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HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE RIKOKSEN JOHDOSTA TAPAHTUVAA 
LUOVUTTAMISTA KOSKEVAN POHJOISMAIDEN VÄLISEN SOPIMUKSEN (POHJOISMAINEN 
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KUULUVIEN MÄÄRÄYSTEN VOIMAANSAATTAMISESTA SEKÄ ERÄIKSI SIIHEN LIITTYVIKSI 
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Yleistä 
 
Rikoksen johdosta tapahtuvaa luovuttamista koskee Suomessa kolme lakia: pohjoismainen 
luovuttamislaki, EU-puitepäätökseen perustuva laki luovuttamisesta EU:n jäsenvaltioiden välillä 
sekä yleinen luovuttamislaki, jota sovelletaan, jos kyseessä on ns. kolmas valtio eikä ole 
luovuttamisesta ole valtioiden välistä sopimusta. Uusi laki olisi EU-luovuttamislakiin nähden 
ensisijainen suhteessa Ruotsiin ja Tanskaan. 
 
Hallituksen esityksessä ehdotetaan, että pohjoismainen luovuttamislaki vuodelta 1960 korvattaisiin 
uudella lailla. Ehdotuksen taustalla on Pohjoismaiden välillä 15.12.2005 tehty sopimus. Sopimus 
rakentuu EU:n puitepäätöksessä omaksuttujen ratkaisujen varaan, mutta menee sitä pidemmälle. 
Uudella lailla saatettaisiin sopimusmääräykset kansallisesti voimaan. Lisäksi esitetään, että 
eduskunta hyväksyisi sopimuksen. Sopimuksen voimaansaattamista koskeva laki tulisi voimaan 
tasavallan presidentin asetuksella säädettävänä ajankohtana. 
 
Luovuttamislain soveltamisala 
 
Henkilö voitaisiin luovuttaa Suomesta syytetoimenpiteitä varten sellaisen rikoksen johdosta, josta 
on säädetty rangaistukseksi vankeutta, tai ehdottoman vankeusrangaistuksen tai muun rikokseen 
perustuvan vapaudenmenetyksen täytäntöönpanoa varten. Voimassa olevan pohjoismaisen 
luovuttamislain mukaan myös epäilty voidaan luovuttaa. EU-luovuttamislain mukaan 
luovuttamiseen voidaan suostua syytetoimenpiteitä varten, jos 2(3) 

 
 
 

teosta on säädetty vähintään vuosi vankeutta, ja täytäntöönpanotoimia varten, jos tuomittu rangaistus on vähintään 
neljä kuukautta vankeutta. 
 
Luovuttamiseen olisi suostuttava, jos luovuttamisen edellytykset ovat käsillä eikä tapaukseen sovellu laissa 
säädetty kieltäytymisperuste. Sääntely vastaa EU-luovuttamislakia. Voimassa olevan pohjoismaisen 
luovuttamislain mukaan luovuttamiseen suostuminen on aina harkinnanvaraista. 
 
Suurimpana muutoksena luovuttamisen aineellisissa edellytyksissä olisi velvollisuus luovuttaa Suomen 
kansalainen ilman erityisiä rajoituksia. Sama koskisi luovuttamista poliittisen rikoksen johdosta. Suomen 
kansalainen olisi kuitenkin oikeutettu kärsimään toisessa Pohjoismaassa tuomitun vankeusrangaistuksen 
Suomessa, jos tällainen ehto hänen pyynnöstään otetaan luovuttamispäätökseen. Luovuttaminen ei myöskään 
edellyttäisi, yhtä poikkeusta lukuun ottamatta, että luovuttamispyynnön perusteena oleva teko olisi rangaistava 
myös Suomen lain mukaan (kaksoisrangaistavuus). 
 
Luovuttamiseen voitaisiin suostua edellä tarkoitetun vankeusuhkaisen rikoksen ja vankeusrangaistuksen 
täytäntöönpanon yhteydessä myös lievempien tekojen ja seuraamusten osalta. 
 
Kieltäytymisperusteet 
 
Laissa olisi seitsemän ehdotonta ja viisi harkinnanvaraista kieltäytymisperustetta. Ne liittyvät luovutettavaksi 
pyydetyn suojelemiseen perus- ja ihmisoikeusloukkauksilta sekä inhimilliseen kohtuuttomuuteen, saman asian 



 

vireillä olemiseen Suomessa tai jo ratkaisemiseen kertaalleen, yleiseen armahdukseen, luovutettavan nuoruuteen, 
rangaistuksen täytäntöönpanoon Suomessa sekä siihen, että teko on tehty Suomessa eikä ole täällä rangaistava. 
 
Edelleen luovuttaminen ja ns. erityissääntö 
 
Pääsääntönä olisi, että luovuttaminen edelleen kolmanteen Pohjoismaahan olisi sallittua ilman ensiksi 
luovuttaneen Pohjoismaan suostumusta. Vastaavasti Pohjoismaahan luovutettuun saataisiin pääsääntöisesti 
kohdistaa myös sellaisia syyte- tai täytäntöönpanotoimia, joita ei ole luovuttamispyyntöön sisällytetty. Tämä 
poikkeaa voimassa olevista luo-vuttamislaeista. 
 
Toimivaltaiset viranomaiset 
 
Luovuttamisesta toiseen Pohjoismaahan ja henkilön pitämisestä säilössä päättäisivät neljä käräjäoikeutta 
(Helsinki, Kuopio, Oulu, Tampere) siellä toimivaltaisen kihlakunnansyyttäjän vaatimuksesta. Käräjäoikeuden 
päätöksestä haettaisiin muutosta suoraan korkeimmalta oikeudelta ilman valituslupaa. Menettelyssä 
noudatettaisiin soveltuvin osin rikosoikeudenkäynnistä säädettyä. 
 
Suomeen luovuttamista pyytäisi rangaistuksen täytäntöönpanoa varten rikosseuraamus-virasto ja syytetoimia 
varten syyttäjä, jolla olisi oikeus ajaa syytettä asianomaisesta rikoksesta. 
Toimivaltaiset viranomaiset ovat samat kuin EU-luovuttamislaissa. Voimassa olevan pohjoismaisen 
luovuttamislain mukaan Suomesta luovuttamisesta päättää sisäasiainministeriö. Luovuttamista Suomeen voi 
pyytää pidättämiseen oikeutettu virkamies eli esimerkiksi poliisipäällystöön kuuluva poliisimies tai virallinen 
syyttäjä. 
 
Muut lait 
 
Pakkokeinolakiin ehdotetaan otettavaksi erityinen säännös vangitsemisen edellytyksistä luovuttamispyynnön 
tekemistä varten. Säännös koskisi kaikkia luovuttamistapauksia, koska kaikissa luovuttamislaeissa vaaditaan 
luovuttamispyynnön perustaksi vangitsemispäätöstä (tai täytäntöönpanokelpoista tuomiota). Lisäksi 
luovuttamisasiaa käsittelevälle käräjäoikeudelle ehdotetaan oikeutta päättää asiaan liittyvästä takavarikosta. 
 
Yleiseen luovuttamislakiin, EU-luovuttamislakiin sekä huoltoa tai hoitoa koskevan päätöksen täytäntöönpanoa 
varten tapahtuvasta luovuttamisesta toiseen Pohjoismaahan annettuun lakiin tehtäisiin lähinnä teknisluontoisia 
tarkistuksia. 
 
Säätämisjärjestys ja voimaantulo 
 
Ennen muutosta perustuslain 9 §:n 3 momentissa kiellettiin Suomen kansalaisen luovuttaminen. Lainmuutoksen 
(L 802/2007) jälkeen Suomen kansalainen saadaan luovuttaa maahan, jossa hänen ihmisoikeutensa ja 
oikeusturvansa on taattu. Pykälän 4 momentin mukaan muun maan kansalaisen luovuttaminen on sallittu valtioon, 
jossa häntä ei uhkaa kuolemanrangaistus, kidutus tai muu ihmisarvoa loukkaava kohtelu. 
 
Perustuslain 9 §:n 3 momentin muutos tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 2007, joten lait voidaan käsitellä 
normaalissa lainsäätämisjärjestyksessä. Perustuslakivaliokunta (PeVL 18/2003) on todennut EU-luovuttamislain 
yhteydessä, että lakiin otetut kieltäytymisperusteet antavat riittävät oikeussuojatakeet toisen valtion kansalaiselle. 
Vastaavasti asiaa on arvosteltava myös Suomen kansalaisen osalta. 
 
Lait ovat, sopimuksen voimaansaattamislakia lukuun ottamatta, tarkoitetut tulemaan voimaan 1 päivänä 
tammikuuta 2008. Tanska on saattanut sopimuksen kansallisesti voimaan. Norjassa vastaava lakiehdotus aiotaan 
antaa parlamentille kuluvana syksynä. Myös muut Pohjoismaat valmistelevat asiaa. 
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Viite: Lakivaliokunnan asiantuntjjakutsu 4.9.2007 liittyen hallituksen esitykseen 
Eduskunnalle (HE 51/2007 vp) rikoksen johdosta tapahtuvaa luovuttamista koskevan Pohjoismaiden 
välisen sopimuksen (pohjoismainen pidätysmääräys) hyväksymiseksi ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien mää-
räysten voimaansaattamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi 
 
LAUSUNTO 

 
Sisäasiainministeriön poliisiosasto pitää tehtyä lakiesitystä pääosiltaan hyvänä ja 
suhtautuu siihen myönteisesti. Rikoksesta epäillyn ja tuomitun luovutta-mismenettelyn 
yksinkertaistaminen ja nopeuttaminen on prosessiekonomisesti ajatellen 
oikeansuuntainen ratkaisu. JSfiin ikään pyrkimystä yhdenmukaiseen menettelyyn EU-
luovuttamislain kanssa voidaan pitää kannatettavana. 
 
Poliisiosasto katsoo kuitenkin, että Pohjoismaiden välillä olisi hyvä säilyttää 
mahdollisuus luovuttaa rikoksesta epäilty myös esitutkintaa varten, kuten lakia 
valmistellut oikeusministeriön asettama työryhmä mietinnössään yksimielisesti esitti. 
Poliisiosasto tiedostaa, ettei käytäntö ole yleinen eurooppalaisessa 
luovutusmenettelyssä. Poliisiyhteistyö Pohjoismaiden välillä on kuitenkin ollut toimivaa 
ja tiivistä jo 1960-luvulta lähtien. Lisäksi se on ollut syvemmälle menevää kuin vastaava 
eurooppalainen poliisiyhteistyö. 
 
Näin ollen poliisiosasto katsoo, että tietyissä tapauksissa rikoksesta epäillyn 
luovuttaminen esitutkintaa varten on tärkeää esitutkinnan turvaamiseksi ja rikosvastuun 
toteuttamiseksi. Tarkempien perustelujen osalta sisäasiainministeriön poliisiosasto 
viittaa keskusrikospoliisin lakivaliokunnalle esittämään lausuntoon ja yhtyy siinä 
esitettyihin perusteluihin. 
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HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE RIKOKSEN JOHDOSTA TAPAHTUVAA LUOVUTTA-
MISTA KOSKEVAN POHJOISMAIDEN VÄLISEN SOPIMUKSEN (POHJOISMAINEN PIDÄTYS-
MÄÄRÄYS)HYVÄKSYMISEKSI JA LAIKSI SEN LAINSÄÄDÄNNÖN ALAAN KUULUVIEN MÄÄ-
RÄYSTEN VOIMAANSAATTAMISESTA SEKÄ ERÄIKSI SIIHEN LIITTYVIKSI LAEIKSI 
 
 
 
 
Helsingin käräjäoikeus kunnioittavasti esittää seuraavaa. 
 
 
4 § Ehdottomat kieltäytymisperusteet 
 
 
Kohdan 6 kieltäytymisperuste, joka koskee kuolemanrangaistuksen, kidutuksen, muun ihmisarvoa 
loukkaavan kohtelun uhkaa, joutuminen alkuperän, yhteiskuntaryhmään kuulumisen, uskonnon, 
vakaumuksensa tai poliittisen mielipiteen vuoksi henkeään uhkaavan tai muun vainon kohteeksi 
tai joutuminen ihmisoikeuksien tai perustuslaissa turvatun oikeusturvan, sananvapauden tai 
yhdistymisvapauden loukkauksen kohteeksi, on tarpeeton. Kysymys on Pohjoismaisesta 
luovuttamislaista ja luovuttamisesta toiseen Pohjoismaahan. Sopimuksessa ei ole vastaavaa 
kieltäytymisperustetta. Ehdotuksen perusteluissa on todettu, että myös EU-luovuttamislain 5 §:n 1 
momentin 6 kohta sisältää vastaavan kieltäytymisperusteen. Tämä pitää paikkansa. Ongelmana 
on kuitenkin se, että sittemmin on paljastunut, että tämä EU-luovuttamislain säännös on EU-
puitepäätöksen vastainen. On mahdollista ja jopa todennäköistä, että Suomi joutuu muuttamaan 
EU-luovutuslakia poistamalla tämän kieltäytymisperusteen laista kokonaan, vaikka se on samalla 
tavalla mainittu EU-puitepäätöksen johdannossa kuin tätäkin ehdotusta koskevan sopimuksen 
johdannossa. 

4 §:n 2 momentin kieltäytymisperuste, jonka mukaan luovuttamisesta tulisi kieltäytyä, jos se olisi 
asianomaisen henkilön ikään, terveydentilaan tai muihin henkilökohtaisiin seikkoihin tai olosuhtei-
siin nähden inhimillisistä syistä kohtuutonta, eikä kohtuuttomuus poistu luovuttamista lykkäämällä, 
on tarpeeton. Sopimus ei sisällä vastaavaa perustetta. On totta, että momenttivastaa EU-
luovuttamislain 5 §:n 2 momenttia, joka lisättiin lakiin eduskuntakäsittelyssä. Ongelmana on tä-
mänkin kieltäytymisperusteen osalta kuitenkin se, että sittemmin on paljastunut, että tämä EU-
luovuttamislain säännös on EU-puitepäätöksen vastainen. On mahdollista ja jopa todennäköistä, 
että Suomi joutuu muuttamaan EU-luovutuslakiaan poistamalla tämänkin kieltäytymisperusteen 
laista kokonaan. Ehdotetussa 2 momentissa tarkoitetut kohtuuttomuudet ovat ratkaistavissa esi-
tyksen 44 §:n nojalla siirtämällä täytäntöönpanoa, mitä on pidettävä täysin riittävänä oikeussuoja-
keinona. 
Lisäksi on huomattava, että ehdotuksen 63 §:n mukaan tuomioistuin voi luovuttamista koskevassa 
päätöksessään määrätä, että takavarikoitu esine tai valtiolle tuomittu omaisuus on siirrettävä luo-
vuttamista pyytäneelle Pohjoismaalle niin kuin siitä erikseen säädetään. On todettava, että Sopi-
muksen 25 artiklassa, joka koskee esineiden, joita vaaditaan todistusaineistoksi tai on hankittu ri-
koksella, luovuttamista, artiklan 2 kappaleessa todetaan, että esineet luovutetaan myös siinä ta-
pauksessa, ettei pidätysmääräystä voida panna täytäntöön siksi, että henkilö on kuollut tai paen-
nut. Esitys ei sisällä tätä kohtaa, vaikka se on sopimuksessa. Tähän palataan jäljempänä lausun-
nossa pykälän 63 kohdalla. 
 
 
5 § Harkinnanvaraiset kieltäytymisperusteet 
 
 
5 §:n 1 momentin 2 kohdan mukaan luovuttamisesta voidaan kieltäytyä, jos pyynnön perusteena 
olevasta teosta on Suomessa päätetty jättää syyte nostamatta tai nostetusta syytteestä on luovut-
tu. On todettava, että näiden ratkaisujen tulisi olla oikeusvoiman saaneita. Tarkoitus lienee, että 
mikäli esim. jostakin vakavasta rikoksesta on päätetty jättää syyte nostamatta tai nostetusta syyt-
teestä on luovuttu ja myöhemmin ilmenee, että syytteen tueksi löytyy riittäviä todisteita, ei kieltäy-
tymistä tällä perusteella tulisi edes harkinnanvaraisesti olla. Kohtaan voitaisiin lisätä _on Suomes-
sa oikeusvoimaisesti päätetty jättää syyte nostamatta tai nostetusta syytteestä on oikeusvoimai-
sesti luovuttu. 
 
 
29 § Määräajat 
 
 
Ehdotuksen 29 §:n mukaan jos luovutettavaksi pyydetty on suostunut luovuttamiseen, käräjäoi-
keuden on tehtävä luovuttamista koskeva päätös kolmen päivän kuluessa suostumuksen antami-
sesta. EU-luovuttamislain 32 §:ssä on vastaava määräaika. Lainkohtaa sovellettaessa on aiheutu-
nut epäselvyyttä siitä, mistä suostumuksenantoajankohdasta määräaika lasketaan. Suostumushan 
voidaan antaa myös kiinnioton yhteydessä poliisille tai käsiteltäessä säilössäpitoasiaa eri pääkäsit-
telyssä kuin luovuttamisasiaa. 
 
EU-luovuttamislakia koskevassa hallituksen esityksessä (HE 88/2003 vp, s.44) on todettu, että 
suostumus annettaisiin käräjäoikeuden istunnossa. Pohjoismaista luovutuslakia koskevassa ehdo-



 

tuksessa hallituksen esitykseksi määräajan laskemisen alkamisajankohtaa ei mainita. Pohjoismai-
seen lakiin olisi selvyyden vuoksi kirjattava se, että määräaika lasketaan siitä, kun suostumus on 
annettu käräjäoikeudessa luovuttamisasian pääkäsittelyssä. 
 
 
50 § Edellytykset pyynnön esittämiselle 
 
 
Ehdotuksen 2 momentin mukaan kiinniottamista ja luovuttamista Suomeen vapausrangaistuksen 
täytäntöönpanoa varten voidaan pyytää, jos pyynnön perusteena olevasta teosta on annettu täy-
täntöönpanokelpoinen tuomio Suomessa ja tuomittu seuraamus on vankeusrangaistus. Ehdotus 
on yhdenmukainen EU-luovuttamislain 53 §:n 2 momentin kanssa. Sopimuksen 2 artiklan 1 kohta 
ei edellytä tuomion täytäntöönpanokelpoisuutta vaan vapausrangaistustuomion tai muun vapau-
denmenetystä koskevan toimenpiteen antamista. Kiinnitämme huomiota siihen, että EU-
puitepäätöksen 2 artiklani kohdan mukaan luovuttamisen edellytykseksi riittää rangaistustuomion 
tai turvaamistoimenpiteen antaminen eikä täytäntöönpanokelpoisuutta edellytetä. Ehdotettu täy-
täntöönpanokelpoisuuden vaatimus saattaa estää luovuttamisen tilanteissa, joissa se olisi perus 



 

teltua, esim. törkeistä talousrikoksista pitkiin vapausrangaistuksiin vasta kansliassa annetulla tuo-
miolla ja siinä heti vangittavaksi määrättyihin henkilöihin. 63 § Etsintä, takavarikko ja omaisuuden 
siirtäminen 
 
Ehdotus kotietsinnän ja takavarikon suorittamisesta ilman luovuttamista pyytävän Pohjoismaan 
pyyntöä on perusteltu. Luovuttamista pyytävä Pohjoismaa ei välttämättä edes tiedä takavarikoita-
van omaisuuden olemassaolosta. 
 
Sopimuksen 25 artiklassa, joka koskee esineiden, joita vaaditaan todistusaineistoksi tai on hankit-
tu rikoksella, luovuttamista, artiklan 2 kappaleessa todetaan, että esineet luovutetaan myös siinä 
tapauksessa, ettei pidätysmääräystä voida panna täytäntöön siksi, että henkilö on kuollut tai 
paennut. Ehdotettu laki ei sisällä tätä kohtaa. 63 §:ään tulisi lisätä säännös, jonka mukaan esineet 
luovutetaan myös tässä tapauksessa. 
 
 
PAKKOKEINOLAKIIN EHDOTETTU MUUTOS 
 
 
Vangitsemisen edellytyksiä koskevaan pakkokeinolain 8 §:ään ehdotetaan lisättäväksi uusi 3 mo-
mentti, jonka mukaan rikoksesta säädetty ankarin rangaistus on vähintään vuosi vankeutta ja hen-
kilö tullaan pyytämään luovutettavaksi Suomeen. Vangitsemisen perusteena olisi näin tuleva luo-
vuttamisesta päättäminen, jonka edellytyksenä olisi kyseinen vangitsemispäätös. Henkilöön koh-
distuvan vapaudenriiston perusteiden on syytä olla täsmällisiä. Vähintäänkin hallituksen esityksen 
perusteluissa tulisi korostaa, että vangitseminen ehdotetulla perusteella on aina toissijaista vangit-
semiskynnyksen alhaisuudesta huolimatta. 
 
Helsingissä 21 päivänä syyskuuta 2007 
 
Riitta Kiiski 
 
 
käräjätuomari 
VALTAKUNNANSYYTTÄJÄNVIRASTO HE 51/2007 vP 
 
 

VALTAKUNNANSYYTTÄJÄNVIRASTON PUHEENVUORO 21.9.2007 KOKOONTUVAN 
LAKIVALIOKUNNAN KOKOUKSESSA 
 
Hallituksen esitys HE 51/2007 rikoksen johdosta tapahtuvaa luovuttamista koskevan Pohjoismaiden välisen 
sopimuksen (Pohjoismainen pidätysmääräys) hyväksymiseksi ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien 
määräysten voimaansaattamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. 

 
 

Rikoslainkäytön tehtävänä on rikosoikeudellisen vastuun toteuttaminen. Kansallisten 
rangaistussäännösten soveltamisalaa määrittävät kansainväliset tuomiovaltaperiaatteet ovat 
kehittyneitä ja nykyaikaisia. Tuomiovaltaperiaatteista huolimatta saattaa käytännössä esiintyä 
tilanteita, joissa rikoksentekijä ilman rikoksen johdosta tapahtuvaa luovuttamista voisi säästyä 
rikosvastuun toteuttamiselta. Luovuttamismahdollisuus on toisin sanoen rikoslainkäytön 
keskeisen tarkoituksen varmistava rajat ylittävän rikostorjunnan muoto. 
 
Luovuttamismenettelyssä on luonnollisesti otettava huomioon luovuttamisen kohteeksi joutuvan 
henkilön oikeusturva. Korostunut merkitys on tässä suhteessa sillä luottamuksella, jota 
luovuttamismenettelyyn osallisena olevat valtiot ja sen kohteeksi joutuvat yksilöt järjestelmää 
kohtaan tuntevat. On voitava luottaa siihen, että valtiot täyttävät niille kuuluvat velvoitteet 
asianmukaisesti ja sovitun mukaisesti. Tämä luottamus on pohjoismaiden välillä perinteisesti 
ollut vahvaa, eikä ns. Pohjoismaisen pidätysmääräyksen käyttöön ottaminen sitä 
syyttäjälaitoksen näkemyksen mukaan horjuttaisi. 
 
Pohjoismaista pidätysmääräystä koskevien säännösten keskeisenä tarkoituksena on ollut 
Pohjoismaisen luovuttamismenettelyn yhtenäistäminen Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä 
sovelletun luovuttamismenettelyn kanssa. Perustellusti voidaan tämän johdosta todeta, että nyt 
ehdotettu menettelymuutos on omiaan entisestään vahvistamaan vapauteen kohdistuvien 
toimenpiteiden ennakoitavuutta, yhdenmukaisuutta ja toimivuutta. 
 
Pohjoismaisen pidätysmääräyksen erot suhteessa Eurooppalaiseen pidätysmääräykseen ja sen 
mukanaan tuomat muutokset suhteessa nykyisin voimassa olevaan Pohjoismaiseen 
luovuttamislakiin on kattavasti esitetty lakiehdotuksen esitöissä. Kootusti voidaan todeta, että 
Pohjoismainen pidätysmääräys madaltaa luovuttamiskynnystä ja nopeuttaa asian käsittelyä. 
Pohjoismaisten oikeusjärjestelmien samankaltaisuuden ja keskinäisen luottamuksen vuoksi 
luovuttamiskynnyksen madaltuminen ei vaarantane yksilön oikeusturvaa. 
 
Pohjoismaista pidätysmääräystä voidaan soveltaa rikosoikeudenkäynnin tai vapausrangaistuksen 
tai vapaudenmenetystä koskevan toimenpiteen täytäntöönpanoa varten. Lakiehdotuksen 



 

esitöiden mukaan pidätysmääräystä voidaan soveltaa myös rikoksesta epäiltyyn henkilöön 
tapauksissa, joissa syyttäjä on harkinnut, että asiassa olemassa olevien tietojen mukaan on 
edellytykset syytteen nostamiselle. Kaikissa tapauksissa poliisin ja syyttäjän välisellä 
yhteistyöllä on oikeudenkäynnin turvaamisen kannalta kuitenkin suuri merkitys. Toimivat 
suhteet ja yhteistyöhön jo tehdyt panostukset edesauttavat tehtävän onnistumista. 

Keskusrikospoliisi LAUSUNTO 1 
(2) 
Rikostietopalvelu 

 
19.9.2007 HE 51/2007 vp 

 

Eduskunnan lakivaliokunnalle 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HALLITUKSEN ESITYKSESTÄ POHJOISMAISEN PIDÄTYSMÄÄRÄYKSEN 
HYVÄKSYMISEKSI JA LAIKSI SEN LAINSÄÄDÄNNÖN ALAAN KUULUVIEN MÄÄRÄYSTEN 
VOIMAANSAATTAMISESTA 

Eduskunnan lakivaliokunta on pyytänyt keskusrikospoliisia 
lähettämään edustajansa kuultavaksi asiantuntijana 21.9.2007 kello 
9.30 alkavaan kokoukseensa, joka käsittelee otsikkoainetta. 
Keskusrikospoliisin määräämänä asiantuntijana esitän kunnioittavasti 
kirjallisena lausuntonani seuraavaa: 
 
KRP pitää ehdotusta pääosin hyvänä, koska se tehostaa, selkeyttää ja 
nykyaikaistaa menettelyä luovutusasioissa Pohjoismaiden välillä. KRP 
pitää kuitenkin tärkeänä myös seurata uuden menettelyn sujuvuutta, 
jotta siinä mahdollisesti esiintyvät ongelmat saadaan pikaisesti 
korjattua. KRP.n puolesta haluan vielä kiinnittää lakivaliokunnan 
huomiota seuraavaan: 
 
Oikeusministeriö asetti pohjoismaisen EAW -lain valmistelua varten 
työryhmän, joka luovutti yksimielisen mietintönsä 24.1.2007. 
Työryhmässä oli virkamiehiä oikeusministeriön lisäksi 
valtakunnansyyttäjänvirastosta, Helsingin käräjäoikeudesta, 
sisäasiainministeriöstä ja keskusrikospoliisista. Työryhmän 
yksimielisen mietinnön mukaan lakia voitaisiin soveltaa henkilön 
luovuttamiseen esitutkinta-ja syytetoimenpiteitä varten. 
 
Työryhmän mietintö lähetettiin oikeusministeriöstä lausuntokierrokselle 
31.1.2007. Laaditun 20.4.2007 päivätyn lausuntoyhteenvedon mukaan 
keskeisimmät lausunnoissa tehdyt muutosehdotukset koskevat 
ehdotetun uuden pohjoismaisen luovuttamislain soveltamisalaa ja 
eduskunnalle 24.8.2007 annetussa hallituksen esityksessä 
soveltamisala onkin supistettu siten, että henkilö voidaan luovuttaa 
ainoastaan syytetoimia varten. Hallituksen esityksen mukaan: " 
Yksittäisistä kysymyksistä kiinnitettiin eniten huomiota siihen, että lain 
soveltamisalaan kuuluisi epäillyn luovuttaminen ilman erityisiä 
rajoituksia. Useat lausunnonantajat vastustivat ehdotusta tältä osin tai 
suhtautuivat siihen varauksellisesti. Esitystä on tarkistettu tältä osin." 
 
Lausuntoja annettiin 16. Lausunnoista on laadittu tiivistelmä, jonka 
mukaan soveltamisalaa halusivat supistaa seuraavat neljä 
lausunnonantajaa: oikeusministeriön kansainvälinen yksikkö, 
valtakunnansyyttäjänvirasto sekä Helsingin ja Tampereen 
kihlakunnansyyttäjänvirastot (Lausuntoja ja«celvi-tyksiä 2007:8, 
oikeusministeriö). 

 
 
 
Keskusrikospoliisi 

Keskusrikospoliisi 2 
(2) 
Rikostietopalvelu 

 
 
 
 



 

Lausunnoissa esitystä pidettiin pääosin onnistuneena, eikä yksikään 
lausunnonantaja vastustanut yleisesti esitystä. Toimivaltaisten 
viranomaisten ja menettelyn säätämistä mahdollisimman 
yhdenmukaiseksi EU-luovuttamislain kanssa pidettiin laajalti 
perusteltuna. 
 
Perehdyttäessä niihin perusteisiin, joita oikeusministeriön 
kansainvälinen yksikkö ja syyttäiävirastot ovat käyttäneet 
soveltamisalan supistamisen puolesta, havaitaan että nämä 
lausunnonantajat eivät ainakaan julkaistun lausuntoyhteenvedon 
mukaan ole ottaneet huomioon lainkaan, että työryhmän yksimielisesti 
ehdottama mahdollisuus luovutukseen esitutkinta-toimenpiteitä varten 
olisi edellyttänyt aina vangitsemispäätöstä, jonka tuomioistuin tekee 
syyttäjän esityksestä. 
 
Keskusrikospoliisi osoittaisi enemmän luottamusta syyttäjä-ja 
tuomioistuinlaitokseen kuin oikeusministeriön kansainvälinen yksikkö, 
joka lausunnossaan toteaa katsovansa, että Suomeen luovuttamisen 
osalta on vaara, että sopimuksen tarkoittamasta oikeudellisesta 
päätöksestä tulee käytännössä esitutkintaviranomaisen antama ja 
syyttäjän vahvistama kuulusteluun nou-tomääräys. 
 
Valtakunnansyytäjänvirasto, jonka edustaja oli mukana yksimielisessä 
työryhmässä, puolestaan ei näytä luottavan syyttäjien kykyyn arvioida 
tullaanko syyte nostamaan vakavassa rikosjutussa, jossa tuomioistuin 
katsoo vangitsemisen edellytysten olevan käsillä, lausuessaan:" 
Viraston mukaan oikeuskäytännössä on esiintynyt tilanteita, joissa 
asiassa on käynnistetty pohjoismainen luovuttamismenettely, vaikka ei 
ole varmuutta siitä, johtaako esitutkinta oikeudenkäyntiin. Virasto 
katsoo, että tämä ei liene iuovuttamis-sääntelyn ratio. Tilanne on tältä 
osin varsin epätyydyttävä ja luovutettavan oikeusturvankin kannalta 
arveluttava, jos luovutettu kuulustelujen jälkeen päästetään vapaaksi 
eikä asiasta koskaan seuraa oikeudenkäyntiä tai sellainen järjestetään 
myöhemmjn ja sitä varten käynnistetään häntä vastaan uusi 
luovuttamismenettely." 
 
Keskusrikospoliisin käsityksen mukaan rikosvastuun toteuttamisen 
varmistamiseksi ja esitutkinnan turvaamiseksi varsinkin vakavien 
rikosten käsillä ollessa on tärkeää, että tarpeen niin vaatiessa 
rikoksesta epäilty on otettavissa kiinni mahdollisimman nopeasti, kun 
vangitsemisen edellytykset täyttyvät. Epäillyn oikeusturvan kannalta 
täytyy olla riittävää, että tilanteen arvioivat tutkintaa johtavan 
pidättämiseen oikeutetun virkamiehen lisäksi syyttäjä, joka tekee 
luovutuspyynnön lakiehdotuksen 51 §:n nojalla ja tuomioistuin, joka 
tekee luovutuspyynnön edellytyksenä olevan vangitsemispäätöksen. 
Tapauksissa, joissa rikoksesta epäilty on jo lähtenyt maasta, on 
keskusrikospoliisin käsityksen mukaan huomattava vangitsemisen 
edellytyksissä mainittu pakoriski ja riski, että epäilty vaikeuttaa 
esitutkintaa. 
 
 
 
 

Anssi 
Kangas 
rikostar
kastaja 

 
 

Lakivaliokunnalle 



 

 
 

HE 51/2007 vp 
 
 

Suomen Asianajajaliiton edustajana esitän hallituksen esityksen 51/2007 johdosta 
kunnioittaen seuraavan. 
 

Suomen Asianajajaliitolla on ollut tilaisuus lausua esityksen taustalla olevasta työ-
ryhmämietinnöstä. Tuolloin on otettu kantaa lähinnä vain asianajajan ja avusatajan 
käyttöön liittyvään kysymykseen. Oikeusministeriön kokoama lausuntotiivistelmä antaa 
kuitenkin aiheen arvioida asiaa hieman laajemmin, varsinkin kun koottu lausun-topalaute 
näyttäisi olevan melkoisen kriittistä. Tätä tosiasiaa ei ole ehkä aivan ole onnistuttu 
kirjaamaan esityksen sivulla 7 ja 8 olevaan yhteenvetoon saadusta palautteesta. 
Myönnettäköön, ettei Asianajajaliiton lausunto työryhmän mietinnöstä ole ollut tarpeeksi 
kattava, ja tarpeellista kritiikkiä on jätetty esittämättä tuossa vaiheessa. Osin se johtuu 
siitä, ettei työryhmässä ole ollut asianajajakunnan edustajaa, ja siten lausun-tovaiheessa on 
jäänyt epäselväksi se, mikä on kansallinen liikkumavara Pohjoismaisen sopimuksen 
tekemisen jälkeen. 
 

Erityisesti kiinnittää huomiota, että luovutusasioiden käytännön toimija ja asiantuntia, 
oikeusministeriön kansainvälinen yksikkö on melko kovin sanoin arvostellut työryhmän 
mietintöä, johon hallituksen esitys perustuu. Havaitsen, ettei ministeriön kansainvälisen 
yksikön edustaja ole lakivaliokunnan asiantuntijoiden joukossa ainakaan tässä 
kokouksessa. 
 

Esitetyn kritiikin perusteella esityksen 1 §:ään on otettu suppeampi säännös, siten, että 
luovutus on mahdollista vain syytetoimenpiteitä ja vapausrangaistuksen täytäntöönpanoa 
varten. Ei siis esitutkintatoimenpiteitä varten. Näin tulee olla. Soveltamisalan tulee 
esityksen mukaisesti (s. 16) olla samanlainen kuin EU-luovuttamislaissa. Lisäksi on 
huomattava, että syytetoimenpiteiden siirtäminen toi 
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seen Pohjoismaahan voi olla varteen otettava vaihtoehto varsin ankaran henkilön vapauteen 
kohdistuvan luovuttamismenettelyn sijasta. Näin on Valtakunnansyyttäjänvi-rasto todennut 
jo asian valmisteluvaiheessa. Esimerkiksi muutama vuosi sitten tapahtuneiden Göteborgin 
mielenosoitusten jälkeen Helsingin käräjäoikeudessa käsiteltiin syytteet suomalaisten 
mielenosoittajien osalta. 
 

2 §:n asettama kynnys luovuttamiseen suostumiselle on niin matala, että käytännössä lähes 
kaikki ajateltavissa olevat rikokset kuuluvat luovutuskriteerin piiriin. Helsingin 
käräjäoikeus onkin valmisteluvaiheessa todennut, että käytännössä tarkoituksenmukaisuus- 
ja kustannusseikat tulevat määräämään, kuinka vähäisiä tekoja luovuttamis-pyynnöt 
koskisivat. Toisin sanoen käytännössä poliisi ja syyttäjä vapaasti päättävät sen 
käynnistyykö luovutusmenettely. 
 

Suomen Asianajajaliiton puolesta on kiinnitetty jo valmisteluvaiheessa niihin käytännön 
vaikeuksiin, jotka aiheutuvat 48 §:n mukaisesta lupa-asian käsittelystä. Esityksen mukaan 
jo luovutetulle henkilölle on aina määrättävä puolustaja kun harkitaan luvan myöntämistä 
muusta kuin luovutukseen johtaneesta rikoksesta syyttämiseen. Puolustajan tehtävät on 
määrätty laissa oikeudenkäynnistä rikosasioissa mm. seuraavasti (2 luku 7 §): 

 

Puolustajan — tulee niin pian kuin mahdollista neuvotella päämiehensä kanssa ja ryhtyä 
valmistelemaan hänen avustamistaan sekä ryhtyä sellaisiin toimenpiteisiin, joita tämän 
oikeuksien valvominen vaatii. Hänen on tarvittaessa avustettava päämiestään myös 
haettaessa muutosta ylemmässä oikeusasteessa. 

 
Nyt olisi siis kyse menettelystä, jossa päämies on vapautensa menettäneenä toisessa 
Pohjoismaassa ja hänen kanssaan tulisi niin pian kuin mahdollista neuvotella. Käytännössä 
tuo ei tulisi onnistumaan. Puolustajaksi määrätty voi joutua tilanteeseen, jossa hänen on 
ilmaistava päämiehensä kanta ilman, että hän on saanut ainakaan valvonnatta neuvotella 
päämiehensä kanssa. On vaikea kuvitella, että neuvottelu toimisi edes puhelinneuvotteluna, 
kun sellaisia ei käytännössä pystytä toteuttamaan kunnolla Suomessakaan. Viranomaiset 
edellyttävät puolustajan käyvän tapaamassa päämiestään henkilökohtaisesti vankilassa, 
jolloin mm. puolustajan henkilöllisyys ja asema voidaan tarkastaa. On vaikea kuvitella, että 
esim. Tanskan vankilaviranomaiset järjestäisivät ehkä eristettynä olevalle vangille 
mahdollisuuden neuvotella puhelimessa suomea puhuvan puolustajaksi ilmoittautuvan 
henkilön kanssa. Väärinkäytös on toki mahdollista. 
 

Tulisiko tällaisessa tilanteessa puolustajan sijasta määrätä edunvalvoja, joka voi edustaa 
päämiestään oman harkintansa mukaisesti tilanteessa, jossa päämiehen oma näkemys ei 
syystä tai toisesta ole saatavilla? 
 

Suomen Asianajajaliitto vastustaa ehdotusta lisätä pakkokeinolain 1 luvun 8 §:ään kolmas 
momentti, jonka mukaan rikoksesta epäilty voidaan vangita luovutustilanteessa ilman 
mitään edellytystä pakoilusta. Kuten professori Frände on jo valmisteluvaiheessa todennut, 
johtaisi säännös siihen, että vangitseminen voitaisiin toteuttaa vaikka henkilön pysyvä 
osoite esim. Ruotsissa on tiedossa, eikä ole mitään perustetta epäillä, ettei hän 
pyydettäessä saapuisi Suomeen oikeudenkäyntiinsä. 
 

Kun Euroopassa ollaan siirtymässä kohti yhtenäistä oikeusaluetta, ei valtakunnanrajaa 
voida nähdä sellaisena, jonka takaa ihminen voidaan vangita vähäisemmillä edellytyksillä 
kuin jos hän asuisi viranomaisen kotimaassa. 
 

Erityisesti on huomattava, että pakkokeinolain 1 luvun 15 §:n 3 momentin mukaan: 
 

Vangittavaksi vaaditulle, jota ei ole pidätetty, on varattava tilaisuus tulla kuulluksi 
vaatimuksesta paitsi, jos hän ei ole Suomessa, on tietymättömissä taikka välttelee 
esitutkintaa tai oikeudenkäyntiä. Vangitsemisvaatimuksen tai syytteen käsittelystä ilman 
laillista estettä poisjäänyt vastaaja saadaan määrätä vangittavaksi poissaolostaan huolimatta. 
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Käräjäoikeuden ei siis tarvitse kuulla vangittavaksi vaadittua jos hän ei ole Suomessa. 
 

Suomen Asianajajaliiton puolesta on jo aiemmin kiinnitetty huomiota siihen, että 
pakkokainoja koskevissa laeissa on erilaisia julkisen edunvalvojan ja pakollisen puo-
lustajan määräämisen tilanteita, mutta sellaista ei ole säädetty lainkaan ulkomailla 
oleskelevan poissaolevan vangitsemistilanteisiin. 
 

Esitämmekin, että hallituksen esityksestä poiketen pakkokeinolain 1 luvun 8 §:n uudeksi 3 
momentiksi tulisi seuraavan kaltainen säännös: 

 

Rikoksesta todennäköisin syin epäilty saadaan syyttäjän vaatimuksesta vangita, jos rikoksesta 
säädetty ankarin rangaistus on vähintään vuosi vankeutta ja hänet tullaan pyytämään 
luovutettavaksi Suomeen kun kansainvälisen oikeusavun keinot eivät ole osoittautuneet 
riittäviksi henkilön saamiseksi vastaamaan syytteeseen. 

 
Vähintäänkin tulisi edellyttää pidättämisedellytyksenä olevaa karttamisvaaraa, mikäli ei 
katsota tarpeelliseksi säätää oikeusaputoimenpiteitä suoraan ensin käytettäviksi: 

 
Rikoksesta todennäköisin syin epäilty saadaan syyttäjän vaatimuksesta vangita, jos rikoksesta 
säädetty ankarin rangaistus on vähintään vuosi vankeutta ja hänet tullaan pyytämään 
luovutettavaksi Suomeen, mikäli epäillyn henkilökohtaisten olosuhteiden tai muiden 
seikkojen perusteella on syytä epäillä, että hän lähtee pakoon taikka muuten karttaa 
oikeudenkäyntiä tai rangaistuksen täytäntöönpanoa. 

 

Koska luovutustilanteissa ei kyse ole enää esitutkintatoimenpiteistä, on vangitsemista 
vaativaksi viranomaiseksi säädettävä syyttäjä. 
Esityksen 7 §:ssä on asetettu Suomen kansalaiset ja täällä pysyvästi asuvat ulkomaalaiset 
eri asemaan: 1 momentin mukaan kansalaisella on aina oikeus palata luovutuksen jälkeen 
suorittamaan Pohjoismaassa tuomittua rangaistusta Suomeen. Ulkomaalaisen osalta kyse 
on harkinnanvaraisesta asiasta. 
 

Sääntely tulee arvioida perustuslain yhdenvertaisuutta koskevan säännöksen valossa 
 

6 § Yhdenvertaisuus 
Ihmiset ovat yhdenvertaisia lain edessä. 
Ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan sukupuolen, iän, 
alkuperän, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden tai 
muun henkilöön liittyvän syyn perusteella. 

 

Pohjoismainen sopimus ei edellytä ulkomaalaisten ja kansalaisten asettamista eri asemaan. 
 
6 artikla 
 
Luovuttamiseen liittyvät ehdot 
 
Jos pohjoismainen pidätysmääräys annetaan syytetoimenpa teitä varten ja henkilö, jota 
pidätysmääräys koskee, on täytäntöönpano valtion kansalainen tai asuu täytän-
töönpanovaltiossa, luovuttamisen ehdoksi voidaan asettaa, että tultuaan kuulluksi 
asianomainen luovutetaan täytäntöönpanovaltioon suorittamaan vapausrangaistusta tai muuta 
vapaudenmenetystä koskevaa toimenpidettä, johon asianomainen on pidätysmääräyksen 
antaneessa valtiossa tuomittu. 

 

Jostain syystä, jota esityksessä ei mainita, on päädytty epätasavertaisuuden kannalle. Kuten 
perustuslain 6 §:stä on luettavissa, menettely edellyttäisi hyväksyttävän perusteen. 
 

Todettakoon, että asetuksessa rikoksen johdosta tapahtuvaa luovuttamista koskevan 
eurooppalaisen yleissopimuksen voimaansaattamisesta (640/1971) on seuraava 3 §: 
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3 §. Edellä 1 §:ssä mainittuun sopimukseen liityttäessä on Suomi selittänyt, että "kan-
salaisilla" tarkoitetaan Suomen osalta Suomen, Islannin, Norjan, Ruotsin ja Tanskan 
kansalaisia sekä näissä valtioissa pysyvästi asuvia ulkomaalaisia. 

Dan Frände 

Professor i straff- och processrätt 

Helsingfors universitet 
 
 
 
 
 

Till riksdagens lagutskott 
 

Lagutskottet behandlar som bäst RP 51/2007 rd gällande lagstiftning om en nordisk arresteringsorder. I 

egenskap av tillkallad sakkunnig far jag högaktningsfullt framföra följande: 
 
 
Behovet av den föreslagna regieringen 
 

Genom ikraftträdandet av den s.k. europeiska arresteringsordern 1.1.2004 (L om utlämning för brott 

mellan Finland och de övriga medlemsstaterna i Europeiska Unionen 1286/2003; i fortsättningen EU-

arrestL) regieras utlämningsförfarandet frän och till Finland av sammanlagt tre lagar. Vid utlämning 

mellan Finland och ett land som varken hör tili EU eller är ett nordiskt land tillämpas L om utlämning för 

brott (456/1970). Vid utlämning mellan nordiska länder gäller enligt huvudregeln L om utlämning för 

brott Finland och de övriga nordiska länderna emellan (270/1960). Samtliga dessa tre lagar föreskriver 

olika procedurer för själva utlämningen. 
 

Redan denna procedurala djungel talar för en reform av den nordiska utlämningsrätten. Det naturliga är 

da givetvis att orientera sig mot EU-arrestL eftersom tre av de fem nordiska länderna hör tili EU. 
 
 
 
 
Den nordiska utlämningens förhällande tili utlämning inom EU 
 

Rambeslut och konvention. - Eftersom de nordiska EU-medlemmama Danmark, Finland och Sverige var 

bundna av rädets rambeslut om en europeisk arresteringsorder och överlämnande mellan medlemsstaterna 

(2002/584/RIF, i fortsättningen rambeslutet) deklarerade de nordiska justitieministrarna redan i juni 2002 

under ett möte pá Svalbard att den nordiska 

utlämningslagen mäste anpassas tili den nya ordningen. Sä har även skett 15.12.2005 genom 

undertecknandet av konventionen om övejlämnande mellan de nordiska statema pä grund av brott 

(Nordisk arresteringsorder); i fortsättningen konventionen. 
 

Förutsättningar för ingäende av konventionen. - Möjligheterna för medlemsländema Danmark, Finland 

och Sverige att underteckna konventionen hittas i artikel 32(2) i rambeslutet. Enligt bestämmelsen kan 

medlemsstaterna efter att rambeslutet har träft i kraft sluta bilaterala eller multilaterala avtal eller 

överenskommelser. Förutsättningen är dock att dessa fördjupar eller vidgar innehället i rambeslutet och 

RP 51/2007 rd 
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bidrar tili att ytterligare förenkla eller underlätta förfarandena för överlämnande av personer som är 

föremäl för en europeisk arresteringsorder. Detta allmänna mal konkretiseras sedan med nägra exempel 

bl.a. gällande tidfristerna för verkställande av en arresteringsorder. För att de nordiska medlemsstaterna 

skall kunna medverka i konventionen krävs säledes en i jämförelse med rambeslutet enklare och snabbare 

utlämningsprocess. Det kan här päpekas att den nordiska utlämningslagen künde bli i kraft inom Norden 

efter ikraftträdandet av rambeslutet eftersom lagen ansägs mera utlämningsvänlig än rambeslutet. 
 

Lagßring och verkställighet. - Definitionen av en nordisk arresteringsorder i artikel 1(1) överensstämmer 

helt med artikel 1(1) i rambeslutet. Den nordiska arresteringsordern är ett rättsligt avgörande, utfärdat av 

en nordisk stat med syftet att en annan nordisk stat skall gripa och överlämna en eftersökt person för 

lagföring eller för verkställighet av ett fängelsestraff eller en annan frihetsberövande ätgärd. Begreppet 

"lagföring" (som i den finska Versionen av konventionen har översatts pä olika sätt) kan ges olika 

tolkningar, en som följer implementeringen av rambeslutet och en som följer innehället i den nordiska 

utlämningslagen och säledes även omfattar förundersökningsätgärder innan ätalströskeln har uppnätts. 

Jag äterkommer tili detta senare i texten. 
 

Inga minimistraffgränser. - Artikel 2 i konventionen gäller tillämpningsomrädet för den nordiska 

arresteringsordern. I rambeslutet förutsätts för ätalsutlämnande att för brottet i den utfardande staten är 

stadgat fängelsestraff eller annan frihetsberövande ätgärd i minst 12 mänader. Vid 

verkstäliighetsutlämning mäste det röra sig om ett straff eller en annan frihetsberövande ätgärd i minst 4 

mänader. I konventionen ställs inga kvantitativa krav pä fangelsehotet respektive det utdömda 

frihetsberövandet. Säledes kan utlämning ske pä grandval av förhällandevis ringa brott. Även ett kort 

fängelsestraff pä nägon mänad leder tili 

utlämning. Annat än trihetsstraff omfattas inte, varvid t.ex. en finsk dorn pä samhällstjänst faller utanför 

tillämpningsomrädet. 
 

Inga krav pä dubbel straffbarhet eller begränsningarför egna medborgare. - Rambeslutet innehäller även 

möjlighet för medlemsstaterna att ställa krav pä dubbel straffbarhet (artikel 2(4)) för vissa 

brottskategorier. Däremot tilläts inget sädant krav beträffande de brott som uppräknas pä den lista som 

anges i artikel 2(2) i rambeslutet. I konventionen ges inga möjligheter att i lagstiftningen inta krav pä 

dubbel straffbarhet, nägot som explicit framgär av artikel 2(3). I rambeslutet är det förbjudet att 

särbehandla egna medborgare. Samma lösning har ocksä valts i konventionen, dock sä modifierad att för 

Island gäller vissa specialbestämmelser (artikel 26-27). 
 

Med awikelse frän rambeslutets tystnad i frägan innehäller konventionen även en bestämmelse om s.k. 

accessoriskt överlämnande. Enligt artikel 2(2) i konventionen kan överlämnande för flera gärningar ske 

även om förutsättningarna är uppfyllda endast i förhällande tili en av gärningama. 
 

Vägrans grunder. - Vad gäller de s.k. vägransgrunderna har man i konventionen (artikel 4) helt följt den 

lösning som valts i rambeslutet beträffande de obligatoriska vägransgrunderna. I fräga om de fakultatativa 

är skillnaderna mycket smä. Den första punkten i rambeslutet faller automatiskt bort som en följd av att 

konventionen inte uppställer nägot krav pä dubbel straffbarhet. Av de sex övriga vägransgrunderna i 

rambeslutet har fem mer eller mindre fullständigt intagits i konventionen (artikel 5) medan en grund helt 

har utelämnats. Den grund som inte tagits med i konventionen är punkt 4 i rambeslutet. Gründen gäller 
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preskription av ätalsrätten respektive straffverkställigheten enligt den verkställande statens lagstiftning 

och gärningama omfattas av denna medlemsstats behörighet enligt dess egen lagstiftning. 
 

Ingen specialitetsregel. - Enligt specialitetsregeln fär en utlämnad person inte ätalas för brott som har 

begätts före utlämningen och som inte omfattas av beslutet om utlämning. I rambeslutet gäller 

specialitetspnncipen som huvudregel (artikel 27(2)). En rad undantag har dock intagits i rambeslutet. I 

konventionen gäller inte specialitetsprincipen som nägon huvudregel. Enligt artikel 23(1) far en 

överlämnad person ställas tili svars för annat brott som är begänget före överlämnandet än det brott för 

vilket överlämnandet skedde. Undantagen 

frán derma huvudregel är mycket begränsade och gäller bl.a. de obligatoriska 

vägransgrunderna enligt artikel 4. 
 

Vidareutlämning möjlig inom Norden. -1 fraga om vidareöverlämnande tili ett annat nordiskt land gäller 

enligt huvudregeln i konventionen inga begränsningar (artikel 24(1)). Däremot krävs bl.a. samtycke av 

den berörda personen eller av den verkställande staten ifall personen ifrága skall vidareöverlämnas till en 

medlemsstat eller tili ett tredjeland (artikel 24(2)). Till derma del päminner konventionen mera om 

rambeslutet som i artikel 28 uppställer som huvudregel ett förbud mot vidareöverlämnande eller 

vidareutlämning. 
 

Tidsfristerna. - Artikel 14 i konventionen gäller de tider inom vilka ett beslut om överlämnande skall 

fattas. Samtycker den berörda personen har den verkställande myndigheten 3 dagar tid pá sig att fatta 

beslut i saken. I övriga fall är tiden 30 dagar. Verkställandet av beslutet skall ske inom 5 dagar efter det 

att slutligt beslut i saken har fattats. Motsvarande tidsfrister enligt artikel 17 och 23 i rambeslutet är 

betydligt längre. 
 

Sammanfattning. - Konventionen gär klart längre i utlämningsvänlighet, nägot som givetvis förväntas 

áterspeglas i dess transformering tili finsk rätt. Enligt RP 51/2007 skall transformeringen ske genom 

inforandet av L om utlämning for brott mellan Finland och övriga nordiska länder, nedan kallat 

lagförslaget. 
 
 
 
 
Utvärdering av lagförslaget 
 

Utgängspunkter. - Utformningen av lagförslaget bör givetvis sä langt som möjligt beakta de lösningar 

som ingár i konventionen. Pá ett mera allmänt plan bör lagförslaget styras av tvä strävanden. För det 

första bör principen om ömsesidigt erkännande (se punkt 2 i ingressen tili konventionen) möjligast längt 

förverkligas. För det andra bör de lösningar som valts i EU-arrestL möjligast längt följas. Ifall det 

kommer tili kollision mellan dessa strävanden bör en 

nntimol Iricninrr T-iittoc- «=»«1io+ min Scilrt V\nr i löcninofn hpülrtüc att -f?vn/f»rHicTiinrlí»t í>\r i"M-ir\fir»i=>n 

om ömsesidigt erkännande har prima facie-övervikt. Utöver detta kan det givetvis finnas lösningar i 

lagförslaget som av andra grunder kan ifrägasättas. 

Pä det heia taget ställer jag mej positiv tili de lösningar som ingär i lagförslaget. Jag finner det t.ex. 

mycket välkommet att man i lagförslaget förutsätter att en nordisk arresteringsorder utfärdas för väckande 



17 

av ätal, varvid syftet att vidta förundersökningsätgärder utesluts. Det är endast pä nägra punkter som jag 

önskar framföra betänkligheter. 
 

Fängelsestraff och lagstiftning genom förarbeten. - Jag finner bruket av begreppet "frihetsstraff' 

(vapausrangaistus) i lagförslagets 1 och 2 § mindre lyckat. Problemen hör samman med begreppets senare 

del, dvs. straff. I mänga länder gör man skillnad mellan straff och övriga frihetsberövande ätgärder som 

utdöms pä grund av brott eller pä grund av en brottsbeskrivningsenlig handling. För att undvika 

tolkningsproblem som hör samman med utsträckningen av begreppet "frihetsstraff/vapausrangaistus" 

borde lagtexten kompletteras pä det sätt som anges i konventionen, dvs. "frihetsstraff eller annan 

frihetsberövande ätgärd". Som det är nu framgär derma betydelse endast i förarbetena (RP 51/2007 rd s. 

16). Derma lösning, som i sig överensstämmer med den som valts i EU-arrestL, skapar en onödig konflikt 

med legalitetsprincipens krav pä att strafflagstolkningen skall hälla sig inom ordalydelsens gränser. När 

en finsk myndighet konfronteras med en ätgärd som i det utfärdande landet inte kallas straff uppstär 

frägan om begreppet frihetsstraff kan tillämpas pä icke-straff. Jag medger att frägan kan lösas t.ex. sä att 

domstolen konstaterar att lagens "frihetsstraff skall ges en teknisk betydelse och betydelsen framgär av 

förarbetena. Men särskilt elegant är detta inte och jag har svärt att förstä varför man inte här kan följa den 

danska lagen. I "lov om udlevering af lovovertraedere" anges i § 10k i kapitel 2b att utlämning kan ske 

med anledning av att den eftersökte i dornen ätdömts fangeise eller annan frihetsberövande 

"foranstaltning". 
 

Bruket av visst formulär. -1 konventionens artikel 7 sägs att den nordiska arresteringsordern skall 

innehälla vissa närmare angivna uppgifter som uppställs "i enlighet med formuläret i bilagan". I 

lagförslaget ingär inget entydigt krav pä att just formuläret skall användas, endast att de i formuläret 

angivna uppgifterna skall ingä (se 11 § i förslaget). Lösningen följer i sig den finska EU-arrestL men jag 

vill mena att man borde ha valt en annan linje och krävt att arresteringsordern skall skrivas pä det angivna 

formuläret. Det är nämligen sä att vid transformeringen av de tvä andra rambesluten som grundas pä 

principen om ömsesidigt erkännande har man valt att förutsätta att ett visst i rambeslutet angivet formulär 

skall användas. Detta framgär av 20 § i L om verkställighet i Europeiska Unionen av frysningsbeslut av 

egendom eller bevismaterial (540/2005) och av 2 § i L om det nationella genomförandet av det 

bestämmelser som hör tili omrädet för lagstiftningen i rambeslutet om 

tillämpning av principen om ömsesidigt erkännande av bötesstraff och om tillämpning av rambeslutet 

(231/2007). 
 

Behovet av vägransgrunder. - Lagforslaget följer nästa helt EU-arrestL vad gäller de obligatoriska och 

fakultativa vägransgrundema. I jämfbrelse med vägransgrunderna i konventionen och rambeslutet har i 

EU-arrestL intagits tvä "extra" grunder, dvs. forföljelse och kränkning av humanitetens krav (EU-arrestL 

5 § 1 mom. 6 punkten och 2 mom.). Samma vägransgrunder hittas i lagforslaget. 
 

Avskaffandet av kravet pä dubbel straffbarhet i kombination med avskaffandet av särbehandlingen av 

egna medborgare fär (ätminstone i teorin) en intressant effekt som kanske borde leda tili skapandet av ny 

vägransgrund. När inget krav pä dubbel straffbarhet ställs och den utlämnade personen är medborgare i 

eller bosatt i det verkställande landet kan den Situationen uppkomma att det utdömda fängelsestraffet 

verkställs i ett land vars lagstiftning inte accepterar den aktuella kriminaliseringen. I relationen 

överlämnande frän Finland tili Sverige künde en sädan Situation uppstä när det aktuella svenska 
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brottet är köp av sexuell tjänst enligt BrB 6:11.1 den motsatta riktningen torde det finska brottet spridande 

av Information som kränker privatlivet (SL 24:8) sakna svensk motsvarighet. Trots att böter i de flesta 

fall döms ut är det strängaste straffet i SL 24:8 fängeise i högst 2 är. Det kan här observeras att en finsk 

medborgare som i Tyskland gör sig skyldig tili "Auschwitz-Lüge" inte kan utlämnas frän Finland 

eftersom detta brott inte ingär i den s.k. 32-listan pä brott som inte kräver dubbel straffbarhet. 
 

En lösning pä problemet vore ett slags generalklausul (ordre public) som skulle tilläta vägrad utlämning 

om det brott som ligger tili grund för begäran stär i konflikt med den utlämnande statens grundläggande 

värden inom straffrättspolitiken. 
 

Tidsfristerna. -1 lagforslaget regieras tidsfristerna pä samma sätt som i EU-arrestL (se §§29 och 38 i 

lagforslaget). I konventionen ingär klart kortare tidsfrister. Det är helt korrekt som anges i RP 51/2007 rd 

s. 22 att bruket av verbet "bör" i artikel 14 skali ses som riktiinjer euer mälsättningar. Däremot kan man 

ifrägasätta att lagforslaget inte alls beaktar det faktum att rambeslutet bl.a. forutsätter kortare tidsfrister 

när awikande lokala lösningar skapas. Ett alternativ künde vara att halvera tiden i HD eftersom det kan 

antas att besvär med anledning av ett utlämningsbeslut tili övriga Norden kommer att vara mer eller 

mindre "utsiktslösa". 

En ny häktningsförutsättning. - Till lagförslaget hör en i sig välkommen reform av villkoren för häktning 

när avsikten är att mot personen ifräga framställa en begäran om utlämning. Enligt artikel 7 i 

konventionen skall begäran om utlämning (alltsä den nordiska arresteringsordern) innehälla uppgifter om 

"ett anhälmings- eller häktningsbeslut eller nägot annat verkställbart rättsligt beslut". När en finsk 

myndighet avser att begära om en nordisk utlämning betyder detta i finsk kontext att det krävs ett 

häktningsbeslut, nägot som klart sägs ut i förslagets 50 § 1 mom. in fine. Villkoren for häktning ingär i 

TvängsmedelsL 1:8, vilket betyder att förutsättningarna för anhällan (TvängsmedelsL 1:3) skall 

uppfyllas. Som framgär av RP 51/2007 rd s. 31 passar dessa förutsättningar rätt däligt pä t.ex. en 

utlämning som gäller en person med fast bostadsort i ett nordiskt land. Enligt lagförslaget skulle tili 

TvängsmedelsL 1:8 fogas ett tredje moment enligt vilken häktning far ske av en person som pä sannolika 

skäl misstänks för brott och den misstänkte kommer att begäras utlämnad till Finland. Ytterligare 

förutsätts att det strängaste straffet för det misstänkta brottet är fängeise i minst 1 är (se även förslagets 50 

§). Det bör här observeras att en äklagare mäste ansvara för häktningsbegäran eftersom den nordiska 

arresteringsordern förutsätter att ätgärden vidtas i syfte att väcka ätal. Huruvida ätalsförutsättningar 

föreligger kan endast bedömas av en äklagare. 
 

Enligt min uppfattning ligger det nära till hands att uppfatta den föreslagna bestämmelsen för omfattande. 

Om t.ex. en svensk medborgare, som har fast adress i Sverige/Umeä, besöker Vasa och dar pä sannolika 

skäl misstänks ha begätt en stöld (SL 28:1, Straffmaximum 1 är 6 man) künde en begäran om utlämning 

ske utan att nägra försök gjorts att instämma personen tili rättegäng i Finland. Bestämmelsen borde pä 

nägot sätt kompletteras med ett krav pä att det skall vara sannolikt att personen inte frivilligt infinner sig 

tili rättegäng i Finland. 
 
 
Helsingfors den 21 September 2007 
 
 
 
 
Dan Frände 



 

WAW O I K E U S M I N I S T E R I Ö  : 16.10.2007 

Lainvalmisteluosasto 
Rikos- ja prosessioikeuden yksikkö 
LsN Jaakko Rautio 
 
 
 

Oikeusministeriön vastine lakivaliokunnalle hallituksen esityksestä 51/2007 (pohjoismainen luovuttaminen) 
annettujen asiantuntijoiden kirjallisten huomautusten johdosta 

1. Yleistä 
 
Oikeusministeriön käytössä ovat olleet ylikomisario Tommi Reenin (sisäasiainministeriö) 20.9.2007 päivätty 
lausunto, käräjätuomari Riitta Kiisken (Helsingin käräjäoikeus) 21.9.2007 päivätty lausunto, ylitarkastaja Tom 
Laitisen (Valtakunnansyyttäjänvirasto) päiväämätön lausunto, rikostarkastaja Aulis Kankaan (keskusrikospoliisi) 
19.9.2007 päivätty lausunto, asianajaja Markku Fredmanin (Suomen Asianajajaliitto) 21.9.2007 päivätty lausunto 
sekä professori Dan Fränden 21.9.2007 päivätty lausunto. 
 
Esitystä on valmisteltu oikeusministeriön työryhmässä, jonka mietintö on julkaistu (oikeusministeriön 
työryhmämietintö 2006:22). Mietinnöstä pyydettiin lausunto 25 taholta. Lausuntoja saatiin 16. Lausunnonantajiin 
lukeutuivat kaikki edellä mainitut tahot. Lausuntotiivistelmä on julkaistu (oikeusministeriön lausuntoja ja 
selvityksiä 2007:8). Hallituksen esitys valmisteltiin työryhmämietinnön ja lausuntojen pohjalta 
oikeusministeriössä. Viimeistelyn aikana kuultiin sisäasiainministeriötä sekä valtakun-nansyyttäjänvirastoa. 
 
Yleisesti ottaen lausunnonantajat suhtautuvat esitykseen myönteisesti. Jäljempänä esitetään oikeusministeriön 
kannanotot muutosesityksiin ja niihin rinnastettaviin huomautuksiin. Lausuntoja ei enemmälti kommentoida. 
Jatkossa sopimuksella tarkoitetaan Pohjoismaiden välistä 15.12.2005 tehtyä sopimusta rikoksen johdosta 
tapahtuvasta luovuttamisesta. 

2. Yksityiskohtainen tarkastelu 

2.1. Uusi pohjoismainen luovuttamislaki (2. lakiehdotus) 1 § 

Hallituksen esitys: Henkilö voidaan luovuttaa Suomesta ja Suomeen syytetoimenpiteitä varten. 
 
Sisäasiainministeriö ja keskusrikospoliisi: Myös rikoksesta epäilty pitäisi voida luovuttaa, kuten 
työryhmämietinnössä ehdotettiin. 
 
Oikeusministeriön kannanotto: Työryhmämietinnössä ehdotettiin, että rikoksesta epäilty voitaisiin luovuttaa. 
Tämä soveltamisalakysymys aiheutti työryhmässä suuria vaikeuksia, koska sopimuksessa 
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käytetty terminologia on tulkinnanvarainen. Sopimuksen alkuperäiskieli on tanska, jossa tältä osin käytettiin 
termiä strafforfolgning, joka voidaan kääntää "rikoslainkäyttöä varten" tai "rikoksen seurauksia varten". 
Ruotsinkielisessä sopimuksessa käytetään termiä lagföring, jonka sanakirjakäännös on "panna syytteeseen", mutta 
jota käytetään oikeudellisissa teksteissä myös laajemmassa, lainkäyttöä tarkoittavassa ja esitutkintaan ulottuvassa 
merkityksessä. Suomenkielisessä sopimustekstissä kyseinen termi on käännetty kahdella tavalla (1 artikla: 
rikosoikeudenkäyntiä varten, 2 artikla, syytetoimenpi-teitä varten). Sopimuksen selitysmuistio ei anna selvää 
vastausta sanamuodon tarkoitukseen 
 
Työryhmävaiheen jälkeen asiaa selvitettiin ja ilmeni, että Tanska ymmärtää soveltamisalan vastaavasti kuin EU:n 
puitepäätöksessä eurooppalaisesta pidätysmääräyksessä on säädetty. Puitepäätöksen mukaan luovuttaminen voi 
tapahtua syytetoimenpiteitä, mutta ei esitutkintaa varten. Oslossa 19.3.2007 järjestetyssä asiantuntijakokouksessa 
ilmoitti myös Ruotsi ymmärtävänsä soveltamisalan vastaavasti. Tulkintaa tukee vahvasti se, että sopimuksen 1 
artiklan 2 kappaleen mukaan Ruotsin, Suomen ja Tanskan EU-puitepäätöksen mukainen eli Suomessa EU-
luovuttamislain mukainen luovuttamispyyntö katsotaan sopimuksen mukaiseksi luovuttamispyynnöksi. 
Yhdenmukainen sääntely EU-luovuttamislain kanssa on yleisestikin tarkoituksenmukaista. 
 
On tärkeää sopimuksen vastavuoroisuuden vuoksi, että Pohjoismaissa ymmärretään soveltamisala samalla tavalla 
ja että luovuttava Pohjoismaa voi luottaa luovutuspyynnön asianmukaisuuteen. Suomen esitutkintaviranomaisten 
näkökulmasta on olennaisinta, millä edellytyksillä muut Pohjoismaat luovuttavat henkilön Suomeen. Tätä 
kysymystä ei voida luonnollisestikaan Suomen lainsäädännöllä ratkaista. 
 
Rikoksesta epäillyn "kuulusteluluovuttamista" voidaan pitää ainakin joissain tapauksissa kohtuuttomana 
luovutettavan henkilön kannalta, koska siinä henkilön vapaus riistetään tapauksesta riippuen melko pitkäksi ajaksi. 
Sopimuksen mukaan varsin lievistäkin teoista voidaan luovuttaa. Suomen menettelyä on joissain tapauksissa 
kummasteltu, kun henkilö on ensiksi luovutettu Suomeen esitutkintaa varten ja myöhemmin häntä pyydetään 
luovutettavaksi oikeudenkäyntiä varten. Jo voimassa olevan yhteispohjoismaisen luovuttamislainsäädännön nojalla 
on joissain tapauksissa torjuttu Suomen pyyntö luovuttaa esitutkintaa varten. Kuulustelut voidaan usein järjestää 
kansainvälisen oikeusavun keinoin, eikä eri maiden etäisyydet huomioon ottaen ole yleensä estettä sille, että 
suomalainen esitutkintaviranomainen osallistuisi tutkintaan toisessa Pohjoismaassa. 
 
Lisäksi on todettava, ettei ehdotettu säännös edellytä, että syyte on nostettu, vaan luovuttamispyyntö voidaan 
tehdä myös esitutkinnan aikana. Säännöstä tulkittaisiin samalla tavalla kuin EU-luovuttamislain vastaavaa 
säännöstä. Mainitun lain esitöiden (HE 88/2003 vp s. 15) mukaan luovuttamispyyntö voidaan tehdä hypoteettisen 
syyteharkinnan jälkeen. Jos syyttäjä katsoo, että olemassa olevien tietojen mukaan edellytykset syytteen 
nostamiselle ovat käsillä, hän voi tehdä luovuttamis-pyynnön. Tämän tekemistä rajoittaa myös sopimuksen 
vaatimus siitä, että luovuttamispyyntöön on liitettävä tiedot vangitsemispäätöksestä. Vangitseminen puolestaan 
edellyttää todennäköisiä syitä rikosepäilyn tueksi. Tämä todennäköisyyskynnys on sama kuin syytteen nostamisen 
kynnys. Pysytään hallituksen esityksen pykälätekstissä. 
 

1 j a 2  §  
 
Hallituksen esitys: Pykälissä ehdotetaan säädettäväksi siitä, että luovuttaminen voi perustua vapausrangaistuksen 
täytäntöönpanoon. 
 
Professori Frände: Pykälistä tulisi ilmetä, että luovuttaminen voi perustua vankeusrangaistuksen lisäksi myös 
muuhun rikoksen johdosta määrättävään vapaudenmenetyksen sisältävään seuraamukseen. 
Oikeusministeriön kannanotto: Kuten professori Fränden lausunnostakin ilmenee, käsitettä vapausrangaistus 
käytetään laissa teknisessä merkityksessä, jonka tarkempi sisältö ilmenee hallituksen esityksestä ja joka on 
samansisältöinen kuin EU-luovuttamislaissa käytetty vapausrangaistuksen käsite. Oikeuskäytännössä on 
hyväksytty tämä tekninen merkitys EU-luovuttamislakia sovellettaessa (KKO 2005:139). Käsitteen merkityssisältö 
ilmenee myös sopimuksen 1 ja 2 artiklasta. Muun kuin EU-luovuttamislain mukaisen käsitteen omaksuminen voisi 
aiheuttaa sekaannusta etenkin siksi, että ehdotetun 11 §:n 3 momentin mukaan EU-luovuttamislain mukainen 
pyyntö katsotaan myös säädettävän lain mukaiseksi pyynnöksi. Pysytään hallituksen esityksen pykälätekstissä. 
 
4 §:n 1 momentin 6 kohta 
 
Hallituksen esitys: Pykälän 1 momentin 6 kohdan mukaan Suomesta luovuttamisesta on kieltäydyttävä, jos on 
perusteltua syytä epäillä, että luovutettavaksi pyydettyä uhkaisi kuolemanrangaistus, kidutus tai muu ihmisarvoa 
loukkaava kohtelu tai että hän joutuisi alkuperänsä, tiettyyn yhteiskuntaryhmään kuulumisensa, uskontonsa, 
vakaumuksensa tai poliittisen mielipiteensä vuoksi henkeään tai vapauttaan uhkaavan tai muun vainon kohteeksi, 



21(12) 

taikka voidaan perustellusti olettaa, että hän joutuu ihmisoikeuksien tai perustuslaissa turvatun oikeusturvan, 
sananvapauden tai yhdistymisvapauden loukkauksen kohteeksi. 
 
Helsingin käräjäoikeus: Kieltäytymisperuste on tarpeeton. Sopimuksessa ei ole vastaavaa kieltäytymisperustetta. 
Vastaava kieltäytymisperuste on EU-luovuttamislaissa, mutta peruste on EU-puitepäätöksen vastainen. 
 
Oikeusministeriön kannanotto: Sopimuksen kieltäytymisperusteita koskevissa artikloissa ei ole vastaavaa 
kieltäytymisperustetta. Kuitenkin johdannon 4 kohdan mukaan sopimus rakentuu vapauden, demokratian ja ihmis-
ja perusoikeuksien kunnioittamisen periaatteelle sekä oikeusvaltioperiaatteelle, jotka ovat kaikille Pohjoismaille 
yhteisiä periaatteita. Sopimus kunnioittaa Euroopan ihmisoikeussopimuksessa taattuja perusoikeuksia. Johdannon 
5 kohdan mukaan sopimus ei estä Pohjoismaita soveltamasta niiden omaan valtiosääntöön sisältyviä säännöksiä, 
jotka koskevat oikeutta oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin, yhdistymisvapautta, lehdistönvapautta ja 
ilmaisuvapautta muissa tiedotusvälineissä. Johdannon 6 kohdan mukaan henkilöitä ei saa luovuttaa tai edelleen 
luovuttaa sellaiseen maahan, jossa heillä on vakava vaara saada kuolemanrangaistus tai joutua kidutuksen tai 
muun epäinhimillisen tai halventavan kohtelun tai rangaistuksen kohteeksi. 
 
Johdannon 5 ja 6 kohta ovat niin velvoittavaan muotoon laadittuja ja niin yksiselitteisiä, että ei ole perusteita 
sivuuttaa niitä. Johdannon 5 kohdassa annetaan valtuus soveltaa eräiden perusoikeuksien osalta kansallista 
valtiosääntöä. Johdannon 6 kohdassa suoraan kielletään luovuttaminen eräiden vakavien ihmisoikeusloukkausten 
uhatessa. Kohdat eivät kata aivan kaikkia 4 §:n 1 momentin 6 kohdassa mainittuja tapauksia, mutta kun otetaan 
huomioon lisäksi johdannon 4 kohta, ehdotettua kieltäytymisperustetta ei voida pitää sopimuksen vastaisena. 
Kieltäytymisperuste on sopimuksen vaatima, eikä sitä voida pitää puitepäätöksen vastaisena. Euroopan 
ihmisoikeustuomioistuimen käytännössä jäsenvaltion on katsottu toimineen ihmisoikeussopimuksen kidutuksen 
kieltoa koskevan 3 artiklan vastaisesti, jos henkilö luovutetaan toiseen valtioon 3 artiklassa kiellettyihin 
olosuhteisiin. 
 
Perustuslain 9 §:n 3 momentin (voimaan 1.10.2007) mukaan lailla voidaan säätää, että Suomen kansalainen 
voidaan rikoksen johdosta luovuttaa maahan, jossa hänen ihmisoikeutensa ja oikeusturvansa on taattu. Perustuslain 
9 §:n 4 momentin mukaan ulkomaalaista ei saa luovuttaa, jos häntä tämän vuoksi uhkaa kuolemanrangaistus, 
kidutus tai muu ihmisarvoa loukkaava kohtelu. 
EU-luovuttamislakia käsitellessään perustuslakivaliokunta (PeVL 18/2003 vp s. 3-4) katsoi vastaavan 
kieltäytymisperusteen täyttävän perustuslain 9 §:n 4 kohdan vaatimukset. Lakivaliokunta (LaVM 7/2003 vp s. 4 ja 
5) piti säännöstä periaatteellisesti tärkeänä. 
 
Ehdotettu kieltäytymisperuste on välttämätön, jotta uusi laki täyttäisi perustuslain 9 §:n 3 ja 4 momentin 
vaatimukset. Pysytään hallituksen esityksen pykälätekstissä. 
 
4 §:n 2 momentti 
 
Hallituksen esitys: Momentin mukaan Suomesta luovuttamisesta tulee kieltäytyä, jos luovuttaminen asianomaisen 
henkilön ikään, terveydentilaan tai muihin henkilökohtaisiin seikkoihin taikka erityisiin olosuhteisiin nähden olisi 
inhimillisistä syistä kohtuutonta eikä tämä kohtuuttomuus ole poistettavissa siirtämällä täytäntöönpanoa 44 §:n 
nojalla. 
 
Helsingin käräjäoikeus: Kieltäytymisperuste on tarpeeton. Sopimus ei sisällä tällaista perustetta. EU-
luovuttamislain vastaava kieltäytymisperuste on puitepäätöksen vastainen. Kieltäytymisperusteessa tarkoitetut 
kohtuuttomuudet ovat ratkaistavissa niin, että luovuttamisen täytäntöönpanoa lykätään 44 §:n mukaisesti. 
 
Oikeusministeriön kannanotto: Sopimuksessa ei ole tällaista kieltäytymisperustetta. Sopimuksen 19 artiklan 5 
kappaleen mukaan luovuttamista voidaan poikkeuksellisesti väliaikaisesti lykätä painavien humanitääristen syiden 
vuoksi esimerkiksi silloin, jos on painavia syitä olettaa, että luovuttaminen vaarantaa etsityn henkilön hengen tai 
terveyden. Kieltäytymisperustetta voidaan perustella myös edellä käsitellyn johdannon 4 kohdalla. 
 
EU-luovuttamislakiin otettiin vastaava kieltäytymisperuste eduskuntakäsittelyssä. Perustuslakivaliokunta (PeVL 
18/2003 vp s. 4), viitaten yleisen luovuttamislain 8 §:n inhimillisen kohtuuttomuuden muodostamaan 
kieltäytymisperusteeseen, ei pitänyt asianmukaisena, että esimerkiksi vakavasti ja pysyvästi sairaan 
luovuttamisesta ei voida pidättäytyä muutoin luovuttamispäätöksen täytäntöönpanoa siirtämällä. Lakivaliokunta 
(LaVM 7/2003 vp s. 4) lisäsi EU-luovuttamislakiin nyt ehdotettua 4 §:n 2 momenttia vastaavan säännöksen, eikä 
se ole puitepäätöksen vastainen. Kieltäytymisperusteen ottamista lakiin voidaan puolta myös sääntelyn 
yhdenmukaisuudella EU-luovuttamislaissa ja säädettävässä laissa. 
 



22(12) 

Kieltäytymisperustettava voidaan pitää tarpeellisena perustuslain 1 §:n 2 momentin perusteella. Momentin mukaan 
valtiosääntö turvaa ihmisarvon loukkaamattomuuden ja yksilön vapauden ja oikeudet sekä edistää 
oikeudenmukaisuutta yhteiskunnassa. Lisäksi on mainittava perustuslain 7 §:ssä kielletty ihmisarvoa loukkaava 
kohtelu. Julkisen vallan on perustuslain 22 §:n mukaan turvattava perus- ja ihmisoikeuksien toteutuminen. 
Pysytään hallituksen esityksen pykälätekstissä. 
 
4 j a 5 §  
 
Hallituksen esitys: Pykälissä säädetään kieltäytymisperusteista. 
 

Professori Frände: Kaksoisrangaistavuuden vaatimuksesta luopuminen voi johtaa omalaatuisiin tilanteisiin. 
Esimerkiksi Suomen kansalainen voi joutua kärsimään Suomessa vankeusrangaistusta teosta, joka on toisessa 
Pohjoismaassa, mutta ei Suomessa rangaistava. Siksi pitäisi harkita, otetaanko lakiin uusi kieltäytymisperuste, niin 
sanottu ordre public. Perusteen mukaan voitaisiin Suomesta luovuttamisesta kieltäytyä, jos luovutuspyynnössä 
tarkoitetun teon kriminalisointi olisi Suomen oikeusjärjestyksen perusteiden vastainen. 
Oikeusministeriön kannanotto: Tällaista kieltäytymisperustetta ei ole otettu EU-luovuttamislakiin. Vielä 
vähemmän perusteelle on tarvetta pohjoismaisessa luovuttamislaissa maiden yhteisen arvopohjan ja 
rikoslainsäädännön pitkälle ulottuvan yhdenmukaisuuden vuoksi. Sopimuksessa ei ole tällaista 
kieltäytymisperustetta, joka olisi sopimuksen lähtökohdan, vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen vastainen. 
Sopimus perustuu pitkälti Pohjoismaiden keskinäiseen luottamukseen. Tällaisen kieltäytymisperusteen ottaminen 
olisi paluuta vanhaan, joka olisi sopimuksen vastaista. 
 
Kieltäytymisperusteen tarkempi sisältö jäisi hyvin epätäsmälliseksi, josta voisi seurata epäasiallisia yrityksiä 
epätäsmällisyyttä hyväksi. Lisäksi tällaisen kieltäytymisperusteen soveltamiskynnys on korkea, sillä mikä tahansa 
Suomen laista puuttuva tai poikkeava Pohjoismaan kriminalisointi ei ole Suomen oikeusjärjestyksen perusteiden 
vastainen. Ordre public -kynnyksen ylittyminen edellyttäisi pääsääntöisesti sitä, että kriminalisointi loukkaisi 
perus- tai ihmisoikeuksia. Tällaisia kriminalisointeja tuskin on muissa Pohjoismaissa. 
 
Edellä mainitun esimerkin johdosta voidaan todeta, että tietyn valtion alueella oleva henkilö on, eräitä nyt 
epäolennaisia poikkeuksia lukuun ottamatta, tämän valtion rikoslainkäytön alainen. Rangaistuksen kärsiminen 
kotimaassa on vain poikkeuksellinen järjestely. Kaksoisrangaistavuuden poistamisesta mahdollisesti seuraavien 
kohtuuttomien ja omalaatuisten lopputulosten torjumisen kannalta riittävä kieltäytymisperuste on se, että 
ehdotetun 4 §:n 1 momentin 5 kohdan mukaan Suomesta luovuttamisesta on kieltäydyttävä, jos 
luovuttamispyynnössä tarkoitettu tekoa on tehty kokonaan tai osittain Suomessa eikä teko tai sitä vastaava teko ole 
Suomessa rangaistava. Pysytään hallituksen esityksen pykälätekstissä. 
 

5 §  
 
Hallituksen esitys: Pykälän 2 kohdan mukaan Suomesta luovuttamisesta voidaan kieltäytyä, jos pyynnön 
perusteena olevasta teosta on Suomessa päätetty jättää syyte nostamatta tai nostetusta syytteestä on luovuttu. 
 
Helsingin käräjäoikeus: Kohtaan voitaisiin lisätä "on Suomessa oikeusvoimaisesti päätetty jättää syyte 
nostamatta tai nostetusta syytteestä on oikeusvoimaisesti luovuttu". Lausunnossa todetaan, että tarkoitus lienee, 
että jos jostain vakavasta rikoksesta on päätetty jättää syyte nostamatta tai syytteestä on luovuttu ja jos 
myöhemmin löytyy riittäviä todisteita, ei kieltäytymisperustetta tulisi edes harkinnanvaraisesti olla. 
 
Oikeusministeriön kannanotto: Hallituksen esityksen ehdotus perustuu sopimuksen 5 artiklan 4 kohtaan. 
Suomen oikeuden mukaan syyte voidaan jättää nostamatta tai nostetusta syytteestä voidaan luopua kahdella 
erilaisella perusteella (laki oikeudenkäynnistä rikosasioissa, 1 luku). Ensinnäkin peruste voi olla se, että tutkittu 
teko ei die rikos, rikoksesta ei ole syytteen nostamiseksi riittävää näyttöä, rikos on vanhentunut tai syyttäjällä ei ole 
syyteoikeutta esimerkiksi siksi, että asianomistaja ei ole tehnyt syyttämispyyntöä. Toiseksi peruste voi olla se, että 
sinänsä edellä mainitut seikat on käsillä, mutta syytettä ei nosteta esimerkiksi teon vähäisyyden tai tekijän 
nuoruuden vuoksi taikka oikeudenkäynnistä tai rangaistuksesta epäillylle seuraavan kohtuuttomuuden vuoksi. 
Näissä tapauksessa epäillyn todetaan rikokseen syyllistyneen, mutta enemmistä toimenpiteistä luovutaan. 
 
Käräjäoikeuden ehdotus on mahdoton toteuttaa, koska Suomen oikeuden mukaan syyttämättäjättämis-päätös tai 
päätös luopua syytteestä ei tule oikeusvoimaiseksi, joka tarkoittaa tässä yhteydessä sitä, ettei samaa asiaa saada 
käsitellä uudelleen Ylempi syyttäjä voi ottaa asian itselleen uudelleen harkittavaksi. Myös päätöksen tehnyt 
syyttäjä voi ottaa asian uudelleen harkittavaksi, jos asiassa ilmenneen uuden selvityksen mukaan päätös on 
perustunut olennaisesti puutteellisiin tai virheellisiin tietoihin. Pysytään hallituksen esityksen pykälätekstissä. 
 

7 §  
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Hallituksen esitys: Päätettäessä luovuttaa Suomen kansalainen syytetoimenpiteitä varten luovuttamisen ehdoksi 
on asetettava, että hänet palautetaan Suomeen kärsimään mahdollisesti tuomittavaa rangaistusta, jos hän tätä 
pyytää. Vastaava ehto voidaan pyynnöstä asettaa Suomessa pysyvästi asuvalle ulkomaalaiselle, jos se on 
perusteltua hänen henkilökohtaisten olosuhteiden tai muiden erityisten syiden takia. 
 
Suomen asianajajaliitto: Säännös on epäilyttävä asettaessaan Suomen kansalaisen ja täällä pysyvästi asuvan 
ulkomaalaisen eri asemaan. Perustuslain yhdenvertaisuussäännös edellyttää, että tälle olisi hyväksyttävä peruste. 
Rikoksen johdosta tapahtuvaa luovuttamista koskevan eurooppalaisen yleissopimuksen johdosta Suomi on antanut 
selityksen, jonka mukaan kansalaisia ovat paitsi Suomen kansalaiset, myös muiden Pohjoismaiden kansalaiset ja 
Pohjoismaassa pysyvästi asuvat ulkomaalaiset. 
 
Oikeusministeriön kannanotto: Perustuslain 6 §:n mukaan ihmiset ovat yhdenvertaisia lain edessä, eikä ketään 
saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan muun muassa alkuperän vuoksi. 
 
Sopimuksen 6 artiklan mukaan edellä mainittu palauttamisehto voidaan asettaa, jos luovuttamispyyntö koskee 
luovuttavan maan kansalaista tai siellä asuvaa. Sopimus ei toisin sanoen velvoita tällaisia ehtoja ottamaan 
käyttöön, mutta se on sallittua mainitun kahden ryhmän osalta 
 
Vuoden 1995 perusoikeusuudistuksen jälkeen perustuslaissa ei pääsäännön mukaan aseteta Suomen kansalaista ja 
Suomessa olevaa ulkomaalaista eri asemaan. Suomen kansalaisuudella on kuitenkin edelleen merkitystä muun 
muassa silloin, kun kysymys on perustuslain 9 §:ssä säännellystä liikkumisvapaudesta ja sen alaan kuuluvista 
luovuttamiseen liittyvistä kysymyksistä. 
 
Perustuslain 9 §:n 3 momentin mukaan Suomen kansalaista ei saa estää saapumasta maahan. Vanhan lain mukaan 
Suomen kansalaista ei saa vastoin tahtoaan luovuttaa. Uuden 1.10.2007 voimaan tulleen 3 momentin mukaan lailla 
voidaan säätää, että Suomen kansalainen voidaan rikoksen johdosta luovuttaa maahan, jossa hänen 
ihmisoikeutensa ja oikeusturvansa on taattu. Pykälän 4 momentin mukaan ulkomaalainen saadaan luovuttaa 
Suomesta. Tästä ei tarvitse erikseen säätää laissa, mutta häntä ei saada luovuttaa, jos häntä tämän vuoksi uhkaa 
kuolemanrangaistus, kidutus tai muu ihmisarvoa loukkaava kohtelu. 
 
Kansainvälisen oikeuden ja Suomen valtiosäännön mukaan kansalaisen ja ulkomaalaisen erilainen kohtelu 
liikkumisvapauden suhteen on sallittua. Maailmanlaajuisesti lähtökohtana on ollut, ettei oman valtion kansalaista 
luovuteta. Ajatuksena on, että kunkin valtion on valvottava omien kansalaistensa etua. Suomessa yleisen 
luovuttamislain mukaan Suomen kansalaista ei saa luovuttaa. Kansainvälisesti katsoen hyvin poikkeuksellinen 
järjestely omaksuttiin Pohjoismaiden kesken, kun yhteispohjoismaiseen lainsäädäntöön otettiin mahdollisuus 
luovuttaa oma kansalainen toiseen Pohjoismaahan. Voimassa oleva pohjoismainen luovuttamislaki vuodelta 1960 
on säädetty perustuslain säätämisjärjestyksessä. Tämä pohjoismainen järjestely selittää osaltaan edellä Suomen 
Asianajajaliiton viittaaman Suomen antaman selityksen. Sen avulla Suomi voi kieltäytyä luovuttamasta omien 
kansalaisten lisäksi muiden Pohjoismaiden kansalaisia, jotka voivat olla Suomeen toisesta Pohjoismaasta rikoksen 
johdosta luovutettuja. 
EU-luovuttamislaki säädettiin supistetussa perustuslain säätämisjärjestyksessä, koska puitepäätöksen mukaan 
kansalaiset ja ulkomaalaiset luovutetaan samoin edellytyksin. Puitepäätöksessä oli asiallisesti vastaava artikla 
palauttamisehdosta kuin sopimuksessa. EU-luovuttamislaissa säädetään ehdosta vastaavasti kuin käsillä olevassa 
lakiehdotuksessa. Perustuslakivaliokunta on asiallisesti omaksutun erottelun hyväksynyt (PeVL 18/2003 s. 4). 
 
Palauttamisehdon säätäminen EU-luovuttamislakia laajemmaksi voi olla myös vastoin EU-puitepäätöksen 31 
artiklaa, jonka mukaan jäsenvaltioiden tulee pidättäytyä sellaisista järjestelyistä, jotka merkitsisivät paluuta 
vanhaan tiukempaan luovuttamissääntelyyn. 
 
Lähtökohtana on, että luovutettu kärsii rangaistuksen siinä maassa, johon hänet on luovutettu. Mahdollisuus kärsiä 
rangaistus luovuttavassa maassa on luettavissa poikkeukselliseksi järjestelyksi; ehtohan otetaan luovutettavan 
pyynnöstä luovuttamispäätökseen. Vankilaolot eri Pohjoismaissa ovat varsin samantasoiset. Kun sopimuksella on 
avattu mahdollisuus ottaa kansalliseen lakiin säännös palauttamisehdosta, on perustuslain 9 §:n 3 momentin, jonka 
mukaan Suomen kansalaista ei saa estää saapumasta Suomeen, kannalta johdonmukaista ottaa tällainen 
mahdollisuus kansalliseen lakiin. Säännös ei koske ulkomaalaisia, joiden palaaminen Suomeen toisessa valtiossa 
kärsityn rangaistuksen jälkeen ei ratkea luovuttamislainsäädännön vaan niiden säädösten mukaan, jotka yleisesti 
koskevat ulkomaalaisen oikeutta tulla Suomeen. 
 
Ulkomaalaisella olisi kuitenkin oikeus tulla palautetuksi pykälässä mainituin ehdoin, kun hän on suomalaiseen 
yhteiskuntaan syvästi ankkuroitunut. Perustuslain 9 §:n 3 momentti ei tällaista säännöstä vaadi otettavaksi 
luovuttamislakiin, mutta se on inhimillisistä syistä perusteltu. Säännöksen harkinnanvaraisuus on tarpeen, sillä 
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tapaukset voivat olla hyvinkin erilaisia. Ääripäässä voidaan ajatella ammattirikollista, joka kiertää maasta toiseen 
rikoksia tehden asuen tietyn ajan maassa. Asuminen olisi helposti luettava pysyväksi, jos tiedossa ei ole muutakaan 
asuinpaikkaa eikä ole selvitystä aikeista lähteä tietyn ajan kuluttua maasta. Pysytään hallituksen esityksen 
pykälätekstissä. 
 

H § 
 
Hallituksen esitys: Pykälässä säädetään, mitä tietoja luovuttamispyyntöön tulee sisällyttää. 
 
Professori Frände: Pykälää pitäisi täsmentää niin, että pyyntö on tehtävä sopimuksen liitteenä olevaa kaavaketta 
käyttäen. Tätä edellytetään sopimuksen 7 artiklassa. 
 
Oikeusministeriön kannanotto: Sopimuksen 7 artiklassa ei edellytetä lomakkeen käyttöä. Lomakkeen 
käyttäminen olisi turha muodollisuus, joka saattaisi aiheuttaa käytännöllisiä vaikeuksia, koska luovuttamispyyntö 
voidaan lähettää sähköisenä viestinä. Pysytään hallituksen esityksen pykälätekstissä. 
 
29 § 
 
Hallituksen esitys: Jos luovutettavaksi pyydetty on suostunut luovuttamiseen, käräjäoikeuden on tehtävä 
luovuttamista koskeva päätös kolmen päivän kuluessa suostumuksen antamisesta. 
 
Helsingin käräjäoikeus: Lakiin on otettava säännös siitä, että kolmen päivän määräaika alkaa kulua siitä, kun 
suostumus on annettu luovuttamisasiaa koskevan käräjäoikeuden istunnossa. 
 
Oikeusministeriön kannanotto: Kuten 22 §:n edellä olevasta väliotsikosta ilmenee, luovuttamisasian käsittelystä 
käräjäoikeudessa säädetään 22-33 §:ssä. Ehdotetun 26 §:n mukaan henkilö voi ilmoittaa henkilökohtaisesti 
käräjäoikeuden istunnossa suostuvansa luovuttamiseen. Jo lain systematiikasta ilmenee, että määräaika lasketaan 
luovuttamisasian istuntokäsittelyssä annetusta suostumuksesta. Muissa pykälissä ei sitä paitsi edes säädetä 
suostumuksen vastaanottamisesta. Ehdotetun 18 §:n mukaan poliisin on ilmoitettava mahdollisuudesta suostua 
luovuttamiseen ja tiedusteltava, aikooko luovutettavaksi pyydetty näin tehdä. Ehdotetun 21 §:n mukaan syyttäjän 
on käräjäoikeudelle annettavassa luo-vuttamispyynnössä ilmoitettava, onko luovutettavaksi pyydetty ilmoittanut 
aikovansa suostua luovuttamiseen. Kuten kahdesta viimeksi mainitusta pykälästä ilmenee, suostumusta ei oteta 
vastaan luovuttamisasian valmisteluvaiheessa. 
 
Sääntely on yhdenmukainen EU-luovuttamislain kanssa. Tältä osin on nyt käsiteltävänä olevassa hallituksen 
esityksessä viitattu EU-luovuttamislakia koskevaan hallituksen esitykseen (HE 88/2003 vp), jonka sivulla 44 on 
selventävä lausuma siitä, että määräaika päätöksen tekemiselle alkaa kulua suostumuksen antamisesta 
luovuttamisasian oikeudenkäynnissä. Myös sopimuksen 11 artiklan 1 kappaleesta ilmenee, että suostumus 
annetaan luovuttamisesta päättävälle viranomaiselle. Pysytään hallituksen esityksen pykälätekstissä. 
 
29 ja 38 § 
 
Hallituksen esitys: Pykälissä säädetään niistä määräajoista, joiden kuluessa käräjäoikeuden ja, jos sen päätöksestä 
haetaan muutosta, korkeimman oikeuden on ratkaistava luovuttamisasia. 
 
Professori Frände: Määräaikoja tulee lyhentää, koska EU:n puitepäätös luovuttamisesta edellyttää tätä. 
 
Oikeusministeriön kannanotto: Puitepäätöksen 31 artiklan mukaan jäsenvaltiot voivat puitepäätöksen estämättä 
sen voimaan tulon jälkeen sitoutua luovuttamisinstrumentteihin, jotka syventävät tai laajentavat puitepäätöksen 
sisältöä taikka yksinkertaistavat menettelyjä jäsenvaltioiden välisissä suhteissa. Tämä voi tapahtua erityisesti 
ottamalla käyttöön puitepäätöstä lyhyempiä määräaikoja, luopumalla laajemmin kaksoisrangaistavuuden 
vaatimuksesta, vähentämällä kieltäytymisperusteita taikka laskemalla rangaistuskynnystä niissä rikoksista, joista 
luovutetaan. 
 
Kuten puitepäätöksestä sanamuodosta ilmenee, sallitun uuden instrumentin ei tarvitse mennä puitepäätöstä 
pidemmälle joka suhteessa, mutta toisaalta ei myöskään ole sallittua ottaa instrumentteihin puitepäätöstä 
löyhempiä määräyksiä. Nyt ehdotettu pohjoismainen luovuttamislaki menee useassa suhteessa pidemmälle kuin 
puitepäätös. Puitepäätöksen vastaisena ei voida pitää sitä, että ehdotetussa laissa on käytössä samat määräajat kuin 
puitepäätöksessä. 
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Hallituksen esityksessä ehdotetut määräajat olisivat yhdenmukaisia EU-luovuttamislain kanssa. Lakiin ei pidä 
ottaa niin lyhyitä määräaikoja, että niiden noudattaminen on käytännössä mahdotonta. Pysytään hallituksen 
esityksen pykälätekstissä. 
 
48 § 
 
Hallituksen esitys: Suomesta toiseen Pohjoismaahan luovutettuun henkilöön voidaan pääsäännön mukaan 
kohdistaa syyte- tai täytäntöönpanotoimia myös sellaisten rikosten johdosta, jotka eivät sisälly 
luovuttamispäätökseen. Tietyissä tapauksissa asianomaisen Pohjoismaan on kuitenkin pyydettävä Suomelta lupa 
toimiin ryhtymiseen. Menettelyä varten luovutetulle on määrättävä puolustaja. 
 
Suomen asianajajaliitto: Puolustajan velvollisuuksiin kuuluu muun muassa neuvotteleminen päämiehen kanssa. 
Käytännössä tämä edellyttäisi, että puolustaja kävisi henkilökohtaisesti toisessa Pohjoismaassa luovutetun luona 
vankilassa, koska esimerkiksi puhelinneuvottelua ei käytännössä sallita, koska puolustajan henkilöllisyys ja asema 
halutaan tarkastaa. Olisi harkittava, tulisiko puolustaja määrätä edunvalvojaksi, jos päämiehen kanta ei ole 
selvitettävissä. 
 
Oikeusministeriön kannanotto: Puolustajan määrääminen on tärkeä oikeusturvatae luovutettavan kannalta. 
Suomen lailla ei kuitenkaan voida asettaa toisen Pohjoismaan viranomaiselle velvollisuutta sallia luovutetun ja 
hänen puolustajan välistä yhteydenpitoa. Suomen lain säännöksellä ja puolusta-janmääräyksellä voi kuitenkin olla 
välillistä merkitystä toisen Pohjoismaan viranomaisen harkinnassa. 
 
Edunvalvojan määrääminen puuttuu keskeisesti henkilölle kuuluvaan toimintavapauteen. Luovutetun olinpaikka 
on säännönmukaisesti tiedossa. Lisäksi luovutettavat ovat säännönmukaisesti täysivaltaisia, jotka pystyvät 
määräämään omista asioistaan. Vaikka joissain tapauksissa voi esiintyä käytännöllisiä vaikeuksia selvittää 
luovutetun mielipide, ei tämä ole riittävä peruste antaa puolustajalle oikeus käyttää luovutetun puhevaltaa tämän 
puolesta ja tämän kantaa mahdollisesti edes tietämättä. Ehdotetun 48 §:n mukaan käräjäoikeuden on tarvittaessa 
varattava luovutetulle tilaisuus lausua kirjallisesti. Tällä menettelyllä voidaan selvittää luovutetun mielipide, jollei 
se ole muilla keinoilla onnistunut. Pysytään hallituksen esityksen pykälätekstissä. 
 
50 § 
 
Hallituksen esitys: Henkilön luovuttamista Suomeen vapausrangaistuksen täytäntöönpanoa varten voidaan 
pyytää, jos pyynnön perusteena olevasta teosta on annettu täytäntöönpanokelpoinen tuomio. 
 
Helsingin käräjäoikeus: Sopimuksen 2 artiklan I kohdassa ei edellytetä, että luovuttamispyynnön perusteena 
oleva vapausrangaistuksen langettava tuomio olisi täytäntöönpanokelpoinen. 
 
Oikeusministeriön kannanotto: Sopimuksen 7 artiklan 1 kappaleen c kohdasta, jossa viitataan 2 artiklaan, 
ilmenee, että luovuttamispyynnössä on annettava tiedot mm. täytäntöönpanokelpoisesta tuomiosta. Kohdassa on 
tosin käännösvirhe, kun siinä mainitaan "mahdollisesti annettu" tuomio tms. Virheellä ei ole käytännöllistä 
merkitystä. Kuten ruotsinkielisestä sopimustekstistä ilmenee, tiedot on annettava olemassa olevasta tuomiosta 
("förekomsten av verkställbar dom"). Myös kappaleen f kohdassa mainitaan "lopullinen tuomio". Pysytään 
hallituksen esityksen pykälätekstissä. 
 
63 § 
 
Hallituksen esitys: Tuomioistuin voi luovuttamista koskevassa päätöksessä määrätä, että takavarikoitu esine tai 
menetetyksi tuomittu omaisuus on siirrettävä luovuttamista pyytäneelle Pohjoismaalle niin kuin siitä erikseen 
säädetään. 
 
Helsingin käräjäoikeus: Pykälään on lisättävä sopimuksen 25 artiklan 2 kappaleen mukainen lausuma siitä, että 
omaisuus voidaan luovuttaa myös siinä tapauksessa, ettei luovuttamispäätöstä voida panna täytäntöön siksi, että 
henkilö on kuollut tai paennut. 
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leman tai pakenemisen takia voida panna täytäntöön henkilön luovuttamisen osalta, ei ole mitään hallituksen 
esityksestä tai muusta syystä seuraavaa estettä panna päätöstä täytäntöön siltä osin kuin siinä määrätään 
omaisuuden luovuttamisesta toiselle Pohjoismaalle. Sopimus yksistään antaa riittävän oikeudellisen tuen tällaiselle 
täytäntöönpanolle. Asiantila on selvä ilman erityistä säännöstäkin. 
Hallituksen esitys on myös yhdenmukainen EU-luovuttamislain kanssa, jonka perustana olleessa puitepäätöksessä 
on sopimusta vastaava määräys. Pysytään hallituksen esityksen pykälätekstissä. 
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2.2. Pakkokeinolaki (6. lakiehdotus) 
 
1 luvun 8 § 
 
Hallituksen esitys: Pakkokeinolakiin otettaisiin uusi 1 luvun 8 §:n 3 momentti, jonka mukaan rikoksesta 
todennäköisin epäilty saadaan vangita, jos rikoksesta säädetty ankarin rangaistus on vähintään vuosi vankeutta ja 
hänet tullaan pyytämään luovutettavaksi Suomeen. 
 
Helsingin käräjäoikeus: Vapaudenriiston perusteiden on syytä olla täsmällisiä. Ainakin hallituksen esityksen 
perusteluissa tulisi korostaa vangitsemisperusteen toissijaisuutta. 
 
Suomen Asianajajaliitto: Vangitsemisen lisäedellytyksenä pitäisi olla se, että kansainvälisen oikeusavun keinot 
eivät ole osoittautuneet riittäviksi henkilön saamiseksi vastaamaan syytteeseen, tai vähintään se, että epäillyn 
henkilökohtaisten olosuhteiden tai muiden seikkojen perusteella on syytä epäillä, että hän lähtee pakoon taikka 
muuten karttaa oikeudenkäyntiä tai rangaistuksen täytäntöönpanoa. 
 
Professori Frände: Säännökseen tulisi ottaa lisäedellytykseksi se, että olisi todennäköistä, ettei henkilö 
vapaaehtoisesti saavu oikeudenkäyntiä varten Suomeen. 
 
Oikeusministeriön kannanotto: Luovuttamispyynnön tekeminen edellyttää vangitsemismääräystä. Voimassa 
olevan oikeuden vangitsemista säännökset sopivat huonosti luovuttamisasioihin, sillä säännökset on laadittu pitäen 
silmällä ennen kaikkea Suomessa oleskelevan vangitsemista. Pelkästään rikoksen laatu riittää vangitsemiseen vain 
silloin, kun teon vähimmäisrangaistus on kaksi vuotta vankeutta tai enemmän. Jos rikoksen enimmäisrangaistus on 
vähintään vuosi vankeutta, on ainakin yhden lisäedellytyksen täytyttävä. Nämä ovat paon, kolluusion (todisteiden 
hävittäminen yms.) ja rikollisen toiminnan jatkamisen vaara. 
 
Tarkempaa selvitystä vangitsemisen lisäedellytyksistä kolluusion tai jatkamisen vaara ei ole yleensä saatavissa 
selvitystä, kun vangittava ei ole Suomessa. Jos henkilö on jo poistunut maasta, vangitsemispäätöksen perustaminen 
paon vaaraan, joka on tosiasiassa jo toteutunut, ei sovi hyvin lain sanamuotoon tai tarkoitukseen, mutta tähän 
perusteeseen on vangitsemispäätöksissä nojauduttu. Tämä on vastoin sitä yleisesti hyväksyttyä lähtökohtaa, että 
pakkokeinoja yleisesti ja erityisesti vapauteen kohdistuvia pakkokeinoja koskevan lainsäädännön pitäisi olla 
selkeää ja tarkkarajaista eikä säännöksiä pidä tulkita laajentavasti. Tämän epäkohdan korjaamiseksi ehdotetaan 
omaa luovuttamisasioita koskevaa vangitsemissäännöstä. 
 
Luovuttamispyyntöä lievempi keino saada henkilö vastaamaan syytteeseen Suomessa on kansainvälisen 
oikeusavun keinoin haastaa hänet vastaamaan tänne. Ongelmana on oikeusavun toimivuus toisessa valtiossa ja se, 
ettei Suomen tuomioistuimella ole käytettävissään pakkokeinoja kutsun noudattamisen varmistamiseksi, joten 
kutsun noudattaminen perustuu henkilön vapaaehtoisuuteen. Kutsusta voi myös seurata henkilön painuminen 
"maan alle", jolloin hänen saamisensa vastaamaan syytteeseen Suomessa on entistä vaikeampaa. Jollei henkilö 
vapaaehtoisesti noudata kutsua, joudutaan kuitenkin turvautumaan luovuttamismenettelyyn. 
Joissain tapauksissa voinee oikeusapu kuitenkin tarjota riittävät keinot. Lähinnä voitaisiin ajatella tilannetta, jossa 
henkilö asuu vakituisesti tunnetussa osoitteessa ja joissa hänen henkilöön liittyvien olosuhteiden, kuten vakituisen 
työpaikan, perheen ja kiinnittymisen tiettyyn elinympäristöön, perusteella voidaan otaksua, että hän noudattaisi 
kutsua vapaaehtoisesti. Toisaalta merkitystä on myös niiden rikosten määrällä ja laadulla, joiden perusteella 
luovuttamista tullaan pyytämään. Esimerkiksi ei ole lähtökohtaisesti todennäköistä, että henkilö saapuisi 
vapaaehtoisesti vastaamaan syytteeseen, jossa vaaditaan hänen tuomitsemista rangaistukseen useasta törkeästä 
huumausainerikoksesta. 
 
Ehdotettu säännös olisi soveltamisalaltaan yleinen. Vangitsemispäätös voitaisiin antaa riippumatta siitä, mitä 
luovuttamislakia tai kasainvälistä sopimusta taikka muuta järjestelyä noudattaen Suomeen luovuttamista 
pyydetään. Joissain tapauksissa voi olla jo ennakolta selvää, ettei tietystä valtiosta haastaminen kansainvälisen 
oikeusavun keinoin tule onnistumaan. Tällä tulisi olla myös merkitystä harkittaessa, ovatko vangitsemisen 
edellytykset käsillä. Kysymys olisi jäljempänä olevassa pykäläluonnok-sessa mainituista muista seikoista. 
 
Oikeusministeriö katsoo, ettei ole välttämätöntä tarvetta muuttaa ehdotettua vangitsemissäännöstä. Säännökseen 
turvautuminen on kuitenkin virkavastuulla toimivien viranomaisten harkinnassa, eikä ole odotettavissa, että 
säännöstä sovellettaisiin aiheettoman laajasti. 
 
Oikeusministeriö ei kuitenkaan vastusta täsmentävän lisäedellytyksen ottamista lakiin. Vangitsemis-kynnystä ei 
kuitenkaan tule nostaa liian korkealle jo siksi, että yksittäisessä tapauksessa asiaan vaikuttavista seikoista voi olla 
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vaikea saada selvitystä, joten arviointi joudutaan tekemään suhteellisen yleisiin seikkoihin nojautuen. Säännös 
voitaisiin muotoilla lähtien professori Fränden ehdotuksesta esimerkiksi seuraavasti: 
 
Rikoksesta todennäköisin syin epäilty, jonka luovuttamista Suomeen tullaan pyytämään, saadaan vangita, jos 
rikoksesta säädetty ankarin rangaistus on vähintään vuosi vankeutta ja jos epäillyn henkilökohtaisten olosuhteiden, 
luovuttamispyvntöön sisällytettävien rikosten määrän tai laadun taikka mui-den seikkojen perusteella on syytä 
epäillä, ettei hän saavu vapaaehtoisesti Suomeen syytetoimenpiteitä varten. 
 

1 luvun 10 § 
 
Hallituksen esitys: Vangitsemisvaatimuksen tekijää koskevaa säännöstä, jonka sisällöstä jäljempänä, ei ehdoteta 
muutettavaksi 
 
Suomen Asianajajaliitto: Säännöstä tulisi muuttaa niin, että luovuttamispyynnön tekemiseen nojautuvan 
vangitsemisvaatimuksen esittää aina syyttäjä. 
 
Professori Frände: Syyttäjän tulee vastata luovuttamispyvntöön nojautuvasta vangitsemisvaatimuk-sesta. 
 
Oikeusministeriön kannanotto: Luovuttamista koskeva vangitsemisperuste koskisi paitsi uuden pohjoismaisen 
luovuttamislain myös EU-luovuttamislain sekä yleisen luovuttamislain taikka kansainvälisen sopimuksen nojalla 
tai muulla tavalla tehtäviä luovuttamispyyntöjä. 

Pakkokeinolain 1 luvun 10 §:n mukaan esitutkinnan aikana vangitsemisvaatimuksen tekee pidättämiseen 
oikeutettu virkamies eli yleensä poliisipäällystöön kuuluva poliisimies, jonka on ilmoitettava vaatimuksesta ennen 
sen tekemistä syyttäjälle, joka voi ottaa asian päätettäväkseen. Syyteharkinnan aikana vangitsemisvaatimuksen 
tekemisestä päättää syyttäjä. 
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Suomeen luovuttamista voi vaatia EU-luovuttamislain ja säädettäväksi ehdotetun pohjoismaisen luovuttamislain 
mukaan vain kihlakunnansyyttäjä. Yleisen luovuttamislain mukaan syyttäjä- ja poliisiviranomainen voi tehdä 
oikeusministeriölle esityksen henkilön luovuttamisesta Suomeen. Esitystä varten tarvitaan vangitsemismääräys. 
Oikeusministeriö päättää luovuttamispyynnön tekemisestä. 
 
Koska samoilla viranomaisilla on toimivalta vaatia vangitsemista ja tehdä luovuttamispyyntö tai esitys siitä, ei 
luvun 10 §:n muuttamiselle ole riittäviä perusteita. Selvä lähtökohta on, että se viranomainen, joka on päättänyt 
tehdä luovuttamispyynnön tai esityksen siitä, esittäisi myös luovuttamiseen perustuvan vangitsemisvaatimuksen. 
Toisaalta kun vaatimuksen tekijää koskevaa säännöstä ei muutettaisi, esimerkiksi syyttäjän päätettyä tehdä EU-
luovuttamislain mukaisen luovutuspyynnön vangitsemisvaatimuksen esittäisi syyttäjän suostumuksella muu 
pidättämiseen oikeutettu virkamies. 
 
Vangitseminen ehdotetulla uudella perusteella edellyttää, että tuomioistuimelle esitetään riittävä selvitys siitä, että 
luovuttamispyyntö tullaan tekemään. Jos vangitsemisvaatimuksen esittää muu kuin luo-vuttamisasiassa 
toimivaltainen virkamies, on vaatimuksen tekijän esitettävä riittävä selvitys mainitusta seikasta. Tämä voi olla 
esimerkiksi kirjallinen valtuutus esittää vangitsemispyyntö sanottua tarkoitusta varten. Vaatimuksen tekevä 
virkamies toimii virkavastuulla. 
 
Ehdotetun järjestelyn tarkoituksena on joustavoittaa menettelyä ja ehkäistä päällekkäistä työtä esimerkiksi 
tapauksessa, jossa poliisiviranomainen esittää kiinni saadun henkilön vangitsemiseen jatkamista ja saman 
aineiston perusteella karkuun päässeen rikoskumppanin vangitsemista Suomeen luovuttamista varten. Kysymys on 
samantyyppisestä järjestelystä kuin pakkokeinolain 1 luvun 15 §:n 1 momentissa, jonka mukaan vangitsemi s 
vaatimusta käsiteltäessä on vangitsemisvaatimuksen tehneen tai hänen määräämänsä virkamiehen oltava läsnä. 
 
Tässä yhteydessä ei ole perusteltua ryhtyä arvioimaan poliisiviranomaisen ja syyttäjän välistä toimivaltajakoa 
laajemmin. Oikeusministeriön ja sisäasiainministeriön asettama toimikunta valmistelee parhaillaan esitutkinta-, 
pakkokeino-ja poliisilain kokonaisuudistusta. 
 
Vastaava ehdotus oli jo työryhmämietinnössä. Työryhmässä oli syyttäjäjäsen, jota ehdotus tyydytti. Syyttäjät tai 
muut lausunnonantajat eivät kiinnittäneet järjestelyyn huomiota. Pysytään hallituksen esityksen pykälätekstissä. 
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Korkein oikeus 

Gustaf Möller 
8.11..2007 

HE 51/2007 vp 

Asia. Hallituksen esitys Eduskunnalle rikoksen johdosta tapahtuvaa luovuttamista koskevan 
Pohjoismaiden välisen sopimuksen (Pohjoismainen pidätysmääräys) hyväksymiseksi ja laiksi sen 
lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi 
laeiksi. (HE 51/2007) 

 
 
 
 

Eduskunnan lakivaliokunnalle 
 

1. Yleistä 
 

Esityksessä ehdotetaan, että Eduskunta hyväksyisi Kööpenhaminassa 15 päivänä joulukuuta 2005 

Pohjoismaiden välillä tehdyn rikoksen johdosta tapahtuvaa luovuttamista koskevan Pohjoismaiden 

välisen sopimuksen., jäljempänä sopimus. Samalla ehdotetaan säädettäväksi uusi laki rikoksen 

johdosta tapahtuvaa luovuttamisesta Pohjoismaiden välillä, joka korvaisi voimassa olevan 

vastaavan vuodelta 1960olevan lain siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen. 
 

Uuden sopimuksen esikuvana on ollut EU:n eurooppalaista pidätysmääräystä ja jäsenvaltioiden 

välistä luovuttamismenettelyä vuodelta 2002 koskeva puitepäätös, jäljempänä puitepäätös, jonka 

edellyttämä lainsäädäntö on saatettu Suomessa voimaan vuonna 2003 annetulla lailla (1286/2003). 
 

Uusi Pohjoismaiden välillä tehty sopimus mahdollista luovuttamisen menee kuitenkin monelta osin 

huomattavasti pidemmälle kuin EU:n puitepäätös. Niinpä Pohjoismaiden välinen sopimus ei 

edellytä, että teko, jonka johdosta luovuttamista pyydetään, on rangaistava myös siinä 

Pohjoismaassa, josta luovuttamista on pyydetty. Sopimus ei myöskään edellytä, että siitä 

rikoksesta, josta luovutettavaksi pyydetty on epäilty ja jonka johdosta luovuttamista pyydetään, 

tulee pyynnön esittäneen valtion lain mukaan seurata vähintään tietyn pituinen vapausrangaistus. 

Vastaavasti sopimuksessa ei liioin edellytetä, että tuomittu vapausrangaistus, jonka 

täytäntöönpanoa varten luovuttamista pyydetään, tulee olla vähintään tietyn pituinen.   Sopimuksen 

mukaan luovuttamisesta ei myöskään voida kieltäytyä kaikilla puitepäätöksessä mainituilla 

kieltäytymisperusteilla. Sopimuksen mukaan luovuttamismenettelyä koskevat määräajat ovat 

lyhyemmät kuin puitepäätöksen määräajat. 
 

Uutta sopimusta on tervehdittävä tyydytyksellä. Se sisältää useita selviä parannuksia nykyisen 

tilanteeseen verrattuna: Nykyinen tilanne, ei myöskään ole tyydyttävä jo sen vuoksi, että 

Pohjoismaiden välillä on voimassa kaksi rinnakkaista järjestelmää. Uusi sopimus on osaltaan 

osoituksena siitä, että myös rikosoikeuden alalla syvällisempi ja kunnianhimoisempi yhteistyö on 

mahdollinen Pohjoismaiden välillä kuin EU:ssa. Tämä johtuu lähinnä pohjoismaisesta 

yhteenkuuluvuudesta, luottamuksesta muiden Pohjoismaiden oikeusjärjestelmiin, samantapaisista 

oikeusjärjestyksistä ja rikosten torjunnasta vastaavien viranomaisten pitkäaikaisesta yhteistyöstä. 
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2. Onko ehdotettu laki rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta Suomen ja muiden 

Pohjoismaiden välillä kaikilta osin Pohjoismaisen sopimuksen mukainen? 
 
 
 
 
a. Epäämispenisteet 
 
 
 

Pohjoismaisen sopimuksen 4 artiklassa on lueteltu ne perusteet, joilla luovuttamisesta on 

kieltäydyttävä (ehdottomat kieltäytymisperusteet) ja sen 5 artiklassa on lueteltu ne perusteet, joilla 

luovuttamisesta voidaan kieltäytyä (harkinnanvaraiset kieltäytymisperusteet). Tällaiset luettelot 

valtiosopimuksissa ovat yleensä tyhjentäviä, jollei niiden sanamuodosta ilmene jotain muuta. 

Näiden artikloiden sanamuodot eivät anna tukea sellaiselle käsitykselle, että ko. luetteloissa olevat 

kieltäytymisperusteet olisivat vain esimerkkejä. 
 
 
Edellä mainittuun lakiehdotukseen rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta 
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tenkin kaksi sellaista ehdotonta kieltäytymisperustetta, joita ei mainita sopimuksessa. 
 

Ensinnäkin pykälän 1 momentin 6 kohdassa ehdotetaan säädettäväksi, että luovuttamisesta tulee 

kieltäytyä, jos on perusteltua syytä epäillä, että luovutettavaksi pyydettyä uhkaisi 

kuolemanrangaistus, kidutus tai muu ihmisarvoa loukkaava kohtelu tai että hän joutuisi 

alkuperänsä, tiettyyn yhteiskuntaryhmään kuulumisensa, uskontonsa, vakaumuksensa tai poliittisen 

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

perustellusti olettaa, että hän joutuu ihmisoikeuksien tai perustuslaissa turvatun oikeusturvan, 

sanavapauden tai yhdistymisvapauden loukkauksen kohteeksi. Hallituksen esityksen perusteluissa 

kyllä todetaan, ettei sopimuksessa ole vastaava kieltäytymisperustetta, mutta säännös voidaan 

johtaa sopimuksen johdannon 4-6 kohdista. 
 

Voidaan kuitenkin kysyä, miksi tuota kieltäytymisperustetta ei ole mainittu sopimuksessa ilmeisesti 

tyhjentäväksi tarkoitetussa ehdottomia kieltäytymisperusteita koskevassa luettelossa, jos 

tarkoituksena oli, että jäsenvaltio voi, niin halutessaan, ottaa tällaisen kieltäytymisperusteen 

sisäiseen lakiinsa, jolla se saattaa voimaan sopimuksen. Näyttää varsin todennäköistä, ettei tällaista 

kieltäytymisperustetta ole otettu Pohjoismaiseen sopimukseen, koska sitä on pidetty tarpeettomana 

Pohjoismaiden välisissä suhteissa. Ei kai momentin 6 kohdassa tarkoitettuja seikkoja ole syytä 

epäillä Pohjoismaisissa, jotka jo kauan ovat olleet demokraattisia oikeusvaltioita.! Vaikka tällä 

kieltäytymisperusteella ei tulisikaan olemaan käytännön merkitystä, sen ottaminen lakiin näyttää 

kuitenkin oikeudellisesti arveluttavalta ja se saattaisi olla omiaan herättämän hämmästystä muissa 

Pohjoismaissa. 
 

Toiseksi 4 §:n 2 momentin mukaan tulee luovuttamisesta kieltäytyä myös, jos luovuttaminen 

asianomaisen henkilön ikään, terveydentilaan tai muuhun henkilökohtaisiin seikkoihin taikka 

erityisiin henkilökohtaisiin seikkoihin nähden olisi inhimillisistä syistä kohtuutonta eikä tämä 

kohtuuttomuus ole poistettavissa siirtämällä täytäntöönpanoa 44 §:n nojalla. Vastaavaa 
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kieltäytymisperustetta ei ole sopimuksessa. Hallituksen esityksessä katsotaan, että "ehdotettua 

säännöstä voidaan pitää perusteltuna sopimuksen johdannon 4 kohdan valossa". Tämä näyttää kyllä 

varsin kyseenalaiselta. Hallituksen esityksessä todetaan lisäksi, että sopimuksen 19 artiklan 5 

kappaleen nojalla luovuttamista voidaan lykätä painavien humanitääristen syiden vuoksi 

esimerkiksi silloin, jos on painavia syitä olettaa, että luovuttaminen selvästi vaarantaa etsityn 

henkilön hengen tai terveyden. Tästä ei kuitenkaan seuraa, että luovuttamisesta voitaisiin kokonaan 

kieltäytyä. Myöskään hallituksen esityksen perusteluissa olevalla toteamuksella, että vastaava 

säännös sisältyy ns. EU luovuttamislakiin, ei ole merkitystä arvioitaessa, onko säännös 
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sopimuksen mukainen. Jos tällaista kieltäytymisperustetta on pidetty tarpeellisena, olisi se tullut 

ottaa sopimukseen. 
 
 
 
 
b. Aikamääräykset 
 

Sopimuksen 14 artiklan 3 kappaleen mukaan silloin, kun etsitty henkilö ei ole suostunut 

luovuttamiseen, pidätysmääräyksen täytäntöönpanoa koskeva lopullinen päätös on tehtävä 30 

päivän kuluessa etsityn henkilön pidätyksestä. Artiklan 4 kappaleessa on määräykset sellaisten 

erityistapausten varalta,, joissa päätöstä ei tehdä 3 momentissa tarkoitetussa määräajassa. Tästä ja 

siitä, että sopimuksen ruotsinkielisessä tekstissä käytetään sana "bör" ei kuitenkaan ole 

pääteltävissä, että 3 kappaleessa oleva määräys olisi pelkkä suuntaa antava suositus, joka antaisi 

jokaisen sopimusvaltion lainsäätäjälle oikeuden sisäisessä lainsäädännössään säätää huomattavasti 

pidempiä määräaikoja sen varalta, että luovutettavaksi pyydetty henkilö hakee muutosta. 
 

Lakiehdotuksen 29 §:n mukaan käräjäoikeuden on siinä tapauksessa, ettei luovutettavaksi pyydetty 

henkilö ole suostunut luovuttamiseen, tehtävä luovuttamista koskeva päätös pääsäännön mukaan 

26 päivän kuluessa siitä, kun luovutettavaksi pyydetty on otettu kiinni tai muuten tavoitettu 

Suomessa. Tämä päätös ei kuitenkaan ole lopullinen, vaan siihen voi lakiehdotuksen 34 §:n 

mukaan hakea muutosta valittamalla Korkeimpaan oikeuteen valituslupaa pyytämättä. Valitus on 

tehtävä 7 päivän kuluessa. Valittajan vastapuolella on oikeus kirjallisesti vastata valitukseen 

seitsemän päivän kuluessa muu-toksenhakuajan päättymisestä. Tämä merkitsee, että jo lakiin 

sisältyvät pääsäännön mukaiset määräajat lähtevät siitä, ettei sopimuksessa säädettyä 30 päivän 

määräaikaa noudateta koskaan, jos luovutettavaksi pyydetty valittaa käräjäoikeuden päätöksestä. 

Näyttää varsin kyseenalaiselta, onko tämä sopimuksen mukaista. Tältä kannalta merkitystä ei ole 

sillä, että ko. säännökset ovat samansisältöiset EU luovuttamislaissa, 3. Kielet 
 
 

Sopimuksessa ei ole määräystä kielestä, joilla kiinniottamista ja luovuttamista koskeva pyyntö on 

tehtävä. Lakiehdotuksen 12 §:n 1 momentin mukaan pyyntö on tehtävä suomen, ruotsin tai 

englannin kielillä. Pohjoismaisissa sopimuksissa ja yhdenmukaisessa pohjoismaisessa 

lainsäädännössä on yleensä määrätty, että hakemus saadaan tehdä myös norjaksi ja tanskaksi (ks. 

esimerkiksi Suomen, Islannin, Norjan, Ruotsin ja Tanskan kesken tehty oikeusapusopimus 

tiedoksiannon toimittamisessa ja todistelussa (SopS 469/1975) 2 artikla, Laki yksityisoikeudellista 

vaatimusta koskevien pohjoismaisten tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta (588/1977) 

10 §). Jopa eräissä sellaisissa laeissa, jolla on saatettu voimaan sellaisia valtiosopimuksia, jotka 

eivät ole pohjoismaisia, on säännöksiä, jonka mukaan hakemus saadaan tehdä norjaksi tai tanskaksi 

(ks. esim. Tiekuljetussopimuslaki (345/1979) 43 § 4 mom. ja L. keskinäistä oikeusapua 

rikosasioissa koskevan eurooppalaisenyleissopimuksen voimaansaattamisesta ja soveltamisesta 

ym. (284/80) 3 § 3 mom.), 
 
 
 
 
Helsingissä 6 marraskuuta 2008 
 
 

Gustaf Möller Oikeusneuvos, 
Helsinki 
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Rikos- ja prosessioikeuden yksikkö 
LsN Jaakko Rautio 
 
 

Oikeusministeriön selvitys ja vastine lakivaliokunnalle lakivaliokunnan selvitys-
pyynnön sekä hallituksen esityksestä 51/2007 (pohjoismainen luovuttaminen) kor-
keimman oikeuden tekemien kirjallisten huomautusten johdosta 

1. Yleistä 
 
Lakivaliokunta on pyytänyt oikeusministeriöltä selvitystä sopimusneuvotteluista kahden kieltäytymisperusteen 
osalta sekä vastinetta asiantuntijakuulemisesta. Oikeusministeriön käytössä or ~!lut oikeusneuvos Gustaf Möllerin 
(korkein oikeus) 6.11.2008 päiväämä lausuma. 

2. Valiokunnan selvityspyyntö 
 
Lakivaliokunta on pyytänyt oikeusministeriöltä selvitystä siitä, onko Suomi (ja tarvittaessa: miksi ei ole) 
sopimusneuvotteluissa kiinnittänyt huomiota tarpeeseen ottaa sopimukseen ne korkeimman oikeuden lausunnossa 
yksilöidyt kieltäytymisperusteet, jotka ovat vain lakiehdotuksessa, mutta eivät sopimuksessa. 
 
Oikeusministeriö vastaa kunnioittaen seuraavaa: 
 
Edellä tarkoitetut kieltäytymisperusteet ovat 2. lakiehdotuksen 
-4 §:n 1 momentin 6 kohta, jonka mukaan luovuttamisesta on kieltäydyttävä, jos on perusteltua syytä epäillä, että 
luovutettavaksi pyydettyä uhkaa kuolemanrangaistus, kidutus muu ihmisarvoa loukkaava kohtelu tai muu vakava 
ihmisoikeusloukkaus. 
-4 §:n 2 momentti, jonka mukaan luovuttamisesta on kieltäydyttävä, jos luovuttaminen olisi asianomaisen henkilön 
henkilökohtaisiin olosuhteisiin nähden inhimillisesti kohtuutonta eikä kohtuuttomuus ole poistettavissa luovuttamista 
lykkäämällä. 
 
Mainittuja kieltäytymisperusteita ei ole eurooppalaista pidätysmääräystä koskevan EU:n puitepäätöksen 
kieltäytymisperusteita koskevissa artikloissa. Ensimmäinen kieltäytymisperuste sisältyi EU-luovuttamislakia 
koskevaan hallituksen esitykseen. Kieltäytymisperusteen ottamista lakiin perusteltiin puitepäätöksen johdannolla. 
Jälkimmäinen kieltäytymisperuste lisättiin EU-luovuttamislakiin eduskunnan aloitteesta. Kieltäytymisperusteiden 
oikeudellista sallittavuutta on käsitelty oikeusministeriön 1. vastineessa. 
 
Sopimusneuvotteluihin osallistuneen lainsäädäntöneuvos Katariina Jahkolan antamien tietojen mukaan 
neuvotteluissa kysymys oli seuraavasta: 
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Pohjoismaista pidätysmääräystä koskevissa neuvotteluissa kieltäytymisperusteiden lähtökohtana oli eurooppalaista 
pidätysmääräystä koskevan puitepäätöksen 31 artiklan 2 kohta, joka sallii sen, että jäsenvaltiot voivat tehdä 
sopimuksia, edellyttäen, että niiden avulla syvennetään tai laajennetaan puitepäätöksen sisältöä ja 
yksinkertaistetaan tai helpotetaan menettelyjä. Erityisenä "menettelyä helpottavana" seikkana mainitaan se, että 3 
ja 4 artiklassa mainittuja kieltäytymisperusteita rajoitetaan. EU-komission ja neuvoston arviointiraporteissa on 
kiinnitetty huomiota siihen, että jäsenvaltioiden im-plementointilainsäädäntöön on lisätty kieltäytymisperusteita, 
joista puitepäätökseen ei sisälly mitään määräystä. Sanottu koskee niin Suomea kuin Ruotsia ja Tanskaa. 
 
Jos Suomi olisi vaatinut sopimukseen omia EU-lainsäädäntönsä mukaisia lisäkieltäytymisperusteita, niin samaa 
olisivat vaatineet myös muut Pohjoismaat. Tämä olisi voinut johtaa lopulta siihen, että koko sopimuksen 
"sallittavuus" puitepäätöksen 31(2) art. valossa olisi jo ollut kyseenalainen. Näin ollen neuvotteluissa tultiin siihen 
tulokseen, että pohjoismaiseen sopimuksen ei olisi sallittua lisätä muita nimenomaisia kieltäytymisperusteita kuin 
ne, jotka sisältyvät puitepäätökseen. Samanaikaisesti korostettiin sitä, että estettä ei ole sille, että luovuttamisesta 
poikkeuksellisesti voitaisiin kieltäytyä esimerkiksi johdanto-osan perusoikeuksien suojeluun viittaaviin kohtiin 
vedoten. 
 
Neuvotteluissa eräiden Pohjoismaiden edustajat lisäksi katsoivat, ettei uusia kieltäytymisperusteita tule lisätä 
sopimukseen senkään vuoksi, ettei niitä sisälly myöskään nyt kumottavaan yhteispohjoismaiseen lainsäädäntöön. 
Tältä osin mm. Suomi katsoi, ettei tätä lainsäädäntöä voida ottaa vertailukohdaksi siksi, että sen soveltaminen on 
harkinnanvaraista. Vasta-argumenttina tuotiin esiin se, ettei luovuttamisesta vanhan lain harkinnanvaraisesta 
luonteesta riippumatta ole juurikaan kieltäydytty. 
 
3. Lakiehdotus 2: 29, 35, 36 ja 38 § (määräajat luovuttamisasian käsittelystä tuomioistuimessa) 
 
Hallituksen esitys: Ehdotetun 29 §:n mukaan käräjäoikeuden on tehtävä ratkaisu luovuttamisesta 3 päivän 
kuluessa suostumuksen antamisesta. Päätös on muutoin pääsäännön mukaan tehtävä 26 päivän kuluessa 
luovutettavaksi pyydetyn kiinniottamisesta. Käräjäoikeuden päätöksestä voidaan hakea muutosta valittamalla 
korkeimpaan oikeuteen. Valituksen ja vastauksen tekemiselle on ehdotetun 35 ja 36 §:n mukaan varattu 
kummallekin 7 päivää. Korkeimman oikeuden on ehdotetun 38 §:n mukaan tehtävä pääsäännön mukaan päätös 
luovuttamisesta 20 päivän kuluessa vastineen tekemiselle varatun määräajan päättymisestä. Yhteensä menettelylle 
on siis varattu 60 päivää. 
 
Korkein oikeus: On kyseenalaista, ovatko määräajat sopimuksen mukaisia. Ei ole pääteltävissä, että sopimuksen 
määräajat ovat vain suosituksen luontoisia. 
 
Oikeusministeriön kannanotto: Sopimuksen 14 artiklan mukaan luovuttamisasia on ratkaistava kolmen päivän 
kuluessa suostumuksen antamisesta tai 30 päivän kuluessa luovutettavaksi pyydetyn pidätyksestä. Jollei aikoja 
voida noudattaa, päätös on tehtävä mahdollisimman nopeasti ja viivytyksestä on ilmoitettava luovuttamista 
pyytäneelle viranomaiselle. Sopimuksen suomenkielisen version mukaan määräajat ovat sitovia. Ruotsinkielisessä 
sopimustekstissä käytetään ilmaisua "pitäisi" (bör). 
 
Esityksen sopimusmuistion mukaan määräajat ovat suuntaa antavia (vägledande), joita tulisi pyrkiä noudattamaan 
mahdollisimman pitkälle. Erityisestä syystä määräajoista voidaan kuitenkin joustaa. Selitysmuistiossa mainitaan 
nimenomaan tällaisena syynä se, päätös tutkitaan useissa oikeusasteissa. 
 
Sopimuksen 14 artikla on kompromissi. Nyttemmin eläkkeellä olevan lainsäädäntöjohtaja Jan Törn-qvistin 
mukaan eräät Pohjoismaat halusivat neuvotteluissa sopimukseen hyvin lyhyet määräajat, mutta Suomi ja erityisesti 
Ruotsi eivät tällaisia hyväksyneet, koska hyvin lyhyet ja pakottavat määräajat johtaisivat käytännössä siihen, että 
lakiin ei voitaisi ottaa muutoksenhaun mahdollistavia säännöksiä. 
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Yleisen perusoikeustulkinnan mukaan muutoksenhakuoikeutta voidaan rajoittaa lähinnä vain hyvin vähäisten 
asioiden osalta. Luovuttamista ei voida pitää tällaisena asiana. Lopputuloksena oli, että sopimukseen otettiin 
selvästi eurooppalaista pidätysmääräystä lyhyemmät määräajat, mutta ne velvoittavat vain heikosti. 
 
Lakiehdotukseen otetut määräajat ovat sellaisia, että niitä voidaan käytännössä noudattaa. Lakiin ei pidä ottaa 
epärealistisia määräaikasäännöksiä. Määräajat ovat yhdenmukaiset EU-luovuttamislain kanssa. Luovuttamislakia 
valmistelleessa työryhmässä ilmeni, että käräjäoikeudet ovat säännönmukaisesti pystyneet asian ratkaisemaan 
määräajan puitteissa. Suomea koskevassa, eurooppalaista pidätys-määräystä käsittelevässä maaraportissa todetaan, 
että arviointiryhmällä oli tilaisuus tavata korkeimman oikeuden tuomari. Hän oli täysin tyytyväinen (entirely 
content) tavallisesta poikkeavaan muutok-senhakujärjestelyyn ja 20 päivän määräaikaan. 
 
Ehdotetut määräajat ovat enimmäisaikoja. Toivottavaa on, että asiat ratkaistaan mahdollisimman nopeasti 
enimmäisajat alittaen. Lisäksi oikeusministeriö viittaa lakivaliokunnalle annettuun 1. vastineeseen, jossa katsotaan, 
etteivät määräajat ole puitepäätöksen 31 artiklan 2 kohdan vastaisia. Pysytään hallituksen esityksen 
pykälätekstissä. 
 
4. Lakiehdotus 2: 12 § (luovutuspyynnön kieli) 
 
Hallituksen esitys: Pykälän 1 momentin mukaan luovuttamispyyntö on tehtävä suomen, ruotsin tai englannin 
kielellä tai siihen on liitettävä mainitulla kielellä tehty käännös. Pykälän 2 momentin mukaan Suomen 
toimivaltainen viranomainen voi hyväksyä muullakin kielellä tehdyn pyynnön, jos sen täyttämiselle ei ole muutoin 
estettä. Tällaisissa tapauksissa pykälän 3 momentin mukaan keskusrikospoliisin tulee huolehtia pyynnön 
kääntämisestä suomen tai ruotsin kielelle. 
 
Korkein oikeus: Pohjoismaisten sopimusten ja yhdenmukaisen pohjoismaisen lainsäädännön perusteella on 
yleensä määrätty, että hakemus saadaan tehdä suomen ja ruotsin lisäksi norjan ja tanskan kielellä. 
 
Oikeusministeriön kannanotto: Sopimuksessa ei ole määräyksiä käytettävistä kielistä. Ehdotettu säännös on 
yhdenmukainen EU-luovuttamislain kanssa. 
 
Puitepäätöksen 8 artiklan 2 kappaleen mukaan pyyntö on tehtävä täytäntöönpanovaltion virallisella kielellä tai 
joillakin niistä. Jäsenvaltio voi myös ilmoittaa, että se hyväksyy myös yhden tai useamman EY:n toimielinten 
virallisen kielen, joita ovat jäsenvaltioiden kielet. Suomi on ilmoittanut, että se hyväksyy kansalliskielten suomen 
ja ruotsin lisäksi englannin. 
 
Vireillä on sopimuksen tekeminen rikokseen perustuvasta luovuttamisesta yhtäältä Islannin ja Norjan ja toisaalta 
Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä. Sopimukseen tulee puitepäätöstä vastaava artikla käytettävästä kielestä, 
joskin jäsenvaltion asemesta on puhuttava sopimusvaltiosta. Myös Suomi tulee mitä ilmeisimmin Euroopan 
unionin jäsenvaltiona vastaisuudessa tähän sopimukseen liittymään. Tässä yhteydessä harkitaan, tuleeko Suomi 
hyväksymään kansalliskielten lisäksi muita kieliä. 
 
Jatkossa tullaan sopimuksesta huolimatta suhteessa Islantiin ja Norjaan soveltamaan ensisijaisesti omaa 
pohjoismaista järjestelmää. Ei kuitenkaan ole perusteltua, että kielimääräykset olisivat mahdollisesti erilaiset nyt 
säädettävässä laissa ja tulevassa sopimuksessa. Samoin on perusteltua, että suhteessa Tanskaan ja Ruotsiin 
kielisäännökset ovat yhdenmukaiset niin EU-luovuttamislaissa kuin säädettävässä Pohjoismaista luovuttamista 
koskevassa laissa. Ehdotetun uuden pohjoismaisen luovuttamislain 11 §:n 3 momentin mukaan Ruotsin ja Tanskan 
tekemä eurooppalaista pidätysmääräystä koskevan puite4(4) 
 
 
 

päätöksen mukainen luovuttamispyyntö katsotaan automaattisesti pohjoismaisen sopimuksen tarkoittamaksi 
luovuttamispyynnöksi. Momentti perustuu sopimuksen 1 artiklan 2 kappaleeseen. 
 
Muutenkin käytännön näkökulmat puoltavat hallituksen esityksessä ehdotettua. Menettelyn kiireellinen luonne ja 
erehdysten välttäminen puoltaa ehdotettuja kieliä. Lisäksi luovuttamispyyntö tehdään yleensä samanaikaisesti 
useaan maahan, koska luovutettavan olinpaikkaa ei tiedetä, joten käytännössä pyynnöt tehdään kielellä, joka 
hyväksytään laajasti. 
 
Oikeusministeriö vielä huomauttaa siitä, että ehdotetun 12 §:n 2 momentin mukaan Suomen viranomainen voi 
hyväksyä myös norjan tai tanskan kielellä tehdyn pyynnön. Pysytään hallituksen pykälä-tekstissä. 



LaVM 8/2007 vp — HE 51/2007 vp 

LAKIVALIOKUNNAN MIETINTÖ 8/2007 vp 
 

Hallituksen esitys rikoksen johdosta tapahtuvaa 
luovuttamista koskevan Pohjoismaiden välisen 
sopimuksen (Pohjoismainen pidätysmääräys) 
hyväksymiseksi ja laiksi sen lainsäädännön alaan 
kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta sekä 
eräiksi siihen liittyviksi laeiksi 

 
 

JOHDANTO 

Vireilletulo 

Eduskunta on 12 päivänä syyskuuta 2007 lähettänyt lakivaliokuntaan valmistelevasti 

käsiteltäväksi hallituksen esityksen rikoksen johdosta tapahtuvaa luovuttamista koskevan 

Pohjoismaiden välisen sopimuksen (Pohjoismainen pidätysmääräys) hyväksymiseksi ja laiksi sen 

lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi 

laeiksi (HE 51/2007 vp). 
 
 
Asiantuntijat 

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina 

- lainsäädäntöneuvos Jaakko Rautio, oikeusministeriö 

- ylikomisario Tommi Reen, sisäasiainministeriö 

- oikeusneuvos Gustaf Möller, korkein oikeus 

- käräjätuomari Riitta Kiiski, Helsingin käräjäoikeus 

- ylitarkastaja Tom Laitinen, Valtakunnansyyttäjän virasto 

- rikostarkastaja Anssi Kangas, keskusrikospoliisi 

- asianajaja Markku Fredman, Suomen Asianajajaliitto 

- professori Dan Frände. 

HE 51/2007 vp Versio 
O.t 

HALLITUKSEN ESITYS 
 

Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyy Kööpenhaminassa 15 päivänä joulukuuta 2005 

tehdyn rikoksen johdosta tapahtuvaa luovuttamista koskevan Pohjoismaiden välisen sopimuksen 

(Pohjoismainen pidätysmääräys). 
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Esitykseen sisältyy lakiehdotus sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten 

voimaansaattamisesta. 

Esityksessä ehdotetaan lisäksi, että rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta Suomen 

ja muiden Pohjoismaiden välillä säädetään laki, jolla kumotaan vuoden 1960 pohjoismainen 

luovuttamislaki. Laissa olisi säännökset luovuttamismenettelystä ja luovuttamisen aineellisista 

edellytyksistä. 

Menettely olisi lähes yhdenmukainen rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta 

Suomen ja muiden Euroopan unionin ;äsenvaltioiden välillä annetun lain kanssa. Luovuttamisesta 

toiseen Pohjoismaahan päättäisivät Helsingin, Kuopion, Oulun ja Tampereen käräjäoikeudet. 

Toimivaltaisia olisivat näiden käräjäoikeuksien tuomiopiireissä toimivat kihlakunnansyyttäjät. 

Käräjäoikeuden päätöksestä voitaisiin valittaa korkeimpaan oikeuteen. 

Henkilö voitaisiin luovuttaa syytetoimenpiteitä varten sellaisen rikoksen johdosta, josta on 

säädetty rangaistukseksi vankeutta, tai vapausrangaistuksen täytäntöönpanoa varten. Suurimpana 

muutoksena luovuttamisen aineellisissa edellytyksissä olisi velvollisuus luovuttaa Suomen 

kansalainen ilman erityisiä rajoituksia. Sama koskisi luovuttamista poliittisen rikoksen johdosta. 

Suomen kansalainen olisi kuitenkin oikeutettu kärsimään toisessa Pohjoismaassa tuomitun 

vankeusrangaistuksen Suomessa, jos tällainen ehto hänen pyynnöstään otetaan 

luovuttamispäätökseen. Luovuttaminen ei pääsääntöisesti edellyttäisi, että luovuttamispyynnön 

perusteena oleva teko olisi rangaistava myös Suomen lain mukaan. Luovuttamiseen olisi 

suostuttava, jollei tapaukseen soveltuisi laissa säädetty kieltäytymisperuste. 

Ehdotettu laki olisi ensisijainen EU-luovuttamislakiin nähden, joten sitä sovellettaisiin 

myös Suomen sekä Ruotsin ja Tanskan välisissä suhteissa. 

Pakkokeinolakia ehdotetaan täydennettäväksi ottamalla siihen erityinen säännös 

vangitsemisen edellytyksistä Suomeen luovuttamista varten. Luovuttamisasiaa käsittelevälle 

tuomioistuimelle ehdotetaan oikeutta päättää luovuttamisasiaan liittyvästä takavarikosta. 

Esitys sisältää myös ehdotuksen yleisen luovuttamislain, EU-luovuttamislain ja 

luovuttamisesta toiseen Pohjoismaahan huoltoa tai hoitoa koskevan päätöksen täytäntöönpanoa 

varten annetun lain muuttamisesta. 

Sopimuksen voimaansaattamista koskeva laki on tarkoitettu tulemaan voimaan samana 

ajankohtana kuin sopimus tulee voimaan. Muut ehdotetut lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan 1 

päivänä tammikuuta 2008. 
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VALIOKUNNAN KANNANOTOT 

Yleisperustelut 

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella 

valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa esityksen 

hyväksymistä seuraavin huomautuksin ja muutosehdotuksin. 
 

Pohjoismaista pidätysmääräystä koskeva sopimus 

Pohjoismaista pidätysmääräystä koskevan sopimuksen esikuvana on ollut Euroopan unionissa 

vuonna 2002 tehty puitepäätös eurooppalaisesta pidätysmääräyksestä ja jäsenvaltioiden välisistä 

luovuttamismenettelyistä.1 Puitepäätös on pantu Suomessa täytän-töön ns. EU-luovuttamislailla. 

Uusi pohjoismainen sopimus menee monelta osin huomattavasti pitemmälle kuin 

puitepäätös. Sopimuksen mukaan luovuttamispyynnön vastaanottava sopimusvaltio ei voi asettaa 

luovuttamisen edellytykseksi sitä, että luovuttamispyynnön perusteena oleva teko on rangaistava 

myös kyseisessä valtiossa. Sopimus ei myöskään edellytä, että siitä rikoksesta, josta 

luovutettavaksi pyydettyä epäillään ja jonka johdosta luovuttamista pyydetään, tulisi pyynnön 

esittäneen valtion lain mukaan seurata vähintään tietyn pituinen vapausrangaistus. Vastaavasti 

sopimuksessa ei edellytetä, että tuomitun vapausrangaistuksen, jonka täytäntöönpanoa varten 

luovuttamista pyydetään, tulisi olla vähintään tietyn pituinen. Sopimuksen mukaan luovuttamisesta 

ei myöskään voida kieltäytyä kaikilla puitepäätöksessä mainituilla kieltäytymisperusteilla. 

Sopimukseen otetut luovutta-mismenettelyä koskevat määräajat ovat lyhyemmät kuin 

puitepäätöksen määräajat. 

Valiokunta katsoo, että uusi sopimus tehostaa, selkeyttää ja nykyaikaistaa menettelyä 

luovuttamisasioissa Pohjoismaiden välillä. Uusi sopimus on myös osoitus siitä, että rikosoikeuden 

alalla Pohjoismaiden välillä on mahdollista harjoittaa pitemmälle menevää yhteistyötä kuin 

Euroopan unionissa. Tämä johtuu mm. pohjoismaisten oikeusjärjestysten samankaltaisuudesta, 

luottamuksesta muiden Pohjoismaiden oikeusjärjestelmiin ja -viranomaisiin sekä rikosten 

torjunnasta vastaavien viranomaisten pitkäaikaisesta yhteistyöstä. 
 

Pohjoismaisen luovuttamislain soveltamisala 

Sopimuksen voimaansaattamiseksi ehdotetaan säädettäväksi uusi laki rikoksen johdosta 

tapahtuvasta luovuttamisesta Suomen ja muiden Pohjoismaiden välillä. Hallituksen esityksessä 

                                            
1 Neuvoston 13.6.2002 tekemä puitepäätös eurooppalaisesta pidätysmääräyksestä ja jäsenvaltioiden välisistä 
luovuttamismenettelyistä (2002/5 84/YOS). 

2 Laki rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta Suomen ja muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden 
välillä (1286/2003). 
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lakiin on ehdotettu soveltamisalasäännöstä, jonka mukaan Suomessa oleskeleva henkilö voidaan 

luovuttaa toiseen Pohjoismaahan syytetoimenpiteitä tai vapausrangaistuksen täytäntöönpanoa 

varten. Valiokunnan asiantuntijakuulemisessa on esitetty myös näkemys, jonka mukaan lain tulisi 

mahdollistaa rikoksesta epäillyn luovuttaminen paitsi syytetoimenpiteitä myös esitutkintaa varten, 

kuten hallituksen esityksen pohjana olevassa työryhmämietinnössä oli ehdotettu. 

EU:n puitepäätöksen ja sen mukaisesti myös EU-luovuttamislain mukaan rikoksesta epäilty 

voidaan luovuttaa syytetoimenpiteitä, mutta ei esitutkintaa varten. Pohjoismaista pidätysmääräystä 

koskeva sopimus on tältä osin sanamuodoltaan tulkinnanvarainen. Valiokunnan saaman 

selvityksen mukaan Tanska ja Ruotsi ovat tulkinneet sopimusta niin, että sen soveltamisala vastaa 

puitepäätöksen soveltamisalaa. Valiokunta pitää sopimuksen vastavuoroisuuden vuoksi tärkeänä, 

että Pohjoismaissa ymmärretään sopimuksen soveltamisala samalla tavalla. Tämän johdosta on 

perusteltua, että pohjoismaisen luovuttamislain soveltamisala on yhdenmukainen EU-

luovuttamislain soveltamisalan kanssa. 

Rikoksesta epäillyn luovuttamista esitutkintaa varten voitaisiin myös pitää ainakin joissakin 

tapauksissa kohtuuttomana luovutettavan henkilön kannalta, koska siinä henkilön vapaus riistetään 

tapauksesta riippuen melko pitkäksi ajaksi. Sopimuksen mukaan varsin lievistäkin teoista voidaan 

luovuttaa. Kuulustelut voidaan usein järjestää kansainvälisen oikeusavun keinoin, eikä maiden 

väliset etäisyydet huomioon ottaen ole yleensä estettä sille, että suomalainen 

esitutkintaviranomainen osallistuu tutkintaan toisessa Pohjoismaassa. 

Valiokunta toteaa lisäksi, ettei ehdotettu soveltamisalasäännös edellytä, että syyte on 

nostettu, vaan luovuttamispyyntö voidaan tehdä myös esitutkinnan aikana. Säännöstä on 

perusteltua tulkita samalla tavalla kuin EU-luovuttamislain vastaavaa säännöstä. EU-

luovuttamislain esitöiden mukaan luovuttamispyyntö voidaan tehdä, jos syyttäjä on harkinnut, että 

asiassa olemassa olevien tietojen mukaan on edellytykset syytteen nostamiselle (ks. HE 88/2003 

vp, s. 15/1). 
 

J Ks. Pohjoismainen luovuttamissopimus. Oikeusministeriön työryhmämietintö 2006:22. 

Luovuttamispyynnön tekemistä rajoittaa lisäksi joka tapauksessa sopimuksen vaatimus siitä, 

että luovuttamispyyntöön on liitettävä tiedot vangitsemispäätöksestä. Vangitseminen puolestaan 

edellyttää todennäköisiä syitä rikosepäilyn tueksi. Tämä toden-näköisyyskynnys on sama kuin 

syytteen nostamisen kynnys. 

Edellä esitetyistä syistä valiokunta on päätynyt puoltamaan hallituksen esityksessä 

ehdotetun soveltamisalasäännöksen hyväksymistä. 
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Kieltäytymisperusteista pohjoismaisessa luovuttamislaissa 

Valiokunnan asiantuntijakuulemisessa ehdotusta pohjoismaiseksi luovuttamislaiksi on arvosteltu 

siitä, että siihen on otettu kieltäytymisperusteita, joita sopimuksessa ei ole. Kritiikki on koskenut 

ensiksikin 4 §:n 1 momentin 6 kohdan kieltäytymisperustetta. Sen mukaan luovuttamisesta tulee 

kieltäytyä, jos on perusteltua syytä epäillä, että luovutettavaksi pyydettyä uhkaisi 

kuolemanrangaistus, kidutus tai muu ihmisarvoa loukkaava kohtelu tai että hän joutuisi 

alkuperänsä, tiettyyn yhteiskuntaryhmään kuulumisensa, uskontonsa, vakaumuksensa tai 

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

taikka voidaan perustellusti olettaa, että hän joutuu ihmisoikeuksien tai perustuslaissa turvatun 

oikeusturvan, sananvapauden tai yhdistymisvapauden loukkauksen kohteeksi. 

Hallituksen esityksen perusteluissa on todettu (s. 18/1), että sopimuksessa ei ole vastaavaa 

kieltäytymisperustetta, mutta säännös voidaan johtaa sopimuksen johdannon 4—6 kohdasta. 

Lisäksi perusteluissa on viitattu perustuslain 9 §:n 3 ja 4 momentin säännöksiin. 

Valiokunta toteaa, että vastaava kieltäytymisperuste on säädetty EU-luovuttamislain 5 §:n 1 

momentin 6 kohdassa. Kun otetaan huomioon pohjoismaisten oikeusjärjestysten samankaltaisuus 

sekä Pohjoismaiden välillä vallitseva luottamus toisten oikeusjärjestelmiin ja -viranomaisiin, 

tarvetta kieltäytymisperusteen soveltamiselle Pohjoismaiden välisissä luovuttamistapauksissa ei 

sinänsä juuri voida otaksua olevan. Valiokunnan mielestä on silti periaatteellisesti tärkeää ottaa 

kieltäytymisperuste pohjoismaiseen luovuttamislakiin vastaavasti kuin se on otettu EU-

luovuttamislakiin. Siksi valiokunta puoltaa kieltäytymisperusteen ottamista lakiin hallituksen 

esityksessä ehdotetun mukaisesti. 

Lisäksi asiantunti)akuulemisessa on kritisoitu lakiehdotuksen 4 §:n 2 momentin 

kieltäytymisperustetta. Sen mukaan luovuttamisesta tulee kieltäytyä, jos luovuttaminen 

asianomaisen henkilön ikään, terveydentilaan tai muihin henkilökohtaisiin seikkoihin taikka 

erityisiin olosuhteisiin nähden olisi inhimillisistä syistä kohtuutonta eikä tämä kohtuuttomuus ole 

poistettavissa siirtämällä täytäntöönpanoa lain 44 §:n nojalla. 

Hallituksen esityksen perusteluissa on todettu (s. 18/11), että sopimuksessa ei ole vastaavaa 

kieltäytymisperustetta, mutta sopimuksen 19 artiklan 5 kappaleen nojalla luovuttamista voidaan 

lykätä painavien humanitääristen syiden vuoksi esimerkiksi silloin, jos on painavia syitä olettaa, 

että luovuttaminen selvästi vaarantaa etsityn henkilön hengen tai terveyden. Perusteluiden mukaan 

ehdotettua säännöstä voidaan pitää perusteltuna sopimuksen johdannon 4 kohdan valossa. 
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Valiokunta toteaa, että vastaava kieltäytymisperuste sisältyy ns. yleisen luovuttamislain2 8 

§:ään. Sellainen on lisätty myös EU-luovuttamislakiin eduskuntakäsittelyssä (ks. LaVM 7/2003 

vp, s. 5/II ja PeVL 18/2003 vp, s. 4/II). Tuolloin esittämiinsä perusteluihin viitaten valiokunta 

pitää tarpeellisena, että vastaava kieltäytymisperuste otetaan myös pohjoismaiseen 

luovuttamislakiin. Kun arvioidaan tapauskohtaisesti sitä, olisiko luovuttaminen inhimillisistä syistä 

kohtuutonta, on luonnollisesti otettava huomioon se, että kysymys on luovuttamisesta toiseen 

Pohjoismaahan eli olosuhteiltaan Suomea läheisesti muistuttavaan valtioon. 
Pohjoismaisen luovuttamislain suhde EU-luovuttamislakiin 

Hallituksen esityksessä todetuin tavoin ehdotettu pohjoismainen luovuttamislaki on ensisijainen 

EU-luovuttamislakiin nähden. Ensisijaisuus tarkoittaa käytännössä esimerkiksi sitä, että Suomen 

sekä Ruotsin ja Tanskan välisissä luovuttamisasioissa on noudatettava pohjoismaisen 

luovuttamislain lyhyempiä määräaikoja, vaikka Ruotsista tai Tanskasta tulisi eurooppalainen 

pidätysmääräys. Ruotsin tai Tanskan esittämää eurooppalaista pidätysmääräystä pidetään näet 

pohjoismaisen luovuttamislain 11 §:n 3 momentin mukaan myös pohjoismaisena 

pidätysmääräyksenä. 
 
 
Yksityiskohtaiset perustelut 
 

2.2 Laki rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta Suonien ja muiden Pohjoismaiden 

välillä 

29 §. Määräajat. Pykälässä ehdotetaan säädettäväksi siitä, missä ajassa käräjäoikeuden on tehtävä 

luovuttamista koskeva päätös. Jos luovutettavaksi pyydetty on suostunut luovuttamiseen, päätös on 

tehtävä kolmen päivän kuluessa suostumuksen antamisesta. Päätös on kuitenkin aina tehtävä 26 

päivän kuluessa siitä, kun luovutettavaksi pyydetty on otettu kiinni tai muuten tavoitettu 

Suomessa. Jos päätöstä ei erityisestä syystä voida tehdä mainitussa määräajassa, se on tehtävä niin 

pian kuin mahdollista. Ehdotettu pykälä vastaa sisällöltään EU-luovuttamislain 32 §:ää. 

Tarve ottaa lakiin määräajat käräjäoikeuden päätöksen tekemiselle perustuu pohjoismaista 

pidätysmääräystä koskevan sopimuksen 14 artiklaan. Artiklan 3 kappaleen mukaan pohjoismaisen 

pidätysmääräyksen täytäntöönpanoa koskeva lopullinen päätös on tehtävä 30 päivän kuluessa 

etsityn henkilön pidätyksestä. Artiklan 4 kappaleen mukaan sellaisissa erityistapauksissa, jolloin 

lopullista päätöstä ei tehdä määräajassa, täytäntöönpanosta vastaava oikeusviranomainen ilmoittaa 

                                            
Laki rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta (456/1970). 
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päätöksen myöhästymisestä ja tämän syistä heti pidätysmääräyksen antaneelle 

oikeusviranomaiselle. Tällöin päätös on tehtävä mahdollisimman pian. 

Sopimuksesta laaditussa selitysmuistiossa (förklaranderapport) on todettu (s. 7), että 14 

artiklan mukaiset määräajat ovat olennaisesti lyhyemmät kuin EU:n puitepäätöksen vastaavat 

määräajat. Tätä on perusteltu sillä, että Pohjoismaissa yhteistyö oikeusviranomaisten kesken on 

tiiviimpää ja että oikeusjärjestykset ovat hyvin samanlaisia. Muistiossa on todettu, että 

sopimuksessa mainitut määräajat ovat suuntaa-antavia. Niitä on pyrittävä noudattamaan niin 

suuressa määrin kuin mahdollista. Muistion mukaan saattaa kuitenkin syntyä tilanteita, joissa 

artiklan 3 kappaleen mukaista määräaikaa ei voida noudattaa. Näin voi käydä esimerkiksi silloin, 

kun päätökseen haetaan muutosta. Tällöin on noudatettava artiklan 4 kappaleen mukaista 

ilmoitusmenettelyä. 

Valiokunta ei pidä sopimuksen 14 artiklan 3 kappaleen ja sen tarkoituksen valossa 

asianmukaisena sitä, että määräaika käräjäoikeuden päätöksen tekemiselle olisi pohjoismaisessa 

luovuttamislaissa yhtä pitkä kuin EU-luovuttamislaissa eli 26 päivää. Sopimukseen otetulla 

puitepäätöstä lyhyemmällä määräajalla on pyritty siihen, että pohjoismaiseen pidätysmääräykseen 

perustuva luovuttamismenettely olisi nopeampi kuin eurooppalaiseen pidätysmääräykseen 

perustuva luovuttamismenettely. Valiokunta katsoo, että pohjoismaisella sopimuksella 

nimenomaisesti tavoiteltu lisäarvo menetetään, jos määräaikaa koskeva velvoite saatetaan voimaan 

ehdotetulla tavalla. 

Hallituksen esityksessä ehdotettuun ratkaisuun liittyy myös se ongelma, että niissä 

tapauksissa, joissa käräjäoikeuden päätökseen haetaan muutosta, korkein oikeus ei käytännössä 

juuri koskaan voisi ratkaista asiaa sopimuksen mukaisessa 30 päivän määräajassa. Vaikka 

mainittu määräaika ei sopimuksen 14 artiklan 4 kappaleesta ja selitys-muistiosta ilmenevin tavoin 

olekaan tarkoitettu sitovaksi, valiokunta ei pidä tällaista lopputulosta asianmukaisena. 

Sopimuksen sallima määräajan ylitys poikkeustapauksissa tulee valiokunnan mielestä sopimusta 

voimaan saatettaessa huomioon otetuksi sillä, että ehdotetun pykälänkään mukainen määräaika ei 

ole ehdoton, vaan se voidaan pykälän viimeisestä virkkeestä ilmenevin tavoin erityisestä syystä 

ylittää. 

Esitetyistä syistä valiokunta ehdottaa pykälää muutettavaksi siten, että käräjäoikeuden on 

aina tehtävä luovuttamista koskeva päätös 14 päivän kuluessa siitä, kun luovutettavaksi pyydetty 

on otettu kiinni tai muuten tavoitettu Suomessa. 
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Valiokunta toteaa, että pykälän viimeisessä virkkeessä tarkoitettu erityinen syy määräajan 

ylittämiselle voi olla erityisesti luovutettavaksi pyydetyn tarvitsema kohtuullinen aika 

puolustuksensa järjestämistä varten. 

Lisäksi valiokunta selvyyden vuoksi toteaa, että pykälässä tarkoitettu kolmen päivän 

määräaika lasketaan siitä, kun suostumus on 26 §:ssä tarkoitetuin tavoin annettu käräjäoikeuden 

istunnossa (ks. vastaavasti HE 88/2003 vp, s. 44/1). 

38 §, Käsittelyn kiireellisyys. Esityksessä ehdotetaan, että korkeimman oikeuden on käsiteltävä 

luovuttamista koskeva valitusasia kiireellisesti ja tehtävä luovuttamista koskeva päätös viimeistään 

20 päivän kuluessa vastauksen toimittamiseen varatun ajan päättymisestä. Jos tätä määräaikaa ei 

erityisestä syystä voida noudattaa, päätös tulee tehdä niin pian kuin mahdollista. Pykälä vastaa 

sisällöltään EU-luovuttamislain 41 §:ää. 

Edellä 29 §:n osalta esitettyyn viitaten valiokunta katsoo, että sopimuksen tavoitteiden 

toteuttamiseksi on perusteltua lyhentää myös sitä määräaikaa, jonka kuluessa korkeimman 

oikeuden tulee pyrkiä ratkaisemaan luovuttamista koskeva valitusasia. Valiokunta pitää 

asianmukaisena määräaikana seitsemää päivää. Tämä määräaika on pykälän 2 momentista 

ilmenevin tavoin mahdollista ylittää erityisestä syystä. Erityinen syy voi olla käsillä esimerkiksi 

siinä tapauksessa, että korkein oikeus pitää tarpeellisena toimittaa asiassa suullisen käsittelyn. 
 

67 §. Voimaantulo. Valiokunta on tehnyt pykälän 2 momenttiin kielellisen korjauksen. 
2.6 Pakkokeinolaki 
 
 
/ luku. Kiinniottaminen, pidättäminen ja vangitseminen 

8 §. Vangitsemisen edellytykset. Esityksessä ehdotetaan, että pykälään lisätään uusi 3 momentti. 

Sen mukaan rikoksesta todennäköisin syin epäilty saadaan vangita, jos rikoksesta säädetty ankarin 

rangaistus on vähintään vuosi vankeutta ja hänet tullaan pyytämään luovutettavaksi Suomeen. 

Valiokunta pitää ehdotettuja vangitsemisen edellytyksiä liian väljinä. Valiokunnan mielestä 

olisi kohtuutonta, että toisessa Pohjoismaassa oleskeleva henkilö saataisiin vangita luovuttamista 

varten sellaisissakin tapauksissa, joissa hänet todennäköisesti saataisiin kansainvälistä oikeusapua 

käyttämällä vapaaehtoisesti saapumaan Suomeen vastaamaan syytteeseen. Esimerkkinä voidaan 

mainita tilanne, jossa rikoksesta epäilty vakinaisesti asuu tunnetussa osoitteessa ja jossa hänen 

voidaan otaksua noudattavan kutsua vapaaehtoisesti ottaen huomioon hänen henkilöönsä liittyvät 

olosuhteet, kuten vakituinen työpaikka, perhesuhteet ja tiettyyn elinympäristöön kiinnittyminen. 

Vangitsemisen edellytyksiä harkittaessa on kuitenkin syytä kiinnittää huomiota myös niiden 

rikosten määrään ja laatuun, joiden perusteella luovuttamista tullaan pyytämään. Lähtökohtaisesti 
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ei esimerkiksi ole todennäköistä, että henkilö saapuisi vapaaehtoisesti vastaamaan syytteeseen, 

jossa vaaditaan hänen tuomitsemistaan rangaistukseen useasta törkeästä huumausainerikoksesta. 

Näistä syistä valiokunta ehdottaa säännöksen täydentämistä lisäedellytyksellä, jonka 

mukaan rikoksesta epäilty saadaan vangita vain, jos hänen henkilökohtaisten olosuhteidensa, 

luovuttamispyyntöön sisällytettävien rikosten määrän tai laadun taikka muiden vastaavien 

seikkojen perusteella on syytä epäillä, ettei hän saavu vapaaehtoisesti Suomeen syytetoimenpiteitä 

varten. 
Päätösehdotus 
 
Edellä esitetyn perusteella lakivaliokunta ehdottaa, 

 

että eduskunta hyväksyy Kööpenhaminassa 15 päivänä 

joulukuuta 2005 tehdyn rikoksen johdosta tapahtuvaa 

luovuttamista koskevan Pohjoismaiden välisen 

sopimuksen (Pohjoismainen pidätysmääräys), 

että 1. ja 3.—5. lakiehdotukset hyväksytään 

muuttamattomina ja 

että 2. ja 6. lakiehdotus hyväksytään muutettuina 

seuraavasti: 
 
 
 
Valiokunnan muutosehdotukset 
 
 
 

2. 
Laki 

rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta Suomen ja muiden Pohjoismaiden 

välillä 
 
 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 

 

1 luku Yleiset 

säännökset 
 

1 §  

(Kuten HE) 
 



45 
 

LaVM 8/2007 vp — HE 51/2007 vp 
 

2 luku 

Luovuttaminen Suomesta toiseen Pohjoismaahan 

Yleiset edellytykset 

2 ja 3 § 

(Kuten HE) 
 

Kieltäytymisperusteet 

4-6 § 

(Kuten HE) 

Ehdot 

7 §  

(Kuten HE) 
 
 
Toimivaltaiset viranomaiset 

8 j a 9 §  

(Kuten HE) 
 
 
Pyynnön toimittaminen ja sisältö 

10—12 § 

(Kuten HE) 
 
 
Kiinniottaminen ja säilöön ottaminen 

13-16 § 

(Kuten HE) 
Avustaja ja puolustaja 

17 § (Kuten 

HE) 
 
 

Luovuttamisasian valmistelu 

18—21 § 

(Kuten HE) 
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Luovuttamisasian käsittely 

22—28 § 

(Kuten HE) 

29 § 

Määräajat 

Jos luovutettavaksi pyydetty on suostunut luovuttamiseen, käräjäoikeuden on tehtävä 

luovuttamista koskeva päätös kolmen päivän kuluessa suostumuksen antamisesta. 

Käräjäoikeuden on kuitenkin aina tehtävä luovuttamista koskeva päätös 14 päivän kuluessa siitä, 

kun luovutettavaksi pyydetty on otettu kiinni tai muuten tavoitettu Suomessa. Jos päätöstä ei 

erityisestä syystä voida tehdä mainitussa määräajassa, se on tehtävä niin pian kuin mahdollista. 
 

30—33 § 

(Kuten HE) 
Muutoksenhaku 

34—37 § 

(Kuten HE) 
 
 

38 § 
 

Käsittelyn kiireellisyys 

Korkeimman oikeuden on käsiteltävä asia kiireellisesti ja viimeistään 7päivän kuluessa 

vastauksen toimittamiseen varatun ajan päättymisestä tehtävä luovuttamista koskeva päätös. 

(2 mom. kuten HE) 
 

39 ja 40 § 

(Kuten HE) 
 
 

Täytäntöönpano 

41—46 § 

(Kuten HE) 
 

Erityissääntö 

47—49 § 

(Kuten HE) 

Luovuttaminen toisesta Pohjoismaasta Suomeen 
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3 luku 

Yleiset edellytykset 

50 § (Kuten 

HE) 
 

Menettely 

51-54 § 

(Kuten HE) 
 

Erityissääntö ja ehdot 

55—57 § 

(Kuten HE) 
 
 

Edelleen luovuttaminen 

58 ja 59 § 

(Kuten HE) 
 
 

4 luku 
 

Erinäiset säännökset 

60—66 § 

(Kuten HE) 

Voimaantulo ja siirtymäsäännös 

67 § 

Voimaantulo 

(1 mom. kuten HE) 

Tällä lailla kumotaan (poist.) rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta Suomen ja 

muiden pohjoismaiden välillä 3 päivänä kesäkuuta 1960 annettu laki (270/1960) siihen 

myöhemmin tehtyine muutoksineen. 

68 § 

(Kuten HE) 
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5 luku 

6. 
Laki 

pakkokeinolain 1 luvun 8 §:n ja 4 luvun 15 §:n muuttamisesta 
 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 

muutetaan 30 päivänä huhtikuuta 1987 annetun pakkokeinolain (450/1987) 4 luvun 15 a 

§:n 2 momentti, sellaisena kuin se on laissa 10/1994, sekä 

lisätään 1 luvun 8 §:ään siitä lailla 213/1995 kumotun 3 momentin tilalle uusi 3 momentti 

seuraavasti: 

Kiinniottaminen, pidättäminen ja vangitseminen 

8 §  

Vangitsemisen edellytykset 
 
 

Rikoksesta todennäköisin syin epäilty, jonka luovuttamista Suomeen tidlaan pyytämään, 

saadaan vangita, jos rikoksesta säädetty ankarin rangaistus on vähintään vuosi vankeutta ja jos 

epäillyn henkilökohtaisten olosuhteiden, luovuttamispyyntöön sisällytettävien rikosten määrän tai 

laadun taikka muiden vastaavien seikkojen perusteella on syytä epäillä, ettei hän saavu 

vapaaehtoisesti Suomeen syytetoimenpiteitä varten. 
 
 

4 luku 
 

Takavarikko 

15 a § 

(Kuten HE) 
 
 
 
 
 
Voimaantulosäännös 

 

(Kuten HE) 
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Helsingissä 21 päivänä marraskuuta 2007 
 
Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa 

pj.    Heidi Hautala /vihr 
vpj.  Anna-Maja Henriksson I x  
jäs.   Esko Ahonen /kesk 

Paavo Arhinmäki /vas 
Oiva Kaltiokumpu /kesk 
Ilkka Kantola /sd 
Sampsa Kataja /kok 
Krista Kiuru /sd 
Jari Larikka /kok 
Sanna Lauslahti /kok 
Outi Mäkelä /kok 
Johanna Ojala-Niemelä /sd 
Markku Pakkanen /kesk 
Lyly Rajala /kok 
Pirkko Ruohonen-Lerner /ps 
Tero Rönni /sd 
Mirja Vehkaperä /kesk. 

 
Valiokunnan sihteerinä on toiminut 

valiokuntaneuvos Tuomo Antila. 


