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Asia 
Hallituksen esitys HE 111/2004 vp ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehdyn 
yleissopimuksen kuolemanrangaistuksen poistamista koskevan 13 pöytäkirjan hyväksymisestä 

 
 

Yleistä 
 

Vuonna 1950 tehtyjä vuonna 1953 kansainvälisesti voimaan tullut Ihmisoikeuksien ja 
perusvapauksien suojaamiseksi tehty yleissopimus (Euroopan ihmisoikeussopimus) on 
Euroopan neuvoston merkittävin ihmisoikeussopimus. Se on tullut Suomessa voimaan 
vuonna 1990 (SopS 18-19/1990). Sopimusta on täydennettyjä muutettu useilla 
pöytäkirjoilla. 
 

Kuolemanrangaistuksen poistamista kaikissa olosuhteissa koskeva kolmastoista pöytäkirja 
on tehty 3.5.2002 ja se on tullut kansainvälisesti voimaan 1.7.2003. 
 

Pöytäkirjan on 4.10.2004 mennessä allekirjoittanut 42 Euroopan neuvoston jäsenvaltiota, 
joista sen on myös ratifioinut tai hyväksynyt 24 valtiota. EU-valtioista pöytäkirjan ovat 
ratifioineet Belgia, Irlanti, Itävalta, Kypros, Liettua, Malta, Portugal, Ruotsi, Slovenia, 
Tanska, Unkari, Viro, sekä Yhdistyneet kuningaskunnat. 
 

Suomen osalta pöytäkirja tulee voimaan seuraavan kuukauden ensimmäisenä päivänä sen 
jälkeen, kun on kulunut kolme kuukautta päivästä, jona ratifioimisasiakirja on talletettu. 
 
 

Sopimuksen tausta ja pöytäkirjan sisältö 
 

Euroopan ihmisoikeussopimuksen 2 artiklassa turvataan jokaisen oikeus elämään. 
Artiklan mukaan keneltäkään ei saa riistää hänen elämäänsä tahallisesti, paitsi 
tuomioistuimen päätöksen täytäntöönpanemiseksi silloin, kun hänet on tuomittu rikoksesta, 
josta laissa määrätään tällainen rangaistus. 
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2 Artiklan mukaan elämän riistämistä ei katsota artiklan vastaiseksi teoksi silloin, kun se 
seuraa voimankäytöstä, joka on ehdottoman välttämätöntä 
a) kenen hyvänsä puolustamiseksi laittomalta väkivallalta, 
b) laillisen pidätyksen suorittamiseksi tai laillisen vapaudenriiston kohteeksi joutuneen 

henkilön paon estämiseksi taikka 
c) mellakan tai kapinan kukistamiseksi laillisin toimin. 
 

Sopimusvelvoitteista poikkeaminen hätätilan aikana on tietyin edellytyksin mahdollista 
Euroopan ihmisoikeussopimuksen 15 artiklan nojalla. Määräys ei kuitenkaan salli 
poikkeamista 2 artiklasta, paitsi kun on kysymys laillisista sotatoimista johtuvista 
kuolemantapauksista. 

 

 



 

 

Vuonna 1983 tehdyn, kuolemanrangaistuksen poistamista koskevan kuudennen 
pöytäkirjan mukaan kuolemanrangaistus on poistettava. Ketään ei saa tuomita tällaiseen 
rangaistukseen, eikä tällaista rangaistusta saa panna täytäntöön. Pöytäkirjan 2 artiklan 
mukaan valtio voi lainsäädännössään määrätä kuolemanrangaistuksen sodan tai sen 
välittömän uhan aikana tehdyistä teoista. Tällaista rangaistusta voidaan ainoastaan käyttää 
lain nojalla ja sen säännösten mukaisesti. Valtion tulee myös ilmoittaa Euroopan 
neuvoston pääsihteerille asianmukaiset lainkohdat. Näin ollen kuudes pöytäkirja kieltää 
kuolemanrangaistuksen ehdottomasti ainoastaan rauhan aikana. 
 

Pöytäkirjan 3 artiklassa kielletään poikkeaminen sen määräyksistä yleissopimuksen 15 
artiklan nojalla. Pöytäkirjan 4 artikla sisältää kiellon tehdä varaumia yleissopimuksen 57 
artiklan nojalla. 
 

Nyt käsiteltävänä kolmastoista pöytäkirja on osa Euroopan neuvoston tavoitetta saada 
Euroopasta täysin kuolemanrangaistuksesta vapaa alue. Se täydentää edellä mainittua 
kuudetta pöytäkirjaa laajentamalla kuolemanrangaistuksen ehdottoman kiellon koskemaan 
rauhan ajan lisäksi koskemaan myös sodan ja sen välittömän uhan aikaa. 
 
 

YK:n ja EU:n merkityksestä kuolemanrangaistuksen poistamiseen 
 

Suomi ratifioi vuonna 1991 Yhdistyneiden Kansakuntien (YK) kansalaisoikeuksia ja 
poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimukseen 
(KP-sopimus, 1966, SopS 8/1976) vuonna 1989 tehdyn toisen valinnaisen pöytäkirjan 
kuolemanrangaistuksen poistamisesta (SopS 49/1991). 
 

Valinnaisen pöytäkirjan 1 artiklan mukaan ketään sopimusvaltion lainkäyttövallassa 
olevaa ei saa teloittaa, ja sopimusvaltioiden on ryhdyttävä kaikkiin tarpeellisiin toimiin 
poistaakseen kuolemanrangaistuksen lainkäyttövaltansa alueella. Pöytäkirjan 2 artikla 
mahdollistaa vakavia sota-aikana tehtyjä sotilaallista luonnetta omaavia rikoksia koskevan 
varauman. Suomi ei ole tällaista varaumaa tehnyt pöytäkirjan hyväksyessään ja on näin 
ollen jo tällä pöytäkirjalla kansainvälisesti sitoutunut kuolemanrangaistuksen poistamiseen 
kaikissa olosuhteissa. 
 

Euroopan unioni (EU) on vuodesta 1997 alkaen vuosittain esitellyt YK:n ih-
misoikeustoimikunnan istunnoissa kuolemanrangaistuksen poistamista koskevan 
päätöslauselman. 



 

3(4) 
EU:n ministerineuvosto hyväksyi kesäkuussa 1998 suuntaviivat EU:n politiikalle 
kuolemanrangaistukseen liittyvissä kysymyksissä suhteessa kolmansiin maihin, minkä 
jälkeen EU on aktiivisesti toiminut kuolemanrangaistuksen poistamiseksi ja on 
säännönmukaisesti ottanut yhteyttä kuolemanrangaistusta käyttävien maiden 
viranomaisiin. Valtioneuvoston selonteossa Suomen ihmisoikeuspolitiikasta vuodelta 
2004 on tarkemmin tehty selkoa demarsheista ja vuoropuheluista kolmansien maiden 
kanssa. 
 

EU:n ministerineuvostossa joulukuussa 2000 hyväksytyn EU:n perusoikeuskir-jan 1 luvun 2 
artiklassa  todetaan,  että  jokaisella  on  oikeus  elämään  eikä  ketään  saa  tuomita  kuolemaan  eikä  
teloittaa. 
 

Euroopan parlamentti on antanut useita päätöslauselmia koskien kuolemanrangaistusta ja sen 
täytäntöönpanon yleistä lykkäämistä. 
 
 

Esityksen vaikutukset 
 

Pöytäkirjasta ei aiheudu taloudellisia tai organisatorisia vaikutuksia, koska Suomen lainsäädäntö jo 
täyttää sopimuksen vaatimukset. Kuolemanrangaistus poistettiin rauhan ajan 
rangaistusjärjestelmästä vuonna 1949 annetulla lailla (728/1949) ja kokonaan vuonna 1972 
annetulla lailla (343/1972). 
 

Pöytäkirjaan sisältyvistä periaatteista johtuvat oikeudet ja vapaudet on Suomessa jo toteutettu sekä 
perustuslain- että laintasoisin säädöksin. Näin ollen esityksellä ei ole suoranaisia vaikutuksia 
yksilön asemaan muutoin kuin siten, että pöytäkirja mahdollistaa valituksen tekemisen 
kansainväliselle lainkäyttöelimelle eli Euroopan ihmisoikeustuomioistuimelle pöytäkirjassa 
tunnustetun oikeuden loukkauksesta. 
 
Pöytäkirjalla ei voida katsoa olevan vaikutusta tasa-arvon toteutumisen kannalta. 
 
 
 

Eduskunnan suostumuksen tarpeellisuus ja käsittelyjärjestys 
 

Perustuslain 94 §:n 1 momentin mukaan eduskunta hyväksyy sellaiset valtiosopimukset ja muut 
kansainväliset velvoitteet, jotka sisältävät lainsäädännön alaan kuuluvia määräyksiä tai ovat 
muutoin merkitykseltään huomattavia taikka vaativat perustuslain mukaan muusta syystä 
eduskunnan hyväksymisen. 

Valtiosopimuksen tai muun kansainvälisen velvoitteen määräys on Eduskunnan 
perustuslakivaliokunnan kannan mukaan luettava lainsäädännön alaan, jos 
1) määräys koskee jonkin perustuslaissa turvatun perusoikeuden käyttämistä tai rajoittamista, 
2) määräys muutoin koskee yksilön oikeuksien tai velvollisuuksien perusteita, 
3) määräyksen tarkoittamasta asiasta on perustuslain mukaan säädettävä lailla taikka 
4) määräyksen tarkoittamasta asiasta on voimassa lain säännöksiä tai 
5) siitä on Suomessa vallitsevan käsityksen mukaan säädettävä lailla. 
Perustuslakivaliokunnan mukaan kansainvälisen velvoitteen määräys kuuluu näiden perusteiden 
mukaan lainsäädännön alaan siitä riippumatta, onko määräys ristiriidassa vai sopusoinnussa 
Suomessa lailla annetun säännöksen kanssa (PeVL 11/2000 vp ja PeVL 12/2000 vp). 
 

Euroopan ihmisoikeussopimus on saatettu voimaan lailla (438/1990). Sama koskee sen lukuisia 
pöytäkirjoja. 
 

Eduskunnan suostumuksen tarpeeseen ja 13 pöytäkirjan voimaansaattamistapaan vaikuttaa 
pöytäkirjan 1 artikla, joka sisältää kuolemanrangaistuksen yleisen kiellon. Perustuslain 7 §:n 2 
momentin mukaan jokaisella on oikeus elämään sekä henkilökohtaiseen vapauteen, 
koskemattomuuteen ja turvallisuuteen. Pöytäkirjan 1 artikla koskee siten perustuslaissa turvatun 
perusoikeuden käyttämistä ja yksilön oikeuksien tai velvollisuuksien perusteita. Edellä esitetyistä 
syistä 1 artikla kuuluu lainsäädännön alaan ja edellyttää siten eduskunnan hyväksymistä. Mää-
räykset ovat sopusoinnussa Suomen lainsäädännön kanssa. 

Pöytäkirja laajentaa Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen tuomiovaltaa, mutta se ei sisällä 
määräyksiä, jotka koskisivat perustuslakia sen 94 §:n 2 momentissa tarkoitetulla tavalla. Näin 



 

ollen pöytäkirja voidaan hallituksen käsityksen mukaan hyväksyä äänten enemmistöllä ja ehdotus 
sen voimaansaattamislaiksi tavallisen lain säätämisjärjestyksessä. 
 

Edellä olevin perusteluin hallitus on katsonut, että 13 pöytäkirja kuuluu perustuslain 94 §:n 1 
momentin mukaisesti lainsäädännön alaan ja edellyttää siksi eduskunnan hyväksymistä. 
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Lakivaliokunnalle 
 
 
 

HALLITUKSEN ESITYS IHMISOIKEUKSIEN JA PERUSVAPAUKSIEN SUOJAAMISTA 
KOSKEVAN YLEISSOPIMUKSEN 13. PÖYTÄKIRJAN HYVÄKSYMISESTÄ SEKÄ LAIKSI 
PÖYTÄKIRJAN LAINSÄÄDÄNNÖN ALAAN KUULUVIEN MÄÄRÄYSTEN VOIMAAN-
SAATTAMISESTA 

 
Oikeusministeriöitä on pyydetty lausuntoa hallituksen esityksestä (111/2004 
vp), joka koskee Euroopan ihmisoikeussopimuksen kolmannentoista 
pöytäkirjan hyväksymistä ja voimaansaattamista. Oikeusministeriö on 
aikaisemmin esittänyt näkemyksensä ulkoasianministeriölle sekä pöytäkirjan 
allekirjoittamisesta (OM 80/43/2002, 8.4.2002) että luonnoksesta hallituksen 
esitykseksi (OM 10/86/2004, 15.5.2004). Näissä lausunnoissa esitetyt 
näkökannat on otettu asianmukaisesti huomioon, eikä oikeusministeriöllä ole 
huomautettavaa esitykseen. Oikeusministeriö esittää kunnioittavasti 
lakivaliokunnalle kuitenkin seuraavat, lähinnä valtiosääntöoikeudellisia 
seikkoja koskevat arvionsa. 
 
 

Kuolemanrangaistuksen kielto 
 
Oikeusministeriö on todennut aikaisemmassa lausunnossaan, että Euroopan 
ihmisoikeussopimuksen kolmattatoista pöytäkirjaa voidaan pitää merkittävänä 
kuolemanrangaistuksen vastaisena asiakirjana, joka Suomen tulisi allekirjoittaa 
ja hyväksyä. 
 

Pöytäkirjan pääasiallisena sisältönä on sen 1 artikla, joka velvoittaa sopi-
muspuolet poistamaan kuolemanrangaistuksen. Kuolemanrangaistukseen ei saa 
tuomita, eikä tällaista rangaistusta saa myöskään panna täytäntöön. 
Kuolemanrangaistuksen kielto on ehdoton, ja se koskee yhtälailla niin rauhan 
kuin sodankin aikaa. Tässä suhteessa pöytäkirja laajentaa rauhan aikaan 
rajoittuvaa kuolemanrangaistuksen kieltoa, joka sisältyy eduskunnan 
aikaisemmin hyväksymään Euroopan ihmisoikeussopimuksen kuudenteen 
pöytäkirjaan (SopS 18-19/1990). 
 
Pöytäkirjan hyväksymisellä ei ole vaikutusta Suomessa voimassaolevaan 
lainsäädäntöön. Kuolemanrangaistus poistettiin rauhanajan seuraamusjär-
jestelmästä vuonna 1949 annetulla lailla (728/1949). Kokonaan kuoleman-
rangaistus poistettiin rangaistusjärjestelmästä vuonna 1972 annetulla lailla 
(343/1972). 
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Suomi on myös hyväksynyt kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia kos-
kevan kansainvälisen yleissopimuksen (KP-sopimus) toisen valinnaisen 
pöytäkirjan kuolemanrangaistuksen poistamisesta (SopS 48-49/1991). Sen 
mukaan ketään sopimusvaltion lainkäyttövallassa olevaa ei saa teloittaa ja 
sopimusvaltioiden on ryhdyttävä toimiin poistaakseen kuolemanrangaistuksen 
lainkäyttövaltansa alueella. Pöytäkirjaan voi tehdä varauman, joka koskee 
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vakavia sota-aikana tehtyjä sotilaallista luonnetta omaavia rikoksia. Suomi ei 
ole tällaista varaumaa kuitenkaan tehnyt. 
 

Vuoden 1995 perusoikeusuudistuksen yhteydessä hallitusmuodon 6 §:n 2 
momenttiin sisällytettiin säännös, jonka mukaan ketään ei saa tuomita kuo-
lemaan. Uudistusta koskevan hallituksen esityksen (HE 309/1993 vp) mukaan 
muutos merkitsi sitä, että lain tasolla jo omaksuttu ja sittemmin KP-
sopimuksen toisella pöytäkirjalla ja Euroopan ihmisoikeussopimuksen 
kuudennella pöytäkirjalla vahvistettu kielto saa Suomessa myös valtionsi-
säisesti korkeamman hierarkkisen suojan. Kuolemanrangaistuksen kieltoa 
koskeva säännös otettiin sittemmin sellaisenaan uuden perustuslain (731/1999) 
7 §:n 2 momenttiin. 
 
Kuolemanrangaistuksen kiellon ehdottomuus merkitsee käytännössä sitä, että 
myöskään vieraan valtion viranomaiset eivät saa tuomita kuoleman-
rangaistukseen eivätkä panna täytäntöön tällaista rangaistusta Suomen alueella, 
vaikka niillä sinänsä saattaisi olla oikeus lainkäyttövallan harjoittamiseen täällä 
(ks. Pe VL 6/1997 vp). Kielto johtaa perustuslain 9 §:n 4 momentin mukaisesti 
myös siihen, että Suomen viranomaiset eivät saa myötävaikuttaa 
kuolemanrangaistuksen tuomitsemiseen ja täytäntöönpanoon Suomen 
ulkopuolella esimerkiksi karkottamalla tai luovuttamalla ulkomaalainen 
maahan, jossa häntä uhkaa kuolemanrangaistus. 
 
 

Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen tuomiovalta 
 
Kuten hallituksen esityksessä todetaan, pöytäkirjan hyväksyminen mahdol-
listaa valituksen tekemisen Euroopan ihmisoikeustuomioistuimelle pöytä-
kirjassa tunnustetun oikeuden loukkauksesta (pöytäkirjan 5 artikla). Valtio-
sääntöoikeudellisesta näkökulmasta katsoen tämä merkitsee ihmisoikeus-
tuomioistuimen Suomea sitovan tuomiovallan laajentamista, ja pöytäkirja 
koskettaa näin ollen Suomen täysivaltaisuutta. 
 
Pöytäkirjan hyväksyminen ei kuitenkaan muuta ihmisoikeustuomioistuimen 
tuomiovallan laatua, eikä sillä ole tosiasiassa suurta merkitystä myöskään 
tuomiovallan laajuuteen ottaen huomioon Suomen aikaisemmin hyväksymät 
kansainväliset velvoitteet sekä Suomessa voimassa oleva kansallinen 
lainsäädäntö. Pöytäkirjan 5 artiklassa tarkoitetun tuomiovallan laajentumisen 
voidaan myös katsoa olevan sopusoinnussa perustuslain 1 §:n 3 momentin 
kanssa, jonka mukaan Suomi osallistuu kansainväliseen yhteistyöhön 
ihmisoikeuksien turvaamiseksi sekä yhteiskunnan kehittämiseksi. 
Oikeusministeriö yhtyykin esityksessä lausuttuun näkemykseen siitä, ettei 
ihmisoikeustuomioistuimen tuomiovallan laajentaminen koske perustuslakia 
sen 94 §:n 2 momentissa ja 95 §:n 2 momentissa tarkoitetulla tavalla. 
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Eduskunta on 15 päivänä kesäkuuta 2004 lähettänyt lakivaliokuntaan valmistelevasti 

käsiteltäväksi hallituksen esityksen ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamista 

koskevan yleissopimuksen kolmannentoista pöytäkirjan hyväksymisestä sekä laiksi 

pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (HE 

111/2004 vp). 
 
 
Asiantuntijat 

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina 

- lainsäädäntösihteeri Leena Leikas, ulkoasiainministeriö 

- erityisasiantuntija Anna-Elina Pohjolainen, oikeusministeriö. 
 
 
 
HALLITUKSEN ESITYS 
 

Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi ihmisoikeuksien ja perusvapauksien 

suojaamiseksi vuonna 1950 tehtyyn yleissopimukseen toukokuussa 2002 tehdyn, 

kuole- 

HE 111/2004 vp Versio 0.1 

manrangaisruksen poistamista kaikissa olosuhteissa koskevan kolmannentoista pöytäkirjan. 

Pöytäkirja täydentää vuonna 1983 tehtyä, kuolemanrangaistuksen poistamista koskevaa 

yleissopimuksen kuudetta pöytäkirjaa, joka sallii kuolemanrangaistuksen sodan tai sen välittömän 

uhan aikana tehdyistä teoista. Kolmannentoista pöytäkirjan mukaan kuolemanrangaistus on aina 

kielletty. 

Pöytäkirja on tullut kansainvälisesti voimaan heinäkuussa 2003. Suomen osalta pöytäkirja 

tulee voimaan sen kuukauden ensimmäisenä päivänä, joka seuraa, kun on kulunut kolme kuukautta 

Suomen hyväksymiskirjan tallettamispäivästä. 

Esitykseen sisältyy lakiehdotus pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten 

voimaansaattamisesta. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan samana ajankohtana kuin 

pöytäkirjakin. 
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VALIOKUNNAN KANNANOTOT 

Perustelut 

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta 

pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Lakivaliokunta puoltaa hallituksen esityksen 

hyväksymistä. Valiokunta on tehnyt voimaansaattamislakieh-dotuksen 1 §:ään kielellisen 

tarkistuksen. 
 
 
Päätösehdotus 
 
Edellä esitetyn perusteella lakivaliokunta ehdottaa, 

 

että eduskunta hyväksyy ihmisoikeuksien ja 

perusvapauksien suojaamista koskevan yleisso 
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pimuksen Vilnassa 3 päivänä toukokuuta 2002 

tehdyn kolmannentoista pöytäkirjan ja 

että lakiehdotus hyväksytään muutoin hallituksen 

esityksen mukaisena paitsi l § muutettuna 

seuraavasti: 
 

1 § 

Ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamista koskevan yleissopimuksen Vilnassa 

3 päivänä toukokuuta 2002 tehdyn kolmannentoista pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvat 

määräykset ovat lakina voimassa sellaisina kuin Suomi on niihin sitoutunut. 
Helsingissä 12 päivänä lokakuuta 2004 

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa pj.    Tuija 

Brax /vihr 
vpj. 
jäs. 

fiusanna Rahkonen /s|d 
Esko Ahonen /kesk Lasse 
Hautala /kesk 

 
Tatja Karvonen /kesk Petri 
Neittaanmäki /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 jMarja 
Tiura /lcoft Jan Vapaavuori 
/kok. 

 
Valiokunnan sihteerinä on toiminut 

valiokuntaneuvos Risto Eerola. 


