatettava, mitä 4 ja 5 §:ssä on kantelun kohdalta säädetty. 
Kyseisissä pykälissä on määräykset henkilön kuulemisesta ja tarvittavan 
lisäselvityksen hankkimisesta. Jos henkilö olisi vielä vieraassa valtiossa, 
kuuleminen voisi tarvittaessa tapahtua oikeusaputeitse. Ehdotetun pykälän 
mukaan korkein oikeus purkuhakemukseen suostuessaan myös jakaa entisen 
yhteisen rangaistuksen kahteen osaan. Siksi tuomittua henkilöä olisi kuultava 
myös siitä kysymyksestä mikä osa purettavana olevasta 
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vankeusrangaistuksesta koskee niitä rikoksia, joista luovuttaminen on 
mahdollistaja mikä osa taas muita rikoksia. 
 

Ehdotetussa uudessa OK 31 luvun 9c pykälässä on monin tavoin kyse 
samanlaisesta harkinnasta kuin voimassa olevassa saman luvun 9a pykälässä. 
Mainitun pykälän mukaan lainvoimainen tuomio voidaan purkaa, jos siinä 
rangaistusta määrättäessä on rikoslain 7 luvun 6 §:ssä säädetyin tavoin otettu 
huomioon toinen rangaistus ja viimeksi mainittu rangaistus on sittemin poistettu 
taikka sen perustana ollut syyte on kokonaan tai osittain hylätty tai rangaistus on 
muuten olennaisesti muuttunut. 
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Hallituksen esitys laiksi rikoksen johdosta ta-
pahtuvasta luovuttamisesta Suomen ja muiden 
Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä sekä 
eräiksi siihen liittyviksi laeiksi 

 
 

JOHDANTO 

Vireilletulo 

Eduskunta on 14 päivänä lokakuuta 2003 lähettänyt lakivaliokuntaan valmistelevasti kä-

siteltäväksi hallituksen esityksen rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta Suomen ja 

muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 

88/2003 vp). 
 
 
Lausunto 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti perustuslakivaliokunta on antanut asiasta lausunnon (PeVL 

18/2003 vp), joka on otettu tämän mietinnön liitteeksi. 
 
 
Asiantuntijat 

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina 

- lainsäädäntösihteeri Tanja Innanen ja lainsäädäntösihteeri Mikko Monto, oikeusministeriö 

- apulaisoikeusasiamies Ilkka Rautio, eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia 

- poliisiylitarkastaja Robin Lardot, sisäasiainministeriö 

- oikeusneuvos Gustaf Möller, korkein oikeus 

- hallintopäällikkö Kari Turtiainen, Oulun käräjäoikeus 
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- valtionsyyttäjä Raija Toiviainen, Valtakunnansyyttäjänvirasto 

- johtava kihlakunnansyyttäjä Eva Lindblad, Oulun kihlakunnan syyttäjänvirasto 

- lakimies Jouko Pietilä, Rikosseuraamusvirasto 

- rikosylitarkastaja Markku Ryymin, keskusrikospoliisi 

- asianajaja Matti Nurmela, Suomen Asianajajaliitto 

- professori Dan Frände 

- professori Pekka Koskinen 

- professori Raimo Lahti 

- oikeustieteen kandidaatti, tutkija Juha Sihto. 

Lisäksi valiokunta on saanut professori Ari-Matti Nuutilalta kirjallisen lausunnon. Viitetiedot 

Hallituksen esitykseen sisältyvä ensimmäinen lakiehdotus perustuu Euroopan unionin 

neuvoston puitepäätökseen eurooppalaisesta pidätysmääräyksestä ja jäsenvaltioiden välisistä 

luovutusmenettelyistä. Puitepäätöksen valmisteluvaiheessa perustuslakivaliokunta ja 

lakivaliokunta ovat antaneet siitä lausunnon (PeVL 42/2001 vp ja LaVL 21/2001 vp 

- U 66/2001 vp). 
 

HALLITUKSEN ESITYS 

Hallituksen esitys 

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta 

Suomen ja muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä. Lisäksi esityksessä ehdotetaan 

muutettaviksi rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta annettua lakia, rikoksen 

johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta Suomen ja muiden pohjoismaiden välillä annettua 

lakia sekä kansainvälisestä yhteistoiminnasta eräiden rikosoikeudellisten 
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seuraamusten täytäntöönpanossa annettua lakia. Laeilla pantaisiin täytäntöön eurooppa-

laisesta pidätysmääräyksestä ja jäsenvaltioiden välisistä luovuttamismenettelyistä tehty 

puitepäätös. 

Laki rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta Suomen ja muiden Euroopan 

unionin jäsenvaltioiden välillä sisältäisi puitepäätöksessä edellytetyt säännökset rikoksen 

johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta. Laissa olisi säännökset sekä luovuttamisme-nettelystä 

että luovuttamisen aineellisista edellytyksistä. Rikoksen johdosta tapahtuvasta 

luovuttamisesta muihin Euroopan unionin jäsenvaltioihin päättäisivät Helsingin, Kuopion, 

Oulun ja Tampereen käräjäoikeudet. Luovuttamisasia tulisi käräjäoikeuden käsiteltäväksi 

mainittujen kaupunkien kihlakunnan syyttäjänvirastojen syyttäjiert pyynnöstä. 

Käräjäoikeuden päätöksestä voisi valittaa korkeimpaan oikeuteen. 

Suomen kansalaisia voitaisiin luovuttaa toiseen jäsenvaltioon samoin edellytyksin kuin 

muita henkilöitä. Omien kansalaisten luovuttamiselle voitaisiin kuitenkin asettaa sellaisia 

ehtoja, että heillä olisi aina mahdollisuus suorittaa toisessa jäsenvaltiossa tuomittu 

vapausrangaistus Suomessa. 

Ehdotetut lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan puitepäätöksen säännösten mukaisesti 

1 päivänä tammikuuta 2004. 
 

VALIOKUNNAN KANNANOTOT 

Yleisperustelut 

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella 

valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa 

lakiehdotuksen hyväksymistä seuraavin huomautuksin ja muutosehdotuksin. 
Lakiehdotuksen perusratkaisu 

Euroopan unionin neuvosto teki kesäkuussa 2002 puitepäätöksen eurooppalaisesta pidä-

tysmääräyksestä ja jäsenvaltioiden välisistä luovuttamismenettelyistä. Puitepäätös on osa 

unionin jäsenvaltioiden oikeudellista yhteistyötä rikosasioissa ja perustuu Euroopan unionista 

tehdyn sopimuksen VI osaston 31 artiklan a ja b alakohtaan sekä 34 artiklan 2 kohdan b 

alakohtaan. Viimeksi mainitun määräyksen mukaan puitepäätökset velvoittavat jäsenvaltioita 

saavutettavaan tulokseen nähden mutta jättävät kansallisten viranomaisten valittavaksi 

muodon ja keinot. Hallituksen esityksessä puitepäätös ehdotetaan pantavaksi täytäntöön 

säätämällä erillinen laki rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta Suomen ja muiden 

Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä (EU-luovuttamislaki). Ehdotetussa laissa ei ole 

noudatettu puitepäätöksen terminologiaa, vaan siinä käytetään Suomen voimassa olevan 

luovuttamislainsäädännön mukaisia käsitteitä. 
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Puitepäätöksen johdanto-osan toisesta perustelukappaleesta käy ilmi, että puite-

päätöksen taustalla on Tampereella vuonna 1999 kokoontuneen Eurooppa-neuvoston 

päätelmissä vahvistettu vastavuoroisen tunnustamisen periaate. Niin ikään puitepäätöksen 1 

artiklan 2 kohdassa jäsenvaltiot velvoitetaan panemaan eurooppalainen pidätysmääräys 

täytäntöön "vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen perusteella ja tämän puitepäätöksen 

määräysten mukaisesti". Valiokunnan mielestä vastavuoroisen tunnustamisen periaate 

muodostaa jäsenvaltioiden välisen oikeusasioiden alan yhteistyön yleisen tason lähtökohdan, 

josta sinänsä ei kuitenkaan ole tehtävissä pitkälle meneviä normatiivisia johtopäätöksiä. 

Vastavuoroisen tunnustamisen periaatteesta ei siten ole johdettavissa tiukkoja rajoja 

lainsäätäjän harkinnalle pantaessa täytäntöön yksittäisiä Euroopan unionin 

lainsäädäntöinstrumentteja. Tämän vuoksi valiokunta hyväksyy hallituksen esityksessä 

omaksutun ratkaisun, jonka mukaan tarvittava uusi lainsäädäntö pyritään mahdollisuuksien 

mukaan sovittamaan yhteen jo olemassa olevan kansallisen sääntelyn kanssa. 
Ehdotetun lain suhde voimassa olevaan luovuttamissääntelyyn 

Ehdotettu erillisen EU-luovutuslain säätäminen merkitsee ratkaisua, jonka lopputuloksena 

rikoksen johdosta tapahtuvaa luovuttamista säännellään kolmessa eri laissa. Euroopan 

unionin jäsenvaltioiden kesken sovellettava säännöstö sisältää kuitenkin perinteiseen 

luovutusmenettelyyn verrattuna niin paljon erityispiirteitä, että erillislain säätäminen on 

perusteltua. Ratkaisun haittana on tosin se, että eri lakien keskinäiset suhteet tulevat 

keskenään melko vaikeasti hahmotettaviksi. Erityisesti näin tulee olemaan Suomen ja Ruotsin 

sekä Suomen ja Tanskan välisissä suhteissa, joissa pääsääntöisesti on tarkoitus soveltaa 

rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta Suomen ja muiden pohjoismaiden välillä 

annettua lakia (270/1960, pohjoismainen luovuttamislaki) mutta joissa tietyissä tapauksissa 

voi tulla sovellettavaksi myös EU-luovuttamislaki. 

EU-luovuttamislain kaltaisen säännöstön voimaantulo kaikissa Euroopan unionissa 

jäseninä olevissa pohjoismaissa synnyttänee väistämättä myös tarvetta pohjoismaisen 

luovuttamislain uudistamiseen. Tässä yhteydessä olisi lakivaliokunnan mielestä yksilön 

oikeusturvan kannalta perusteltua uudistaa myös pohjoismaiden välillä noudatettava 

luovutusmenettely sellaiseksi, että luovuttamisesta päättäisi tuomioistuin. 
 

Keskeiset toimivaltaratkaisut 

EU-luovuttamislain keskeisiin rakenteellisiin ratkaisuihin kuuluvat luovuttamispyyntö-jä 

koskevien asioiden keskittäminen neljään käräjäoikeuteen, valitusoikeus käräjäoikeuden 

päätöksestä suoraan korkeimpaan oikeuteen sekä syyttäjän keskeinen asema menettelyssä. 

EU-luovuttamislain mukaisissa asioissa on katsottu perustelluksi keskittää luo-

vuttamisasioita koskeva päätöksenteko muutamalle käräjäoikeudelle, koska lain sovel-
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tamisalaan kuuluvia luovuttamisasioita ei oleteta tulevaisuudessa olevan kovinkaan paljon. 

Toimivaltaiset käräjäoikeudet on hallituksen esityksen perustelujen (s. 29/11) mukaan 

puolestaan valittu niiden koon ja maantieteellisen sijainnin mukaan. Ehdotettua ratkaisua 

voidaan valiokunnan arvion mukaan pitää ainakin alkuvaiheessa perusteltuna. Euroopan 

unionin laajentumisen vaikutukset saattavat kuitenkin antaa myöhemmin aihetta arvioida 

tilannetta uudelleen. 

Toimivaltaisten käräjäoikeuksien määrän rajoittaminen antaa myös mahdollisuuden 

siihen, että niihin vähitellen kertyy erityiskokemusta EU-luovuttamislain mukaisten asioiden 

käsittelystä. Erikoistumisen edistämiseksi lakivaliokunnan mielestä on samalla pyrittävä 

myös siihen, että toimivaltaisissa käräjäoikeuksissa tällaisia asioita käsittelisivät 

mahdollisuuksien mukaan aina samat tuomarit. Muutoksenhakumahdollisuuden avaamista 

suoraan korkeimpaan oikeuteen taas puoltaa oikeuskäytännön yhtenäisyyden turvaamisen 

tarve samoin kuin se, että korkeimpaan oikeuteen on jo voimassa olleiden säännösten 

soveltamisen yhteydessä kertynyt luovuttamisasioiden asiantuntemusta. 

Syyttäjien keskeistä asemaa EU-luovuttamislain mukaisessa menettelyssä on hal-

lituksen esityksessä (s. 35/1) perusteltu sillä, että luovuttamisasian kuuluessa syyttäjän 

valmisteltavaksi hänelle on perusteltua antaa vastuu myös pakkokeinojen käytöstä. Lisäksi 

ehdotetun ratkaisun taustalla on pyrkimys sitouttaa syyttäjä asian käsittelyyn jo 

mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Ottaen huomioon myös EU-luovuttamislain 

muodostama erityinen kokonaisuus esitetyt seikat ovat valiokunnan mielestä hyväksyttäviä ja 

painavia syitä ehdotetulle toimivaltaratkaisulle. Valiokunnan saaman selvityksen mukaan 

syyttäjälaitos myös pystyy hoitamaan laissa sille osoitetut tehtävät ilman, että tätä tarkoitusta 

varten on tarpeen luoda uutta varallaolojärjestelmää. 
 

Yksilön oikeusturva 

Valiokunta pyrkinyt arvioimaan EU-luovuttamislain säännösten kokonaisuutta pitäen silmällä 

erityisesti siihen sisältyviä keinoja estää Suomesta luovutettavaksi pyydetyn henkilön 

kannalta kohtuuttomat ratkaisut yksittäistapauksissa. Tässä suhteessa keskeisessä asemassa 

ovat erityisesti 5 ja 6 §:n mukaiset kieltäytymisperusteet samoin kuin 47 §:n mukainen 

mahdollisuus siirtää luovuttamispäätöksen täytäntöönpanoa. Kohtuuttomien ratkaisujen 

välttämiseksi valiokunnan mielestä on tärkeää säännösten sanamuodon lisäksi kiinnittää 

huomiota myös niitä tulkittaessa noudatettaviin lähtökohtiin. Näiden lähtökohtien merkitys 

korostuu erityisesti lakiehdotuksen 5 §:n 6 kohdan mukaista ehdotonta kieltäytymisperustetta 

sovellettaessa. Mainitun säännöksen mukaan luovuttamisesta tulee kieltäytyä silloin, kun on 

perusteltua syytä epäillä, että luovutettavaksi pyydetty joutuisi säännöksessä lueteltujen 

syiden vuoksi henkeään tai vapauttaan uhkaavan tai muun vainon kohteeksi, taikka voidaan 
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perustellusti olettaa että hän joutuu ihmisoikeuksien tai perustuslaissa turvatun oikeusturvan, 

sananvapauden tai yhdistymisvapauden loukkauksen kohteeksi. Hallituksen esityksen 

mukaan (s. 22/1) kyseessä on säännös, joka tulee käyttöön hyvin harvoissa tilanteissa ja jonka 

soveltamisessa olisi noudatettava suurta varovaisuutta. Valiokunnan mielestä hallituksen 

esityksen mukaisen tulkintalähtökohdan omaksuminen jättäisi yksilön tarvitseman 

oikeudellisen suojan liian vähälle huomiolle ja voisi olla omiaan tekemään säännöksen 

tosiasiassa merkityksettömäksi. Tämän vuoksi valiokunta pitää tärkeänä, että säännöstä 

sovellettaessa lähtökohtana on luovutettavaksi pyydetyn henkilön tilanteeseen ja olosuhteisiin 

perustuva arvio perus- tai ihmisoikeusloukkauksen mahdollisuudesta luovutukseen 

suostuttaessa. Tällainen yksilölähtöinen sekä perus- ja ihmisoikeusmyönteinen tulkinta-

asenne on valiokunnan mielestä tärkeää myös sovellettaessa 6 §:n 6 kohtaan sisältyvää 

harkinnanvaraista kieltäytymisperustetta samoin kuin päätettäessä 47 §:n mukaisesta 

täytäntöönpanon siirtämisestä. 

Valiokunta kiinnittää erityisesti huomiota siihen, että 5 §:n 6 kohdan mukaan luo-

vuttamisesta on kieltäydyttävä, jos voidaan perustellusti olettaa, että luovutettavaksi pyydetty 

joutuu muun muassa perustuslaissa turvatun oikeusturvan loukkauksen uhriksi. Viittaus 

kohdistuu perustuslain 21 §:ään, jonka 1 momentin mukaan jokaisella on muun muassa 

oikeus saada asiansa käsitellyksi asianmukaisesti ja ilman aiheetonta vii 
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vytystä lain mukaan toimivaltaisessa tuomioistuimessa ja jonka 2 momentissa mainitaan 

joukko oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin osatekijöitä. Yhdessä luettuina näistä 

säännöksistä seuraa, että 5 §:n 6 kohdassa tarkoitettu kieltäytymisperuste tulee sovellet-

tavaksi, kun syntyy perusteltuja epäilyksiä siitä, saako luovutettavaksi pyydetty henkilö 

toisessa valtiossa osakseen oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin. Tätä arviota tehtäessä on 

valiokunnan mielestä syytä kiinnittää huomiota myös siihen, miten pitkäkestoiseksi pääasiaa 

koskevan prosessin voidaan olettaa muodostuvan. 

Valiokunta on kiinnittänyt huomiota myös siihen, että toiseen jäsenvaltioon luo-

vutettava Suomen kansalainen tai täällä pysyvästi asuva ulkomaalainen saattaa tarvita asiansa 

käsittelyssä oikeudellista apua. Vaikka lähtökohtana on pidettävä sitä, että tällaista 

oikeudellista apua tulee saada kyseisen jäsenvaltion lainsäädännön mukaisesti, tämä ei 

välttämättä aukottomasti takaa tarvittavan avun saamista. Tämän vuoksi valiokunta 

muistuttaa oikeusapulain (257/2002) 23 §:n 2 momentista, jonka mukaan oikeusministeriö 

voi erityisen painavista syistä myöntää ulkomailla käsiteltävään asiaa yleistä oikeudellista 

neuvontaa laajemman oikeusavun. Tällaisissa asioissa oikeusministeriö määrää valtion 

varoista suoritettavat välttämättömät palkkiot ja korvaukset. Valiokunnan mielestä 

oikeusministeriön tulee tarvittaessa tätä säännöstä soveltamalla huolehtia siitä, ettei toiseen 

jäsenvaltioon luovutettava Suomen kansalainen tai täällä pysyvästi asuva ulkomaalainen jää 

vaille tarvitsemaansa oikeudellista apua. 
 
 
Yksityiskohtaiset perustelut 
 

1. Laki rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta Suomen ja muiden Euroopan 

unionin jäsenvaltioiden välillä 
 

1 §. Soveltamisala. Valiokunta ehdottaa pykälään tehtäväksi kielellisen korjauksen. 

3 §. Luovuttaminen kaksoisrangaistavuutta tutkimatta. Pykälän 1 momentin mukaan 

luovuttamiseen suostutaan kaksoisrangaistavuutta tutkimatta, jos teko on pyynnön esittäneen 

jäsenvaltion lain mukaan 2 momentin luetteloon sisältyvä tekoja kyseisen jäsenvaltion laissa 

säädetty ankarin rangaistus teosta on vähintään kolmen vuoden vapausrangaistus. Esityksen 

perustelujen (s. 17/11) mukaan luovuttaminen vapausrangaistuksen täytäntöönpanoa varten 

edellyttää lisäksi, että tuomittu seuraamus on 2 §:n 2 momentissa säädettävän mukaisesti 

vähintään neljän kuukauden vapausrangaistus. Valiokunnan mielestä tästä seikasta on syytä 
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nimenomaisesti mainita laissa. Sen vuoksi valiokunta ehdottaa pykälän 1 momenttiin 

lisättäväksi vapausrangaistusten täytäntöönpanoa varten tapahtuvia luovuttamisia koskevan 

virkkeen. 

Pykälän 2 momentti sisältää luettelon niistä rikostyypeistä, joiden osalta luovutta-

miseen säännöksessä mainitun rangaistavuusedellytyksen täyttyessä suostutaan riippumatta 

siitä, onko teko Suomen lain mukaan rikos. Valiokunta korostaa, ettei kaksoisran-

gaistavuuden vaatimuksesta luopuminen merkitse sitä, että tuomioistuimet eivät voisi tutkia 

mitään tämän pykälän soveltamiseen liittyviä kysymyksiä, jos pyynnön esittäneen 

jäsenvaltion ilmoitus herättää perusteltuja epäilyksiä sen oikeellisuudesta. Kuten hallituksen 

esityksen perusteluissa (s. 17/1) huomautetaan, tuomioistuin voi tällöin tutkia, onko pyynnön 

perusteena oleva teko pyynnön esittäneen jäsenvaltion lainsäädännön mukaan pykälän 2 

momentin luetteloon kuuluva ja voiko tällaisesta teosta toisessa jäsenvaltiossa seurata 

pykälässä asetetut vaatimukset täyttävä seuraamus. 

5 §. Ehdottomat kieltäytymisperusteet. Pykälän sisältämien ehdottomien kieltäytymis-

perusteiden luettelon viimeisenä kohtana on säännös, joka mahdollistaa luovuttamisesta 

kieltäytymisen siinä mainituilla perus- ja ihmisoikeusperusteilla. 

Lainkohdan sanamuodon on tarkoitettu kattavan edellä mainitut perusteet laajasti. 

Perustuslakivaliokunta on kuitenkin lausunnossaan katsonut, että kuolemanrangaistuksen, 

kidutuksen sekä epäinhimillisen ja halventavan kohtelun mainitsemista nimenomaisesti 

säännöksessä tulisi vielä harkita. Asian suuren periaatteellisen merkityksen vuoksi 

lakivaliokunta pitää aiheellisena tällaisen säännöksen lisäämistä pykälän 6 kohtaan. 

Säännöksessä ei kuitenkaan valiokunnan mielestä ole tarpeen mainita erikseen epäinhi-

millistä ja halventavaa kohtelua, vaan niiden sijasta ehdotetaan perustuslain 9 §:n 4 mo-

mentin mukaisesti käytettäväksi ilmaisua "muu ihmisarvoa loukkaava kohtelu". 

Perustuslakivaliokunta ei myöskään ole pitänyt asianmukaisena, että esimerkiksi 

vakavasti ja pysyvästi sairaan henkilön luovuttamisesta ei voida lain mukaan pidättäytyä 

muutoin kuin luovuttamispäätöksen täytäntöönpanoa siirtämällä. Tämä vuoksi pe-

rustuslakivaliokunta on ehdottanut harkittavaksi rikoksen johdosta tapahtuvasta luovut-

tamisesta annetun lain (456/1970) 8 §:ää vastaavan säännöksen lisäämistä lakiin. Laki-

valiokunta ehdottaa tällaisen säännöksen lisäämistä pykälän uudeksi 2 momentiksi. Koska 

täytäntöönpanon siirtäminen on 47 §:n nojalla mahdollista niissä tapauksissa, joissa 
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luovuttaminen olisi inhimillisesti kohtuutonta, on kieltäytymisperusteen soveltaminen syytä 

rajata niihin tilanteisiin, joissa kohtuuttomuus ei ole täytäntöönpanoa siirtämällä 

poistettavissa. 

Lakivaliokunta muistuttaa myös siitä perustuslakivaliokunnan lausunnossaan esit-

tämästä huomautuksesta, että lapsen oikeuksia koskevan yleissopimuksen määräykset on 

otettava huomioon sovellettaessa lakia 15 vaan ei 18 vuotta täyttäneeseen. Lakivaliokunta 

yhtyy perustuslakivaliokunnan näkemykseen siitä, että tämä voi merkitä 47 §:n mukaista 

luovuttamispäätöksen täytäntöönpanon siirtämistä tai luovuttamisesta kieltäytymistä 

erityisesti pykälään ehdotetun uuden 2 momentin nojalla. 

6 §. Harkinnanvaraiset kieltäytymisperusteet. Pykälän 6 kohdan perusteella luovuttamisesta 

voidaan kieltäytyä, jos pyyntö koskee vapausrangaistuksen täytäntöönpanoa, luovutettavaksi 

pyydetty asuu Suomessa pysyvästi ja pyytää saada suorittaa vapausrangaistuksen Suomessa 

sekä hänen henkilökohtaisten olosuhteittensa tai muun erityisen syyn takia on perusteltua, 

että hän suorittaa vapausrangaistuksen täällä. 

Perustuslakivaliokunnan lausuntoon viitaten lakivaliokunta korostaa, että tätä 

kieltäytymisperustetta sovellettaessa on erityisesti otettava huomioon Euroopan ihmis-

oikeussopimuksen 8 artiklassa taattu perhe-elämän suoja. 

9 §. Poissaolotuomiota koskeva ehto. Valiokunta ehdottaa pykälään tehtäväksi kielellisen 

korjauksen. 

12 §. Toimivaltaiset syyttäjät. Pykälän mukaan toimivaltaisia syyttäjiä tässä laissa tar-

koitetuissa asioissa ovat Helsingin, Kuopion seudun, Oulun ja Tampereen kihlakunnan 

syyttäjänviraston syyttäjät. 

Kihlakunnan syyttäjistä annetun lain (195/1996) 6 §:n mukaan käräjäoikeuden 

tuomiopiirissä toimivat kihlakunnansyyttäjät ovat toimivaltaisia hoitamaan syyttäjän-tehtäviä 

asioissa, joissa käräjäoikeus on toimivaltainen. Saman lain 5 §:n 2 momentin mukaan 

oikeusministeriö voi paikallisen syyttäjäntoimen tarkoituksenmukaiseksi järjestämiseksi 

määrätä eri kihlakuntien syyttäjänvirastot tai kihlakunnanvirastojen syyttä-jäosastot 

hoitamaan syyttäjäntehtäviä yhteistoiminnassa. Oikeusministeriö onkin syyskuussa 2002 

määrännyt syyttäjäyksiköiden yhteistoiminta-alueista. Jotta koko yhteistoiminta-alueen 

syyttäjäresursseja voitaisiin hyödyntää myös tämän lain mukaisissa tehtävissä, valiokunta 
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ehdottaa pykälän sanamuotoa laajennettavaksi kihlakunnansyyttäjistä annetun lain 6 §:ää 

vastaavaksi. 

20 §. Oikeus avustajaan ja puolustajaan. Pykälän 2 momentin mukaan luovutettavaksi 

pyydetylle on määrättävä puolustaja, jos hän sitä pyytää. Esityksen perusteluista (s. 38/1) käy 

ilmi, että puolustajan määräämiseen viran puolesta on tarkoitus soveltaa oikeudenkäynnistä 

rikosasioissa annetun lain (689/1997) 2 luvun 1 §:n 3 momenttia. Jotta tämä kävisi 

epäilyksettä ilmi myös pykälän tekstistä, valiokunta ehdottaa 2 momentin sanamuotoa 

tarkistettavaksi. 

21 §. Luovutettavaksi pyydetylle tehtävät ilmoitukset ja tiedustelut. Pykälän mukaan 

luovutettavaksi pyydetyltä on tiedusteltava muun muassa, katsooko hän, että ehdotetussa 

laissa säädettäviä kieltäytymisperusteita tai ehtoja voidaan soveltaa hänen asiassaan. 

Lain 8 §:n mukaan päätettäessä luovuttaa Suomen kansalainen syytetoimenpiteitä 

varten luovuttamisen ehdoksi on asetettava, että hänet välittömästi tuomion tultua lain-

voimaiseksi palautetaan Suomeen suorittamaan mahdollisesti tuomittua vapausrangaistusta, 

jos luovutettavaksi pyydetty luovuttamisasian käsittelyn yhteydessä on pyytänyt saada 

suorittaa rangaistuksen Suomessa. Saman pykälän 2 momentin mukaan samanlainen ehto 

voidaan asettaa myös luovutettaessa Suomessa pysyvästi asuva ulkomaalainen. 

Vapausrangaistuksen suorittamista Suomessa koskeva pyyntö voi liittyä myös 5 ta 6 §:n 

mukaisen kieltäytymisperusteen soveltamiseen. Koska kyseessä on luovutettavaksi pyydetyn 

henkilön kannalta varsin tärkeä seikka, valiokunta ehdottaa, että pykälässä nimenomaisesti 

velvoitetaan keskusrikospoliisi tarvittaessa selvittämään luovutettavaksi pyydetyltä, haluaako 

hän suorittaa vapausrangaistuksensa Suomessa. 

24 §. Pyynnön toimittaminen käräjäoikeudelle. Pykälän mukaan syyttäjän tulee toimittaa 

käräjäoikeudelle pyyntö luovuttamista koskevan päätöksen tekemisestä. Pyynnön tulee olla 

kirjallinen ja siitä on toimitettava jäljennös luovutettavaksi pyydetylle. 

Luovutettavaksi pyydetyn kannalta on tärkeää, että hän saa pyynnöstä jäljennöksen 

sellaisella kielellä, jota hän ymmärtää. Valiokunta ehdottaa tätä tarkoittavan lisäyksen 

tekemistä pykälään. 
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30 §. Suostumuksen peruuttaminen. Luovutettavaksi pyydetty voi ehdotetun pykälän mukaan 

peruuttaa suostumuksensa luovuttamiseen, kunnes luovuttamista koskeva päätös on pantu 

täytäntöön. 

Esityksen perustelujen mukaan (s. 43/11) tuomioistuimen tulee peruutustilantees-sa 

käsitellä luovuttamisasia uudelleen. Valiokunta ehdottaa, että tästä otetaan pykälään 

nimenomainen maininta. 
 

33 §. Käräjäoikeuden päätös. Pykälässä säädetään käräjäoikeuden päätöksen sisällöstä. 

Koska pykälän 1 momentissa mainittuun puitepäätökseen on tarpeen viitata myöhemmissä 

pykälissä, valiokunta ehdottaa pykälään tehtäväksi lakiteknisen lisäyksen. 

49 §. Täytäntöönpanon lykkääminen. Pykälässä säädetään täytäntöönpanon lykkäämisen 

lisäksi myös luovutettavaksi pyydetyn henkilön väliaikaisesta luovuttamisesta. Valiokunta 

ehdottaa pykälän otsikkoon muuttamista paremmin pykälän sisältöä vastaavaksi. 

58 §. Erityissäännön noudattaminen. Valiokunnan kuulemat asiantuntijat ovat pitäneet 

epäselvänä, mitä pykälän 2 momentin 1 kohdassa tarkoitetaan "lopullisella vapauttamisella". 

Tämän vuoksi valiokunta toteaa, että rangaistusten täytäntöönpanosta annetun lain 2 luvun 

17 §:n mukaan jos vanki on päästetty ehdonalaiseen vapauteen eikä ole sitä menettänyt, 

hänen katsotaan täydellisesti kärsineen vapausrangaistuksensa, kun koeaika on kulunut 

umpeen. Asiaan ei vaikuta se, onko henkilö ehdonalaisen vapauden aikana valvonnassa. 

Tutkintavangin, jota ei ole asetettu matkustuskieltoon, ja vankeus-vangin, joka on suorittanut 

rangaistuksensa päivästä päivään, on puolestaan katsottava lopullisesti vapautuneen sinä 

päivänä, jolloin hänet on tosiasiallisesti vapautettu. 

59 §. Ehtojen noudattaminen (Uusi). Ehdotetussa laissa ei nimenomaisesti todeta, että 

Suomen viranomaisten olisi noudatettava toisen jäsenvaltion mahdollisesti asettamaa ehtoa, 

jonka mukaan kyseisen jäsenvaltion Suomeen syytetoimenpiteitä varten luovutettu 

kansalainen tulee palauttaa takaisin kotivaltioonsa. Valiokunta ehdottaa tämän sisältoisen 

pykälän lisäämistä lakiin. Tämän lisäyksen vuoksi myös väliotsikkoa on täydennettävä. 

Pykälän lisäämisen vuoksi jäljempänä seuraavien pykälien numerointi muuttuu yhtä 

suuremmaksi. 
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62(61) §. Pyyntö luovuttaa edelleen. Lain pykäiänumeroinnin muutoksen vuoksi on pykälään 

sisältyvää viittausta tarkistettava. 

69 (68) §. Luvan antaminen kauttakuljetukseen. Pykälä sisältää säännökset, joiden nojalla 

luovutettavaksi pyydetty voidaan kuljettaa Suomen alueen kautta. Pykälän mukaan Suomen 

kautta voidaan kuljettaa henkilö, joka on pyydetty luovutettavaksi Euroopan unionin 

jäsenvaltiosta tai unioniin kuulumattomasta valtiosta toiseen jäsenvaltioon. 

Perustuslakivaliokunta on lausunnossaan todennut, että ehdotetun kauttakuljetusta 

koskevan sääntelyn ulottaminen Suomen kansalaiseen ei kaikilta osin ole puitepäätöksessä 

edellytettyä. Puitepäätöksen 25 artiklan 1 kohdassa sallitaan ensinnäkin se, että jäsenvaltio 

voi kieltäytyä kansalaisen tai maassa vakinaisesti asuvan henkilön vapaudenmenetyksen 

käsittävän rangaistuksen tai turvaamistoimen täytäntöönpanoa varten tapahtuvaa 

kauttakuljetusta koskevasta pyynnöstä. Lisäksi puitepäätöksen 25 artiklan 1 kohdan 2 

alakohdassa sallitaan kauttakulkuvaltion kansalaisen ja siellä pysyvästi asuvan henkilön 

osalta se, että kauttakulun ehdoksi asetetaan henkilön palauttaminen tämän kuulemisen 

jälkeen kauttakulkujäsenvaltioon, jotta hänelle määrätty vapaudenmenetyksen käsittävä 

rangaistus tai turvaamistoimenpide voidaan panna täytäntöön. 

Lakivaliokunta ehdottaa, että pykälään lisätään uusi 2 ja 3 momentti, jolloin hal-

lituksen esityksen mukainen 2 momentti siirtyy 4 momentiksi. Ehdotetuilla momenteilla 

toteutetaan perustuslakivaliokunnan lausunnossaan edellyttämät, säätämisjärjestyksen 

kannalta olennaiset muutokset. Koska kauttakuljetusta koskevat pyynnöt ovat Suomessa 

olleet harvinaisia, valiokunta ei kuitenkaan ole katsonut tarpeelliseksi ehdotettujen muutosten 

ulottamista koskemaan myös Suomessa pysyvästi asuvia ulkomaalaisia. 

70 (69) §. Kauttakuljetuksen pyytäminen ja 71 (70) §. Ilmakuljetus. Pykälänumeroin-nin 

muutoksen vuoksi pykäliin sisältyviä viittauksia on tarkistettava. 
 

73 (72)%. Voimaantulo ja siirtymäsäännökset. Pykälään sisältyvät ehdotetun lain voi-

maantulon kannalta tarpeelliset säännökset, joiden mukaan määräytyy se, mitä lakia luo-

vutuspyyntöihin kulloinkin sovelletaan. Siirtymäsäännökset on kirjoitettu lähtien siitä, että 

laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2004. Koska lakiehdotuksen käsittelyajan-kohdan 

vuoksi tästä ei kuitenkaan ole täyttä varmuutta valiokunta ehdottaa siirtymäsäännökset 

kirjoitettavaksi niin, ettei niissä erikseen mainita päivämääriä. Samalla valiokunta ehdottaa 
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pykälään lisättäväksi uuden 4 momentin, jossa säädetään ennen ehdotetun lain voimaantuloa 

voimassa ollut laki sovellettavaksi suhteessa sellaisiin jäsenvaltioihin, jotka tämän lain 

voimaantultua eivät vielä ole saattaneet voimaan puitepäätöksen täytäntöönpanemiseksi 

tarvittavaa lainsäädäntöä. 

Johtolause. Valiokunta ehdottaa jäljempänä esitettävään säätämisjärjestys-jaksoon viitaten, 

että lakiehdotuksen johtolause muutetaan osoittamaan perustuslain 95 §:n 2 momentin 

mukaista säätämisjärjestystä. 
 
 

5. Laki oikeudenkäymiskaaren 31 luvun muuttamisesta (Uusi lakiehdotus) 
 

9 b §. Valiokuntakäsittelyn aikana on nostettu esiin kysymys siitä, miten toimitaan ti-

lanteessa, jossa henkilö on tuomittu Suomessa useasta rikoksesta yhteiseen vankeusran-

gaistukseen, mutta vieras valtio suostuu luovuttamaan henkilön Suomeen vain joistakin 

rikoksista. Vieras valtio saattaa kieltäytyä luovuttamisesta jonkin rikoksen osalta esimerkiksi 

sen vuoksi, että kaksoisrangaistavuuden vaatimus ei täyty, tai kyseinen valtio voi soveltaa 

jotain muuta kieltäytymisperustetta. Yhteisen vankeusrangaistuksen purkamisesta tällaisessa 

tilanteessa ei ole säännöksiä. Vaikka onkin oletettavissa, että tällaisten tilanteiden 

todennäköisyys pienenee eurooppalaista pidätysmääräystä koskevan puitepäätöksen myötä 

luovuttamisen tullessa mahdolliseksi yhä useamman rikoksen osalta, valiokunta pitää 

aiheellisena, että tällaisiin tilanteisiin varaudutaan ottamalla asiasta oikeudenkäymiskaareen 

erityinen säännös. Tämän vuoksi lakivaliokunta ehdottaa hyväksyttäväksi uuden lain 

oikeudenkäymiskaaren 31 luvun muuttamisesta. 

Pykälän mukaan korkein oikeus purkaa tuomitun yhteisen rangaistuksen ja määräisi 

erikseen rangaistuksen niistä rikoksista, joista henkilön luovuttaminen on ollut mahdollista 

tai joista vieras valtio on suostunut henkilön luovuttamaan. Lisäksi määrätään rangaistus 

myös muista rikoksista. Näiden muiden rikosten osalta täytäntöönpanotoimiin ei kuitenkaan 

saa ryhtyä. Tällainen menettely on kuitenkin tarkoituksenmukainen sen vuoksi, että niin 

sanotusta erityissäännöstä johtuva täytäntöönpanon este poistuu tietyissä tilanteissa. 

Esimerkiksi EU-luovuttamislain 58 §:n 2 momentin 1 kohdan mukaan erityissääntöä ei 

sovelleta, jos luovutetulla henkilöllä on ollut tilaisuus poistua Suomesta mutta hän ole 

poistunut täältä 45 päivän kuluessa lopullisesta vapauttamisestaan tai on palannut Suomeen 

täältä ensin poistuttuaan. 
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Säännöksen sanamuoto kattaa yhtäältä ne tilanteet, joissa vieras valtio on jo tehnyt 

päätöksen luovuttamisesta tiettyjen rikosten osalta ja kieltäytynyt toisten osalta mutta 

kuitenkin luovuttanut henkilön Suomeen. Toisaalta säännös kattaa myös tilanteet, joissa 

vieras valtio edellyttää yksittäisestä rikoksesta määrätyn rangaistuksen yksilöimistä ennen 

kuin se tekee luovuttamispäätöksen. 

Tuomitun oikeusturvan takaamiseksi pykälässä säädetään myös siitä, etteivät 

määrättävät rangaistukset saa yhteensä olla ankarammat kuin alkuperäinen yhteinen 

vankeusrangaistus. 

Vaatimuksen yhteisen vankeusrangaistuksen purkamisesta voisi tehdä se viran-

omainen, jolla on toimivalta pyytää henkilö luovutettavaksi Suomeen tuomitun rangaistuksen 

täytäntöönpanoa varten. Esimerkiksi ehdotetun EU-luovuttamislain mukaisessa menettelyssä 

tällainen viranomainen on rikosseuraamusvirasto. Oikeudenkäymiskaaren 31 luvun 13 §:n 

mukaan hakemuksen käsittelyssä on soveltuvin osin noudatettava, mitä 4 ja 5 §:ssä on 

kantelun kohdalta säädetty. Kyseisissä pykälissä on säännökset henkilön kuulemisesta ja 

tarvittavan lisäselvityksen hankkimisesta. Jos henkilö on vielä vieraassa valtiossa, 

kuuleminen voi tarvittaessa tapahtua oikeusaputeitse. Tuomittua henkilöä on kuultava myös 

siitä kysymyksestä, mikä osa purettavana olevasta vankeusrangaistuksesta koskee niitä 

rikoksia, joiden osalta luovuttamiseen suostutaan, ja mikä osa taas muita rikoksia. 

Yhteisen vankeusrangaistuksen purkamisen luovutustilanteissa mahdollistava uusi 

pykälä ehdotetaan sijoitettavaksi oikeudenkäymiskaaren 31 luvun 9 b §:ksi, koska luvun 9 a 

§ jo nykyisin koskee yhteisen vankeusrangaistuksen purkamista. Tämän vuoksi nykyinen 9 b 

§ ehdotetaan sisällöltään muuttamattomana siirrettäväksi 9 c §:ksi. 

9 c  § j a  10  §.  Nykyinen 9 b § ehdotetaan edellä esitetyin tavoin sijoitettavaksi 9 c §:ksi. 

Koska 10 §:n 1 momentissa on viittaus voimassa olevaan 9 b §:ään, tulee kyseinen viittaus 

tässä yhteydessä muuttaa koskemaan 9 c §:ää. 
 
 
Säätämisjärjestys 

Perustuslakivaliokunta on lausunnossaan katsonut, että puitepäätös on sellainen kan-

sainvälinen velvoite, jonka täytäntöönpanemista merkitsevän lakiehdotuksen käsittely-

järjestys määräytyy perustuslain 95 §:n 2 momentin mukaisesti. Mainitussa säännöksessä 

tarkoitetun supistetun perustuslainsäätämisjärjestyksen edellytyksenä on kuitenkin se, ettei 
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lakiehdotus sisällä muita kuin kansainvälisestä velvoitteesta välittömästi johtuvia 

perustuslain säätämisjärjestystä vaativia säännöksiä. 

Perustuslakivaliokunta mukaan kauttakuljetusta koskevan sääntelyn ulottaminen 

Suomen  kansalaiseen  ei  kaikilta  osiltaan  ole  puitepäätöksen  vaatima.  Lakivaliokunta  on  

edellä kuitenkin ehdottanut kyseistä 69 (68) §:ää muutettavaksi siten, että Suomen kan-

salainen asetetaan säännöksen soveltamisessa erityisasemaan siltä osin kuin se puitepää-

töksen mukaan on sallittua. Perustuslakivaliokunnan lausunnon mukaisesti 1. lakiehdotuksen 

hyväksymisestä voidaan ehdotetun muutoksen hyväksymisen jälkeen päättää perustuslain 95 

§:n 2 momentissa säädetyssä järjestyksessä. 
 
 
 
 
Päätösehdotus 
 
Edellä esitetyn perusteella lakivaliokunta ehdottaa, 

 

että 2.—4. lakiehdotus hyväksytään muuttamat-

tomana, 

että 1. lakiehdotus hyväksytään muutettuna 

(Valiokunnan muutosehdotukset), ja 

että hyväksytään uusi 5. lakiehdotus (Valiokunnan 

uusi lakiehdotus). 

Valiokunnan muutosehdotukset 1. 

Laki 
rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta Suomen ja muiden Euroopan unionin 

jäsenvaltioiden välillä 
 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti, joka on tehty perustuslain 95 §:n 2 momentissa 

säädetyllä tavalla, säädetään: 

1 luku 

Yleiset säännökset 
 

1 § 
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Soveltamisala 

Tämän lain mukaisesti voidaan syytetoimenpiteitä taikka vapausrangaistuksen 

täytäntöönpanoa varten luovuttaa Suomessa oleskeleva henkilö Suomesta toiseen Euroopan 

unionin jäsenvaltioon sekä pyytää toisessa Euroopan unionin jäsenvaltiossa oleskeleva 

henkilö luovutettavaksi Suomeen. 
 

2 luku 

Luovuttaminen Suomesta toiseen jäsenvaltioon 

Yleiset edellytykset 

2 § (Kuten 

HE) 
 
 

3 §  
 

Luovuttaminen kaksoisrangaistavuutta tutkimatta 

Riippumatta siitä, onko pyynnön perusteena oleva teko Suomen lain mukaan rikos, 

luovuttamiseen suostutaan, jos teko on pyynnön esittäneen jäsenvaltion lain mukaan 2 

momentissa tarkoitettu tekoja kyseisen jäsenvaltion laissa säädetty ankarin rangaistus teosta 

on vähintään kolmen vuoden vapausrangaistus. Luovuttaminen vapausrangaistuksen 

täytäntöönpanoa varten edellyttää lisäksi, että tuomittu seuraamus on vähintään neljän 

kuukauden vapausrangaistus. 

(2 mom. kuten HE) 

4 §  

(Kuten HE) 

Kieltäytymisperusteet 

5 §  

Ehdottomat kieltäytymisperusteet 

Luovuttamisesta tulee kieltäytyä, jos: 
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1) pyynnön perusteena olevasta teosta on Suomessa perustuslain 105 §:n 2 momentin 

mukaisesti lailla säädetty yleinen armahdus ja tekoon voitaisiin rikoslain (39/1889) 1 luvun 

mukaan soveltaa Suomen lakia; 

2) luovutettavaksi pyydetty on Suomessa tai jossakin toisessa jäsenvaltiossa lain-

voimaisesti tuomittu pyynnön perusteena olevasta teosta edellyttäen, että jos hänet on 

tuomittu rangaistukseen, hän on suorittanut sen tai suorittaa sitä taikka rangaistusta ei voida 

enää panna täytäntöön tuomion antaneen jäsenvaltion lainsäädännön mukaan; 

3) luovutettavaksi pyydetty ei pyynnön perusteena olevan teon tehdessään ollut 

täyttänyt viittätoista vuotta; 

4) pyyntö koskee vapausrangaistuksen täytäntöönpanoa ja luovutettavaksi pyydetty on 

Suomen kansalainen ja pyytää saada suorittaa vapausrangaistuksen Suomessa. Va-

pausrangaistus on pantava Suomessa täytäntöön noudattaen, mitä siitä erikseen säädetään; 

5) pyynnön perusteena oleva teko katsotaan rikoslain 1 luvun mukaan tehdyksi ko-

konaan tai osittain Suomessa taikka suomalaisessa aluksessa tai ilma-aluksessa ja 
 

a) teko tai sitä vastaava teko ei ole Suomessa rangaistava taikka 

b) rikoksen syyteoikeus on Suomen lain mukaan vanhentunut taikka rangaistusta ei 

voitaisi enää tuomita tai panna täytäntöön; 
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6) on perusteltua syytä epäillä, että luovutettavaksi pyydettyä uhkaisi kuoleman-

rangaistus, kidutus tai muu ihmisarvoa loukkaava kohtelu tai että hän joutuisi alkuperänsä, 

tiettyyn yhteiskuntaryhmään kuulumisensa, uskontonsa, vakaumuksensa tai poliittisen 

mielipiteensä vuoksi henkeään tai vapauttaan uhkaavan tai muun vainon kohteeksi, taikka 

voidaan perustellusti olettaa, että hän joutuu ihmisoikeuksien tai perustuslaissa turvatun 

oikeusturvan, sananvapauden tai yhdistymisvapauden loukkauksen kohteeksi. 

Luovuttamisesta tulee kieltäytyä myös, jos luovuttaminen asianomaisen henkilön ikään, 

terveydentilaan tai muihin henkilökohtaisiin seikkoihin taikka erityisiin olosuhteisiin nähden 

olisi inhimillisistä syistä kohtuutonta eikä tämä kohtuuttomuus ole poistettavissa siirtämällä 

täytäntöönpanoa 47 §:n nojalla. (Uusi) 
 

6 j a 7 §  

(Kuten HE) 

Ehdot 

8 §  

(Kuten HE) 

9 §  
 

Poissaolotuomiota koskeva ehto 

Jos luovuttamista on pyydetty sellaisen vapausrangaistuksen täytäntöönpanoa varten, 

joka on tuomittu vastaajan ollessa poissa asian käsittelystä, eikä tuomitulle henkilökohtaisesti 

ole (poist.) annettu haastetta tiedoksi tai muuten ilmoitettu poissa ollessa annettuun tuomioon 

johtaneen oikeuskäsittelyn aikaa ja paikkaa, luovuttamisen ehdoksi on asetettava, että 

pyynnön esittänyt jäsenvaltio antaa vakuutuksen siitä, että luovutettavaksi pyydetyllä on 

mahdollisuus asian uudelleenkäsittelyyn kyseisessä jäsenvaltiossa ja mahdollisuus olla läsnä 

uudelleenkäsittelyssä. (2 mom. kuten HE) 

10 § 

(Kuten HE) 
 
 

Toimivaltaiset viranomaiset 
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11 § 

(Kuten HE) 
 
 

12 § 
 

Toimivaltaiset syyttäjät 

Jollei tässä laissa toisin säädetä, Helsingin, Kuopion (poist.), Oulun ja Tampereen 

käräjäoikeuksien tuomiopiirissä toimivat kihlakunnansyyttäjät ovat toimivaltaisia hoitamaan 

tämän lain mukaisia syyttäjäntehtäviä. 

(2 mom. kuten HE) 
 

Pyynnön toimittaminen ja sisältö 

13—15 § 

(Kuten HE) 
 
 

Kiinniottaminen ja säilöön ottaminen 

16—19 § 

(Kuten HE) 

Avustaja ja puolustaja 

20 § 

Oikeus avustajaan ja puolustajaan 

(1 mom. kuten HE) 

Luovutettavaksi pyydetylle on määrättävä puolustaja, jos hän sitä pyytää. Tuomi-

oistuin määrää puolustajalle maksettavaksi kohtuullisen korvauksen, joka jää valtion va-

hingoksi. Puolustajan määräämisestä viran puolesta samoin kuin puolustajasta muutoin on 

soveltuvin osin voimassa, mitä oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain (689/1997) 2 

luvussa säädetään. 

(3 mom. kuten HE) 

Luovuttamisasian valmistelu 

21 § 

Luovutettavaksi pyydetylle tehtävät ilmoitukset ja tiedustelut 
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Kun luovutettavaksi pyydetty on pyynnön vuoksi otettu säilöön tai muuten tavoitettu 

Suomessa, keskusrikospoliisin on viipymättä annettava luovutettavaksi pyydetylle 

todisteellisesti tiedoksi kiinniottamista ja luovuttamista koskeva pyyntö sekä selostettava sen 

sisältö. Luovutettavaksi pyydetylle on myös ilmoitettava, että hänellä on mahdollisuus 

suostua luovuttamiseensa sekä siihen, että jäsenvaltiossa, johon hänet luovutetaan, hänet 

saadaan asettaa syytteeseen, häntä rangaista tai häneltä riistää vapaus muusta ennen 

luovuttamista tehdystä rikoksesta kuin siitä, jonka perusteella luovuttamista pyydetään, ja 

siihen, että hänet voidaan luovuttaa edelleen toiseen jäsenvaltioon. Luovutettavaksi 

pyydetylle on lisäksi selostettava suostumusten merkitys. Luovutettavaksi pyydetyltä on 

(poist.) tiedusteltava, aikooko hän suostua luovuttamiseensa tai katsooko hän, että tässä 

laissa säädettyjä kieltäytymisperusteita tai ehtoja voidaan soveltaa hänen asiassaan. 

Luovutettavaksi pyydetyltä on tarvittaessa myös tiedusteltava, pyytääkö hän saada suorittaa 

vapausrangaistuksensa Suomessa. (2 ja 3 mom. kuten HE) 
 

22 ja 23 § 

(Kuten HE) 
 

24 § 
 

Pyynnön toimittaminen käräjäoikeudelle 

Syyttäjän tulee toimittaa käräjäoikeudelle pyyntö luovuttamista koskevan päätöksen 

tekemisestä. Pyynnön on oltava kirjallinen. Syyttäjän on toimitettava jäljennös pyynnöstä 

luovutettavaksi pyydetylle tämän ymmärtämällä kielellä. 

(2 ja 3 mom. kuten HE) 
 

Luovuttamisasian käsittely 

25—29 § 

(Kuten HE) 
 
 

30 § 
 

Suostumuksen peruuttaminen 

Luovutettavaksi pyydetty voi peruuttaa tässä laissa tarkoitetut suostumuksensa, kunnes 

luovuttamista koskeva päätös on pantu täytäntöön. 
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Jos luovutettavaksi pyydetty peruuttaa suostumuksensa luovuttamiseen, tuomiois-

tuimen on otettava luovuttamista koskeva asia uudelleen käsiteltäväksi. Suostumuksen 

antamisen ja peruuttamisen välistä aikaa ei oteta huomioon tässä laissa säädettyjä mää-

räaikoja laskettaessa. 

31 ja 32 § 

(Kuten HE) 
 

33 § 

Jos luovuttamiselle asetetaan 8—10 §:n mukainen ehto, se on sisällytettävä kärä-

jäoikeuden päätökseen. Lisäksi käräjäoikeuden päätöksessä on ilmoitettava luovutettavaksi 

pyydetyn antamista suostumuksista. Jos käräjäoikeus suostuu luovuttamiseen, päätökseen on 

otettava maininta myös siitä, että pyynnön esittäneellä jäsenvaltiolla on velvollisuus 

noudattaa eurooppalaisesta pidätysmääräyksestä ja jäsenvaltioiden välisistä 

luovuttamismenettelyistä tehdyn neuvoston puitepäätöksen (2002/5847YOS, puitepäätös) 27 

ja 28 artiklan säännöksiä. 

(2 ja 3 mom. kuten HE) 
 

34—36 § 

(Kuten HE) 
 
 

Muutoksenhaku 

37—43 § 

(Kuten HE) 
 
 

Täytäntöönpano 

44—48 § 

(Kuten HE) 

49 § 

Täytäntöönpanon lykkääminen ja väliaikainen luovuttaminen (1 

ja 2 mom. kuten HE) 

Erityissääntö ja edelleen luovuttaminen 



112 
 

Päätösehdotus La VM 7/2003 vp — HE 88/2003 vp 

50—52 § 

(Kuten 

HE) 
 

3 luku 

Luovuttaminen toisesta jäsenvaltiosta Suomeen 

Yleiset edellytykset 

53 § 

(Kuten 

HE) 
 
 

Menettely 

54—57 § 

(Kuten 

HE) 
 
 

Erityissääntö ja ehdot 

58 § 

(Kuten 

HE) 
 
 

59 § (Uusi) 
 

Ehtojen noudattaminen 

Suomeen luovutetun henkilön osalta on noudatettava niitä ehtoja, joita luovutta-

mispäätöksessä on puitepäätöksen mukaisesti asetettu. 
 

60 (59) § 

(Kuten HE) 
Edelleen luovuttaminen 

61 (60) § 

(Kuten HE) 
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62 (61) § 
 

Pyyntö luovuttaa edelleen 

Jos jäsenvaltio pyytää toisesta jäsenvaltiosta Suomeen luovutetun henkilön edelleen 

luovuttamista kyseiseen jäsenvaltioon eikä edelleen luovuttaminen 61 §:n 2 momentin 1—3 

tai 5 kohdan mukaan ole mahdollista, toimivaltainen syyttäjä pyytää suostumusta edelleen 

luovuttamiseen siltä jäsenvaltiolta, josta henkilö on luovutettu Suomeen. Pyynnön tulee 

sisältää 14 §:n 1 momentissa tarkoitetut tiedot. 
 
 

4 luku 
 

Erinäiset säännökset 

63—68 (62—67) § 

(Kuten HE) 

Kauttakuljetus 

69(68)§ 

Luvan antaminen kauttakuljetukseen 

(1 mom. kuten HE) 

Lupaa ei saa antaa, jos 1 momentissa tarkoitettu luovutettavaksi pyydetty henkilö on 

Suomen kansalainen ja luovuttaminen tapahtuisi vapausrangaistuksen täytäntöönpanoa 

varten eikä luovutettavaksi pyydetty ole suostunut Suomen kautta tapahtuvaan kuljetukseen. 

(Uusi) 

Jos luovutettavaksi pyydetty on Suomen kansalainen ja luovuttaminen tapahtuisi 

syytetoimenpiteitä varten, luvan ehdoksi on asetettava, että luovutettavaksi pyydetty henkilö 

välittömästi tuomion tultua lainvoimaiseksi palautetaan Suomeen suorittamaan mahdollisesti 

tuomittua vapausrangaistusta, mikäli hän pyytää saada suorittaa rangaistuksensa Suomessa. 

Vapausrangaistus on pantava Suomessa täytäntöön noudattaen, mitä siitä erikseen 

säädetään. (Uusi) 

(4 mom. kuten HE:n 2 mom.) 
 
 

70 (69)§ 
 

Kauttakuljetuksen pyytäminen 
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Jos luovutettavaksi pyydetty aiotaan kuljettaa Suomeen toisen jäsenvaltion kautta, 

toimivaltaisen viranomaisen tulee pyytää kauttakuljetukseen lupa. Pyynnön tulee sisältää 69 

§:n 1 momentin 1—4 kohdassa tarkoitetut tiedot, ja se lähetetään 69 §:n 2 momentissa 

tarkoitetulla tavalla. 

71 (70) § 

llmakuljetus 

Kauttakuljetuksena ei pidetä ilmakuljetusta, joka tapahtuu ilman välilaskua. Jos 

laskeutuminen ennen lopullista määränpäätä kuitenkin tapahtuu, sovelletaan 69 ja 70 §:ää. 

72 (71)§ 

(Kuten HE) 

5 luku 

Voimaantulo 

73 (72) § Voimaantulo ja 

siirtymäsäännökset 

(1 mom. kuten HE) 

Lakia sovelletaan sen voimaantulon jälkeen toimitettuihin kiinniottamista ja luo-

vuttamista koskeviin pyyntöihin. Lain voimaan tullessa Suomessa vireillä oleviin toisen 

jäsenvaltion luovuttamispyyntöihin sovelletaan ennen lain voimaantuloa voimassa ollutta 

lakia. 

Jos toinen jäsenvaltio on ilmoittanut, että se pyynnön vastaanottavana jäsenvaltiona 

soveltaa ennen ilmoittamaansa päivämäärää tehtyihin tekoihin ennen puitepäätöksen 

täytäntöönpanemiseksi annettua lainsäädäntöä voimassa ollutta sääntelyä, myös Suomi 

pyynnön esittäneenä jäsenvaltiona soveltaa ennen tämän lain voimaantuloa voimassa ollutta 

lakia. 

Jos toinen jäsenvaltio tämän lain voimaan tultua soveltaa rikoksen johdosta ta-

pahtuvaan luovuttamiseen muuta kuin puitepäätöksen täytäntöönpanemiseksi annettua 

lainsäädäntöä, Suomi soveltaa vastaavasti suhteessa tällaiseen jäsenvaltioon ennen tämän 

lain voimaantuloa voimassa ollutta lakia. (Uusi) 
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Valiokunnan uusi lakiehdotus 

Laki 
oikeudenkäymiskaaren 31 luvun muuttamisesta 

 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 

muutetaan oikeudenkäymiskaaren 31 luvun 9 b § ja 10 §:n 1 momentti, sellaisina kuin 

ne ovat laissa 360/2003, ja 

lisätään 31 lukuun uusi 9 c § seuraavasti: 
 
 

31 luku 
 

Ylimääräisestä muutoksenhausta 

9 b §  

Lainvoiman saanut tuomio rikosasiassa voidaan purkaa myös, jos henkilöä on 

pyydetty luovutettavaksi Suomeen suorittamaan rikoslain 7 luvun nojalla tuomittua yhteistä 

vankeusrangaistusta eikä luovuttaminen ole mahdollista kaikista yhteiseen van-

keusrangaistukseen johtaneista rikoksista tai luovuttamiseen ei jonkin rikoksen osalta 

suostuta. Tällöin korkeimman oikeuden on määrättävä rangaistus erikseen niistä rikoksista, 

joiden osalta luovuttaminen on mahdollista tai luovuttamiseen suostutaan, sekä muista 

rikoksista. Näin määrättävät rangaistukset eivät yhteensä saa olla ankarammat kuin 

alkuperäinen yhteinen vankeusrangaistus. 
 

9 c §  

Lainvoiman saanut, menettämisseuraamusta koskeva tuomio rikosasiassa voidaan 

vastaajan vahingoksi purkaa: 

1) jos 8 §:n 1 tai 2 kohdassa mainittu seikka on ollut olemassa ja sen voidaan otaksua 

vaikuttaneen siihen, että menettämisseuraamusta ei ole tuomittu tai että se on tuomittu 

olennaisesti lievempänä kuin se olisi tullut tuomita; tai 
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2) jos vedotaan seikkaan tai todisteeseen, jota ei ole aikaisemmin esitetty, ja sen 

esittäminen todennäköisesti olisi johtanut menettämisseuraamuksen tuomitsemiseen tai 

menettämisseuraamuksen tuomitsemiseen olennaisesti ankarampana. 

Tuomiota ei pureta 1 momentin 2 kohdassa mainitusta syystä, ellei saateta toden-

näköiseksi, ettei asianosainen ole voinut vedota puheena olevaan seikkaan tai todisteeseen 

siinä tuomioistuimessa, joka on tuomion antanut, tai hakemalla muutosta tuomioon taikka 

että hän muutoin on pätevästä syystä ollut siihen vetoamatta. 
 

10 § 

Tuomion purkamista tarkoittava hakemus riita-asiassa sekä syytetyn tai 9 c §:ssä 

tarkoitetussa tapauksessa vastaajan vahingoksi rikosasiassa on tehtävä vuoden kuluessa siitä 

päivästä, jona hakija sai tiedon hakemuksen perusteena olevasta seikasta, tai jos hakemus 

nojautuu toisen rikolliseen menettelyyn, jona tätä koskeva tuomio sai lainvoiman. Mainittua 

aikaa ei kuitenkaan ole luettava aikaisemmasta kuin siitä päivästä, jona se tuomio, jonka 

purkamista haetaan, sai lainvoiman. Milloin hakemus riita-asiassa nojautuu 7 §:n 1 

momentin 4 kohdassa mainittuun seikkaan, luetaan aika siitä päivästä, jona tuomio sai 

lainvoiman. 

Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 
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