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Käsittelyvaiheet 
 
03.09.2003      Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten. I 
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30.09.2003      Asiantuntijasuunnitelma hyväksytty 
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HALLITUKSEN ESITYS KESKINÄISESTÄ OIKEUSAVUSTA RIKOSASIOISSA EUROOPAN 
UNIONIN JÄSENVALTIOIDEN VÄLILLÄ TEHDYN YLEISSOPIMUKSEN JA KESKINÄISTÄ 
OIKEUSAPUA RIKOSASIOISSA KOSKEVAN EUROOPPALAISEN YLEISSOPIMUKSEN 
VARAUMAN PERUUTTAMISEN HYVÄKSYMISESTÄ SEKÄ NIIHIN LIITTYVIKSI LAEIKSI 
 
 

1. Yleistä 
 

Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi Brysselissä 29 päivänä toukokuuta 2000 keskinäisestä 
oikeusavusta rikosasioissa Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä tehdyn yleissopimuksen (jäljempänä 
yleissopimus) sekä antaisi suostumuksensa tiettyjen yleissopimuksen nojalla annettavien ilmoitusten 
antamiseen. 
 

Yleissopimuksen tarkoituksena on tehostaa ja helpottaa Euroopan unionin jäsenvaltioiden välistä 
yhteistyötä kansainvälisessä oikeusavussa rikosasioissa. Yleissopimus täydentää jäsenvaltioiden välillä 
voimassa olevia yleissopimuksia, erityisesti vuoden 1959 eurooppalaista yleissopimusta keskinäisestä 
oikeusavusta rikosasioissa. 
 

Lisäksi esityksessä ehdotetaan, että kansainvälisestä oikeusavusta rikosasioissa annettua lakia (jäljempänä 
rikosoikeusapulaki) joiltakin osin muutetaan asiasisältöisesti vastaamaan yleissopimuksen määräyksiä. 
Kyseiset säännökset soveltuisivat myös muihin valtioihin, eivätkä ainoastaan Euroopan unionin 
jäsenvaltioihin. 
 

Esityksen mukaan tarkoituksena kuitenkin on, että pääasiallisesti yleissopimusta sovellettaisiin suoraan, 
eikä rikosoikeusapulakiin otettaisi yleissopimusta asiasisältöisesti vastaavia säännöksiä. Yleissopimuksen 
määräykset ovat pääasiallisesti niin yksityiskohtaisia, että niitä voidaan soveltaa suoraan, rinnakkain 
rikosoikeusapulain kanssa. 
 

Esitykseen sisältyy myös lakiehdotus yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten 
voimaansaattamisesta ja yleissopimuksen soveltamisesta. Lakiehdotus sisältää myös asiasisältöisiä 
säännöksiä yleissopimuksen soveltamisesta. 
 

Esityksessä ehdotetaan myös, että Suomi peruuttaisi vuoden 1959 keskinäistä oikeusapua rikosasioissa 
koskevan eurooppalaisen yleissopimuksen 11 artiklaan tekemänsä varauman. Varauman poistamisella on 
tarkoitus mahdollistaa vapautensa menettäneiden henkilöiden väliaikainen siirtäminen Suomen ja muiden 
valtioiden välillä. Tällaisesta yhteistyöstä säädettäisiin esityksen mukaan erillinen laki. 

Esitykseen sisältyy myös ehdotus ampuma-aselain ja viestintämarkkinalain muuttamisesta. 2. 

Yleissopimuksen sisältö ja muutosehdotukset lainsäädäntöön 

Yleissopimus on muita sopimuksia täydentävä eikä itsenäinen sopimus, joten sen määräykset eivät 
muodosta yhtenäistä kokonaisuutta, vaan siinä on yksittäisiä määräyksiä, jotka täydentävät Euroopan 
unionin jäsenvaltioiden välillä voimassaolevia sopimuksia. 
 

Yleissopimus sisältää ensinnäkin määräyksiä, joiden voidaan katsoa tehostavan perinteisiä, kansainvälisessä 
rikosoikeusavussa käytössä olevia menettelytapoja ( 3 - 9 artikla). Kyseiset määräykset koskevat 
oikeusavun antamista hallinnollisissa asioissa, oikeusavussa noudatettavia muodollisuuksia ja 
menettelytapoja, oikeudenkäyntiasiakirjojen tiedoksiantoa postitse, oikeusapupyyntöjen toimittamisessa 
noudatettavaa yhteydenpitojärjestystä, oma-aloitteista tietojen vaihtoa, rikoksella viedyn omaisuuden 
palauttamista toiseen jäsenvaltioon ja vapautensa menettäneen henkilön väliaikaista siirtämistä toiseen 
jäsenvaltioon. 
 



 

 

Yleissopimuksen 3 artikla laajentaa velvoitteen antaa rikosoikeusapua tiettyihin hallinnollisiin asioihin sekä 
asioihin, joissa on kyse oikeushenkilön rangaistusvastuusta. Yleissopimuksen 4 artikla laajentaa 
rikosoikeusapupyynnön vastaanottaneen jäsenvaltion velvollisuutta noudattaa pyynnön täyttämisessä 
pyynnön esittäneen jäsenvaltion lainsäädännön muotoja ja menettelyjä. Lisäksi artikla sisältää määräykset 
oikeusavussa noudatettavista määräajoista. Esityksen mukaan kyseiset määräykset vastaavat pääosin 
Suomen voimassaolevaa lainsäädäntöä. Yleissopimuksen 4 artiklan osalta esityksessä ehdotetaan, että 
rikosoikeusapulain 11 ja 17 §:n sanamuodot muutetaan vastaamaan yleissopimuksen määräyksiä. Ehdotettu 
muutos tarkoittaisi, että oikeusapupyynnön toimeenpanossa on noudatettava pyynnössä esitettyä erityistä 
muotoa tai menettelyä, jos tätä ei voida pitää Suomen lainsäädännön perusperiaatteiden vastaisena, jollei 
toisin ole erikseen sovittu tai säädetty. Ehdotettu muutos tiukentaisi Suomen viranomaisten velvollisuutta 
noudattaa pyynnössä esitettyä erityistä muotoa tai menettelyä. Esityksen mukaan muutettavaksi ehdotettuja 
säännöksiä sovellettaisiin myös muihin valtioihin kuin EU:n jäsenvaltioihin. 
 

Yleissopimuksen 5 artikla laajentaa EU:n jäsenvaltioiden velvoitetta suorittaa oikeudenkäyntiasiakirjojen 
tiedoksiannot postitiedoksiantoina, sillä artiklan mukaan pääsääntönä EU:n jäsenvaltioiden välillä on, että 
oikeudenkäyntiasiakirjat toimitetaan toisen jäsenvaltion alueella oleville henkilöille suoraan postitse. 
Suomen rikosoikeusapulaki ei sisällä postitiedoksiantoja koskevia säännöksiä, eikä sellaisia ehdoteta 
otettavaksi lakiin. Yleissopimuksen määräystä sovellettaisiin suoraan ja lisäksi yleissopimuksen 
voimaansaattamislakiin (2 §) otettaisiin säännös, jossa selvennettäisiin, miten voimassaoleva lainsäädäntö 
soveltuu postitiedoksiantoihin. 
 

Yleissopimuksen 6 artikla sisältää määräykset viranomaisten välillä noudatettavasta yhteydenpito-
järjestyksestä. Artikla laajentaisi viranomaisten velvoitetta olla suoraan yhteydessä toisen jäsenvaltion 
alueellisesti toimivaltaisiin viranomaisiin, joka tarkoittaa, että oikeusapupyyntöjen toimittaminen 
keskusviranomaisten eli oikeusministeriöiden kautta vähenisi. Rikosoikeusapulaki mahdollistaa jo nyt 
artiklan tarkoittamat suorat yhteydet. 
 

Yleissopimuksen 7 artikla sisältää määräykset oma-aloitteisesta tietojen vaihdosta viranomaisten välillä. 
Yleissopimuksen 8 artikla sisältää määräykset siitä, että rikoksella hankitut esineet voidaan antaa toiselle 
jäsenvaltiolle, jotta ne voidaan palauttaa oikealle omistajalle. Kyseisten määräysten ei katsota edellyttävän 
lainsäädännön muuttamista. 
Yleissopimuksen 9 artikla sisältää määräyksiä vapautensa menettäneen henkilön väliaikaisesta siirtämisestä 
toiseen jäsenvaltioon tutkintaa varten. Suomen voimassaolevaan lainsäädäntöön ei sisälly säännöksiä 
tällaisesta yhteistyöstä ja Suomella on varauma eurooppalaisen oikeusapusopimuksen 11 artiklaan, jolla 
mahdollistetaan yhteistyö vapautensa menettäneiden henkilöiden väliaikaisessa siirtämisessä. 
 

Esityksessä ehdotetaan, että Suomi poistaa edellä mainitun 11 artiklaan tehdyn varauman ja että säädetään 
erillinen laki, joka sisältää yleiset säännökset vapautensa menettäneen henkilön väliaikaisesta siirtämisestä 
todistelutarkoituksessa rikosasioissa toiseen valtioon. Ehdotettu laki sisältäisi säännökset sekä 
yleissopimuksen 9 artiklan kaltaisesta yhteistyöstä että eurooppalaisen oikeusapu-sopimuksen 11 artiklan 
kaltaisesta yhteistyöstä. Esityksen mukaan laki olisi soveltamisalaltaan yleinen ja siis soveltuisi myös 
muihin kuin EU:n jäsenvaltioihin. Vapautensa menettänyt henkilö, joka ei olisi Suomen kansalainen, 
voitaisiin siirtää myös vastoin tahtoaan, mutta ainoastaan Euroopan unionin toiseen jäsenvaltioon. Suomen 
kansalainen voitaisiin siirtää toiseen valtioon ainoastaan, jos hän suostuu tähän. 
 

Lisäksi yleissopimuksessa on määräyksiä, joiden tavoitteena on hyödyntää teknologiaa kansainvälisen 
rikosoikeusoikeusavun tehostamisessa (10 ja 11 artikla). Nämä määräykset koskevat todistajien ja 
asiantuntijoiden kuulemista video-ja puhelinkokouksen avulla. 
 

Yleissopimuksen 10 artikla mahdollistaa toisessa jäsenvaltiossa olevan todistajan tai asiantuntijan 
kuulemisen videokokouksen avulla. Artiklan mukaan menettelyä voidaan jäsenvaltion tämän salliessa 
soveltaa myös rikoksesta epäiltyihin tai vastaajiin, jos henkilö tähän suostuu. Todistajien ja asiantuntijoiden 
osalta menettelyyn ei vaadita suostumusta. Sekä oikeudenkäymiskaareen että esitutkintalakiin on vuonna 
2003 hyväksytty säännökset videokokouksen käyttämisestä. Yleissopimuksen 10 artiklan osalta 
asiasisältöisen lainsäädännön laatimista ei ole katsottu tarpeelliseksi, vaan yleissopimuksen määräystä 
sovellettaisiin suoraan sekä oikeusapua annettaessa että pyydettäessä rinnakkain kansallisen lainsäädännön 
kanssa. Erityisesti videokokouksen käytön helpottamiseksi esityksessä kuitenkin ehdotetaan, että 
rikosoikeusapulakiin lisätään säännös, jonka mukaan toimivaltainen viranomainen voi päättää, että 
oikeusapupyynnön täyttämisessä käytetään vierasta kieltä, jos se pitää tätä perusteltuna. Yleissopimuksen 
11 artikla mahdollistaa taas todistajan tai asiantuntijan kuulemisen puhelinkokouksen avulla. Menettelyyn 
vaaditaan suostumus. 
 

Yleissopimuksen 12 - 16 artikla sisältävät määräyksiä rajat ylittävistä tutkintamenetelmistä, kuten 
valvotuista läpilaskuista, yhteisistä tutkintaryhmistä ja peitetutkinnasta sekä toisen jäsenvaltion alueella 
toimivien virkamiesten rikos-ja yksityisoikeudellisesta vastuusta. 
 

Yleissopimuksen 12 artikla sisältää valvottuja läpilaskuja koskevan määräyksen, joka ei ole ristiriidassa 
Suomen lainsäädännön kanssa. Artikla laajentaa valvottuja läpilaskuja koskevan yhteistyön koskemaan 
myös muuta laitonta toimintaa kuin huumausainekauppaa. 
 



 

 

Yleissopimuksen 13 artikla sisältää määräykset yhteisten tutkintaryhmien toiminnasta jäsenvaltioissa. 
Kyseisen artiklan määräykset on saatettu voimaan 1 päivänä tammikuuta 2003 voimaan tulleella lailla 
yhteisistä tutkintaryhmistä (1313/2002). Lain sisältö perustuu Euroopan unionin jäsenvaltioiden 
hyväksymään puitepäätökseen, jonka sisältö on yhdenmukainen 13 artiklan kanssa. Yhteisten 
tutkintaryhmien toiminta on ollut jo aikaisemmin mahdollista Suomen lainsäädännön nojalla, mutta 
puitepäätös ja 13 artikla muodostavat menettelysäännöt tällaiselle toiminnalle EU:n jäsenvaltioiden välillä. 
Yleissopimuksen 14 artikla antaa jäsenvaltioille mahdollisuuden sopia osallistumisesta toisen jäsenvaltion 
alueella suoritettuun peitetutkintaan. Artiklan tarkoittamaan yhteistyöhön osallistuminen tarkoittaa, että 
jäsenvaltiot voivat sopia, että jäsenvaltion virkamies suorittaa toisen jäsenvaltion alueella peitetutkintaa. Se, 
mitä toimia toisen jäsenvaltion alueella voidaan suorittaa, jää kansallisen lainsäädännön varaan. Esityksen 
mukaan Suomi osallistuisi artiklassa tarkoitettuun yhteistyöhön. Esityksen mukaan tämä edellyttää 
rikosoikeusapulain 23 §:n muuttamista siten, että pakkokeinolain ja poliisilain mukaiset peitetoiminta ja 
valeostot lisätään toimiksi, joita voidaan käyttää rikosoikeu-savussa. Esityksen mukaan näitä toimia 
voitaisiin käyttää Suomessa rikosoikeusapupyynnön täyttämiseksi myös muiden kuin EU:n jäsenvaltioiden 
pyynnöstä. Esityksen mukaan sitä vastoin ainoastaan EU:n jäsenvaltion virkamiehelle voitaisiin antaa 
oikeus toimia Suomen alueella. Toimivaltuudesta otettaisiin esityksen mukaan säännös yleissopimuksen 
voimaansaattamislain 3 §:ään. Pykälän mukaan Suomen alueella peitetoiminta tai valeostotehtävissä 
toimivalle toisen EU:n jäsenvaltion virkamiehelle voitaisiin antaa oikeus kantaa asetta, jos se katsottaisiin 
välttämättömäksi suoritettavan toiminnan luonteen vuoksi. Asetta olisi oikeus käyttää vain 
hätävarjelutilanteessa. 
 

Toisen jäsenvaltion alueella toimivien jäsenvaltion virkamiesten rikos- ja siviilioikeudellisesta vastuusta on 
määräykset yleissopimuksen 15 ja 16 artiklassa. Määräysten mukaan tällaiset virkamiehet rinnastettaisiin 
kansallisiin virkamiehiin, joten heillä olisi vastaavat velvoitteet ja suoja kuin kansallisilla virkamiehillä. 
Siviilioikeudellisen vastuun osalta esityksessä ehdotetaan, että rikosoikeusapu-lakiin otetaan säännös (25b 
§), jonka mukaan Suomen alueella rikosoikeusapuun liittyvissä virkatehtävissä toimivan ulkomaisen 
virkamiehen aiheuttama vahinko korvataan siten, että ulkomainen virkamies rinnastetaan suomalaiseen 
virkamieheen. Säännös soveltuisi myös muihin kuin yleissopimuksen nojalla Suomessa toimiviin 
virkamiehiin. 
 

Yleissopimuksen 1 7 - 2 2 artikla muodostavat kokonaisuuden, joka sisältää yksityiskohtaiset määräykset 
telekuuntelun käytöstä rikosoikeusavussa. Määräykset eivät poikkea jo nykyisin rikosoikeu-sapulaissa 
voimassaolevasta periaatteesta, jonka mukaan Suomen viranomaiset voivat antaa oikeusapua telekuuntelun 
suorittamisessa Suomen alueella, jos kuuntelu voitaisiin suorittaa vastaavassa tapauksessa Suomessa. 
 

Yleissopimuksessa on otettu erityisesti huomioon satelliittivälitteisten puhelujen kuuntelu. Satelliit-
tipuhelujen kuuntelu on yleensä mahdollista vain maa-aseman kautta. Maa-aseman avulla voidaan suorittaa 
telekuuntelua useiden valtioiden alueella. Satelliittipuhelujen kuuntelemista varten jäsenvaltio voisi pyytää 
teknistä apua toiselta jäsenvaltiolta, jolla on käytössään maa-asema. Suomen voimassaoleva lainsäädäntö ei 
sisällä säännöksiä tällaisesta teknistä apua koskevasta oikeusavusta. Esityksen mukaan erillistä 
asiasisältöistä lainsäädäntöä ei luotaisi, vaan Suomen viranomaiset voisivat soveltaa suoraan 
yleissopimuksen määräyksiä. Esityksen mukaan yleissopimuksen voimaansaattamislakiin otettaisiin 
kuitenkin säännös (4 §), jonka mukaan teknisen avun antamisesta toiselle jäsenvaltiolle voisi päättää 
pidättämiseen oikeutettu virkamies. Tällöin kyse on tilanteista, joissa telekuuntelun kohde ei ole Suomen 
alueella ja Suomi antaisi toiselle jäsenvaltiolle vain teknistä apua kuuntelun suorittamiseksi. 

Telekuuntelua koskeva 20 artikla sallisi jäsenvaltion teknisesti suorittaa telekuuntelua toisen jäsenvaltion 
alueella. Artiklan määräykset koskevat erityisesti satelliittipuhelimia, mutta rajoitetusti myös tavanomaisia 
matkapuhelimia. Jos jäsenvaltio suorittaisi telekuuntelua toisen jäsenvaltion alueella, sen tulisi välittömästi 
ilmoittaa kuuntelusta tälle jäsenvaltiolle. Telekuuntelua ei tarvitsisi nykyiseen tapaan lopettaa, jos 
kuunneltava henkilö siirtyy toisen jäsenvaltion alueelle. 

Jäsenvaltio, jossa kuuntelun kohde on, päättäisi, salliiko se kuuntelun jatkamisen alueellaan. Luvan 
hyväksyminen päätettäisiin kansallisen lainsäädännön mukaisesti samalla tavoin kuin vastaavassa 
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kansallisessa asiassa. Suomessa asiasta päättäisi tuomioistuin. Se voisi asettaa telekuuntelun jatkamiselle 
ehtoja tai kieltää kuuntelun, jos se ei olisi vastaavassa tapauksessa Suomessa sallittua. 
 

Suomen voimassaoleva lainsäädäntö ei sisällä säännöksiä tällaisesta yhteistyöstä. Esityksen mukaan 
erillistä asiasisältöistä lainsäädäntöä ei luotaisi, vaan yleissopimuksen määräyksiä voitaisiin soveltaa 
suoraan. Voimaansaattamislain 5 §:ään ehdotetaan lisäksi säännöstä, jonka mukaan kaikissa tilanteissa, 
joissa Suomen viranomainen ei voi valvoa telekuuntelussa kertyneen aineiston sisältöä, tulee 
tuomioistuimen asettaa telekuuntelulupaan ehto, jonka mukaan pyynnön esittäneen jäsenvaltion 
viranomaisen tulee noudattaa pakkokeinolain 5 a luvun 10 §:n 1 momentin kuuntelukieltoja koskevia 
säännöksiä. 
 

Satelliittipuheluita voidaan teknisesti kuunnella myös sellaisista jäsenvaltioista, joilla ei ole omaa maa-
asemaa. Tämä edellyttää kuitenkin maa-asemilta tiettyä teknistä varustelua. Telekuuntelua koskeva 
yleissopimuksen 19 artikla asettaa jäsenvaltioille velvollisuuden huolehtia, että niiden alueella sijaitsevat 
satelliittipuhelinten kuuntelun mahdollistavat maa-asemat tulee voida varustaa niin, että satelliittipuhelinten 
kuuntelu voi olla teknisesti mahdollista sellaisen jäsenvaltion alueella, jossa telekuuntelun kohde on. 
Suomen voimassaoleva lainsäädäntö ei sisällä säännöksiä tällaisesta varus-teluvelvollisuudesta. 
Esitykseeen sisältyy viestintämarkkinalain muutosehdotus, joka täyttäisi yleissopimuksen velvoitteet. 
 

Yleissopimukseen sisältyy myös tietosuojaa koskeva määräys (23 artikla) sekä tavanomaiset lop-
pumääräykset (24 - 30 artikla). 
 

Yleissopimuksen tiettyjä määräyksiä sovelletaan suhteessa Islantiin ja Norjaan. Kyseiset määräykset on 
määritelty yleissopimuksen 2 artiklassa. 
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HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE KESKINÄISESTÄ OIKEUSAVUSTA 
RIKOSASIOISSA EUROOPAN UNIONIN JÄSENVALTIOIDEN VÄLILLÄ TEHDYN 
YLEISSOPIMUKSEN JA KESKINÄISTÄ OIKEUSAPUA RIKOSASIOISSA KOSKEVAN 
EUROOPPALAISEN YLEISSOPIMUKSEN VARAUMAN PERUUTTAMISEN 
HYVÄKSYMISESTÄ SEKÄ NIIHIN LIITTYVIKSI LAEIKSI (HE 31/2003 vp) 

 
 
 

Toimintaympäristössä tapahtuneista muutoksista ja kansainvälisen 
viranomaisyhteistyön haasteista 
 

Henkilöiden, pääomien ja tavaroiden vapaa liikkuvuus Euroopan unionin alueella on 
avannut erityisesti järjestäytyneelle rikollisuudelle täysin uudenlaisia mahdollisuuksia 
ulottaa toimintaansa useiden valtioiden alueelle. Rikollinen toiminta voidaan esimerkiksi 
hajauttaa useaan jäsenvaltioon siten, ettei yksittäisten rikosten taustalla oleva 
järjestäytyneisyys ole helposti havaittavissa. Samoin esimerkiksi valtioiden rajat ylittävä 
huumausainekauppa ja rahanpesu ovat helpottuneet ratkaisevasti. 
 

Tähän mennessä rajojen avautuminen ei ole riittävässä määrin koskettanut 
lainvalvontaviranomaisia, minkä seikan hyväksikäyttö kuuluu järjestäytyneen 
rikollisuuden toimintatapoihin ja -edellytyksiin. EU:n jäsenvaltiot joutuvat 
pääsääntöisesti edelleenkin pyytämään toisiltaan oikeusapua niiden periaatteiden 
pohjalta, joista sovittiin Euroopan Neuvostossa 1950-luvulla laadittaessa keskinäistä 
oikeusapua koskeva sopimus. Oikeusavun saaminen on vieläkin lähes yhtä vaikeaa ja 
hidasta kuin yli neljälcymmentä vuotta sitten, vaikka rajojen ylitse toimiva rikollisuus on 
lisääntynyt räjähdysmäisesti ja oikeusapuasiat ovat jatkuvasti lisääntyneet ja 
vaikeutuneet. Esimerkiksi keskusrikospoliisin hoitamissa rikosasioissa oikeusavun 
pyytäminen kuuluu keskeisenä osana lähes jokaisen jutun selvittämiseen. 
 

Tomiintaympäristössä tapahtuneesta muutoksesta johtuen on välttämätöntä, että 
lainvalvontaviranomaisille luodaan vastaavasti uusia työkaluja, jotka helpottavat ja 
nopeuttavat oikeusavun saamista ja rikosten selvittämistä. 

 
 
 
 
Postiosoite: Postadress: Käyntiosoite / Besöksadress:       Puhelin / Telefon: Telefax: 

EU:n oikeusapusopimus ja sitä koskeva hallituksen esitys 
 

Keskusrikospoliisi katsoo, että EU:n oikeusapusopimus luo hyvän pohjan 
rikosoikeusavulle unionin alueella. Se ei korvaa aikaisempia oikeusapumstrumentteja 
vaan rakentuu niiden pohjalle. Suomi on voinut tähänkin mennessä kansallisen 
lainsäädäntönsä nojalla antaa oikeusapua useimmissa sopimuksen tarkoittamissa 
tilanteissa. Sopimuksen lisäarvo onkin erityisesti siinä, että se luo muille EU:n 
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jäsenvaltioille velvoitteen antaa vastaavaa oikeusapua Suomelle. Sopimus myös selkiyttää 
tilannetta siinä mielessä, että oikeusapua annetaan aikaisempaa yhtenäisemmin ja 
paremmin ennakoitavin perustein koko EU:n alueella. 
 

Erityisen tarpeellisina välineinä keskusrikospoliisi pitää sopimuksen 10 artiklassa 
tarkoitettua kuulemista videokokouksen avulla, 11 artiklassa tarkoitettua 
puhelinneuvottelun avulla tapahtuvaa kuulemista, 12 artiklan mukaisia valvottuja 
läpilaskuja, 13 artiklan mukaisia yhteisiä tutkintaryhmiä ja 14 artiklan mukaista 
peitetoimintaa. Samoin tärkeitä ovat UI osaston telekuuntelua koskevat määräykset. 
Yhteisten tutkintaryhmien osalta EU:ssa on laadittu erillinen puitepäätös, jonka 
tarkoituksena on nopeuttaa voimaansaattamismenettelyä jäsenvaltioissa siltä osin. 
 

Keskusrikospoliisi pitää oikeusministeriön laatimaa esitystä sopimuksen 
voimaansaattamiseksi onnistuneena ja huolella laadittuna. Keskusrikospoliisi on ollut 
mukana ja esittänyt näkemyksiään jo sopimuksen laatimisvaiheessa ja hallituksen 
esityksen valmisteluvaiheessa. Keskusrikospoliisin esittämät näkemykset on jo otettu 
huomioon hallituksen esityksessä, joten siihen ei ole varsinaisesti huomauttamista enää 
tässä vaiheessa. Keskusrikospoliisi esittää kuitenkin vielä muutamia huomioita esityksen 
johdosta. 
 
 

Suorat yhteydet jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten välillä 
 

Yleissopimuksen 6 artiklan 1 kohdassa edellytetään, että jäsenvaltioiden viranomaiset 
esittävät keskinäiset oikeusapupyynnöt pääsääntöisesti suoraan toisen valtion 
toimivaltaisille viranomaisille ja että vastaukset mihin palautetaan samaa tietä. 
Sopimuksen määräyksellä halutaan laajentaa suorien yhteyksien käyttöä verrattuna 
keskinäistä oikeusapua rikosasioissa koskevan eurooppalaisen yleissopimuksen ja 
Schengenin sopimuksen 53 artiklan vastaaviin määräyksiin. Voimassaolevat 
rikosoikeusapulain 4 ja 5 §:n sisältämät säännökset sallivat sen, että muiden valtioiden 
viranomaiset voivat olla suoraan yhteydessä Suomen toimivaltaisiin viranomaisiin, 
eivätkä ne siis ole ristiriidassa yleissopimuksen kanssa. 
 

Keskusrikospoliisi suhtautuu sopimuksen periaatteeseen sinänsä myönteisesti, koska sillä 
halutaan nopeuttaa menettelyä ja tehostaa oikeusapupyyntöjen täytäntöönpanoa. 
Keskusrikospoliisi kuitenkin toteaa, että yhteydenpitojärjestystä koskevien hallinnollisten 
ohjeiden antaminen sopimuksen puitteissa jää edelleen jäsenvaltion omaan harkintaan. On 
selvää, että sisäasiainministeriön ohjeistuksella voidaan ohjeistaa vain omaa poliisikuntaa 
eikä ohjeistus vaikuta siihen, että vieras valtio voi lähettää oikeusapupyyntönsä myös 
suoraan paikalliselle viranomaiselle. 
 

Hallinnollisiin ohjeisiin perustuvana nykyisenä käytäntönä on, että Suomen poliisilta 
ulkomaille lähtevät ja Suomen poliisille ulkomailta tulevat oikeusapupyynnöt ohjataan 
kulkemaan keskusrikospoliisin kautta. Hallituksen esityksessä todetaan, ettei sopimuksen 
voida poliisin osalta katsoa edellyttävän nykyisen menettelyn muuttamista. 
Keskusrikospoliisi tuo vielä esille muutamia seikkoja, jotka puoltavat nykyistä käytäntöä. 
 

Parhaat mahdolliset kansainvälisen yhteydenpidon välineet on keskitetty 
keskusrikospoliisin rikostietopalvelun viestiliikennekeskukseen, joka toimii Suomessa 
poliisin kansallisena keskuksena. Rikostietopalvelussa on ympärivuorokautinen 
viestiliikennekeskuksen päivystys sekä kansainvälisten asioiden päällystöpäivystys. 
Samoin tarvittavat käännökset ovat laadittavissa edullisimmin, nopeimmin ja 
asiantuntevimmin rikostietopalvelun kielipalvelussa. 
 

Oikeusapupyyntöjen kulkeminen jatkossakin rikostietopalvelun kautta on edellytyksenä 
sille, että rikostietopalvelu voi valvoa oikeusapupyyntöjen laatua, pysyä selvillä niiden 
määrästä ja saada haltuun niiden avulla saatavissa olevan rikostiedustelutiedon. 
Rikostietopalvelun perustehtävänä on vastata muun muassa valtakunnallisesta ja 
kansainvälisestä ammattimaiseen ja järjestäytyneeseen rikollisuuteen liittyvästä 
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rikostiedustelusta, tietojenhankinnasta, analysoimisesta ja välittämisestä. Keskitetty 
tiedonsaanti on tärkeää myös siitä syystä että voidaan varmistaa operaatioiden 
onnistuminen ja siihen osallistuvien poliisimiesten turvallisuus. 
 
 

Peitetoimintaa koskevat määräykset 
 

Rikollisuuden ammattimaistuessa ja kansainvälistyessä peitetoiminnan merkitys rikosten 
selvittämiskeinona muodostuu erittäin tärkeäksi. Keskusrikospoliisi suhtautuu erittäin 
myönteisesti siihen mahdollisuuteen, että toisen valtion peitetoimintaa suorittavat 
virkamiehet voivat tilapäisesti siirtyä Suomen alueelle. Kun peitetoimintaa käytetään 
vain vakavimpiin rikoksiin, jotka ovat luonteeltaan lähes poikkeuksetta kansainvälisiä, 
on välttämätöntä, että myös peitetoimintaa voidaan suorittaa yhteistyössä muiden maiden 
viranomaisten kanssa. On hyvä, että Suomessa peitetoiminnassa voidaan hyödyntää 
muiden maiden virkamiesten joukkoa ja laajentaa siten mahdollisten toimijoiden määrää. 
Tämä luo myös turvallisuutta operaatioihin. Samoin on tärkeää, että vieraiden valtioiden 
virkamiesten suorittama peitetoiminta voi jatkua Suomen alueella, jos rikollinen toiminta 
ulottuu tänne. 
 

Keskusrikospoliisi katsoo, että oikeusministeriön laatima esitys on erittäin hyvin ja 
perusteellisesti valmisteltu ja pitää sitä hyvänä pohjana tulevalle kansainväliselle 
yhteistoiminnalle peitetoiminnassa. 
Yhteistyö muiden kuin Euroopan unionin jäsenvaltioiden kanssa 
 

Yleissopimuksen 2 artiklassa tarkoitettuja määräyksiä sovelletaan myös suhteessa 
Norjaan ja Islantiin. Myös Viro valmistautuu tulevaan EU-jäsenyyteen muun muassa 
muuttamalla rikoslainsäädäntöään vastaamaan EU:n oikeusapusopimuksen määräyksiä. 
 

Keskusrikospoliisi pitää tärkeänä sitä, että vastaavaa rikosoikeusapua koskevaa 
kehittämistyötä jatketaan myös muiden kuin Euroopan unionin ulkopuolisten valtioiden 
ja erityisesti lähialueiden ja Euroopan unioniin kuulumattomien pohjoismaiden kanssa. 
EU:n oikeusapusopimusta tulee mahdollisuuksien mukaan käyttää mallina myös muiden 
kuin EU:n jäsenvaltioiden kanssa tehtäviä järjestelyitä sovittaessa. Mahdollisimman laaja 
ja yhtenäinen sopimusalue helpottaa yhteisten operaatioiden toteuttamista ja edistää siten 
käytännön yhteistyötä. Koska esimerkiksi vakava huumausainerikollisuus Suomessa on 
tällä hetkellä ja oletettavasti myös tulevaisuudessa pääosin virolaisten ja venäläisten 
käsissä, on olemassa toiminnallinen tarve sille, että jatkossa harkittaisiin mahdollisuutta 
laajentaa esimerkiksi peitetoimintaan osallistumisen ulottamista ja yhteisten 
tutkintaryhmien perustamista koskemaan muidenkin kuin EU:n jäsenvaltioiden 
virkamiehiä. 
 
 

Esityksen taloudellisista vaikutuksista 
 

Keskusrikospoliisin alustavan arvion mukaan telekuuntelun toteuttamiseen liittyvien 
säännösten täysimääräinen soveltaminen aiheuttaisi hallituksen esityksen sivuilla 11-12 
esitetyn mukaisesti kokonaisuutena arvioiden 6,5 miljoonan euron menot. 

Rikostarkastaja Minna Ketola 
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Hallituksen esitys Eduskunnalle keskinäisestä oikeusavusta rikosasioissa Euroopan unionin 
jäsenvaltioiden välillä tehdyn yleissopimuksen ja keskinäistä oikeusapua rikosasioissa 
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niihin liittyviksi laeiksi 
 
 

Sisäasiainministeriön rajavartio-osaston lausuntona esitetään seuraavaa: 
 

Nyt käsiteltävästä sopimuksesta ja sen voimaanpanemista koskevasta esityksestä ilmenevät 
viranomaisten toimintamuodot tehostavat ja helpottavat kansainvälistä yhteistoimintaa myös 
rajavartiolaitoksen tutkittavissa rikosasioissa. Tämä koskee varsinkin yhteisten tutkintaryhmien 
käyttöä, valvottuja läpilaskuja, tiedoksiantojen postitse toimittamismahdollisuutta sekä oma-
aloitteista tietojenvaihtoa viranomaisten kesken. 
 

Rajavartiolaitoksella ei nykyisin ole oikeutta peitetoimintaan, valeostoihin, telekuunteluun tai 
televalvontaan, joten niihin se ei voisi pyytää tai antaa oikeusapua. Etsintä ja takavarikko voivat 
sen sijaan tulla kyseeseen. 
 

Rajavartiolaitosta koskevassa sisäasiainministeriön 30.5.2002 asettamassa 
lainsäädäntöhankkeessa tullaan ottamaan huomioon nyt käsiteltävästä asiasta ehkä aiheutuvat 
rajavartiolaitosta koskevan lainsäädännön muutostarpeet. 
 

Rajavartiolaitoksella ei ole huomautettavaa esitystä vastaan. 
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Hallituksen esitys Eduskunnalle keskinäisestä oikeusavusta rikosasioissa 
Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä tehdyn yleissopimuksen ja keskinäistä 
oikeusapua rikosasioissa koskevan eurooppalaisen yleissopimuksen varauman 
peruuttamisen hyväksymisestä sekä niihin liittyviksi laeiksi; HE 31/2003 vp 
 

Valtakunnansyyttäjänviraston muistio 
 
 
 

Hallituksen esityksessä ehdotetut lakiuudistukset ovat tarpeellisia ja 
hyvin perusteltuja. Ehdotus siitä, että Suomi peruuttaa eurooppalai-
sen oikeusapusopimuksen 11 artiklaan tekemänsä varauman, on 
myös järkevä ja hyvä saada tässä yhteydessä hoidetuksi. Näin 
Suomi voi osallistua kansainväliseen viranomaisyhteistyöhön 
laajemmin ja siten antaa positiivisen signaalin pyrkimyksissään 
tehostaa ja helpottaa rikosasioiden käsittelyä. 
 

Esitutkintalain 5 §:n mukaan esitutkinnassa on rikoksen selvittämi-
sen lisäksi asia valmisteltava siten, että todistelu voidaan ottaa 
pääkäsittelyssä vastaan yhdellä kertaa. Rajat ylittävän rikollisuuden 
ollessa kyseessä tähän valmisteluvaiheeseen liittyy kiinteästi sellaisia 
toimenpiteitä, joita tehostamaan ja helpottamaan nyt käsiteltävänä 
oleva yleissopimus tuo selvää lisäarvoa. Määräykset 
oikeudenkäyntiasiakirjojen tiedoksiannosta postitse, suorista yhtey-
denpitojärjestelyistä oikeusviranomaisten välillä, todistajien kuulemi-
sesta videokokouksen avulla, vapautensa menettäneiden henkilöiden 
väliaikaisesta siirtämisestä sekä laajat telekuuntelu-säännökset ovat 
tervetulleita apuvälineitä syyttäjälle, joka tarvitsee juttuunsa näyttöä 
tai asianosaisia oikeudenkäyntiin maan rajojen ulkopuolelta. 
 
Syyttäjä viimekädessä vastaa siitä, että pääkäsittelyn valmistelu 
onnistuu. Oikeusapupyyntöjen laatiminen ja niiden sisällöstä vastaa-
minen on keskeinen osa tätä valmistelutehtävää. Yleissopimus 
velvoittaa tekemään oikeusapupyynnöt ja niihin vastaamaan 
pääsääntöisesti suoraan toimivaltaisten oikeusviranomaisten välillä. 
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Tämä kaikki merkitsee huomattavaa toimintatapojen muutosta 
syyttäjäkunnassa. Syyttäjät tulevat tarvitsemaan kansainväliseen 
oikeudenhoitoon liittyvää koulutusta ja ohjausta nykyistä enemmän, 
jotta voidaan varmistaa yleissopimuksen tehokas soveltaminen. Tämä 
on eritoten tarpeen myös siksi, että yleissopimuksen yksityiskohtaisia 
säännöksiä ehdotetaan sovellettavaksi suoraan rinnakkain kansallisen 
lain kanssa, mikä käytännön lainsoveltajalta saattaa jäädä 
huomaamatta ilman perusteellista koulutusta. Koulutuksen ja 
ohjauksen tarve samoin kuin syyttäjäyksiköissä aiheutuva työn ja ehkä 
hallinnonkin uudelleen järjestely, on hallituksen esityksessä tuotu hyvin 
esille. 
 

Valtakunnansyyttäjänvirasto pitää videokokouksen avulla suoritettavaa 
kuulemista yhtenä tehokkaimmista yleissopimuksen mahdollistamista 
yhteistyömuodoista. Olisi suuri vahinko, mikäli siihen tarvittavia 
teknisiä laitteita ei hankita. Kuulemisen toimittaminen nykyiseen 
tapaan ei ole todistusvoimaltaan eikä oikeusvarmuudeltaan yhtä hyvä 
ja varsinkin niissä tapauksissa, jolloin tuomioistuin yhdessä syyttäjän ja 
vastaajan avustajan kanssa matkustaa vieraaseen valtioon 
vastaanottamaan näyttöä, se on myös selvästi kalliimpi vaihtoehto. 
 

Valtakunnansyyttäjänvirastolla ei ole huomauttamista yksittäisten 
pykälien osalta. Koska yleissopimuksen sisältö on varsin laaja 
kokonaisuus, on vaikea ennakoida kaikkia niitä ongelmia, joita yleis-
sopimuksen soveltaminen käytännössä aiheuttaa. Siksi on tärkeää, 
että yleissopimuksen soveltamista seurataan aktiivisesti. Kun 
kokemuksia on kertynyt, Valtakunnansyyttäjänvirasto on valmis 
tekemään aloitteita havaitsemiensa ongelmien ratkaisemiseksi. 



 

 

 
Valtionsyyttäjä 
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Hallituksen esitys HE 31/2003 vp keskinäisestä oikeusavusta rikosasioissa Euroopan unionin 
jäsenvaltioiden välillä tehdyn yleissopimuksen ja keskinäistä oikeusapua rikosasioissa koskevan 
eurooppalaisen yleissopimuksen varauman peruuttamisen hyväksymisestä ja niiksi liittyviksi laeiksi. 

 
 

Tietosuojavaltuutetun toimiston edustaja on ollut kuultavana lakivaliokunnan 
kokouksessa 3.12.2002 kyseessä olevan yleissopimuksen aikaisemman käsittelyn 
yhteydessä (HE 185/2002 vp). 
 

Koska nyt käsittelyssä oleva esitys (HE 31/2003) ei henkilötietojen käsittelyn 
osalta poikkea edellä mainitusta aikaisemmasta esityksestä, viittaa tie-
tosuojavaltuutetun toimisto 2.12.2002 annettuun muistioon. 

LIITE Tietosuojavaltuutetun toimiston muistio 2.12.2002 (HE 185/2002 vp) 
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Hallituksen esitys 185/2002 vp 
 

Keskinäisestä oikeusavusta rikosasioissa Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä tehdyn yleis-
sopimuksen ja keskinäistä oikeusapua rikosasioissa koskevan eurooppalaisen yleissopimuksen varauman 
peruuttamisen hyväksymisestä. 

 
 

Kysymyksessä olevan yleissopimuksen voimaansaattaminen Suomessa tulisi esityksen 
mukaan tehostamaan Suomen ja EU:n muiden jäsenvaltioiden viranomaisten välistä 
yhteistyötä kansainvälisessä rikosoikeusavussa ja mm. helpottavan esitutkintaa sellaisten 
rikosten osalta, jotka liittyvät useaan EU:n jäsenvaltioon. Yleissopimuksessa esitetyt 
tavoitteet ovat arvokkaita ja puollettavia. 
 

Tietosuojavaltuutetun toimisto ei ole antanut lausuntoa esityksestä asian valmistelun 
yhteydessä. 
 

1. Henkilötietojen käsittelystä sääntely 
Perustuslain (731/1999) 10 § turvaa yksityisyyden suojan perusoikeutena jokaiselle. 
Pykälän mukaan henkilötietojen suojasta säädetään tarkemmin lailla. Aiemmin vastaava 
säännös sisältyi hallitusmuodon 8 §:ään (969/1995). 
 

Eduskunnan perustuslakivaliokunta on lausunnossaan PeVL 14/1998 vp todennut, että 
tämän henkilötietojen suojaa koskevan perusoikeussäännöksen kannalta tärkeitä 
sääntelykohteita ovat ainakin: 
* rekisteröinnin tavoite, 
* rekisteröitävien henkilötietojen sisältö, 
* niiden sallitut käyttötarkoitukset mukaan luettuna tietojen luovutettavuus ja tietojen 
säilytysaika henkilörekisterissä sekä rekisteröidyn oikeusturva samoin kuin näiden 
seikkojen sääntelemisen kattavuus ja yksityiskohtaisuus lain tasolla. 
 

Hallintovaliokunnan, jonka toimialaan henkilötietokysymykset kuuluvat, linjanvedot 
henkilötietojen käsittelyn sääntelystä vastaavat perustuslakivaliokunnan edellä mainittua 
kantaa. Tämä käy ilmi muun muassa hallintovaliokunnan lausunnoista HaVL 16 ja 
19/1998 vp sekä hallintovaliokunnan mietinnöistä HaVM 25 ja 26/1998 vp. 
Hallintovaliokunnan mukaan lain tasolla on ilmettävä ainakin perustuslakivaliokunnan 
edellä mainitussa lausunnossa mainitut asiat. 



 

 

Asetustasolla on hallintovaliokunnan kannan mukaan mahdollista antaa rekisterin 
tietosisältöä täydentäviä ja tarkentavia säännöksiä, kunhan lakitekstin perusteella voidaan 
riittävän selkeästi päätellä asetuksen tasoisen sääntelyn sisältö. Hallintovaliokunta pitää 
kuitenkin asianmukaisena lähtökohtana pyrkimystä mahdollisimman yksityiskohtaisesti 
säätää henkilötietojen suojaan liittyvistä seikoista jo lain tasolla. 
 

Perustuslakivaliokunnan ja hallintovaliokunnan edellä mainitut linjanvedot henkilö-
rekistereiden ja henkilötietojen käsittelystä sääntelystä olisi otettava huomioon myös 
silloin kun tällaisia säännöksiä on tarkoitus sisällyttää erityislainsäädäntöön ja kun 
erityislainsäädännön säädöksiä ja niiden mahdollisia tarkistamistarpeita arvioidaan. 
 

2. Ehdotukseen liittyvä henkilötietojen käsittely 
Suomessa eri viranomaisia koskevissa erityissäännöksissä on pääsääntöisesti hen-
kilötietojen ulkomaille luovutusta ja tietojen vastaanottamista koskevat säädökset. Suomen 
hyväksymissä kansainvälisissä sopimuksissa myös on yleensä henkilötietojen 
luovuttamista ja käsittelyä koskevat määräykset. Kysymyksessä olevan yleissopimuksen 
suhde Suomen kansalliseen lainsäädäntöön ja muihin Suomen hyväksymiin on erityisesti 
henkilötietojen käsittelyn osalta jossain määrin vaikea hahmottaa. 
 

Sopimus sisältää mm. yksittäisiä määräyksiä, jotka täydentävät ja korvaavat Euroopan 
unionin jäsenvaltioiden välillä voimassaolevia sopimuksia. Vaikka sopimus ei 
muodostaisikaan itsenäistä perusteta henkilötietojen käsittelylle, on sopimuksessa on 
kuitenkin useita varsin pitkälle meneviä menettelytapoja koskevia säännöksiä, jotka 
täydentävät kansallisia lakeja ja yleissopimuksia. Tämän vuoksi sopimuksen 
henkilötietojen suojaa koskevissa artikloissa ei tulisi olla tulkinnanva-raa. 
 

Hallituksen esityksessä artiklaa 23 koskevasta kohdasta käy ilmi, ettei henkilötietojen 
suojaa koskeva artikla ole välttämättä tulkinnaltaan selvä. Ennen sopimuksen 
hyväksymistä tulisi selvittää henkilötietojen käsittelyyn liittyvät mahdolliset 
tulkintakysymykset. 
 

Sopimuksen soveltamisen kannalta ei saisi olla epäselvyyttä erityisesti siinä suhteessa 
mihin tarkoituksiin sopimuksen perusteella toimitettuja henkilötietoja voidaan käyttää 
(erityisesti 23 artiklan kohtien 1 c ja d tulkinta). 
 

Varmuudella tulisi myös selvittää se, että jäsenvaltiot voivat asettaa rikosoikeusa-
pumenettelyssä toimittamiensa tietojen käytölle ehtoja, joita tietojen vastaanottajan olisi 
noudatettava. 
 

Yhteisten tutkintaryhmien (artikla 13) toimintaan liittyvän henkilötietojen käsittelyn osalta 
olisi ennen sopimuksen hyväksymistä arvioitava täyttääkö artikla mm. tietojen 
käyttötarkoituksen osalta edellä kohdassa 1 mainitut edellytykset. Sopimusteksti^ 13 
artikla 9 d kohta) mukaan yhteisen tutkintaryhmän toiminnan yhteydessä saatuja tietoja 
voidaan mm. käyttää muihin ennalta määräämättömiin muihin tarkoituksiin sen mukaan, 
mitä ryhmän perustaneet jäsenvaltiot sopivat. 
 

Puutteena on pidettävä sitä, että yleissopimukseen ei sisälly henkilötietojen määritelmää. 
Hallituksen esityksen mukaan ehdotusta koskevassa selitysmuistiossa viitataan 
henkilötietojen määritelmän osalta Euroopan neuvoston vuoden 1981 yleissopimukseen. 
Henkilötietojen määritelmä olisi tarpeellista ja tarkoituksenmukaista olla itse 
sopimustekstissä. 
Yleissopimuksessa eikä sen voimaansaattamista koskevassa laissa ei ole sopimuksen 
perusteella tapahtuvan henkilötietojen käsittelyn valvontaa koskevia määräyksiä. 
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Viestintäviraston muistio hallituksen esityksestä HE 31/2003 vp keskinäi-
sestä oikeusavusta rikosasioissa Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä 
tehdyn yleissopimuksen ja keskinäistä oikeusapua rikosasioissa koskevan 
eurooppalaisen yleissopimuksen varauman peruuttamisen hyväksymisestä 
sekä niihin liittyviksi laeiksi 
 
 
 
Viestintämarkkinalain (393/2003) 9 luvussa "Viranomaisen avustamiseen liittyvät 
teleyrityksen velvollisuudet" on säädetty teleyritysten velvollisuudesta varustaa 
järjestelmänsä telekuuntelua ja televalvontaa varten (95 §), telekuuntelun ja 
televalvonnan teknisistä vaatimuksista (96 §) sekä viranomaisten avustamisesta 
aiheutuneista kustannuksista (98 §). 
 
Viestintävirasto on jo vuonna 2002 perustanut viestintämarkkinalain 96 §:n 
perusteluissa mainitun pysyvän työryhmän, jonka tehtävänä on neuvotella ja 
sopia telekuunteluun ja televalvontaan liittyvistä teknisistä seikoista sekä 
viestintäverkkojen ja viestintäpalvelujen varusteluvelvolli-suudesta. 
Viestintävirasto päättää yksittäistapauksessa telekuuntelussa ja televalvonnassa 
käytettävälle apuvälineelle tai ominaisuudelle asetettavista teknisistä 
vaatimuksista kuultuaan teleyritystä ja telekuuntelua suorittavaa viranomaista. 
Työryhmässä on Viestintäviraston lisäksi asiantuntijoita sisäasiainministeriön 
poliisiosastolta ja pelastusosastolta, keskusrikospoliisista, rajavartiolaitoksesta ja 
teleyrityksistä. 
 
Työryhmä on perustanut kaksi alatyöryhmää, joissa on myös laitevalmistajien 
edustajia. Hätäliikenneryhmä määrittelee hätäpuheluun liittyvien osoitetietojen ja 
sijaintitietojen siirron teknisiä ominaisuuksia. Telekuuntelu ja televalvontaryhmä 
määrittelee alueen teknistä toteutusta ja rajapintojen ominaisuuksia. Työryhmien 
tehtäviin sisältyvät myös uusien tekniikoiden, kuten Internet-protokollan mukaiset 
viestintäverkot. 
 
Työryhmät ovat toistaiseksi valmistelleet Suomen alueella ja suomalaisten 
viranomaisten toimesta tapahtuvan telekuuntelun ja televalvonnan toteuttamista. 

Yleissopimuksen 18 artiklan mukaan 
la) toimivaltaisen viranomaisen pyyntö voi koskea televiestin kuuntelua ja 
välitöntä välittämistä pyynnön esittäneelle jäsenvaltiolle lb) toimivaltaisen 
viranomaisen pyyntö voi koskea televiestin kuuntelua, tallentamista ja 
tallennuksen välittämistä tämän jälkeen pyynnön esittäneelle valtiolle. 
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Suomessa on nyt valmiuksia toimia kohdan lb) mukaan. Kohdan la) toteuttaminen 
edellyttää teknisten vaatimusten määrittelyjä valtioiden kesken ja tarpeellisten 
suojattujen yhteyksien toteuttamista valtioiden välillä. 
 
Viestintävirasto ja pysyvä työryhmä eivät ole toistaiseksi selvittäneet, mitä la) kohdan 
toteuttamiseen tarvittavat laitteet, ohjelmistot ja yhteydet maksavat joko suoraan 
maamme lukuisista teleyrityksistä muihin valtioihin tai vaihtoehtoisesti 
keskusrikospoliisin laitteiston kautta keskitettynä muihin valtioihin. Mahdollisten 
teknisten hankintojen koordinointi tapahtuu Viestintäviraston pysyvässä työryhmässä. 
 
Viestintävirasto toteaa viestintämarkkinalain 95 §:n muuttamisesta yhteenvetona, 
että yleissopimuksessa tarkoitettu telekuuntelu ja televalvonta voidaan nyt toteuttaa 
yleissopimuksen 18 artiklan lb) kohdan mukaisesti. Sitä vastoin la) kohdan mukaisen 
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menettelyn toteuttaminen edellyttää jatkoselvityksiä, neuvotteluja ja sopimisia 
tekniikasta ja kustannuksista. 
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Lakivaliokunnan kutsumana asiantuntijana esitän kunnioittaen lausuntonani hallituksen esityksestä 31/2003 
vp seuraavan: 
 

Lausuntoni koskee vain ehdotusta laiksi vapautensa menettäneen henkilön väliaikaisesta siirtämisestä 
todistelutarkoituksessa rikosasioissa. Minulla ei ole muuta huomauttamista hallituksen esityksen johdosta. 
 

Lain 10 §:n 2 momentissa ehdotetaan säädettäväksi, että siirrettävän henkilön oikeusministeriön päätöksestä 
käräjäoikeuteen tekemän valituksen käsittelyssä on soveltuvin osin noudatettava, mitä pakkokeinolaissa 
säädetään vangitsemisasian käsittelystä. Ehdotettu sääntely on asianmukainen. 
 

Pykälän 3 momentin mukaan siirrettävä henkilö saisi kuitenkin valittaa käräjäoikeuden päätöksestä-siten 
kuin muutoksenhausta käräjäokeuden ratkaisuun säädetään. Käräjäoikeuden päätöksestä tehty valitus ei 
kuitenkaan estäisi päätöksen täytäntöönpanoa, ellei asiaa käsittelevä käräjäoikeus tai 
muutoksenhakutuomioistuin, siis hovioikeus tai korkein oikeus, toisin määrää. 
 

Pakkokeinolain 27 §:n mukaan vagitsemisasiassa annettuun päätökseen ei saa erikseen hakea muutosta 
valittamalla. Vangittu saa kannella päätöksestä, kantelulle ei ole määräaikaa ja kantelu on käsiteltävä 
kiireellisenä. Ennakkoratkaisun KKO 1995:180 mukaan muutosta hovioikeuden ratkaisuun on haettava 
valituslupaa pyytämällä. 
 

Hovioikeus pystyy ratkaisemaan vangitun kantelun parhaassa tapauksessa muutamassa päivässä 
käräjäoikeuden ratkaisun antamisesta, koska valituksen tekemiselle säädettyjä määräaikoja ei kantelu-
tilanteessa tarvitse noudattaa. Jos siirrettävän henkilön muutoksenhaku käräjäoikeuden päätökseen olisi 
valitus, hovioikeus voisi ottaa asian ratkaistavakseen oikeudenkäymiskaaren 25 luvussa säädettyjen 
määräaikojen vuoksi vasta 2 - 3 kuukauden kuluttua käräjäoikeuden ratkaisusta. Kun laissa tarkoitettu olotila 
on heti täytäntöönpanokelpoisen käräjäoikeuden ratkaisun antamisen jälkeen yleensä nopeasti ohimenevä, 
siirrettävän henkilön valitus ei voisi normaalitapauksessa johtaa tulokseen eikä 
muutoksenhakumomioismimella olisi mahdollista kieltää käräjäoikeuden päätöksen täytäntöönpanoa. 
 

Hallituksen esityksen perusteluista ei ilmene, miksi siirrettävän henkilön muutoksenhaku poikkeaisi vangitun 
muutoksenhausta. Esitetty sääntely ei takaisi siirrettävälle henkilölle yhtä hyvää oikeusturvaa kuin vangitulla 
on. 
 

Näillä perusteilla ehdotan alussa mainitun lain 10 §:n 3 momentin poistamista lakitekstistä. 

 



 

 

Tampereen käräjäoikeus 
Käräjätuomari Olavi Parikka 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kuuleminen lakivaliokunnassa hallituksen esityksen HE 31/2003 vp johdosta 
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Seuraavassa on eri otsikoiden alla käsitelty hallituksen esitykseen liittyviä tiettyjä 
kysymyksiä lähinnä käräjäoikeuksien näkökulmasta.. 
 
 
 

Muodollisuudet ja menettelytavat oikeusapua annettaessa 
 
 
 

Yleissopimuksen 4 artiklan 1 kohdan nojalla oikeusapua Suomessa annettaessa on 
noudatettava pyynnön esittäneen jäsenvaltion ilmoittamia muodollisuuksia ja menettelyä, 
elleivät ko. toimenpiteet ole Suomen lainsäädännön perusperiaatteiden vastaisia. 
Kansainvälisestä oikeusavusta rikosasioissa annettuun lakiin on esitetty vastaavaa 
muutosta. 
 

Ilmaisu "perusperiaatteiden vastainen" on sangen yleisluonteinen ja aiheuttaa 
todennäköisesti epävarmuutta lainsoveltajalle. Tuomarille tai muulle virkamiehelle voi olla 
vaikeaa tehdä rajaa yhtäältä perusluonteisten ja toisaalta muiden muodollisuuksien ja 
menettelytapojen välillä. Kun yleissopimus tarkoittaa tehostaa oikeusviranomaisten välistä 
yhteistoimintaa rikosasioissa, ilmaisua tulisi tulkita mahdollisimman väljästi eli siten, ettei 
oikeusapupyynnön täyttämistä estettäisi tai vaikeutettaisi tarpeettomasti. Pyydetyllä 
menettelytavalla (esim. valan tai vakuutuksen vaatimisella todistelutarkoituksessa 
kuullulta syytetyltä tai muulta henkilöltä, missä suhteessa voi olla erilaisia menettelytapoja 
eri maissa) voi olla oikeusapua pyytäneessä maassa merkitystä myös jutun lopputuloksen 
kannalta. Kaikki EU:n nykyiset ja tulevat jäsenvaltiot ovat myös Euroopan 
ihmisoikeussopimuksen osapuolia. Siten voidaan odottaa, että kansallinen prosessi näissä 
maissa vastaa erityisesti ihmisoikeussopimuksen 6 artiklassa oikeudenkäynnille asetettuja 
perusvaatimuksia. Myös kandidaattimaat ovat kehittäneet lainsäädäntöään. Tähän nähden 
(sikäli kuin muodot ja menettelytavat saattaisivat koskea oikeudenkäynnin 
oikeudenmukaisuutta) ja muutoinkaan ei voida ajatella, että tietyn muodon tai 
menettelytavan noudattaminen olisi yleensä perusluonteisesti hylättävää. Siten 
yleissopimuksen voimaansaattamista koskevan lain esitöissä voisi olla aihetta korostaa 
väljän tulkinnan tarpeellisuutta. Tämä myös helpottaisi oikeusapupyyntöä harkitsevan 
virkamiehen työtä, koska lähtökohtaisesti voitaisiin otaksua, että pyydetyt muodot ja 
menettelyt ovat hyväksyttäviä ja niihin puututtaisiin vain erityisen aiheen ilmetessä. 
 

Mitä tulee muutoin menettelyyn oikeusapupyyntöä toteuttaessa, lähtökohtaisesti on 
huomattava, että oikeusapu on vain liitännäinen toimenpide ja että itse oikeudenkäynti tai 
tutkinta on vireillä toisessa valtiossa. Siten tuo valtio vastaa siitä, että oikeudenkäynti 
kokonaisuutena, oikeusapu mukaan lukien, täyttää Euroopan ihmisoikeussopimuksen 
mukaiset vaatimukset. Vaikka oikeusapupyynnön täyttäminen ei perusta Suomelle ko. 



 

 

sopimuksen mukaisia vastuita ainakaan oikeudenkäynnin oikeudenmukaisuuden osalta 
eikä Suomen viranomaisilla ole positiivisia velvollisuuksia tuossa suhteessa, on kuitenkin 
asianmukaista, että oikeusapupyyntöä toteutettaessa otettaisiin huomioon tietyt 
oikeudenmukaisuutta edistävät vaatimukset, vaikka niistä ei ole määräyksiä 
yleissopimuksessa. Siten tärkeää olisi, että oikeusapupyynnön toteuttamispaikasta ja-
ajasta, esim. siitä, milloin ja missä todistajaa kuulustellaan, ilmoitettaisiin hyvissä ajoin 
pyynnön tehneen valtion ao. toimivaltaiselle viranomaiselle sekä, jos osoitteet ovat 
tiedossa, asianosaisille tai näiden avustajille. Päätöksen oikeusapupyynnön 
toteuttamispaikasta ja-ajasta tekevät pyynnön vastaanottaneen valtion viranomaiset, joten 
olisi asianmukaista, että ne myös ilmoittaisivat riittävän ajoissa ko. tiedot erityisesti 
asianosaisille tai näiden avustajille. Läsnäololla oikeusapukuulustelussa voi olla 
olennainen merkitys ao. maassa vireillä olevan jutun kannalta. Matkoihin voi liittyä 
käytännön seikkoja (lentolippujen varaaminen ym.), joiden vuoksi ilmoitus tulisi lähettää 
mahdollisuuksien mukaan riittävän ajoissa. Tästä tulisi olla nimenomainen säännös laissa, 
vaikka yleissopimus ei tuota kysymystä koskekaan. Tosin oikeusavusta tehty 
eurooppalainen yleissopimus, joka myös on lakina voimassa, sisältää 4 artiklassa 
määräyksiä todistelupyynnön toimeenpanon ajan ja paikan ilmoittamisesta. Ko. artiklaan 
perustuva ilmoitusvelvollisuus on kuitenkin varsin rajattua. Artiklan mukaan 
oikeusapupyynnön tehneen osapuolen on nimenomaan pyydettävä ko. ilmoitusta. 
Nimenomainen pyyntö vaikuttaa varsin muodolliselta edellytykseltä. Artiklassa ei 
myöskään ole mainintaa siitä tärkeästä seikasta, että ilmoitus tulisi tehdä riittävän ajoissa. 
Ko. eurooppalainen vuoden 1959 sopimus on jo vanha. EU:n yhteistyössä rikosasioissa on 
sen jälkeen tapahtunut merkittävää kehitystä, mikä puoltaa tiiviimpää yhteistoimintaa 
kaikilta osin. Tosin myös kansainvälisestä oikeusavusta rikosasioissa vuonna 1994 
annetussa laissa, 10 §:n 2 kohdassa, on määräyksiä toimenpiteen ajasta ja paikasta 
ilmoittamisesta. Kuitenkin näidenkin määräysten mukaan ilmoittamiseen ryhdytään vain 
pyynnöstä. Lisäksi, vaikka siinä vaaditaankin, että ilmoitus on tehtävä hyvissä ajoin, se 
tehdään ko. kohdan mukaan pyynnön esittäneelle viranomaiselle. Asianmukaisinta olisi 
tehdä ilmoitus myös suoraan asianosaisille tai näiden asianajajille. Välikäsien käyttäminen 
sisältää sen vaaran, ettei ilmoitus kuitenkaan mene ajoissa perille. Lisäksi on huomattava, 
että yleissopimuksen mukaan oikeudenkäyntiasiakirjat saadaan toimittaa suoraan postitse 
asianomaisille. Olisi siten johdonmukaista, että myös ilmoitus oikeusapupyynnön 
toteuttamispaikasta ja -ajasta tehtäisiin ainakin rinnakkaisesti tuolla tavoin. Toisen maan 
suvereniteettia menettely ei millään tavalla loukkaisi, koska kysymys on vain 
ilmoituksesta eikä tällöin aseteta mitään velvoitteita. 
Kuuleminen videokokouksen avulla 
 
 
 

Kuuleminen videoyhteyden avulla on erityinen muoto oikeusapua. Kun yleisesti 
oikeusapuna toimitettuun kuulemiseen liittyy tiettyjä arveluttavia piirteitä erityisesti sen 
vuoksi, että todistelua ei esitetä välittömästi asiasta päättävän valtion viranomaisille, 
videoyhteys poistaa osan niistä kysymyksistä, jotka saattaisivat vaikuttaa oikeudenkäynnin 
oikeudenmukaisuuteen tuossa suhteessa varsinkin silloin, kun videoyhteys olisi suoraan 
asian käsittelyyn tuomioistuimessa.. Siten videoyhteyden käyttö on puollettavaa, vaikka 
muutoin oikeusapuun saatettaisiinkin suhtautua sen riskeistä johtuen torjuvasti. Kysymys 
jää toisaalta siitä, onko tarvittavia laitteita saatavilla ja olisiko yhteydenottoja -pito 
videoteitse käytännössä helppoa.. 
 
Yleissopimuksen mukaan kuulemista videokokouksen avulla voitaisiin pyytää silloin, kun 
todistajan tai muun kuultavan läsnäolo Suomessa ei olisi toivottavaa tai mahdollista. Kun 
videoyhteyden käyttö on em. syistä monesti suotavaa verrattuna perinteiseen oikeusapuun 
(sikäli kuin siihen on käytännölliset mahdollisuudet), pyynnön edellytyksiä ei ole tarpeen 
tulkita tiukasti vaan kuulemista videoyhteyden avulla olisi yleisesti pidettävä 
asianmukaisena silloin, kun kuultavan saapumisesta toisen valtion tuormoistuimeen 
aiheutuisi olennaisia henkilökohtaisia tai muita vaikeuksia. Siten esim. hallituksen 
esityksessä mainitun erityisen nuoren tai vanhan iän ohella myös muut henkilökohtaiset 
esteet, kuten tärkeät työesteet, saattaisivat olla tilanteesta riippuen perusteltu syy 
oikeusapupyynnön tekemiseen. Samoin esim. jo se, että raiskausjutun asianomistaja pitää 



 

 

syytetyn henkilökohtaista tapaamista vastanmielisenä, tulisi olla riittävä syy 
oikeusapupyynnön tekemiseen. Yleissopimuksen sanamuoto antanee sinänsä 
mahdollisuuden väljään tulkintaan. Eri asia on, että videoyhteyden luomiseen ja 
ylläpitämiseen liittyvistä käytännöllisistä syistä videokuuleminen saattaa jäädä varsin 
poikkeukselliseksi ottaen huomioon myös, että jo tavanomainen kansainväliseen 
oikeusapuun liittyvä kuulustelu on suhteellisen harvinaista. Ennakoitavissa tuskin on 
olennaista lisäystä, ei edes, vaikka EU tehostaisi siihen itseensä kohdistuvien rikosten 
tutkintaa ja syyttämistä. 
 

Oikeusavun antamista koskevasta menettelystä on määräyksiä artiklan 5 kohdassa. Siten 
Suomen oikeusviranomaisen on huolehdittava siitä, että kuuleminen tapahtuu Suomen 
lainsäädännön perusperiaatteiden mukaisesti. Tässä jälleen käytetään tuota yleisluonteista 
ilmaisua, jota nytkin tulisi tulkita väljästi. Tiukka tulkinta saattaisi vain tarpeettomasti 
vaikeuttaa ja sekoittaa kuulustelun kulkua. Jos kuulustelun toimittaa vieraan valtion 
viranomainen, olisi luonnollista, että kuulustelussa käytetään ao. valtion kieltä erityisesti 
jos se on myös kuultavan kieli. Tosin sen valvonta, noudatetaanko kuulustelussa Suomen 
perusperiaatteita, voisi tällöin olla vaikeampaa. Jos kuitenkin jotain epäilystä tuossa 
suhteessa syntyisi, suomalainen tuomari tai muu kuulustelua valvova virkamies voisi 
turvautua tulkkiin. Itse asiassa, jotta kuulemisesta saataisiin kaikki hyöty, 
videokuulustelun tulisi yleensä toimittaa ao. vieraan valtion viranomainen, joka tuntee 
asian parhaiten. Suomen viranomainen vain valvoisi kuulustelua kerrotuin tavoin. 
Asianosaisilla tai näiden avustajilla tulee luonnollisesti olla tilaisuus tehdä kysymyksiä. 



 

 

Todistajien ja asiantuntijoiden kuuleminen puhelinkokouksen avulla 
 
 
 

Esitöiden mukaan puhelinyhteyden avulla järjestettävää kuulustelua tulisi pyytää lähinnä 
vain rutiiniasioissa. Tämän kanssa näyttäisi olevan ristiriidassa se, että yleissopimuksen 
mukaan myös asiantuntijaa voitaisiin kuulla puhelinkokouksen avulla. Kokemuksen 
mukaan ne rikosasiat, joissa asiantuntija antaa suullisen lausunnon, eivät ole 
rutiiniasioita. Kun asiantuntijoiden saaminen oikeuteen voi olla vaikeaa, varsinkin jos 
kysymys on huippuasiantuntijasta, kuuleminen puhelinkokouksen avulla saattaisi 
ratkaista tuon ongelman. Käytännöllisistä syistä johtuen suullinen kuuleminen kuitenkin 
edellyttää, että asiantuntija on antanut etukäteen kirjallisen lausunnon. Siten suullisella 
kuulemisella olisi, kuten yleensäkin, kirjallista lausuntoa täydentävä merkitys. 
Puhelinkokouksen olot ovat ilmeisesti yleensä sellaiset, että vaikeista kysymyksistä 
annettavia suullisia lausumia ei väittämättä ymmärretä vaikeuksitta ilman pohjana olevaa 
kirjallista lausuntoa. Siten voisi olla perusteltua rajoittaa puhelinkuuleminen asiantuntijan 
kohdalta vain yhteen tai muutamaan helposti vastattavissa olevaan kysymykseen, jotka 
kirjallisessa lausunnossa ovat jääneet epäselviksi tai -täydellisiksi. Jos 
asiantuntijalausuntoa voitaisiin selventää piirroksin tai muutoin graafisesti, 
puhelinyhteyden sijasta videokuuleminen saattaisi olla paikallaan. 
 
 
 

Peitetoiminta ja virkamiesvastuu 
 
 
 

Esityksen mukaan toisen jäsenvaltion virkamiehelle ei annettaisi yleisiä poliisin 
toimivaltuuksia. Kuitenkin hänelle voitaisiin antaa oikeus kantaa asetta. Tätä on 
perusteltu sillä, että hän saattaa joutua toimimaan vaarallisissa olosuhteissa ja hänellä 
tulee tarvittaessa olla oikeus puolustaa itseään tai toista henkilöä. Esityksessä 
myönnetään, että kysymys on ongelmallinen erilaisten toimintatapojen johdosta. 
Esityksen mukaan EU:n jäsenvaltioiden oikeuskulttuureissa ei kuitenkaan olisi olennaisia 
eroja. Esitys on tältä osin ristiriitainen. Erilaisten toimintatapojen olemassaolo, joka 
hallituksen esityksessä myönnetään, heijastaa kulttuurieroja. Väite olennaisten 
kulttuurierojen puuttumisesta ei perustu tutkimuksiin vaan on ilmeisesti hallituksen 
virkamiesten oma käsitys. Jo maallikkokin ymmärtää, että on olemassa kulttuurieroja, 
jotka voivat vaikuttaa poliisin menettelytapoihin. Tosin toisen valtion virkamiehillä olisi 
Suomessa toimiessaan Suomen lain mukainen rikos- ja siviilivastuu. Kuitenkin on 
selvää, että jos toisen valtion virkamiestä vastaan nostettaisiin syyte tai korvausvaatimus, 
Suomen tuomioistuin ei voisi olla rikos-ja korvausvastuuta harkitessaan ottamatta 
huomioon hänen kulttuuritaustaansa ja koulutustaan syyllisyyttä ja tuottamusta 
vähentävinä seikkoina. Siten tosiasiassa vastuu ei olisi samanlaista tai -asteista kuin 
kotimaisen virkamiehen vastuu. 
 

Kysyä voidaan, onko aseen käyttämisoikeuden myöntäminen todella välttämätöntä. 
Hätätilanteessa aseen käyttöä koskeva harkinta ei ole samaa kuin paperilla vaan 
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ohjeita voidaan ymmärrettävästi rikkoa. Joka tapauksessa olisi varmistettava asetuksin tai 
muin säännöksin se, että ulkomaiselle virkamiehelle annetaan riittävä Suomen oloja 
vastaava koulutus valtuuksien käytössä ja että hän on kaiken aikaa Suomessa toimiessaan 
Suomen viranomaisten valvonnassa. 
 
 
 

Telekuuntelu 
 
 
 

Telekuuntelu on alue, jolla yksilöjen perusoikeuksia voidaan helposti loukata. 
Ihmisoikeustuomioistuimen oikeuskäytännöstä ilmenee, että EN:n jäsenvaltioissa 
loukkaukset yleensä johtuvat siitä, että kuuntelun edellytyksistä ja jälkitoimista ei ole 
annettu riittävän yksityiskohtaisia säännöksiä laissa vaan menettely on perustunut 
eriasteisesti viranomaisten harkintaan. Tähän nähden olisi lähtökohtaisesti tutkittava 
tarkoin vieraasta maasta tehtyjä oikeusapupyyntöjä. 
 

Yleissopimuksen 18 artiklan 3 kohdan mukaan pyynnössä tulee olla mm. varmistus siitä, 
että laillinen kuuntelumääräys tai -lupa on annettu rikostutkinnan yhteydessä. Hallituksen 
esityksessä viitataan rikosoikeusapulakiin ja ehdotetaan, että Suomessa ei tarvitsisi tutkia, 
onko lupa annettu pyynnön esittäneessä valtiossa, vaan riittävää olisi, että lupa annetaan 
Suomessa. Tätä ei voida pitää hyväksyttävänä yksilön perusoikeuksien suojan kannalta. 
Tuomioistuimiin on nykyisin kohdistettu kritiikkiä jo puhtaasti kotimaisissa asioissa siitä, 
että poliisin telekuuntelusta tekemiin pyyntöihin suostutaan liian herkästi. Ainakin 
tilastollisesti katsoen tuohon kritiikkiin saattaisi olla jossain määrin aihetta. Selvää on, että 
jos oikeusapupyyntö tulee ulkomailta, sen arviointiin yksilön perusoikeuksien suojan 
kannalta on vielä vähemmän edellytyksiä kuin kotimaisten telekuuntelupyyntöjen 
kohdalta. Siten olisi tärkeää tutkia, että ao. maan oma toimivaltainen viranomainen, joka 
tuntee asian ja kuuntelun tarpeellisuuden parhaiten, on antanut toimenpiteeseen luvan. 
Tällöin Suomen viranomainen voisi varmistua myös siitä, että pyydetty toimenpide vastaa 
todella laajuudeltaan ja kestoltaan myönnettyä lupaa. 
 

Hallituksen esityksessä todetaan myös, että oikeusapupyynnön täyttämiselle voitaisiin 
asettaa ehtoja pakkokeinolain säännösten mukaisesti. Siten tuomioistuimen tulisi asettaa 
ehto siitä, että pyynnön esittäneen jäsenvaltion non noudatettava pakkokeinolain 5 a)-luvun 
10 §:n 1 kohdan mukaisia kuuntelukieltoja. Sen sijaan ei ole pidetty tarpeellisena, että 
tuomioistuin asettaisi ehdoksi pakkokeinolain saman luvun 13 §:ssä mainittua ylimääräisen 
tiedon säilyttämistä koskevien säännösten noudattamista. Ihrnisoikeustuornioistuimen 
oikeuskäytäntö kuitenkin osoittaa, että eri maissa saattaa olla puutteita aineiston käyttöä ja 
tallentamista koskevien määräysten epämääräisyyden vuoksi. Juuri tallentaminen voi tehdä 
saadun tiedon "kestohyödykkeeksi" ja siten loukata syvästi henkilön yksityisyyden suojaa. 
Niin ollen olisi tärkeää ottaa ehdoksi myös sanotussa 13 §:ssä mainitut vaatimukset. 



 

 

Eduskunnan Lakivaliokunta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE KESKINÄISESTÄ OIKEUSAVUSTA RIKOSASIOISSA 
EUROOPAN UNIONIN JÄSENVALTIOIDEN VÄLILLÄ TEHDYN YLEISSOPIMUKSEN JA 
KESKINÄISTÄ OIKEUSAPUA RIKOSASIOISSA KOSKEVAN EUROOPPALAISEN 
YLEISSOPIMUKSEN VARAUMAN PERUUTTAMISEN HYVÄKSYMISESTÄ SEKÄ NIIHIN 
LIITTYVIKSI LAEIKSI 

 
 

Suomen Asianajajaliiton edustajana esitän kunnioittaen seuraavaa: 
 
 

Esityksestä käy hyvin ilmi se, että kysymys on lainsäädännöllisen ja myös 

prosessuaalisen säännöspohjan ja niihin liittyvien menettelytapojen 

yhtenäistämisestä Euroopan Unionin jäsenvaltioiden välillä. Tämä pyrkimys on 

tietenkin nykyaikainen ja kannatettava ja monessa suhteessa palvelee sekä 

erilaisten prosessien että esimerkiksi viranomaisten menettelytapojen 

tehokkuutta ja taloudellisuutta, minkä lisäksi pyrkimyksenä on luonnollisesti 

erilaisten mahdollisten ristiriitatilanteiden minimoiminen ja välttäminen 

sopimusvaltioiden * kesken. Tästä sinänsä hyvästä ja haasteellisestakin 

peruslähtökohdasta huolimatta joihinkin yksityiskohtiin ja yleisiinkin 

kysymyksiin ja asioihin on kuitenkin syytä kiinnittää huomiota. 
 

Esityksen yksityiskohtaisten perustelujen sivuilla 15 ja 16 käsitellään 

määräyksiä siitä, milloin voidaan antaa oikeusapua tietyissä hallinnollisissa 
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2 
 

asioissa sekä asioissa, joissa on kyse oikeushenkilön rangaistusvastuusta. 

Perusteluissa todetaan, että yleissopimuksen artiklan 1 kohdan sisältö laajentaa 

eurooppalaisen oikeusapusopimuksen 1 artiklan mukaista soveltamisalaa siten, 

että oikeusapua voidaan antaa sellaisissa hallinnollisissa asioissa, joissa 

hallintoviranomaisen päätös voidaan saattaa rikosasioissa toimivaltaisen 

tuomioistuimen tutkittavaksi. Oikeusapupyyntö ei siis tällöin edellytä sitä, että 

asia olisi edennyt oikeusviranomaisten käsiteltäväksi, vaan kyse on tilanteesta, 

jossa tällainen on mahdollista. Ensimmäisenä tulee mieleen, että tyypillisiä 

sellaisia asioita, joihin tämä kohta voisi soveltua, ovat verotukseen liittyvät 

kysymykset eri muodoissaan. On tietysti tavoiteltavaa, että esimerkiksi 

mahdollisia väärinkäytöksiä on mahdollista selvittää tehokkaasti; toisaalta 

kuitenkin, kun oikeusavun saaminen sidotaan niin voimakkaasti tutkittavana 

olevan asian rikosluonteeseen kuin mistä edellä kerrotun perusteella nyt on 

kyse, herää helposti kysymys siitä, onko tällainen yhdysside näiden asioiden 

välillä omiaan jossain määrin madaltamaan käytännössä verorikosasioiden 

syyttämis- ja mahdollisesti myös tuomitsemiskynnystä. Tämä epäily perustuu 

siihen, että jo asian tutkintavaiheessa joudutaan em. tavoin ainakin 

ajatuksellisesti, oikeusapua em. perusteella pyydettäessä, perustelemaan se, 

että asia saattaa tulla rikosoikeudellisesti tarkasteltavaksi. Jos, ja ilmeisesti 

kun, tarkoitus ei ole ko. säännöksellä puuttua tai antaa sellaista signaalia, että 

verorikosjuttujen käsittely ja tuomitsemiskynnystä tulisi madaltaa, olisi siitä 

hyvä ottaa selventävä maininta myös lain esitöihin, lähinnä yksityiskohtaisiin 

perusteluihin. 
 

Toinen, hieman yleisempi huomio, joka koko esityksestä kautta linjan lyö läpi, 

on se, että esityksessä on jouduttu turvautumaan monessa kohdin tekniikkaan, 

jossa tietyt menettelytavat tai prosessimuodot, oikeusavun antamiskriteerit 

tms. on sidottu siihen, etteivät ne ole jonkun valtion lainsäädännön ns. 

perusperiaatteita vastaan. Tällä taas kerrotaan taas tarkoittavan sitä, että kyse 

ei ole niinkään minkään tietyn yksittäisen lainkohdan vastaisuudesta tai sen 

tulkinnasta, voisiko kyse olla vastoin jotain 
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tiettyä pykälää, vaan puhe on tältä osin yleisemmistä periaatteellisista 

lähtökohdista. On varmastikin niin, että kun kysymys on lukuisten valtioiden 

välisistä menettelytapojen yhtenäistämispyrkimyksistä, niin kovin paljon 

eksaktimmin kuin mitä nyt on tehty, esitystä ei ole käytännössä mahdollista 

kirjoittaa. Toisaalta, aivan yhtä todennäköistä on se, että mitä yleisemmäksi 

ratkaisukriteerit menevät, sen enemmän niihin monesti tulkintaongelmia liittyy. 

Tämä näkyy käytännössä jo meillä esimerkiksi monissa 

rikostunnusmerkistöissä, joihin on otettu kattavuuden optimoimiseksi 

mahdollisimman avoimia tunnusmerkistötekijöitä, jotka sitten kuitenkin 

käytännössä ovat johtaneet monenlaisiin tulkintaongelmiin yksittäisissä 

tapauksissa juuri kriteerien avoimuuden johdosta. Edellä kerrotuista syistä 

johtuen on vaikea esittää mitään viisastenkiveä siihen, miten em. asia voitaisiin 

esillä olevassa esityksessä paremmin järjestää, mutta em. tulkintaongelmien 

todennäköisyyden johdosta siihen on kuitenkin syytä kiinnittää huomiota. 

(Esimerkinomaisesti voidaan tältä osin viitata, yhtenä monista vastaavista 

tilanteista, esityksen sivuille 38-39). 
 

Liittyen ns. videokokouksiin ja videotekniikkaa hyväksi käyttäen tapahtuviin 

kuulemisiin, on esityksessä otettu sivuilla 43 ja 44 esille kysymys perättömän 

lausuman tunnusmerkistön toteutumisesta. Lähtökohtana on se, että ko. 

tunnusmerkistö toteutuu, jos teko tehdään suomalaisessa tuomioistuimessa tai 

esitutkinnassa. Kuitenkin todetaan, että yhtä selvänä tilannetta ei voida pitää 

silloin, jos suomalaisessa tuomioistuimessa tai esitutkinnassa kuulemisen 

suorittaa toisen jäsenvaltion viranomainen videokokouksen välityksellä. Hieman 

hämäräksi jää se, mikä funktio tällä lievennyksellä em. pääsääntöön on; asialla 

on luonnollisesti merkitystä harkittaessa tällaisen henkilön todistelun 

näyttöarvoa, joka siis lähtökohtaisesti on normaalia alhaisempi, jos esimerkiksi 

rikosoikeudellinen sanktiouhka on tavanomaista pienempi. 
 

Sivulla 50 puhutaan ns. valvotuista läpilaskuista. Esityksessä lähdetään siitä, 

että Suomen lainsäädäntöön ei sisällytettäisi erillisiä tätä asiaa koskevia 

säännöksiä,  vaan yleissopimuksen  määräyksiä  sovellettaisiin suoraan. 

Pyrkimyksenä olisi se, että viranomaiset yhteistyössä neuvotellen sopisivat 

oikeusavun antamisessa noudatettavista periaatteista ja menettelytavoista. 

Toki voimassa ollessaan esillä olevat sopimusehdot olisivat meillä velvoittavaa 

oikeutta, mutta periaatteellisesti tilanne muodostuisi aika mielenkiintoiseksi: 

tietystä rikostutkintaan liittyvästä menettelytavasta, jolla voitaisiin hyvinkin 

pitkälle puuttua esimerkiksi vastaajien oikeusturvan kannalta keskeisiin 

asioihin, ei olisi meillä nimenomaisia erillisissäännöksiä lainkaan. Vaikka toki 

lähtökohtaisesti ei ole tarpeen erityisesti epäillä viranomaisten menettelytapoja, 
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voidaan ko. avointa tilannetta kuitenkin pitää hieman normaalista poikkeavana. 

Tämän johdosta asiaa voisi tältä osin harkita uudelleen ja mahdollisesti 

sisällyttää edes ns. perusperiaatteet myös suomalaiseen lainsäädäntöön. 
 

Esityksen sivuilla 53 ja 54 puhutaan ns. peitetutkinnasta ja siihen liittyvistä 

epäsovinnaisista tutkintatoimenpiteistä. Esityksessä viitataan nyt voimassa 

olevaan rikosoikeusapulain 15 §:ään ja sen rajoituksiin oikeusavun 

käyttämiselle.  Esityksen  sivun  54  mukaan  Suomi  ei  olisi  tekemässä  

minkäänlaista varaumaa tältä osin, jolloin käytännössä nyt voimassa olevat 

yleisen kaksoisrangaistavuuden ja kansallisen lainsäädännönmukaisuuden 

vaatimukset pakkokeinojen käyttämiselle oikeusavussa poistuisivat. Näyttää 

siis siltä, että ns. epäsovinnaisten tutkintatoimenpiteiden kriteerit lievenisivät 

sekä käytännössä että ennen kaikkea periaatteellisesti merkittävällä tavalla. 

Toki, jos tämä vastaa kansainvälistä suuntausta, niin tavoite on puollettava, 

mutta on selvää, että se samalla merkitsee viranomaisten aseman ja 

valtaoikeuksien laajentumista yksilön kannalta. Tässä mielessä on syytä hyvin 

tarkkaan pohtia, onko välttämätöntä jättää asia niin avoimeksi kuin mihin 

esitys nyt tähtää, vai olisiko jonkinlaisen, aikaisemman kaltaisten rajoitusten 

voimassapito varauman kautta sittenkin tarkoituksenmukaista. 
 

Esityksen sivulla 57 puhutaan aseenkäyttöoikeudesta tutkintatoimenpiteiden 

yhteydessä. Tässä yhteydessä todetaan, että kyseessä on ongelmallinen 

kysymys, sillä toisen jäsenvaltion virkamiehillä on erilaisia toimintatapoja aseen 

käytössä kuin suomalaisilla virkamiehillä. Toisaalta todetaan, että EU:n 

jäsenvaltioiden virkamiehien kohdalla oikeuskulttuurien ei voida katsoa 

merkittävästi poikkeavan Suomesta. Näin varmasti asianlaita tänään onkin, 

mutta EU:n laajentuessa tilanne saattaa tässä suhteessa muuttua 

olennaisestikin, mihin tässä yhteydessä vain halutaan näin kiinnittää huomiota. 
 

Esityksen sivulla 64 puhutaan telekuuntelusta ja niihin liittyvistä pyynnöistä. 

Tällöin todetaan, että vaikka uutta kansallista lainsäädäntöä ei laadittaisikaan, 

yleissopimuksen voimaansaattamislakiin olisi tarpeen ottaa säännöksiä, jotka 

erityisesti selventäisivät yleissopimuksen ja pakkokeinolain suhdetta. Tämä 

onkin hyvä tavoite. Asiaan kiinnitetään huomiota sen johdosta, että kun edellä 

todettiin, monilta osin esitys jättää menettelytapakriteerit hyvin avoimiksi (vrt. 

mitä edellä puhuttiin lainsäädännön perusperiaatteista ja niiden vastaisuudesta 

ym.), niin saattaisi olla tarkoituksenmukaista käyttää vastaavaa tekniikkaa 

enemmänkin, jotta tulkinnanvaraisuutta jäisi mahdollisimman vähän. 
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Esityksen sivulla 76 todetaan, että pakkokeinolain telekuuntelua koskeviin 5 a 

luvun säännöksiin ei sisälly ns. ylimääräisen tiedon käyttökieltoa. Edelleen 

todetaan, että tästä huolimatta ylimääräisen tiedon käyttö oikeudenkäynnissä 

ei välttämättä ole aina sallittua. Esityksen mukaan tuomioistuin voi ilman laissa 

olevaa säännöstäkin asettaa yksittäistapauksessa käyttökiellon. Vaikka näin 

olisikin, niin huomiota on syytä kiinnittää siihen, että onko 

tarkoituksenmukaista ja ylipäätänsä puollettavaa se, että jonkun keskeisen 

asian osalta tuomioistuin joutuu toimimaan ikään kuin ns. pelkästään vapaan 

harkinnan pohjalta ilman minkäänlaista lainsäädännöllistä prosessiohjetta. Ns. 

ylimääräinen tieto saattaa käytännössä olla joskus yksittäistapauksessa 

hyvinkin merkittävällä sijalla. Ensisijainen lähtökohta olisikin se, että tältä osin 

otettaisiin nimenomaiset asiaa koskevat säännökset lainsäädäntöön. 

Lopuksi todetaan, että asianajaja Markku Fredman on ollut 

aiemmin kuultavana Suomen Asianajajaliiton edustajana 

vastaavasta lakiesityksestä, joka määrättiin raukeamaan vuoden 

2002 Valtiopäivillä (HE 185/2002, jonka Eduskunta on ilmoittanut 

rauenneeksi kirjelmällään 49/2002 vp.). Koska Fredmanin tuolloin 

esittämät näkökohdat koskevat tosiasiassa samaa esitystä kuin 

mistä  nyt  on  kyse,  ja  koska  ne  edelleenkin  ovat  käyttökelpoisia,  

liitän Fredmanin aikanaan esittämät kommentit tähänkin 

kirjoitukseen lopuksi sellaisenaan. 
 

Eduskunnan lakivaliokunnalle 
 
 
 

ASIA: HE 185/2002 vp, keskinäinen oikeusapu 
rikosasioissa 

 
 
 

Suomen Asianajajaliiton edustajana esitän kunnioittaen seuraavan 

1. Yleistä 
 

Hallituksen esitys on perusteltu ja yleisesti ottaen hyväksyttävä. Suomen 
Asianajajaliitolla on ollut tilaisuus lausua jo aiemmin esityksen luonnoksesta ja 
näyttää siltä, että näkemyksemme on melko kattavasti otettu huomioon. 
 

Nyt hallituksen esitystä lukiessa ei voi olla kiusaantumasta siitä, että termi 
oikeusapu on vakiintumassa kahden oikeusministeriön toimialaan kuuluvan 
toiminnan nimeksi. Oikeusapulailla ja lailla keskinäisestä oikeusavusta 
rikosasioissa ei näyttäisi olevan kovinkaan paljoa yhteistä. 
 

Englanninkielinen termi kuuluu MutualAssistance in Criminal Matters, ruotsiksi ömsesidig 
rättslig hjälp i brottmäl. Olisiko syytä kehittää suomeksikin termi, joka ei sekoitu 
oikeusaputoimistojen päivittäiseen työsarkaan? 

2. Yksityiskohdista 
 



29 

 

Yleissopimuksen määräys valvotuista läpilaskuista 
 

Kuten hallituksen esityksessä on todettu valvotuista läpilaskuista ei ole 
Suomessa kansallisia lain tasoisia säännöksiä. Tähän menettelyyn 
sovellettaisiin suoraan kansainvälistä sopimusta. Tätä sääntelemättömyyttä on 
pidettävä epäkohtana, koska jo poliisilain 1 § velvoittaa poliisin ensi sijassa 
ennalta estämään rikoksia. 

Jos poliisi jättää takavarikoimatta esineen tai aineen, jonka hallussapito on 
rangaistavaa, saadakseen selville sen vastaanottajan, sotkeentuu tapauksiin 
usein erilaisia apureita, joiden rikos olisi jäänyt toteutumatta, jos aine olisi 
läpilaskun sijaan takavarikoitu. (Vastaanottaja sen sijaan itse on yleensä jo 
aiemmin syyllistynyt rikokseen tilaamalla aineen.) Ongelmat ovat 
samantyyppisiä kuin valeostoihin liittyvä yllytyskielto. Tämä ongelma korostuu 
kun asiasta ei ole minkäänlaisia säännöksiä ja näyttää siltä, että läpilaskuja 
pidetään jopa salassapidettäviä tietoina, toisin kuin muita epäkonventionaalisia 
tutkintakeinoja, joista on tehtävä merkintä esitutkintapöytäkirjaan. 
 

Toisen jäsenvaltion virkamiehen oikeus peitetoimintaan ja 
valeostoihin Suomessa 
 

Tältä osin vain perusteluista ilmenee se lähtökohta, että oikeusapuun perustuva 
peitetoiminta ja valeostot tulee kansainvälisestä liittymästään ja yhteistyöstä 
huolimatta toteuttaa samoja muotoja ja periaatteita noudattaen kuin 
poliisilakiin perustuva toiminta. Olisiko syytä säätää asiasta suoraan laissa, 
koska peitetoiminnan luonne huomioon ottaen oikeusaputapaukset saattavat 
muodostaa huomattavan osan tämän pakkokeinon käyttötilanteista. Jos 
säännökset, muodollisuudet ja toiminnan valvonta eivät ole samanlaiset 
kaikissa tilanteissa, saattaisi olla suuri houkutus hoitaa peitetoiminta ja 
valeostot "alihankintana" ulkomaisten virkaveljien avustuksella. 
 

Vapautensa menettäneen väliaikainen siirtäminen 
 

1 §:ssä säädetään soveltamisalasta määrittelemättä mitä tarkoitetaan 
vapautensa menettäneellä henkilöllä. Määritelmä löytyy perusteluista s. 96. 
Perusteluiden mukaan laki soveltuu Suomesta siirrettäessä (4 §:n 
soveltaminen) tutkinta- ja vankeusvankeihin, mutta ei esimerkiksi 
ulkomaalaislain perusteella säilöönotettuihin. Käytännön syistä sitä ei voitaisi 
soveltaa myöskään pidätettyihin. Asia olisi ehkä syytä säätää suoraan laissa. 
 

Suomesta siirrettävällä henkilöllä on asiasta päätettäessä oikeus avustajaan 
kuten tulee ollakin. Avustajasta on säädetty siten, että avustajan tulee olla 
oikeudenkäymiskaaren 15 §:n 2 momentin 1 momentissa tarkoitettu henkilö. 

 

2 §. (A:10.1.1969, SK:5/1969) Jollei muussa laissa 
toisin säädetä, oikeudenkäyntiasiamiehenä tai -
avustajana saa toimia asianajaja tai muu 
oikeustieteen kandidaatin tutkinnon suorittanut, 
rehellinen ja muutoin kyseiseen tehtävään sopiva ja 
kykenevä henkilö, joka ei ole konkurssissa ja jonka 
toimintakelpoisuutta ei ole rajoitettu.(V: 1.6.2002 
M, A:5.4.2002, SK:259/2002) 

 

Esitys poikkeaa tältä osin siitä mitä on säädetty rikoksen johdosta tapahtuvasta 
luovuttamisesta ja tuomittujen siirtämisestä. Näissä sinänsä rinnasteisissa 
tilanteissa avustajaksi tulee määrätä asianajaja. 

 

24 §. Luovutettavaksi pyydetyllä henkilöllä tulee 15 
§:ssä tarkoitetussa tutkinnassa ja asian sen 
jälkeisessä käsittelyssä sekä hänen säilössä 
pitämistään tuomioistuimessa käsiteltäessä 
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olla avustajanaan asianajaja. Jollei hän itse voi sellaista 
hankkia, tulee keskusrikospoliisin päällikön tai tuomioistuimen 
huolehtia avustajan määräämisestä. Oikeusministeriö suorittaa 
valtion varoista laskun perusteella avustajalle kohtuullisen 
korvauksen. 
 

23 b §. (V:25.3.2001 L, A: 16.3.2001, SK:236/2001) 
Tuomitulle on määrättävä asianajaja avustajaksi 3 §:n 2 
momentin 1 kohdassa ja 19 §:n 2 momentin 2 kohdassa 
tarkoitetun asian käsittelyssä, jollei se ole ilmeisen tarpeetonta. 
Avustajaksi on määrättävä tuomitun nimeämä asianajaja tai 
jos tuomittu ei nimeä asianajajaa, muu tehtävään sopiva 
asianajaja. Säilöön ottamista, matkustuskiellon määräämistä 
tai muutoksenhakua koskevan asian käsittelyssä avustajan 
määrää tuomioistuin ja muussa tapauksessa oikeusministeriö. 
 

Oikeusministeriö suorittaa valtion varoista laskun perusteella 
asianajajalle tästä tehtävästä kohtuullisen korvauksen. 

 

Kansainvälisen kytkennän sisältävissä menettelyissä lienee päädytty asianajajamonopoliin 
sen vuoksi, että menettely ulkomailtakin katsottuna täyttää oikeudenmukaisen menettelyn 
vaatimuksen. Jos henkilö ennen siirtämistään ulkomaille on saanut valitsemansa 
asianajajan apua, on lähtökohtaisesti vaikeampi kohdemaassa väittää jääneensä vaille 
oikeusturvaa ja laissa säädettyjä oikeuksia siirrosta päätettäessä. 
 

Asianajajaliitto esittää, että myös väliaikaista siirtämistä koskevissa tilanteissa tulisi 
avustajana olla julkisen valvonnan alla toimiva asianajaja. 

 
 
 
 
 
 

SUOMEN ASIANAJAJALIITON PUOLESTA 

 

asianajaja 
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Asia: Asiantuntijakuuleminen to 9.10.2003 klo 10.00 
Hallituksen esitys HE 31/2003 vp keskinäisestä oikeusavusta 
rikosasioissa Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä tehdyn 
yleissopimuksen ja keskinäistä oikeusapua rikosasioissa koskevan 
eurooppalaisen yleissopimuksen varauman peruuttamisen 
hyväksymisestä sekä niihin liittyviksi laeiksi 
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02 333 5543 (t), 050 351 7551 (GSM) 
Telekopio 02 333 6570 (kanslia) 

Sähköposti arinuu@utu.fi 
 
 
 

1. Säännösten keskinäissuhteista 
 
Euroopan unionin jäsenvaltiot ovat useita vuosia oikeus- ja sisäasioiden yhteistyössä 
valmistelleet yleissopimusta jäsenvaltioiden välisestä kansainvälisestä oikeusavusta 
rikosasioissa. Hallituksen esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi Brysselissä 
29.5.2000 keskinäisestä oikeusavusta rikosasioissa Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä 
tehdyn yleissopimuksen, jäljempänä vuoden 2000 yleissopimuksen. Yleissopimus täydentää 
erityisesti vuoden 1959 eurooppalaista yleissopimusta keskinäisestä oikeusavusta 
rikosasioissa (SopS 30/1981), jäljempänä vuoden 1959 yleissopimusta, (lakiehdotus 1) 
 
Vuoden 2000 yleissopimuksen mukaan jäsenvaltiot sitoutuvat antamaan toisilleen oi-
keusapua oikeusapupyynnön esittäneen jäsenvaltion toivomaa menettelyä noudattaen, ellei 
pyydetty menettely ole pyynnön vastaanottaneen jäsenvaltion lainsäädännön pe-
rusperiaatteiden vastainen. Sopimus sisältää lisäksi säännökset oikeusviranomaisten 
välisistä suorista yhteydenotoista, asiakirjojen postittamisesta sekä kuulustelemisesta 
videolinkin välityksellä tai toisen jäsenvaltion konsulaatissa. 
 

Samalla on tarkoitus muuttaa kansainvälisestä oikeusavusta annettua lakia (4/1994, 
jäljempänä rikosoikeusapulakia) vastaamaan vuoden 2000 yleissopimuksen määräyksiä 
(lakiehdotus 2). Kyseiset säännökset soveltuvat myös muihin kuin Euroopan unionin 
jäsenvaltioihin. Esityksessä lähdetään kuitenkin siitä, että pääasiallisesti vuoden 2000 
yleissopimusta sovellettaisiin suoraan, eikä rikosoikeusapulaissa toistettaisi 
yleissopimuksen säännöksiä. Yleissopimus on riittävän yks ityiskohtainen, ja lisäksi 
säännösten siirtäminen oikeusapulakiin laajentaisi niiden soveltamisalan laajemmaksi kuin 
Euroopan unionin jäsenmaita koskevaksi. 
 

Vuoden 2000 yleissopimuksessa on myös säännös vapautensa menettäneen henkilön 
väliaikaisesta siirtämisestä toiseen jäsenvaltioon kuultavaksi. Siirtäminen voi tapahtua 
ilman, että vapautensa menettänyt rikoksesta epäilty henkilö antaa suostumuksen väli-
aikaiseen siirtämiseen esitutkinnassa kuultavaksi. Hallituksen esityksessä ehdotetaankin, 
että Suomi peruuttaisi vuoden 1959 yleissopimukseen tekemänsä varauman, joka koskee 
mahdollisuutta siirtää vapautensa menettänyt henkilö väliaikaisesti Suomen ja muiden 
valtioiden välillä todistelutarkoituksessa. Rikosoikeusapulaista puuttuu vielä tällä hetkellä 
säännökset vapautensa menettäneen henkilön väliaikaisesta siirtämisestä 
todistelutarkoituksessa. Näistä on nyt tarkoitus antaa erillinen laki (lakiehdotus 3). 
 
Rikosoikeusapulaki on yleislaki, joka sääntelee ennen kaikkea sitä, millä perusteella 
Suomen viranomaiset voivat antaa ja pyytää oikeusapua toisen valtion viranomaisilta. 
Suomen viranomainen antaa rikosoikeusapulain nojalla oikeusapua riippumatta siitä, onko 
Suomen ja pyynnön esittäneen valtion välillä voimassa valtiosopimusta. Kansainväliset 
sopimukset täydentävät rikosoikeusapulakia. 

mailto:arinuu@utu.fi
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Pääsääntöisesti kotimaisen rikosoikeusapulain säännökset ovat jo tällä hetkellä vuoden 
1959 ja 2000 yleissopimusten mukaisia, ja pelkän lain soveltaminen on riittävää. Osittain 
kotimainen rikosoikeusapulaki sallii oikeusavun antamisen jopa laajemmin kuin vuoden 
1959 yleissopimus edellyttää. 
 

Oikeusavun pyytäminen toiselta valtiolta jäisi edelleen voimassaolevien kansainvälisten 
sopimusten varaan. Tätä kysymystä ei ilmeisesti voidakaan säännellä Suomessa jo siitä 
syystä, että edellytykset, joiden perusteella toiset valtiot antavat oikeusapua, ovat hyvin 
erilaisia. Oikeusapua pyydettäessä ei yleensä ole riittävää, että Suomen viranomaiset 
soveltavat ainoastaan rikosoikeusapulain säännöksiä. 
 
Keskinäinen oikeusapu rikosasioissa on jatkuvassa muutoksen tilassa. Edellä mainittujen 
vuoden 1959 ja vuoden 2000 yleissopimusten ohella voidaan mainita ns. rahan-
pesuyleissopimus (SopS 53/1994), ns. Wienin huumausaineyleissopimus (SopS 44/1994) 
ja Schengenin yleissopimus (SopS 23/2001). Lähiaikoina voimaantulevia yleissopimuksia 
on useita, ja niitä esitellään hallituksen esityksen s. 8/I-II. 
 

2. Vuoden 2000 yleissopimuksen aikaisempi eduskuntakäsittely 
 
Yleissopimuksen valmisteluvaiheessa valtioneuvosto on lähettänyt eduskunnalle sel-
vityksen E 59/1996 vp, kirjelmän U 66/1996 vp ja lisäksi täydentäviä tietoja asian kä-
sittelystä Euroopan unionissa. 
 
Valtioneuvosto katsoi koko neuvotteluprosessin ajan, että kansainvälisen oikeusapu-
menettelyn yks inkertaistaminen on Suomen edun mukaista. Suomen tavoitteena oli pyrkiä 
sellaisiin sopimusjärjestelyihin, joiden nojalla Suomen viranomaiset voivat saada muilta 
valtioilta yhtä laajalti oikeusapua kuin ne itse sitä antavat. Tähän valtioneuvoston kantaan 
on täysi syy yhtyä. Vuoden 2000 yleissopimus on kokonaisuutena arvioiden Suomen etujen 
mukainen sen tehostaessa olennaisesti erityisesti kansainvälisen järjestäytyneen 
rikollisuuden esitutkintaa. Kansainvälinen oikeusapu rikosasioissa on välttämätöntä, jotta 
rajat ylittävää rikollisuutta voidaan torjua ja jotta muilta jäsenvaltioilta voidaan pyytää apua 
jonkin jäsenvaltion alueella rikoksiin syyllistyneiden tunnistamiseksi, oikeudenkäynnin 
aloittamiseksi tai todisteiden keräämiseksi. 
 

Lakivaliokunta on antanut vuoden 2000 yleissopimuksesta kaksi lausuntoa (LaVL 15/1996 
vp ja 3/2000 vp), joissa se on yhtynyt valtioneuvoston kantaan. Perustuslakivaliokunnalta ei 
pyydetty tuossa vaiheessa lausuntoa. Vuonna 1996 lakivaliokunta asettui puoltamaan 
väliaikaista siirtämistä todistelutarkoituksessa kuitenkin huomauttaen, että uudistusta on 
arvioitava yhdessä EU:n piirissä kaavailtujen rikoksentekijän luovuttamista koskeneiden 
uudistusten kanssa. Myöhemmin tällaisia uudistuksia on tehtykin - itse asiassa paljon 
pidemmälle kuin vuonna 1996 oli ennakoitavissa. Eduskunta käsittelee tällä hetkellä 
Neuvoston puitepäätöstä 2002/584/YOS eurooppalaisesta pidätysmääräyksestä ja 
jäsenvaltioiden välisistä luovutusmenettelyistä. Sen edellyttämät muutokset lainsäädäntöön 
on tehtävä 31.12.2003 mennessä. Samaan aikaan eduskunnan käsiteltävänä on EU:n ja 
Yhdysvaltojen välinen vastaava menettely (E 30/2002 vp). 
 

Vuonna 2000 lakivaliokunta uudisti vuoden 1996 lausuntonsa ja esitti yleisarvion 
yleissopimuksen artiklojen suhteesta voimassa olevaan lainsäädäntöön. 

3. Ranskan ehdotus yleissopimuksen tekemiseksi rikosasioissa annettavan keskinäisen 
oikeusavun parantamiseksi 
 

Tässä yhteydessä on syytä lisäksi mainita, että EU:n piirissä on valmisteltu neuvoston 
käsittelyyn Ranskan 20.6.2000 tekemää aloitetta yleissopimukseksi keskinäisen oikeusavun 
parantamiseksi erityisesti järjestäytyneen rikollisuuden, rikoshyödyn pesun ja 
talousrikollisuuden torjunnassa. Ehdotuksen taustalla on Tampereen Eurooppa-neuvoston 
päätelmät (16.10.1999), joissa kiinnitetään huomiota talousrikollisuuden ja erityisesti 



 

 

rahanpesun torjuntaan. Ehdotus täydentää vuosien 1959 ja 2000 yleissopimusten 
määräyksiä. 
 

Valtioneuvosto suhtautuu myönteisesti Ranskan aloitteeseen (U 39/2000). Perustusla-
kivaliokunta (PeVL 39/2000) ja lakivaliokunta (LaVL 12/2000) olivat samalla kannalla. 
Sekä valtioneuvosto että valiokunnat kiinnittivät kuitenkin huomiota siihen, että 
ehdotuksen edellyttämä luopuminen kaksoisrangaistavuuden vaatimuksesta saattaa loukata 
Suomen täysivaltaisuutta, koska suomalainen viranomainen tulee velvolliseksi käyttämään 
pakkokeinoja sellaisten Suomessa rankaisemattomien tekojen perusteella, jotka on 
kriminalisoitu toisen EU:n jäsenvaltion lainsäädännössä. Säännös on ristiriidassa 
rikosoikeusapulain 15 §:n 1 momentin kanssa. Valtioneuvosto suhtautui myönteisesti 
kaksoisrangaistavuuden vaatimuksesta luopumiseen. 
 

Lakivaliokunta piti ehdotuksen myönteisinä piirteinä muun muassa sitä, että pank-
kisalaisuuteen ei jatkossa voisi vedota oikeusavusta kieltäytymisen perusteena, sitä, että 
verorikokset eivät muodostaisi jatkossa poikkeusta oikeusapusäännöksissä, sekä eräitä 
oikeusapua nopeuttavia ehdotuksia. Perustuslakivaliokunta korosti, että "täysivaltaisuuden 
rajoittamisen tulee olla periaatteelliselta tai käytännölliseltä merkitykseltään varsin 
huomattavaa ja ylittää kansainvälisen yhteistyön tavanomaiset vaatimukset, ennen kuin se 
voi joutua ristiriitaan perustuslain kanssa". Valiokunta arvio ehdotusta myös perustuslain 7 
§:n (oikeus henkilökohtaiseen koskemattomuuteen), 10 §:n 3 momentin (kotirauhan suoja) 
ja 15 §:n (omaisuuden suoja) kannalta. 

4. Suomen perustuslain 9 §:n 3 momentin mahdollinen muutos 
 

Nyt esillä olevan hallituksen esityksen säätämisjärjestysratkaisuihin voi vaikuttaa oi-
keusministeriössä valmisteilla oleva hallituksen esitys perustuslain muuttamiseksi. Ennen 
kaikkea hallituksen esitys koskisi perustuslain 9 §:n 3 momenttia, jonka mukaan "Suomen 
kansalaista ei saa — karkottaa maasta eikä vastoin tahtoaan luovuttaa tai siirtää toiseen 
maahan". Vaikka ehdotettava perustuslain sanamuoto on vielä vahvistamaton, se tullee 
mahdollistamaan myös oman kansalaisen luovuttamisen toiseen maahan muun muassa 
rikoksen johdosta tai oikeudenkäyntiä varten maahan, jossa hänen ihmisoikeutensa ja 
oikeusturvansa on taattu. Hallituksen esitys annettaneen lähiaikoina. 
 

Valtioneuvosto katsoi selvityksessään E 59/1996, että vapautensa menettäneen henkilön 
väliaikaisesta siirtämisestä toiseen valtioon kuultavaksi olisi säädettävä perustuslain 
säätämisjärjestyksessä, koska tuolloisen hallitusmuodon 7 §:n mukaan Suomen kansalaista 
ei saanut vastoin tahtoaan luovuttaa tai siirtää toiseen maahan. Mikäli perustuslain 9 §:n 3 
momenttia muutetaan kaavaillulla tavalla, perustuslaillista ongelmaa ei enää jatkossa ole. 
 

5. Yksityiskohtaiset huomautukset 
 

Säätämistaso 
 
Eduskunta ei ole tähän mennessä ottanut kantaa siihen, missä määrin rikosoikeusapu-lain 
säännökset saatetaan yhdenmukaisiksi sopimuksen kanssa. Vaihtoehtoisesti sopimus 
voidaan saattaa voimaan pelkästään niin sanotulla blankettilailla, jolloin sopimuksen 
määräyksiä sovellettaisiin suoraan. Hallituksen esityksessä on omaksuttu välimuoto. 
Osittain vuoden 2000 yleissopimuksen määräyksiä sovellettaisiin suoraan, osittain s 
opimusvelvoitteet t oteutettaisiin m uuttamalla r ikosoikeusapulakia j a s äätä-mällä uusi 
laki vapautensa menettäneen henkilön väliaikaisesta siirtämisestä todistelu-tarkoituksessa 
(jatkossa siirtämislaki). 
 
Hallituksen esityksessä ei ole esitetty selkeää linjaa sen suhteen, missä tilanteessa ri-
kosoikeudellinen laillisuusperiaate (PL 8 §, uusi RL 3:1 (515/2003)) edellyttää lakitasoista 
sääntelyä. Osin tähän on syynä se, että vuoden 2000 yleissopimus ei ole varsinaisesti 
itsenäinen sopimus, vaan ainoastaan täydentää Euroopan unionin jäsenvaltioiden välisissä 
suhteissa vuoden 1959 yleissopimusta (ks. 1 artikla) 
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Lähtökohta on kuitenkin selvä. Vaikka perustuslain säännös ja 1.1.2004 voimaan tuleva r 
ikoslain s äännös ko skevat s anamuotonsa m ukaan v ain r angaistuksia j a m uita 
rikosoikeudellisia seuraamuksia, oikeusvaltiollisen perinteen on katsottu edellyttävän myös 
esitutkinnasta ja pakkokeinoista säädettävän eduskuntalain tasoisesti. Pelkän 
sopimusmääräyksen suoran soveltamisen varaan voi siten jäädä lähinnä lakia tarkentavia 
määräyksiä, jotka eivät laajenna lain soveltamisalaa. Niissäkin tapauksissa so-
pimusmääräysten on täytettävä rikoslainsäädännölle asetettava tarkkarajaisuusvaa-timus. 
 

3 artikla - Menettelyt, joissa oikeusapua myös annetaan 
 

Vuoden 2000 yleissopimuksen 3 artiklan 1 kohdan mukaan sopimusta sovelletaan ri-
kosasioiden ohella myös silloin, jos kyse on "hallintoviranomaisen toimivaltaan kuuluvista 
teoista ja jos hallintoviranomaisen asiassa antama päätös voidaan saattaa erityisesti 
rikosasioissa toimivaltaisen tuomioistuimen tutkittavaksi". Säännöksellä viitataan ns. 
hallinnolliseen rikosoikeuteen, joka on käytössä monissa Pohjoismaiden ulkopuolisissa 
Euroopan unionin jäsenvaltioissa. Oikeusapua voidaan antaa niissä jo hallinnollista maksua 
määrättäessä eikä vasta silloin, kun asia on - yleensä vastaajan vaatimuksesta - siirretty 
varsinaiseen rikosasiain oikeudenkäyntiin. 
 

Rikosoikeusapulain 1 §:n 1 momentin mukaan lakia sovelletaan "rikosasiassa, jonka 
käsittely oikeusapua pyydettäessä kuuluu pyynnön esittäneen pyynnön esittäneen tai 
vieraan valtion viranomaisen toimivaltaan" riippumatta siitä, onko viranomainen oikeus- 
vai hallintoviranomainen. 
 

Hallituksen esityksessä katsotaan (s. 16/11), että rikosoikeusapulaki ei ole ristiriidassa 
vuoden 2000 yleissopimuksen kanssa. Hallinnollisessa menettelyssä käsiteltävien ri-
kosasioiden osalta määräys vastaa Schengenin yleissopimuksen 49 artiklan a kohtaa. 
Kansainvälistä oikeusapua koskeva lain on katsottu mahdollistavan jo nyt oikeusavun 
artiklan tarkoittamissa tilanteissa. 
 
Soveltamisalan määrittäminen oli neuvostossa yksi niitä kohtia, jotka aiheuttivat sopimusta 
valmisteltaessa eniten pulmia. Itse asiassa 2 artiklassa määritellään edelleen melko 
epätäsmällisesi, mitkä ovat ne menettelyt, joiden yhteydessä oikeusapua annetaan. 
Oikeusavun antaminen on mahdollista "myös" silloin, kun on kyse hallintoviranomaisten 
toimivaltaan kuuluvista teoista, tai "myös" menettelyissä, jotka koskevat tekoja, joista 
oikeushenkilö voidaan asettaa vastuuseen - "myös" suhteessa mihin? Artiklasta puuttuu 1 
kohta, jossa määrättäisiin yksiselitteisesti, että oikeusapua annetaan ennen kaikkea - ja 
säännönmukaisesti - rikosasioissa. 
 
Kotimaisessa rikosoikeusapulaissa tarkoitettu "rikosasia" tarkoittaa rikosta koskevaa 
viranomaismenettelyä. Ns. hallinnollisten rikoslakien oikeussystemaattinen asema ei ole 
yksiselitteinen. Niitä voidaan pitää rikosasioina, joita käsitellään hallinnollisessa 
menettelyssä. Niitä voidaan pitää myös hallinnollisina asioina, joihin sovelletaan rikoslain 
yleisiä o ppeja j a j otka m aksuun m äärätyllä o n o ikeus s aada r ikosprosessin kohteeksi 
niin halutessaan. Ongelma kertautuu artiklan 2 kohdan tulkinnassa. Siinä säädetään, että 
oikeusapua annetaan myös 1 kohdassa tarkoitetuissa, "sellaisia tekoja koskevissa m 
enettelyissä, j oista o ikeushenkilö v oidaan a settaa v astuuseen p yynnön esittäneessä 
jäsenvaltiossa". Esimerkiksi Ruotsissa käytössä oleva "företagsbot" - nimistä seuraamusta 
ei ole luettu varsinaisesti rangaistukseksi tehdystä rikoksesta. 
 
Siitä huolimatta, että Schengen-sopimuksen implementoinnin yhteydessä rikosoikeu-
sapulakia ei katsottu välttämättömäksi muuttaa tässä suhteessa, esitän harkittavaksi, olisiko 
rikosoikeusapulain 1 §:n toiseksi momentiksi lisättävä selvyyden vuoksi seuraavanlainen 
säännös. 

 
"Tätä lakia sovelletaan Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä myös 
hallintoviranomaisten toimivaltaan kuuluviin tekoihin, jos hallintoviran-
omaisen asiassa antama päätös voidaan saattaa erityisesti rikosasioissa 
toimivaltaisen tuomioistuimen tutkittavaksi." 

 



 

 

4 artikla - Muodollisuudet ja menettelyt keskinäistä oikeusapua koskevien pyyntöjen 
täyttämisessä 
 
Vuoden 2000 yleissopimus edellyttää, että pyynnön vastaanottaneen jäsenvaltion on 
noudatettava pyynnön esittäneen jäsenvaltion nimenomaisesti ilmoittamia muodollisuuksia 
ja menettelyjä elleivät ne ole "pyynnön vastaanottaneen jäsenvaltion lainsäädännön 
perusperiaatteiden vastaisia". Rikosoikeusapulain 11 §:n mukaan oikeusapu-pyynnössä 
"voidaan noudattaa pyynnössä esitettyä erityistä muotoa tai menettelyä, jos tätä ei voida 
pitää Suomen lainsäädännön vastaisena". 
 

Hallituksen esityksessä tiukennettaisiin Suomen viranomaisen velvollisuutta noudattaa 
pyynnössä esitettyä erityistä muotoa tai menettelyä paitsi Euroopan unionin jäsenvaltioiden, 
myös muiden valtioiden suhteen (ks. rikosoikeusapulain ehdotettu 11 §). Asia lienee 
vähämerkityksinen, eikä sopimusvelvoitteita laajempaan implementointiin ole 
huomauttamista. 
 

9 artikla — Vapautensa menettäneen henkilön väliaikainen siirtäminen tutkintaa varten 
 
Sopimuksen 9 artiklan mukaan "vapautensa menettänyt" henkilö voidaan väliaikaisesti 
siirtää todistelutarkoituksessa rikoksen tutkintaa varten toiseen jäsenvaltioon. Artikla 
täydentää Euroopan neuvoston vuoden 1959 oikeusapusopimuksen 11 artiklaa, joka niin 
ikään mahdollistaa väliaikaisen siirron, mutta johon Suomella on varauma. 
 

Suomen lainsäädäntö ei sisällä EU:n vuoden 2000 yleissopimuksen 9 artiklan mukaisia 
säännöksiä, jotka mahdollistavat vapautensa menettäneen henkilön väliaikaisen siirtämisen. 
Nyt on tarkoitus säätää erillinen laki vapautensa menettäneen henkilön väliaikaisesta 
siirtämisestä todistelutarkoituksessa rikosasioissa (lakiehdotus 3, siirtä-mislaki). 
 
Artiklan 3 kohdan mukaan jäsenvaltio voi ilmoittaa, että menettelyn soveltamiseen 
tarvitaan aina siirrettävän henkilön suostumus. Hallituksen esityksessä lähdetään siitä, että 
suostumusta ei tarvita. Ratkaisua puoltaa todistajan yleinen velvollisuus saapua 
esitutkintaan ja oikeudenkäyntiin myös silloin, kun kutsu perustuu ulkomailta tulleeseen 
oikeusapupyyntöön (ks. HE s. 35/1). 

 
Tässä kohdin hallituksen esityksessä on pieni epätarkkuus, kun siinä esitetään 
(s. 35/1), että rikoksesta epäillyllä on velvollisuus saapua oleskelu-
paikkakunnallaan esitutkintaan. Ensi vuoden alussa voimaan tulevan esi-
tutkintalain 17 §:n muutoksen (643/2003) jälkeen tämä velvollisuus koskee 
saapumista myös yhteistoiminta-alueen poliisipiiriin. Tälläkin hetkellä 
velvollisuus koskee poliisipiirin alueella olevaan kuulusteluun saapumista. 

 

Hallituksen esityksessä katsotaan lisäksi, että eroa ei ole tehtävä sen suhteen, onko 
siirrettävä henkilö epäillyn vai todistajan asemassa. Oikeusavun toimivuuden kannalta 
olisikin epätarkoituksenmukaista, jos vapautensa jo menettäneen epäillyn siirtämiseen 
Suomeen edellytettäisiin hänen suostumustaan. Vastoin tahtoa tapahtuva siirtäminen ei 
vaikuttaisi merkittävästi tällaisen henkilön oikeusasemaan, joka on joka tapauksessa 
menettänyt vapautensa. 
 

Poikkeuksen muodostaisi siirtämislain 7 §:n 1 momentin mukaan kuitenkin Suomen 
kansalainen, jota ei voitaisi siirtää Suomeen vasten tahtoaan. Syynä on vielä voimassa oleva 
perustuslain 9 §:n 3 momentti, joka kieltää Suomen kansalaisen siirtämisen Suomesta 
vastoin tahtoaan. Edellä selostettiin perustuslain muutoshanketta, joka on varsin pitkällä ja 
joka poistaisi tämän valtiosääntöongelman. 
Näitä hallituksen esityksen lähtökohtia voidaan pitää asianmukaisina. Katson kuitenkin, 
että mikäli perustuslain muutoshanke etenee nopeasti, Suomen kansalaista koskevaan 
poikkeukseen voi olla syytä palata piankin. Jos eurooppalaisen pidätysmääräyksen 
puitteissa suomalainen rikoksesta epäilty siirretään toiseen Euroopan unionin jäsenvaltioon 
ilman suostumustaan, en näe suurta estettä sille, miksi todistelutarkoituk-sessa ei voitaisi 
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menetellä samalla tavalla. Tällä hetkellä tällainen menettely edellyttäisi kuitenkin vielä 
supistettua perustuslain säätämisjärjestystä, johon ei ole syytä mennä. 
 

Sopimustekstistä ei käy ilmi, mihin "vapautensa menettäneen" henkilön käsitteellä 
viitataan. On selvää, että esimerkiksi mielenterveyslain 8 §:n tarkoittamalla tavalla 
tahdonvastaisesti hoitoon otettua potilasta artikla ei voi tarkoittaa. Pidätettyjen kohdalla 
väliaikaisesta siirtämisestä ei voida puhua, koska väliaikainen siirtäminen ei saa pidentää 
vapaudenmenetysaikaa. Sama pätee ulkomaalaisen säilöönottoon. 
 

Siirtämislakia koskevissa hallituksen esityksen perusteluissa (s. 96/11) todetaankin, että laki 
koskee ainoastaan rikoksen johdosta vapautensa menettäneitä henkilöitä eli vankeus- ja 
tutkintavankeja. Tällainen rajaus olisi voinut olla syytä kirjoittaa lakitekstiinkin, jossa 
puhutaan yleissopimuksen tavoin vain "vapautensa menettäneistä " henkilöistä. Lakiteksti 
on jätetty avoimeksi todennäköisesti siitä syystä, e ttä yi eissopi-muksen 25 artikla ei salli 
varaumien tekemistä sopimukseen. 

 
Tutkintavankienkaan osalta laki ei tosin ole ongelmaton. Tutkintavangin asia on 
käsiteltävä uudelleen kahden viikon välein. Miten tämä olisi tarkoitus toteuttaa 
tilanteessa, jossa uudelleenkäsittely tapahtuisi henkilön ollessa väliaikaisesti 
siirrettynä ulkomaille? Miten menetellään, jos henkilö tällaisessa uudelleen 
käsittelyssä päätetään vapauttaa kesken ulkomailla olon? 

 
Artiklan 4 kohdan mukaan aika, joka henkilöä pidetään vapautensa menettäneenä pyynnön 
vastaanottaneessa jäsenvaltiossa, vähennetään asianomaiselle henkilölle pyynnön 
esittäneessä jäsenvaltiossa (tässä tapauksessa Suomessa) määrätystä tai määrättävästä 
vapaudenmenetysajasta. Vastaavasti siirtämislain 8 §:n 4 momentin mukaan "aika, jonka 
henkilö on väliaikaisen siirtämisen johdosta vapautensa menettäneenä, on Suomessa 
luettava vapaudenmenetysajaksi". 
 

Hallituksen esityksen perusteluihin (s. 35/II-36/I ja s. 100/11-101 /I) voidaan huomauttaa, 
että vapaudenmenetysaika otetaan huomioon rikoslain 3 luvun 11 §:n (ja 1.1.2004 voimaan 
tulevan samansisältöisen rikoslain 6 luvun 13 §:n (515/2003)) mukaan paitsi vankeus- myös 
sakkorangaistusta tuomittaessa. Sääntely olisi täsmällisempää, jos siirtämislain 8 §:n 4 
momentti kuuluisi seuraavasti. 

 
"Aika, jonka henkilö on väliaikaisen siirtämisen johdosta vapautensa me-
nettäneenä, on Suomessa luettava rikoslain 6 luvun 13 §:ssä (515/2003) 
tarkoitetuksi vapaudenmenetysajaksi." 

 

Oikeusavun antamisesta tai sen pyytämisestä vapautensa menettäneen henkilön väliaikaista 
siirtämistä koskevissa asioissa päättäisi siirtämislain 4 ja 5 §:ien nojalla oikeusministeriö. 
Siirrettävä henkilö voisi valittaa saman lain 10 §:n mukaan oikeusministeriön päätöksestä 
säilyttämispaikkakuntansa käräjäoikeuteen. 
Hallituksen esityksessä todetaan, että kyseessä olisi poikkeuksellinen järjestely ottaen 
huomioon perustuslain 98 ja 99 §:n säännökset (s. 102/11). Jää kysymään, miksi tässä 
tapauksessa ei ole otettu käyttöön tavanomaista ja perustuslain perusoikeussäännösten 
systematiikan mukaista menettelyä. Siinä oikeusavun antamisesta ja pyytämisestä vastaisi 
käräjäoikeus, jonka ratkaisusta voisi kannella hovioikeuteen. Menettely olisi silloin 
samanlainen kuin pakkokeinoasioissa, mitä koskeviin säännöksiin hallituksen esityksessä 
viitataan tältä osin. Hallituksen esityksessä katsotaan lisäksi (s. 102/11), että käräjäoikeus 
on asiantuntevin tuomioistuin arvioimaan muun muassa sen, saattaako väliaikainen siirto 
pidentää henkilön vapaudenmenetystä. 
 

10 artikla — Kuuleminen videokokouksen avulla 
 
Sopimuksen 10 artikla sisältää määräykset menettelystä, jossa voidaan kuulustella toisessa 
jäsenvaltiossa sijaitsevaa todistajaa, asiantuntijaa ja jopa vastaajaa (kohta 9) vi-
deokokouksen avulla. Rikosoikeusapulain 11 §:n säännökset mahdollistavat jo nyt 
oikeusavun antamisen videokokouksen avulla. Suomen voimassa olevan rikosproses-
silainsäädännön mukaan ei kuitenkaan ole mahdollista käyttää videokokousta siten, että 



 

 

suomalaisessa tuomioistuimessa kuultaisiin ulkomailla olevaa todistajaa videolin-kin 
välityksellä. Artikla ei myöskään velvoita tähän. 
 
Artiklan tarkoituksena on, että pyynnön vastaanottaneen jäsenvaltion viranomainen 
ainoastaan seuraa ja valvoo kuulemisen suorittamisen. Videokokouksen avulla tapahtuvaan 
kuulemiseen on suostuttava, jos sen käyttö ei ole pyynnön vastaanottaneen jäsenvaltion 
lainsäädännön perusperiaatteiden vastaista ja jos viranomaisella on käytettävissään tekniset 
välineet kuulemisen suorittamiseksi. 
 
Tarkoitus on, että yleissopimuksen määräystä sovellettaisiin suoraan sekä oikeusapua 
annettaessa että pyydettäessä. Videokokousten käytön helpottamiseksi hallituksen esi-
tyksessä kuitenkin ehdotetaan, että rikosoikeusapulain 9 §:n 1 momenttiin lisättäisiin 
määräys, jonka mukaan toimivaltainen viranomainen voi päättää, että oikeusapupyyn-nön 
täyttämisessä käytetään vierasta kieltä, jos se pitää tätä tarpeellisena (ks. myös HE:n 
perustelut s. 40/11-41/I). 
 
Yleissopimuksen 10 artiklaan sisältyy hyvin yksityiskohtaisia määräyksiä videoneuvottelun 
toteuttamisesta. Määräykset ovat Suomen näkökulmasta joiltakin osin ongelmallisia, koska 
kuulemisen voi suorittaa oikeusapua pyytäneen jäsenvaltion viranomainen oman 
kansallisen lainsäädäntönsä mukaisesti (5 kohdan c alakohta). 
 
Pyynnön vastaanottaneen valtion - esimerkiksi Suomen - viranomainen ainoastaan valvoisi 
kuulemisen toimittamisen. Sen olisi kuitenkin huolehdittava muun muassa, että todistajan 
kieltäytymisoikeudesta pidetään kiinni (e alakohta) ja että säännöksiä todistajan 
esteellisyydestä noudatetaan sekä pyynnön esittäneen että sen vastaanottaneen valtion 
lainsäädännön mukaisesti. Lakivaliokunnan voisi olla syytä todeta, että tällaisen menettelyn 
soveltaminen edellyttää käytännössä erittäin tiivistä yhteydenpitoa eri valtioiden 
viranomaisten välillä. 
 

14 artikla - Peitetutkinta 
Peitetutkintaa koskevan 14 artiklan perusteella jäsenvaltiot voivat sopia osallistumisesta 
toistensa rikostutkintaan peite- tai väärän henkilöllisyyden turvin toimivien virkamiesten 
avulla, Artikla ei edellytä peitetutkintaa koskevan lainsäädännön luomista, mutta jos 
peitetutkinta on jäsenvaltiossa sallittua, artikla mahdollistaa, että valtiot voivat tehdä 
päätöksen toistensa rikostutkintaan osallistumisesta. 
 
Suomi aikoo osallistua valeostoihin ja peitetoimintaan vuoden 2000 yleissopimuksen 
puitteissa. Tähän on varmasti kaikki syy - itse asiassa peitetoiminnan ja valeostojen 
tarpeellisuutta perusteltiin aikanaan nimenomaan valtioiden rajat ylittävän rikollisuuden 
torjunta- ja selvittämisintressillä. 
 
Käytännössä sillä, onko kyse rikoksen selvittämisessä käytettävistä pakkokeinoista vai 
muista esitutkintatoimenpiteistä, on asiassa merkitystä. Rikosoikeusapulaki ei pää-
sääntöisesti edellytä oikeusavun antamisen edellytykseksi kaksoisrangaistavuuden 
vaatimusta eli sitä, että teko, joka on oikeusapupyynnön perusteena, olisi vastaavissa 
olosuhteissa tehtynä myös Suomen lain mukaan rangaistava teko. Oikeusavun antamiseen 
ei kuitenkaan saa käyttää pakkokeinoja, jos tämä ei Suomen lain mukaan olisi sallittua, jos 
pyynnön perusteena oleva teko olisi tehty Suomessa vastaavissa olosuhteissa. 
 
Tämä tarkoittaa sitä, että Suomen viranomaiset täyttävät oikeusapupyynnön pakkokeinolain 
mukaisesti vain silloin, kun ns. kaksoisrangaistavuuden vaatimus täyttyy. EU:n vuoden 
2000 yleissopimus ei sisällä määräystä kaksoisrangaistavuuden vaatimuksesta luopumisesta 
eikä sellaisesta ehdoteta säädettävän rikosoikeusapulain 23 §:ssä. 
 
Rikosoikeusapulain 23 §:n 1 momenttia esitetään muutettavaksi ainoastaan siten, että 
pakkokeinolain ja poliisilain mukaista peitetoimintaa ja valeostoja voidaan suorittaa 
vieraan valtion viranomaisen tekemän oikeusapupyynnön perusteella. Oikeusavun 
laajennus koskisi siis paitsi Euroopan unionin jäsenmaita, myös muita vieraita valtioita. 
Ainoastaan Euroopan unionin jäsenvaltion virkamiehelle voitaisiin kuitenkin antaa oikeus 
toimia Suomen alueella (ks. voimaansaattamislain 3 §). Lisäksi laajaa soveltamisalaa 
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perustelee se, että pakkokeinojen käyttö rikosoikeusavun mukaan on aina 
harkinnanvaraista. 
 
Esitykseen liittyy tältä osin myös ehdotus ampuma-aselain 17 §:n muuttamisesta. Vaikka 
Euroopan unionin toisen jäsenvaltion virkamiehelle ei annettaisi yleisiä poliisin 
toimivaltuuksia Suomessa (vaan ainoastaan oikeus suorittaa Suomen lain mukaan rikoksen 
selvittämiseksi peitetoimintaa ja valeostoja), tälle annettaisiin rajattu oikeus kantaa a setta 
Suomessa. Hallituksen esityksen tavalla rajattuna e n näe a seenkanto-oikeudessa ongelmia. 
 

17-22 artiklat (osasto III) - Telekuuntelu 
 
Sopimuksen 17-22 artiklat sisältävät telekuuntelua koskevat määräykset. Ne eivät sisällä 
määräyksiä telekuuntelun edellytyksistä eli siitä, millä edellytyksillä jäsenvaltiot sallivat 
telekuuntelun. Nämä edellytykset määräytyvät kunkin jäsenvaltion kansallisen 
lainsäädännön mukaan. 
 

Käytännössä oikeusapua voidaan pyytää henkilön televiestinnän kuuntelemiseksi silloin, 
kun henkilö on pyynnön esittäneessä jäsenvaltiossa ja pyynnön esittänyt jäsen 



 

 

valtio tarvitsee vastaanottajavaltion teknistä apua viestien kuuntelemiseksi, tai kun 
kyseinen henkilö on pyynnön vastaanottaneessa jäsenvaltiossa ja viestejä voidaan 
kuunnella kyseisessä jäsenvaltiossa (18 artikla) tai kolmannessa jäsenvaltiossa sijaitsevien 
telepalveluja tarjoavien yritysten avulla (esimerkiksi satelliittiasemien ylläpito, 19 artikla). 
Lisäksi määrätään keskustelua herättäneestä mahdollisuudesta kuunnella toisen 
jäsenvaltion alueella olevan henkilön televiestintää ilman kyseisen jäsenvaltion teknistä 
apua (20 artikla). 
 
Määräykset eivät poikkea jo nykyisin rikosoikeusapulaissa voimassa olevasta periaatteesta, 
jonka mukaan Suomen viranomaiset voivat antaa oikeusapua telekuuntelun suorittamisessa 
Suomen alueella, jos kuuntelu voitaisiin suorittaa vastaavassa tapauksessa Suomessa. Siten 
telekuunteluun on hankittava lupa suomalaiselta tuomioistuimelta Suomen lainsäädännön 
mukaisesti. Näin menetellään myös vuoden 2000 yleissopimuksen perusteella, jos Suomen 
viranomaista pyydetään kuuntelemaan Suomessa olevan henkilön puhelua. 
 
Suomessa sovellettaisiin pääosin suoraan yleissopimuksen määräyksiä. Voimaantulo-
lakiin on otettu kolme selventävää säännöstä (ehdotetut 4-6 §:t). Vaikka kyseessä on 
periaatteellisesti suuri muutos nykytilaan, katson, että hallituksen esitys voidaan hyväksyä 
tältä osin. 

Eduskunnassa, 9.10.2003 

Ari-Matti Nuutila 
Rikosoikeuden professori, Turun yliopisto 
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Apulaisoikeusasiamies Ilkka Rautio 

9.10.2003 

HE 31/2003, keskinäinen oikeusapu rikosasioissa 

Eduskunnan lakivaliokunnalle 

 
 
 
 
 

Yleistä 

Totean aluksi, että minulla on mahdollisuus vain rajoitetusti ottaa kantaa tähän varsin 

laajaan ja monimuotoiseen esitykseen. Tulen keskittymään vain muutamiin erityisesti 

laillisuusvalvonnan kannalta merkittävinä pitämiini seikkoihin. 
 

Esityksen tavoite eli EU:n jäsenvaltioiden välisen oikeudellisen yhteistyön tehostaminen 

ja helpottaminen rikosasioissa on luonnollisesti perusteltu. M yös s e p erusajatus, että 

oikeusapua ollaan periaatteessa valmiit antamaan kansallisten pakkokeino- ym. sään-

nösten sallimissa rajoissa, on hyvä lähtökohta. 
 

Rikostutkinnan tehostamiseen ja helpottamiseen liittyy kuitenkin aina väistämättä kysy-

mys riittävistä oikeusturvatakeista. Tässä suhteessa kansainvälinen yhteistyö helposti 

monimutkaistaa asioita. Joudutaan sovittamaan yhteen erilaisia esitutkintakeinoja oike-

uttavia lainsäädäntöjä. Tällöin on tärkeää, että myös vastuujärjestelmien toimivuus säi-

lytetään. Perus- ja ihmisoikeuksien kannalta katsoen hyvän rikostutkinnan edellytyksiin 

kuuluu oikea, perus-ja ihmisoikeuksia kunnioittava asennoituminen. On mielenkiintoista 

nähdä, mihin suuntaan lisääntyvä kansainvälinen poliisiyhteistyö kehittää suomalaista 

"poliisikulttuuria". Totean myös, että varsinkin Euroopan Unionin laajentuessa oikeus-

apuyhteistyön piiriin tulee valtioita, joiden oikeuskulttuuri voi poiketa paljonkin meikäläi-

sestä - poliisin toimintatavoista puhumattakaan. 
 

Valittu lainsäädäntötekniikka ei ole ongelmaton. Esityksessä todetaan, että "joiltain osin" 

on katsottu tarpeelliseksi muuttaa mm. kansainvälisestä oikeusavusta rikosasioissa 

annettua lakia, mutta pääasiallisesti yleissopimus olisi niin yksityiskohtainen, että sitä 

voitaisiin soveltaa suoraan ja erillistä asiasisältöistä lainsäädäntöä ei siis esityksen 

mukaan tarvittaisi. Tällainen ratkaisu on toki lainvalmistelijan kannalta vaivaton, mutta 

hyvin vaativa rikosoikeusapua käytännössä antavalle viranomaiselle. Jäljempänä 

käsittelen yksityiskohtaisemmin eräitä tältä kannalta ongelmallisia kohtia ja tyydyn 

tässä vain toteamaan, että valittu tekniikkakin osaltaan johtaa vaikeaselkoiseen ja 

tulkinnanvaraiseen säännöstöön. Lisäksi totean, että esityksen perusteluissa joudutaan 



 

 

monissa keskeisissäkin kohdissa viittaamaan yleissopimuksen selitysmuistioon, koska 

sopimus itsessään ei anna vastausta kaikkiin olennaisiinkaan ongelmiin. Tämä edelleen 

monimutkaistaa tilannetta. Kuitenkin, kun kysymys on poliisin toiminnasta ja osin 

perusoikeuksien ydinalueeseen syvästikin kajoavista säännöksistä, tulisi säännösten olla 

mahdollisimman tarkkarajaisia ja täsmällisiä. Tätä vaatii sekä säännösten kohteina 

olevien henkilöiden että myös niiden käyttäjien oikeusturva. 
 

Esityksessä tunnustetaan, että yleissopimus on laaja ja sisältää uusia yhteistyön muo-

toja, mistä syystä voimaansaattamisvaiheessa on vaikea ennakoida kaikkia niitä on-

gelmia, joita yleissopimuksen soveltaminen voi käytännössä aiheuttaa (HE s.6). Tämä 

herättää kysymyksen, kuinka tarkkaan mahdollisia ongelmia ylipäätään on pyritty kar-

toittamaan. Tiedetäänkö todella, mihin kaikkeen ollaan sitoutumassa ? Joka tapauksessa 

sopimuksen soveltamisen seurannan tärkeys korostuu tilanteen ollessa tämä. Lailli-

suusvalvonnan kannalta ongelmana on edellä mainittu säännöstön vaikeaselkoisuus ja 

tulkinnanvaraisuus. 
 
 

Valvotut läpilaskut 

Valvottua läpilaskua ei ole määritelty 12 artiklassa tai sopimuksessa muutoinkaan. Si-

nänsä eräissä Suomea sitovissa kansainvälisissä sopimuksissa on mainittu valvotut lä-

pilaskut, mutta niissäkään ei ole määritelty mitä se on, eikä myöskään esimerkiksi, kuka 

siitä päättää ja millä edellytyksillä. Suomen lainsäädäntöön ei ylipäätään sisälly sään-

nöksiä valvotusta läpilaskusta kuten esityksessäkin on todettu. On vain tulkittu, että se 

on rikosoikeusapulain tarkoittamaa muuta oikeusapua ja että se olisi sallittua, kun sitä ei 

ole laissa kielletty. 
 

Esityksessä todetaan, että valvotun läpilaskun käsitettä on tulkittava kansallisen lain-

säädännön ja kansallisten käytäntöjen mukaisesti. Kun kansallista lainsäädäntöä ei ole, 

lienee tilannetta tulkittava niin, että Suomessa menetellään "käytännön" mukaisesti -

mitä se sitten onkin. Vaikka sinänsä pidän perusteltuna, että valvotut läpilaskut olisivat 

käytettävissä, ei tilanteen sääntelemättömyys ole mielestäni hyväksyttävää, vaikka val-

votun läpilaskun ydinsisältö lienee - toivottavasti - suhteellisen vakiintunut. Kysymys on 

niin merkittävästä toimenpiteestä, että tilanne ei mielestäni ole tyydyttävä perustuslain 

2 §:n 3 momentissa julkilausutun oikeusvaltioperiaatteen kannalta. Toiminnan 

jälkikäteisvalvonnankin näkökulmasta tilanne on ongelmallinen. Olisi toivottavaa, että 

tältä osin ryhdyttäisiin pikaisesti lainsäädäntötoimiin. 
 
 

Peitetutkinta 

Suomen laki ei tunne käsitettä peitetutkinta eikä sitä määritellä sopimuksessakaan 

muutoin kuin, että se on virkamiesten toimintaa peite- tai väärän henkilöllisyyden turvin. 

Tämä kuuluu nähdäkseni poliisilain 28 §:ssä määritellyn peitetoiminnan alaan. Poliisilain 

mukaisen valeoston määritelmään ei sen sijaan kuulu väärän tai peitehenkilöllisyy-den 
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käyttö; eri asia on että käytännössä valeostotilanteisiin liittyy (joko aina tai ainakin 

varsin usein) jonkinasteista peitetoimintaa. Viittaan tässä yhteydessä hallintovaliokunnan 

kannanottoon siitä, että mikäli valeostotilanteessa joudutaan käyttämään vääriä 

asiakirjoja tai vääriä rekisterimerkintöjä, on jo kysymys peitetoiminnasta (HaVM 

17/2000). Sinänsä valeosto ei siis mielestäni kuulu 14 artiklan soveltamisalaan (vrt. esi-

tys s.53 , ks. myös voimaansaattamislain 3 §, jossa valeosto mainittu). Suomen laissa 

valeosto ja peitetoiminta ovat erillisiä pakkokeinoja. 
 

Yleisellä tasolla arvioin, että ulkomaisen virkamiehen toiminta peitetutkinnassa Suo-

messa tai suomalaisen virkamiehen peitetutkinta ulkomailla on vielä vaikeammin valvot-

tavaa sekä virkakoneiston sisäisesti että myös esimerkiksi jälkikäteen laillisuusvalvojal-le 

kuin vastaava kansallinen toiminta. 
 

Esimerkiksi aseenkanto-oikeudesta todetaan ensin ongelmalliseksi, koska toisissa 

maissa on erilaisia toimintatapoja aseen käytössä kuin suomalaisilla virkamiehillä (s. 

57). Herää kysymys siitä, miten hyvin on mahdollista varmistaa se, että nämä "erilaiset 

toimintatavat" eivät virkamiehen mukana siirry Suomeen ja että hän esimerkiksi tietää, 

mitkä ovat Suomessa hätävarjeluun oikeuttavia tilanteita. Esityksen perusteluissa tode-

taan muun muassa, että päätös aseesta tehtäisiin tilannekohtaisesti toiminnan aikana. 

Aseen kantamiseen annettaisiin lupa vain tilanteissa, joissa se on välttämätöntä toimin-

nan luonteen vuoksi. Välttämättömyys-kriteeri on väistämättä väljä ja asian luonteen 

vuoksi ehkä muodostuu itse asiassa pääsäännöksi. Voinee vain toivoa, että jo operaa-

tioiden suunnittelussa aseen kantamista vaativat peitetutkinnat rajattaisiin mahdol-

lisimman vähiin. Vielä kiinnitän huomiota siihen, että perusteluissa on mielestäni varsin 

yksioikoisesti lähdetty siitä, että poliisilain 27 §:n 3 momentti ja 46 § (joissa on kysymys 

poliisia tilapäisesti avustavan henkilön oikeudesta voimakeinojen käyttöön) soveltuvat 

jäsenvaltion virkamieheen. Epäilen, että ko. lainkohtia säädettäessä ei ole ajateltu täl-

laisen henkilön olevan aseistettu vieraan valtion poliisi. 
 

Perusteluissa ei käsitellä sitä, mitä tarkoittaa se (14 artiklan määräys), että jäsenvaltiot 

sopivat asianomaisten virkamiesten oikeudellisesta asemasta peitetutkinnan aikana. 

Tämä jää ainakin minulle epäselväksi (ks. esim. 15 artikla). Ainakaan rikosoikeudelli-

sesta asemasta ei voi sopia. Se määräytyy lain nojalla. 
 
 

Virkamiesten rikosoikeudellinen asema 

Ulkomaisen Suomessa toimivan virkamiehen rikosoikeudellista vastuuta koskevat 

säännökset on vastikään uudistettu. Ne ulottavat rikosoikeudellisen vastuun varsin pit-

källe. Valtaosa rangaistavista teoista on varmaankin myös ulkomaisen virkamiehen 

helppo mieltää rangaistaviksi, mutta ns. yleisiä virkarikoksia (RL 40:9 ja 10) koskevat 

säännökset saattavat olla tässä suhteessa eri asemassa. Niissä rangaistavuus perustuu 

osaksi rikoslain ulkopuolisiin säännöksiin ja määräyksiin, jotka tosiasiassa pitkälle 



 

 

muokkaavat rangaistavuuden alaa. Suomessa lienee kansainvälisesti melko tiukka käy-

täntö esimerkiksi virkamiehelle annettavien etujen vastaanottamisessa. Samoin vaati-

mukset kiinniotettujen tai pidätettyjen kohtelusta voivat yllättää toisesta kulttuurista 

tulevan. Vielä olennaisempaa on tietää suomalaisen hätävarjelusäännöstön soveltamis-

käytäntö. On tärkeää, että näistä asianmukaisesti tiedotetaan poliisimieheile, jonka on 

tarkoitus toimia maassamme. 
 

Ulkomailla toimiva suomalainen virkamies on virkarikosvastuussa myös ulkomailla teh-

dystä rikoksesta. Tästäkin saattaa aiheutua "kulttuurisia" eroja. Vaatiiko peitetoiminta 

esimerkiksi huumerikosten selvittelyssä joissakin maissa ryhtymistä tekoihin, jotka eivät 

ole Suomen lainsäädännössä sallittuja. Tässä suhteessa kiintoisa on esityksen peruste-

lujen (s.58) toteamus, että "kysymys suomalaisen virkamiehen toimivaltuudesta Euroo-

pan unionin toisen jäsenvaltion alueella määräytyy sen jäsenvaltion lain mukaan, jossa 

suomalainen virkamies toimisi". Suomessa peitetoiminta ei oikeuta rikoksiin osallistu-

mista eikä mainittua lausumaa mielestäni pitäisi tulkita näin, että suomalainen virkamies 

voisi ulkomailla tapahtuvassa peitetoiminnassa tehdä rikoksia. Muiden kuin virkarikos-

säännösten soveltamista tosin rajoittaa useimmiten ns. kaksoisrangaistavuuden vaati-

mus. Ongelmia saattaa kuitenkin ilmetä ainakin sen suhteen, missä määrin mainittuja 

yleisiä virkarikoksia koskevia säännöksiä voidaan soveltaa ulkomailla tapahtuneisiin te-

koihin. 
 

Laillisuusvalvojan näkökulmasta käytännön ongelmia voi esiintyä käsiteltäessä ulkomai-

seen virkamieheen kohdistuvaa kantelua hänen täällä tekemänsä virkatoimen johdosta. 

Ulkomaisella viranomaisella tai virkamiehellä ei ole velvollisuutta vastata laillisuusvalvo-

jan selvityspyyntöihin eikä laillisuusvalvojalla Suomen lainsäädännön mukaista tietojen-

saantioikeutta. Suomalainen poliisiosapuoli on tietenkin velvollinen osaltaan antamaan 

kaikki vaadittavat tiedot. 
 

Telekuuntelu 

Tältä osin pidän sopimusta vaikeasti hahmotettavana ja se ratkaisu, että "asiasisältöistä 

lainsäädäntöä ei luotaisi" voidaankin mielestäni perustellusti asettaa kyseenalaiseksi. 

Lisäksi totean yleisenä huomiona, että kysymys on perusoikeuden ydinaluetta loukkaa-

vasta pakkokeinosta ja silti mitään määritelmiä (esim. mitä on telekuuntelu, televiesti) ei 

ole. Perusteluissa todetaan, että määräyksiä ei ole sidottu mihinkään tiettyyn tekniik-

kaan vaan ne soveltuvat "kaikkeen olemassa olevaan maanpäälliseen ja satelliittivälit-

teiseen tekniikkaan ja myös tulevaisuudessa kehitettävään tekniikkaan" (s.60). Näin 

väljien kriteerien käyttö on m ietestäni ongelmallista, jos ajatellaan esimerkiksi pakko-

keinosäännöksiltä ainakin Suomessa vaadittavaa täsmällisyyttä ja tarkkarajaisuutta. 

Ongelman pitäisi kuitenkin olla "hallittavissa", koska pakkokeinolaissamme telekuuntelu 

on varsin tarkasti määritelty. Jos suomalaiset tuomioistuimet ja muut viranomaiset nou-

dattavat tarkasti omaa lainsäädäntöään, kerrottu väljyys ei ehkä aiheuta tulkintaongel-
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mia niissä tilanteissa, joissa s uomalainen viranomainen on yhtenä osapuolena. H uo-

miota herättää vielä se, että yleissopimusta voitaisiin esityksen mukaan "soveltuvin osin" 

soveltaa myös televalvontaan (s. 62), vaikka televalvonnasta ei sopimuksessa mainita 

mitään. Esityksen kanta on mielestäni arvostelulle altis. 
 

Kiinnitän huomiota myös siihen, että tuomioistuinta ei ole velvoitettu asettamaan ehtoja ns. 

ylimääräisen tiedon käytölle, kun se myöntää luvan oikeusapuna suoritettavaan te-

lekuunteluun. Sen sijaan ns. kuuntelukieltoja vastaavista rajoituksista on asetettava ehto 

(voimaansaattamislaki 5 §). 
 

Lopuksi totean, että henkilötietojen suojan ei ole katsottu vaativan erityisen lainsäädännön 

laatimista. Ratkaisun perusteltavuus on kyseenalainen. Sopimuksen määräykset ovat 

mielestäni osin kovin yleisluontoisia ainakin verrattuna suomalaiseen henkilötietojen suojaa 

koskevaan lainsäädäntöön. 



 

 

Professori Raimo Lahti 
Helsingin yliopisto 
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Eduskunnan lakivaliokunnalle 
 
Asia: Hallituksen esitys (HE) 31/2003 vp keskinäisestä oikeusavusta rikosasioissa Euroopan 
unionin (EU) jäsenvaltioiden välillä tehdyn yleissopimuksen... hyväksymisestä... 

 
 

Olen antanut lakivaliokunnalle 19.11.2002 lausunnon vastaavasta, rauenneesta HE:stä 185/2002 vp. 
Toistan seuraavassa paljolti jo tuollain esittämiäni näkökohtia. 
 
HE:ssä esitetään lainsäädäntötoimia, joilla keskinäisestä oikeusavusta rikosasioissa EU:n jäsenvaltioiden 
välillä tehty yleissopimus hyväksyttäisiin ja samalla peruutettaisiin keskinäistä oikeusapua rikosasioissa 
koskevaan eurooppalaiseen yleissopimukseen tehty varauma. Näiden toimien edellyttämät lainmuutokset 
tehtäisiin mm. kansainvälisestä oikeusavusta rikosasioissa annettuun lakiin (ri-kosoikeusapulaki; 1994/4). 
 
HE:n lainsäädäntötoimet ovat perusteltuja, koska siten saatetaan Suomessa voimaan EU:ssa mm. Suomen 
myötävaikutuksella valmisteltu keskinäistä oikeusapua koskeva yleissopimus (= Neuvoston säädös 
vuodelta 2000). EU:n kolmannen pilarin alaisen rikosoikeusyhteistyön tehostaminen on kaikkien EU:n 
jäsenmaiden edun mukaista. Näiden EU:n kolmannen pilarin alaisuudessa valmisteltujen yleissopimusten 
kansallinen voimaansaattaminen on ollut EU:n jäsenmaissa heikkoa, mutta nyt esillä oleva yleissopimus 
kuulunee sellaisiin, joiden voimaansaattamiseen suhtaudutaan jäsenmaissa selvästi tavallista 
myönteisemmin. Amsterdamin sopimuksen jälkeen ei vaadita kaikkien jäsenmaiden hyväksyntää niiden 
kansainväliselle voimaansaattamiselle, ja ennen sitäkin yleissopimusta noudatettaisiin sen hyväksyneiden 
jäsenvaltioiden kesken. 
 
Seuraavat huomautukseni ovat yleisluonteisia. Ensinnäkin aihepiirin säädös- ja sopimuskokonai-suudesta. 
 

HE on perusteluineen varsin laaja, ja yleensä yleissopimuksen sisältöä ja sen voimaansaattamisen 
merkitystä Suomen kannalta on selostettu ja arvioitu vakuuttavasti. HE:n toteuttamisen myötä kan-
sainvälistä oikeusapua koskeva lainsäädäntö- ja sopimuskokonaisuus muodostuu kuitenkin entistä 
vaikeammin hahmotettavaksi, koska aihepiiristä säädettäisiin kansallisessa lainsäädännössä (sekä 
yleisessä että erityisesti Pohjoismaiden välistä yhteistyötä koskevassa) ja lisäksi noudatettaisiin rin-
nakkaisesti mitä on sovittu joko monenvälisissä tai kahdenvälisissä sopimuksissa. 
 

On ymmärrettävää, ettei kansainvälistä oikeusapua rikosasioissa annettua lakia ole tässä yhteydessä 
uudistettu laajemmin, koska nyt voimaan saatettava yleissopimus koskee EU:n jäsenvaltioiden välistä 
yhteistyötä, mutta samalla on lainsäädännön sisäisen johdonmukaisuuden sekä yhtenäisen soveltamisen 
kannalta valitettavaa, että HE:n esittämän laajuisesti joudutaan soveltamaan rinnakkai-sesti mainittua 
rikosoikeusapulakia ja nyt voimaan saatettavan yleissopimuksen määräyksiä. Rikos-oikeusapuiain ja 
yleissopimuksen kesken ei toisaalta saa olla ristiriitaa, jolloin etenkin rikosoikeu-savusta kieltäytymisen 
perusteet ja pakkokeinojen käytön rajoitukset ovat tärkeitä (ks. rikosoikeus-pulain 12-13 ja 15 §). 
Sanottuun nähden vertailuna on syytä kiinnittää huomiota siihen, että HE:n 



 

 

ehdottama laki vapautensa menettäneen henkilön väliaikaisesta siirtämisestä todistelutarkoituksessa 
rikosasioissa olisi soveltamisalaltaan yleinen. Edelleen on pantavissa merkille, että esimerkiksi ri-
kosoikeusapulain 11 ja 17 §:ää ehdotetaan muutettavaksi, kun tarkoituksena on, että yleissopimuksen 
määräyksiä tältä osin sovellettaisiin muihinkin kuin EU:n jäsenvaltioihin. 
 

Toivoisin lakivaliokunnan mietinnössä esittävän, että oikeusministeriössä ruvettaisiin YK:n järjes-
täytynyttä rikollisuutta koskevan ns. Palermon yleissopimuksen ja eurooppalaista luovutusmääräys-tä 
koskevan puitepäätöksen (2002) kansallisen voimaan saattamisen jälkeen valmistelemaan rikok-
sentekijöiden luovuttamista ja kansainvälistä rikosoikeusapua koskevaa yhtenäistä lainsäädäntöä, josta 
selviäisivät ainakin tärkeimmät poikkeukset yleisesti sovellettavista säännöksistä silloin kun on kysymys 
EU:n jäsenvaltioiden tai Pohjoismaiden välisestä rikosoikeusyhteistyöstä. 
 
Toiseksi yleissopimusta kansallisesti voimaan saatettaessa on suotavaa, että kansallista esitutkintaa, 
pakkokeinoja ja rikosoikeudenkäyntiä koskeva lainsäädäntö sisältää mahdollisimman pitkälle ne erityiset 
oikeusavun muodot, joista yleissopimuksessa on määräyksiä. Tähän nähden on myönteistä, että 
maassamme on tätä lainsäädäntöä vastikään uudistettu (mm. kuulemisesta videokokouksen tai 
puhelinkokouksen avulla) ja että telekuuntelusta ja peitetutkinnasta on jo aiemmin annettu kotimaista 
lainsäädäntöä. Ongelmia syntyy kuitenkin tapauksissa, jolloin erityistä oikeusapua on annettava 
laajemmassa määrin kuin mikä on mahdollista kotimaisen lainsäädännön perusteella. Tällöin joudutaan 
selvittämään rikosoikeusapulain ja yleissopimuksen sisältöä edellä mainitun rinnakkaissovel-tamisen 
periaatteen pohjalta. Pidän hankalana, että monessa tapauksessa yleissopimusta edellytetään sovellettavan 
suoraan vastoin rikosoikeusapulain toisensisältöisiä säännöksiä. 
 

Valvottujen läpilaskujen osalta on epätyydyttävää, ettei niistä ole lainkaan kotimaista lainsäädäntöä, 
varsinkin kun ne selitetään muunlaiseksi esitutkintakeinoksi kuin pakkokeinoksi, jolloin rikosoikeu-
sapulain kaksoisrangaistavuuden vaatimus ei päde (HE s. 48-50). Toisaalta yhteisistä tutkintaryb-mistä on 
tuoreeltaan säädetty laki EU:n puitepäätöksen voimaansaattamiseksi. 
 

Periaatteellisesti merkittävä säännös on syystä otettu voimaansaattamislain 3 §:ään (toisen jäsenvaltion 
virkamiehen oikeus peitetoimintaan ja valeostoihin Suomessa). Tämän säännöksen merkitystä lain 
säätämisjärjestyksen kannalta on aiheellista tarkoin pohtia (HE s. 108-109). Etenkin voimakeinojen 
käyttömahdollisuus on perustuslailliseltakin kannalta ongelmallinen. Ehdotetun säännöksen 2 momentissa 
tätä oikeutta kyllä rajattaisiin. Toisaalta ihmetystä herättää se, että muun EU-maan virkamiehellä olisi 
yleinen hätävarjeluoikeus (uusittu RL 4:4), kun perustelujen mukaan on pikemmin kyse tällaiselta 
virkamiehiltä sallittavista voimakeinoista (ks. uusittu RL 4:6). Oikeampaa olisi kirjoittaa tuohon 
voimaansaattamislain 3 §:n 2 momenttiin tätä voimakeinojen käyttöä rajaava erillismääräys HE:n s. 58/1 
1. kappaleessa luonnostellulta pohjalta ja viittaamalla sen täydennykseksi RL 4:6:n 2 ja 3 momenttiin 
(vrt. HE:n tähän nähden osittain ristiriitainen perustelu s. 57/11, 1. kappale). 
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HALLITUKSEN ESITYS KESKINÄISESTÄ OIKEUSAVUSTA RIKOSASIOISSA EUROOPAN 
UNIONIN JÄSENVALTIOIDEN VÄLILLÄ TEHDYN YLEISSOPIMUKSEN JA KESKINÄISTÄ 
OIKEUSAPUA RIKOSASIOISSA KOSKEVAN EUROOPPALAISEN YLEISSOPIMUKSEN 
VARAUMAN PERUUTTAMISEN HYVÄKSYMISESTÄ SEKÄ NIIHIN LIITTYVIKSI LAEIKSI (HE 
31/2003); OIKEUSMINISTERIÖN VASTINE ESITETTYIHIN LAUSUNTOIHIN 
 
 
 
 
 

1. KANSAINVÄLISTEN YLEISSOPIMUSTEN VOIMAANSAATTAMISESTA 
 
 

1.1. 
Useat lausunnonantajat (erityisesti apulaisoikeusasiamies) ovat kiinnittäneet huomiota esityksessä 

valittuun yleissopimuksen voimaansaattamistapaan, jossa kansainvälisestä 
rikosoikeusavusta annettuun lakiin (jäljempänä rikosoikeusapu-laki) ei ole 
sisällytetty kaikkia yleissopimuksen määräyksiä vastaavia säännöksiä. 

 
Oikeusministeriö toteaa, että esityksessä on lähdetty siitä periaatteesta, että rikosoikeusapulain 

säännökset säilyisivät kaikkiin valtioihin soveltuvina yleisluontoisina 
säännöksinä. Jo nykyään useat rikosoikeusapua koskevat kansainväliset 
sopimukset sisältävät yksityiskohtaisempia yhteistyötä koskevia määräyksiä 
kuin rikosoikeusapulaki. Myös näiden sopimusten soveltamisen osalta 
Suomen viranomaiset joutuvat soveltamaan rikosoikeusapulain rinnalla 
kansainvälisiä sopimuksia, eivätkä viranomaiset pysty toimimaan ainoastaan 
kansallista lakia soveltamalla. Tämä koskee erityisesti rikosoikeusavun 
pyytämistä, josta kansalliseen lakiin ei sisälly kuin muutamia säännöksiä. 
Käsiteltävän oikeudenalan luonteeseen kuuluu, että viranomaiset joutuvat 
soveltamaan myös kansainvälisten sopimusten määräyksiä. Tämä ei ole uusi 
asia yleissopimuksen voimaansaattamisen osalta. Tämä todetaan myös 
rikosoikeusapulaissa, jonka 30 §:n 2 momentin mukaan lain säännösten 
estämättä kansainvälistä oikeusapua rikosasioissa annetaan myös siten kuin 
oikeusavun antamisesta on erikseen sovittu tai säädetty. 
 
Kun yleissopimus saatetaan Suomessa lailla voimaan, se on Suomessa 
voimassa lain tasoisena säännöksenä siltä osin kuin määräykset kuuluvat 
lainsäädännön alaan. Kuten esityksessä on todettu, yleissopimuksen 
määräykset ovat pääasiallisesti niin yksityiskohtaisia, että niitä voidaan 
soveltaa suoraan suhteessa Euroopan unionin jäsenvaltioihin. Tarkoituk 
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serimukaisena ei ole pidetty, että yleissopimuksen yksityiskohtaisia määräyksiä 
tämän lisäksi kirjoitettaisiin rikosoikeusapulakiin. Esityksessä on kuitenkin 
huolehdittu siitä, ettei rikosoikeusapulain säännösten ja yleissopimuksen 
määräysten välillä ole ristiriitaa. Oikeusministeriö ei pidä perusteltuna 
professori Lahden esittämää käsitystä siitä, että monessa tapauksessa 
yleissopimusta edellytetään sovellettavan suoraan vastoin rikosoikeusapulain 
toisensisältöisiä säännöksiä. 

 
 

1.2. 
Professori Nuutila on lisäksi esittänyt, että niin sanotulla blankettilailla voimaansaatettu sopimus 

ei olisi Suomessa laintasoista sääntelyä ja että pelkän sopimusmääräyksen 
suoran soveltamisen varaan voi jäädä lähinnä lakia tarkentavia määräyksiä, 
jotka eivät laajenna lain soveltamisalaa. 

 

Oikeusministeriö pitää esitettyjä käsityksiä täysin virheellisinä. Kuten edellä on todettu, lailla voi-
maansaatettu sopimus on lain tasoinen ja lakiin rinnastettava säännös myös 
siinä tarkoituksessa kuin perustuslaissa tarkoitetaan siltä osin kuin sopimuksen 
määräykset kuuluvat lainsäädännön alaan. Tämä selviää jo lainsäädännön alaan 
kuuluvia säännöksiä sisältävän kansainvälisen yleissopimuksen vakiomuotoisen 
voimaansaattamislain tavanomaisesta 1 §:stä, jonka mukaan yleissopimuksen 
lainsäädännön alaan kuuluvat määräykset ovat lakina voimassa sellaisina kuin 
Suomi on niihin sitoutunut. Hierarkkisesti valtiosopimuksen määräykset ovat 
siis niiden voimaantultua Suomessa rinnastettava ja tuomioistuimissa ja 
hallintoviranomaisissa sovellettava samalla tavoin kuin Suomen valtionsisäinen 
lainsäädäntö (ks. Valtiosopimusopas 20.5.2002, s. 4). 
 

Blanketti- tai sekamuotoisen voimaansaattamislain käyttäminen ei merkitse sitä, 
etteikö kansallista lainsäädäntöä tarvittaessa tulisi myös asialliselta sisällöltään 
saattaa sopusointuun Suomen kansainvälisten velvoitteiden kanssa (ks. 
Valtiosopimusopas, s. 22). Oikeusministeriön näkemyksen mukaan tällaisen 
tarpeen voidaan katsoa olevan esimerkiksi silloin kun kansallinen lainsäädäntö 
olisi ristiriidassa kansainvälisen yleissopimuksen määräysten kanssa taikka jos 
yleissopimuksen määräykset ovat niin yleisluonteisia, ettei niitä voi pitää 
riittävän tarkkoina suoraan kansalliseen soveltamiseen. Myös 
kriminalisointivelvoitteita sisältävien yleissopimusten määräykset on 
pääsääntöisesti muotoiltu niin, etteivät sopimusten määräykset 
kriminalisoinneista ole suoraan sovellettavia, vaan määräykset velvoittavat 
sopimuksen hyväksyneen valtion säätämään kansallisessa lainsäädännössään 
rangaistavaksi sopimuksessa määritellyt teot. Tällöin siis sopimuksen määräystä 
ei ole välttämättä edes tarkoitettu suoraan sovellettavaksi. 
 

Nyt käsiteltävänä olevan yleissopimuksen osalta hallituksen esityksessä 
ehdotetaan poistettaviksi kansallisen lainsäädännön ja yleissopimuksen väliset 
ristiriitaisuudet. Lisäksi esityksessä katsotaan, että suoraan sovellettaviksi jäävät 
yleissopimuksen määräykset ovat riittävän yksityiskohtaisia ottaen huomioon 
sovellettavan oikeudenalan. Yleissopimuksen 10 artiklan 8 kohta ja 11 artiklan 
5 kohta sisältävät kriminalisointivelvoit-teet, joiden osalta esityksessä todetaan, 
että rikoslain säännökset vastaavat sopimuksen velvoitteita. 
Siltä osin kuin sopimus ei sisällä edellä mainitun mukaisia erityispiirteitä, 
oikeusministeriön mukaan on pidettävä täysin tarkoituksenrnukai-
suuskysymyksenä, kuinka laajalti vastaavan kansallisen lainsäädännön 
säännöksiä muutetaan vastaamaan voimaansaatettavan yleissopimuksen 
määräyksiä. Tällainen harkinta tulee suorittaa yksittäistapauksissa erikseen. 
Pelkästään se seikka, että kyse on rikosprosessioikeuden alaan kuuluvasta 
lainsäädännöstä tai pakkokeinoista ei voi olla perusteena sille, että 
asiasisältöistä lainsäädäntöä olisi aina luotava. Tällaista tapaa Suomessa ei ole 
myöskään noudatettu. Esimerkkinä voidaan muun muassa mainita 
Kansainvälisen rikostuomioistuimen perussääntö (SopS 56/2002). 
 
Kuten edellä on todettu, kansainvälisen rikosoikeusalan yhteistyötä koskevien 
sopimusten osalta on yleinen käytäntö, jonka mukaan asiaa koskevat lait ovat 
yleisluontoisia ja asiaa käsittelevät yleissopimukset sisältävät tarkempia ja 
täydentäviä määräyksiä. Myös Suomen velvoitteet antaa kansainvälistä 
rikosoikeusapua perustuvat usein pelkästään yleissopimukseen, eivätkä 
kansalliseen lainsäädäntöön, joka usein vain mahdollistaa oikeusavun 
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antamisen. Kuten edellä on todettu, mainitulla alalla olisi täysin 
epätarkoituksenmukaista ja joskus jopa täysin mahdotonta, että oikeusavun 
pyytämisestä säädettäisiin kattavasti asiasisältöisellä kansallisella 
lainsäädännöllä. 

 
 

1.3. 
Professori Lahti on toivonut, että lakivaliokunta esittäisi mietinnössään, että oikeusministeriö ryhtyisi niin 

sanotun Palermon yleissopimuksen ja eurooppalaista pidätys-määräystä 
koskevan puitepäätöksen kansallisen voimaan saattamisen jälkeen 
valmistelemaan rikoksen johdosta tapahtuvaa luovuttamista ja kansainvälistä 
rikosoikeusapua koskevaa yhtenäistä lainsäädäntöä, josta selviäisivät 
tärkeimmät poikkeukset yleisesti sovellettavista säännöksistä silloin kun on 
kysymys EU:n jäsenvaltioiden tai Pohjoismaiden välisestä 
rikosoikeusyhteistyöstä. 

 

Oikeusministeriö katsoo, että rikoksen johdosta tapahtuvaa luovuttamista koskevan lainsäädännön 
osalta tarvetta mainittuun uudistustyöhön ei ole. Mainitun puitepäätöksen 
voimaansaattamisen jälkeen EU:n jäsenvaltioita koskeva luovuttamista koskeva 
sääntely sisältyisi kattavasti hallituksen esityksessä 88/2003 vp ehdotettuun 
EU:n jäsenvaltioita koskevaan erilliseen lakiin. Pohjoismaiden osalta kyseinen 
sääntely sisältyy jo nyt erilliseen omaan lakiin, joka sisältää kattavan 
pohjoismaita koskevan sääntelyn. Pohjoismainen luovuttamislaki on tarkoitus 
uudistaa yhteispohjoismaisessa yhteistyössä lähiaikoina, koska EU:ssa 
hyväksytty uusi lainsäädäntö tätä edellyttää. Muiden valtioiden osalta 
säännökset tulisivat sisältymään yleiseen luovuttamislakiin sekä niihin 
kansainvälisiin yleissopimuksiin ja kahdenvälisiin sopimuksiin, joita Suomi on 
tehnyt EU:n ulkopuolisten valtioiden, jotka eivät ole pohjoismaita, kanssa. 
Oikeusministeriö ei pidä tarkoituksenmukaisena mainittujen kolmen lain 
yhdistämistä, eikä sitä, että luovuttamislainsäädännöstä ja muuta 
rikosoikeusapua koskevasta lainsäädännöstä koottaisiin vain yksi laki, koska 
lakien yhdistämisestä ei saataisi mitään käytännön lisäarvoa eikä lakiteknistä 
selkeyttä nykyiseen tilanteeseen verrattuna. 
Kansainvälisen rikosoikeusavun osalta oikeusministeriö katsoo hallituksen 
esityksessä omaksutun voimaansaattamistavan mukaisesti, että tässä vaiheessa 
ei ole tarkoituksenmukaista luoda erillistä EU:n jäsenvaltioita koskevaa yleistä 
sääntelyä. Tämä johtuu ensinnäkin siitä, että nyt voi-maansaatettavassa 
yleissopimuksessa on vain joitakin määräyksiä, joiden mukaista sääntelyä 
sovellettaisiin vain EU:n jäsenvaltioihin. Näistäkin määräyksistä osa sisältyy 
Euroopan neuvoston vuoden 1959 rikosoi-keusapua koskevan yleissopimuksen 
toiseen pöytäkirjaan lähes yhdenmukaisessa muodossa kuin ne ovat 
yleissopimuksessa. Suomi on juuri allekirjoittanut kyseisen toisen pöytäkirjan, 
joka on tarkoitus saattaa lähiaikoina voimaan. Kyseiset vain EU:n 
jäsenvaltioihin sovellettavat sopimusmääräykset (esimerkiksi video- ja 
puhelinkuulustelu) tulisivat siis Euroopan neuvoston toisen lisäpöytäkirjan 
voimaansaattamisen jälkeen soveltumaan lähes samansisältöisinä yhä 
useampaan valtioon (yleensä vähemmän velvoittavina). Oikeusministeriön 
näkemyksen mukaan kyseistä toista pöytäkirjaa voimaansaatettaessa on 
luonnollista harkita, miltä osin rikosoikeusapulakiin on tarkoituksenmukaista 
ottaa uusia säännöksiä. Siltä osin kun se on ollut mahdollista, tätä 
voimaansaattamistyö-tä on osin jo ennakoivasti tehty nyt käsiteltävänä olevassa 
esityksessä, kuten esityksessä on mainittu. Lisäksi EU:n jäsenvaltioiden osalta 
on kansallisesti hyväksyttäväksi tulossa ensi vuonna myös vuoden 2000 oi-
keusapusopimuksen lisäpöytäkirja. Koska oikeudenala on juuri nyt keskeisten 
muutosten kohteena, ei yleisen kattavan kansallisen lainsäädännön luominen 
tällä hetkellä oikeusministeriön näkemyksen mukaan ole 
tarkoituksenmukaisinta. Pohjoismaiden osalta voidaan todeta, että niihin 
pääsääntöisesti sovelletaan rikosoikeusapulain säännöksiä, eivätkä eri-
tyislainsäädännössä olevat poikkeukset näihin menettelyihin ole merkittäviä. 

 
 

1.4. 
Perustuslakivaliokunta on lausunnossaan 9/2003 vp lausunut yleissopimuksen voimaansaattamis- 

tavasta, että rikosoikeusapua koskevasta säännöskokonaisuudesta muodostuu 
mutkikas ja vaikeaselkoinen osaksi sen takia, että voimaansaattamisessa 
käytetään blankettimuotoista tekniikkaa ja voimaansaattamiseen liittyen 
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ehdotetaan vain eräitä kansallisia asiasisältöisiä säännöksiä. Valiokunta ei pidä 
tällaista seikkaa aivan merkityksettömänä perusoike-ussääntelyyn kohdistuvien 
täsmällisyyden ja tarkkarajaisuuden vaatimusten kannalta. Valiokunta toteaa, 
että asiasisältöisen sääntelyn edelleen vahventamista puoltaa tällaisessa 
yhteydessä se näkemys, että asiasisältöisestä lainsäädännöstä tulisi näkyä 
perusoikeuksien kannalta merkitykselliset asiat. 

 

Oikeusministeriö toteaa, että lausunnossaan perustuslakivaliokunta on tehnyt uuden linjauksen 
niistä näkökohdista, jotka olisi otettava huomioon harkittaessa, kuinka laajasti 
kansallista lainsäädäntöä tulisi myös asialliselta sisällöltään saattaa 
sopusointuun Suomen kansainvälisten velvoitteiden kanssa. Valiokunnan 
linjaus jättää kuitenkin epäselväksi sen, missä laajuudessa ja milloin 
kansainvälisen sopimukseen sisältyvät velvoitteet on kirjoitettava kansalliseksi 
laiksi. Linjausta voidaan toisaalta pitää hyvin laajana, sillä perusoikeuksien 
kannalta merkitykselliseksi lainsäädännöksi voidaan tulkita erittäin suuri osa 
lainsäädäntöä. 

Kuten edellä on todettu, oikeusministeriön näkemyksen mukaan harkittaessa 
asiasisältöisen lainsäädännön laatimisen tarpeellisuutta keskeistä on se, että 
yleissopimukseen sisältyvä sääntely on riittävän yksityiskohtaista ja 
tarkkarajaista. Pelkästään sen seikan, että sääntelyä ei ole koottu yhteen 
yleiseen lakiin, eli että lainsäädännön rakenne on tämän takia sitä 
tuntemattomalle mutkikas ja vaikeaselkoinen, ei voida oikeusministeriön 
näkemyksen mukaan katsoa tarkoittavan, että lainsäädäntö valiokunnan 
tarkoittamalla tavalla on ristiriidassa perusoikeussääntelyyn kohdistuvan 
täsmällisyyden ja tarkkarajaisuuden vaatimuksen kanssa. Lisäksi voidaan 
todeta, että jos kansainvälisiin yleissopimuksiin sisältyvää sääntelyä ryhdytään 
säännönmukaisesti laajemmin toistamaan rikosoikeusapu-laissa, kyseinen 
selkeä yleislaki tulisi vuorostaan muuttumaan erittäin laajaksi, mutkikkaaksi ja 
siten myös vaikeaselkoiseksi. 
 
Kansainvälisen yhteistyön jatkuvasti lisääntyessä väistämätön tosiseikka on, 
että lainsäädäntö yhä enemmän pirstoutuu erilaisiin kansainvälisiin sopimuksiin 
sekä Euroopan unionin yhteistyössä käytettyihin lainsää-däntöinstrumentteihin. 
Myös yleisluonteisen selkeän lainsäädännön laatimisesta on luonnollisesti 
huolehdittava siltä osin kuin se on tarpeen ja mahdollista, mutta tällaista 
velvoitetta ei tule asettaa niin, että sen käytännön toteuttaminen kohtuuttomasti 
vaikeutuu. Huomioon tulee ottaa myös se, että tiettyjen Euroopan unionin 
yhteistyössä käytettävien lain-säädäntöinstrumenttien erillinen kansallinen 
täytäntöönpano ei ole edes sallittua. Tällaiset instrumentit tulevat 
todennäköisesti jo lähivuosina käyttöön myös Euroopan unionissa tehtävän 
kansainvälisen rikosproses-sioikeusyhteistyön alalla. 
 
Kansainvälisten sopimusten määräykset ovat kaikesta huolimatta, kuten 
muukin lainsäädäntö usein jollain tasolla tulkinnanvaraisia ja niiden tar-
kentaminen kansallisella lainsäädännöllä heti saatettaessa sopimusta 
kansallisesti voimaan ei välttämättä paranna lainsoveltajan tilannetta. 
Rinnakkaista asiasisältöistä kansallista lainsäädäntöä luotaessa riskinä aina on, 
että luotu kansallinen lainsäädäntö on ristiriidassa yleissopimuksen määräysten 
kanssa. Tällöin lainsoveltaja joutuu toimimaan kahden samantasoisen 
ristiriitaisen säännöksen tulkinnan perusteella. Kun soveltamistilanteessa 
yleensä olisi kyse suhteesta vieraaseen valtioon, Suomi ei voisi rikkoa 
kansainvälisiä velvoitteitaan, vaikka kansallisen lainsäädännön säännöksiä olisi 
mahdollisesti tulkittava tällä tavalla. Jos taas luodaan yleissopimuksen kanssa 
täysin yhdenmukaista rinnakkaista kansallista lainsäädäntöä, oikeusministeriön 
näkemyksen mukaan menettelyllä saatu hyöty on erittäin kyseenalainen ottaen 
huomioon tehtävän työn määrä. 
 

Kansainvälisten sopimusten soveltajien näkökulmasta kansainvälisen 
sopimuksen suora soveltaminen ei ole säännönmukaisesti huono vaihtoehto. 
Kansainvälisen rikosoikeusavun alalla käytännössä sopimusta sovelletaan 
tehtäessä yhteistyötä toisen valtion viranomaisen kanssa. Edellyttäen, että 
kansainvälisen sopimuksen määräykset ovat riittävän yksityiskohtaiset, 
sopimuksen soveltaminen suoraan voi olla huomattavasti selkeämpää, koska 
toisen valtion viranomainen pääsääntöisesti myöskin soveltaa kyseisen 
sopimuksen määräyksiä. Tällöin eri valtioiden viranomaisten välisessä 
yhteistoiminnassa on sovellettavissa vain yksi yhteinen sääntely. Rinnakkainen 
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kansallinen lainsäädäntö ei yleensä tuo li-säselkeyttä sopimuksen 
soveltamiseen. Jos kattavaa yleistä asiasisältöistä lainsäädäntöä luodaan, 
toivottavana voidaan pitää, että sovellettavan tai sovellettavien sopimusten 
soveltamisesta olisi edes muutaman vuoden kokemus joko Suomessa taikka 
muissa valtioissa. 
 

Perustuslakivaliokunta ei lausunnossaan totea, miltä osin se katsoo esityksen 
olevan puutteellinen siten, että asiasisältöisestä lainsäädännöstä puuttuu 
perusoikeuksien kannalta merkitykselliset asiat. Näin ollen valiokunnan 
lausunnosta saattaa saada virheellisen käsityksen siitä, että voimaansaatettavan 
sopimuksen osalta olisi laajasti määräyksiä, joiden osalta asiasisältöiseen 
lainsäädäntöön ei sisältyisi perusoikeuksien kannalta merkityksellisiä 
säännöksiä. Oikeusministeriö toteaa tältä osin, että yleissopimuksen 3 - 2 3 
artikla sisältävät varsinaisia sisältömääräyksiä. Näistä 3, 4, 6, 9, 13, 15 ja 16 
artikla esityksen mukaan vastaavat voimassaolevaa lainsäädäntöä taikka 
esityksessä ehdotetaan, että kansallinen lainsäädäntö muutetaan vastaamaan 
yleissopimuksen määräyksiä. Näiden artiklojen osalta suoran soveltamisen 
varaan jäisi ainoastaan joitakin yksityiskohtaisia menettelysäännöksiä, jollaisia 
ei rikosoikeusapulakiin ole tähänkään mennessä sisällytetty. Myös 
perusoikeuksien kannalta merkityksellisen peitetutkintaa koskevan 14 artiklan 
osalta esityksessä ehdotetaan asiasisältöisen lainsäädännön laatimista. 
Telekuuntelua koskevien 1 7 - 2 2 artiklan osalta asiasisältöinen lainsäädäntö 
sisältää vastaavat keskeiset periaatteet kuin yleissopimus. Lisäksi 
viestintämarkki-nalakia ehdotetaan muutettavaksi yleissopimuksen velvoitteita 
vastaavaksi. Suoran soveltamisen varaan jää telekuuntelun osalta vain yksi-
tyiskohtaisia menettelysäännöksiä sekä sellaista teknistä apua koskevia 
tilanteita, joissa kuuntelun kohde ei ole Suomen alueella. Teknisen avun osalta 
oikeusministeriö lisäksi toteaa, että Suomessa ei ole tällä hetkellä yhtään 
toiminnassa olevaa satelliittipuhelinten kuuntelun mahdollistavaa maa-asemaa, 
joten Suomeen ei voisi tulla teknistä apua koskevia pyyntöjä. Yleissopimuksen 
8 ja 12 artiklan tarkoittamat yhteistyön muodot on eduskunta tähän mennessä 
katsonut rikosoikeusapulain mahdollistamiksi yhteistyömuodoiksi. 
 
Varsinaisesti suoran soveltamisen varaan jäävät näin ollen yleissopimuksen 5 
artikla postitiedoksiantojen käytöstä, osittain 7 artikla oma-aloitteisesta tietojen 
vaihdosta, 10 ja 11 artikla video- ja puhelinkuulemi-sesta sekä 23 artikla 
henkilötietojen suojasta. Oikeusministeriön näkemyksen mukaan kyseisiä 
määräyksiä ei voida pitää perusoikeuksien kannalta erityisen merkityksellisinä. 
 

Lisäksi voidaan todeta, että edellä mainittujen 5, 7, 10, 11 ja 23 artiklan osalta, 
jotka jäävät yleissopimuksen osalta suoraan sovellettaviksi, edellä mainittu 
Euroopan neuvoston vuoden 1959 sopimusta täydentävä toinen lisäpöytäkirja 
sisältää kaikista mainituista artikloista rinnakkaiset määräykset. Kuten edellä on 
jo todettu, oikeusministeriö pitää tarkoituksenmukaisena, että kyseistä 
pöytäkirjaa voimaansaatettaessa harkitaan mahdollinen asiasisältöisen 
lainsäädännön laatimisen tarve. Tarkoituksenmukaisena ei ole pidetty, että tässä 
vaiheessa luodaan EU:n jäsenvaltioita koskevaa sääntelyä, jota pitäisi edellä 
mainitun toisen pöytäkirjan voimaansaattamisen yhteydessä muuttaa. 
Oikeusministeriö viittaa muutoin jo edellä esitettyyn kantaan, jonka mukaan 
yleistä asiasisältöistä lainsäädäntöä ei ole tarkoituksenmukaista luoda siinä 
vaiheessa kun oikeudenala on keskeisten muutosten kohteena. 
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Apulaisoikeusasiamies on kiinnittänyt lausunnossaan hyvin kriittisesti huomiota siihen, että hallituksen 
esityksessä on todettu, ettei voimaansaattamisvaiheessa voida ennakoida 
kaikkia niitä ongelmia, joita sopimuksen soveltaminen voi käytännössä 
aiheuttaa. Apulaisoikeusasiamies epäilee, onko ongelmia edes pyritty 
kartoittamaan ja tiedetäänkö, mihin ollaan sitoutumassa. 

 

Oikeusministeriö toteaa, että esitys on laaja ja yksityiskohtaisesti laadittuja siihen on koottu kaikki 
ne ongelmat, jotka tässä vaiheessa voidaan kartoittaa. Koska kyse on 
kansainvälisestä sopimuksesta, jonka sisältöön ja tulkintaan vain yksin Suomen 
viranomaiset tai lainvalmistelijat eivät voi vaikuttaa, on aina mahdollista, että 
15 tai 25 EU:n jäsenvaltion käsitys sopimuksen tulkinnasta muuttaa 
sopimuksen hyväksymisvaiheessa Suomessa vallassa olleita tulkintoja. 
Oikeusministeriön näkemyksen mukaan on positiivista, että uuden 
lainsäädännön voimaantuloa seurataan ja mahdollisiin puutteisiin puututaan, 
eikä tällaista tapaa ole syytä tulkita siten, että kyse on huonosti valmistellusta 
esityksestä. Apulaisoikeusasiamies ei ole omassa lausunnossaan osoittanut 
sellaisia kysymyksiä, joita esityksessä ei olisi pohdittu. 

 
 
 

2. HALLINNOLLISET RIKOSASIAT 
 
 

2.1. 
Professori Nuutila esittää lausunnossaan, että voimaansaatettavan yleissopimuksen 3 artiklasta 

puuttuu 1 kohta, jossa tulisi määritellä, missä asioissa oikeusapua sään-
nönmukaisesti annetaan. 

 

Oikeusministeriö pitää käsitystä virheellisenä. Kuten hallituksen esityksessä todetaan, EU:n vuoden 2000 
rikosoikeusapusopimuksessa on kyse Euroopan neuvoston vuoden 1959 
rikosoikeusapusopimusta täydentävästä sopimuksesta, eikä itsenäisestä 
sopimuksesta. EU:n oikeusapusopimuksella ei siis luoda itsenäistä yksin 
sovellettavaa säännöstöä. Vuoden 1959 sopimuksen 1 artikla sisältää ne 
määräykset, joiden Nuutila katsoo sopimuksesta puuttuvan. Kyseinen artikla 
siis määrittelee, milloin oikeusapua pääsääntöisesti annetaan. 

 
 

2.2. 
Professori Nuutila ehdottaa lausunnossaan, että kansainvälistä rikosoikeusapua koskevan lain 1 §:n 

2 momenttiin otettaisiin niin sanottuja hallinnollisia rikoksia koskeva säännös. 
 

Oikeusministeriö pitää ehdotettua säännöstä turhana, koska kuten hallituksen esityksessä on todettu, 
mainitun pykälän sanamuodon voidaan katsoa jo nyt kattavan ehdotuksessa 
tarkoitetut tilanteet. Lisäksi oikeusministeriö toteaa, että Nuutilan ehdotus 
tarkoittaisi myös sitä, että mainitussa laissa olisi vain yksi säännös, joka olisi 
erityisesti Euroopan unionin jäsenvaltioita koskeva. 

Suomen asianajajaliitto (vuonna 2003) esittää, että yleissopimuksen 2 artikla voi madaltaa vero-
rikosasioiden syyttämis- ja tuomitsemiskynnystä. 

 

Oikeusministeriö toteaa, että 2 artiklan tarkoituksena ei ole erityisesti säännellä verorikosasioita. 
Artikla koskee erityisesti sellaisia valtioita, joilla on niin sanottuja hal-
linnollisia rikoksia koskeva järjestelmä. Suomessa tällaista järjestelmää ei ole, 
eivätkä Suomen viranomaiset pyytäisi artiklassa tarkoitettua oikeusapua, eikä 
Suomessa tulisi tuomittavaksi tekoja artiklan nojalla hankitulla näytöllä. Se, 
että Suomessa puhtaasti rikosoikeudellisessa menettelyssä käsiteltävä asia 
käsitellään toisessa jäsenvaltiossa ensivaiheessa hallinnollisessa 
rikosmenettelyssä ja että Suomi antaa tällaisessa asiassa oikeusapua, ei voida 
myöskään katsoa madaltavan syyttämis- tai tuomitsemiskynnystä kyseisessä 
toisessa jäsenvaltiossa. Yleisesti voidaan todeta, ettei rikosasiassa näytön 
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hankkiminen kansainvälisen rikosoikeusa-vun avulla vaikuta asian syyttämis- 
tai tuomitsemiskynnykseen. 

 
 

3. VALVOTUT LÄPILASKUT 
 
 

Apulaisoikeusasiamies ja Suomen asianajajaliitto (vuonna 2002 ja 2003) ovat kiinnittäneet 
huomiota siihen, että Suomen lainsäädäntöön ei sisälly säännöksiä valvotuista 
läpilaskuista. 

 

Oikeusministeriö toteaa, että Suomessa voimassa oleviin kansainvälisiin yleissopimuksiin, kuten 
Schengenin yleissopimukseen ja YK:n huumausaineiden ja psykotrooppisten 
aineiden laittoman kaupan vastaiseen yleissopimukseen, sisältyy valvottua 
läpilaskua koskevia määräyksiä. Näitä määräyksiä sovelletaan rinnakkain 
rikosoikeusapulain säännösten kanssa samalla tavoin kuin on tarkoitus soveltaa 
voimaansaatettavan yleissopimuksen määräyksiä. Yleissopimuksen 
voimaansaattaminen ei muuta voimassaolevaa lakiteknistä tilannetta, jonka 
myös eduskunta on lausunnoissaan aikaisemmin hyväksynyt. 
Rikosoikeusapulain valmistelun yhteydessä lakivaliokunta on todennut, että 
lain 1 §:n 2 momentin 6 kohta kattaa myös valvottuja läpilaskuja koskevan 
yhteistyön (LaVM 25/1993 vp, s. 2). Oikeusministeriö viittaa myös edellä 
mainittuun selvitykseen kansainvälisten sopimusten voimaansaattamisesta, 
jossa todetaan, että lailla voimaansaatetun kansainvälinen yleissopimuksen 
lainsäädännön alaan kuuluvat määräykset ovat Suomessa lakina voimassa. 

 
 

4. PEITETOIMINTA JA VALEOSTOT 
 
 

4.1. 
Suomen asianajajaliitto (vuonna 2003) toteaa lausunnossaan käsityksenään, että koska Suomi ei 

ole tekemässä varaumaa peitetutkintaa koskevaan artiklaan, tämä tarkoittaisi, 
että voimassa olevat kaksoisrangaistavuuden ja kansallisen lainsäädännön 
mukaisuuden vaatimukset pakkokeinojen käyttämiselle oikeusavussa 
poistuisivat. 

Oikeusministeriö pitää esitettyä käsitystä virheellisenä. Yleissopimuksen 14 artiklan 2 kohdan mukaan 
pyynnön vastaanottaneen jäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset tekevät omaa 
lainsäädäntöään ja menettely ään noudattaen jokaisessa tapauksessa erikseen 
pyyntöä koskevan päätöksen. Kuten esityksessä on useaan kertaan todettu, 
Suomessa päätös tehtäisiin kansainvälistä rikos-oikeusapua koskevan lain, 
pakkokeinolain ja poliisilain säännösten mukaisesti. Esityksessä ei ehdoteta 
mitään muutosta kansainvälistä rikosoi-keusapua koskevan lain 15 §:ään, joka 
sääntelee oikeutta käyttää pakkokeinoja rikosoikeusavussa. Kyseisen pykälän 
mukaan pakkokeinojen käyttö edellyttää kaksoisrangaistavuuden ja kansallisen 
lainsäädännön mukaisuuden vaatimusten täyttymistä. Koska mitään muutoksia 
tähän säännökseen ei ehdoteta, Suomen asianajajaliiton esittämä käsitys on pe-
rusteeton. 

 
 

4.2. 
Suomen asianajajaliitto (vuonna 2002) on katsonut, että olisi syytä säätää suoraan laissa, että kan-

sainväliseen rikosoikeusapuun perustuva peitetoiminta ja valeostot tulee 
toteuttaa samoja muotoja ja menettelyjä noudattaen kuin poliisilakiin perustuva 
toiminta. 

 

Oikeusministeriö toteaa, että voimaansaattamislain peitetoimintaa ja valeostoja koskevassa 3 §:ssä 
on viittaukset poliisilain ja pakkokeinolain sovellettaviin säännöksiin. Tämä 
tarkoittaa, että toimintaa suoritetaan kyseisten säännösten mukaisesti. Myös 
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rikosoikeusapulain 15 §:n 1 momentin ja 23 §:n säännökset tarkoittavat, että 
pakkokeinolain säännöksiä on sovellettava. Selvänä voidaan pitää, että myös 
asetuksentasoisia peitetoimintaa ja valeostoja koskevia säännöksiä sovelletaan 
myös kansainväliseen rikosoikeusapuun perustuvaan peitetoimintaan ja 
valeostoihin. Oikeusministeriö ei pidä peitetoimintaa ja valeostoja koskevaa 
lisäsääntelyä tarpeellisena. 

 
 

4.3. 
Apulaisoikeusasiamies on lausunnossaan katsonut, että valeosto ei kuulu yleissopimuksen peite-tutkintaa 

koskevan 14 artiklan soveltamisalaan. 
 

Oikeusministeriö toteaa, että yleissopimuksen 14 artiklan mukaan jäsenvaltiot "voivat sopia peite- 
tai väärän henkilöllisyyden turvin toimivien virkamiestensä osallistumisesta 
toistensa rikostutkintaan (peitetutkinta)". Kuten esityksessä todetaan, 
yleissopimus ei sisällä tarkempaa peitetutkinnan määritelmää. Suomessa ero 
peitetoiminnan ja valeoston välillä on tehty ero muun muassa sen perusteella, 
joudutaanko toiminnassa käyttämään vääriä asiakirjoja tai vääriä 
rekisterimerkintöjä. Yleissopimuksessa ei kuitenkaan määritellä, että käsite 
"peite- tai väärän henkilöllisyyden turvin" tarkoittaisi vain niitä tilanteita, joissa 
on laadittu vääriä asiakirjoja tai vääriä rekisterimerkintöjä. Kuten esityksessä ja 
myös apulaisoikeusasiamiehen lausunnossa on todettu, valeostotilanteisiin 
liittyy aina jonkinasteista peitetoimintaa, vaikka vääriä asiakirjoja tai 
rekisterimerkistöjä ei käytettäisi. Tämän takia oikeusministeriön näkemyksen 
mukaan valeoston voidaan katsoa kuuluvan sopimuksen 14 artiklan mukaiseen 
toimintaan. Koska valeostoa voidaan lisäksi pitää vähemmän perusoikeuksiin 
puuttuvana toimintana kuin peitetoimintaa, ei tarkoituksenmukaisena ole 
pidetty, että valeostot suljetaan kansainvälisen rikosoikeusavun soveltamisalan 
ulkopuolelle. 

Apulaisoikeusasiamiehen mukaan perusteluissa ei käsitellä sitä, että yleissopimuksen 14 artiklan 2 
kohdassa muun ohella määrätään, että jäsenvaltiot sopivat virkamiesten 
oikeudellisesta asemasta peitetutkinnan aikana. 

 

Oikeusministeriö toteaa, että määräys liittyy siihen, että yleissopimuksen 14 artiklan 2 kohdan ensimmäisen 
virkkeen mukaan pyynnön vastaanottaneen jäsenvaltion viranomaiset tekevät 
omaa lainsäädäntöään ja menettelyjään noudattaen jokaisessa tapauksessa 
erikseen pyyntöä koskevan päätöksen. Yleissopimuksessa ei siis määritellä 
pyynnön hyväksymisen edellytyksiä. Tarkoituksena kuitenkin on, että 14 
artiklan 2 kohdan toisen virkkeen mukaan toimintaan osallistuvat jäsenvaltiot 
yhdessä sopivat peitetoiminnan yksityiskohdista, myös siihen osallistuvien 
virkamiesten oikeudellisesta asemasta. Kuten apulaisoikeusasiamies on 
todennut, virkamiesten oikeudellinen asema Suomessa määräytyy Suomen 
lainsäädännön nojalla. Toimintaa aloitettaessa on kuitenkin mahdollisesti 
otettava huomioon myös toiseen jäsenvaltioon siirtyvän virkamiehen kotivaltion 
lainsäädäntö. Lisäksi yksittäisessä tapauksessa voi olla tarkoituksenmukaista, 
että esimerkiksi Suomeen siirtyvälle virkamiehelle ei anneta kaikkia lain sal-
limia valtuuksia. Hänelle voidaan esimerkiksi antaa oikeus suorittaa vain 
valeosto, eikä peitetoimintaa taikka esimerkiksi kieltää häneltä oikeus kantaa 
asetta. Jäsenvaltioiden peitetoimintaa koskeva sopimus voi siirtyvän 
virkamiehen oikeudellisen aseman osalta siis Suomessa koskea esimerkiksi 
edellä mainitunlaisia kysymyksiä. Apulaisoikeusasiamiehen käsitys siitä, että 
Suomen toimivaltaiset viranomaiset kyseisen määräyksen nojalla puuttuisivat 
Suomen laissa määriteltyihin kysymyksiin, ei ole perusteltu. 

 
 

4.5. 
Apulaisoikeusasiamies on pitänyt ongelmallisena, että yleisiä virkarikoksia koskevia säännöksiä 

voitaisiin soveltaa suomalaisen poliisimiehen toisessa EU:n jäsenvaltiossa 
suorittamaan peitetutkintaan. 
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Oikeusministeriö katsoo, että jos Suomen toimivaltaiset viranomaiset ovat hyväksyneet Suomen 
lain mukaisesti, että suomalainen poliisimies lähetetään suorittamaan 
peitetutkintaa toiseen EU:n jäsenvaltioon ja kyseinen poliisimies suorittaa 
tehtävänsä toimintavaltion lain mukaisesti siten kuin siitä on säädetty ja 
erikseen sovittu, ei kyseisen poliisimiehen toimintaan voi Suomessa soveltaa 
yleisiä virkarikoksia koskevia säännöksiä. Virkamies on tällöin toiminut 
Suomen lain mukaisesti, eikä hänen voida katsoa rikkoneen virkavelvoitteitaan. 

 
 

4.6. 
Professori Lahti on katsonut, että voimaansaattamislain 3 §:n 2 momentin säännös toisen jäsenvaltion 

virkamiehen oikeudesta käyttää asetta tulisi määritellä kirjoittamalla tästä 
erillisäännös ja viittaamalla rikoslain 4 luvun 6 §:n 2 ja 3 momenttiin. 

 

Oikeusministeriön mukaan esityksessä ei anneta toisen jäsenvaltion virkamiehelle rikoslain 4 luvun 6 §:n 1 
momentissa tarkoitettua oikeutta käyttää voimakeinoja virkatehtävän 
hoitamiseksi, eikä ehdotukseen siis sisälly tätä tarkoittavia 
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säännöksiä. Koska rikoslain 4 luvun 6 §:n 1 momentin mukaisia oikeuksia ei 
anneta, oikeusministeriön mukaan oikeutta käyttää asetta ei tulisi määritellä 
kyseisen säännöksen 2 ja 3 momentin mukaisesti. Voimaansaattamislain 3 §:n 
2 momentissa annetaan toisen jäsenvaltion virkamiehelle vain oikeus kantaa 
asetta. Asetta olisi oikeus käyttää, jos sitä kantava henkilö joutuisi rikoslain 4 
luvun 4 §:ssä tarkoitettuun hätävarjeluti-lanteeseen, jossa oikeus käyttää asetta 
katsottaisiin sallituksi keinoksi. Oikeusministeriö ei myöskään pidä 
tarkoituksenmukaisena, että oikeutta aseen käyttöön säänneltäisiin tarkemmin 
kuin, mitä rikoslaissa on tehty. 

 
 

5. TELEKUUNTELU 
 
 

5.1. 
Apulaisoikeusasiamies on pitänyt yleissopimuksen telekuuntelua koskevia määräyksiä vaikeasel- 

koina ja arvostellut sitä, että lainsäädäntöön ei ole otettu vastaavia säännöksiä. 
Lisäksi apulaisoikeusasiamies on katsonut, että yleissopimuksen määräykset 
ovat liian väljiä, ja niiden soveltamisen voidaan katsoa olevan ongelmallista. 
Apulaisoikeusasiamies on myös arvostellut esityksessä esitettyä kantaa, jonka 
mukaan sopimuksen määräyksiä voidaan soveltaa myös televalvontaan. 

 

Oikeusministeriö toteaa, että yleissopimuksen määräysten vaikeaselkoisuutta ei juurikaan voida 
poistaa sillä, että määräyksistä otetaan vastaavat säännökset kansalliseen 
lakiin, koska kansallisilla säännöksillä ei voida muuttaa sopimuksen sisältöä. 
Lisäksi voidaan todeta, että rikosoikeusapulakiin jo nyt sisältyy telekuuntelua 
koskevat säännökset, ja nämä säännökset keskeisiltä periaatteiltaan vastaavat 
täysin yleissopimuksen periaatteita. Näin ollen tele-kuuntelupyyntöjen 
täyttämisen osalta tuomioistuimet voivat jatkossakin toimia lähes täysin 
pelkästään lain säännösten nojalla. 
 

Yleissopimuksen säännösten väljyyden osalta oikeusministeriö toteaa, että 
tulee ymmärtää, että yleissopimus koskee kansainvälistä rikosoikeu-sapua, 
eikä sen tarkoituksena ole siis harmonisoida jäsenvaltioiden telekuuntelua 
koskevaa lainsäädäntöä. Yleissopimuksen periaatteena on, että telekuuntelua 
koskevat pyynnöt täytetään kansallisen lainsäädännön mukaisesti. Tämä 
kansainvälisen rikosoikeusavun keskeinen periaate on todettu yleissopimuksen 
telekuuntelupyynnön hyväksymistä koskevissa määräyksissä (18 artiklan 5 
kohdan b alakohta ja 20 artiklan 4 kohdan a alakohdan ii alakohta). Tämä siis 
tarkoittaa, että pyynnöt täytetään, kuten nykyäänkin, kansallisen lainsäädännön 
eli rikosoikeusapulain sekä pakkokeinolain säännösten mukaisesti. Suomen 
viranomaiset siis noudattavat myös pakkokeinolain 5a luvun 1 §:ää, joka 
sisältää telekuuntelun ja televalvonnan määritelmät. Apulaisoikeusasiamiehen 
käsitys siitä, että telekuuntelua suoritettaisiin yleissopimuksen mukaan 
laajemmin kriteerein kuin Suomen laki sallii, on perusteeton. 
 

Televalvonnan osalta voidaan todeta, että esityksessä esitetty tulkinta siitä, että 
sopimusta voidaan soveltaa myös televalvontaan, ei aiheuta muutoksia niihin 
periaatteisiin, joiden nojalla Suomen viranomaiset tällä hetkellä antavat 
rikosoikeusapua toisille valtioille. Tulkinnasta aiheutuu lähinnä se, että 
Suomen viranomaisilla olisi velvollisuus ilmoittaa toisessa jäsenvaltiossa 
suorittamastaan televalvonnasta kyseisen jäsenvaltion viranomaisille, eikä 
valvontaa tarvitsisi välittömästi lopettaa kun kohde siirtyy toiseen 
jäsenvaltioon. Vastaavasti Suomen viranomaiset voisivat toimia 
yleissopimuksen mukaisilla menettelytavoilla, jos toinen jäsenvaltio ilmoittaa 
suorittavansa televalvontaa Suomen alueella. Koska televalvonnassa on kyse 
perusoikeuksia vähemmän loukkaavasta toiminnasta kuin telekuuntelussa, 
oikeusministeriö ei näe perustetta arvostelulle siinä, että telekuuntelua varten 
sovittuja periaatteita sovelletaan myös televalvontaan. 
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Apulaisoikeusasiamies ja Suomen asianajajaliitto (vuonna 2003) ovat kiinnittäneet huomiota 
siihen, ettei tuomioistuinta ole velvoitettu asettamaan ehtoja niin sanotun 
ylimääräisen tiedon käytölle, kun se myöntää luvan rikosoikeus apuna 
suoritettavaan telekuunteluun. 

 

Oikeusministeriö kiinnittää huomiota siihen, ettei tällaista velvoitetta ole nykyisessäkään lainsäädännössä, 
vaikka sen nojalla tuomioistuin voi myöntää luvan telekuunteluun 
rikosoikeusapupyynnön nojalla. Myöskään pakkokeinolakiin ei sisälly 
varsinaista ylimääräisen tiedon käytön kieltämistä koskevaa säännöstä, vaan 
pakkokeinolain 5a luvun 13 § koskee ylimääräisen tiedon säilyttämistä ja 
tallentamista. Koska telekuuntelussa saatu aineisto tullaan käyttämään 
oikeudenkäyntiaineistona toisessa jäsenvaltiossa, esityksessä on pidetty 
riittävänä, että tietojen säilyttämisessä ja käyttämisessä noudatetaan kyseisen 
jäsenvaltion lainsäädäntöä. Kuten esityksessä on todettu, estettä ei kuitenkaan 
ole sille, että tuomioistuin asettaa muitakin kansallisen lain mukaisia ehtoja 
kuin joista voimaansaattamislain 5 §:ssä on säädetty. Tuomioistuimen 
harkinnassa siis on, asettaako se esimerkiksi pakkokeinolain 5a luvun 13 §:n 
mukaisen ehdon. 

 
 
 

6. TIETOSUOJA 
 
 

Tietosuojavaltuutetun toimisto on katsonut yleissopimuksen tietosuojaa koskevien sopimusmääräysten 
olevan tulkinnanvaraisia ja on esittänyt tiettyjen kysymysten selventämistä 
ennen yleissopimuksen kansallista hyväksymistä. 

 

Oikeusministeriö toteaa, ettei sopimusmääräysten selventäminen ole tässä vaiheessa mahdollista. 
 
 
 
 

7. VAPAUTENSA MENETTÄNEEN HENKILÖN VÄLIAIKAINEN SIIRTÄMINEN 
 
 

7.1. 
Helsingin hovioikeus on esittänyt, että ehdotetun vapautensa menettäneen henkilön väliaikaista 

siirtämistä koskevan lain muutoksenhakua koskevaa 10 §:ää tulisi muuttaa 
siten, että siirrettävällä henkilöllä ei olisi oikeutta hakea muutosta kä-
räjäoikeuden päätökseen valittamalla. Valitusoikeuden sijasta siirrettävälle 
henkilölle tulisi antaa oikeus kannella käräjäoikeuden päätöksestä 
pakkokeinolain 1 luvun 27 §:ssä säädetyin tavoin. Perusteluna Helsingin 
hovioikeus esittää, että kantelu olisi siirrettävän henkilön kannalta nopeampi ja 
joustavampi muutoksenhakukeino, joka ei edellyttäisi tyytymättömyyden 
ilmoitusta. 

 

Oikeusministeriö pitää perusteltuna, että käräjäoikeuden päätökseen voidaan hakea muutosta valittamalla. 
Myös pakkokeinolain 1 luvun 27 §:ssä säädetty kanteluoikeus on varsinainen 
muutoksenhakukeino, eikä menettelyjen välillä ole tässä suhteessa sisällöllisiä 
eroja. Sekä kantelu- että valitusmenettelyssä asia voidaan saattaa valituslupaa 
pyytämällä korkeimman oikeuden ratkaistavaksi. Valituksen ja kantelun erona 
on lähinnä se, että valitusmenettelyssä on ilmoitettava tyytymättömyyttä, mutta 
kantelumenettelyssä tätä ei olisi tehtävä. Kantelun tekemiselle ei ole myöskään 
säädetty mitään määräaikaa. Tyytymättömyyden ilmoittamisen etuna kuitenkin 
on, että sille varatun ajan kuluttua umpeen tiedetään, aiotaanko päätöksestä 
valittaa. Lisäksi valitusmenettelyn osalta laissa on säädetty selkeät menette-
lysäännöt, joiden voidaan katsoa edistävän valittajan oikeusturvaa. Kantelun 
osalta selkeät menettelysäännöt puuttuvat. Ehdotetun lain 10 §:n 3 momentin 
mukaan käräjäoikeuden päätöksestä tehty valitus ei estäisi päätöksen 
täytäntöönpanoa, ellei käräjäoikeus tai muutoksenhakutuomioistuin toisin 
päätä. Myöskään päätöksen täytäntöönpanon osalta kantelua ei siis voida pitää 
menettelyltään merkittävästi joustavampana. Myös joidenkin pakkokeinolain 
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mukaisten päätösten osalta on muutoksenhakukeinona valitus eikä kantelu. 
Kyseessä ei siis olisi poikkeuksellinen järjestely. 

 
 

7.2. 
Professori Nuutila on pitänyt vapautensa menettäneiden henkilöiden siirtämistä koskevaa lakia 

tutkintavankien osalta ongelmallisena. 
 

Oikeusministeriö toteaa, että mainitun lain 4 §:n 2 momentin mukaan siirtämisestä voidaan kieltäytyä, jos 
siirtäminen saattaisi pidentää vapaudenmenetystä, jollei siirtämiselle ole 
erityisen painavia syitä. Säännös tarkoittaa myös tutkintavankien osalta sitä, 
ettei menettelyn tulisi pääsääntöisesti pidentää heidän vapaudenmenetystään. 
Näin ollen tutkintavankien osalta menettely tulee etukäteen sopia sellaiseksi, 
ettei vapaudenmenetysajan pidennyksiä tule. 
 

Professori Nuutilan vapautensa menettäneiden henkilöiden siirtämistä 
koskevan lain 8 §:n 4 momentin osalta tekemiin huomioihin oikeusministeriö 
toteaa, että säännöksen sanamuoto, eivätkä perustelut rajoita säännöksen 
soveltamista vain vankeusrangaistuksiin, vaan sekä säännös että sen perustelut 
soveltuvat myös sakkorangaistuksiin, vaikka tätä ei ole nimenomaisesti 
todettu. Yleissopimuksen sanamuoto koskee vain määrättävää 
vapaudenmenetysaikaa, mutta tähän sanamuotoon oikeusministeriö ei voi 
puuttua. 

 
 

7.3. 
Professori Nuutila on myös esittänyt, että oikeusministeriön ei tulisi tehdä päätöksiä vapautensa 

menettäneiden henkilöiden väliaikaisesta siirtämisestä, vaan käräjäoikeuden 
tulisi tehdä kyseiset päätökset. 

Oikeusministeriö toteaa, että ehdotettu väliaikaista siirtämistä koskeva laki soveltuisi kaikkiin valtioihin, 
eikä siis ainoastaan EU:n jäsenvaltioihin. Tämä tarkoittaa, että Suomeen voisi 
tulla väliaikaista siirtämistä koskevia pyyntöjä myös sellaisista valtioista, 
joiden osalta harkittaessa pyyntöön suostumista tulee ottaa huomioon muun 
ohella myös esimerkiksi kyseisen valtion poliittinen tilanne ja muutoinkin 
kansainväliset suhteet. Esimerkiksi useissa YK:ssa tehdyissä terrorismia 
koskevissa kansainvälisissä yleissopimuksissa on määräyksiä vapautensa 
menettäneiden henkilöiden väliaikaisesta siirtämisestä (ks. HE s. 84). 
Oikeusministeriön kansainvälisellä yksiköllä on parhaimmat edellytykset 
arvioida pyyntöön suostumisen edellytyksiä tällaisessa tilanteessa. 
 
Oikeusavun muotona väliaikainen siirtäminen muistuttaa menettelynä rikoksen 
johdosta tapahtuvaa luovuttamista. Tähän asti oikeusministeriö on ollut se 
viranomainen, joka on pääasiallisesti tehnyt luovuttamista koskevia päätöksiä 
ja sillä on merkittävä asiantuntemus alalla. Hallituksen esityksessä 88/2003 vp 
esitetään, että EU:n jäsenvaltioiden luovuttamisen osalta luovuttamisesta 
päättäisivät neljä käräjäoikeutta. Tästä huolimatta oikeusministeriö pitää 
perusteltuna, että uutta kaikkia valtioita koskevaa yhteistyön muotoa 
käyttöönotettaessa oikeusavun antamisesta päättäisi oikeusministeriö, jolla on 
pitkään ollut keskeinen rooli kansainvälisessä rikosoikeusavussa. 
Todennäköistä on, että menettelyä käytettäisiin suhteellisen harvoin, joten 
asiantuntemus voisi uuden yhteistyön osalta keskittyä oikeusministeriöön. 

 
 

7.4. 
Professori Nuutila katsoo, että väliaikaisessa siirtämisessä Suomen kansalaiselta edellytettävää 

suostumusta koskevaa sääntelyä tulisi lähiaikoina muuttaa ottaen huomioon 
EU:n jäsenvaltioiden välistä rikoksen johdosta tapahtuvaa luovuttamista 
koskevaan lainsäädäntöön (HE 88/2003) ja tähän liittyvän perustuslain 
säännöksiin ehdotetut muutokset. 

 

Oikeusministeriö toteaa, että sen tarkoituksena on myöhemmin antaa asiasta erillinen hallituksen 
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esitys. Kuten Nuutila toteaa, muutoksia ei ole tässä yhteydessä voitu ehdottaa, 
sillä perustuslain muutoksesta ei vielä esitystä annettaessa ollut annettu 
hallituksen esitystä, eikä muutosta ole hyväksytty eduskunnassa. 

 
 

7.5. 
Suomen asianajajaliitto (vuonna 2002) on katsonut, että vapautensa menettäneen henkilön väliaikaista 

siirtämistä koskevassa menettelyssä Suomesta siirrettävän henkilön avustajana 
tulee olla asianajaja. Perusteeksi on esitetty, että tällöin menettely 
ulkomailtakin katsottuna täyttää oikeudenmukaisen menettelyn vaatimuksen. 

 

Oikeusministeriö toteaa, että esityksessä on tietoisesti poikettu muun muassa rikoksen johdosta 
tapahtuvasta luovuttamisesta annetussa laissa olevasta rajoituksesta, jonka 
mukaan vain asianajaja voi toimia avustajana. Esityksessä ei ole pidetty 
tarpeellisena, että laissa tarkoitettu avustaja voisi olla vain asianajaja, vaan 
riittävänä on pidetty, että avustaja on oikeudenkäymiskaaren 15 luvun 2 §:n 1 
momentissa tarkoitettu henkilö. Kyseinen oikeudenkäymiskaareen otettu uusi 
säännös määrittelee ne henkilöt, joiden katsotaan olevan kelpoisia toimimaan 
oikeudenkäyntiasiamiehenä tai  
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avustajana. Väliaikaista siirtämistä koskevan menettelyn ei ole kansain-
välisestä liittymästä huolimatta katsottu olevan sellainen, että se edellyttäisi 
lisävaatimusten asettamista avustajana toimimiselle. Rikoksen johdosta 
tapahtuvaa luovuttamista koskevasta menettelystä poiketen avustajaa ei 
myöskään olisi aina määrättävä, vaan siirrettäväksi pyydetylle olisi vain 
varattava tilaisuus käyttää avustajaa. Ehdotetun lain 9 §:n 2 momentin mukaan 
oikeusministeriö aina määräisi avustajan, joten oikeusministeriö myös aina 
tarkistaisi, että ehdotettu avustaja täyttää oikeudenkäymiskaaressa asetetut 
vaatimukset. Oikeusministeriö viittaa myös hallituksen esitykseen 88/2003 vp, 
jossa ehdotetaan säädettäväksi laki rikoksen johdosta tapahtuvasta 
luovuttamisesta Suomen ja muiden EU:n jäsenvaltioiden välillä. Myöskään 
kyseisessä esityksessä ei ehdoteta, että avustajana voisi toimia vain asianajaja. 
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IM 
 

LAKIVALIOKUNTA 

Sihteeri 12.11.2003 
 
 
 
 
 
HE 31/2003 vp     EU:n jäsenvaltioiden keskinäistä oikeusapua 

koskevan yleissopimuksen hyväksyminen ym. 
 
 
 
 
 
EHDOTUS MIETINNÖN JÄSENTELYKSI 
 

Viitetiedot 

LaV:n aikaisemmat kannanotot 

Edellytys HE:n 32/2003 vp hyväksymiselle 

Yhteensovitettava HE:n 92/2003 vp kanssa 
 

Yleisperustelut 
 

HE:n perusratkaisu      Vaikeaselkoinen, mutta ymmärrettävä tässä vaiheessa. 
 

Valvottu läpilasku        Vastedes tarvitaan omat säännökset valvotusta läpilaskusta 
 

Myöhempi uudistustarve 
Tilanne arvioitava, kun nyt käsiteltävinä olevat kv-lait olleet jonkin 
aikaa voimassa. Selvitettävä, onko tarpeen kirjoittaa koko 
kansainvälistä rikosoikeusapua koskeva säännöstö uudelleen esim. 
noudattaen rikoksentekijäin luovuttamisessa omaksuttua 
systematiikkaa. 

 

Asian käsittelyjärjestys 
Perustuslakivaliokunnan lausunnon uudenlaisen 2. ponnen johdosta 
HE:ssä ehdotettujen hyyäksymisponsien keskinäistä järjestystä 
muutettava ja mietintöön kirjoitettava huomautus, ettei vanhoilla 
nuoteilla pärjätä, vaan on kirjoitettava uudet tämän asian käsittelyä 
varten. 

 
 
 

Yksityiskohtaiset huomautukset seuraavalta sivulta alkavassa taulukossa 
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HE:n LAKITEKSTIT HUOMAUTUKSET JA MUUTOSEHDOTUKSET 
1. 
Laki 
keskinäisestä oikeusavusta rikosasioissa Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä tehdyn yleissopimuksen lainsäädännön 
alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja yleissopimuksen soveltamisesta 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 

1 §  
Yleissopimuksen voimaansaattaminen 
Brysselissä 29 päivänä toukokuuta 2000 keskinäisestä 
oikeusavusta rikosasioissa Euroopan unionin jäsenvaltioiden 
välillä tehdyn yleissopimuksen määräykset ovat lakina voimassa 
sellaisina kuin Suomi on niihin sitoutunut. 

 

2 §  
Tiedoksiantojen suorittaminen postitse 
Suomen toimivaltainen viranomainen suorittaa oikeu-
denkäyntiasiakirjojen tiedoksiannon Euroopan unionin toisen 
jäsenvaltion sekä Islannin ja Norjan alueella oleskeleville 
henkilöille postitse siten kuin yleissopimuksen 5 artiklassa 
määrätään noudattaen soveltuvin osin oikeudenkäymiskaaren 11 
luvun säännöksiä. 
Yleissopimuksen 5 artiklan mukaiseen menettelyyn sovelletaan 
oikeudenkäymiskaaren 17 luvun 26 a ja 51 §:ää, kansainvälisestä 
oikeusavusta rikosasioissa annetun lain (4/1994) 15 §:n 3 
momenttia ja 28 §:ää sekä oikeudenkäyntiin ja esitutkintaan 
osallistuvien henkilöiden koskemattomuudesta eräissä tapauksissa 
annettu lakia (11/1994). 
3 §  
Toisen jäsenvaltion virkamiehen oikeus pelletoimintaan ja 
valeostoihin Suomessa 
Suomen toimivaltaisen viranomaisen kansainvälisestä 
oikeusavusta rikosasioissa annetun lain mukaisesti hyväksymän 
oikeusapupyynnön nojalla Euroopan unionin toisen jäsenvaltion 
toimivaltaiselle virkamiehelle voidaan antaa Suomen alueella 
oikeus suorittaa rikoksen selvittämiseksi peitetoimintaa ja 
valeostoja pakkokeinolain (450/1987) 6 luvun 7 §:n sekä 
poliisilain (493/1995) 28 §:n, 31 a §:n 1 momentin, 31 b §:n 1 
momentin ja 32 a §:n mukaisesti. Vastaava oikeus voidaan antaa 
Euroopan unionin toisen jäsenvaltion virkamiehelle myös Suomen 
toimivaltaisen viranomaisen kysymyksessä olevalle jäsenvaltiolle 
esittämän oikeusapupyynnön perusteella. 
Suomen alueella 1 momentin mukaisesti toimivalle Euroopan 
unionin toisen jäsenvaltion virkamiehelle voidaan antaa oikeus 
kantaa asetta, jos se on välttämätöntä suoritettavan toiminnan 
luonteen vuoksi. Asetta on oikeus käyttää vain rikoslain (39/1889) 
4 luvun 4 §:n mukaisessa hätävarjelutilanteessa. Päätöksen 
oikeudesta kantaa asetta tekee päällystöön kuuluva poliisimies. 

 

Telekuuntelun tai televalvonnan teknistä toteuttamista 
koskevien pyyntöjen täyttäminen kuuntelun kohteen ollessa 
muualla kuin Suomessa 

Yleissopimuksen 18 artiklan 2 kohdan a tai c alakohdassa 
tarkoitettujen telekuuntelun tai televalvonnan teknistä 
toteuttamista koskevien pyyntöjen täyttämisestä päättää 
pidättämiseen oikeutettu virkamies. 

Pidättämiseen oikeutettu virkamies suostuu pyynnön 
täyttämiseen, kun pyynnön esittänyt jäsenvaltio on toimittanut 
yleissopimuksen 18 artiklan 3 kohdassa tarkoitetut tiedot ja 
kolmas jäsenvaltio, jossa telekuuntelun tai televalvonnan kohde 
mahdollisesti on, on saanut yleissopimuksen 20 artiklan 2 
kohdan a alakohdan mukaisen ilmoituksen. 

Menettelyssä noudatetaan soveltuvin osin pakkokeinolain 
5 a luvun 8 §:ää, 9 §:ää, 11 §:n 1 momenttia sekä 14 ja 15 §:ää. 

 
5 §  

Kuuntelukieltoja koskevien ehtojen asettaminen tele-
kuuntelua koskeviin päätöksiin 

Kun tuomioistuin yleissopimuksen 18 artiklan 2 kohdan b 
alakohdassa tai 20 artiklassa tarkoitettujen telekuuntelua 
koskevien pyyntöjen osalta tekee pakkokeinolain 5 a luvun 5 
§:n mukaisesti lupaa koskevan päätöksen, sen on asetettava 
ehto, jonka mukaan pyynnön esittäneen jäsenvaltion 
viranomaisen tulee noudattaa pakkokeinolain 5 a luvun 10 §:n 1 
momentin säännöksiä. 

 
 
 
 
 

 
 
Sihteeri: 
2 momentissa käytetty verbimuoto "suostuu" ei ole 

tavanomainen. Pykälän perustelujen mukaan riittää, kun 
virkamies toteaa saaneensa momentissa mainitut tiedot. Sen 
jälkeen hänen on suostuttava pyynnön täyttämiseen. 

Normaali, kielellisesti selkeämpi tapa olisi kirjoittaa "on 
suostuttava" 

 
 
 
 
5 §  

 
 

Asiantuntijat ovat kiinnittäneet huomiota siihen, ettei ole 
säännöksiä siitä, miten kuuntelussa syntyvän ylimääräisen 
tiedon suhteen menetellään. 

OM:n mukaan yleissopimuksen vaatimukset on täytetty, 
kun asetetaan ehto pakkokeinolain 5 a luvun 10 §:n 1 momentin 
säännösten noudattamisesta. OM toteaa, että tuomioistuin voi 
tarpeen vaatiessa asettaa muunkinlaisia ehtoja. 

Sihteeri: 
Pykälän muotoilu taitaa olla liian yksioikoinen ja ehkä 

harhaanjohtavakin, kun siinä ei edes viitata mahdollisiin 
harkinnanvaraisiin ehtoihin. 

LaV keskustellee pykälän sisällölle asetettavista vaa-
timuksista. 

 
 
6 §  



4 §  
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Toisen jäsenvaltion Suomessa suorittamaa telekuuntelua 
ja televalvontaa koskevat ilmoitukset 

Yleissopimuksen 20 artiklan mukaiset ilmoitukset 
vastaanottaa ja esittää keskusrikospoliisi. Ilmoituksen 
vastaanotettuaan keskusrikospoliisin tulee toimittaa asia 
viipymättä tuomioistuimen ratkaistavaksi. 

 
 
 
7 §  

Asetuksenantovaltuus 

Tarkempia säännöksiä tämän lain täytäntöönpanosta 
voidaan antaa valtioneuvoston asetuksella. 

 

Voimaantulo 

Tämän lain voimaantulosta säädetään tasavallan pre-
sidentin asetuksella. 

Tasavallan presidentin asetuksella voidaan säätää, että tätä 
lakia sovelletaan ennen yleissopimuksen kansainvälistä 
voimaantuloa Suomen ja yleissopimuksen 27 artiklan 5 
kohdassa tarkoitetun ilmoituksen antaneen jäsenvaltion välillä. 

Perustuslakivaliokunnasta on viestitetty, että 
voimaantulosta pitää säätää valtioneuvoston asetuksella. Tämä 

johtuu siitä, että kysymyksessä on EU:n sopimus, jossa 
päätäntävalta kuuluu valtioneuvostolle eikä tasavallan 
presidentille. 

Huomautus on vahingossa jäänyt pois PeVL:sta. 
 
Sihteeri: 
LaV tehnee korjauksen kumpaankin momenttiin. 

 
 
 
 
 
 
 

Laki  
 
kansainvälisestä oikeusavusta rikosasioissa annetun lain muuttamisesta 

 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan kansainvälisestä oikeusavusta rikosasioissa 5 päivänä tammikuuta 1994 annetun lain (4/1994) 2 §, 9 §:n 1 momentti, 

11 §, 17 §:n 1 momentti ja 23 §:n 1 momentti, sellaisena kuin niistä on 23 §:n 1 momentti laissa 406/1995, sekä 
lisätään lakiin uusi 25 b § seuraavasti: 

2 §  

Soveltamisalan rajoitukset 

Tämän lain soveltamisalaan ei kuulu: 
1) rikoksen johdosta tapahtuva luovuttaminen; eikä 
2) kansainvälinen yhteistoiminta rangaistusten täytän-

töönpanossa, vapausrangaistukseen tuomittujen siirtäminen ja 
ehdolliseen rangaistukseen tuomittujen sekä ehdonalaiseen 
vapauteen päästettyjen henkilöiden valvonnan siirtäminen ja 
sakkorangaistuksen, menettämisseuraamuksen tai muun 
tuomitun seuraamuksen täytäntöönpano. 

2 §  

Sihteeri: 
Pykälästä kumotaan kohta, jonka mukaan lain sovel-

tamisalaan ei kuulu vapautensa menettäneen henkilön 
väliaikainen luovuttaminen viranomaisen edessä tapahtuvaa 
kuulemista varten. 

Väliaikaisesta luovuttamisesta tehdään oma laki (3. 
lakiehdotus), jossa viitataan tähän kansainvälistä oikeusapua 
koskevaan lakiin. 

Eikö olisi luontevampaa, että tähän lakiin sisältyisi 
viittaussäännös, jonka mukaan tätä lakia sovelletaan 
vapautensa menettäneen henkilön väliaikaista luovuttamista 
viranomaisen edessä tapahtuvaa kuulemista varten koskevaan 
lakiin niin kuin siitä erikseen säädetään? 

Viittaussäännös taitaa kuulua 1 §:ään, jonka otsikko 
kuuluu: 

Lain soveltamisala 
Pyynnön toimeenpano 

 
Oikeusapupyynnön täyttämisessä on noudatettava Suomen 

lain mukaista menettelyä, jollei jäljempänä toisin säädetä. 
Toimivaltainen viranomainen voi päättää, että 
oikeusapupyynnön täyttämisessä käytetään vierasta kieltä, jos 
se pitää tätä perusteltuna. OikeusapupyyntÖ on täytettävä 
viipymättä ja oikeusapupyynnön toimeenpanossa on, mikäli 
mahdollista, noudatettava pyynnössä esitettyjä tai siitä muutoin 
ilmeneviä määräaikoja. 

Perustuslakivaliokunta ei pidä pykälän 1 momenttiin 
ehdotettua lisäystä (vieressä oleva kursivoitu lause) riittävän 
selkeänä Suomen kansalaisten kielellisten oikeuksien 
turvaamisen kannalta. 

Sihteerin korjausehdotus 
Virke siirretään erilliseksi momentiksi 8 tai 9 §:ään ja 

muotoillaan seuraavaan tapaan: 
Kuulemisessa voidaan 

käyttää vierasta kieltä, jos kuultava sitä 
pyytää tai se on muutoin perusteltua, eikä 
vieraan kielen käyttö vaaranna asiaan 
osallisten oikeuksia tai oikeusturvaa. 

 
Lain 8 ja 9 § kokonaisuudessaan kuuluvat näin: 

8 S Kieli ja käännökset 
 



8 §  
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OikeusapupyyntÖ on tehtävä suomen tai ruotsin kieleilä taikka 
siihen on liitettävä käännös jommalle kummalle näistä kielistä. 
Pyyntöön liittyvien asiakirjojen tulee samoin olla joko suomen 
tai ruotsin kielellä taikka niihin on liitettävä käännökset 
jommalle kummalle näistä kielistä. Asetuksella voidaan 
säätää, että OikeusapupyyntÖ siihen liittyvine asiakirjoineen 
voidaan tehdä vieraalla kielellä liittämättä niihin käännöstä 
suomen tai ruotsin kielelle. 
 
Toimivaltainen viranomainen voi täyttää oikeusapupyynnön, 
vaikka pyyntö ja siihen liittyvät asiakirjat ovat jollakin asetuk-
sessa säädetyllä tai muulla vieraalla kielellä, jollei pyynnön 
täyttämiselle tämän lain mukaan muutoin ole estettä. 
Toimivaltainen viranomainen voi kuitenkin kieltäytyä 
täyttämästä pyyntöä, jos pyyntö ja asiakirjat eivät ole suomen 
tai ruotsin kielellä taikka niihin ei ole liitetty käännöksiä näille 
kielille, jos viranomainen katsoo, että hän ei riittävästi 
ymmärrä asiakirjoissa käytettyä kieltä. Oikeusministeriön 
tehtävistä huolehtia käännösten laatimisesta asetuksessa 
säädetyiltä vierailta kieliltä suomeksi ja ruotsiksi säädetään 
asetuksella. 
 

Tiedoksi annettavaan asiakirjaan ei tarvitse liittää käännöstä, 
jos tiedoksianto voidaan 17 §:n 2 momentin nojalla toimittaa 
liittämättä käännöstä asiakirjaan. 

9 § Pyynnön toimeenpano 
 
Oikeusapupyynnön täyttämisessä on noudatettava Suomen 
lain mukaista menettelyä, jollei jäljempänä toisin säädetä. 
OikeusapupyyntÖ on täytettävä viipymättä ja oikeusapupyyn-
nön toimeenpanossa on, mikäli mahdollista, noudatettava 
pyynnössä esitettyjä tai siitä muutoin ilmeneviä määräaikoja. 
 
Jos OikeusapupyyntÖ tai siihen liitetyt asiakirjat ovat niin puut-
teelliset, että pyyntöä ei voida täyttää, on pyynnön esittänyttä 
vieraan valtion viranomaista viipymättä pyydettävä täydentä-
mään pyyntöä taikka antamaan asiassa lisäselvityksiä. 
 
Jos oikeusapupyyntöä ei voida täyttää tai jos pyynnön täytän-
töönpano viivästyy, on tästä ilmoitettava viipymättä pyynnön 
esittäneen vieraan valtion viranomaiselle sekä samalla mainit-
tava pyynnön täyttämättä jättämisen peruste taikka viivästyk-
sen syyt. 

 

11 § 
Pyynnössä esitetyn erityisen menettelyn noudattaminen 
Oikeusapupyynnön toimeenpanossa on noudatettava pyynnössä 
esitettyä erityistä muotoa tai menettelyä, milloin tätä ei voida pitää 
Suomen lainsäädännön perusperiaatteiden vastaisena, jollei toisin 
ole erikseen sovittu tai säädetty. 
Jos pyyntöä ei voida täyttää noudattaen pyynnössä esitettyä 
erityistä menettelyä, on tästä viipymättä ilmoitettava pyynnön 
esittäneen vieraan valtion viranomaiselle sekä samalla mainittava 
edellytykset, joilla pyyntö voitaisiin täyttää, ja tiedusteltava, onko 
pyyntö näillä edellytyksillä pantava täytäntöön. 

11 § 
Sihteeri: 
1 mom. on epäselvä. Selkenisikö, jos teksti muutetaan 
näin: 
Jos oikeusapupyynnössä pyydetään erityisen muodon tai 
menettelyn käyttämistä, pyyntöä on noudatettava, jollei se ole 
Suomen lainsäädännön perusperiaatteiden vastaista eikä asiasta 
ole toisin säädetty tai sovittu. 

3 luku 

Erinäiset säännökset oikeusavun antamisesta 

17 § 

Tiedoksiannon toimittaminen 
Asiakirjan tiedoksianto toimitetaan noudattaen sitä menettelyä, 
jota Suomen lain mukaan on vastaavan asiakirjan tiedoksiannossa 
noudatettava, taikka noudattaen pyynnössä esitettyä erityistä 
menettelyä, jos tätä ei voida pitää Suomen lainsäädännön 
perusperiaatteiden vastaisena. Asiakirjan tiedoksiannosta on 
annettava todistus, josta tulee käydä ilmi tiedoksiannon aika, 
paikka ja tapa sekä se, kenelle asiakirja on annettu tiedoksi ja 
kenelle asiakirja on jätetty. 

 

23 § 
Pakkokeinojen käyttäminen todisteiden hankkimiseksi ja 
menettämisseuraamuksen täytäntöönpanon turvaamiseksi 
Vieraan valtion viranomaisen tekemän oikeusapu-pyynnön 
perusteella voidaan todisteiden hankkimiseksi panna toimeen 
etsintä ja takavarikko, suorittaa telekuuntelua, televalvontaa, 
teknistä tarkkailua, peitetoimintaa ja valeostoja sekä ottaa 
henkilötuntomerkit, jos tätä on pyydetty oikeusapupyynnössä 
taikka sen on tarpeen oikeus-apupyynnön toimeenpanemiseksi. 

23 § 
Sihteeri: 

1) Olisiko 1 momentin lopussa parempi edellyttää, että 
siinä mainitut toimenpiteet ovat "välttämättömiä" oikeus- 
apupyynnön toteuttamiseksi? 

2) Tässä yhteydessä olisi tilaisuus muuttaa myös pykä- 
län 3 momenttia siten, että siitä selvästi ilmenisi pakkokei- 
nolakia sovellettavan sekä pakkokeinojen käyttämisen 
edellytyksiin että niitä käytettäessä noudatettavaan menet- 
telyyn. Tämä on kuitenkin ollut alun perin tarkoitus, vaik- 
ka sanonta nyt antaa vaikutelman lähinnä menettelysäänte- 
lystä. 
3 momentti kuuluu seuraavasti: 
Pakkokeinojen käyttämiseen on sovellettava, mitä tämän lain 15 §:n 
1 momentissa ja pakkokeinolaissa säädetään. 

25 b § 
Vastuu ulkomaalaisen virkamiehen aiheuttamasta vahingosta 
Kansainvälisen sopimuksen tai muun kansainvälisen velvoitteen 
nojalla tarkkailu-, takaa-ajo- tai esitutkintateh-tävissä taikka 
Suomen viranomaisen hyväksymän oikeus-apupyynnön nojalla 
edellä mainituissa tai muissa tehtävissä toimiva ulkomaalainen 
virkamies, joka aiheuttaa vahinkoa virkatehtävissään Suomen 
alueella, rinnastetaan korvausvelvollisuutta määrättäessä 
suomalaiseen virkamieheen. 
Tämä laki tulee voimaan päivänä     kuuta 20 . 

 

3. 

Laki  

vapautensa menettäneen henkilön väliaikaisesta siirtämisestä todistelutarkoituksessa rikosasioissa 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 
1 §  3 §  
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Soveltamisala 
Tässä laissa säädetään vapautensa menettäneen henkilön 
väliaikaisesta  siirtämisestä todistelutarkoituksessa rikosasioissa 
Suomesta vieraaseen valtioon tai vieraasta valtiosta Suomeen. 
2 §  
Suhde muihin lakeihin ja kansainvälisiin velvoitteisiin 
Vapautensa menettäneen henkilön väliaikaiseen siirtämiseen 
sovelletaan tämän lain säännösten lisäksi soveltuvin osin, mitä 
kansainvälisestä oikeusavusta rikosasioissa annetussa laissa 
(4/1994) säädetään. 
Tämän lain säännösten estämättä vapautensa menettäneen henkilön 
väliaikaisesta siirtämisestä on lisäksi voimassa, mitä siitä on 
erikseen sovittu tai säädetty. 
3 §  
Toimivaltainen viranomainen 
Tässä laissa tarkoitetun oikeusavun antamisesta tai pyytämisestä 
päättää oikeusministeriö. 

Sihteeri 
AA Markku Fredmanin lausunnossa (2002 vp) huomautetaan 
epäkohdasta, joka syntyy oikeusapu-sanan kahdesta eri 
merkityksestä. 
Tilannetta voisi helpottaa, jos ryhdytään kv-asioissa käyttämään 
termiä "kansainvälinen oikeusapu". Silloin 3 §:äan pitäisi lisätä 
seuraavaa: 
Tässä  laissa tarkoitetun kansainvälisen oikeusavun ... 

4 §  
Väliaikainen siirtäminen vieraan valtion viranomaisen pyynnöstä 
Suomessa vapautensa menettäneenä oleva henkilö voidaan vieraan 
valtion viranomaisen pyynnöstä väliaikaisesti siirtää kyseiseen 
vieraaseen valtioon, jos hänen henkilökohtainen läsnäolonsa on 
vieraassa valtiossa tarpeen rikosasiassa muuten kuin 
oikeudenkäynnissä vastaajana. 
Edellä 1 momentissa tarkoitetusta siirtämisestä voidaan kieltäytyä 
kansainvälisestä oikeusavusta rikosasioissa annetussa laissa 
säädettyjen kieltäytymisperusteiden lisäksi, jos: 

1) vapautensa menettäneen henkilön läsnäolo on tar- 
peen Suomessa vireillä olevassa rikosasiassa: 

2) siirtäminen saattaisi pidentää vapauden menetystä, 
jollei siirtämiselle ole erityisen painavia syitä; tai 
3) muu pakottava syy on esteenä siirtämiselle. 
Jos vieraan valtion viranomainen on pyytänyt kyseisessä vieraassa 
valtiossa vapautensa menettäneenä olevan henkilön väliaikaista 
siirtämistä Suomeen, pyyntöön voidaan suostua, jos hänen 
henkilökohtainen läsnäolonsa Suomessa on tarpeen rikosasiassa 
muuten kuin oikeudenkäynnissä vastaajana. 

 

5 §  
Väliaikaista siirtämistä koskeva oikeusministeriön pyyntö 
Oikeusministeriö voi pyytää vieraan valtion viranomaiselta 
kyseisessä vieraassa valtiossa vapautensa menettäneenä olevan 
henkilön väliaikaista siirtämistä Suomeen, jos hänen 
henkilökohtainen läsnäolonsa on Suomessa tarpeen rikosasiassa 
muuten kuin oikeudenkäynnissä vastaajana. 
Oikeusministeriö voi myös pyytää vieraan valtion viranomaiselta 
Suomessa vapautensa menettäneenä olevan henkilön siirtämistä 
Suomesta kyseiseen vieraaseen valtioon, jos hänen 
henkilökohtainen läsnäolonsa vieraassa valtiossa on tarpeen 
rikosasiassa muuten kuin oikeudenkäynnissä vastaajana. 
Suomessa vapautensa menettäneenä olevan henkilön väliaikaista 
siirtämistä vieraaseen valtioon ei pyydetä, jos siirtäminen saattaisi 
pidentää henkilön vapauden menetystä, ellei siirtämiselle ole 
erityisen painavia syitä tai jos jokin muu pakottava syy on esteenä 
väliaikaiselle siirtämiselle. 
6 §  
Kauttakuljetus 
Oikeusministeriö voi, ottaen huomioon mitä kansainvälisestä 
oikeusavusta rikosasioissa annetun lain 12 ja 13 §:ssä säädetään, 
antaa luvan siihen, että vieraasta valtiosta toiseen vieraaseen 
valtioon siirrettävä henkilö saadaan kuljettaa Suomen kautta. 

 

Suostumus 

Suomen kansalaista ei saa siirtää 4 ja 5 §:ssä tarkoitetuissa 
tilanteissa tai kuljettaa Suomen kautta 6 §:ssä tarkoitetuissa 
tilanteissa ilman hänen suostumustaan väliaikaista siirtämistä 
koskevaan menettelyyn tai kauttakuljetukseen. Suostumusta ei 
voi peruuttaa 4 §:n 3 momentissa, 5 §:n 1 momentissa ja 6 §:ssä 
tarkoitetuissa tilanteissa. 

Myös muun kuin Suomen kansalaisen siirtäminen muuhun 
kuin Euroopan unionin jäsenvaltioon 4 §:n 1 momentissa ja 5 
§:n 2 momentissa tarkoitetuissa tilanteissa edellyttää 
siirrettävän henkilön suostumusta. 

Tässä pykälässä tarkoitettu suostumus on annettava 
kirjallisena. 

 
8 §  

Ehdot ja edellytykset 

Sovittaessa vieraan valtion kanssa henkilön väliaikaisesta 
siirtämisestä, on samalla sovittava ajankohdasta, jolloin henkilö 
on viimeistään palautettava. 



7 §  
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Siirrettäessä henkilö Suomesta on pyynnössä tai suos-
tumuksessa asetettava ehdoksi soveltuvin osin se, mitä laissa 
oikeudenkäyntiin ja esitutkintaan osallistuvien henkilöiden 
koskemattomuudesta eräissä tapauksissa (11/1994) säädetään, 
sekä soveltuvin osin, mitä kansainvälisestä oikeusavusta 
rikosasioissa annetun lain 22 §:ssä säädetään henkilön 
kieltäytymisoikeudesta. 

Pyynnössä tai suostumuksessa voidaan asettaa myös muita 
tarpeellisia ehtoja. 

Aika, jonka henkilö on väliaikaisen siirtämisen johdosta 
vapautensa menettäneenä, on Suomessa luettava 
vapaudenmenefysajaksi. 

 
9 §  8 §  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sihteeri: 
Asiantuntijat ovat pitäneet 4 momenttia epäselvänä, koska 

vapaudenmenetysaika on vähennettävä myös sakko-
rangaistuksesta. Momentti saadaan tarkaksi, jos 

siinä viitataan rikoslain 6 
luvun 13 §:ään* 

Erinäiset menettelyä koskevat säännökset 

Ennen kuin oikeusministeriö päättää siirtää henkilön tai 
pyytää henkilöä siirrettäväksi Suomesta vieraaseen valtioon, sen 
on varattava siirrettävälle henkilölle tilaisuus tulla kuulluksi. 

Suomesta vieraaseen valtioon siirrettävälle henkilölle on 
varattava tilaisuus käyttää oikeudenkäymiskaaren 15 luvun 2 
§:n 1 momentissa tarkoitettua avustajaa 1 momentissa 
tarkoitetussa kuulemisessa sekä 10 §:ssä tarkoitetussa 
toomioistuinkäsittelyssä. Oikeusministeriö määrää avustajan 
siirrettävän henkilön pyynnöstä ja suorittaa valtion varoista 
laskun perusteella avustajalle kohtuullisen korvauksen. 

Suomeen siirretty tai Suomen kautta kuljetettava henkilö 
on pidettävä säilössä, jollei vieras valtio, josta henkilö on 
siirretty, pyydä hänen vapauttamistaan. Säilössä pitämisessä on 
soveltuvin osin noudatettava, mitä tutkintavankeudesta 
annetussa laissa (615/1974) säädetään. 

Henkilön koskemattomuudesta on soveltuvin osin 
voimassa, mitä laissa oikeudenkäyntiin ja esitutkintaan 
osallistuvien henkilöiden koskemattomuudesta eräissä 
tapauksissa säädetään. 

10 § 
Muutoksenhaku 
Suomesta vieraaseen valtioon siirrettävä henkilö voi valittaa 
säilyttämispaikkakuntansa käräjäoikeuteen oikeusministeriön 4 §:n 
1 momentin ja 5 §:n 2 momentin nojalla tekemästä päätöksestä, 
joka koskee tässä laissa tarkoitetun oikeusavun antamista tai 
pyytämistä. Valitus on tehtävä seitsemän päivän kuluessa 
päätöksen tiedoksisaannista. 
Valitus on käsiteltävä kiireellisenä. Oikeusministeriötä on kuultava 
asiassa. Asian käsittelyssä on muuten noudatettava soveltuvin 
osin, mitä pakkokeinolaissa (450/1987) säädetään 
vangitsemisasian käsittelystä. 
Siirrettävä henkilö saa kuitenkin valittaa käräjäoikeuden 
päätöksestä siten kuin muutoksenhausta käräjäoikeuden ratkaisuun 
säädetään. Käräjäoikeuden päätöksestä tehty valitus ei estä 
päätöksen täytäntöönpanoa, ellei asiaa käsittelevä käräjäoikeus tai 
muutoksenhakutuomioistuin toisin määrää. 
11 § 
Voimaantulo 
Tämä laki tulee voimaan päivänä     kuuta 20 . 

10 § 
Pres. Huopaniemi ehdotti 3 momentin poistamista, koska piti 
kantelutietä parempana normaalia valitusta. 
OM ei lämpene ehdotukselle. 
Sihteeri: Ehdotus mainittaneen mietinnön perusteluissa, mutta 
sitten kerrotaan, että prosessioikeudellisesti on aina parempi käyttää 
normaalia valitusta kuin jotain "ylimääräistä" 
muutoksenhakukeinoa. 

4. 
Laki  
ampuma-aselain 17 §:n muuttamisesta 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 9 päivänä tammikuuta 1998 annetun ampuma-aselain (1/1998) 17 §:n 11 kohta, sellaisena kuin se on laissa 601/2001, ja 
lisätään 17 §:äan, sellaisena kuin se on osaksi mainitussa laissa 601/2001, uusi 12 kohta seuraavasti: 

17 § 

Soveltamisalaa koskevat poikkeukset Tämä laki ei koske: 
11) tarkastusten asteittaisesta lakkauttamisesta yhtei- 

sillä rajoilla tehdyn Schengenin sopimuksen soveltamises- 
ta tehdyn yleissopimuksen, jäljempänä Schengenin yleis- 
sopimus, 40 ja 41 artiklassa tarkoitetuille Schengenin 
säännöstöä soveltavien valtioiden toimivaltaisille virka- 
miehille kuuluvien ampuma-aseiden, aseen osien, patruu- 
noiden ja erityisen vaarallisten ammusten siirtoa Suomeen 
tai Suomesta, tuontia, vientiä ja hallussapitoa, kun toimin- 
ta perustuu Schengenin yleissopimuksen mainituissa artik- 

17 § 
Sihteeri: 
Myös HE:ssä 92/2003 vp ehdotetaan, että tähän pykälään lisätään 
uusi 12 kohta. Se kuitenkin on sisällöltään eri kuin tässä 
ehdotuksessa. Kumpikin muutos tulee voimaan valtioneuvoston 
asetuksella, joten niiden yhteensovittaminen samaan pykälään on 
mahdotonta. 
Ehdotetaan 17 §:n muuttamista siten, että ei m Uutelakaan 1 
momenttia, vaan lisätään pykälään uusi 2 momentti, joka on 
samansisältöinen kuin ehdotettu 12 kohta. Tämän johdosta myös 
johtolause muuttuu. 
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loissa tarkoitettuun tarkkailuun tai takaa-ajoon; 
12) keskinäisestä oikeusavusta rikosasioissa Euroopan 

unionin jäsenvaltioiden välillä tehdyn yleissopimuksen 
lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaat- 
tamisesta ja yleissopimuksen soveltamisesta annetun lain ( 
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/  ) 3 §:n nojalla Suomen alueella toimiville Euroopan unionin 
toisen jäsenvaltion virkamiehille kuuluvien ampuma-aseiden, 
aseen osien, patruunoiden ja erityisen vaarallisten ammusten 
siirtoa Suomeen tai Suomesta ja hallussapitoa. 
Tämän lain voimaantulosta säädetään valtioneuvoston asetuksella. 

 

5. 

Laki  

viestintä markki n alain 95 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 23 päivänä toukokuuta 2003 annetun viestintämarkkinalain (393/2003) 95 § seuraavasti: 

95 § 
Teleyrityksen velvollisuus varustaa järjestelmänsä telekuuntelua 
ja televalvontaa varten 
Teleyrityksen on varustettava viestintäverkkonsa ja 
viestintäpalvelunsa sellaisilla teknisillä apuvälineillä ja 
ominaisuuksilla, että pakkokeinolaissa (450/1987), poliisilaissa 
(493/1995) ja Brysselissä 29 päivänä toukokuuta 2000 
keskinäisestä oikeusavusta rikosasioissa Euroopan unionin 
jäsenvaltioiden välillä tehdyssä yleissopimuksessa tarkoitettu 
telekuuntelu ja televalvonta on mahdollista suorittaa. 
Tämä laki tulee voimaan   päivänä   kuuta 20 . 

 



 

 

LaVM3/2003 vp—-HE 31/2003 vp 
 
 
 
 
 

LAKIVALIOKUNNAN MIETINTÖ 3/2003 vp 
 

Hallituksen esitys keskinäisestä oikeusavusta 
rikosasioissa Euroopan unionin jäsenvaltioiden 
välillä tehdyn yleissopimuksen ja keskinäistä 
oikeusapua rikosasioissa koskevan eurooppa-
laisen yleissopimuksen varauman peruuttamisen 
hyväksymisestä sekä niihin liittyviksi laeiksi 

 
 
 
 
JOHDANTO 
 
 

Vireilletulo 

Eduskunta on 2 päivänä syyskuuta 2003 lähettänyt lakivaliokuntaan valmistelevasti kä-

siteltäväksi hallituksen esityksen keskinäisestä oikeusavusta rikosasioissa Euroopan unionin 

jäsenvaltioiden välillä tehdyn yleissopimuksen ja keskinäistä oikeusapua rikosasioissa 

koskevan eurooppalaisen yleissopimuksen varauman peruuttamisen hyväksymisestä sekä 

niihin liittyviksi laeiksi (HE 31/2003 vp). 
 
 
Lausunnot 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti perustuslakivaliokunta on antanut asiasta lausunnon (PeVL 

9/2003 vp), joka on otettu tämän mietinnön liitteeksi. 
 
 
Asiantuntijat 

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina 

- lainsäädäntösihteeri Tanja Innanen, oikeusministeriö 

- eduskunnan apulaisoikeusasiamies Ilkka Rautio 

- poliisiylitarkastaja Jouni Välkki, sisäasiainministeriö 

- presidentti Olli Huopaniemi, Helsingin hovioikeus 

HE 31/2003 
vp 

Versio 
0.1 

 



70 
 

Johdanto LaVM 3/2003 vp — HE 31/2003 
vp 

 

- käräjätuomari Olavi Parikka, Tampereen käräjäoikeus 

- valtionsyyttäjä Raija Toiviainen, Valtakunnansyyttäjänvirasto 

- ylitarkastaja Heikki Huhtiniemi, tietosuojavaltuutetun toimisto 

- ylitarkastaja Timo Riissanen, Rajavartiolaitos 

- johtaja Tapani Rantanen, Viestintävirasto 

- asianajaja Harri Vento, Suomen Asianajajaliitto 

- professori Ari-Matti Nuutila. 

Lisäksi valiokunta on saanut professori Raimo Lahdelta kirjallisen lausunnon. Viitetiedot 

Kansainvälistä rikosoikeusapua koskevan yleissopimuksen valmisteluvaiheessa lakiva-

liokunta on antanut lausunnot LaVL 15/1996 vp ja LaVL 3/2000 vp valtioneuvoston 

eduskunnalle lähettämien selvityksen E 59/1996 vp sekä kirjelmän U 66/1996 vp johdosta. 

Lakivaliokunnassa on samanaikaisesti tämän oikeusapua koskevan esityksen kanssa 

käsiteltävänä hallituksen esitys HE 32/2003 vp kansainvälisen järjestäytyneen rikollisuuden 

vastaisen Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen 

lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta sekä laiksi rikoslain 17 

luvun 1 a §:n muuttamisesta, ns. Palermon sopimus. Oikeusapu-esityksen 2. ja 3. lakiehdotus 

sisältävät säännöksiä, joilla toteutetaan myös Palermon yleissopimukseen sisältyviä 

velvoitteita. Siitä seuraa, että HE 31/2003 vp on hyväksyttävä ennen hallituksen esitystä HE 

32/2003 vp. 

Edelleen eduskunnassa on samanaikaisesti käsiteltävänä hallituksen esitys HE 92/2003 

vp tullihallintojen keskinäisestä avunannosta ja yhteistyöstä tehdyn yleissopimuksen ja sen 

oikaisupöytäkirjan hyväksymisestä sekä siihen liittyviksi laeiksi, ns. Napoli II sopimus. 

Tuohon esitykseen sisältyy ehdotus laiksi ampuma-aselain 17 §:n muuttamisesta, joka on 

sovitettava yhteen rikosoikeusapusopimuksessa olevan vastaavan lakiehdotuksen kanssa. 
 
 
 

HALLITUKSEN ESITYS 
 

Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi Brysselissä 29.5.2000 keskinäisestä 

oikeusavusta rikosasioissa Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä tehdyn yleissopimuksen 

sekä antaisi suostumuksensa tiettyjen yleissopimuksen nojalla annettavien ilmoitusten 

antamiseen. 
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Yleissopimuksen tarkoituksena on tehostaa ja helpottaa Euroopan unionin jäsen-

valtioiden välistä yhteistyötä kansainvälisessä oikeusavussa rikosasioissa. Yleissopimus 

täydentää jäsenvaltioiden välillä voimassa olevia yleissopimuksia, erityisesti vuoden 1959 

eurooppalaista yleissopimusta keskinäisestä oikeusavusta rikosasioissa. Yleissopimus sisältää 

määräyksiä muun muassa oikeudenkäyntiasiakirjojen tiedoksiannosta postitse, 

yhteydenpitojärjestyksestä oikeusviranomaisten välillä sekä todistajien kuulemisesta 

videokokouksen avulla. Lisäksi yleissopimukseen sisältyy laajat telekuuntelua koskevat 

määräykset. 

Esitykseen sisältyy lakiehdotus yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien 

määräysten voimaansaattamisesta ja yleissopimuksen soveltamisesta, joka sisältää myös 

asiasisältöisiä säännöksiä yleissopimuksen soveltamisesta. 

Esityksessä ehdotetaan myös, että Suomi peruuttaisi vuoden 1959 keskinäistä oi-

keusapua rikosasioissa koskevan eurooppalaisen yleissopimuksen 11 artiklaan tekemänsä 

varauman. Varauman poistamisella on tarkoitus mahdollistaa vapautensa menettäneiden 

henkilöiden väliaikainen siirtäminen Suomen ja muiden valtioiden välillä. Tällaisesta 

yhteistyöstä ehdotetaan säädettäväksi erillinen laki. 

Edelleen esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kansainvälisestä oikeusavusta ri-

kosasioissa annettua lakia, koska eräin osin on katsottu tarpeelliseksi saattaa laki asia-

sisältöisesti yleissopimuksen määräyksiä vastaavaksi. Esitykseen sisältyy myös ehdotukset 

ampuma-aselain ja viestintämarkkinalain muuttamisesta. 

Laki yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta 

ja yleissopimuksen soveltamisesta sekä laki ampuma-aselain muuttamisesta on tarkoitettu 

tulemaan voimaan samanaikaisesti kuin yleissopimus. Muut ehdotetut esitykseen sisältyvät 

lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan heti, kun ne on hyväksytty ja vahvistettu, 
 

VALIOKUNNAN KANNANOTOT 

Yleisperustelut 

Aikaisemmissa kannanotoissaan lakivaliokunta on pitänyt kansainvälisen rikosoikeus-

apusopimuksen päätavoitetta, kansainvälisen oikeusapumenettelyn yksinkertaistamista, 

kannatettavana. Valiokunnan mielestä on ollut luonnollista pyrkiä sellaisten kansainvälisten 

järjestelyjen aikaansaamiseen, joiden perusteella Suomen viranomaiset voivat saada muiden 
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valtioiden viranomaisilta yhtä laajalti oikeusapua kuin ne uuden sisäisen lainsäädäntömme 

perusteella antavat muiden valtioiden viranomaisille. Valiokunta ei myöskään ole vastustanut 

väliaikaista siirtämistä koskevan säännöksen ottamista oi-keusapusopimukseen. Tässä 

yhteydessä, kun oikeusapusopimus on hyväksytty ja sen kansallinen täytäntöönpano on 

lopusuoralla, valiokunta uudistaa aikaisemmat kannanottonsa. 

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen pe-

rusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa 

hallituksen esityksen hyväksymistä seuraavin huomautuksin. 
Yleissopimuksen voimaansaattamistapa 

Yleissopimuksen kansallisessa voimaansaattamisessa käytetään blankettimuotoista tek-

niikkaa. Samalla ehdotetaan hyväksyttäväksi eräitä kansallisia asiasisältöisiä säännöksiä, niin 

että rikosoikeusapulain säännökset säilyvät kaikkiin valtioihin soveltuvina yleisluontoisina 

säännöksinä. EU-valtioiden välisissä oikeusaputilanteissa Suomen viranomaiset joutuvat 

soveltamaan rikosoikeusapulain rinnalla kansainvälistä oikeusapu-sopimusta. 

Valiokunnan kuulemat asiantuntijat ovat arvostelleet valittua voimaansaattamista-paa 

katsoen, että rikosoikeusapua koskevasta säännöskokonaisuudesta muodostuu näin mutkikas 

ja vaikeaselkoinen. Myös perustuslakivaliokunta on kiinnittänyt voimaansaat-tamistapaan 

kriittistä huomiota. Perustuslakivaliokunnan lausunnon mukaan sääntelyn mutkikkuus ja 

vaikeaselkoisuus ei ole aivan merkityksetön perusoikeussääntelyyn kohdistuvien 

täsmällisyyden ja tarkkarajaisuuden vaatimusten kannalta. Asiasisältöisen sääntelyn edelleen 

vahventamista puoltaa tällaisessa yhteydessä se näkemys, että asiasisältöisestä 

lainsäädännöstä tulisi näkyä perusoikeuksien kannalta merkitykselliset asiat. 

Lakivaliokuta toteaa, ettei asian ja sääntelyn vaikeutta voi kiistää. Säännöstö ei aukea 

helposti. Muun muassa useissa asiantuntijalausunnoissa näyttää esiintyvän virheellisiä 

käsityksiä lainsäädännön sisällöstä. Saamansa lisäselvityksen perusteella valiokunta 

kuitenkin pitää valittua perusratkaisua tässä vaiheessa perusteltuna. 

Valiokunnan hyväksyntä perustuu seuraaviin näkökohtiin: 

— Kun yleissopimus saatetaan Suomessa lailla voimaan, se on Suomessa voimassa lain 

tasoisena säännöksenä siltä osin kuin määräykset kuuluvat lainsäädännön alaan. 

Yleissopimuksen määräykset ovat pääasiallisesti niin yksityiskohtaisia ja 

tarkkarajaisia, että niitä voidaan soveltaa suoraan suhteessa Euroopan unionin 

jäsenvaltioihin. 
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Oikeudenala on juuri nyt keskeisten muutosten kohteena. Sen vuoksi yleisen kattavan 

kansallisen lainsäädännön luominen ei tällä hetkellä ole tarkoituksenmukaista. Tässä 

vaiheessa ei myöskään ole tarkoituksenmukaista luoda erillistä EU:n jäsenvaltioita koskevaa 

yleistä sääntelyä. 

Esityksessä on huolehdittu siitä, ettei rikosoikeusapulain säännösten ja yleissopimuksen 

määräysten välillä ole ristiriitaa. Asiantuntijakuulemisessa esitetty käsitys siitä, että monessa 

tapauksessa yleissopimusta edellytetään sovellettavan suoraan vastoin rikosoikeusapulain 

toisensisältöisiä säännöksiä, ei ole oikea. 

Pelkästään se seikka, että sääntelyä ei ole koottu yhteen yleiseen lakiin, ei voi tarkoittaa sitä, 

että lainsäädäntö on ristiriidassa perusoikeussääntelyyn kohdistuvan täsmällisyyden ja 

tarkkarajaisuuden vaatimuksen kanssa. 

Jos kansainvälisiin yleissopimuksiin sisältyvää sääntelyä ryhdytään säännönmukaisesti 

laajemmin toistamaan rikosoikeusapulaissa, kyseinen yleislaki tulee vuorostaan erittäin 

laajaksi, mutkikkaaksi ja siten myös vaikeaselkoiseksi. 

Kansainvälisen yhteistyön jatkuvasti lisääntyessä väistämätön tosiseikka on, että lainsäädäntö 

pirstoutuu yhä enemmän erilaisiin kansainvälisiin sopimuksiin ja Euroopan unionin 

yhteistyössä käytettyihin lainsäädäntöinstrumenttei-hin. 

Kansainvälisten sopimusten määräykset ovat kaikesta huolimatta, kuten muukin lainsäädäntö 

usein, jollain tasolla tulkinnanvaraisia. Niiden tarkentaminen kansallisella lainsäädännöllä 

heti saatettaessa sopimusta kansallisesti voimaan ei välttämättä paranna lainsoveltajan 

tilannetta. Rinnakkaista asiasisältöistä kansallista lainsäädäntöä luotaessa riskinä on, että uusi 

kansallinen lainsäädäntö on ristiriidassa yleissopimuksen määräysten kanssa. Tällöin 

lainsoveltaja joutuu toimimaan kahden samantasoisen ristiriitaisen säännöksen tulkinnan 

perusteella. Kun soveltamistilanteessa yleensä on kysymyksessä suhde vieraaseen valtioon, 

Suomi ei voi rikkoa kansainvälisiä velvoitteitaan, vaikka kansallisen lainsäädännön 

säännöksiä olisi mahdollisesti tulkittava tällä tavalla. 

— Rikosoikeusapusopimus on Euroopan neuvoston vuoden 1959 rikosoikeusapu-

sopimusta täydentävä sopimus eikä itsenäinen sopimus. EU:n oikeusapusopi-

muksella ei siis luoda itsenäistä yksin sovellettavaa säännöstöä. Säännökset siitä, 
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milloin oikeusapua pääsääntöisesti annetaan sisältyvät vuoden 1959 sopimuksen 1 

artiklaan. 

— Yleissopimus koskee kansainvälistä rikosoikeusapua. Sen tarkoituksena ole 

harmonisoida jäsenvaltioiden telekuuntelua koskevaa lainsäädäntöä. Yleisso-

pimuksen periaatteena on, että telekuuntelua koskevat pyynnöt täytetään kansallisen 

lainsäädännön mukaisesti. 

Suomessa oikeusavun antamista koskevat päätökset tehdään kansainvälistä ri-

kosoikeusapua koskevan lain, pakkokeinolain ja poliisilain säännösten mukaisesti. 

Esityksessä ei ehdoteta muutosta kansainvälistä rikosoikeusapua koskevan lain 15 

§:ään, joka sääntelee oikeutta käyttää pakkokeinoja rikosoikeus-avussa. Esimerkiksi 

pakkokeinojen käyttö edellyttää kaksoisrangaistavuuden ja kansallisen 

lainsäädännön mukaisuuden vaatimusten täyttymistä. 

— Kun yleissopimus on laaja kokonaisuus, yleissopimuksen voimaansaattamis-

vaiheessa on vaikea ennakoida kaikkia ongelmia, joita yleissopimuksen sovel-

taminen voi käytännössä aiheuttaa. Yleissopimuksen soveltamista on sen vuoksi 

tarkoitus seurata oikeusministeriössä, tarvittaessa oikeusministeriön johdolla 

toimivassa kansainvälisten rikosoikeusapuasioiden seurantatyöryhmässä, jonka 

työhön osallistuvat myös muut toimivaltaiset viranomaiset. Mahdollisesti tarvittavat 

lisämuutokset säädöksiin on tarkloitus tehdä yleissopimuksen soveltamisesta 

saatujen kokemusten perusteella. 

Esityksen perusteluissa todetaan, että yleissopimuksen video- ja puhelinkuule-mista koskevat 

yleissopimuksen 10 ja 11 artikla edellyttävät joitakin laitehankintoja, jotka aiheuttavat 

kustannuksia sisäasianministeriön ja oikeusministeriön hallinnon alalla. Perustelujen mukaan 

videolaitteistojen ym. teknisten laitteistojen hankkimista koskevia kustannuksia ei kuitenkaan 

voida pitää merkittävinä. 

Jotta yleissopimusta voidaan tehokkaasti soveltaa Suomessa, toimivaltaisille viranomaisille 

eli lähinnä esitutkintaviranomaisille, syyttäjille ja tuomioistuimille luvataan järjestää 

suhteellisen laajasti koulusta yleissopimuksen sisällöstä. 
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Uusien teknisten välineiden hankinta ja riittävän laaja koulutus mahdollistavat sen, että 

Suomen viranomaiset voivat hyödyntää yleissopimuksen mahdollistamia tehokkaampia 

yhteistyömuotoja. 

Yleissopimuksen voimaantulo aiheuttaa muutoksia viranomaisten yhteydenpi-tojärjestykseen, 

sillä yleissopimus vähentää tarvetta keskusviranomaisen käyttöä kansainvälisessä 

rikosoikeusapuyhteistyössä. 

Syyttäjien vastuu oikeusavusta lisääntyy, ja suurimmissa syyttäjäyksiköissä töitä ja hallintoa 

on järjestettävä uudelleen. Viranomaisten yhteydenpitojärjes-tykseen aiheutuvat muutokset 

ovat merkittäviä. Se, että myös suoraan yhtey-denpitojärjestykseen siirtyminen lisää 

paikallisten toimivaltaisten viranomaisten koulutustarvetta, on otettu huomioon. 
Valvottu läpilasku 

Oikeusapusopimus sisältää määräyksiä erityisistä tutkintamenetelmistä, joihin kuuluu mm. 

valvottu läpilasku. Suomen kansallinen lainsäädäntö ei nykyisellään sisällä säännöksiä 

valvotuista läpilaskuista. Niiden salliminen perustuu lakivaliokunnan rikosoike-usapulain 

valmistelun yhteydessä esittämään näkemykseen, että lain 1 §:n 2 momentin 6 kohta 

rikosasian käsittelyä varten tarvittavasta muusta oikeusavusta kattaa myös valvottuja 

läpilaskuja koskevan yhteistyön (LaVM 25/1993 vp, s. 2). 

Rikosoikeusapulain säätämisen jälkeen Suomi on sitoutunut uusiin kansainvälisiin 

yleissopimuksiin, kuten Schengenin yleissopimukseen ja YK:n huumausaineiden ja 

psykotrooppisten aineiden laittoman kaupan vastaiseen yleissopimukseen, joihin sisältyy 

valvottua läpilaskua koskevia määräyksiä. Näitä määräyksiä sovelletaan rinnakkain 

rikosoikeusapulain säännösten kanssa. Samalla tavoin on tarkoitus soveltaa nyt voi-

maansaatettavan yleissopimuksen määräyksiä. 

Tämän yleissopimuksen lisäksi eduskunnassa on parhaillaan hyväksyttävänä kaksi 

muuta kansainvälistä sopimusta, joiden keinovalikoimaan kuuluu valvottu läpilasku. 

Tällaisessa tilanteessa valiokunta ei enää voi pitää hyväksyttävänä sitä, että tällaista erityistä 

tutkintamentelmää käytetään ilman selvää kansallisen lainsäädännön tukea. 

Valiokunta pitää välttämättömänä, että oikeustila saatetaan hyväksyttävälle kannalle. 

Valvottua läpilaskua koskevat säännökset on valmisteltava mahdollisimman pian ja annettava 

viipymättä eduskunnalle. Valiokunta ehdottaa tätä koskevan lausumaehdo-tuksen 

hyväksymistä.(Valiokunnan lausumaehdotus) 
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Yksityiskohtaiset perustelut 
 

1. Laki keskinäisestä oikeusavusta rikosasioissa Euroopan unionin jäsenvaltioiden 

välillä tehdyn yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voi-

maansaattamisesta ja yleissopimuksen soveltamisesta 

4 §. Telekuuntelun tai televalvonnan teknistä toteuttamista koskevien pyyntöjen täyttäminen 

kuuntelun kohteen ollessa muualla kuin Suomessa. Pykälän 1 momentin mukaan 

telekuuntelun tai televalvonnan teknistä toteuttamista koskevien pyyntöjen täyttämisestä 

päättää pidättämiseen oikeutettu virkamies. Pykälän 2 momentin mukaan pidättämiseen 

oikeutettu virkamies suostuu pyynnön täyttämiseen, kun pyynnön esittänyt jäsenvaltio on 

toimittanut yleissopimuksessa määritellyt tiedot ja kolmas jäsenvaltio, jossa telekuuntelun tai 

televalvonnan kohde mahdollisesti on, on saanut yleissopimuksen mukaisen ilmoituksen. 

LaV on kiinnittänyt huomiota 2 momentin sanamuotoon "virkamies suostuu", josta ei 

ilmene, onko ao. virkamiehellä tällaisessa tilanteessa harkintavaltaa vai ei. Pykälän 

perustelujen mukaan riittää, kun ao. virkamies toteaa saaneensa säännöksessä tarkoitetut 

tiedot. Sen jälkeen hänen on suostuttava pyynnön täyttämiseen. Perustelujeni-hin viitaten 

valiokunta ehdottaa, että momentissa käytetään ilmaisua "virkamiehen on suostuttava". 

5 §. Kuuntelukieltoja koskevien ehtojen asettaminen telekuuntelua koskeviin päätöksiin. 

Pykälän mukaan tuomioistuimen on myöntäessään luvan yleissopimuksessa tarkoitettuun 

telekuunteluun asetettava ehto, jonka mukaan pyynnön esittäneen jäsenvaltion viranomaisen 

tulee noudattaa pakkokeinolain 5 a luvun 10 §:n 1 momentin säännöksiä kuuntelukielloista. 

Asiantuntijakuulemisessa on kiinnitetty huomiota siihen, ettei ole säännöksiä siitä, 

miten kuuntelussa syntyvän ylimääräisen tiedon suhteen menetellään. 

Pakkokeinolain 5a luvun 13 §:ään sisältyy säännökset ylimääräisen tiedon säilyt-

tämisestä ja tallentamisesta, mutta lakiin ei sisälly varsinaista ylimääräisen tiedon käytön 

kieltämistä koskevaa säännöstä. 

Hallituksen esityksessä on pidetty riittävänä, että tietojen säilyttämisessä ja käyt-

tämisessä noudatetaan sen jäsenvaltion lainsäädäntöä, jossa telekuuntelussa saatu aineisto 

tullaan käyttämään oikeudenkäyntiaineistona. Esityksen perusteluissa todetaan, ettei 

kuitenkaan ole estettä sille, että tuomioistuin asettaa muitakin kansallisen lain mukaisia ehtoja 
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kuin joista voimaansaattamislain 5 §:ssä on säädetty. Tuomioistuimen harkinnassa siis on, 

asettaako se esimerkiksi pakkokeinolain 5a luvun 13 §:n mukaisen ehdon. 

Valiokunta katsoo, että pykälän ehdoton sanamuoto voi johtaa econtrario- eli vas-

takohtaispäätelmään: muita ehtoja ei saa asettaa. Sen vuoksi pykälässä on syytä ohjata 

tuomioistuimia harkitsemaan muiden mahdollisten ehtojen tarpeellisuutta. Valiokunta 

ehdottaa pykälän täydentämistä virkkeellä, joka koskee telekuuntelun kohteena olevan 

henkilön oikeusturvan kannalta tarpeellisten ehtojen asettamista. 

8 §. Voimaantulo. Pykälän mukaan säännöksiä lain täytäntöönpanosta voitaisiin antaa 

tasavallan presidentin asetuksella. 

Lain täytäntöönpanossa on kuitenkin kysymys Euroopan unionissa tehtyyn päätökseen 

liittyvistä Suomen toimenpiteistä, jolloin täytäntöönpanoasetuksen antaminen kuuluu 

perustuslain 93 §:n 2 momentin takia valtioneuvostolle. Sen vuoksi pykälän 1 ja 2 momenttia 

on muutettava niin, että lain voimaantulosta säädetään valtioneuvoston asetuksella (PeVL 

49/2002 vp, s. 3). 
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2. Laki kansainvälisestä oikeusavusta rikosasioissa annetun lain muuttamisesta 
 

8 § Kieli ja käännökset (uusi) ja 9 §. Pyynnön toimeenpano. 9 §:n 1 momenttiin ehdotetaan 

lisättäväksi virke, jonka mukaan toimivaltainen viranomainen voi päättää, että oi-

keusapupyynnön täyttämisessä käytetään vierasta kieltä, jos se pitää tätä perusteltuna. 

Perustuslakivaliokunta toteaa lausunnossaan, ettei 9 §:n 1 momenttiin ehdotettu lisäys 

ole riittävän selkeä Suomen kansalaisten kielellisten oikeuksien turvaamisen kannalta. 

Perustuslakivaliokunnan mielestä sääntelyssä tulee varmistaa, ettei sillä rajoiteta yksilöiden 

perustuslain 17 §:n säännöksiin pohjautuvaa oikeutta käyttää viranomaisissa suomea tai 

ruotsia. 

Lakivaliokunta on todennut, että lain 8 § koskee oikeusapupyynnön kieltäjä kään-

nöksiä. Kun vieraan kielen käyttämismahdollisuutta koskeva säännös liitetään tämän 

asiakokonaisuuden yhteyteen, korostuu se, että tuomioistuimissa käytetään pääsääntöisesti 

suomen tai ruotsin kieltä. Sen vuoksi valiokunta ehdottaa, että po. säännös tarpeellisin osin 

uudelleen muotoiltuna siirretään 8 §:ään uudeksi 4 momentiksi. 

Siirron johdosta 9 §:n 1 momentista on poistettava 2. virke, ja momentin 1. virkkeen 

sana "jäljempänä" muutettava ilmaisuksi "tässä laissa". 

11 §. Pyynnössä esitetyn erityisen menettelyn noudattaminen. Pykälän 1 momentin mukaan 

oikeusapupyynnön toimeenpanossa on noudatettava pyynnössä esitettyä erityistä muotoa tai 

menettelyä, milloin tätä ei voida pitää Suomen lainsäädännön perusperiaatteiden vastaisena, 

jollei toisin ole erikseen sovittu tai säädetty. 

Valiokunnan mielestä 1 momentti on sanonnallisesti epäselvänä. Sen vuoksi valiokunta 

ehdottaa, että momentin sanamuotoa sen sisältöä muuttamatta tarkistetaan. 

23 §. Pakkokeinojen käyttäminen todisteiden hankkimiseksi ja menettämisseuraamuksen 

täytäntöönpanon turvaamiseksi. Pykälän 1 momentissa luetellaan ne pakkokeinot, joita 

voidaan käyttää vieraan valtion viranomaisen tekemän oikeusapupyynnön perusteellä 

todisteiden hankkimiseksi, jos tätä on pyydetty oikeusapupyynnössä taikka se on tarpeen 

oikeusapupyynnön toimeenpanemiseksi. Luetteloon ehdotetaan lisättäväksi pelletoiminta ja 

valeostot, jotka on hyväksytty Suomessa laillisiksi pakkokeinoiksi poliisilain muutoksella 

vuonna 2001. 

Puheena olevan lain säätämisen jälkeen pakkokeinoja koskevaa lainsäädäntöä on 1990-

luvulla täsmennetty huomattavasti. Perusoikeusuudistus tuli voimaan vuonna 1995 ja uusi 

perustuslaki vuonna 2000. Perusoikeuksiin kohdistuva sääntely on entisestään täsmentynyt. 
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Sen vuoksi valiokunta ei enää pidä asianmukaisena 23 §:n 1 momentin lopussa olevaa 

edellytystä "on tarpeen". Valiokunta ehdottaa momentin muuttamista siten, että siinä 

mainittujen toimenpiteiden pitää olla "välttämättömiä" oikeusapupyynnön toteuttamiseksi. 

Tässä yhteydessä valiokunta on kiinnittänyt huomiota myös pykälän 3 momentin 

sanamuotoon. Sen mukaan pakkokeinojen käyttämiseen on sovellettava, mitä tämän lain 15 

§:n 1 momentissa ja pakkokeinolaissa säädetään. Säännöksestä saa vaikutelman, että 

kysymyksessä on lähinnä menettelyä koskeva sääntely. Tarkoituksena on kuiiten-kin ollut, 

että pakkokeinolakia sovelletaan sekä pakkokeinojen käyttämisen edellytyksiin että niitä 

käytettäessä noudatettavaan menettelyyn. Valiokunta ehdottaa, että 3 momentin sanamuoto 

muutetaan aikaisempaa täsämllisemmäksi. 
 

3. Laki vapautensa menettäneen henkilön väliaikaisesta siirtämisestä todistelutar-

koituksessa rikosasioissa 
 

3 §. Toimivaltainen viranomainen. Pykälän mukaan laissa tarkoitetun oikeusavun anta-

misesta tai pyytämisestä päättää oikeusministeriö. 

Valiokunnan huomiota on kiinnitetty siihen, että termi oikeusapu on vakiintumassa 

oikeusministerin hallinnonalalla kahden eri toiminnan nimeksi. Oikeusapulailla ja keskinäistä 

oikeusapua koskevalla lainsäädännöllä ei ole kovinkaan paljon yhteistä. Germaanisissa 

kielissä näistä käytetäänkin eri käsitteitä. 

Valiokunnan mielestä tilannetta voidaan edesauttaa, jos pelkällä termillä oikeusapu 

tarkoitetaan kansallista oikeusavustajien antamaa apua ja kansainvälisestä oikeusavusta 

puhuttaessa käytetään johdonmukaisesti termiä "kansainvälinen oikeusapu" tai 

"kansainvälinen rikosoikeusapu". Tämän vuoksi valiokunta ehdottaa, että pykälää täy-

dennetään sanalla "kansainvälisen" seuraavasti: "Tässä laissa tarkoitetun kansainvälisen 

oikeusavun. . .". 

5 §. Väliaikaista siirtämistä koskeva oikeusministeriön pyyntö. Pykälän 3 momentin mukaan 

Suomessa vapautensa menettäneenä olevan henkilön väliaikaista siirtämistä vieraaseen 

valtioon ei tietyissä tilanteissa pyydetä. 

Valiokunta, edellä 1. lakiehdotuksen 4 §:n kohdalla esittämäänsä viitaten, toteaa, ettei 

tästäkään säännöksestä käy ilmi, voiko virkamies käyttää harkintavaltaa pyynnön 

esittämisessä vai ei. Tarkoituksena on, ettei 3 momentissa tarkoitetuissa tilanteissa saa pyytää 
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väliaikaista siirtoa. Valiokunta ehdottaa sanamuodon tarkentamista niin, ettei pyyntöä saa 

tehdä. 
 

8 §. Ehdot ja edellytykset. Pykälän 4 momentin mukaan aika, jonka henkilö on väliaikaisen 

siirtämisen johdosta vapautensa menettäneenä, on Suomessa luettava vapauden-

menetysajaksi. 

Asiantuntijat ovat pitäneet 4 momenttia epäselvänä, koska siitä ei suoraan käy ilmi, 

että vapaudenmenetysaika on vähennettävä myös sakkorangaistuksesta. 

Momentin sanamuotoon on vaikuttanut se, että esityksen valmisteluvaiheessa oli 

vireillä myös rikoslain yleisiä oppeja koskevien säännösten kokonaisuudistus. Nyt kun 

tiedetään, että nämä uudet säännökset tulevat voimaan 1.1.2004, momenttia voidaan sei-

keyttää viittaamalla rikoslain 6 luvun 13 §:ään. Valiokunta ehdottaa tätä koskevan muutoksen 

tekemistä. 

10 §. Muutoksenhaku. Pykälän 3 momentin mukaan siirrettävä henkilö saa valittaa kä-

räjäoikeuden päätöksestä siten kuin muutoksenhausta käräjäoikeuden ratkaisuun säädetään. 

Käräjäoikeuden päätöksestä tehty valitus ei kuitenkaan estä päätöksen täytäntöönpanoa, ellei 

asiaa käsittelevä käräjäoikeus tai muutoksenhakutuomioistuin toisin määrää. 

Asiantuntijakuulemisessa on esitetty 3 momentin poistamista. Tällöin pakkokeinolain 

säännökset tulisivat sovellettaviksi, ja siirrettävä henkilö voisi kannella käräjäoikeuden 

päätöksestä hovioikeuteen. Perusteluna on esitetty, että kantelu olisi siirrettävän henkilön 

kannalta nopeampi ja joustavampi muutoksenhakukeino, joka ei edellyttäisi 

tyytymättömyyden ilmoitusta. 

Pakkokeinolain 1 luvun 27 §:ssä säädetty kanteluoikeus on varsinainen muutok-

senhakukeino. Valituksen ja kantelun erona on lähinnä se, että valitusmenettelyssä on il-

moitettava tyytymättömyyttä, mutta kantelumenettelyssä tätä ei tarvita. Kantelun tekemiselle 

ei ole säädetty määräaikaa. Tyytymättömyyden ilmoittamisen etuna on, että sille varatun ajan 

kuluttua umpeen tiedetään, aiotaanko päätöksestä valittaa. Valitusmenettelystä on säädetty 

selkeät menettelysäännöt, mutta kantelun osalta ne puuttuvat. Menettelysäännökset edistävät 

valittajan oikeusturvaa. On myös huomattava, että ehdotetun 10 §:n 3 momentin mukaan 

käräjäoikeuden päätöksestä tehty valitus ei estä päätöksen täytäntöönpanoa, ellei 

käräjäoikeus tai muutoksenhakutuomioistuin toisin päätä. Valitukseen voi kuitenkin liittää 

pyynnön täytäntöönpanon keskeytyksestä, joten tarvittaessa hovioikeus voi ratkaista tällaisen 

asian ainakin täytäntöönpanokieltopyynnön osalta vähintään yhtä nopeasti kuin kantelun. 
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Oikeusturvan kannalta on periaatteessa parempi se, että päätöksestä saa valittaa, kuin 

se, että siitä ei saa valittaa, mutta voi kannella. Edellä lausutun perusteella valiokunta ei pidä 

aiheellisena 10 §:n muuttamista. 
 
 
4. Laki ampuma-aselain 17 §:n muuttamisesta 
 

17 §. Soveltamisalaa koskevat poikkeukset. Pykälään ehdotetaan lisättäväksi uusi 12 kohta, 

jossa säädettäisiin ampuma-aselain ja rikosoikeusapulainsäädännön keskinäistä suhdetta. 

Eduskunnassa samanaikaisesti käsiteltävänä olevassa hallituksen esityksessä HE 

92/2003 vp ehdotetaan myös uuden 12 kohdan lisäämistä pykälään. Tässä uusi 12 kohta 

koskee ampuma-aselain ja Napoli II yleissopimukseen liittyvän lainsäädännön keskinäistä 

suhdetta. 

Ehdotuksissa on siten kysymys eri asioista. Kummankin muutoksen ehdotetaan tulevan 

voimaan valtioneuvoston asetuksella. Tällöin ei voida ennakoida, kumpi muutoksista tulee 

ensin voimaan. Sen seurauksena näiden kahden uuden kohdan yhteensovittaminen samaan 

pykälään on mahdotonta. 

Jotta toista näistä laeista ei tarvitsisi muuttaa jälkimmäisen voimaantuloa varten, 

lakivaliokunta ehdottaa 17 §:n muuttamista siten, että pykälään ehdotetaan uuden 12 kohdan 

sijaan lisättäväksi uusi 2 momentti, joka sisällöltään vastaa ehdotettua 12 kohtaa. Silloin 

Napoli II yleissopimukseen liittyvä ampuma-aselain muutos voidaan hyväksyä tuon esityksen 

mukaisena. 

Johtolause. Valiokunnan edellä ehdottaman muutoksen johdosta myös johtolausetta on 

tarkistettava. 

Asian käsittelyjärjestys 

Perustuslakivaliokunnan lausunnossa todetaan, että keskinäisestä oikeusavusta rikosasioissa 

Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä tehty yleissopimus ei lausunnossa esitetyin perustein 

koske perustuslakia, jos Suomi tekee 9 artiklan 6 kohdan mukaisen ilmoituksen. Sopimuksen 

hyväksymisestä voidaan siksi tällä edellytyksellä päättää äänten enemmistöllä. Sopimuksen ja 

tarkoitetun ilmoituksen antamisen hyväksymisen välillä on näin ollen sopimuksen 

käsittelyjärjestykseen vaikuttava keskinäinen asiayhteys, minkä vuoksi niistä tulee päättää 

samalla kertaa. Suostumuksesta yleissopimuksen 27 artiklan 5 kohdan mukaisen ilmoituksen 

antamiseen tarvittaessa ja keskinäistä oikeusapua rikosasioissa koskevan eurooppalaisen 
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yleissopimuksen 11 artiklaan tehdyn varauman poistamiseen päätetään niin ikään äänten 

enemmistöllä. Vastaavasti esitykseen sisältyvät lakiehdotukset voidaan käsitellä tavallisen 

lain säätämisjärjestyksessä. Lausuntonaan perustuslakivaliokunta esittää, 

— että eduskunnan suostumus on tarpeen keskinäisestä oikeusavusta rikosasioissa 

Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä tehtyyn yleissopimukseen, yleisso-

pimuksen 9 artiklan 6 kohdan mukaisen ilmoituksen antamiseen ja 27 artiklan 5 

kohdan mukaisen ilmoituksen antamiseen tarvittaessa sekä keskinäistä oikeusapua 

rikosasioissa koskevan eurooppalaisen yleissopimuksen 11 artiklaan tehdyn 

varauman poistamiseen, 

— että näistä päätetään äänten enemmistöllä, jos suostumuksesta sekä yleissopi-

mukseen että sen 9 artiklan 6 kohdan mukaisen ilmoituksen antamiseen päätetään 

samalla kertaa ja 

— että tällöin lakiehdotukset voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä. 

Lakivaliokunta toteaa, että keskimmäinen ponsi, jossa todetaan sopimuksen ja tarkoitetun 

ilmoituksen antamisen hyväksymisen välinen, sopimuksen käsittelyjärjestykseen vaikuttava 

keskinäinen asiayhteys ja asetetaan vaatimus päättää niistä samalla kertaa, on ensimmäinen 

laatuaan. Ponsi vaikuttaa asian käsittelyjärjestykseen täysistunnossa. Tätä silmällä pitäen 

lakivaliokunta ehdottaa hallituksen esitykseen sisältyvien suostumus-ponsien keskinäisen 

järjestyksen muuttamista siten, että ensin päätetään suostumusten antamisesta ja vasta niiden 

jälkeen yleissopimuksen hyväksymisestä. 
 
 
Päätösehdotus 
 
Edellä esitetyn perusteella lakivaliokunta ehdottaa, 

 

että eduskunta antaa suostumuksensa siihen, että 

Suomi antaa 9 artiklan 6 kohdan mukaisen 

ilmoituksen, jonka mukaan artiklan 1 kohdassa 

tarkoitetun sopimuksen tekemiseen vaaditaan 

artiklan 3 kohdassa tarkoitettu suostumus, jos 

siirrettävä henkilö on Suomen kansalainen, 

että eduskunta antaa suostumuksensa siihen, että 

Suomi tarvittaessa antaa yleissopimuksen 27 artiklan 

5 kohdan mukaisen ilmoituksen, jonka mukaan ennen 
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yleissopimuksen kansainvälistä voimaantuloa Suomi 

soveltaa yleissopimusta suhteissaan muihin 

samanlaisen ilmoituksen antaneisiin jäsenvaltioihin, 

että eduskunta hyväksyy Brysselissä 29 päivänä 

toukokuuta 2000 keskinäisestä oikeusavusta 

rikosasioissa Euroopan unionin jäsenvaltioiden 

välillä tehdyn yleissopimuksen, että eduskunta 

hyväksyy Strasbourgissa 20 päivänä huhtikuuta 1959 

tehdyn keskinäistä oikeusapua rikosasioissa 

koskevan eurooppalaisen yleissopimuksen (SopS 

30/1981) 11 artiklaan tehdyn varauman 

peruuttamisen, 

että 5. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana, 

että 1.—4. lakiehdotukset hyväksytään muutettuina 

(Valiokunnan muutosehdotukset) ja 

että hyväksytään yksi lausuma (Valiokunnan 

lausumaehdotus ) 

Valiokunnan muutosehdotukset 1. 

Laki 
keskinäisestä oikeusavusta rikosasioissa Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä 

tehdyn yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaat-

tamisesta ja yleissopimuksen soveltamisesta 
 
 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 

1—3 § 

(Kuten HE) 
4 §  

Telekuuntelun tai televalvonnan teknistä toteuttamista koskevien pyyntöjen täyttäminen 

kuuntelun kohteen ollessa muualla kuin Suomessa 

(1 mom. kuten HE) 
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Pidättämiseen oikeutetun virkamiehen on suostuttava pyynnön täyttämiseen, kun 

pyynnön esittänyt jäsenvaltio on toimittanut yleissopimuksen 18 artiklan 3 kohdassa tar-

koitetut tiedot ja kolmas jäsenvaltio, jossa telekuuntelun tai televalvonnan kohde mah-

dollisesti on, on saanut yleissopimuksen 20 artiklan 2 kohdan a alakohdan mukaisen il-

moituksen. 

(3 mom. kuten HE) 
 
 

5 §  
 

Kuuntelukieltoja koskevien ehtojen asettaminen telekuuntelua koskeviin päätöksiin 

Kun tuomioistuin yleissopimuksen 18 artiklan 2 kohdan b alakohdassa tai 20 artiklassa 

tarkoitettujen telekuuntelua koskevien pyyntöjen osalta tekee pakkokeinolain 5 a luvun 5 §:n 

mukaisesti lupaa koskevan päätöksen, sen on asetettava ehto, jonka mukaan pyynnön 

esittäneen jäsenvaltion viranomaisen tulee noudattaa pakkokeinolain 5 a luvun 10 §:n 1 

momentin säännöksiä. Lisäksi tuomioistuimen on asetettava telekuuntelun kohteena olevan 

henkilön oikeusturvan kannalta tarpeelliset ehdot. 
 

6 ja 7 § 

(Kuten HE) 
8 §  

 

Voimaantulo 

Tämän lain voimaantulosta säädetään valtioneuvoston asetuksella. 

Valtioneuvoston asetuksella voidaan säätää, että tätä lakia sovelletaan ennen yleis-

sopimuksen kansainvälistä voimaantuloa Suomen ja yleissopimuksen 27 artiklan 5 kohdassa 

tarkoitetun ilmoituksen antaneen jäsenvaltion välillä. 
 
 
 
 

2. 
Laki 

kansainvälisestä oikeusavusta rikosasioissa annetun lain muuttamisesta 
 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 

muutetaan kansainvälisestä oikeusavusta rikosasioissa 5 päivänä tammikuuta 1994 annetun 

lain (4/1994) 2 §, 9 §:n 1 momentti, 11 §, 17 §:n 1 momentti sekä 23 §:n 1 ja 3 momentti, 



85 
 

Perustelut LaVM 3/2003 vp — HE 31/2003 
vp 

 

sellaisena kuin niistä on 23 §:n 1 momentti laissa 406/1995, sekä lisätään lain 8 §:ään uusi 4 

momentti ja lakiin uusi 25 b § seuraavasti: 

2 § (Kuten 

HE) 

8 § (Uusi) Kieli ja 

käännökset 
 
 

Oikeusapupyynnön perusteella toimitettavassa kuulemisessa voidaan käyttää vierasta kieltä, 

jos kuultava sitä pyytää tai toimivaltaisen viranomaisen mielestä se on 

muutoin perusteltua, eikä vieraan kielen käyttö vaaranna asiaan osallisten oikeuksia tai 

oikeusturvaa. (Uusi 4 mom.) 
 
 

9 §  
 

Pyynnön toimeenpano 

Oikeusapupyynnön täyttämisessä on noudatettava Suomen lain mukaista menettelyä, 

jollei tässä laissa toisin säädetä. (Poist.) Oikeusapupyyntö on täytettävä viipymättä ja 

oikeusapupyynnön toimeenpanossa on, mikäli mahdollista, noudatettava pyynnössä esitettyjä 

tai siitä muutoin ilmeneviä määräaikoja. 
 
 
 

11 § 
 

Pyynnössä esitetyn erityisen menettelyn noudattaminen 

Jos oikeusapupyynnössä pyydetään erityisen muodon tai menettelyn käyttämistä, 

pyyntöä on noudatettava, jollei se ole Suomen lainsäädännön perusperiaatteiden vastaista 

eikä asiasta ole erikseen toisin säädetty tai sovittu. 

(2 mom. kuten HE) 
 
 

3 luku 
 

Erinäiset säännökset oikeusavun antamisesta 

17 § (Kuten 

HE) 
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23 § 

Pakkokeinojen käyttäminen todisteiden hankkimiseksi ja menettämisseuraamuksen täy-

täntöönpanon turvaamiseksi 

Vieraan valtion viranomaisen tekemän oikeusapupyynnön perusteella voidaan to-

disteiden hankkimiseksi panna toimeen etsintä ja takavarikko, suorittaa telekuuntelua, 

televalvontaa, teknistä tarkkailua, peitetoimintaa ja valeostoja sekä ottaa henkilötuntomerkit, 

jos tätä on pyydetty oikeusapupyynnössä taikka se on välttämätöntä oikeusapu-pyynnön 

toimeenpanemiseksi. 
 
 

Pakkokeinojen käyttämisen edellytyksiin ja niitä käytettäessä noudatettavaan me-

nettelyyn on sovellettava, mitä tämän lain 15 §:n 1 momentissa ja pakkokeinolaissa säädetään 

( Uusi 3 mom.) 
 

25  b §  

(Kuten HE) 
 

Voimaantulosäännös 

(Kuten HE) 
 
 
 
 
 
 

3. 
Laki 

vapautensa menettäneen henkilön väliaikaisesta siirtämisestä todistelutarkoituk- 

sessa rikosasioissa 
 
 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: l j a 2 § (Kuten HE) 

 
 

3 §  
 

Toimivaltainen viranomainen 

Tässä laissa tarkoitetun kansainvälisen oikeusavun antamisesta tai pyytämisestä 

päättää oikeusministeriö. 
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4 § (Kuten 

HE) 
 
 

5 §  

Väliaikaista siirtämistä koskeva oikeusministeriön pyyntö (1 

ja 2 mom. kuten HE) 

Suomessa vapautensa menettäneenä olevan henkilön väliaikaista siirtämistä vieraaseen 

valtioon ei saa pyytää, jos siirtäminen saattaisi pidentää henkilön vapauden menetystä, ellei 

siirtämiselle ole erityisen painavia syitä tai jos jokin muu pakottava syy on esteenä 

väliaikaiselle siirtämiselle. 
 

6 j a 7 §  

(Kuten HE) 
 
 

8 §  
 

Ehdot ja edellytykset 
 

(1—3 mom. kuten HE) 

Aika, jonka henkilö on väliaikaisen siirtämisen johdosta vapautensa menettäneenä, on 

Suomessa luettava henkilön hyväksi niin kuin rikoslain 6 luvun 13 §:ssä säädetään. 
 

9—11 § 

(Kuten HE) 
 
 
 
 

4. 
Laki 

ampuma-aselain 17 §:n muuttamisesta 
 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 

(poist.) 

lisätään 9 päivänä tammikuuta 1998 annetun ampuma-aselain (1/1998) 17 §:ään, 

sellaisena kuin se on osaksi (poist.) laissa 601/2001, uusi 2 momentti seuraavasti: 
 

17 § 
 

Soveltamisalaa koskevat poikkeukset 
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(1 mom. poist.) 

Tämä laki ei myöskään koske keskinäisestä oikeusavusta rikosasioissa Euroopan 

unionin jäsenvaltioiden välillä tehdyn yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien 

määräysten voimaansaattamisesta ja yleissopimuksen soveltamisesta annetun lain ( / ) 3 §:n 

nojalla Suomen alueella toimiville Euroopan unionin toisen jäsenvaltion virkamiehille 

kuuluvien ampuma-aseiden, aseen osien, patruunoiden ja erityisen vaarallisten ammusten 

siirtoa Suomeen tai Suomesta ja hallussapitoa. (Uusi 2 mom.) 

Voimaantulosäännös 

(Kuten HE) 
 
 
 
 
 

Valiokunnan lausuntoehdotus 
 

Eduskunta edellyttää, että valvottua läpilaskua 

koskevat säännökset valmistellaan mahdollisimman 

pian ja annetaan viipymättä eduskunnan 

käsiteltäväksi. 
 
 
 

Helsingissä 21 päivänä marraskuuta 2003 
 

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa 

pj.    Tuija Brax /vihr 
vpj. Susanna Rahkonen /sd 
jäs.   Esko Ahonen /kesk 

Lasse Hautala /kesk 
Reijo Kallio /sd 
Petri Neittaanmäki /kesk 
Lauri Oinonen /kesk 
Heli Paasio /sd 
Lyly Rajala /kd 
Tero Rönni /sd 
Petri Salo /kok 
Pertti Salovaara /kesk 
Minna Sirnö /vas 
Timo Soini /ps 
Marja Tiura /kok 
Jutta Urpilainen /sd 
Jan Vapaavuori /kok. 

 

Valiokunnan sihteerinä on toiminut 

valiokuntaneuvos Kaisa Vuorisalo. 



Perustelut La VM 4/2003 vp — HE 31/2003 
vp 

 

Edelleen esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kansainvälisestä oikeusavusta ri-

kosasioissa annettua lakia, koska eräin osin on katsottu tarpeelliseksi saattaa laki asia-

sisältöisesti yleissopimuksen määräyksiä vastaavaksi. Esitykseen sisältyy myös ehdotukset 

ampuma-aselain ja viestintämarkkinalain muuttamisesta. 

Laki yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta 

ja yleissopimuksen soveltamisesta sekä laki ampuma-aselain muuttamisesta on tarkoitettu 

tulemaan voimaan samanaikaisesti kuin yleissopimus. Muut ehdotetut esitykseen sisältyvät 

lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan heti, kun ne on hyväksytty ja vahvistettu. 
 

VALIOKUNNAN KANNANOTOT 

Yleisperustelut 

Aikaisemmissa kannanotoissaan lakivaliokunta on pitänyt kansainvälisen rikosoikeus-

apusopimuksen päätavoitetta, kansainvälisen oikeusapumenettelyn yksinkertaistamista, 

kannatettavana. Valiokunnan mielestä on ollut luonnollista pyrkiä sellaisten kansainvälisten 

järjestelyjen aikaansaamiseen, joiden perusteella Suomen viranomaiset voivat saada muiden 

valtioiden viranomaisilta yhtä laajalti oikeusapua kuin ne uuden sisäisen lainsäädäntömme 

perusteella antavat muiden valtioiden viranomaisille. Valiokunta ei myöskään ole vastustanut 

väliaikaista siirtämistä koskevan säännöksen ottamista oi-keusapusopimukseen. Tässä 

yhteydessä, kun oikeusapusopimus on hyväksytty ja sen kansallinen täytäntöönpano on 

loppusuoralla, valiokunta uudistaa aikaisemmat kannanottonsa. 

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen pe-

rusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa 

hallituksen esityksen hyväksymistä seuraavin huomautuksin. 
Yleissopimuksen voimaansaattamistapa 

Yleissopimuksen kansallisessa voimaansaattamisessa käytetään blankettimuotoista tek-

niikkaa. Samalla ehdotetaan hyväksyttäväksi eräitä kansallisia asiasisältöisiä säännöksiä, niin 

että rikosoikeusapulain säännökset säilyvät kaikkiin valtioihin soveltuvina yleisluontoisina 

säännöksinä. EU-valtioiden välisissä oikeusaputilanteissa Suomen viranomaiset joutuvat 

soveltamaan rikosoikeusapulain rinnalla kansainvälistä oikeusapu-sopimusta. 



Perustelut La VM 4/2003 vp — HE 31/2003 
vp 

 

Valiokunnan kuulemat asiantuntijat ovat arvostelleet valittua voimaansaattamista-paa 

katsoen, että rikosoikeusapua koskevasta säännöskokonaisuudesta muodostuu näin mutkikas 

ja vaikeaselkoinen. Myös perustuslakivaliokunta on kiinnittänyt voimaansaat-tamistapaan 

kriittistä huomiota. Perustuslakivaliokunnan lausunnon mukaan sääntelyn mutkikkuus ja 

vaikeaselkoisuus ei ole aivan merkityksetön perusoikeussääntelyyn kohdistuvien 

täsmällisyyden ja tarkkarajaisuuden vaatimusten kannalta. Asiasisältöisen sääntelyn edelleen 

vahventamista puoltaa tällaisessa yhteydessä se näkemys, että asiasisältöisestä 

lainsäädännöstä tulisi näkyä perusoikeuksien kannalta merkitykselliset asiat. 

Lakivaliokunta toteaa, ettei asian ja sääntelyn vaikeutta voi kiistää. Säännöstö ei aukea 

helposti. Muun muassa useissa asiantuntijalausunnoissa näyttää esiintyvän virheellisiä 

käsityksiä lainsäädännön sisällöstä. Saamansa lisäselvityksen perusteella valiokunta kuitenkin 

pitää valittua perusratkaisua tässä vaiheessa perusteltuna. 

Valiokunnan hyväksyntä perustuu seuraaviin näkökohtiin: 

— Kun yleissopimus saatetaan Suomessa lailla voimaan, se on Suomessa voimassa lain 

tasoisena säännöksenä siltä osin kuin määräykset kuuluvat lainsäädännön alaan. 

Yleissopimuksen määräykset ovat pääasiallisesti niin yksityiskohtaisia ja 

tarkkarajaisia, että niitä voidaan soveltaa suoraan suhteessa Euroopan unionin 

jäsenvaltioihin. 

— Oikeudenala on juuri nyt keskeisten muutosten kohteena. Sen vuoksi yleisen 

kattavan kansallisen lainsäädännön luominen ei tällä hetkellä ole tarkoituksen-

mukaista. Tässä vaiheessa ei myöskään ole tarkoituksenmukaista luoda erillistä 

EU:n jäsenvaltioita koskevaa yleistä sääntelyä. 

— Esityksessä on huolehdittu siitä, ettei rikosoikeusapulain säännösten ja yleis-

sopimuksen määräysten välillä ole ristiriitaa. Asiantuntijakuulemisessa esitetty 

käsitys siitä, että monessa tapauksessa yleissopimusta edellytetään sovellettavan 

suoraan vastoin rikosoikeusapulain toisensisältöisiä säännöksiä, ei ole oikea. 

— Pelkästään se seikka, että sääntelyä ei ole koottu yhteen yleiseen lakiin, ei voi 

tarkoittaa sitä, että lainsäädäntö on ristiriidassa perusoikeussääntelyyn kohdistuvan 

täsmällisyyden ja tarkkarajaisuuden vaatimuksen kanssa. 



Perustelut La VM 4/2003 vp — HE 31/2003 
vp 

 

— Jos kansainvälisiin yleissopimuksiin sisältyvää sääntelyä ryhdytään säännön-

mukaisesti laajemmin toistamaan rikosoikeusapulaissa, kyseinen yleislaki tulee 

vuorostaan erittäin laajaksi, mutkikkaaksi ja siten myös vaikeaselkoiseksi. 

— Kansainvälisen yhteistyön jatkuvasti lisääntyessä väistämätön tosiseikka on, että 

lainsäädäntö pirstoutuu yhä enemmän erilaisiin kansainvälisiin sopimuksiin ja 

Euroopan unionin yhteistyössä käytettyihin lainsäädäntöinstrumenttei-hin. 

— (24. kplpoist., ks. uusi teksti jaksonlopussa) 

— Rikosoikeusapusopimus on Euroopan neuvoston vuoden 1959 rikosoikeusapu-

sopimusta täydentävä sopimus eikä itsenäinen sopimus. EU:n oikeusapusopi-

muksella ei siis luoda itsenäistä yksin sovellettavaa säännöstöä. Säännökset 
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siitä, milloin oikeusapua pääsääntöisesti annetaan sisältyvät vuoden 1959 so-

pimuksen 1 artiklaan. 

— Yleissopimus koskee kansainvälistä rikosoikeusapua. Sen tarkoituksena ei ole 

harmonisoida jäsenvaltioiden telekuuntelua koskevaa lainsäädäntöä, vaan pe-

riaatteena on, että oikeusapupyynnöt täytetään kansallisen lainsäädännön mu-

kaisesti. Suoraan sopimuksen perusteella ei synny velvollisuutta antaa oikeusapua 

valeostoihin ja peitetoimintaan. vaan näistä sovitaan tapaus kerrallaan. Suomessa 

oikeusavun antamista koskevat päätökset tehdään kansainvälistä rikosoikeusapua 

koskevan lain, pakkokeinolain ja poliisilain säännösten mukaisesti. Esityksessä ei 

ehdoteta muutosta kansainvälistä rikosoikeusapua koskevan lain 15 §:ään, joka 

sääntelee oikeutta käyttää pakkokeinoja rikosoikeus-avussa. Esimerkiksi 

pakkokeinojen käyttö edellyttää kaksoisrangaistavuuden ja kansallisen 

lainsäädännön mukaisuuden vaatimusten täyttymistä. 

— Kun yleissopimus on laaja kokonaisuus, yleissopimuksen voimaansaattamis-

vaiheessa on vaikea ennakoida kaikkia ongelmia, joita yleissopimuksen sovel-

taminen voi käytännössä aiheuttaa. Yleissopimuksen soveltamista on sen vuoksi 

tarkoitus seurata oikeusministeriössä, tarvittaessa oikeusministeriön johdolla 

toimivassa kansainvälisten rikosoikeusapuasioiden seurantatyöryhmässä, jonka 

työhön osallistuvat myös muut toimivaltaiset viranomaiset. Mahdollisesti 

tarvittavat lisämuutokset säädöksiin on tarkoitus tehdä yleissopimuksen 

soveltamisesta saatujen kokemusten perusteella. 

— Esityksen perusteluissa todetaan, että yleissopimuksen video- ja puhelinkuule-mista 

koskevat 10 ja 11 artikla edellyttävät joitakin laitehankintoja, jotka aiheuttavat 

kustannuksia sisäasianministeriön ja oikeusministeriön hallinnon alal 
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la. Perustelujen mukaan videolaitteistojen ym. teknisten laitteistojen hankkimista 

koskevia kustannuksia ei kuitenkaan voida pitää merkittävinä. 

— Jotta yleissopimusta voidaan tehokkaasti soveltaa Suomessa, toimivaltaisille 

viranomaisille eli lähinnä esitutkintaviranomaisille, syyttäjille ja tuomioistuimille 

luvataan järjestää suhteellisen laajasti koulusta yleissopimuksen sisällöstä. 

— Uusien teknisten välineiden hankinta ja riittävän laaja koulutus mahdollistavat sen, 

että Suomen viranomaiset voivat hyödyntää yleissopimuksen mahdollistamia 

tehokkaampia yhteistyömuotoja. 

— Yleissopimuksen voimaantulo aiheuttaa muutoksia viranomaisten yhteydenpi-

tojärjestykseen, sillä yleissopimus vähentää tarvetta keskusviranomaisen käyttöön 

kansainvälisessä rikosoikeusapuyhteistyössä. 

Syyttäjien vastuu oikeusavusta lisääntyy, ja suurimmissa syyttäjäyksiköissä töitä ja 

hallintoa on järjestettävä uudelleen. Viranomaisten yhteydenpitojärjes-tykseen 

aiheutuvat muutokset ovat merkittäviä. Se, että myös suoraan yhtey-

denpitojärjestykseen siirtyminen lisää paikallisten toimivaltaisten viranomaisten 

koulutustarvetta, on otettu huomioon. 

Ehdottaessaan kansainvälisen rikosoikeusapusopimuksen hyväksymistä lakivaliokunta 

edellyttää, että esityksessä annetut lupaukset täytetään asianmukaisesti. Ao. viranomaisille on 

järjestettävä riittävän laaja ja kattava koulutus. Koulutusta varten on koottava omiksi 

asiakokonaisuuksikseen toisaalta EU-jäsenvaltioiden keskinäiset oikeusapu-säännökset ja 

määräykset ja toisaalta Suomen ja muiden kuin EU-valtioiden välillä noudatettavat 

säännökset ja määräykset. Viranomaisille on hankittava kunnolliset videoin-ti- ym. tekniset 

laitteet. Kun oikeusapusäännösten toimivuudesta on saatujenkin verran kokemusta, on 

selvitettävä kansallisen lainsäädännön uudistamis- ja täydentämistarve. 

esimerkiksi se. onko EU-jäsenvaltioiden välisiä oikeusaputoimia varten säädettävä erillinen 

laki, ja tarvittaessa annettava eduskunnalle ao. esitykset. 
 

Valvottu läpilasku 

Oikeusapusopimus sisältää määräyksiä erityisistä tutkintamenetelmistä, joihin kuuluu mm. 

valvottu läpilasku. Suomen kansallinen lainsäädäntö ei nykyisellään sisällä säännöksiä 

valvotuista läpilaskuista. Niiden salliminen perustuu lakivaliokunnan rikosoike-usapulain 

valmistelun yhteydessä esittämään näkemykseen, että lain 1 §:n 2 momentin 6 kohta 

rikosasian käsittelyä varten tarvittavasta muusta oikeusavusta kattaa myös valvottuja 

läpilaskuja koskevan yhteistyön (LaVM 25/1993 vp, s. 2). 
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Rikosoikeusapulain säätämisen jälkeen Suomi on sitoutunut uusiin kansainvälisiin 

yleissopimuksiin, kuten Schengenin yleissopimukseen ja YK:n huumausaineiden ja 

psykotrooppisten aineiden laittoman kaupan vastaiseen yleissopimukseen, joihin sisältyy 

valvottua läpilaskua koskevia määräyksiä. Näitä määräyksiä sovelletaan rinnakkain 

rikosoikeusapulain säännösten kanssa. Samalla tavoin on tarkoitus soveltaa nyt voi-

maansaatettavan yleissopimuksen määräyksiä. 

Tämän yleissopimuksen lisäksi eduskunnassa on parhaillaan hyväksyttävänä kaksi 

muuta kansainvälistä sopimusta, joiden keinovalikoimaan kuuluu valvottu läpilasku. 

Tällaisessa tilanteessa valiokunta ei enää voi pitää hyväksyttävänä sitä, että tällaista erityistä 

tutkintamenetelmää käytetään ilman selvää kansallisen lainsäädännön tukea. 

Valiokunta pitää välttämättömänä, että oikeustila saatetaan hyväksyttävälle kannalle. 

Valvottua läpilaskua koskevat säännökset on valmisteltava mahdollisimman pian ja annettava 

viipymättä eduskunnalle. Valiokunta ehdottaa tätä koskevan lausumaehdo-tuksen 

hyväksymistä. (Valiokunnan lausumaehdotus) 
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Asian käsittelyjärjestys 

Perustuslakivaliokunnan lausunnossa todetaan, että keskinäisestä oikeusavusta rikosasioissa 

Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä tehty yleissopimus ei lausunnossa esitetyin perustein 

koske perustuslakia, jos Suomi tekee 9 artiklan 6 kohdan mukaisen ilmoituksen. Sopimuksen 

hyväksymisestä voidaan siksi tällä edellytyksellä päättää äänten enemmistöllä. Sopimuksen ja 

tarkoitetun ilmoituksen antamisen hyväksymisen välillä on näin ollen sopimuksen 

käsittelyjärjestykseen vaikuttava keskinäinen asiayhteys, minkä vuoksi niistä tulee päättää 

samalla kertaa. Suostumuksesta yleissopimuksen 27 artiklan 5 kohdan mukaisen ilmoituksen 

antamiseen tarvittaessa ja keskinäistä oikeusapua rikosasioissa koskevan eurooppalaisen 

yleissopimuksen 11 artiklaan tehdyn varauman poistamiseen päätetään niin ikään äänten 

enemmistöllä. Vastaavasti esitykseen sisältyvät lakiehdotukset voidaan käsitellä tavallisen 

lain säätämisjärjestyksessä. (PeVL:n ponnet poistettu) 

Lakivaliokunta toteaa, että tässä lausunnossa perustuslakivaliokunta toteaa ensimmäistä 

kertaa tilanteen, jossa sopimuksen ja yhden ilmoituksen välillä on asian käsittelyjärjestykseen 

vaikuttava keskinäinen asiayhteys. Täysistuntokäsittelyä varten lakiva-liokunta ehdottaa 

hallituksen esitykseen sisältyvien hyväksymisponsien keskinäisen järjestyksen muuttamista 

siten, että ensin päätetään suostumusten antamisesta ja vasta niiden jälkeen yleissopimuksen 

hyväksymisestä. 
 
 
Päätösehdotus 
 
Edellä esitetyn perusteella lakivaliokunta ehdottaa, 

 

että eduskunta antaa suostumuksensa siihen, että 

Suomi antaa 9 artiklan 6 kohdan mukaisen 

ilmoituksen, jonka mukaan artiklan 1 kohdassa 

tarkoitetun sopimuksen tekemiseen vaaditaan 
 

LaVM 4/2003 vp — HE 31/2003 vp 

I käsittelyssä 26.11. hyväksytty mietintöluonnos 

LAKIVALIOKUNNAN MIETINTÖ 4/2003 vp 

Hallituksen esitys keskinäisestä oikeusavusta 
rikosasioissa Euroopan unionin jäsenvaltioiden 
välillä tehdyn yleissopimuksen ja keskinäistä 
oikeusapua rikosasioissa koskevan eurooppalaisen 
yleissopimuksen varauman peruuttamisen 
hyväksymisestä sekä niihin liittyviksi laeiksi 
 



 

 

 
 
 
JOHDANTO 

Vireilletulo 
Eduskunta on 2 päivänä syyskuuta 2003 lähettänyt 
lakivaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi 
hallituksen esityksen keskinäisestä oikeusavusta 
rikosasioissa Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä 
tehdyn yleissopimuksen ja keskinäistä oikeusapua 
rikosasioissa koskevan eurooppalaisen 
yleissopimuksen varauman peruuttamisen 
hyväksymisestä sekä niihin liittyviksi laeiksi (HE 
31/2003 vp). 
 
Lausunnot 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti perustuslaki-
valiokunta on antanut asiasta lausunnon (PeVL 
9/2003 vp), joka on otettu tämän mietinnön liitteeksi. 
 
Asiantuntijat 
Valiokunnassa ovat olleet kuultavina 
- lainsäädäntösihteeri Tanja Innanen, oikeus-

ministeriö 
- eduskunnan apulaisoikeusasiamies Ilkka Rautio 
- poliisiylitarkastaja Jouni Välkki, sisäasiain-

ministeriö 
- presidentti Olli Huopaniemi, Helsingin hovioikeus 
- käräjätuomari Olavi Parikka, Tampereen kä-

räjäoikeus 
 

- valtionsyyttäjä Raija Toiviainen, Valtakun-
nansyyttäjänvirasto 

- ylitarkastaja Heikki Huhtiniemi, tietosuoja-
valtuutetun toimisto 

- rikostarkastaja Minna Ketola, keskusrikospoliisi 
- ylitarkastaja Timo Riissanen, Rajavartiolaitos 
- johtaja Tapani Rantanen, Viestintävirasto 
- asianajaja Harri Vento, Suomen Asianajajaliitto 
- professori Ari-Matti Nuutila. 

Lisäksi valiokunta on saanut professori Raimo 
Lahdelta kirjallisen lausunnon. 
 
Viitetiedot 
Kansainvälistä rikosoikeusapua koskevan yleis-
sopimuksen valmisteluvaiheessa lakivaliokunta on 
antanut lausunnot LaVL 15/1996 vp ja LaVL 3/2000 
vp valtioneuvoston eduskunnalle lähettämien 
selvityksen E 59/1996 vp sekä kirjelmän U 66/1996 
vp johdosta. 

Lakivaliokunnassa on samanaikaisesti tämän 
oikeusapua koskevan esityksen kanssa käsiteltävänä 
hallituksen esitys HE 32/2003 vp kansainvälisen 
järjestäytyneen rikollisuuden vastaisen Yhdistyneiden 
Kansakuntien yleissopimuksen hyväksymisestä ja 
laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien 
määräysten voimaansaattamisesta sekä laiksi rikoslain 
17 lu- 

 
HE 31/2003 
vp 

Versio 
0.3 
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Johdanto 

vun 1 a §:n muuttamisesta, ns. Palermon sopimus. 
Oikeusapuesityksen 2. ja 3. lakiehdotus sisältävät 
säännöksiä, joilla toteutetaan myös Palermon 
yleissopimukseen sisältyviä velvoitteita. Siitä seuraa, 
että HE 31/2003 vp on hyväksyttävä ennen 
hallituksen esitystä HE 32/2003 vp. 

Edelleen eduskunnassa on samanaikaisesti 
käsiteltävänä hallituksen esitys HE 92/2003 vp 

tullihallintojen keskinäisestä avunannosta ja yh-
teistyöstä tehdyn yleissopimuksen ja sen oikai-
supöytäkirjan hyväksymisestä sekä siihen liittyviksi 
laeiksi, ns. Napoli II sopimus. Tuohon esitykseen 
sisältyy ehdotus laiksi ampuma-aselain 17 §:n 
muuttamisesta, joka on sovitettava yhteen 
rikosoikeusapusopimuksessa olevan vastaavan 
lakiehdotuksen kanssa. 

 
 

HALLITUKSEN ESITYS 

Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi 
Brysselissä 29.5.2000 keskinäisestä oikeusavusta 
rikosasioissa Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä 
tehdyn yleissopimuksen sekä antaisi suostumuksensa 
tiettyjen yleissopimuksen nojalla annettavien 
ilmoitusten antamiseen. 

Yleissopimuksen tarkoituksena on tehostaa ja 
helpottaa Euroopan unionin jäsenvaltioiden välistä 
yhteistyötä kansainvälisessä oikeusavussa 
rikosasioissa. Yleissopimus täydentää jäsenvaltioiden 
välillä voimassa olevia yleissopimuksia, erityisesti 
vuoden 1959 eurooppalaista yleissopimusta 
keskinäisestä oikeusavusta rikosasioissa. 
Yleissopimus sisältää määräyksiä muun muassa 
oikeudenkäyntiasiakirjojen tiedoksiannosta postitse, 
yhteydenpitojärjestyksestä oikeusviranomaisten 
välillä sekä todistajien kuulemisesta videokokouksen 
avulla. Lisäksi yleissopimukseen sisältyy laajat 
telekuuntelua koskevat määräykset. 

Esitykseen sisältyy lakiehdotus yleissopimuksen 
lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten 
voimaansaattamisesta ja yleissopimuksen 
soveltamisesta, joka sisältää myös asiasisältöisiä 
säännöksiä yleissopimuksen soveltamisesta. 

Esityksessä ehdotetaan myös, että Suomi pe-
ruuttaisi vuoden 1959 keskinäistä oikeusapua ri-
kosasioissa koskevan eurooppalaisen yleissopimuksen 
11 artiklaan tekemänsä varauman. Varauman 
poistamisella on tarkoitus mahdollistaa vapautensa 
menettäneiden henkilöiden väliaikainen siirtäminen 
Suomen ja muiden valtioiden välillä. Tällaisesta 
yhteistyöstä ehdotetaan säädettäväksi erillinen laki. 

Edelleen esityksessä ehdotetaan muutettavaksi 
kansainvälisestä oikeusavusta rikosasioissa annettua 
lakia, koska eräin osin on katsottu tarpeelliseksi 
saattaa laki asiasisältöisesti yleissopimuksen 
määräyksiä vastaavaksi. Esitykseen sisältyy myös 
ehdotukset ampuma-aselain ja viestintämarkkinalain 
muuttamisesta. 

Laki yleissopimuksen lainsäädännön alaan 
kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja 
yleissopimuksen soveltamisesta sekä laki ampuma-
aselain muuttamisesta on tarkoitettu tulemaan 
voimaan samanaikaisesti kuin yleissopimus. Muut 
ehdotetut esitykseen sisältyvät lait ovat tarkoitetut 
tulemaan voimaan heti, kun ne on hyväksyttyjä 
vahvistettu. 

 
 

VALIOKUNNAN KANNANOTOT 
 
Yleisperustelut apumenettelyn yksinkertaistamista, kannatet- 
Aikaisemmissa kannanotoissaan lakivaliokunta tavana- Valiokunnan mielestä on ollut luonnol- 
on pitänyt kansainvälisen rikosoikeusapusopi- lista pyrkiä sellaisten kansainvälisten järjestely- 
muksen päätavoitetta, kansainvälisen oikeus- Jen aikaansaamiseen, joiden perusteella Suomen 

 
viranomaiset voivat saada muiden valtioiden vi-
ranomaisilta yhtä laajalti oikeusapua kuin ne uuden 
sisäisen lainsäädäntömme perusteella antavat muiden 
valtioiden viranomaisille. Valiokunta ei myöskään ole 
vastustanut väliaikaista siirtämistä koskevan 
säännöksen ottamista oikeus-apusopimukseen. Tässä 
yhteydessä, kun oikeus-apusopimus on hyväksytty ja 
sen kansallinen täytäntöönpano on loppusuoralla, 
valiokunta uudistaa aikaisemmat kannanottonsa. 

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä 
syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta 
pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. 
Valiokunta puoltaa hallituksen esityksen 
hyväksymistä seuraavin huomautuksin. 
 
Yleissopimuksen voimaansaattamistapa 

Yleissopimuksen kansallisessa voimaansaat-
tamisessa käytetään blankettimuotoista tekniikkaa. 
Samalla ehdotetaan hyväksyttäväksi eräitä kansallisia 
asiasisältöisiä säännöksiä, niin että rikosoikeusapulain 
säännökset säilyvät kaikkiin valtioihin soveltuvina 
yleisluontoisina säännöksinä. EU-valtioiden välisissä 
oikeusaputilanteis-sa Suomen viranomaiset joutuvat 
soveltamaan rikosoikeusapulain rinnalla 
kansainvälistä oi-keusapusopimusta. 

Valiokunnan kuulemat asiantuntijat ovat ar-
vostelleet valittua voimaansaattamistapaa katsoen, 
että rikosoikeusapua koskevasta säännösko-
konaisuudesta muodostuu näin mutkikas ja vai-
keaselkoinen. Myös perustuslakivaliokunta on 
kiinnittänyt voimaansaattamistapaan kriittistä 
huomiota. Perustuslakivaliokunnan lausunnon 
mukaan sääntelyn mutkikkuus ja vaikeaselkoisuus ei 
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Perustelut 

ole aivan merkityksetön perusoikeus-sääntelyyn 
kohdistuvien täsmällisyyden ja tark-karajaisuuden 
vaatimusten kannalta. Asiasisältöisen sääntelyn 
edelleen vahventamista puoltaa tällaisessa yhteydessä 
se näkemys, että asiasisältöisestä lainsäädännöstä 
tulisi näkyä perusoikeuksien kannalta merkitykselliset 
asiat. 

Lakivaliokunta toteaa, ettei asian ja sääntelyn 
vaikeutta voi kiistää. Säännöstö ei aukea helposti. 
Muun muassa useissa asiantuntijalausunnoissa näyttää 
esiintyvän virheellisiä käsityksiä lainsäädännön 
sisällöstä. Saamansa lisäselvityksen perusteella 
valiokunta kuitenkin pitää valittua perusratkaisua 
tässä vaiheessa perusteltuna. 

Valiokunnan hyväksyntä perustuu seuraaviin 
näkökohtiin: 

— Kun yleissopimus saatetaan Suomessa lailla 
voimaan, se on Suomessa voimassa lain 
tasoisena säännöksenä siltä osin kuin mää-
räykset kuuluvat lainsäädännön alaan. 
Yleissopimuksen määräykset ovat pääasi-
allisesti niin yksityiskohtaisia ja tarkkarajaisia, 
että niitä voidaan soveltaa suoraan suhteessa 
Euroopan unionin jäsenvaltioihin. 

— Oikeudenala on juuri nyt keskeisten muutosten 
kohteena. Sen vuoksi yleisen kattavan 
kansallisen lainsäädännön luominen ei tällä 
hetkellä ole tarkoituksenmukaista. Tässä 
vaiheessa ei myöskään ole tarkoituksenmukaista 
luoda erillistä EU:n jäsenvaltioita koskevaa 
yleistä sääntelyä. 

— Esityksessä on huolehdittu siitä, ettei ri-
kosoikeusapulain säännösten ja yleissopi-
muksen määräysten välillä ole ristiriitaa. 
Asiantuntijakuulemisessa esitetty käsitys siitä, 
että monessa tapauksessa yleissopimusta 
edellytetään sovellettavan suoraan vastoin 
rikosoikeusapulain toisensisältöi-siä säännöksiä, 
ei ole oikea. 

— Pelkästään se seikka, että sääntelyä ei ole koottu 
yhteen yleiseen lakiin, ei voi tarkoittaa sitä, että 
lainsäädäntö on ristiriidassa 
perusoikeussääntelyyn kohdistuvan täs-
mällisyyden ja tarkkarajaisuuden vaatimuksen 
kanssa. 

— Jos kansainvälisiin yleissopimuksiin sisältyvää 
sääntelyä ryhdytään säännönmukaisesti 
laajemmin toistamaan rikosoikeus-apulaissa, 
kyseinen yleislaki tulee vuorostaan erittäin 
laajaksi, mutkikkaaksi ja siten myös 
vaikeaselkoiseksi. 

— Kansainvälisen yhteistyön jatkuvasti li-
sääntyessä väistämätön tosiseikka on, että 
lainsäädäntö pirstoutuu yhä enemmän erilaisiin 
kansainvälisiin sopimuksiin ja Euroopan 
unionin yhteistyössä käytettyihin 
lainsäädäntöinstrumentteihin. 

— Rikosoikeusapusopimus on Euroopan neu-
voston vuoden 1959 rikosoikeusapusopi-musta 
täydentävä sopimus eikä itsenäinen sopimus. 
EU:n oikeusapusopimuksella ei siis luoda 
itsenäistä yksin sovellettavaa säännöstöä. 
Säännökset siitä, milloin oikeusapua 

pääsääntöisesti annetaan sisältyvät vuoden 1959 
sopimuksen 1 artiklaan. 

— Yleissopimus koskee kansainvälistä rikos-
oikeusapua. Sen tarkoituksena ei ole har-
monisoida jäsenvaltioiden telekuuntelua 
koskevaa lainsäädäntöä, vaan periaatteena on, 
että oikeusapupyynnöt täytetään kansallisen 
lainsäädännön mukaisesti. Suoraan sopimuksen 
perusteella ei synny velvollisuutta antaa 
oikeusapua valeostoihin ja peitetoimintaan, 
vaan näistä sovitaan tapaus kerrallaan. 
Suomessa oikeusavun antamista koskevat 
päätökset tehdään kansainvälistä rikosoi-
keusapua koskevan lain, pakkokeinolain ja 
poliisilain säännösten mukaisesti. Esityksessä ei 
ehdoteta muutosta kansainvälistä 
rikosoikeusapua koskevan lain 15 §:ään, joka 
sääntelee oikeutta käyttää pakkokeinoja 
rikosoikeusavussa. Esimerkiksi pakkokeinojen 
käyttö edellyttää kaksoisran-gaistavuuden ja 
kansallisen lainsäädännön mukaisuuden 
vaatimusten täyttymistä. 

— Kun yleissopimus on laaja kokonaisuus, 
yleissopimuksen voimaansaattamisvai-heessa 
on vaikea ennakoida kaikkia ongelmia, joita 
yleissopimuksen soveltaminen voi käytännössä 
aiheuttaa. Yleissopimuksen soveltamista on sen 
vuoksi tarkoitus seurata oikeusministeriössä, 
tarvittaessa oikeusministeriön johdolla 
toimivassa kansainvälisten 
rikosoikeusapuasioiden seurantatyöryhmässä, 
jonka työhön osallistuvat myös muut 
toimivaltaiset viranomaiset. Mahdollisesti 
tarvittavat lisämuutokset säädöksiin on tarkoitus 
tehdä yleissopimuksen soveltamisesta saatujen 
kokemusten perusteella. 

— Esityksen perusteluissa todetaan, että 
yleissopimuksen video- ja puhelinkuule-mista 
koskevat 10 ja 11 artikla edellyttävät joitakin 
laitehankintoja, jotka aiheuttavat kustannuksia 
sisäasianministeriön ja oikeusministeriön 
hallinnon alalla. Perustelujen mukaan 
videolaitteistojen ym. teknisten laitteistojen 
hankkimista koskevia kustannuksia ei 
kuitenkaan voida pitää merkittävinä. 

— Jotta yleissopimusta voidaan tehokkaasti 
soveltaa Suomessa, toimivaltaisille viran-
omaisille eli lähinnä esitutkintaviranomaisille, 
syyttäjille ja tuomioistuimille luvataan järjestää 
suhteellisen laajasti koulusta yleissopimuksen 
sisällöstä. 

— Uusien teknisten välineiden hankinta ja riittävän 
laaja koulutus mahdollistavat sen, että Suomen 
viranomaiset voivat hyödyntää yleissopimuksen 
mahdollistamia tehokkaampia yhteistyömuotoja. 

— Yleissopimuksen voimaantulo aiheuttaa 
muutoksia viranomaisten yhteydenpitojär-
jestykseen, sillä yleissopimus vähentää tarvetta 
keskusviranomaisen käyttöön kansainvälisessä 
rikosoikeusapuyhteistyössä. Syyttäjien vastuu 
oikeusavusta lisääntyy, ja suurimmissa 
syyttäjäyksiköissä töitä ja hallintoa on 
järjestettävä uudelleen. Viranomaisten 
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yhteydenpitojärjestykseen aiheutuvat muutokset 
ovat merkittäviä. Se, että myös suoraan 
yhteydenpitojärjestykseen siirtyminen lisää 
paikallisten toimivaltaisten viranomaisten 
koulutustarvetta, on otettu huomioon. 

Ehdottaessaan kansainvälisen rikosoikeusapuso-
pimuksen hyväksymistä lakivaliokunta edellyttää, että 
esityksessä annetut lupaukset täytetään 
asianmukaisesti. Ao. viranomaisille on järjestettävä 
riittävän laaja ja kattava koulutus. Koulutusta varten 
on koottava omiksi asiakokonaisuuksikseen toisaalta 
EU-jäsenvaltioiden keskinäiset oikeusapusäännökset 
ja määräykset ja toisaalta Suomen ja muiden kuin EU-
valtioiden välillä noudatettavat säännökset ja 
määräykset. Viranomaisille on hankittava kunnolliset 
videointi- ym. tekniset laitteet. Kun 
oikeusapusäännös-ten toimivuudesta on saatu jonkin 
verran kokemusta, on selvitettävä kansallisen 
lainsäädännön uudistamis- ja täydentämistarve, 
esimerkiksi se, onko EU-jäsenvaltioiden välisiä 
oikeusaputoimia varten säädettävä erillinen laki, ja 
tarvittaessa annettava eduskunnalle ao. esitykset. 
 
Valvottu läpilasku 
Oikeusapusopimus sisältää määräyksiä erityisistä 
tutkintamenetelmistä, joihin kuuluu mm. valvottu 
läpilasku. Suomen kansallinen lainsäädäntö ei 
nykyisellään sisällä säännöksiä valvotuista 
läpilaskuista. Niiden salliminen perustuu lakiva-
liokunnan rikosoikeusapulain valmistelun yhteydessä 
esittämään näkemykseen, että lain 1 §:n 2 momentin 6 
kohta rikosasian käsittelyä varten tarvittavasta muusta 
oikeusavusta kattaa myös valvottuja läpilaskuja 
koskevan yhteistyön (LaVM 25/1993 vp, s. 2). 

Rikosoikeusapulain säätämisen jälkeen Suomi on 
sitoutunut uusiin kansainvälisiin yleissopimuksiin, 
kuten Schengenin yleissopimukseen ja YK:n 
huumausaineiden ja psykotrooppisten aineiden 
laittoman kaupan vastaiseen yleissopimukseen, joihin 
sisältyy valvottua läpilaskua koskevia määräyksiä. 
Näitä määräyksiä sovelletaan rinnakkain 
rikosoikeusapulain säännösten kanssa. Samalla tavoin 
on tarkoitus soveltaa nyt voimaansaatettavan 
yleissopimuksen määräyksiä. 

Tämän yleissopimuksen lisäksi eduskunnassa on 
parhaillaan hyväksyttävänä kaksi muuta 
kansainvälistä sopimusta, joiden keinovalikoimaan 
kuuluu valvottu läpilasku. Tällaisessa tilanteessa 
valiokunta ei enää voi pitää hyväksyttävänä sitä, että 
tällaista erityistä tutkintamenetelmää käytetään ilman 
selvää kansallisen lainsäädännön tukea. 

Valiokunta pitää välttämättömänä, että oikeustila 
saatetaan hyväksyttävälle kannalle. Valvottua 
läpilaskua koskevat säännökset on valmisteltava 
mahdollisimman pian ja annettava viipymättä 
eduskunnalle. Valiokunta ehdottaa tätä koskevan 
lausumaehdotuksen hyväksymistä. (Valiokunnan 
lausumaehdotus) 
 
Yksityiskohtaiset perustelut 
 

1. Laki keskinäisestä oikeusavusta rikosasioissa 
Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä tehdyn 
yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien 
määräysten voimaansaattamisesta ja 
yleissopimuksen soveltamisesta 

4 §. Telekuuntelun tai televalvonnan teknistä to-
teuttamista koskevien pyyntöjen täyttäminen 
kuuntelun kohteen ollessa muualla kuin Suomessa. 
Pykälän 1 momentin mukaan telekuuntelun tai 
televalvonnan teknistä toteuttamista koskevien 
pyyntöjen täyttämisestä päättää pidättämiseen 
oikeutettu virkamies. Pykälän 2 momentin mukaan 
pidättämiseen oikeutettu virkamies suostuu pyynnön 
täyttämiseen, kun pyynnön esittänyt jäsenvaltio on 
toimittanut yleissopimuksessa määritellyt tiedot ja 
kolmas jäsenvaltio, jossa telekuuntelun tai 
televalvonnan kohde mahdollisesti on, on saanut 
yleissopimuksen mukaisen ilmoituksen. 

Lakivaliokunta on kiinnittänyt huomiota 2 
momentin sanamuotoon "virkamies suostuu", josta ei 
ilmene, onko ao. virkamiehellä tällaisessa tilanteessa 
harkintavaltaa vai ei. Pykälän perustelujen mukaan 
riittää, kun ao. virkamies toteaa saaneensa 
säännöksessä tarkoitetut tiedot. Sen jälkeen hänen on 
suostuttava pyynnön täyttämiseen. Perusteluihin 
viitaten valiokunta ehdottaa, että momentissa 
käytetään ilmaisua "virkamiehen on suostuttava". 

5 § . Kuuntelukieltoja koskevien ehtojen asettaminen 
telekuuntelua koskeviin päätöksiin. Pykälän mukaan 
tuomioistuimen on myöntäessään luvan 
yleissopimuksessa tarkoitettuun telekuunteluun 
asetettava ehto, jonka mukaan pyynnön esittäneen 
jäsenvaltion viranomaisen tulee noudattaa 
pakkokeinolain 5 a luvun 10 §:n 1 momentin 
säännöksiä kuuntelukielloista. 

Asiantuntijakuulemisessa on kiinnitetty huomiota 
siihen, ettei ole säännöksiä siitä, miten kuuntelussa 
syntyvän ylimääräisen tiedon suhteen menetellään. 

Pakkokeinolain 5a luvun 13 §:ään sisältyy 
säännökset ylimääräisen tiedon säilyttämisestä ja 
tallentamisesta, mutta lakiin ei sisälly varsinaista 
ylimääräisen tiedon käytön kieltämistä koskevaa 
säännöstä. 

Hallituksen esityksessä on pidetty riittävänä, että 
tietojen säilyttämisessä ja käyttämisessä noudatetaan 
sen jäsenvaltion lainsäädäntöä, jossa telekuuntelussa 
saatu aineisto tullaan käyttämään 
oikeudenkäyntiaineistona. Esityksen perusteluissa 
todetaan, ettei kuitenkaan ole estettä sille, että 
tuomioistuin asettaa muitakin kansallisen lain 
mukaisia ehtoja kuin joista voimaansaattamislain 5 
§:ssä on säädetty. Tuomioistuimen harkinnassa siis 
on, asettaako se esimerkiksi pakkokeinolain 5a luvun 
13 §:n mukaisen ehdon. 

Valiokunta katsoo, että pykälän ehdoton sana-
muoto voi johtaa econtrario- eli vastakohtais-
päätelmään: muita ehtoja ei saa asettaa. Sen vuoksi 
pykälässä on syytä ohjata tuomioistuimia 
harkitsemaan muiden mahdollisten ehtojen 
tarpeellisuutta. Valiokunta ehdottaa pykälän 
täydentämistä virkkeellä, joka koskee telekuuntelun 
kohteena olevan henkilön oikeusturvan kannalta 
tarpeellisten ehtojen asettamista. Tällaisia ovat 
esimerkiksi pakkokeinolakiin perustuvat muut ehdot 
telekuuntelun käyttämiselle kuin pykälässä jo erikseen 
mainittu 5 a luvun 10 §:n 1 momentti. 

8 §. Voimaantulo. Pykälän mukaan säännöksiä lain 
täytäntöönpanosta voitaisiin antaa tasavallan 
presidentin asetuksella. 

Lain täytäntöönpanossa on kuitenkin kysymys 
Euroopan unionissa tehtyyn päätökseen liittyvistä 



La VM 4/2003 vp — HE 31/2003 vp 

100 

Perustelut 

Suomen toimenpiteistä, jolloin täytän-
töönpanoasetuksen antaminen kuuluu perustuslain 93 
§:n 2 momentin takia valtioneuvostolle. Sen vuoksi 
pykälän 1 ja 2 momenttia on muutettava niin, että lain 
voimaantulosta säädetään valtioneuvoston asetuksella 
(PeVL 49/2002 vp, s. 3). 
2. Laki kansainvälisestä oikeusavusta rikosasioissa 
annetun lain muuttamisesta 
 
8 § Kieli ja käännökset (uusi) ja 9 §. Pyynnön 
toimeenpano . 9 §:n 1 momenttiin ehdotetaan li-
sättäväksi virke, jonka mukaan toimivaltainen 
viranomainen voi päättää, että oikeusapupyyn-nön 
täyttämisessä käytetään vierasta kieltä, jos se pitää 
tätä perusteltuna. 

Perustuslakivaliokunta toteaa lausunnossaan, ettei 
9 §:n 1 momenttiin ehdotettu lisäys ole riittävän 
selkeä Suomen kansalaisten kielellisten oikeuksien 
turvaamisen kannalta. Perustuslakivaliokunnan 
mielestä sääntelyssä tulee varmistaa, ettei sillä 
rajoiteta yksilöiden perustuslain 17 §:n säännöksiin 
pohjautuvaa oikeutta käyttää viranomaisissa suomea 
tai ruotsia. 

Lakivaliokunta on todennut, että lain 8 § koskee 
oikeusapupyynnön kieltäjä käännöksiä. Kun vieraan 
kielen käyttämismahdollisuutta koskeva säännös 
liitetään tämän asiakokonaisuuden yhteyteen, 
korostuu se, että tuomioistuimissa käytetään 
pääsääntöisesti suomen tai ruotsin kieltä. Sen vuoksi 
valiokunta ehdottaa, että po. säännös tarpeellisin osin 
uudelleen muotoiltuna siirretään 8 §:ään uudeksi 4 
momentiksi. 

Siirron johdosta 9 §:n 1 momentista on poistettava 
2. virke, ja momentin 1. virkkeen sana "jäljempänä" 
on muutettava ilmaisuksi "tässä laissa". 

11 § . Pyynnössä esitetyn erityisen menettelyn 
noudattaminen. Pykälän 1 momentin mukaan 
oikeusapupyynnön toimeenpanossa on noudatettava 
pyynnössä esitettyä erityistä muotoa tai menettelyä, 
milloin tätä ei voida pitää Suomen lainsäädännön 
perusperiaatteiden vastaisena, jollei toisin ole erikseen 
sovittu tai säädetty. 

Valiokunnan mielestä 1 momentti on sanon-
nallisesti epäselvänä. Sen vuoksi valiokunta ehdottaa, 
että momentin sanamuotoa sen sisältöä muuttamatta 
tarkistetaan. 

23 § . Pakkokeinojen käyttäminen todisteiden 
hankkimiseksi ja menettämisseuraamuksen täy-
täntöönpanon turvaamiseksi. Pykälän 1 momentissa 
luetellaan ne pakkokeinot, joita voidaan käyttää 
vieraan valtion viranomaisen tekemän 
oikeusapupyynnön perusteella todisteiden 
hankkimiseksi, jos tätä on pyydetty oikeusapu-
pyynnössä taikka se on tarpeen oikeusapupyynnön 
toimeenpanemiseksi. Luetteloon ehdotetaan 
lisättäväksi peitetoiminta ja valeostot, jotka on 
hyväksytty Suomessa laillisiksi pakkokeinoiksi 
poliisilain muutoksella vuonna 2001. 

Puheena olevan lain säätämisen jälkeen pak-
kokeinoja koskevaa lainsäädäntöä on 1990-lu-vulla 
täsmennetty huomattavasti. Perusoikeusuudistus tuli 
voimaan vuonna 1995 ja uusi perustuslaki vuonna 
2000. Perusoikeuksiin kohdistuva sääntely on 
entisestään täsmentynyt. Sen vuoksi valiokunta ei 
enää pidä asianmukaisena 23 §:n 1 momentin lopussa 
olevaa edellytystä "on tarpeen". Valiokunta ehdottaa 

momentin muuttamista siten, että siinä mainittujen 
toimenpiteiden pitää olla "välttämättömiä" oikeusapu-
pyynnön toteuttamiseksi. 

Tässä yhteydessä valiokunta on kiinnittänyt 
huomiota myös pykälän 3 momentin sanamuotoon. 
Sen mukaan pakkokeinojen käyttämiseen on 
sovellettava, mitä tämän lain 15 §:n 1 momentissa ja 
pakkokeinolaissa säädetään. Säännöksestä saa 
vaikutelman, että kysymyksessä on lähinnä 
menettelyä koskeva sääntely. Tarkoituksena on 
kuitenkin ollut, että pakkokeinolakia sovelletaan sekä 
pakkokeinojen käyttämisen edellytyksiin että niitä 
käytettäessä noudatettavaan menettelyyn. Valiokunta 
ehdottaa, että 3 momentin sanamuoto muutetaan 
aikaisempaa täs-mällisemmäksi. 
 

3. Laki vapautensa menettäneen henkilön vä-
liaikaisesta siirtämisestä todistelutarkoituk-sessa 
rikosasioissa 

3 §. Toimivaltainen viranomainen. Pykälän mukaan 
laissa tarkoitetun oikeusavun antamisesta tai 
pyytämisestä päättää oikeusministeriö. 

Valiokunnan huomiota on kiinnitetty siihen, että 
termi oikeusapu on vakiintumassa oikeusministeriön 
hallinnonalalla kahden eri toiminnan nimeksi. 
Oikeusapulailla ja keskinäistä oikeusapua koskevalla 
lainsäädännöllä ei ole kovinkaan paljon yhteistä. 
Germaanisissa kielissä näistä käytetäänkin eri 
käsitteitä. 

Valiokunnan mielestä tilannetta voidaan 
edesauttaa, jos pelkällä termillä oikeusapu tar-
koitetaan kansallista oikeusavustajien antamaa apua ja 
kansainvälisestä oikeusavusta puhuttaessa käytetään 
johdonmukaisesti termiä "kansainvälinen oikeusapu" 
tai "kansainvälinen rikosoi-keusapu". Tämän vuoksi 
valiokunta ehdottaa, että pykälää täydennetään sanalla 
"kansainvälisen" seuraavasti: "Tässä laissa tarkoitetun 
kansainvälisen oikeusavun . . .". 

5 §. Väliaikaista siirtämistä koskeva oikeusmi-
nisteriön pyyntö. Pykälän 3 momentin mukaan 
Suomessa vapautensa menettäneenä olevan henkilön 
väliaikaista siirtämistä vieraaseen valtioon ei tietyissä 
tilanteissa pyydetä. 

Valiokunta, edellä 1. lakiehdotuksen 4 §:n kohdalla 
esittämäänsä viitaten, toteaa, ettei tästäkään 
säännöksestä käy ilmi, voiko virkamies käyttää 
harkintavaltaa pyynnön esittämisessä vai ei. 
Tarkoituksena on, ettei 3 momentissa tarkoitetuissa 
tilanteissa saa pyytää väliaikaista siirtoa. Valiokunta 
ehdottaa sanamuodon tarkentamista niin, ettei 
pyyntöä saa tehdä. 

8 §. Ehdot ja edellytykset. Pykälän 4 momentin 
mukaan aika, jonka henkilö on väliaikaisen siir-
tämisen johdosta vapautensa menettäneenä, on 
Suomessa luettava vapaudenmenetysajaksi. 

Asiantuntijat ovat pitäneet 4 momenttia epä-
selvänä,  koska  siitä  ei  suoraan  käy  ilmi,  että  va-
paudenmenetysaika on vähennettävä myös sak-
korangaistuksesta. 

Momentin sanamuotoon on vaikuttanut se, että 
esityksen valmisteluvaiheessa oli vireillä myös 
rikoslain yleisiä oppeja koskevien säännösten 
kokonaisuudistus. Nyt kun tiedetään, että nämä uudet 
säännökset tulevat voimaan 1.1.2004, momenttia 
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voidaan selkeyttää viittaa-maila rikoslain 6 luvun 13 
§:ään. Valiokunta ehdottaa tätä koskevan muutoksen 
tekemistä. 

10 §. Muutoksenhaku. Pykälän 3 momentin mukaan 
siirrettävä henkilö saa valittaa käräjäoikeuden 
päätöksestä siten kuin muutoksenhausta kä-
räjäoikeuden ratkaisuun säädetään. Käräjäoikeuden 
päätöksestä tehty valitus ei kuitenkaan estä päätöksen 
täytäntöönpanoa, ellei asiaa käsittelevä käräjäoikeus 
tai muutoksenhakutuomioistuin toisin määrää. 

Asiantuntijakuulemisessa on esitetty 3 momentin 
poistamista. Tällöin pakkokeinolain säännökset 
tulisivat sovellettaviksi, ja siirrettävä henkilö voisi 
kannella käräjäoikeuden päätöksestä hovioikeuteen. 
Perusteluna on esitetty, että kantelu olisi siirrettävän 
henkilön kannalta nopeampi ja joustavampi 
muutoksenhakukeino, joka ei edellyttäisi 
tyytymättömyyden ilmoitusta. 

Pakkokeinolain 1 luvun 27 §:ssä säädetty kan-
teluoikeus on varsinainen muutoksenhakukeino. 
Valituksen ja kantelun erona on lähinnä se, että 
valitusmenettelyssä on ilmoitettava tyytymättömyyttä, 
mutta kantelumenettelyssä tätä ei tarvita. Kantelun 
tekemiselle ei ole säädetty määräaikaa. 
Tyytymättömyyden ilmoittamisen etuna on, että sille 
varatun ajan kuluttua umpeen tiedetään, aiotaanko 
päätöksestä valittaa. Valitusmenettelystä on säädetty 
selkeät menettelysäännöt, mutta kantelun osalta ne 
puuttuvat. Menettelysäännökset edistävät valittajan 
oikeusturvaa. On myös huomattava, että ehdotetun 10 
§:n 3 momentin mukaan käräjäoikeuden päätöksestä 
tehty valitus ei estä päätöksen täytäntöönpanoa, ellei 
käräjäoikeus tai muutoksenhakutuomioistuin toisin 
päätä. Valitukseen voi kuitenkin liittää pyynnön 
täytäntöönpanon keskeytyksestä, joten tarvittaessa 
hovioikeus voi ratkaista tällaisen asian ainakin 
täytäntöönpanokieltopyynnön osalta vähintään yhtä 
nopeasti kuin kantelun. 

Oikeusturvan kannalta on periaatteessa parempi se, 
että päätöksestä saa valittaa, kuin se, että siitä ei saa 
valittaa, mutta voi kannella. Edellä lausutun 
perusteella valiokunta ei pidä aiheellisena 10 §:n 
muuttamista. 
 

4. Laki ampuma-aselain 17 §:n muuttamisesta 

17 §. Soveltamisalaa koskevat poikkeukset. Pykälään 
ehdotetaan lisättäväksi uusi 12 kohta, jossa 
säädettäisiin ampuma-aselain ja rikosoi-
keusapulainsäädännön keskinäisestä suhteesta. 

Eduskunnassa samanaikaisesti käsiteltävänä 
olevassa hallituksen esityksessä HE 92/2003 vp 
ehdotetaan myös uuden 12 kohdan lisäämistä 
pykälään. Tässä uusi 12 kohta koskee ampuma-
aselain ja Napoli II yleissopimukseen liittyvän 
lainsäädännön keskinäistä suhdetta. 

Ehdotuksissa on siten kysymys eri asioista. 
Kummankin muutoksen ehdotetaan tulevan voimaan 
valtioneuvoston asetuksella. Tällöin ei voida 
ennakoida, kumpi muutoksista tulee ensin voimaan. 
Sen seurauksena näiden kahden uuden kohdan 
yhteensovittaminen samaan luetteloon on mahdotonta. 

Jotta toista näistä laeista ei tarvitsisi muuttaa 
jälkimmäisen voimaantuloa varten, lakivaliokunta 
ehdottaa 17 §:n muuttamista siten, että pykälään 
ehdotetaan uuden 12 kohdan sijaan lisättäväksi uusi 2 

momentti, joka sisällöltään vastaa ehdotettua 12 
kohtaa. Silloin Napoli II yleissopimukseen liittyvä 
ampuma-aselain muutos voidaan hyväksyä tuon 
esityksen mukaisena. 

Johtolause. Valiokunnan edellä ehdottaman 
muutoksen johdosta myös johtolausetta on tar-
kistettava. 
 
Asian käsittelyjärjestys 
Perustuslakivaliokunnan lausunnossa todetaan, että 
keskinäisestä oikeusavusta rikosasioissa Euroopan 
unionin jäsenvaltioiden välillä tehty yleissopimus ei 
lausunnossa esitetyin perustein koske perustuslakia, 
jos Suomi tekee 9 artiklan 6 kohdan mukaisen 
ilmoituksen. Sopimuksen hyväksymisestä voidaan 
siksi tällä edellytyksellä päättää äänten enemmistöllä. 
Sopimuksen ja tarkoitetun ilmoituksen antamisen 
hyväksymisen välillä on näin ollen sopimuksen 
käsittelyjärjestykseen vaikuttava keskinäinen asiayh-
teys, minkä vuoksi niistä tulee päättää samalla kertaa. 
Suostumuksesta yleissopimuksen 27 artiklan 5 
kohdan mukaisen ilmoituksen antamiseen tarvittaessa 
ja keskinäistä oikeusapua rikosasioissa koskevan 
eurooppalaisen yleissopimuksen 11 artiklaan tehdyn 
varauman poistamiseen päätetään niin ikään äänten 
enemmistöllä. Vastaavasti esitykseen sisältyvät 
lakiehdotukset voidaan käsitellä tavallisen lain 
säätämisjärjestyksessä. 

Lakivaliokunta toteaa, että tässä lausunnossa 
perustuslakivaliokunta toteaa ensimmäistä kertaa 
tilanteen, jossa sopimuksen ja yhden ilmoituksen 
välillä on asian käsittelyjärjestykseen vaikuttava 
keskinäinen asiayhteys. Täysistuntokäsittelyä varten 
lakivaliokunta ehdottaa hallituksen esitykseen 
sisältyvien hyväksymispon-sien keskinäisen 
järjestyksen muuttamista siten, että ensin päätetään 
suostumusten antamisesta ja vasta niiden jälkeen 
yleissopimuksen hyväksymisestä. 
 
Päätösehdotus 
Edellä esitetyn perusteella lakivaliokunta ehdottaa, 

 
että eduskunta antaa suostumuksensa siihen, 
että Suomi antaa 9 artiklan 6 kohdan 
mukaisen ilmoituksen, jonka mukaan artiklan 
1 kohdassa tarkoitetun sopimuksen tekemiseen 
vaaditaan artiklan 3 kohdassa tarkoitettu 
suostumus, jos siirrettävä henkilö on Suomen 
kansalainen, 

että eduskunta antaa suostumuksensa siihen, 
että Suomi tarvittaessa antaa yleissopimuksen 
27 artiklan 5 kohdan mukaisen ilmoituksen, 
jonka mukaan ennen yleissopimuksen 
kansainvälistä voimaantuloa Suomi soveltaa 
yleissopimusta suhteissaan muihin 
samanlaisen ilmoituksen antaneisiin 
jäsenvaltioihin, 

että eduskunta hyväksyy Brysselissä 29 päivänä 
toukokuuta 2000 keskinäisestä oikeusavusta 
rikosasioissa Euroopan unionin jäsenvaltioiden 
välillä tehdyn yleissopimuksen, 

että eduskunta hyväksyy Strasbourgissa 20 päivänä 
huhtikuuta 1959 tehdyn keskinäistä oikeusapua 
rikosasioissa koskevan eurooppalaisen yleissopimuk-



La VM 4/2003 vp — HE 31/2003 vp 

102 

Perustelut 

sen (SopS 30/1981) 11 artiklaan tehdyn varauman 
peruuttamisen, 

että 5. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana, 

että 1.—4. lakiehdotukset hyväksytään muutettuina 
(Valiokunnan muutosehdotukset) ja 

että hyväksytään yksi lausuma (Valiokunnan 
lausumaehdotus) 

 
 

Valiokunnan muutosehdotukset 
 
 

1. 
Laki 

keskinäisestä oikeusavusta rikosasioissa Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä tehdyn yleis-
sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja yleissopimuksen 

soveltamisesta 
 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 

 

1—3 § 
(Kuten HE) 
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4 §  

Telekuuntelun tai televalvonnan teknistä toteuttamista 
koskevien pyyntöjen täyttäminen kuuntelun kohteen 

ollessa muualla kuin Suomessa 

(1 mom. kuten HE) 
Pidättämiseen oikeutetun virkamiehen on 

suostuttava pyynnön täyttämiseen, kun pyynnön 
esittänyt jäsenvaltio on toimittanut yleissopimuksen 
18 artiklan 3 kohdassa tarkoitetut tiedot ja kolmas 
jäsenvaltio, jossa telekuuntelun tai televalvonnan 
kohde mahdollisesti on, on saanut yleissopimuksen 20 
artiklan 2 kohdan a alakohdan mukaisen ilmoituksen. 

(3 mom. kuten HE) 
 

5 §  

Kuuntelukieltoja koskevien ehtojen asettaminen 
telekuuntelua koskeviin päätöksiin 

Kun tuomioistuin yleissopimuksen 18 artiklan 2 
kohdan b alakohdassa tai 20 artiklassa tarkoitettujen 
telekuuntelua koskevien pyyntöjen osalta tekee 
pakkokeinolain 5 a luvun 5 §:n mukaisesti lupaa 

koskevan päätöksen, sen on asetettava ehto, jonka 
mukaan pyynnön esittäneen jäsenvaltion 
viranomaisen tulee noudattaa pakkokeinolain 5 a 
luvun 10 §:n 1 momentin säännöksiä. Lisäksi 
tuomioistuimen on asetettava telekuuntelun kohteena 
olevan henkilön oikeusturvan kannalta tarpeelliset 
ehdot. 

 
6 j a 7 §  

(Kuten HE) 
 

8 §  

Voimaantulo 

Tämän lain voimaantulosta säädetään valtio-
neuvoston asetuksella. 

Valtioneuvoston asetuksella voidaan säätää, että 
tätä lakia sovelletaan ennen yleissopimuksen 
kansainvälistä voimaantuloa Suomen ja 
yleissopimuksen 27 artiklan 5 kohdassa tarkoitetun 
ilmoituksen antaneen jäsenvaltion välillä. 

 
 
 

2. 
Laki 

kansainvälisestä oikeusavusta rikosasioissa annetun lain muuttamisesta 
 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan kansainvälisestä oikeusavusta rikosasioissa 5 päivänä tammikuuta 1994 annetun lain (4/1994) 2 §, 

9 §:n 1 momentti, 11 §, 17 §:n 1 momentti sekä 23 §:n 1 ja 3 momentti, sellaisena kuin niistä on 23 §:n 1 
momentti laissa 406/1995, sekä 

lisätään lain 8 §:ään uusi 4 momentti ja lakiin uusi 25 b § seuraavasti: 

2 §  
(Kuten HE) 

8 § (Uusi) Kieli 

ja käännökset 
 

Oikeusapupyynnön perusteella toimitettavassa 
kuulemisessa voidaan käyttää vierasta kieltä, jos 
kuultava sitä pyytää tai toimivaltaisen viran- 

 
omaisen mielestä se on muutoin perusteltua, eikä 
vieraan kielen käyttö vaaranna asiaan osallisten 
oikeuksia tai oikeusturvaa. (Uusi 4 mom.) 

 
9 §  

Pyynnön toimeenpano 

Oikeusapupyynnön täyttämisessä on noudatettava 
Suomen lain mukaista menettelyä, jollei tässä laissa 
toisin säädetä. (Poist.) Oikeusapu-pyyntö on 
täytettävä viipymättä ja oikeusapu-pyynnön 
toimeenpanossa on, mikäli mahdollista, noudatettava 
pyynnössä esitettyjä tai siitä muutoin ilmeneviä 
määräaikoja. 

 
 

H § 

Pyynnössä esitetyn erityisen menettelyn noudat-
taminen 

Jos oikeusapupyynnössä pyydetään erityisen 
muodon tai menettelyn käyttämistä, pyyntöä on 
noudatettava, jollei se ole Suomen lainsäädännön 
perusperiaatteiden vastaista eikä asiasta ole erikseen 
toisin säädetty tai sovittu. 

(2 mom. kuten HE) 
3 luku 

Erinäiset säännökset oikeusavun antamisesta 

17 § (Kuten 
HE) 

 
23 § 
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Pakkokeinojen käyttäminen todisteiden hankkimiseksi 
ja menettämisseuraamuksen täytäntöönpanon 

turvaamiseksi 

Vieraan valtion viranomaisen tekemän oi-
keusapupyynnön perusteella voidaan todisteiden 
hankkimiseksi panna toimeen etsintä ja takavarikko, 
suorittaa telekuuntelua, televalvontaa, teknistä 
tarkkailua, peitetoimintaa ja valeostoja sekä ottaa 
henkilötuntomerkit, jos tätä on pyydetty 

oikeusapupyynnössä taikka se on välttämätöntä 
oikeusapupyynnön toimeenpanemiseksi. 

 
Pakkokeinojen käyttämisen edellytyksiin ja niitä 

käytettäessä noudatettavaan menettelyyn on 
sovellettava, mitä tämän lain 15 §:n 1 momentissa ja 
pakkokeinolaissa säädetään (Uusi 3 mom.) 

 
25 b § 

(Kuten HE) 
 

Voimaantulosäännös 
(Kuten HE) 

 
 
 

3. 
Laki 

vapautensa menettäneen henkilön väliaikaisesta siirtämisestä todistelutarkoituksessa rikosasioissa 
 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 

 

1 ja 2 § 
(Kuten HE) 
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3 §  

Toimivaltainen viranomainen 

Tässä laissa tarkoitetun kansainvälisen oikeusavun 
antamisesta tai pyytämisestä päättää oikeusministeriö. 

 
4 § (Kuten 

HE) 
 

5 §  

Väliaikaista siirtämistä koskeva oikeusministeriön 
pyyntö 

(1 ja 2 mom. kuten HE) 
Suomessa vapautensa menettäneenä olevan 

henkilön väliaikaista siirtämistä vieraaseen valtioon ei 
saa pyytää, jos siirtäminen saattaisi pidentää henkilön 
vapauden menetystä, ellei siirtämiselle ole erityisen 

painavia syitä tai jos jokin muu pakottava syy on 
esteenä väliaikaiselle siirtämiselle. 

 
6 ja 7 § 

(Kuten HE) 

8 §  

Ehdot ja edellytykset 

(1—3 mom. kuten HE) 
Aika, jonka henkilö on väliaikaisen siirtämisen 

johdosta vapautensa menettäneenä, on Suomessa 
luettava henkilön hyväksi niin kuin rikoslain 6 luvun 
13 §:ssä säädetään. 

 
9-11 § 

(Kuten HE) 

 
 
 

4. 
Laki 

ampuma-aselain 17 §:n muuttamisesta 
 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti (poist.) 
lisätään 9 päivänä tammikuuta 1998 annetun ampuma-aselain (1/1998) 17 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi 

(poist.) laissa 601/2001, uusi 2 momentti seuraavasti: 

17 § 

Soveltamisalaa koskevat poikkeukset (1 mom. 

poist.) 
Tämä laki ei myöskään koske keskinäisestä 

oikeusavusta rikosasioissa Euroopan unionin 
jäsenvaltioiden välillä tehdyn yleissopimuksen 
lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voi-
maansaattamisesta ja yleissopimuksen soveltamisesta 
annetun lain ( / ) 3 §:n nojalla Suomen alueella 
toimiville Euroopan unionin toisen jäsenvaltion 
virkamiehille kuuluvien ampuma-aseiden, aseen osien, 

patruunoiden ja erityisen vaarallisten ammusten 
siirtoa Suomeen tai Suomesta ja hallussapitoa. (Uusi 
2 mom.) 

 
Voimaantulosäännös 

(Kuten HE) 
Valiokunnan lausuntoehdotus 

Eduskunta edellyttää, että valvottua lä-
pilaskua koskevat säännökset valmistellaan 
mahdollisimman pian ja annetaan viipymättä 
eduskunnan käsiteltäväksi. 

 
 

Helsingissä 28 päivänä marraskuuta 2003 
 
Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa 

PJ- 
VPJ- 
jäs. 

Tuija Brax /vihr Susanna 
Rahkonen /sd Esko 
Ahonen/kesk Lasse 
Hautala /kesk Reijo Kallio 
/sd Petri Neittaanmäki 
/kesk Lauri Oinonen /kesk 
Heli Paasio /sd Lyly Rajala 
/kd 
Tero Rönni /sd Petri Salo 
/kok Pertti Salovaara /kesk 
Minna Sirnö /vas Timo 
Soini /ps Marja Tiura /kok 
Jutta Urpilainen /sd Jan 
Vapaavuori /kok. 

 
Valiokunnan sihteerinä on toiminut 

valiokuntaneuvos Kaisa Vuorisalo. 
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LAKIVALIOKUNNAN MIETINTÖ 4/2003 vp 
 

Hallituksen esitys keskinäisestä oikeusavusta 
rikosasioissa Euroopan unionin jäsenvaltioiden 
välillä tehdyn yleissopimuksen ja keskinäistä 
oikeusapua rikosasioissa koskevan eurooppalaisen 
yleissopimuksen varauman peruuttamisen 
hyväksymisestä sekä niihin liittyviksi laeiksi 
 
 
 
 
JOHDANTO 

Vireilletulo 
Eduskunta on 2 päivänä syyskuuta 2003 lähettänyt 
lakivaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi 
hallituksen esityksen keskinäisestä oikeusavusta 
rikosasioissa Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä 
tehdyn yleissopimuksen ja keskinäistä oikeusapua 
rikosasioissa koskevan eurooppalaisen 
yleissopimuksen varauman peruuttamisen 
hyväksymisestä sekä niihin liittyviksi laeiksi (HE 
31/2003 vp). 
 
Lausunnot 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti perustuslaki-
valiokunta on antanut asiasta lausunnon (PeVL 
9/2003 vp), joka on otettu tämän mietinnön liitteeksi. 
 
Asiantuntijat 
Valiokunnassa ovat olleet kuultavina 
- lainsäädäntösihteeri Tanja Innanen, oikeus-

ministeriö 
- eduskunnan apulaisoikeusasiamies Ilkka Rautio 
- poliisiylitarkastaja Jouni Välkki, sisäasiain-

ministeriö 
- presidentti Olli Huopaniemi, Helsingin hovioikeus 
- käräjätuomari Olavi Parikka, Tampereen kä-

räjäoikeus 
 

- valtionsyyttäjä Raija Toiviainen, Valtakun-
nansyyttäjänvirasto 

- ylitarkastaja Heikki Huhtiniemi, tietosuoja-
valtuutetun toimisto 

- rikostarkastaja Minna Ketola, keskusrikospoliisi 
- ylitarkastaja Timo Riissanen, Rajavartiolaitos 
- johtaja Tapani Rantanen, Viestintävirasto 
- asianajaja Harri Vento, Suomen Asianajajaliitto 
- professori Ari-Matti Nuutila. 

Lisäksi valiokunta on saanut professori Raimo 
Lahdelta kirjallisen lausunnon. 
 
Viitetiedot 
Kansainvälistä rikosoikeusapua koskevan yleis-
sopimuksen valmisteluvaiheessa lakivaliokunta on 
antanut lausunnot LaVL 15/1996 vp ja LaVL 3/2000 
vp valtioneuvoston eduskunnalle lähettämien 
selvityksen E 59/1996 vp sekä kirjelmän U 66/1996 
vp johdosta. 

Lakivaliokunnassa on samanaikaisesti tämän 
oikeusapua koskevan esityksen kanssa käsiteltävänä 
hallituksen esitys HE 32/2003 vp kansainvälisen 
järjestäytyneen rikollisuuden vastaisen Yhdistyneiden 
Kansakuntien yleissopimuksen hyväksymisestä ja 
laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien 
määräysten voimaansaattamisesta sekä laiksi rikoslain 
17 luvun 1 a 

 
HE 31/2003 
vp 

Versio 
0.4 
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§:n muuttamisesta, ns. Palermon sopimus. Oi-
keusapuesityksen 2. ja 3. lakiehdotus sisältävät 
säännöksiä, joilla toteutetaan myös Palermon 
yleissopimukseen sisältyviä velvoitteita. Siitä seuraa, 
että HE 31/2003 vp on hyväksyttävä ennen 
hallituksen esitystä HE 32/2003 vp. 

Edelleen eduskunnassa on samanaikaisesti 
käsiteltävänä hallituksen esitys HE 92/2003 vp 

tullihallintojen keskinäisestä avunannosta ja yh-
teistyöstä tehdyn yleissopimuksen ja sen oikai-
supöytäkirjan hyväksymisestä sekä siihen liittyviksi 
laeiksi, ns. Napoli II sopimus. Tuohon esitykseen 
sisältyy ehdotus laiksi ampuma-aselain 17 §:n 
muuttamisesta, joka on sovitettava yhteen 
rikosoikeusapusopimuksessa olevan vastaavan 
lakiehdotuksen kanssa. 

 
 

HALLITUKSEN ESITYS 

Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi 
Brysselissä 29.5.2000 keskinäisestä oikeusavusta 
rikosasioissa Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä 
tehdyn yleissopimuksen sekä antaisi suostumuksensa 
tiettyjen yleissopimuksen nojalla annettavien 
ilmoitusten antamiseen. 

Yleissopimuksen tarkoituksena on tehostaa ja 
helpottaa Euroopan unionin jäsenvaltioiden välistä 
yhteistyötä kansainvälisessä oikeusavussa 
rikosasioissa. Yleissopimus täydentää jäsenvaltioiden 
välillä voimassa olevia yleissopimuksia, erityisesti 
vuoden 1959 eurooppalaista yleissopimusta 
keskinäisestä oikeusavusta rikosasioissa. 
Yleissopimus sisältää määräyksiä muun muassa 
oikeudenkäyntiasiakirjojen tiedoksiannosta postitse, 
yhteydenpitojärjestyksestä oikeusviranomaisten 
välillä sekä todistajien kuulemisesta videokokouksen 
avulla. Lisäksi yleissopimukseen sisältyy laajat 
telekuuntelua koskevat määräykset. 

Esitykseen sisältyy lakiehdotus yleissopimuksen 
lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten 
voimaansaattamisesta ja yleissopimuksen 
soveltamisesta, joka sisältää myös asiasisältöisiä 
säännöksiä yleissopimuksen soveltamisesta. 

Esityksessä ehdotetaan myös, että Suomi pe-
ruuttaisi vuoden 1959 keskinäistä oikeusapua ri-
kosasioissa koskevan eurooppalaisen yleissopi-
muksen 11 artiklaan tekemänsä varauman. Varauman 
poistamisella on tarkoitus mahdollistaa vapautensa 
menettäneiden henkilöiden väliaikainen siirtäminen 
Suomen ja muiden valtioiden välillä. Tällaisesta 
yhteistyöstä ehdotetaan säädettäväksi erillinen laki. 

Edelleen esityksessä ehdotetaan muutettavaksi 
kansainvälisestä oikeusavusta rikosasioissa annettua 
lakia, koska eräin osin on katsottu tarpeelliseksi 
saattaa laki asiasisältöisesi yleissopimuksen 
määräyksiä vastaavaksi. Esitykseen sisältyy myös 
ehdotukset ampuma-aselain ja viestintämarkkinalain 
muuttamisesta. 

Laki yleissopimuksen lainsäädännön alaan 
kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja 
yleissopimuksen soveltamisesta sekä laki ampuma-
aselain muuttamisesta on tarkoitettu tulemaan 
voimaan samanaikaisesti kuin yleissopimus. Muut 
ehdotetut esitykseen sisältyvät lait ovat tarkoitetut 
tulemaan voimaan heti, kun ne on hyväksytty ja 
vahvistettu. 

 
 

VALIOKUNNAN KANNANOTOT 

Yleisperustelut 
Aikaisemmissa kannanotoissaan lakivaliokunta on 
pitänyt kansainvälisen rikosoikeusapusopi-muksen 
päätavoitetta, kansainvälisen oikeusapumenettelyn 
yksinkertaistamista, kannatettavana. Valiokunnan 
mielestä on ollut luonnollista pyrkiä sellaisten 
kansainvälisten järjestelyjen aikaansaamiseen, joiden 
perusteella Suomen viranomaiset voivat saada 
muiden valtioiden viranomaisilta yhtä laajalti 
oikeusapua kuin ne uuden sisäisen lainsäädäntömme 
perusteella antavat muiden valtioiden viranomaisille. 
Valiokunta ei myöskään ole vastustanut väliaikaista 
siirtämistä koskevan säännöksen ottamista oikeus-
apusopimukseen. Tässä yhteydessä, kun oikeus-
apusopimus on hyväksytty ja sen kansallinen 
täytäntöönpano on loppusuoralla, valiokunta uudistaa 
aikaisemmat kannanottonsa. 

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä 
syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta 
pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. 
Valiokunta puoltaa hallituksen esityksen 
hyväksymistä seuraavin huomautuksin. 
 
Yleissopimuksen voimaansaattamistapa 
Yleissopimuksen kansallisessa voimaansaatta-

misessa käytetään blankettimuotoista tekniikkaa. 
Samalla ehdotetaan hyväksyttäväksi eräitä kansallisia 
asiasisältöisiä säännöksiä, niin että rikosoikeusapulain 
säännökset säilyvät kaikkiin valtioihin soveltuvina 
yleisluontoisina säännöksinä. EU-valtioiden välisissä 
oikeusaputilanteis-sa Suomen viranomaiset joutuvat 

soveltamaan rikosoikeusapulain rinnalla 
kansainvälistä oi-keusapusopimusta. 

Valiokunnan kuulemat asiantuntijat ovat ar-
vostelleet valittua voimaansaattamistapaa katsoen, 
että rikosoikeusapua koskevasta 
säännöskokonaisuudesta muodostuu näin mutkikas ja 
vaikeaselkoinen. Myös perustuslakivaliokunta on 
kiinnittänyt voimaansaattamistapaan kriittistä 
huomiota. Perustuslakivaliokunnan lausunnon 
mukaan sääntelyn mutkikkuus ja vaikeaselkoisuus ei 
ole aivan merkityksetön perus-oikeussääntelyyn 
kohdistuvien täsmällisyyden ja tarkkarajaisuuden 
vaatimusten kannalta. Asiasisältöisen sääntelyn 
edelleen vahventamista puoltaa tällaisessa yhteydessä 
se näkemys, että asiasisältöisestä lainsäädännöstä 
tulisi näkyä perusoikeuksien kannalta merkitykselliset 
asiat. 

Lakivaliokunta toteaa, ettei asian ja sääntelyn 
vaikeutta voi kiistää. Säännöstö ei aukea helposti. 
Muun muassa useissa asiantuntijalausunnoissa 
näyttää esiintyvän virheellisiä käsityksiä lain-
säädännön sisällöstä. Saamansa lisäselvityksen 
perusteella valiokunta kuitenkin pitää valittua 
perusratkaisua tässä vaiheessa perusteltuna. 

Valiokunnan hyväksyntä perustuu seuraaviin 
näkökohtiin: 

— Kun yleissopimus saatetaan Suomessa lailla 
voimaan, se on Suomessa voimassa lain 
tasoisena säännöksenä siltä osin kuin mää-
räykset kuuluvat lainsäädännön alaan. 
Yleissopimuksen määräykset ovat pääasi-
allisesti niin yksityiskohtaisia ja tarkkarajaisia, 
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että niitä voidaan soveltaa suoraan suhteessa 
Euroopan unionin jäsenvaltioihin. 

— Oikeudenala on juuri nyt keskeisten muutosten 
kohteena. Sen vuoksi yleisen kattavan 
kansallisen lainsäädännön luominen ei tällä 
hetkellä ole tarkoituksenmukaista. Tässä 
vaiheessa ei myöskään ole tarkoituk-
senmukaista luoda erillistä EU:n jäsenvaltioita 
koskevaa yleistä sääntelyä. 

— Esityksessä on huolehdittu siitä, ettei ri-
kosoikeusapulain säännösten ja yleissopi-
muksen määräysten välillä ole ristiriitaa. 
Asiantuntijakuulemisessa esitetty käsitys siitä, 
että monessa tapauksessa yleissopimusta 
edellytetään sovellettavan suoraan vastoin 
rikosoikeusapulain toisensisältöi-siä 
säännöksiä, ei ole oikea. 

— Pelkästään se seikka, että sääntelyä ei ole koottu 
yhteen yleiseen lakiin, ei voi tarkoittaa sitä, että 
lainsäädäntö on ristiriidassa 
perusoikeussääntelyyn kohdistuvan täs-
mällisyyden ja tarkkarajaisuuden vaatimuksen 
kanssa. 

— Jos kansainvälisiin yleissopimuksiin sisältyvää 
sääntelyä ryhdytään säännönmukaisesti 
laajemmin toistamaan rikosoikeus-apulaissa, 
kyseinen yleislaki tulee vuorostaan erittäin 
laajaksi, mutkikkaaksi ja siten myös 
vaikeaselkoiseksi. 

— Kansainvälisen yhteistyön jatkuvasti li-
sääntyessä väistämätön tosiseikka on, että 
lainsäädäntö pirstoutuu yhä enemmän erilaisiin 
kansainvälisiin sopimuksiin ja Euroopan 
unionin yhteistyössä käytettyihin 
lainsäädäntöinstrumentteihin. 

— Rikosoikeusapusopimus on Euroopan neu-
voston vuoden 1959 rikosoikeusapusopi-musta 
täydentävä sopimus eikä itsenäinen sopimus. 
EU:n oikeusapusopimuksella ei siis luoda 
itsenäistä yksin sovellettavaa säännöstöä. 
Säännökset siitä, milloin oikeusapua 
pääsääntöisesti annetaan sisältyvät vuoden 1959 
sopimuksen 1 artiklaan. 

— Yleissopimus koskee kansainvälistä rikos-
oikeusapua. Sen tarkoituksena ei ole har-
monisoida jäsenvaltioiden telekuuntelua 
koskevaa lainsäädäntöä, vaan periaatteena on, 
että oikeusapupyynnöt täytetään kansallisen 
lainsäädännön mukaisesti. Suoraan sopimuksen 
perusteella ei synny velvollisuutta antaa 
oikeusapua valeostoihin ja peitetoimintaan, 
vaan näistä sovitaan tapaus kerrallaan. 
Suomessa oikeusavun antamista koskevat 
päätökset tehdään kansainvälistä rikosoi-
keusapua koskevan lain, pakkokeinolain ja 
poliisilain säännösten mukaisesti. Esityksessä ei 
ehdoteta muutosta kansainvälistä 
rikosoikeusapua koskevan lain 15 §:ään, joka 
sääntelee oikeutta käyttää pakkokeinoja 
rikosoikeusavussa. Esimerkiksi pakkokeinojen 
käyttö edellyttää kaksoisran-gaistavuuden ja 
kansallisen lainsäädännön mukaisuuden 
vaatimusten täyttymistä. 

— Kun yleissopimus on laaja kokonaisuus, 
yleissopimuksen voimaansaattamisvai-heessa 
on vaikea ennakoida kaikkia ongelmia, joita 
yleissopimuksen soveltaminen voi käytännössä 
aiheuttaa. Yleissopimuksen soveltamista on sen 

vuoksi tarkoitus seurata oikeusministeriössä, 
tarvittaessa oikeusministeriön johdolla 
toimivassa kansainvälisten 
rikosoikeusapuasioiden seurantatyöryhmässä, 
jonka työhön osallistuvat myös muut 
toimivaltaiset viranomaiset. Mahdollisesti 
tarvittavat lisämuutokset säädöksiin on 
tarkoitus tehdä yleissopimuksen soveltamisesta 
saatujen kokemusten perusteella. 

— Esityksen perusteluissa todetaan, että 
yleissopimuksen video- ja puhelinkuule-mista 
koskevat 10 ja 11 artikla edellyttävät joitakin 
laitehankintoja, jotka aiheuttavat kustannuksia 
sisäasianministeriön ja oikeusministeriön 
hallinnon alalla. Perustelujen mukaan 
videolaitteistojen ym. teknisten laitteistojen 
hankkimista koskevia kustannuksia ei 
kuitenkaan voida pitää merkittävinä. 

— Jotta yleissopimusta voidaan tehokkaasti 
soveltaa Suomessa, toimivaltaisille viran-
omaisille eli lähinnä esitutkintaviranomaisille, 
syyttäjille ja tuomioistuimille luvataan järjestää 
suhteellisen laajasti koulusta yleissopimuksen 
sisällöstä. 

— Uusien teknisten välineiden hankinta ja 
riittävän laaja koulutus mahdollistavat sen, että 
Suomen viranomaiset voivat hyödyntää 
yleissopimuksen mahdollistamia tehokkaampia 
yhteistyömuotoja. 

— Yleissopimuksen voimaantulo aiheuttaa 
muutoksia viranomaisten yhteydenpitojär-
jestykseen, sillä yleissopimus vähentää tarvetta 
keskusviranomaisen käyttöön kansainvälisessä 
rikosoikeusapuyhteistyössä. Syyttäjien vastuu 
oikeusavusta lisääntyy, ja suurimmissa 
syyttäjäyksiköissä töitä ja hallintoa on 
järjestettävä uudelleen. Viranomaisten 
yhteydenpito] ärjestykseen aiheutuvat 
muutokset ovat merkittäviä. Se, että myös 
suoraan yhteydenpitojärjestykseen siirtyminen 
lisää paikallisten toimivaltaisten viranomaisten 
koulutustarvetta, on otettu huomioon. 

Ehdottaessaan kansainvälisen rikosoikeusapuso-
pimuksen hyväksymistä lakivaliokunta edellyttää, 
että esityksessä annetut lupaukset täytetään 
asianmukaisesti. Ao. viranomaisille on järjestettävä 
riittävän laaja ja kattava koulutus. Koulutusta varten 
on koottava omiksi asiakokonaisuuksikseen toisaalta 
EU-jäsenvaltioiden keskinäiset oikeusapusäännökset 
ja määräykset ja toisaalta Suomen ja muiden kuin 
EU-valtioiden välillä noudatettavat säännökset ja 
määräykset. Viranomaisille on hankittava kunnolliset 
videointi- ym. tekniset laitteet. Kun 
oikeusapusäännös-ten toimivuudesta on saatu jonkin 
verran kokemusta, on selvitettävä kansallisen 
lainsäädännön uudistamis- ja täydentämistarve, 
esimerkiksi se, onko EU-jäsenvaltioiden välisiä 
oikeusaputoimia varten säädettävä erillinen laki, ja 
tarvittaessa annettava eduskunnalle ao. esitykset. 
 
Valvottu läpilasku 
Oikeusapusopimus sisältää määräyksiä erityisistä 
tutkintamenetelmistä, joihin kuuluu mm. valvottu 
läpilasku. Suomen kansallinen lainsäädäntö ei 
nykyisellään sisällä säännöksiä valvotuista 
läpilaskuista. Niiden salliminen perustuu lakiva-
liokunnan rikosoikeusapulain valmistelun yhteydessä 
esittämään näkemykseen, että lain 1 §:n 2 momentin 
6 kohta rikosasian käsittelyä varten tarvittavasta 
muusta oikeusavusta kattaa myös valvottuja 
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läpilaskuja koskevan yhteistyön (LaVM 25/1993 vp, 
s. 2). 

Rikosoikeusapulain säätämisen jälkeen Suomi on 
sitoutunut uusiin kansainvälisiin yleissopimuksiin, 
kuten Schengenin yleissopimukseen ja YK:n 
huumausaineiden ja psykotrooppisten aineiden 
laittoman kaupan vastaiseen yleissopimukseen, joihin 
sisältyy valvottua läpilaskua koskevia määräyksiä. 
Näitä määräyksiä sovelletaan rinnakkain 
rikosoikeusapulain säännösten kanssa. Samalla tavoin 
on tarkoitus soveltaa nyt voimaansaatettavan 
yleissopimuksen määräyksiä. 

Tämän yleissopimuksen lisäksi eduskunnassa on 
parhaillaan hyväksyttävänä kaksi muuta 
kansainvälistä sopimusta, joiden keinovalikoimaan 
kuuluu valvottu läpilasku. Tällaisessa tilanteessa 
valiokunta ei enää voi pitää hyväksyttävänä sitä, että 
tällaista erityistä tutkintamenetelmää käytetään ilman 
selvää kansallisen lainsäädännön tukea. 

Valiokunta pitää välttämättömänä, että oikeustila 
saatetaan hyväksyttävälle kannalle. Valvottua 
läpilaskua koskevat säännökset on valmisteltava 
mahdollisimman pian ja annettava viipymättä 
eduskunnalle. Valiokunta ehdottaa tätä koskevan 
lausumaehdotuksen hyväksymistä. (Valiokunnan 
lausuntoehdotus) 
 
Yksityiskohtaiset perustelut 
 

1. Laki keskinäisestä oikeusavusta rikosasioissa 
Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä tehdyn 
yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien 
määräysten voimaansaattamisesta ja 
yleissopimuksen soveltamisesta 

4 §. Telekuuntelun tai televalvonnan teknistä to-
teuttamista koskevien pyyntöjen täyttäminen 
kuuntelun kohteen ollessa muualla kuin Suomessa. 
Pykälän 1 momentin mukaan telekuuntelun tai 
televalvonnan teknistä toteuttamista koskevien 
pyyntöjen täyttämisestä päättää pidättämiseen 
oikeutettu virkamies. Pykälän 2 momentin mukaan 
pidättämiseen oikeutettu virkamies suostuu pyynnön 
täyttämiseen, kun pyynnön esittänyt jäsenvaltio on 
toimittanut yleissopimuksessa määritellyt tiedot ja 
kolmas jäsenvaltio, jossa telekuuntelun tai 
televalvonnan kohde mahdollisesti on, on saanut 
yleissopimuksen mukaisen ilmoituksen. 

Lakivaliokunta on kiinnittänyt huomiota 2 
momentin sanamuotoon "virkamies suostuu", josta ei 
ilmene, onko ao. virkamiehellä tällaisessa tilanteessa 
harkintavaltaa vai ei. Pykälän perustelujen mukaan 
riittää, kun ao. virkamies toteaa saaneensa 
säännöksessä tarkoitetut tiedot. Sen jälkeen hänen on 
suostuttava pyynnön täyttämiseen. Perusteluihin 
viitaten valiokunta ehdottaa, että momentissa 
käytetään ilmaisua "virkamiehen on suostuttava". 

5 § . Kuuntelukieltoja koskevien ehtojen asettaminen 
telekuuntelua koskeviin päätöksiin. Pykälän mukaan 
tuomioistuimen on myöntäessään luvan 
yleissopimuksessa tarkoitettuun telekuunteluun 
asetettava ehto, jonka mukaan pyynnön esittäneen 
jäsenvaltion viranomaisen tulee noudattaa 
pakkokeinolain 5 a luvun 10 §:n 1 momentin 
säännöksiä kuuntelukielloista. 

Asiantuntijakuulemisessa on kiinnitetty huomiota 
siihen, ettei oie säännöksiä siitä, miten kuuntelussa 
syntyvän ylimääräisen tiedon suhteen menetellään. 

Pakkokeinolain 5a luvun 13 §:ään sisältyy 
säännökset ylimääräisen tiedon säilyttämisestä ja 
tallentamisesta, mutta lakiin ei sisälly varsinaista 

ylimääräisen tiedon käytön kieltämistä koskevaa 
säännöstä. 

Hallituksen esityksessä on pidetty riittävänä, että 
tietojen säilyttämisessä ja käyttämisessä noudatetaan 
sen jäsenvaltion lainsäädäntöä, jossa telekuuntelussa 
saatu aineisto tullaan käyttämään 
oikeudenkäyntiaineistona. Esityksen perusteluissa 
todetaan, ettei kuitenkaan ole estettä sille, että 
tuomioistuin asettaa muitakin kansallisen lain 
mukaisia ehtoja kuin joista voimaansaattamislain 5 
§:ssä on säädetty. Tuomioistuimen harkinnassa siis 
on, asettaako se esimerkiksi pakkokeinolain 5a luvun 
13 §:n mukaisen ehdon. 

Valiokunta katsoo, että pykälän ehdoton sana-
muoto voi johtaa econtrario- eli vastakohtais-
päätelmään: muita ehtoja ei saa asettaa. Sen vuoksi 
pykälässä on syytä ohjata tuomioistuimia 
harkitsemaan muiden mahdollisten ehtojen 
tarpeellisuutta. Valiokunta ehdottaa pykälän 
täydentämistä virkkeellä, joka koskee telekuuntelun 
kohteena olevan henkilön oikeusturvan kannalta 
tarpeellisten ehtojen asettamista. Tällaisia ovat 
esimerkiksi pakkokeinolakiin perustuvat muut ehdot 
telekuuntelun käyttämiselle kuin pykälässä jo 
erikseen mainittu 5 a luvun 10 §:n 1 momentti. 

8 §. Voimaantulo. Pykälän mukaan säännöksiä lain 
täytäntöönpanosta voitaisiin antaa tasavallan 
presidentin asetuksella. 

Lain täytäntöönpanossa on kuitenkin kysymys 
Euroopan unionissa tehtyyn päätökseen liittyvistä 
Suomen toimenpiteistä, jolloin täytän-
töönpanoasetuksen antaminen kuuluu perustuslain 93 
§:n 2 momentin takia valtioneuvostolle. Sen vuoksi 
pykälän 1 ja 2 momenttia on muutettava niin, että lain 
voimaantulosta säädetään valtioneuvoston asetuksella 
(PeVL 49/2002 vp, s. 3). 
2. Laki kansainvälisestä oikeusavusta rikosasioissa 
annetun lain muuttamisesta 

8 § Kieli ja käännökset (uusi) ja 9 §. Pyynnön 
toimeenpano . 9 §:n 1 momenttiin ehdotetaan li-
sättäväksi virke, jonka mukaan toimivaltainen 
viranomainen voi päättää, että oikeusapupyyn-nön 
täyttämisessä käytetään vierasta kieltä, jos se pitää 
tätä perusteltuna. 

Perustuslakivaliokunta toteaa lausunnossaan, ettei 
9 §:n 1 momenttiin ehdotettu lisäys ole riittävän 
selkeä Suomen kansalaisten kielellisten oikeuksien 
turvaamisen kannalta. Perustuslakivaliokunnan 
mielestä sääntelyssä tulee varmistaa, ettei sillä 
rajoiteta yksilöiden perustuslain 17 §:n säännöksiin 
pohjautuvaa oikeutta käyttää viranomaisissa suomea 
tai ruotsia. 

Lakivaliokunta on todennut, että lain 8 § koskee 
oikeusapupyynnön kieltäjä käännöksiä. Kun vieraan 
kielen käyttämismahdollisuutta koskeva säännös 
liitetään tämän asiakokonaisuuden yhteyteen, 
korostuu se, että tuomioistuimissa käytetään 
pääsääntöisesti suomen tai ruotsin kieltä. Sen vuoksi 
valiokunta ehdottaa, että po. säännös tarpeellisin osin 
uudelleen muotoiltuna siirretään 8 §:ään uudeksi 4 
momentiksi. 

Siirron johdosta 9 §:n 1 momentista on poistettava 
2. virke, ja momentin 1. virkkeen sana "jäljempänä" 
on muutettava ilmaisuksi "tässä laissa". 

11 § . Pyynnössä esitetyn erityisen menettelyn 
noudattaminen . Pykälän 1 momentin mukaan 
oikeusapupyynnön toimeenpanossa on noudatettava 
pyynnössä esitettyä erityistä muotoa tai menettelyä, 
milloin tätä ei voida pitää Suomen lainsäädännön 
perusperiaatteiden vastaisena, jollei toisin ole 
erikseen sovittu tai säädetty. 
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Valiokunnan mielestä 1 momentti on sanon-
nallisesi epäselvänä. Sen vuoksi valiokunta ehdottaa, 
että momentin sanamuotoa sen sisältöä muuttamatta 
tarkistetaan. 
 
23 § . Pakkokeinojen käyttäminen todisteiden 
hankkimiseksi ja menettämisseuraamuksen täy-
täntöönpanon turvaamiseksi. Pykälän 1 momentissa 
luetellaan ne pakkokeinot, joita voidaan käyttää 
vieraan valtion viranomaisen tekemän 
oikeusapupyynnön perusteella todisteiden 
hankkimiseksi, jos tätä on pyydetty oikeusapu-
pyynnössä taikka se on tarpeen oikeusapupyynnön 
toimeenpanemiseksi. Luetteloon ehdotetaan 
lisättäväksi peitetoiminta ja valeostot, jotka on 
hyväksytty Suomessa laillisiksi pakkokeinoiksi 
poliisilain muutoksella vuonna 2001. 

Puheena olevan lain säätämisen jälkeen pak-
kokeinoja koskevaa lainsäädäntöä on 1990-lu-vulla 
täsmennetty huomattavasti. Perusoikeusuudistus tuli 
voimaan vuonna 1995 ja uusi perustuslaki vuonna 
2000. Perusoikeuksiin kohdistuva sääntely on 
entisestään täsmentynyt. Sen vuoksi valiokunta ei 
enää pidä asianmukaisena 23 §:n 1 momentin lopussa 
olevaa edellytystä "on tarpeen". Valiokunta ehdottaa 
momentin muuttamista siten, että siinä mainittujen 
toimenpiteiden pitää olla "välttämättömiä" oikeusapu-
pyynnön toteuttamiseksi. 

Tässä yhteydessä valiokunta on kiinnittänyt 
huomiota myös pykälän 3 momentin sanamuotoon. 
Sen mukaan pakkokeinojen käyttämiseen on 
sovellettava, mitä tämän lain 15 §:n 1 momentissa ja 
pakkokeinolaissa säädetään. Säännöksestä saa 
vaikutelman, että kysymyksessä on lähinnä 
menettelyä koskeva sääntely. Tarkoituksena on 
kuitenkin ollut, että pakkokeinolakia sovelletaan sekä 
pakkokeinojen käyttämisen edellytyksiin että niitä 
käytettäessä noudatettavaan menettelyyn. Valiokunta 
ehdottaa, että 3 momentin sanamuoto muutetaan 
aikaisempaa täs-mällisemmäksi. 
 

3. Laki vapautensa menettäneen henkilön vä-
liaikaisesta siirtämisestä todistelutarkoituk-sessa 
rikosasioissa 

3 §. Toimivaltainen viranomainen. Pykälän mukaan 
laissa tarkoitetun oikeusavun antamisesta tai 
pyytämisestä päättää oikeusministeriö. 

Valiokunnan huomiota on kiinnitetty siihen, että 
termiä oikeusapu käytetään yleiskielessä oi-
keusministeriön hallinnonalan kahden eri toiminnan 
njmeaä, Oikeusapulailla ja kansainvälis-tä oikeusapua 
koskevalla lainsäädännöllä ei ole kovinkaan paljon 
yhteistä. Germaanisissa kielissä näistä käytetäänkin 
eri käsitteitä. 

Valiokunnan mielestä sekaannusta vältetään 
parhaiten, kun lainsäädännössä johdonmukaisesti 
tehdään selväksi, onko kyse oikeusavusta vai 
kansainvälisestä oikeusavusta. Tämän  eron  
korostamiseksi valiokunta ehdottaa, että pykälää 
täydennetään sanalla "kansainvälisen" seuraavasti: 
"Tässä laissa tarkoitetun kansainvälisen oikeusavun. . 
.". 

5 §. Väliaikaista siirtämistä koskeva oikeus-
ministeriön pyyntö. 
Pykälän 3 momentin mukaan Suomessa vapautensa 
menettäneenä olevan henkilön väliaikaista siirtämistä 
vieraaseen valtioon ei tietyissä tilanteissa pyydetä. 

Valiokunta, edellä 1. lakiehdotuksen 4 §:n 
kohdalla esittämäänsä viitaten, toteaa, ettei tästäkään 
säännöksestä käy ilmi, voiko virkamies käyttää 
harkintavaltaa pyynnön esittämisessä vai ei. 
Tarkoituksena on, ettei 3 momentissa tarkoitetuissa 

tilanteissa saa pyytää väliaikaista siirtoa. Valiokunta 
ehdottaa sanamuodon tarkentamista niin, ettei 
pyyntöä saa tehdä. 

8 §. Ehdot ja edellytykset. Pykälän 4 momentin 
mukaan aika, jonka henkilö on väliaikaisen siir-
tämisen johdosta vapautensa menettäneenä, on 
Suomessa luettava vapaudenmenetysajaksi. 

Asiantuntijat ovat pitäneet 4 momenttia epä-
selvänä, koska siitä ei suoraan käy ilmi, että va-
paudenmenetysaika on vähennettävä myös sak-
korangaistuksesta. 

Momentin sanamuotoon on vaikuttanut se, että 
esityksen valmisteluvaiheessa oli vireillä myös 
rikoslain yleisiä oppeja koskevien säännösten 
kokonaisuudistus. Nyt kun tiedetään, että nämä uudet 
säännökset tulevat voimaan 1.1.2004, momenttia 
voidaan selkeyttää viittaamalla rikoslain 6 luvun 13 
§:ään. Valiokunta ehdottaa tätä koskevan muutoksen 
tekemistä. 

10 §. Muutoksenhaku. Pykälän 3 momentin mukaan 
siirrettävä henkilö saa valittaa käräjäoikeuden 
päätöksestä siten kuin muutoksenhausta kä-
räjäoikeuden ratkaisuun säädetään. Käräjäoikeuden 
päätöksestä tehty valitus ei kuitenkaan estä päätöksen 
täytäntöönpanoa, ellei asiaa käsittelevä käräjäoikeus 
tai muutoksenhakutuomioistuin toisin määrää. 

Asiantuntijakuulemisessa on esitetty 3 momentin 
poistamista. Tällöin pakkokeinolain säännökset 
tulisivat sovellettaviksi, ja siirrettävä henkilö voisi 
kannella käräjäoikeuden päätöksestä hovioikeuteen. 
Perusteluna on esitetty, että kantelu olisi siirrettävän 
henkilön kannalta nopeampi ja joustavampi 
muutoksenhakukeino, joka ei edellyttäisi 
tyytymättömyyden ilmoitusta. 

Pakkokeinolain 1 luvun 27 §:ssä säädetty kan-
teluoikeus on varsinainen muutoksenhakukeino. 
Valituksen ja kantelun erona on lähinnä se, että 
valitusmenettelyssä on ilmoitettava tyytymättö-
myyttä, mutta kantelumenettelyssä tätä ei tarvita. 
Kantelun tekemiselle ei ole säädetty määräaikaa. 
Tyytymättömyyden ilmoittamisen etuna on, että sille 
varatun ajan kuluttua umpeen tiedetään, aiotaanko 
päätöksestä valittaa. Valitusmenettelystä on säädetty 
selkeät menettelysäännöt, mutta kantelun osalta ne 
puuttuvat. Menettelysäännökset edistävät valittajan 
oikeusturvaa. On myös huomattava, että ehdotetun 10 
§:n 3 momentin mukaan käräjäoikeuden päätöksestä 
tehty valitus ei estä päätöksen täytäntöönpanoa, ellei 
käräjäoikeus tai muutoksenhakutuomioistuin toisin 
päätä. Valitukseen voi kuitenkin liittää pyynnön 
täytäntöönpanon keskeytyksestä, joten tarvittaessa 
hovioikeus voi ratkaista tällaisen asian ainakin 
täytäntöönpanokieltopyynnön osalta vähintään yhtä 
nopeasti kuin kantelun. 

Oikeusturvan kannalta on periaatteessa parempi 
se, että päätöksestä saa valittaa, kuin se, että siitä ei 
saa valittaa, mutta voi kannella. Edellä lausutun 
perusteella valiokunta ei pidä aiheellisena 10 §:n 
muuttamista. 
 

4. Laki ampuma-aselain 17 §:n muuttamisesta 

17 §. Soveltamisalaa koskevat poikkeukset. Pykälään 
ehdotetaan lisättäväksi uusi 12 kohta, jossa 
säädettäisiin ampuma-aselain ja rikosoike-
usapulainsäädännön keskinäisestä suhteesta. 

Eduskunnassa samanaikaisesti käsiteltävänä 
olevassa hallituksen esityksessä HE 92/2003 vp 
ehdotetaan myös uuden 12 kohdan lisäämistä 
pykälään. Tässä uusi 12 kohta koskee ampuma-
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aselain ja Napoli II yleissopimukseen liittyvän 
lainsäädännön keskinäistä suhdetta. 

Ehdotuksissa on siten kysymys eri asioista. 
Kummankin muutoksen ehdotetaan tulevan voimaan 
valtioneuvoston asetuksella. Tällöin ei voida 
ennakoida, kumpi muutoksista tulee ensin voimaan. 
Sen seurauksena näiden kahden uuden kohdan 
yhteensovittaminen samaan luetteloon on 
mahdotonta. 

Jotta toista näistä laeista ei tarvitsisi muuttaa 
jälkimmäisen voimaantuloa varten, lakivaliokunta 
ehdottaa 17 §.n muuttamista siten, että pykälään 
ehdotetaan uuden 12 kohdan sijaan lisättäväksi uusi 2 
momentti, joka sisällöltään vastaa ehdotettua 12 
kohtaa. Silloin Napoli II yleissopimukseen liittyvä 
ampuma-aselain muutos voidaan hyväksyä tuon 
esityksen mukaisena. 

Johtolause. Valiokunnan edellä ehdottaman 
muutoksen johdosta myös johtolausetta on tar-
kistettava. 
 
Asian käsittelyjärjestys 
Perustuslakivaliokunnan lausunnossa todetaan, että 
keskinäisestä oikeusavusta rikosasioissa Euroopan 
unionin jäsenvaltioiden välillä tehty yleissopimus ei 
lausunnossa esitetyin perustein koske perustuslakia, 
jos Suomi tekee 9 artiklan 6 kohdan mukaisen 
ilmoituksen. Sopimuksen hyväksymisestä voidaan 
siksi tällä edellytyksellä päättää äänten enemmistöllä. 
Sopimuksen ja tarkoitetun ilmoituksen antamisen 
hyväksymisen välillä on näin ollen sopimuksen 
käsittelyjärjestykseen vaikuttava keskinäinen asiayh-
teys, minkä vuoksi niistä tulee päättää samalla kertaa. 
Suostumuksesta yleissopimuksen 27 artiklan 5 
kohdan mukaisen ilmoituksen antamiseen tarvittaessa 
ja keskinäistä oikeusapua rikosasioissa koskevan 
eurooppalaisen yleissopimuksen 11 artiklaan tehdyn 
varauman poistamiseen päätetään niin ikään äänten 
enemmistöllä. Vastaavasti esitykseen sisältyvät 
lakiehdotukset voidaan käsitellä tavallisen lain 
säätämisjärjestyksessä. 

Lakivaliokunta toteaa, että tässä lausunnossa 
perustuslakivaliokunta toteaa ensimmäistä kertaa 
tilanteen, jossa sopimuksen ja yhden ilmoituksen 

välillä on asian käsittelyjärjestykseen vaikuttava 
keskinäinen asiayhteys. Täysistuntokäsittelyä varten 
lakivaliokunta ehdottaa hallituksen esitykseen 
sisältyvien hyväksymisponsi-en keskinäisen 
järjestyksen muuttamista siten, että ensin päätetään 
suostumusten antamisesta ja vasta niiden jälkeen 
yleissopimuksen hyväksymisestä. 
 
Päätösehdotus 
Edellä esitetyn perusteella lakivaliokunta ehdottaa, 

 
että eduskunta antaa suostumuksensa siihen, 
että Suomi antaa 9 artiklan 6 kohdan 
mukaisen ilmoituksen, jonka mukaan artiklan 
1 kohdassa tarkoitetun sopimuksen 
tekemiseen vaaditaan artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettu suostumus, jos siirrettävä henkilö 
on Suomen kansalainen, 

että eduskunta antaa suostumuksensa siihen, 
että Suomi tarvittaessa antaa yleissopimuksen 
27 artiklan 5 kohdan mukaisen ilmoituksen, 
jonka mukaan ennen yleissopimuksen 
kansainvälistä voimaantuloa Suomi soveltaa 
yleissopimusta suhteissaan muihin 
samanlaisen ilmoituksen antaneisiin 
jäsenvaltioihin, 

että eduskunta hyväksyy Brysselissä 29 päivänä 
toukokuuta 2000 keskinäisestä oikeusavusta 
rikosasioissa Euroopan unionin jäsenvaltioiden 
välillä tehdyn yleissopimuksen, 

että eduskunta hyväksyy Strasbourgissa 20 päivänä 
huhtikuuta 1959 tehdyn keskinäistä oikeusapua 
rikosasioissa koskevan eurooppalaisen yleissopimuk-
sen (SopS 30/1981) 11 artiklaan tehdyn varauman 
peruuttamisen, 

että 5. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana, 

että 1.—4. lakiehdotukset hyväksytään muutettuina 
(Valiokunnan muutosehdotukset) ja 

että hyväksytään yksi lausuma (Valiokunnan 
lausuntoehdotus) 

 
 

Valiokunnan muutosehdotukset 
 
 

1. 
Laki 

keskinäisestä oikeusavusta rikosasioissa Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä tehdyn yleis-
sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja yleissopimuksen 

soveltamisesta 
 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 

 

1—3 § 
(Kuten HE) 

 
4 §  

Telekuuntelun tai televalvonnan teknistä toteuttamista 
koskevien pyyntöjen täyttäminen kuuntelun kohteen 

ollessa muualla kuin Suomessa 
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(1 mora. kuten HE) 
Pidättämiseen oikeutetun virkamiehen on 

suostuttava pyynnön täyttämiseen, kun pyynnön 
esittänyt jäsenvaltio on toimittanut yleissopimuksen 
18 artiklan 3 kohdassa tarkoitetut tiedot ja kolmas 
jäsenvaltio, jossa telekuuntelun tai televalvonnan 
kohde mahdollisesti on, on saanut yleissopimuksen 20 
artiklan 2 kohdan a alakohdan mukaisen ilmoituksen. 

(3 mom. kuten HE) 
 

5 §  

Kuuntelukieltoja koskevien ehtojen asettaminen 
telekuuntelua koskeviin päätöksiin 

Kun tuomioistuin yleissopimuksen 18 artiklan 2 
kohdan b alakohdassa tai 20 artiklassa tarkoitettujen 
telekuuntelua koskevien pyyntöjen osalta tekee 
pakkokeinolain 5 a luvun 5 §:n mukaisesti lupaa 
koskevan päätöksen, sen on asetettava ehto, jonka 
mukaan pyynnön esittäneen jäsenvaltion 

viranomaisen tulee noudattaa pakkokeinolain 5 a 
luvun 10 §:n 1 momentin säännöksiä. Lisäksi 
tuomioistuimen on asetettava telekuuntelun kohteena 
olevan henkilön oikeusturvan kannalta tarpeelliset 
ehdot. 

 
6 j a 7 §  

(Kuten HE) 
 

8 §  

Voimaantulo 

Tämän lain voimaantulosta säädetään valtio-
neuvoston asetuksella. 

Valtioneuvoston asetuksella voidaan säätää, että 
tätä lakia sovelletaan ennen yleissopimuksen 
kansainvälistä voimaantuloa Suomen ja 
yleissopimuksen 27 artiklan 5 kohdassa tarkoitetun 
ilmoituksen antaneen jäsenvaltion välillä. 

 
 
 

2. 
Laki 

kansainvälisestä oikeusavusta rikosasioissa annetun lain muuttamisesta 
 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan kansainvälisestä oikeusavusta rikosasioissa 5 päivänä tammikuuta 1994 annetun lain (4/1994) 2 §, 

9 §:n 1 momentti, 11 §, 17 §:n 1 momentti sekä 23 §:n 1 ja 3 momentti, sellaisena kuin niistä on 23 §:n 1 
momentti laissa 406/1995, sekä 

lisätään lain 8 §:ään uusi 4 momentti ja lakiin uusi 25 b § seuraavasti: 
 

2 § 8 § (Uusi) 
(Kuten HE) 

Kieli ja käännökset 
 

Oikeusapupyynnön perusteella toimitettavassa 
kuulemisessa voidaan käyttää vierasta kieltä, jos 
kuultava sitä pyytää tai toimivaltaisen viran- 

 
omaisen mielestä se on muutoin perusteltua, eikä 
vieraan kielen käyttö vaaranna asiaan osallisten 
oikeuksia tai oikeusturvaa. (Uusi 4 mom.) 

 
9 §  

Pyynnön toimeenpano 

Oikeusapupyynnön täyttämisessä on noudatettava 
Suomen lain mukaista menettelyä, jollei tässä laissa 
toisin säädetä. (Poist.) Oikeusapu-pyyntö on 
täytettävä viipymättä ja oikeusapu-pyynnön 
toimeenpanossa on, mikäli mahdollista, noudatettava 
pyynnössä esitettyjä tai siitä muutoin ilmeneviä 
määräaikoja. 

 
 

H § 

Pyynnössä esitetyn erityisen menettelyn noudat-
taminen 

Jos oikeusapupyynnössä pyydetään erityisen 
muodon tai menettelyn käyttämistä, pyyntöä on 
noudatettava, jollei se ole Suomen lainsäädännön 
perusperiaatteiden vastaista eikä asiasta ole toisin 
säädetty tai sovittu. 

(2 mom. kuten HE) 
3 luku 

Erinäiset säännökset oikeusavun antamisesta 

17 § (Kuten 
HE) 

 
23 § 

Pakkokeinojen käyttäminen todisteiden hankkimiseksi 
ja menettämisseuraamuksen täytäntöönpanon 

turvaamiseksi 



LaVM 4/2003 vp — HE 31/2003 vp, lisäkorjauksia 

113 
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Vieraan valtion viranomaisen tekemän oi-
keusapupyynnön perusteella voidaan todisteiden 
hankkimiseksi panna toimeen etsintä ja takavarikko, 
suorittaa telekuuntelua, televalvontaa, teknistä 
tarkkailua, peitetoimintaa ja valeostoja sekä ottaa 
henkilötuntomerkit, jos tätä on pyydetty 
oikeusapupyynnössä taikka se on välttämätöntä 
oikeusapupyynnön toimeenpanemiseksi. 

 

Pakkokeinojen käyttämisen edellytyksiin ja niitä 
käytettäessä noudatettavaan menettelyyn on 
sovellettava, mitä tämän lain 15 §:n 1 momentissa ja 
pakkokeinolaissa säädetään (Uusi 3 mom.) 

 
25 b § 

(Kuten HE) 

 
Voimaantulosäännös 

(Kuten HE) 
 
 
 
 
 
3. 

Laki 
vapautensa menettäneen henkilön väliaikaisesta siirtämisestä todistelutarkoituksessa rikosasioissa 

 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 

1 ja 2 § (Kuten HE) 
3 §  

Toimivaltainen viranomainen 

Tässä laissa tarkoitetun kansainvälisen oikeusavun 
antamisesta tai pyytämisestä päättää oikeusministeriö. 

tämiselle ole erityisen painavia syitä tai jos jokin muu 
pakottava syy on esteenä väliaikaiselle siirtämiselle. 

 
6 j a 7 §  

(Kuten HE) 

 
4 § (Kuten 

HE) 
 

5 §  

Väliaikaista siirtämistä koskeva oikeusministeriön 
pyyntö 

(1 ja 2 mom. kuten HE) 
Suomessa vapautensa menettäneenä olevan 

henkilön väliaikaista siirtämistä vieraaseen valtioon 
ei saa pyytää, jos siirtäminen saattaisi pidentää 
henkilön vapauden menetystä, ellei siir8 § 

Ehdot ja edellytykset 

(1—3 mom. kuten HE) 
Aika, jonka henkilö on väliaikaisen siirtämisen 

johdosta vapautensa menettäneenä, on Suomessa 
luettava henkilön hyväksi niin kuin rikoslain 6 luvun 
13 §:ssä säädetään. 

 
9—11 § 

(Kuten HE) 

 
 
 

4. 
Laki 

ampuma-aselain 17 §:n muuttamisesta 
 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
(poist.) 
lisätään 9 päivänä tammikuuta 1998 annetun ampuma-aselain (1/1998) 17  §:ään,  sellaisena  kuin  se  on  

osaksi (poist.) laissa 601/2001, uusi 2 momentti seuraavasti: 

17 § 

Soveltamisalaa koskevat poikkeukset (1 mom. 

poist.) 
Tämä laki ei myöskään koske keskinäisestä 

oikeusavusta rikosasioissa Euroopan unionin 
jäsenvaltioiden välillä tehdyn yleissopimuksen 
lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voi-
maansaattamisesta ja yleissopimuksen soveltamisesta 

annetun lain ( / ) 3 §:n nojalla Suomen alueella 
toimiville Euroopan unionin toisen jäsenvaltion 
virkamiehille kuuluvien ampuma-aseiden, aseen 
osien, patruunoiden ja erityisen vaarallisten 
ammusten siirtoa Suomeen tai Suomesta ja 
hallussapitoa. (Uusi 2 mom.) 

 
Voimaantulosäännös 

(Kuten HE) 
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Valiokunnan lausumaehdotus 

Eduskunta edellyttää, että valvottua lä-
pilaskua koskevat säännökset valmistel- 

laan Mahdollisimman pienoja annetaan ^mpymat^eduskuhnan käsiieltäväksii 
 
 

Helsingissä 28 päivänä marraskuuta 2003 
 
Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa 

pj.     Tuija Brax /vihr 
vpj.   Susanna Rahkonen /sd 
jäs.    Esko Ahonen /kesk 

Lasse Hautala /kesk 
Reijo Kallio /sd 
Petri Neittaanmäki /kesk 
Lauri Oinonen /kesk 
Heli Paasio /sd 

Lyly Rajala /kd 
Tero Rönni /sd Petri 
Salo /kok Pertti 
Salovaara /kesk Minna 
Sirnö /vas Timo Soini 
/ps Marja Tiura /kok 
Jutta Urpilainen /sd Jan 
Vapaavuori /kok. 

 
Valiokunnan sihteerinä on toiminut 

valiokuntaneuvos Kaisa Vuorisalo. 


