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Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista 
varten. Asiantuntijoiden kuuleminen 
- lainsäädäntöneuvos Sari Mäkelä, 
ulkoasiainministeriö Merkitty saapuneeksi lausunto 
- YmVL 19/2004 vp Merkitty 
saapuneeksi lausunto 
- LaVL 13/2004 vp 
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Saapunut 28.04.2004 

Käsittely päättynyt 17.06.2004 LaVL 13/2004 vp 

Käsittelyvaiheet 

28.04.2004      Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten, f 
käsittely 

19.05.2004     Asiantuntijoiden kuuleminen 
- lainsäädäntöneuvos Sari Mäkelä, ulkoasiainministeriö (K) 
- lainsäädäntöneuvos Jarmo Hirvonen, oikeusministeriö (K) 
- neuvotteleva virkamies Tuomas Kuokkanen, ympäristöministeriö (K) 
- kihlakunnansyyttäjä Kaj Selander, Valtakunnansyyttäjänvirasto (K) 
- professori Ari-Matti Nuutila, (K) 

Jatkettu t käsittely 
03.06.2004     Merkitty saapuneeksi 

- professori Kari Hakapään kirjallinen lausunto. 
17.06.2004     Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi. 
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- lainsäädäntöneuvos Sari Mäkelä, ulkoasiainministeriö (K) 
- neuvotteleva virkamies Tuomas Kuokkanen, ympäristöministeriö (K) 
- hallitusneuvos Minna Kivimäki, liikenne- ja viestintäministeriö (K) 
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- pääsihteeri Timo Tanninen, WWF Finland (K) 
Jatkettu I käsittely 

26.05.2004     Merkitty saapuneeksi 
- LVM:n Minna Kivimäen ja YM:n Tuomas Kuokkasen 18.5.2004 
päivätty lisäselvitys. 
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HE 53/2004 vp laiksi Suomen talousvyöhykkeestä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi 

 

Talousvyöhykkeen kansainvälisoikeudellista taustaa 
 

Talousvyöhyke on YK:n merioikeusyleissopimuksessa (SopS 49—50/1996) 
määritelty lainkäyttövallan alue, jolla tarkoitetaan aluemeren ja aavan meren 
väliin sijoittuvaa merivyöhykettä. Enimmillään talousvyöhyke voi ulottua 200 
meripeninkulman päähän aluemeren perusviivasta ja se kattaa sekä 
asianomaisen vesi- että merenpohja-alueen. 
 

Talousvyöhykkeen määrittelyn taustalla olivat erityisesti aluemeren ulko-
puolisten luonnonvarojen käyttöön liittyvät kysymykset. Rantavaltiot pyrkivät 
takaamaan taloudelliset etunsa tältä osin YK:n vuoden 1958 yleissopimuksia 
(SopS 6-7/1965) paremmin. Monet merenkulkuvaltiot pelkäsivät kuitenkin, 
että rantavaltion täysivaltaisuuden alueellinen laajeneminen aluemeren 
ulkopuolelle murentaisi aavan meren vapauden periaatteen ja vahingoittaisi 
niiden turvallisuus- ja kauppapoliittisia etuja. Kompromissiratkaisuna 
sovittiin talousvyöhykkeen käsitteestä. 
 

Toisin kuin aluemeri, talousvyöhyke ei kuulu valtion alueeseen. YK:n me-
rioikeusyleissQpimuksen mukaisesti rantavaltion toimivalta talousvyöhyk-
keellä on rajoitettua. Rantavaltiolla on ennen muuta täysivaltaiset oikeudet 
talousvyöhykkeen ja sen luonnonvarojen taloudelliseen hyödyntämiseen ja 
tutkimiseen. Lisäksi rantavaltio on talousvyöhykkeellään toimivaltainen 
ryhtymään tietyssä määrin meriympäristön suojelua ja säilyttämistä koskeviin 
toimenpiteisiin samoin kuin valvomaan meritieteellistä tutkimusta sekä 
rakentamaan ja käyttämään tekosaaria ja muita rakennelmia. 
 

Rantavaltion toimivallan ulottaminen talousvyöhykkeellä tietyssä määrin 
myös ulkomaisiin aluksiin tarkoittaa merkittävää muutosta aikaisemmin 
vallinneeseen periaatteeseen, jonka mukaan alus kuului aluemeren ulkopuo-
lella lippuvaltionsa yksinomaiseen toimivaltaan. Rantavaltio-oikeuksien 
vastapainona talousvyöhykkeellä vallitseekin aavaan mereen verrattava me-
renkulun vapaus. 

Postiosoite PL 
176 
00161 Helsinki 
Laivastokatu 
22 

Vaihde 09-160 
05 
Telefax 09-629 
840 
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Suomen talousvyöhykkeen alue 
 

Ehdotettu talousvyöhyke ulottuisi Suomenlahdella ja Pohjanlahdella ns. 
keskiviivaan eli siihen rajaan saakka, josta on sovittu valtiosopimuksin asi-
anomaisten naapurivaltioiden kanssa. Kyseinen alue on tällä hetkellä Suomen 
mannerjalustaa ja lähes kokonaisuudessaan Suomen kalastusvyöhykettä. 
Kooltaan se on noin 29 100 km2. Pienehkö (noin 690 km2:n suuruinen) 
alueellinen laajennus suhteessa kalastusvyöhykkeeseen aivan ehdotetun ta-
lousvyöhykkeen eteläisimmässä kärjessä johtuu siitä, että talousvyöhyke olisi 
tarkoitus ulottaa uusimpien, Ruotsin ja Viron kanssa tehtyjen meri-
vyöhykerajasopirnusten (SopS 39/1995, 99/1996 ja 59/2001) sallimaan 
enimmäislaajuuteen. 
 

Suomen oikeudet ja lainkäyttövalta talousvyöhykkeellä 
 

Esityksen mukaan Suomi käyttäisi talousvyöhykkeellä edelleen samoja oi-
keuksia kuin nykyisin mannerjalustalla ja kalastusvyöhykkeellä. Manner-
maajalustalaki (149/1965) ja laki Suomen kalastusvyöhykkeestä (839/1974) 
ehdotetaan kumottaviksi mutta niitä vastaavaa, vesialueen sekä merenpohjan 
ja sen sisustan elollisten ja elottomien luonnonvarojen tutkimista, hyö-
dyntämistä, säilyttämistä ja hoitamista koskevaa sääntelyä ehdotetaan so-
vellettavaksi vastaisuudessakin talousvyöhykelainsäädännön nojalla. Esi-
tyksessä ehdotetaan, että talousvyöhykkeelle ulotettaisiin tietyin osin myös 
metsästys- ja luonnonsuojelulainsäädäntö. 
 

Luonnonvaroihin kohdistuvien oikeuksien lisäksi Suomella olisi talousvyö-
hykkeellään yksinoikeus myös muuhun alueen taloudelliseen hyödyntämi-
seen ja tutkimiseen, kuten energian tuottamiseen aaltojen, merivirtojen tai 
tuulien avulla. Suostumuksen alueen tai sen elottomien luonnonvarojen 
hyödyntämiseen tai siihen tähtäävään tutkimukseen myöntäisi 
valtioneuvoston yleisistunto. 
 

Uutta olisi myös meriympäristön suojelua koskevan lainkäyttövallan laajen-
taminen aluevesien ulkopuolelle siinä laajuudessa, kuin se YK:n merioike-
usyleissopimuksen mukaan on mahdollista. Tämä merkitsee muun muassa 
sitä, että Suomen lainkäyttövalta ulotettaisiin tietyin rajoituksin koskemaan 
tällä alueella myös ulkomaalaisia. Sellaiset suomalaiselta alukselta tehdyt tai 
suomalaisten tekemät toimet, joista voi aiheutua meren pilaantumista, ovat 
aluevesirajan ulkopuolella kiellettyjä tälläkin hetkellä merensuojelulain 
(1415/1994) ja aluksista aiheutuvan vesien pilaantumisen ehkäisemisestä 
annetun lain (300/1979, jäljempänä alusjätelaki) nojalla. 
 

Esityksessä ehdotetaankin alusjätelain sääntelyn ulottamista talousvyöhyk-
keellä purjehtiviin ulkomaisiin aluksiin YK:n merioikeusyleissopimuksen 
sallimissa rajoissa. Tämä yhdessä Suomen rikosoikeuden soveltamisalan 
laajentamista tiettyihin talousvyöhykkeellä tehtyihin tekoihin tarkoittavan 
ehdotuksen kanssa mahdollistaisi muun muassa puuttumisen rikosoikeudel-
lisin keinoin ulkomaisista aluksista talousvyöhykkeellä tapahtuviin öljy-
päästöihin. Alusjätelain laajemman soveltamisen lisäksi talousvyöhykkeelle 
ulotettaisiin myös muuta ympäristölainsäädäntöä. Kyseiset ehdotukset 
muodostavatkin osan hallituksen sopimia toimenpiteitä Itämeren suojelun ja 
merenkulun turvallisuuden parantamiseksi. 
Esityksessä ehdotetaan lisäksi, että Suomi käyttäisi talousvyöhykkeellä 
kansainvälisen oikeuden mukaista lainkäyttövaltaa myös talousvyöhykkeellä 
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harjoitettavassa meritieteellisessä tutkimuksessa, jonka osalta otettaisiin 
käyttöön ilmoitusmenettely, samoin kuin muita YK:n merioikeusyleissopi-
muksen mukaisia talousvyöhykeoikeuksia eli yksinomaista oikeutta rakentaa 
ja käyttää sekä antaa lupa rakentaa ja käyttää tekosaaria sekä eräitä muita 
laitteita ja rakennelmia samoin kuin säännellä niiden rakentamista ja käyttöä. 
Myös tällaista rakentamista ja käyttöä varten tarvittaisiin valtioneuvoston 
yleisistunnon suostumus. 
 

Esityksessä ei ehdoteta muutettavaksi alueellista toimivaltajakoa valtakunnan 
ja Ahvenanmaan maakunnan välillä, vaan talousvyöhykkeeksi perustettavalla 
alueella sovellettaisiin kaikissa edellä mainituissa asioissa valtakunnan 
lainsäädäntöä. Tämä vastaa myös nykyistä tilannetta kalastusvyöhykkeellä ja 
mannerjalustalla sovellettavan lainsäädännön osalta. 
 

Suomen talousvyöhykkeestä annettavaksi ehdotetun lain ja siihen liittyvien 
lainmuutosten myötä Suomi siis ottaisi aluevesiensä ulkopuolella käyttöön ne 
sääntelypuitteet, jotka YK:n merioikeusyleissopimus rantavaltiolle tarjoaa. 
Rantavaltion oikeuksia talousvyöhykkeellä rajoittaa sopimuksen 58 artikla, 
jonka mukaan kaikilla valtioilla on rantavaltion talousvyöhykkeellä 
merenkulun ja ylilennon vapaus, vapaus merenalaisten kaapeleiden ja put-
kistojen laskemiseen sekä vapaus kaikkeen muuhun näihin vapauksiin liit-
tyvään kansainvälisessä oikeudessa hyväksyttyyn meren käyttöön. 
 

Suomen rikosoikeuden soveltamisalan laajentaminen (talousvyöhykkeestä 
annettavaksi ehdotetun lain 10-16 §) 
 

Jotta Suomi voisi harjoittaa tehokkaasti lainkäyttövaltaansa talousvyöhyk-
keellä edellä mainituissa asioissa, esityksessä ehdotetaan, että Suomen ri-
kosoikeuden soveltamisalaa laajennettaisiin tietyin osin talousvyöhykkeelle. 
Laajennus koskisi yhtäältä kaikkia talousvyöhykkeellä olevalla tekosaa-rella, 
laitteella tai muulla rakennelmalla tehtyjä tai niihin kohdistuvia rikoksia ja 
niiden rangaistavia yrityksiä ja toisaalta tiettyjä rikoksia ja niiden ran-
gaistavia yrityksiä, jotka tehdään muualla talousvyöhykkeen alueella. Jäl-
kimmäiseen ryhmään kuuluvat rikokset luetellaan talousvyöhykkeestä an-
nettavaksi ehdotetun lain 11-16 §:ssä. Soveltamisalan laajentamisella on 
näiden rikosten osalta merkitystä erityisesti ulkomaisessa aluksessa tai ul-
komaiselta alukselta tehdyn rikoksen osalta, koska suomalaisessa aluksessa 
tai suomalaiselta alukselta tällä alueella tehtyyn rikokseen voidaan jo ny-
kyisinkin soveltaa Suomen rikosoikeutta rikoslain 1 luvun 2 §:ssä säädetyn 
lippuperiaatteen nojalla. 
 

Lain 11-16 §:ään sisältyvät rangaistussäännökset olisivat ympäristörikosten, 
vesilain luparikkomuksen, kalastus- ja metsästysrikosten sekä kaivos-
rikkomuksen osalta viittauksia rikoslain tai muun asiaan liittyvän lainsää-
dännön määräyksiin. Viittaukset näihin määräyksiin tarkoittaisivat myös 
niihin liittyvien vanhentumista, menettämisseuraamuksia tai oikeushenkilön 
rangaistusvastuuta koskevien säännösten soveltamista talousvyöhykkeellä 
tehtyihin rikoksiin. Lain 16 §:ssä ehdotetaan kriminalisoitavaksi sellainen 
toiminta, joka rikkoo talousvyöhykkeestä annettavaksi ehdotetussa laissa 
edellytettäviä lupa- ja ilmoitusmenettelyjä. 
Esityksessä ehdotetaan edelleen, että valtakunnansyyttäjän syytemääräys 
olisi tarpeen silloin, kun rikos on tehty ulkomaiselta alukselta sen ollessa 
Suomen talousvyöhykkeellä, ellei rikoksella ole jotakin rikoslain 1 luvun 12 
§:n 2 momentissa tarkoitettua liittymäkohtaa Suomeen. Säännöksellä 
taattaisiin valtakunnansyyttäjälle mahdollisuus harkita tapauksittain, onko 
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rangaistusvaatimuksen esittäminen Suomessa tarkoituksenmukaista silloin, 
kun Suomen rikosoikeuden soveltaminen ja ulkomaisen aluksen lippuvaltion 
lain soveltaminen kilpailevat keskenään. 
 

Talousvyöhykkeestä annettavaksi ehdotetun lain 23 §:ssä määriteltäisiin ta-
lousvyöhykkeellä tehtyjen rikosten osalta toimivaltaiseksi tuomioistuimeksi 
Helsingin käräjäoikeus. 
 

Alusjätelain soveltamisalan laajentamiseen liittyvät rikos- ja prosessioi-
keudelliset täsmennykset 
 

Alusjätelain sääntelyn ulottaminen talousvyöhykkeellä purjehtiviin ulko-
maisiin aluksiin YK:n merioikeusyleissopimuksen sallimissa rajoissa edel-
lyttää myös rikos- ja prosessioikeuteen liittyviä täsmennyksiä. Sopimus 
sääntelee yksityiskohtaisesti sitä, millaisissa tilanteissa ja millä tavalla ul-
komaiseen alukseen voidaan alusjätelainsäädännön vastaisen teon johdosta 
puuttua. Mahdolliset rantavaltion toimenpiteet on porrastettu rikkomuksen 
luonteen ja sen seurauksien perusteella (220 artiklan 3, 5 ja 6 kappale). 
Kysymykseen voi tulla tietojen vaatiminen alukselta, aluksen tarkastaminen 
tai oikeudellisiin toimiin ryhtyminen. Rantavaltiolle annettu toimivalta ei 
poista aluksen lippuvaltion toimivaltaa näissä tapauksissa vaan on sen kanssa 
rinnakkaista. 
 

Keskeisimmät YK:n merioikeusyleissopimuksesta johtuvat rajoitukset niiden 
oikeudellisten toimien osalta, joita talousvyöhykkeellä tapahtuneen 
alusjätelainsäädännön vastaisen teon johdosta voidaan kohdistaa ulkomaiseen 
alukseen, liittyvät syytteen nostamiseen, rangaistusseuraamukseen ja 
vanhentumisaikaan. 
 

Oikeudellisiin toimiin ryhtyminen sellaista ulkomaista alusta kohtaan, joka ei 
tule vapaaehtoisesti rantavaltion satamaan, edellyttää YK:n merioikeus-
yleissopimuksen 220 artiklan 6 kappaleen mukaan, että päästöstä aiheutuu 
rantavaltion rantaviivalle tai tähän liittyville eduille tai sen aluemeren tai ta-
lousvyöhykkeen luonnonvaroille huomattavaa vahinkoa tai sen vaaraa. So-
pimuksen 228 artiklan 1 kappaleen mukaan aluksen lippuvaltiolla on myös 
lähtökohtaisesti etuoikeus ryhtyä oikeudellisiin toimiin sen lipun alla pur-
jehtivien alusten osalta joitakin poikkeustilanteita lukuun ottamatta. Määrä-
ykset on otettu huomioon alusjätelakiin ehdotetussa 5 aja 28 c §:ssä. 
 

Tässä yhteydessä on syytä todeta, että merioikeusyleissopimukseen sisältyvä 
talousvyöhykettä koskeva sääntely on tarkoitettu sovellettavaksi meri-
alueella, joka voi ulottua 200 meripeninkulman etäisyydelle rantavaltion 
perusviivasta ja joka siten voi muodostua varsin laajaksi. Jos ulkomainen 
alus ei tule vapaaehtoisesti satamaan ja aluksesta talousvyöhykkeellä tapah-
tuneesta päästöstä ei aiheudu asianomaiselle rantavaltiolle 220 artiklan 6 
kappaleessa tarkoitettuja vaikutuksia, oikeudellisiin toimiin ryhtyminen 
päästön johdosta kuuluu aluksen lippuvaltion yksinomaiseen toimivaltaan. 
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Kuten esityksen perusteluissa on Suomen talousvyöhykkeen osalta todettu, 
se jäisi maantieteellisten olosuhteiden vuoksi suhteellisen kapeaksi. Suuri osa 
havaituista päästöistä sellaisilla Suomen lähialueilla, jotka talousvyöhyke 
tulisi kattamaan, onkin sijoittunut aivan aluevesirajan tuntumaan ja siten jopa 
lähemmäksi kuin 12 meripeninkulman etäisyydelle rannikon perusviivasta. 
Päästön vaikutukset olisi Imitenkin aina arvioitava tapauskohtaisesti. 
 

Rangaistusseuraamuksen määräämistä rajoittaa YK:n merioikeusyleissopi-
muksen 230 artiklan 1 kappaleen mukainen vankeusrangaistuskielto sekä 228 
artiklan 2 kappaleeseen sisältyvä määräys kolmen vuoden vanhentu-
misajasta. Näiden määräysten mukaiset säännökset ehdotetaan sisällytettä-
viksi rikoslakiin. Vankeusrangaistuskiellosta huolimatta tarkoituksena ei ole 
rajoittaa esitutkinnassa käytettävissä olevia rikosprosessuaalisia pakko-
keinoja silloin, kun kysymys on ulkomaiselta alukselta talousvyöhykkeellä 
alusjätelainsäädännön vastaisesti tehdystä ympäristön turmelemisesta. 
Alusjätelakiin ehdotettu 28 b § mahdollistaisi pakkokeinojen käytön tällai-
sissa tilanteissa niiden rangaistusasteikkojen mukaisesti, joista ympäristöri-
koksia koskevan rikoslain 48 luvun 1—4 §:ssä säädetään. 
 

Tähän esitykseen sisältyvän rikosoikeudellisen sääntelyn täydentäminen on 
ollut pohdittavana oikeusministeriön asettamassa työryhmässä, jonka tehtä-
vänä on ollut laatia ehdotus lainsäädännöksi, jonka nojalla aluksista tapah-
tuvista laittomista öljypäästöistä voitaisiin määrätä hallinnollinen maksu-
seuraamus. Myös tällaisen seuraamuksen osalta on otettava huomioon YK:n 
merioikeusyleissopimuksen asianomaiset määräykset. 
 

Kalastusrikoksiin liittyvät erityiskysymykset 
 

Rikoslain soveltamisalan ehdotetun laajennuksen johdosta on tarpeen täs-
mentää rikoslain 48 a luvun 5 §:n 2 momenttia, jossa säädetään Suomen ri-
kosoikeuden soveltamisesta aluevesien ulkopuolella tehtyyn kalastusrikok-
seen. Talousvyöhykkeen perustamisen jälkeen säännöstä sovellettaisiin 
aluevesien ja talousvyöhykkeen ulkopuolella. 
 

YK:n merioikeusyleissopimuksen 73 artiklan 3 kappaleen mukaan rantaval-
tio ei voi määrätä vankeusrangaistusta myöskään ulkomaisilta aluksilta ta-
lousvyöhykkeellä tehdyistä kalastuslainsäädännön vastaisista teoista, ellei 
asianomaisten valtioiden kesken ole toisin sovittu. Tämä rajoitus ehdotetaan 
sisällytettäväksi rikoslain 48 a lukuun uudeksi 7 §:ksi. 

 
Oikeusministeriö 
Lainsäädäntöneuvos Jarmo Hirvonen 

18.5.200
4 

HE 53/2004 
vp 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Laki Suomen talousvyöhykkeestä HE 53/2004 vp 

 
 
 
 
 

11 § Ympäristörikokset talousvyöhykkeellä 
 



 

Ympäristönsuojelulain rikkomiseen, jäterikkomukseen ja 
luonnonsuojelurik-komukseen ei liene tarkoitus ulottaa oikeushenkilön 
rangaistusvastuuta, joten tältä osin 3 momentin sanamuoto on liian kattava. 
Oikeushenkilön rangaistusvastuun tulisi koskea vain pykälässä mainittuja 
RL 48 luvussa tarkoitettuja rikoksia. 
 

21 § Prosessuaalisten pakkokeinojen käyttäminen 
 

Saattaisi olla "käyttäjäystävällisempää", jos sanottaisiin "siten kuin pakko-
keinolaissa ja alusjätelain 28 b §:ssä säädetään" eli otettaisiin viittauksena 
mukaan myös se säännös, joka oikeuttaa pakkokeinojen käytön poikkeuk-
sellisesti myös sakkojutuissa. 
 

23 § Toimivaltainen tuomioistuin 
 

"Tämän lain rikkominen" ei sanamuodon mukaisesti tulkittuna välttämättä 
tarkoita esim. talousvyöhykkeellä tehtyjä ympäristörikoksia. Olisi ehkä pa-
rempi sanoa "tässä laissa tarkoitetut rikosasiat" tms. 
 
 

Lainsäädäntöneuvos Jarmo Hirvonen 
Oikeusministeriö 

Neuvotteleva virkamies Tuomas Kuokkanen HE 53/2004 vp 
Ympäristöministeriö 
 

19.5.2004 
 
 
 
 
 
 

HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE LAIKSI SUOMEN TALOUSVYÖHYKKEEKSI JA 
ERÄIKSI SIIHEN LIITTYVIKSI LAEIKSI 
 
 

Ympäristöministeriö on osallistunut käsiteltävänä olevan hallituksen esityksen valmisteluun. Minis-
teriö kannattaa talousvyöhykkeen perustamista ja esitykseen sisältyviä lakiehdotuksia. 
 

Merioikeusyleissopimuksen 56 artiklan mukaan meriympäristön suojelu ja säilyttäminen talous-
vyöhykkeellä kuuluu rantavaltion toimivaltaan. Talousvyöhykkeen perustamisen myötä Suomi voisi 
siten ulottaa lainkäyttövaltansa meriympäristön suojelun osalta aluevesien ulkopuolelle YK:n meri-
oikeusyleissopimuksen puitteissa. 
 

Ehdotettavan talousvyöhykelain mukaan talousvyöhykkeellä sovellettaisiin keskeisiä ympäristölakeja. 
Alueella toteutettavan hankkeen ympäristövaikutukset tulisi selvittää ympäristövaikutusten 
arviointimenettelystä annetun lain mukaisesti ja hankkeeseen tulisi hakea lupaa ympäristönsuojelulain 
tai vesilain säännösten perusteella. Toimintaa koskisivat myös ympäristönsuojelulain päästö-kiellot ja 
rajoitukset. Lisäksi jätteen polttamiskielto ulotettaisiin talousvyöhykkeelle. 
 

Nykyisin sillä merialueella, jonka perustettava talousvyöhyke tulisi kattamaan, sovelletaan meren-
suojelulakia. Tämän vuoksi merensuojelulakia on tarpeen muuttaa siten, että se soveltuisi Suomen 
aluemeren ja talousvyöhykkeen ulkopuolisilla vesialueilla eli aavalla merellä samoin kuin Suomen 
kansalaisiin ja suomalaisiin aluksiin myös toisten valtioiden talousvyöhykkeillä ja aluevesillä. 
 

Ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain mukaisena yhteysviranomaisena sekä ympä-
ristönsuojelulaissa, vesilaissa ja jätelaissa tarkoitettuna valvontaviranomaisena talousvyöhykkeellä 
toimisi alueellinen ympäristökeskus. Länsi-Suomen ympäristölupavirasto toimisi ympäristönsuojelu-
lain ja vesilain mukaisena lupaviranomaisena talousvyöhykkeellä. 
 

Myös luonnonsuojelumääräykset ehdotetaan tietyiltä osin ulotettavaksi talousvyöhykkeelle. Tämä 
tarkoittaisi sitä, että luonnonsuojelulain eliölajien suojelua koskevat säännökset olisivat voimassa 
myös talousvyöhykkeellä. Lisäksi talousvyöhykkeelle olisi mahdollista perustaa luonnonsuojelulain 
mukaisia muita luonnonsuojelualueita kuin kansallis- tai luonnonpuistoja. Luonnonsuojelualueiden 



 

perustaminen talousvyöhykkeelle näyttäisi kuitenkin ainakin näillä näkymin varsin epäto-
dennäköiseltä. Sitä vastoin lajisuojelua koskevien säännösten ulottamisella talousvyöhykkeelle tulisi 
olemaan käytännön merkitystä, muun muassa merilinnuston suojelun kannalta. 
 

Luonnonsuojelulain lisäksi valaiden ja arktisten hylkeiden suojelusta annetun lain 3 §:n 1 momentti 
ehdotetaan muutettavaksi siten, että valaiden rauhoittamista koskeva määräys ulotettaisiin koskemaan 
myös talousvyöhykettä. Rauhoituksen ulottaminen talousvyöhykkeelle olisi tarpeen erityisesti 
pyöriäisten suojelemiseksi. 



 

Valtakunnansyyttäjänvirasto 
 
18.5.2004 HE 53/2004 vp 

 
 
 
 

Eduskunnan lakivaliokunnalle 
 
 
 
 

Kunnioittaen esitän hallituksen esityksestä HE 53/2004 vp laiksi Suomen 
talousvyöhykkeestä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi johdosta seuraavaa. 
 

Esityksen sisältämä rikosoikeudellinen sääntely on asianmukaista ja perusteltua 
eikä anna aihetta periaatteellisiin huomautuksiin. Valtakunnansyyttäjä on 
8.8.2002 ulkoasiainministeriölle antamassaan lausunnossa esittänyt tuolloin 
valmisteltavina oleviin lakiluonnoksiin eräitä täsmennyksiä, mitkä on hallituksen 
esityksessä otettu huomioon. 
 

Lain soveltajan kannalta pidän esityksen sisältämää pakkokeinojen sääntelyä 
vaikeana. Pakkokeinojen käytön edellytykset on säädetty pakkokeinolaissa, 
pakkokeinojen käyttöön liittyvät rangaistusminimit ja -maksimit ilmenevät pää-
sääntöisesti rikoslaista, rikoslain esitetyssä 48 luvun 10 §:ssä olisi säädetty 
sakkorangaistus ulkomaiselta alukselta tehdystä ympäristörikoksesta, laissa 
Suomen talousvyöhykkeessä olisi säädelty rikosprosessuaalisten pakkokeinojen 
käyttäminen talousvyöhykkeellä tehtyjen rikosten johdosta (s. 71) ja alusjä-
telaissa (s. 102) olisi säädelty oikeus pakkokeinojen käyttöön tutkittaessa 28 §:n 
1 momentissa tarkoitettua rikoslain 48 luvun 1-4 §:ssä rangaistavaksi säädettyä 
tekoa, jolloin oikeus pakkokeinojen käyttöön määräytyisi luvun 1-4 §:ssä 
säädettyjen rangaistusasteikkojen perusteella. Selkeämpää voisi olla, että 
ehdotetun alusjätelain 28 b §:n sisältö sisällytettäisiin lakiin Suomen 
talousvyöhykkeestä 21 §:ään esim. siten, että oikeus pakkokeinojen käyttöön 
määräytyy rikoslain 48 luvun 10 §:n tarkoittamassa tilanteessa mainitun luvun 1-
4 §:ssä säädettyjen rangaistusasteikkojen perusteella tai vaihtoehtoisesti 
sisällyttää asia ehdotetun rikoslain 48 luvun 10 §:ään. 
 

Lain Suomen talousvyöhykkeestä 11 §:n (s. 69) oikeushenkilön rangaistusvas-
tuuta koskevaa sisältöä voisi tarkentaa siten, että tässä pykälässä mainittuihin 
rikoslain 48 luvun 1-5 §:n rikoksiin sovelletaan, mitä rikoslaissa säädetään 
oikeushenkilön rangaistusvastuusta. 
 

Vielä esitän harkittavaksi sitä, olisiko erityinen 3 vuoden vanhentumisaika tar-
peen säätää ehdotetun rikoslain 48 a luvun 7 §:n tarkoittamaan kalastusrikokseen 
samalla tavalla kuin ympäristörikosten kohdalla on esitetty. 
 
 

Kai Selander 
kihlakunnansyyttäjä 
Turun kihlakunnan syyttäjänvirasto 

Eduskunnan lakivaliokunnalle 
 
 

Asia: Asiantuntijakuuleminen ke 19.5.2004 klo 10.00 



 

Hallituksen esitys 53/2004 vp laiksi Suomen talousvyöhykkeestä ja 
eräiksi siihen liittyviksi laeiksi 

 

Lausunnon antaja:    Ari-Matti Nuutila 
Rikosoikeuden professori, Turun yliopisto Puh. 02 333 
5543 (t), 050 351 7551 (GSM) Telekopio 02 333 6570 
(kanslia) Sähköposti arinuu@utu.fi 

 
 
 

1. Lausunnon rajaamisesta 
 

Esityksen tavoitteena on perustaa Suomen aluemeren jatkeeksi talousvyöhyke nykyisen 
kalastusvyöhykkeen ja mannerjalustan sijaan. Talousvyöhykkeestä annettavassa laissa määriteltäisiin 
yleisluonteisesti talousvyöhykealue ja lueteltaisiin Suomen valtiolle talousvyöhykkeellä kuuluvat 
oikeudet ja lainkäyttövalta. Ympäristönsuojelun osalta talousvyöhykkeellä sovellettaisiin 
ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annettua lakia (468/1994), ympäristönsuojelulakia 
(86/2000), vesilakia (264/1961), jätelakia (1072/1993) ja aluksista aiheutuvan vesien pilaantumisen 
ehkäisemisestä annettua lakia (300/1979) siltä osin kuin se on Suomen kansainvälisoikeudellisten 
velvoitteiden mukaista. Talousvyöhykkeelle ulotettaisiin myös kalastusta, metsästystä ja 
luonnonsuojelua koskeva lainsäädäntö tietyiltä osin. Kalastuksen osalta sovellettaisiin erityisesti 
myös Euroopan yhteisön yhteistä kalastuspolitiikkaa. 
 

Keskityn lausunnossani ainoastaan esityksen rikosoikeudellisiin ja rikosprosessioikeudellisiin 
kysymyksiin. Talousvyöhykkeestä annettavassa laissa säädettäisiin Suomen rikoslain soveltamisen 
ulottamisesta talousvyöhykkeellä olevalla tekosaarella, laitteella tai muulla rakennelmalla tehtyihin 
tai niihin kohdistuviin rikoksiin sekä tiettyihin muualla talousvyöhykkeellä tehtyihin rikoksiin. 
Jälkimmäisten osalta rikosasian tutkiminen Suomessa edellyttäisi lähtökohtaisesti 
valtakunnansyyttäjän syytemääräystä. 
 

Lakiin sisältyisivät myös asianomaiset rangaistussäännökset, jotka Tjääsääntöisesti olisivat viittauksia 
rikoslain tai muun asiaan liittyvän lainsäädännön määräyksiin. Viittaukset näihin määräyksiin 
tarkoittaisivat myös niihin liittyvien vanhentumista, menettämisseuraamuksia tai oikeushenkilön 
rangaistusvastuuta koskevien säännösten soveltamista talousvyöhykkeellä tehtyihin rikoksiin. 
Talousvyöhykkeestä annettavassa laissa määriteltäisiin talousvyöhykkeellä tehtyjen rikosten osalta 
toimivaltaiseksi tuomioistuimeksi Helsingin käräjäoikeus. Laissa olisi säännöksiä myös 
viranomaisten alueellisesta toimivallasta, talousvyöhykkeellä tapahtuvan toiminnan valvonnasta, 
uhkasakosta ja teettämisuhasta, rikosprosessuaalisten pakkokeinojen käyttämisestä sekä 
muutoksenhausta. 

Hallituksen esitys perustuu vuonna 1982 tehtyyn ja vuonna 1994 voimaan tulleeseen 
YK:n merioikeusyleissopimukseen (SopS 49—50/1996). Sopimuksen 
implementoinnissa valtioneuvosto noudattaa asianmukaisesti 
merioikeusyleissopimuksen vaatimuksia. 
 

On kuitenkin huomautettava, että Itämeren suojelun kannalta keskeisiä instrumentteja 
on lisäksi kaksi muuta, joiden implementointi on vielä oikeusministeriössä 
valmisteluvaiheessa. EU:n piirissä Neuvosto on antanut puitepäätöksen 2003/80/YOS 
ympäristön suojelusta rikosoikeuden keinoin (EYVL L 29, 5.2.2003, s. 29) ja Euroopan 
neuvostossa on tehty 4.11.1998 yleissopimus ympäristön suojelusta rikosoikeuden 
keinoin. Näiden instrumenttien implementoinnista on annettu 19.3.2004 
oikeusministeriön työryhmämietintö (lausuntoja ja selvityksiä 2004:12, ks. 
http://www.om.fi/24921 .htm). Näiden edellyttämät lainmuutokset on tarkoitus saada 
voimaan puitepäätöksen edellyttämällä tavalla viimeistään 27.1.2005. 

 

Puitepäätöksen tulevaisuus on tosin vielä avoin kysymys, koska Komissio 
nosti toimivaltakysymyksestä 15.4.2003 Euroopan yhteisöjen 
tuomioistuimessa kanteen (C-176/03) Neuvostoa vastaan, jossa vaaditaan 
puitepäätöksen kumoamista, koska kanteen mukaan puitepäätöksen 
sisältämät toimenpiteet kuuluvan Euroopan yhteisön toimivaltaan eivätkä 

mailto:arinuu@utu.fi
http://www.om.fi/2492
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jäsenvaltioiden Euroopan unionin III-pilarissa harjoittaman yhteistyön alaan. 
Sisällöllisiä eroja Komission direktiiviehdotuksen ja Neuvoston 
puitepäätöksen välillä ei kuitenkaan juuri ole. 

 

Vaikka ympäristörikossäännökset tulevat lähiaikoina uudestaan eduskunnan 
käsiteltäviksi, nyt puheena oleva uudistus on syytä tehdä, vaikkakin väliaikaisena. 
Sellaisenaankin lainsäädäntöhanke on tärkeä eikä sitä ole syytä viivyttää. 
Lakivaliokunta voisi silti kiinnittää huomiota siihen, että samaa aihealuetta koskevat 
lainsäädäntöhankkeet on syytä jatkossa yhdistää yhteen hallituksen esitykseen, mikäli 
se on mahdollista aikataulusyistä. 

 

2. Yksityiskohtaiset huomiot 
 

2.1. Laki Suomen talousvyöhykkeestä 
 

Systemaattisesti Suomi on tekemässä toisen ratkaisun kuin monet muut maat. Suomen 
valtion alueella sovellettavaan lainsäädäntöön tehtäisiin vain pieniä muutoksia ja uuteen 
lakiin Suomen talousvyöhykkeestä otettaisiin Suomen lainsäädännön soveltamisalaa 
koskevat laajennukset. Ympäristölakeihin tehtäisiin viittaukset tähän lakiin. 
Lakiteknisesti ratkaisu on asianmukainen, ja ottaa huomioon paitsi laillisuusperiaatteen 
perussäännöt, myös sen, että lainsäädännön tulee olla ymmärrettävää myös 
kansalaisille. Keskeistä on, että jätelaissa ja muissa substanssilaeissa on viittaus lakiin 
Suomen talousvyöhykkeestä. 
 

Lain 11 §:n mukaan oikeushenkilön rangaistusvastuu koskisi paitsi rikoslain 48 luvun 
1-5 §:issä tarkoitettuja ympäristörikoksia, joita oikeushenkilön rangaistusvastuu koskee 
nykyisinkin, myös jäterikkomusta ja luonnonsuojelurikkomusta. Tältä osin katson, että 
laillisuusperiaate (PL 8 §, RL 3:1) ehdottomasti edellyttää asianmukaisen 
lakiviittauksen tekemistä asiaa koskeviin ympäristönsuojelulakiin (86/2000) ja 
luonnonsuojelulakiin   (1096/1996)   niiden pakkokeinoja  koskevien säännösten 
yhteyteen. Muussa tapauksessa merkittävä rangaistusvastuun laajennus jää ainoastaan 
erityislain varaan. Viittaukset tulisi siis tehdä ympäristönsuojelulakiin (86/2000), 
jätelakiin (1072/1993), ja luonnonsuojelulakiin (1096/196). 
 

Toinen kysymys, jossa hallituksen esityksessä omaksuttua ratkaisua voidaan arvostella, 
koskee toimivaltaista tuomioistuinta (ehdotettu 23 §). Ajatuksena on ollut, että koska 
rikoksia ei ole tehty Suomessa ja koska niiden käsittely edellyttää 
erityisasiantuntemusta, toimivaltaisia tuomioistuimia on yksi eli Helsingin käräjäoikeus. 
Vastakkaisiakin perusteluja voitaisiin esittää. Mikäli toimivaltaiseksi tuomioistuimeksi 
määriteltäisiin rikoksen tekopaikan lähin merioikeus, käytännössä jutut ajautuisivat 
Helsingin, Raaseporin, Turun ja Vaasan käräjäoikeuksiin. On oletettavaa, että ainakin 
osa jutuista tulee vireille osana meriselitystä eli tilannetta, jossa alus on joutunut 
haaksirikkoon tai haveriin taikka aluksella muutoin on todettu rikos. Meriselitys 
annetaan muun muassa mainituissa merioikeuksissa eli satamaan saapumispaikan 
oikeudessa tai lähimpänä haveripaikkaa olevassa merioikeudessa. 
 

Tälle tuomioistuimelle olisi luontevaa käsitellä myös samaan asiaan liittyvä rikosasia - 
samalla tapaa kuin ne jo nyt käsittelevät muita aluksen käyttöön liittyviä rikosasioita. 
Myös YK:n merioikeusyleissopimus edellyttää sitä, että asia käsitellään nopeasti, mitä 
tavoitetta ei palvele se, että kaikki talousvyöhykkeellä tapahtuneet rikokset käsitellään 
Helsingin käräjäoikeudessa. Näillä perustein esitän harkittavaksi, olisiko 
toimivaltaiseksi tuomioistuimeksi säädettävä rikoksentekopaikkaa lähinnä oleva 
merioikeus viittaamalla merilain säännöksiin. Muutos tulisi tällöin tehdä paitsi lakiin 
Suomen talousvyöhykkeestä, myös kalastuslakiin (286/1982). 

 

2.2. Laki aluksista aiheutuvan vesien pilaantumisen ehkäisemisestä annetun lain 
muuttamisesta 
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Viittausketju pakkokeinojen käytön osalta on mielestäni puutteellinen. Alusjätelain 28 b 
§:ssä viitataan siihen, että pakkokeinojen käyttö määräytyy rikoslain 48 luvussa 
tarkoitettujen säännösten yleisten rangaistusasteikkojen nojalla, vaikka 
talousvyöhykkeellä tehdyistä rikoksista voidaan tuomita vain sakkoa. Lainsoveltajalle 
selkeämpi ratkaisu olisi, että myös pakkokeinolakiin tehtäisiin vastaava 
poikkeussäännös. Muussa tapauksessa valvontaviranomainen tai pakkokeinon (lähinnä 
kotietsinnän) kohteeksi joutunut arvioivat tapauksen tavanomaiseen tapaan 
selvittämällä rikoslaista rangaistusasteikon (sakkoa) ja pakkokeinolaista tällaiseen 
rikokseen soveltuvat pakkokeinot - mikä puolestaan johtaa selvästi väärään 
lopputulokseen. 
 

Katson, että pakkokeinolakiin tulisi tehdä asiaa koskeva viittaus. Eräissä maissa (muun 
muassa Kanada ja Yhdysvallat) vastaavat säännökset on sijoitettu omaan lukuunsa 
pakkokeinolaissa. Meillä on omaksuttu toinen systemaattinen ratkaisu, ja pakkokeinoja 
koskevalle talousvyöhykkeen erityissäännökselle ei ole luontevaa paikkaa. Paremman 
puutteessa säännös voisi olla pakkokeinolain 7 luvussa sen 2 a §:ssä. 

 

23. Laki rikoslain muuttamisesta 
 

Per us system at iikaltaan hallituksen esitys on asianmukainen. Sakkorangaistus 
talousvyöhykkeellä tehdyistä teoista maksimirangaistuksena on valitettavan alhainen 
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(koska juuri nämä teot saattavat olla kaikkein vahingollisimpia ympäristörikoksia), 
mutta perustuu kansallista lainsäätäjää pakottavaan merioikeusyleissopimukseen. Yksi 
kriittinen huomautus on kuitenkin tehtävä. 
 

Rikoslain 48 luvun 8 § muutettaisiin siten, että myös talousvyöhykkeellä tehdyissä 
rikoksissa syyteoikeuden vanhentumisaika olisi (yleissopimuksen sallima) kolme 
vuotta, vaikka rangaistukseksi tuomittavan sakon perusteella vanhentumisaika olisi 
kaksi vuotta. Ratkaisu on asianmukainen muun muassa esitutkinnallisista syistä. 
 

Kysyä kuitenkin voidaan, onko rikkomustyyppisten tekojen kahden vuoden 
syyteoikeuden vanhentumisaika asianmukainen muissa rikoksissa. Tiedossani ei ole, 
millaisia ongelmia tosiasiassa nyt säädettävällä talousvyöhykkeellä on ollut 
öljytankkereiden säiliöpuhdistusten ohella, mutta voidaan olettaa, että myös kalastuslain 
(286/1982) vastainen menettely on hitaasti selvitettävissä, ja ympäristörikoksissa 
käyttöön otettava kolmen vuoden syyteoikeuden vanhentumisaika olisi otettavissa 
käyttöön myös muissa talousvyöhykkeellä tehdyissä teoissa. Talousvyöhykkeellä ei tule 
olla voimassa pidempiä syyteoikeuden vanhentumisaikoja kuin Suomen valtakunnan 
alueella, mutta toisaalta lyhempiäkään niiden ei ole syytä olla vain siitä syystä, että 
YK:n merioikeusyleissopimus rajoittaa seuraamukset sakkoon. 
 
 
 

Eduskunnassa, 19.5.2004 

Ari-Matti Nuutila 
Rikosoikeuden professori, Turun yliopisto 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eduskunnan lakivaliokunnalle 
 
 
 

Lausunto: Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Suomen talousvyöhykkeestä ja eräiksi siihen 
liittyviksi laeiksi (HE 53/2004 vp) 
 
 

Lausuntopyynnössä (12.5.2004) asiantuntijoita pyydettiin keskittymään esityksen sisältämään 

rikosoikeudelliseen sääntelyyn. En kuitenkaan ole varsinaisesti rikosoikeuden asiantuntija. Omalta 

osaltani tarkastelen rikosoikeudellisia kysymyksiä kansainvälisen oikeuden ja sen soveltamisen 

näkökulmasta. Allekirjoittanut on osallistunut hallituksen esityksen valmisteluun yhteistyössä 

ulkoasiainministeriön oikeudellisen osaston kanssa. 
 

Merioikeudellisen talousvyöhykkeen perustaminen on sinänsä ongelmatonta. 

Talousvyöhykejärjestelyt perustuvat vuonna 1982 tehtyyn ja vuonna 1994 kansainvälisesti voimaan 

tulleeseen YK:n merioikeusyleissopimukseen. Sopimuksella, jonka Suomi ratifioi vuonna 1996, on 

tällä hetkellä 145 osapuolta. Talousvyöhykkeen käsitteen voidaan myös katsoa tulleen osaksi 

voimassaolevaa kansainvälistä tapaoikeutta. Hallituksen esityksessä todetaan, että yli 110 valtiota on 

perustanut talousvyöhykkeen. 
 

Suomi olisi voinut perustaa talousvyöhykkeen jo aikaisemmin. Ilmeisesti katsottiin, että Suomen 

toimivaltuudet nykyisellä kalastusvyöhykkeellään ja mannerjalustallaan vastasivat riittävästi 

merioikeusyleisopimuksen mukaisia talousvyöhyke-etuja. Kuten hallituksen esityksessä todetaan (s. 

8), "[kalastusvyöhykettä ja mannerjalustaa koskevien lakien nojalla Suomi soveltaa jo nyt olennaisin 

osin niitä oikeuksia, jotka sisältyvät talousvyöhykkeeseen". Erityisesti ympäristönsuojelun kannalta 

talousvyöhykkeen perustaminen vahvistaa kuitenkin rantavaltiolle toimivaltuuksia, joita Suomen 

nykyisiin vyöhykejärjestelyihin ei sisälly. 
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Vaikka Suomen talousvyöhykkeen perustamiseen ei liity kansainvälisoikeudellisia ongelmia, 

kysymys on lainsäädännöllisesti vaativasta toimenpiteestä. Talousvyöhykkeen penistaminen 

edellyttää lukuisia, paikoin hyvinkin yksityiskohtaisia säädösmuutoksia. Erityisesti tämä koskee asian 

rikosoikeudellisia vaikutuksia. Nähdäkseni ehdotetut lainsäädäntömuutokset vastaavat 

talousvyöhykejärjestelyjen pohjana olevia YK:n merioikeusyleissopimuksen säännöksiä. 
 

Merioikeusyleissopimuksessa uusia täytäntöönpanosäännöksiä sisältyy mm. sen meriympäristön 

suojelua koskeviin määräyksiin. Sopimuksen valmistelussa erityisen hankalia olivat alusten 

operationaalisesta toiminnasta aiheutuvaa meren pilaamista koskevat toimivaltakysymykset. 

Kompromisseja haettiin "rantavaltioiden" ja "merenkulkuvaltioiden" välillä. Edelliset edellyttivät 

mahdollisimman laajoja valvontavaltuuksia myös talousvyöhykkeellä, jälkimmäiset korostivat 

mahdollisimman vapaan kauttakulkuoikeuden merkitystä. Tasapaino löytyi lainsäädäntö- ja 

täytäntöönpanovaltuuksien yhteensovittamisesta: ulkomaisia aluksia koskevien rantavaltiomääräysten 

tulee talousvyöhykkeellä perustua yleisesti hyväksyttyihin kansainvälisiin säännöksiin, mutta niiden 

noudattamisen valvomiseksi rantavaltiolla on sopimuksessa määritellyt toimivaltuudet esim. alusten 

tarkastamiseksi ja pidättämiseksi. Rantavaltion täytäntöönpanovaltuuksia on kuitenkin eräiltä osin 

rajoitettu. Toisaalta toimivaltarajoitukset eivät pääsääntöisesti koske aluksista talousvyöhykkeellä 

tapahtuvaa jätteiden tahallista mereen laskemista (dumping), mikä käsitykseni mukaan on myös 

hallituksen esityksessä otettu asianmukaisesti huomioon. 
 

Aluksista aiheutuvaa pilaantumista koskevat määräykset sisältyvät lähinnä ehdotukseen aluksista 

aiheutuvan vesien pilaantumisen ehkäisemisestä annetun lain muutoksista. Ehdotuksen 

yksityiskohtaisissa perusteluissa todetaan (s. 33), että jos ulkomainen alus saapuu vapaaehtoisesti 

rantavaltion satamaan, siihen ei (pääosin) sovelleta talousvyöhykkeellä tapahtunutta rikkomusta 

muuten koskevia rantavaltion toimivaltarajoituksia, vaan rantavaltiossa sitä vastaan voidaan ryhtyä 

oikeudellisiin toimenpiteisiin kaikkien merioikeusyleissopimuksen ao. 211 artiklan mukaisesti 

armettujen, aluksista aiheutuvaa meren pilaantumisen ehkäisemistä koskevien määräysten rikkomisen 

johdosta. Esityksessä todetaan, että tällöin "[ajluksen saapumisella vapaaehtoisesti satamaan 

tarkoitetaan tilanteita, joissa satamavaltion viranomaiset eivät ole pakottaneet alusta kyseisen valtion 

satamaan". Toisaalta on voitu katsoa, ettei myöskään satamaan tuloa force majeure -tapauksissa -

esimerkiksi merihädässä - voitaisi tällöin pitää "vapaaehtoisena". Näin ollen rantavaltio ei voisi 

näissäkään tapauksissa ryhtyä tarkoitettuihin syytetoimiin alusta vastaan. Kysymys on jäänyt 

tulkinnanvaraiseksi, mutta hallituksen esityksen mukainen näkemys on luonnollisesti rantavaltion 

suojeluvaltuuksien kannalta edullisempi. 
 

YK:n merioikeusyleissopimuksessa ei ole nimenomaisia säännöksiä talousvyöhykkeellä olevaan 

ulkomaiseen alukseen kohdistuvista täytäntöönpanotoimista silloin kun sen epäiltäisiin syyllistyneen 

sopimuksessa tarkoitettuihin suojelusäännösten rikkomuksiin rantavaltion aluemerellä. Alusjätelakia 

esitetään kuitenkin muutettavaksi niin, että täytäntöönpanotoimia voidaan kohdistaa sellaiseenkin 



 

Suomen talousvyöhykkeellä purjehtivaan ulkomaiseen alukseen, jolta epäillään rikotun alusjätelakia 

tai sen nojalla annettuja säännöksiä Suomen aluemerellä. 
 

Määräyksen voidaan katsoa olevan sopusoinnussa merioikeusyleissopimuksen kanssa. Kuten 

alusjätelain muutoksia koskevissa yksityiskohtaisissa perusteluissa todetaan (s. 29-30), on katsottava, 

etteivät rantavaltion oikeudet voi tällaisessa tilanteessa "olla rajoitetummat kuin silloin, kun epäilty 

rikkomus on tapahtunut talousvyöhykkeellä". Muussa tapauksessa ulkomainen alus voitaisiin 

tarkastaa ja pysäyttää vain, jos merioikeusyleissopimuksen ns. välitöntä takaa-ajoa koskevat 

säännökset sen sallisivat (111 art.). 
 

Talousvyöhykkeen perustamisesta erillisenä hankkeena on valtionhallinnossa selvitetty myös 

mahdollisuutta puuttua aluspäästöihin "hallinnollisilla maksuilla". Niidenkin soveltamista 

talousvyöhykkeellä on tarkasteltava YK:n merioikeusyleissopimuksen valossa. Asiaa ei kuitenkaan 

oteta esille talousvyöhykkeen perustamista koskevassa hallituksen esityksessä. 
 

Hallituksen esityksessä (Laki Suomen talousvyöhykkeestä, 13 §) ehdotetaan varsinaisten 

kalastusrikosten sääntelyn lisäksi myös laittoman saaliin kätkemistä koskevien rikoslain määräysten 

soveltamista talousvyöhykkeellä tehtyyn tekoon. Ehdotus edellyttää YK:n 

merioikeusyleissopimuksen mukaisten rantavaltion kalastustoimivaltaa koskevien säännösten 

tulkintaa. Rantavaltion toimivalta talousvyöhykkeellään on kuitenkin määritelty niin kattavaksi, että 

myös kätkemisrikos voitaneen lukea sen piiriin. 
 
 

Muilta osin merkittävää on, että hallituksen esityksessä (Laki Suomen talousvyöhykkeestä, 8 §) 

talousvyöhykkeellä tapahtuvaan meritieteelliseen tutkimukseen voidaan ryhtyä Suomen viranomaisille 

tehtävän ilmoituksen perusteella Merioikeusyleissopimuksen mukaan rantavaltio voi määrätä tällaisen 

tutkimuksen luvanvaraiseksi (joskin "tavanomaisissa oloissa" suostumus tulee antaa). Hallituksen 
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esitys korostaa pyrkimyksiä helpottaa ja edistää meritieteellisen tutkimuksen harjoittamista 

"rauhanomaisessa tarkoituksessa ja meriympäristöä koskevan tutkimustiedon lisäämiseksi koko 

ihmiskunnan hyödyksi" (merioikeusyleissopimuksen 246 (3) art.). 
 

Hallituksen esitys tarjoaa kattavan järjestelyn talousvyöhykkeellä tapahtuvan meritieteellisen 

tutkimuksen sääntelemiseksi. Olisi toivottavaa, että myös aluevesillä tehtävää meritieteellistä 

tutkimusta koskevaa lainsäädäntöä vastaavasti kehitettäisiin ja täsmennettäisiin. Siitä ei nyt 

kuitenkaan ole kysymys talousvyöhykettä koskevassa lainsäädännössä. 

Kari Hakapää 

Ka

ns

ainvälisen oikeuden professori 

Lapin yliopisto 

Rovaniemellä 1. kesäkuuta 2004 
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HE 53/2004 vp Versio 0.1 

HALLITUKSEN ESITYS 
 

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki Suomen talousvyöhykkeestä. Lisäksi esitys si-

sältää ehdotukset neljäntoista muun lain muuttamisesta. 
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Talousvyöhyke muodostuisi Suomen aluevesiin välittömästi liittyvästä merialu-

eesta, jonka ulkorajoista on sovittu asianomaisten valtioiden kanssa, ja se korvaisi ny-

kyisen kalastusvyöhykkeen ja mannerjalustan. Talousvyöhykkeellä Suomi käyttäisi 

pääasiassa samoja oikeuksia kuin nykyisin kalastusvyöhykkeellä ja mannerjalustalla. 

Näiden oikeuksien lisäksi Suomella olisi kuitenkin oikeus myös muuhun talousvyöhy-

kealueen taloudelliseen hyödyntämiseen ja tutkimiseen. Lisäksi Suomella olisi talous-

vyöhykkeellä kansainvälisen oikeuden mukainen lainkäyttövalta meriympäristön suoje-

lussa ja talousvyöhykkeellä harjoitettavassa meritieteellisessä tutkimuksessa. Suomella 

olisi talousvyöhykkeellään myös yksinomainen oikeus rakentaa ja käyttää sekä antaa lupa 

rakentaa ja käyttää tekosaaria sekä eräitä muita laitteita ja rakennelmia samoin kuin 

säännellä niiden rakentamista ja käyttöä. 

Ehdotetut lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan kahden kuukauden kuluttua niiden 

hyväksymisestä ja vahvistamisesta. 
 

VALIOKUNNAN KANNANOTOT 

Perustelut 
 
 
1. Laki Suomen talousvyöhykkeestä 

Hallituksen esityksen tarkoituksena on perustaa talousvyöhyke, joka korvaisi nykyiset 

kalastusvyöhykkeen ja mannerjalustan. Talousvyöhyke on Yhdistyneiden kansakuntien 

merioikeusyleissopimuksessa (SopS 49—50/1996) määritelty alue, joka sijoittuu alue-

meren ja aavan meren väliin. Ehdotettu talousvyöhyke ulottuisi Suomenlahdella ja Poh-

janlahdella ns. keskiviivaan eli siihen rajaan saakka, josta on sovittu valtiosopimuksin 

asianomaisten naapurivaltioiden kanssa. Kyseinen alue on nykyisin Suomen mannerja-

lustaa ja lähes kokonaisuudessaan Suomen kalastusvyöhykettä. 

Talousvyöhyke kattaa sekä asianomaisen vesi- että merenpohja-alueen. Toisin kuin 

aluemeri talousvyöhyke ei kuulu Suomen valtion alueeseen. YK:n merioikeusyleis-

sopimuksen mukaan rantavaltion toimivalta talousvyöhykkeellä on rajoitettua. Ranta-

valtiolla on täysivaltaiset oikeudet talousvyöhykkeen ja sen luonnonvarojen taloudelli-

seen hyödyntämiseen ja tutkimiseen. Lisäksi rantavaltio on talousvyöhykkeellään toimi-

valtainen ryhtymään eräisiin meriympäristön suojelua ja säilyttämistä koskeviin toimen-

piteisiin samoin kuin valvomaan meritieteellistä tutkimusta. Rantavaltiolla on myös oi-
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keus rakentaa talousvyöhykkeelle tekosaaria ja muita rakennelmia. YK:n merioikeus-

yleissopimuksesta johtuvin rajoituksin rantavaltiolla on toimivaltaa myös talousvyö-

hykkeellä purjehtiviin ulkomaisiin aluksiin nähden. 

Suomen talousvyöhykkeestä säädettävällä lailla (talousvyöhykelaki) perustettavalle 

vyöhykkeelle ulotetaan Suomen lainkäyttövaltaa niissä rajoissa, joissa se kansainvälisten 

sopimusten mukaan on mahdollista. Jotta Suomi voisi tehokkaasti harjoittaa tätä 

lainkäyttövaltaansa, esityksessä ehdotetaan, että Suomen rikosoikeuden soveltamisalaa 

tietyin osin laajennetaan. Yhtäältä tämä laajennus koskee kaikkia niitä rikoksia, jotka on 

tehty talousvyöhykkeellä olevalla tekosaarella, laitteella tai muulla rakennelmalla tai 

jotka kohdistuvat mainittuihin rakennelmiin. Toisaalta talousvyöhykelaissa säädetään, 

että rikoslain 1 luvun 1 §:n mukaisesti katsotaan Suomessa tehdyksi myös ne rikokset, 

jotka erikseen luetellaan talousvyöhykekin 11—16 §:ssä. Mainitut pykälät sisältävät lä-

hinnä viittauksia rikoslain tai muun lain asiaa koskeviin säännöksiin. Lakivaliokunta pi-

tää valittua perusratkaisua havainnollisena ja tarkoituksenmukaisena. 

Lakiehdotuksen 11 §:ssä säädetään talousvyöhykkeellä tehdyistä ympäristörikok-

sista. Pykälän 1 momentissa on viittaus rikoslain 48 luvun 1—5 §:ään eli ympäristön tur-

melemista, törkeää ympäristön turmelemista, ympäristörikkomusta, tuottamuksellista 

ympäristön turmelemista ja luonnonsuojelurikosta koskeviin tunnusmerkistöihin. Pykälän 

2 momentissa viitataan puolestaan ympäristönsuojelulain rikkomista, jäterikkomusta ja 

luonnonsuojelurikkomusta koskeviin asianomaisten aineellisten lakien säännöksiin. 

Pykälän 3 momentin mukaan kaikkiin pykälässä mainittuihin rikoksiin sovelletaan, mitä 

rikoslaissa säädetään oikeushenkilön rangaistusvastuusta. Lakivaliokunnan mielestä 

oikeushenkilön rangaistusvastuuta ei kuitenkaan ole tarpeen ulottaa pykälän 2 mo-

mentissa mainittuihin, sakonuhkaisiin rikoksiin. Tämän vuoksi lakivaliokunta esittää, että 
 
lakiehdotuksen 11 §:n 3 momentti poistetaan ja 
 

pykälän 1 momentin loppuun lisätään seuraava 

virke: "Tässä momentissa tarkoitettuihin rikoksiin 

sovelletaan, mitä rikoslaissa säädetään oi-

keushenkilön rangaistusvastuusta." 

Ehdotettu 16 § sisältää säännökset, joita sovelletaan tiettyihin, talousvyöhykekin rikko-

muksiin. Pykälän 2 kohdan mukaan rangaistaan sitä, joka tahallaan tai huolimattomuu-

desta toimii vastoin 6 tai 7 §:ssä tarkoitetussa päätöksessä määrättyjä ehtoja. Ehdotetussa 
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7 §:ssä ei kuitenkaan ole nimenomaista toimivaltuutta liittää siinä tarkoitettuun pää-

tökseen mitään ehtoja. Tällöin ehtojen rikkomisen kriminalisointi muodostuu ongelmal-

liseksi. Jos 7 §:n mukaiseen päätökseen on tarkoitus liittää joitakin ehtoja, siitä on laki-

valiokunnan mielestä tarpeen ottaa pykälään nimenomainen säännös, vastaavaan tapaan 

kuin on 6 §:n 3 momentissa. Tosin viimeksi mainittukaan säännös ei vaikuta täysin on-

nistuneelta täsmällisyysvaatimuksen kannalta, koska mahdollisesti asetettavien ehtojen 

asiallinen ala on siinä määritelty varsin väljästi viittaamalla vain siihen, että niiden tulee 

olla välttämättömiä "turvallisuuden ja yleisen edun kannalta". Lakivaliokunnan mielestä 

säännöstä olisi tarpeen pyrkiä täsmentämään esimerkiksi rajaamalla se ehtoihin, jotka 

ovat välttämättömiä valtakunnan turvallisuuden kannalta tai valtion talousvyöhykelain 

mukaisten oikeuksien turvaamiseksi. Edellä esitetyn perusteella lakivaliokunta esittää, 

että 

lain nojalla asetettavien ehtojen asiallista alaa 

täsmennetään 6 §:n 3 momentissa ja 

lain 7 §:ään lisätään säännös toimivallasta liittää 

ehtoja siinä tarkoitettuun päätökseen. 

Lakiehdotuksen 21 §:ssä on viittaussäännös, jonka mukaan talousvyöhykelaissa tarkoi-

tettujen, talousvyöhykkeellä tehtyjen rikosten johdosta käytetään pakkokeinoja siten kuin 

pakkokeinolaissa (450/1987) säädetään. Kuten esityksen perusteluista (s. 25/1) ilmenee, 

YK:n merioikeusyleissopimuksen 230 artiklan 1 kappaleessa olevan määräyksen mukaan 

ulkomaiselta alukselta talousvyöhykkeellä tehdystä meriympäristöä pilaavasta teosta 

voidaan määrätä vain sakkorangaistus. Jotta rikosprosessuaalisten pakkokeinojen 

käyttömahdollisuus ulkomaisten alusten osalta ei esitutkinnassa tämän seuraamusta 

koskevan rajoituksen vuoksi tarpeettomasti supistuisi, hallituksen esityksessä (s. 37/1) 

ehdotetaan aluksista aiheutuvan vesien pilaantumisen ehkäisemisestä annettuun lakiin 

(300/1979) lisättäväksi uusi 28 b §. Siinä mahdollistetaan tällaisissa tapauksissa 

pakkokeinojen käyttö rikoslain 48 luvun 1—4 §:ssä säädettyjen rangaistusasteikkojen 

perusteella. Lakivaliokunta pitää ehdotettua ratkaisua perusteltuna. Lainsäädännön sel-

keyden ja informatiivisuuden kannalta olisi kuitenkin aiheellista, että tällaisen pakko-

keinojen käyttöä koskevan poikkeussäännöksen olemassaolo kävisi ilmi jo itse talous-

vyöhykelaista. Tämän vuoksi lakivaliokunta esittää, että lain 21 § muutetaan kuulumaan 

seuraavasti: "Rikosprosessuaalisten pakkokeinojen käyttäminen. 
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Tässä laissa tarkoitettujen talousvyöhykkeellä 

tehtyjen rikosten perusteella saadaan käyttää 

pakkokeinoja sen mukaan kuin pakkokeinolaissa 

(450/1987) säädetään. Pakkokeinojen käyttämisen 

edellytyksistä tutkittaessa aluksista aiheutuvan 

vesien pilaantumisen ehkäisemisestä annetun lain 

(300/1979) 28 §:n 1 momentissa tarkoitettua, 

ulkomaiselta alukselta Suomen talousvyöhykkeellä 

tehtyä tekoa, säädetään mainitun lain 28 b §:ssä." 

Toimivaltaista tuomioistuinta koskeva sääntely sisältyy lakiehdotuksen 23 §:ään. Sen 

mukaan talousvyöhykelaissa tarkoitetut rikosasiat käsiteltäisiin aina Helsingin käräjäoi-

keudessa. Lakivaliokunnan saaman selvityksen mukaan tällaisia asioita voidaan vuosit-

tain arvioida olevan muutamia kymmeniä. Lakivaliokunta ei pidä ehdotettua oikeus-

paikkasäännöstä tarkoituksenmukaisena, kun otetaan huomioon käsiteltävien asioiden 

odotettavissa oleva määrä ja talousvyöhykkeen laajuus. Valiokunnan mielestä nämä sei-

kat puoltavat sitä, että toimivaltaisia tuomioistuimia on useampia. Tällöin esimerkiksi 

meriympäristön pilaantumista aiheuttaneen teon seuraukset ovat tuomioistuinten parem-

min arvioitavissa, koska tapahtumapaikka ja sen ympäristö saattavat olla jo muista asi-

oista tuttuja. Rikosoikeudellisesti arvioitava teko voi myös liittyä tapahtumasarjaan, 

jonka perusteella on annettava merilaissa (674/1994) tarkoitettu meriselitys. 

Lakivaliokunnan mielestä merilain 21 luvussa tarkoitettuina merioikeuksina toi-

mivat käräjäoikeudet ovatkin alueellisesti soveliaita oikeuspaikkoja käsittelemään myös 

talousvyöhykelaissa tarkoitettuja rikosasioita. Näiden käräjäoikeuksien keskinäinen toi-

mivalta on puolestaan tarkoituksenmukaista ratkaista soveltaen, mitä oikeudenkäynnistä 

rikosasioissa annetun lain (689/1997) 4 luvun 1 §:ssä säädetään rikoksen tekopaikan 

määrittämisestä. Muilta osin näiden käräjäoikeuksien keskinäistä toimivaltaa koskeviin 

erityiskysymyksiin, esimerkiksi useiden rikosten tai rikokseen osallisten tapauksiin, 

voidaan lisäksi soveltaa, mitä mainitussa 4 luvussa säädetään. Valiokunnan esittämä rat-

kaisu on niin ikään tarkoitettu koskemaan vain käräjäoikeuksien alueellista toimivaltai-

suutta eikä siitä näin ollen sinänsä seuraa, että talousvyöhykelaissa tarkoitetut rikosasiat 

olisi kyseisissä käräjäoikeuksissa käsiteltävä merilain mukaisessa erityiskokoonpanossa. 
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Edellä olevan perusteella lakivaliokunta ehdottaa, että lain 23 § muutetaan kuulumaan 

seuraavasti: 
 
"Toimivaltaiset tuomioistuimet. 

 

Tässä laissa tarkoitetut rikosasiat käsitellään me-

rilain (674/1994) 21 luvun 1 §:ssä mainituissa 

käräjäoikeuksissa. Toimivaltainen käräjäoikeus on 

se, jonka tuomiopiiriä lähinnä rikos voidaan 

katsoa tehdyksi soveltaen, mitä oikeudenkäynnistä 

rikosasioissa annetun lain (689/1997) 4 luvun 1 

§:n 1 ja 2 momentissa säädetään. Tätä pykälää 

sovellettaessa näiden käräjäoikeuksien tuomio-

piirien rajan katsotaan jatkuvan aluevesien ulko-

rajalta suuntaansa muuttamatta talousvyöhykkeen 

ulkorajaan saakka." 
9. Laki kalastuslain muuttamisesta 

Lain 113 §:ssä säädettäisiin toimivaltaiseksi tuomioistuimeksi Helsingin käräjäoikeus. 

Perusteluissa (s. 35/11) viitataan tältä osin talousvyöhykekin 23 §:ssä ehdotettuun rat-

kaisuun. Edellä talousvyöhykekin 23 §:n yhteydessä oleviin perusteluihin viitaten, la-

kivaliokunta esittää, että 

lain 113 § muutetaan samansisältöiseksi kuin ta-

lousvyöhykelain 23 §. 
 
 

10. Laki rikoslain muuttamisesta 

Esityksessä ehdotetaan rikoslakia muutettavaksi muun muassa siten, että ympäristöri-

koksia koskevaan 48 luvun 8 §:ään lisätään uusi rikosoikeudellista vanhentumista kos-

keva erityissäännös. Sen mukaan aluksista aiheutuvan vesien pilaantumisen ehkäisemi-

sestä annetun lain 28 §:ssä tarkoitetun, ulkomaiselta alukselta Suomen talousvyöhyk-

keellä tehdyn rikoslain 48 luvun 1—4 §:ssä rangaistavaksi säädetyn teon vanhentumis-

aika on kolme vuotta. Ehdotettu säännös perustuu merioikeusyleissopimuksen 228 ar-

tiklan 2 kappaleeseen, jonka mukaan oikeudelliseen menettelyyn rangaistuksen määrää-

miseksi ulkomaiselta alukselta tuomioistuinvaltion aluemeren ulkopuolella tehdyn rik-

komuksen johdosta ei saa ryhtyä, kun rikkomuksesta on kulunut kolme vuotta. Esityksen 
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perusteluihin (s. 36/11) yhtyen lakivaliokunta pitää perusteltuna 48 luvun 8 §:ssä eh-

dotettua ratkaisua, jossa vanhentuminen määräytyy yleissopimuksessa sallitun enim-

mäisajan mukaan. 

Rikoslain 48 a lukuun ehdotetaan lisättäväksi uusi 7 §, jossa säädetään ulkomaiselta 

alukselta talousvyöhykkeellä tehdystä kalastusrikoksesta ja kalastusrikoksella saadun 

laittoman saaliin kätkemisestä. Merioikeusyleissopimuksen 73 artiklan 3 kappaleen 

sisältämän määräyksen mukaisesti rangaistukseksi tällaisesta rikoksesta voidaan tuomita 

vain sakkoa, jollei Suomea sitovan kansainvälisen sopimuksen perusteella ole toisin 

säädetty. Koska tämän sakkorikoksen vanhentumisesta ei ehdoteta erikseen säädettäväksi, 

se vanhenee rikoslain 8 luvun 1 §:ssä olevan yleisen säännön mukaan kahdessa vuodessa. 

Ilman ehdotettua 7 §:n sisältämää erityissäännöstä kalastusrikoksesta voitaisiin tuomita 

enintään kaksi vuotta vankeutta, jolloin rikos vanhenisi viidessä vuodessa. Laittoman 

saaliin kätkemisen vanhentumiseen 7 §:n erityissäännös ei sen sijaan vaikuta, koska siinä 

enimmäisrangaistus on kuusi kuukautta vankeutta. 

Lakivaliokunnan mielestä kahden vuoden vanhenemisaika saattaa kalastusrikoksen 

tutkinnan ja syytteeseen saattamisen kannalta osoittautua lyhyehköksi. Tämän vuoksi 

olisi perusteltua, että myös 48 a luvun 7 §:ssä tarkoitetun rikoksen vanhentumisajaksi 

säädettäisiin kolme vuotta Koska pykälän mukaan kansainvälisessä velvoitteessa voidaan 

myöhemmin sopia myös vankeusrangaistuksen soveltamisesta joissakin tapauksissa, tulee 

säännöksessä kuitenkin mainita, että kyseessä on nimenomaan lyhin mahdollinen 

vanhentumisaika. Edellä olevan perusteella lakivaliokunta esittää, että 

lain 48 a luvun 7 §:ään lisätään toinen virke, joka 

kuuluu seuraavasti: "Tässä pykälässä tarkoitetun 

kalastusrikoksen lyhin vanhentumisaika on kolme 

vuotta." 

Lakivaliokunnalla ei oman toimialansa osalta ole huomautettavaa esityksen sisältämistä 

muista lakiehdotuksista. 
 
 
Lausunto 
 

Lausuntonaan lakivaliokunta esittää ulkoasiainvaliokunnalle, 
 

että ulkoasiainvaliokunta ottaa huomioon, mitä 

edellä on esitetty. 
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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 /kok 
Jukka Roos /sd 
Tero Rönni /sd 
Petri Salo /kok 
Pertti Salovaara /kesk 
Minna Sirnö /vas 
Timo Soini /ps 
Marja Tiura /kok 
Jan Vapaavuori /kok. 

 

Valiokunnan sihteerinä on toiminut 

valiokuntaneuvos Risto Eerola. 


