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Ĵ|P O I K E U S M I N I S T E R I Ö  MUISTIO 1 

Lainvalmisteluosasto 
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Lainsäädäntöneuvos Katariina Jahkola 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

EDUSKUNNAN LAKIVALIOKUNNALLE 
 
 
 
 

ASIA: Hallituksen esitys Eduskunnalle rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta Euroopan unionin ja 
Amerikan yhdysvaltojen välillä tehdyn sopimuksen, Suomen ja Amerikan yhdysvaltojen allekirjoittamaan 
luovutussopimukseen tehdyn pöytäkirjan, Euroopan unionin ja Amerikan yhdysvaltojen välillä keskinäisestä 
oikeusavusta tehdyn sopimuksen sekä Suomen ja Amerikan yhdysvaltojen välillä tietyistä keskinäiseen 
oikeusapuun rikosasioissa liittyvistä näkökohdista tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laeiksi niiden 
lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (HE 86/2005 vp) 
 
 

1. Yleistä 
 

Esityksessä esitetään otsikossa mainittujen sopimusvelvoitteiden hyväksymistä ja voimaansaattamista (jäljempänä 
EU-USA-sopimukset, Suomi-USA-pöytäkirja ja Suomi-USA-sopimus). 
 

EU-USA-sopimuksissa määrätään rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta ja keskinäisestä oikeusavusta 
rikosasioissa EU:n jäsenvaltioiden ja USA:n välillä. Suomi-USA-pöytäkirjassa luetellaan Suomen ja USA:n välillä 
sovellettaviksi tulevat luovuttamista koskevan EU-USA-sopimuksen määräykset ja määritellään niiden suhde vuonna 
1976 tehtyyn Suomen ja USA:n väliseen luovutussopimukseen (jäljempänä 1976 sopimus). Suomi-USA-
sopimuksessa luetellaan Suomen ja USA:n välillä sovellettaviksi tulevat oikeusapua koskevat EU-USA-sopimuksen 
määräykset. 
 

Voimaansaatettavat sopimukset eivät edellytä lainsäädännön muuttamista. Luovuttamista käsittelevien sopimusten 
pääasiallinen merkitys on ensinnäkin siinä, että luovuttamiskelpoiset rikokset määräytyvät aikaisemmasta 
poiketen rikoksista pyynnön vastaanottaneessa valtiossa säädetyn rangaistuskynnyksen mukaan. 
Voimassaolevassa 1976 sopimuksessa luovuttamiskelpoiset rikokset on lueteltu. Toiseksi luovutusmenettelyä 
väliaikaista säilöönottoa ja luovutuspyyntöön liittyvien lisätietojen toimittamisessa helpotetaan siten, että 
asiakirjat voitaisiin toimittaa oikeusministeriöiden välityksellä eikä diplomaattiteitse kuten aikaisemmin. 
Sopimusten suhde 1976 sopimukseen on järjestetty siten, että tietyt sopimusmääräykset korvaavat vastaavat 1976 
sopimuksen mukaiset velvoitteet, mutta suuri osa 1976 sopimuksen artikloista jää edelleen voimaan. 
Sopimusmääräyksiä sovelletaan rinnakkain myös yleisten, luovuttamista koskevien kansallisten säännösten 
kanssa. 
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Oikeusapua koskevien sopimusten pääasiallinen merkitys on siinä, että Suomen ja USA:n välille luovaan 
sopimukseen perustuva oikeusapuvelvoite. Nykyisin Suomen ja USA:n välillä ei ole oikeusapu-sopimusta, joten 
oikeusavun antaminen on valtioiden harkinnassa. Laki kansainvälisestä oikeusavusta rikosasioissa (4/1994 vp) 
mahdollistaa rikosoikeusavun antamisen sopimuksesta riippumatta. Oikeusapua koskevat sopimukset sisältävät 
määräyksiä muun ohella pankkitietojen selvittämisestä, yhteisistä tutkintaryhmistä ja todistajan kuulemisesta 
videoyhteyden välityksellä. 
 

Rikosoikeusapu- ja luovuttamispyyntöjen määriä Suomen ja USA:n välillä on käsitelty esityksen jaksossa 4. 
Suomesta oli ajanjaksolla 2000 - 2005 luovutettu yksi henkilö USA:aan. Suomi puolestaan oli tehnyt kaksi 
luovuttamispyyntöä USA:lle. Rikosoikeusapuasioita maiden välillä on ollut vähän enemmän, keskimäärin 20-30 
vuodessa. 
 

2. Sopim ustoim ivalta 
 

EU-USA-sopimukset on neuvoteltu Euroopan unionista tehdyn sopimuksen (SEU) 24 ja 38 artiklan perusteella. 
SEU 24 artikla on osa EU:n uiko- ja turvallisuuspolitiikkaan soveltuvia määräyksiä. Sen perusteella neuvosto voi 
valtuuttaa puheenjohtajavaltion neuvottelemaan sopimuksia EU:n ulkopuolisten valtioiden kanssa. Sopimukset 
tekee neuvosto puheenjohtajavaltion suosituksesta. SEU 38 artikla mahdollistaa sen, että 24 artiklan perusteella 
neuvoteltuihin sopimuksiin voi sisältyä määräyksiä myös SEU VI osastoon kuuluvilta aloilta eli poliisiyhteistyötä 
ja oikeudellista yhteistyötä rikosasioissa koskevista asioista. 
 

SEU 24 artiklan 5 kohdan mukaan 24 artiklaan perustuvat sopimukset eivät sido sellaista jäsenvaltiota, joka on 
neuvostossa ilmoittanut, että sen on noudatettava valtiosääntönsä mukaisia menettelyjä. Ilmoituksista seuraa, että 
EU:n neuvosto voi tehdä lopullisen päätöksen sopimuksen hyväksymisestä vasta kun ne jäsenvaltiot, jotka ovat 
tehneet ilmoituksen valtiosääntöjensä mukaisten menettelyjen noudattamisesta, ovat saattaneet päätökseen 
mainitut menettelyt. 
 

EU:lie myönnettiin 24 artiklassa tarkoitettu sopimuksentekovalta Amsterdamin sopimuksella (J.14, nykyinen 24 
Artikla). Sopimuksen allekirjoittamisen yhteydessä hyväksyttiin myös julistus, jonka mukaan määräykset eivät 
merkitse toimivallan siirtoa jäsenvaltioilta EU:lle. SEU 24 artiklan toimivaltakysymystä käsiteltiin Amsterdamin 
sopimuksen voimaansaattamista koskevassa hallituksen esityksessä (HE 245/1997 vp). Esityksen 
säätämisjärjestysperustelujen mukaan aina kun mainittuun määräykseen perustuva sopimus olisi saatettava 
eduskunnan hyväksyttäväksi kuten esimerkiksi sopimuksen sisältäessä lainsäädännön alaan kuuluvia määräyksiä, 
Suomen tulisi tehdä ilmoitus valtiosääntönsä mukaisten menettelyjen noudattamisesta. Näin ymmärrettynä 
artiklassa tarkoitettu menettely ei hallituksen käsityksen mukaan olisi merkinnyt sellaista olennaista rajoitusta 
Suomen valtioelinten sopi-mustoimivaltaan, joka olisi edellyttänyt supistetun perustuslainsäätämisjärjestyksen 
käyttämistä. Eduskunnan perustuslakivaliokunta kuitenkin katsoi, että artikla uskoi sopimuksentekovaltaa valtio-
säännön ulkopuolisille toimielimille liittymissopimukseen nähden uusilla aloilla, mikä oli yhtenä syynä, siihen, 
että voimaansaattamislaki oli käsiteltävä supistetussa perustuslainsäätämisjärjestyksessä. Silti myös 
perustuslakivaliokunta kiinnitti huomiota sopimusmääräyksessä sallittuun ilmoitukseen valtiosäännön mukaisten 
menettelyjen noudattamisesta ja katsoi, että se turvaa jäsenvaltiolle sen ilmoituksesta riippuvan erillisen 
ratifiointimahdollisuuden (PeVL 10/1998 vp). 
 

EU-USA-sopimuksia koskevissa neuvotteluissa Suomi siten piti perusteltuna tehdä neuvostolle SEU 24(5) artiklan 
mukainen ilmoitus valtiosääntönsä mukaisten menettelyjen noudattamisesta. Vastaavanlaisen ilmoituksen tekivät 
Suomen lisäksi 11 muuta jäsenvaltiota. Ilmoitus merkitsee sitä, että eduskunnan on hyväksyttävä sopimukset 
ennen kuin ne tulevat Suomea sitoviksi. 
EU-USA-sopimuksissa edellytetään, että kukin jäsenvaltio ja USA sitoutuvat erillisillä asiakirjoilla noudattamaan 
sopimusten määräyksiä. USA piti tärkeänä, että EU-USA-sopimusten velvoitteisiin sitoudutaan erikseen 
kahdenvälisellä sopimuksella. Kaikkien jäsenvaltioiden ja USA:n välillä onkin tehty sopimukset, joissa 
tarkennetaan EU-USA-sopimusten suhdetta voimassaoleviin kahdenvälisiin sopimuksiin tai niissä tapauksissa, 
joissa USA:n ja jäsenvaltion välillä ei ole voimassaolevaa sopimusta, viitataan suoraan EU-USA-sopimuksen 
määräyksiin. EU-USA-sopimusten voimaantulon edellytyksenä on, että jäsenvaltiot ja USA ovat saattaneet 
päätökseen kahdenvälisiä sopimuksia koskevat toimenpiteet. 

3. Sopimusten hyväksyminen ja voimaansaattaminen 
 

Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi EU-USA-sopimukset sekä Suomi-USA-pöytäkirjan ja Suomi-
USA-sopimuksen. Esitykset ehdotetaan saatettavaksi voimaan lailla, koska sopimukset sisältävät lainsäädännön 
alaan kuuluvia määräyksiä. 
 

Esityksen mukaan tarkempia säännöksiä voimaansaattamislakien täytäntöönpanosta voitaisiin antaa 
valtioneuvoston asetuksella. Myös lakien voimaantulosta säädettäisiin valtioneuvoston asetuksella. EU-USA-
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sopimusten täytäntöönpanoasetusten antamista sekä lakien voimaantulosta päättämistä on pidettävä sellaisena 
perustuslain 93 §:n 2 momentissa tarkoitettuna EU:ssa tehtäviin päätöksiin liittyvänä Suomen toimenpiteenä, josta 
päättää valtioneuvosto (PeVL 49/2001 vp). 
 

Suomi-USA-pöytäkirjan ja Suomi-USA-sopimuksen velvoitteet liittyvät erottamattomasti EU-USA-sopimuksiin ja 
vastaavat asiasisällöltään EU-USA-sopimusten määräyksiä. Tällä perusteella myös näiden kahdenvälisten 
velvoitteiden täytäntöönpanosta ja voimaantulosta päättämisen voidaan perustuslain 93 §:n 2 momentin nojalla 
tulkita kuuluvan valtioneuvostolle. 

4. Kuolemanrangaistus ja omien kansalaisten luovuttaminen 
 

Luovuttamista koskevassa EU-USA-sopimuksessa sopimusvaltioiden sallitaan valita, soveltavatko ne EU-USA-
sopimuksen määräystä kuolemanrangaistuksesta vai jatkavatko ne kahdenvälisen sopimuksen vastaavan 
määräyksen soveltamista. EU-USA-sopimuksen 13 artiklan mukaan jos pyynnössä tarkoitetusta rikoksesta voi 
seurata kuolemanrangaistus, pyyntöön voidaan suostua sillä edellytyksellä, että kuolemantuomiota ei langeteta. Jos 
tähän ehtoon ei voida suostua, henkilö voidaan luovuttaa sillä edellytyksellä, että tuomittua kuolemanrangaistusta 
ei panna täytäntöön. 
 

Suomen ja USA:n välillä voimassaolevan 1976 sopimuksen 9 artiklan mukaan jos pyynnössä tarkoitetusta 
rikoksesta voi seurata kuolemanrangaistus, pyynnöstä voidaan kieltäytyä, jollei pyytävä valtio anna pyynnön 
vastaanottaneen valtion riittäväksi katsomia takeita siitä, että kuolemanrangaistusta ei määrätä tai sitä ei panna 
täytäntöön. Määräystä voidaan tulkita siten, että pyynnön vastaanottaneen valtion harkinnassa on se, riittääkö 
luovuttamisesta kieltäytymisen perusteeksi vaara kuolemanrangaistukseen tuomitsemisesta vai tulisiko 
luovuttamisesta kieltäytyä vain siinä tapauksessa, että pyynnön esittänyt valtio ei voisi antaa vakuutusta siitä, että 
tuomittua kuolemanrangaistusta ei panna täytäntöön. 
 

Eduskunnan lakivaliokunta on EU-USA-sopimusehdotusta käsitellessään pitänyt EU-USA-sopimuksen 13 artiklan 
sanamuotoa väljänä ja tulkinnanvaraisena ja edellyttänyt, että jos USA ei kieltäydy kuolemanrangaistuksen 
käytöstä, rikoksentekijää ei saa luovuttaa (13/2003 vp). 
 

Asiallisesti 1976 sopimuksen ja EU-USA-sopimuksen määräysten voidaan katsoa vastaavan toisiaan. Suomi-USA-
pöytäkirjassa on päädytty ratkaisuun, jonka mukaan sopimuspuolet eivät sovella EU- 
USA-sopimuksen määräystä, vaan jatkavat 1976 sopimuksen 9 artiklan soveltamista. Tähän on Suomen pyynnöstä 
päädytty siksi, että 1976 sopimuksen 9 artiklan on erityisesti sen kielteisen sanamuodon perusteella katsottava EU-
USA-sopimuksen 13 artiklaa paremmin lakivaliokunnan edellä mainittua kantaa; 1976 sopimuksen 9 artiklassa 
kuolemanrangaistuksen käyttö mainitaan perusteena kieltäytyä luovuttamisesta. EU-USA-sopimuksessa sitä 
vastoin luovuttaminen olisi sallittua silloinkin, jos rikoksesta voi seurata kuolemanrangaistus, paitsi jos 
kuolemanrangaistusta ei määrätä tai jos tätä ehtoa ei voida noudattaa, sitä ei panna täytäntöön. 
 

Koska esityksessä ei ehdoteta EU-USA-sopimuksen kuolemanrangaistusta koskevan määräyksen 
voimaansaattamista, voimaansaattamisen yhteydessä ehdotettaviin lakeihin ei esitetä asiasisältöisiä säännöksiä 
kuolemanrangaistuksesta. Kuten nykyisin, kuolemanrangaistuksen käyttö olisi vuoden 1976 sopimuksen 9 artiklan 
mukaan sallittuja perustuslain 9 §:n 4 momentissa edellytetty luovuttamisesta kieltäytymisen peruste. 
 

Perustuslakivaliokunta on lausunnossaan Pe VL 6/1997 ottanut kantaa kuolemanrangaistukseen tuomitsemisen 
mahdollisuuteen Suomessa ja todennut sen olevan ristiriidassa tuolloin voimassaolleen hallitusmuodon 6 §:n 2 
momentin yksiselitteisen ja ehdottoman kiellon kanssa. Voimassaolevassa laissa vastaava kielto tuomita ketään 
kuolemanrangaistukseen Suomen alueella sisältyy perustuslain 7 §:n 2 momenttiin. 
 

Luovuttamistilanteisiin soveltuu perustuslain 9 §:n 4 momentin säännös, jossa kielletään ulkomaalaisen 
luovuttaminen muun ohella silloin, jos häntä luovuttamisen vuoksi uhkaa kuolemanrangaistus. Säännöksen on 
tulkittu estävän Suomen viranomaisia myötävaikuttamasta kuolemanrangaistuksen tuomitsemiseen ja 
täytäntöönpanoon myös Suomen ulkopuolella (Hallberg, Karapuu, Scheinin, Viljanen, perusoikeudet 1999). 
Perustuslain 9 §:n 4 momentin säännöksen voidaan siten tulkita edellyttävän kieltoa luovuttaa valtioon, jossa 
luovutettavaksi pyydettyä henkilöä luovuttamisen vuoksi uhkaa kuolemanrangaistukseen tuomitseminen. 
Peittävänä ei siis olisi pidettävä kuolemanrangaistuksen täytäntöönpanosta kieltäytymistä. Jos siis pyynnön 
esittänyt valtio ei voisi antaa vakuutusta siitä, ettei kuolemanrangaistusta tuomita, ei henkilöä tulisi perustuslain 9 
§:n 4 momentin säännöksen perusteella luovuttaa. 
 

Sopimuksilla ei ole puututtu omien kansalaisten luovuttamista koskeviin säännöksiin. Siten Suomen kansalaisen 
luovuttaminen määräytyisi 1976 sopimuksen sekä yleisten luovuttamista koskevien säännösten mukaan. 
Voimassaoleva 1976 sopimus ei velvoita luovuttamaan omia kansalaisia. 
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Kielto luovuttaa Suomen kansalainen vastoin tahtoaan toiseen valtioon perustuu perustuslain 9 §:n 3 momenttiin ja 
yleiseen luovuttamislakiin. Kiellosta on määrätyin edellytyksin poikettu EU-maiden ja pohjoismaiden välillä. 
Perustuslakivaliokunta on hyväksynyt perustuslain 9 §:n 3 momentin muuttamista koskevan lakiehdotuksen, jonka 
mukaan tavallisella lailla olisi mahdollista säätää Suomen kansalaisen luovuttamisesta vastoin tahtoaan maahan, 
jossa taataan hänen ihmisoikeudet ja oikeusturva (HE 102/2003 vp/ Pe VM 5/2005 vp). Muutoksella ei ole 
merkitystä nyt voimaansaatettavien sopimusten osalta sikäli, että Suomen kansalaisen luovuttaminen 
pohjoismaiden ja EU:n ulkopuolelle on edelleen kielletty yleisen luovuttamislain 2 §:ssä eikä tätä kieltoa olla 
aikeissa poistaa. Kuten nykyisinkään, Suomi ei tulisi sopimusten tultua voimaan luovuttamaan omia kansalaisiaan 
vastoin tahtoaan USA:aan. 
 

Edellä olevin perustein voimaansaatettavat sopimukset eivät ole ongelmallisia kuolemanrangaistusta tai Suomen 
kansalaisen luovuttamista koskevien perustuslain säännösten kanssa. 
 

5. Lakiehdotukset 
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EU-USA-sopimukset esitetään saatettaviksi voimaan blankettimuotoisilla laeilla. 
 

Suomi-USA-pöytäkirjan voimaansaattamislakiin on katsottu tarpeelliseksi ottaa sopimusvelvoitteita täsmentävät 
säännökset tilapäisestä luovuttamisesta ja kilpailevista luovuttamispyynnöistä. Suomi-USA-sopimuksen 
voimaansaattamislakiin ehdotetaan otettavaksi henkilötietojen luovuttamisen edellytyksiä oikeusapumenettelyssä 
täsmentävä säännös. 
 

Tilapäinen luovuttaminen oikeudenkäyntiä varten voisi painavista syistä vaihtoehtona luovuttamisen 
lykkäämiselle tulla kyseeseen lähinnä silloin, kun henkilö suorittaa pitkää vankeusrangaistusta pyynnön 
vastaanottaneessa valtiossa. Tilapäiseen luovuttamiseen Suomesta sovellettaisiin muuten yleisiä luovuttamisen 
edellytyksiä. Vapaudenmenetysaika olisi vähennettävä Suomessa suoritettavasta vankeusrangaistuksesta. 
Kilpailevia luovuttamispyyntöjä koskevan säännöksen mukaan niissä tapauksissa, joissa samaa henkilöä 
pyydetään luovutettavaksi kansainväliseen rikostuomioistuimeen ja sen perussäännön ulkopuoliseen valtioon, 
etusija annetaan kansainväliselle rikostuomioistuimelle perussäännön 90 artiklan 4 kappaleen mukaisesti. 
Vuodelta 1960 olevan rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta Suomen ja muiden pohjoismaiden välillä 
annetun lain (270/1960) mukaan kilpailevista luovutuspyynnöistä päättää valtioneuvosto. Tästä säännöstä 
ehdotetaan esityksessä poikettavaksi siten, että jos samaa henkilöä pyydetään luovutettavaksi toiseen 
pohjoismaahan ja USA:aan, niin luovuttamisesta päättäisi oikeusministeriö. 
 

Oikeusapua koskevan Suomi-US A-sopimuksen voimaansaattamislakiin ehdotetaan otettavaksi henkilötietojen 
käyttöä täsmentävä säännös. Sen mukaan päättäessään oikeusavun antamisesta Suomen tulisi asettaa pyynnön 
täytäntöönpanossa saatujen henkilötietojen luovuttamisen ehdoksi se, että tietoja käytetään vain sopimuksessa 
määriteltyihin tarkoituksiin ja että pyynnön vastaanottanut valtio toteuttaa oikeusjärjestelmänsä mukaiset 
asianmukaiset toimenpiteet henkilötietojen suojaamiseksi. 
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EDUSKUNNAN LAKIVALIOKUNNALLE 
 
 
 

ASIA: Hallituksen esitys Eduskunnalle rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta Euroopan unionin 
ja Amerikan yhdysvaltojen välillä tehdyn sopimuksen, Suomen ja Amerikan yhdysvaltojen 
allekirjoittamaan luovutussopimukseen tehdyn pöytäkirjan, Euroopan unionin ja Amerikan yhdysvaltojen 
välillä keskinäisestä oikeusavusta tehdyn sopimuksen sekä Suomen ja Amerikan yhdysvaltojen välillä 
tietyistä keskinäiseen oikeusapuun rikosasioissa liittyvistä näkökohdista tehdyn sopimuksen hyväksymisestä 
ja laeiksi niiden lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (HE 86/2005 vp) 
 
 
 
 

Tässä muistiossa selostetaan voimaansaatettavien rikoksen johdosta tapahtuvaa luovuttamista koskevien EU-USA-
sopimuksen sekä sitä täsmentävän vuoden 1976 luovutussopimukseen liittyvän Suomi-USA-pöytäkirjan asiallisia 
muutoksia nykytilanteeseen verrattuna. Lisäksi tuodaan esiin sopimusten suhde voimassaoleviin säännöksiin ja 
selostetaan voimaan jääviä sopimusmääräyksiä erityisesti silmällä pitäen kieltoa luovuttaa ketään perustuslain 9 
§:n 3 tai 4 momentin vastaisesti. 
 

EU-USA-sopimuksella ja Suomi-USA-pöytäkirjalla helpotetaan luovutusmenettelyä seuraavissa kysymyksissä: 
Rikokset, joista voidaan luovuttaa, määräytyvät pyynnön vastaanottaneen valtion lainsäädännön mukaisen 
vähintään vuoden rangaistuskynnyksen mukaan. Vuoden 1976 sopimuksen mukaan luovuttaa voidaan vain 
rikosluetteloon sisältyvistä rikoksista ja tästä siis on nyt luovuttu. Asiakirjojen oikeaksi todistamista ja 
ennen luovutuspyyntöä pyydettävää väliaikaista säilöönottoa koskevien pyyntöjen toimittamismenettelyä 
yksinkertaistetaan niin, että asiakirjat voidaan toimittaa suoraan oikeusministeriöiden välityksellä 
(aikaisemmin diplomaattiteitse) Sallitaan tilapäinen luovuttaminen oikeudenkäyntiä varten eli Suomessa 
vapausrangaistusta suorittava henkilö voitaisiin luovuttaa sillä edellytyksellä, että hänet oikeudenkäynnin 
jälkeen palautetaan Suomeen. Tilapäinen luovuttaminen olisi sallittua rikoksen johdosta tapahtuvasta 
luovuttamisesta annetussa laissa (456,1970, jälj. yleinen luovuttamislaki) säädetyn mukaisesti eli 
painavista syistä vaihtoehtona luovuttamisen lykkäämiselle kunnes henkilö vapautetaan vankilasta. 
Vuoden 1976 sopimuksessa on mahdollistettu vain luovuttamisen lykkääminen. Tilapäiseen 
luovuttamiseen muutenkin sovelletaan luovuttamisen yleisiä edellytyksiä, mistä mm. seuraa, että Suomen 
kansalaisen tilapäinen luovuttaminen vastoin tahtoaan on kielletty. Tilapäisestä luovuttamisesta ehdotetaan 
sopimusmääräystä täsmentävää säännöstä voimaansaattamislakiin esityksen mukaisesti. 
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Useiden valtioiden pyytäessä samaa henkilöä luovutettavaksi määritellään aikaisempaa täsmällisemmin ne 
kriteerit, joiden perusteella pyynnön vastaanottanut valtio voi harkita, mihin valtioon henkilö luovutetaan. 
Myös tästä ehdotetaan sopimusmääräystä täsmentävää säännöstä voimaansaattamislakiin. 
Mahdollistetaan se, että jos henkilö suostuu luovuttamiseen, menettelyyn voidaan pyynnön vastaanottaneen 
valtion oikeusjärjestelmän ja periaatteiden mukaisesti soveltaa yksinkertaisempaa menettelyä kuin muutoin. 
Tämän säännöksen merkitys Suomessa olisi lähinnä se, että KKO:n lausuntoa luovuttamisesta ei tarvitsisi 
hankkia, jos henkilö suostuu luovuttamiseen. Tästä ei ole katsottu tarpeelliseksi ehdottaa erillistä säännöstä 
voimaansaattamislakiin. Todetaan se, että lupaa kauttakuljetusta varten ei vaadita, jos käytetään pelkkää 
ilmakuljetusta. Jos välilasku tapahtuu, niin lupa voidaan pyytää diplomaattiteitse, oikeusministeriön tai Inter-
polin välityksellä. Tästä ei ole katsottu välttämättömäksi ottaa säännöstä voimaansaattamislakiin, koska 
määräystä on oikeusministeriön näkemyksen mukaan pidettävä riittävän täsmällisenä. Määräystä sovelletaan 
sen lisäksi, mitä kauttakuljetuksesta on sovittu vuoden 1976 sopimuksessa ja säädetty yleisessä 
luovuttamislaissa. Nykyisin käytännössä kauttakuljetuksena ei ole pidetty pelkkiä ilmateitse tapahtuvia 
kuljetuksia. Lupa on vaadittu jos välilasku Suomen alueelle tapahtuu tai jos henkilö kuljetetaan maateitse tai 
laivalla Suomen kautta. Tällöin lupa myönnetään samoin edellytyksin kuin jos kyseessä olisi luovuttaminen 
Suomesta. Suomen ja USA:n välisten tilanteiden osalta tämä todetaan 1976 sopimuksen 20 artiklassa. Sen 
mukaan edellytyksenä kauttakuljetukselle on mm. se, että edellytykset henkilön luovuttamiselle myös 
kauttakulkuvaltiossa ovat olemassa (l(c) kohta). Kun siten oikeusministeriö yleisen luovuttamislain perusteella 
harkitsee, voidaanko lupa kauttakuljetukseen myöntää, se myöntää luvan, jos luovuttaminen ylipäätään 
kyseisessä tilanteessa olisi sallittua. 



 

 

Määritellään nykyistä tarkemmin se, että luovutusta pyytävä valtio voi pyytää pyynnön vastaanottanutta 
valtiota suojaamaan luovutuspyyntöön liittyviä arkaluontoisia tietoja. Jos tällaisia tietoja ei voida suojata 
pyynnön esittäneen valtion toivomalla tavalla, pyynnön esittävän valtion harkinnassa on se, luovuttaako se 
tällaisia tietoja. Määräystä on käsitelty esityksen yksityiskohtaisten perustelujen jaksossa 1.1.(14 artikla) eikä 
se ole ongelmallinen Suomen lainsäädännön kannalta. 

 

Muissa kuin yllä mainituissa kysymyksissä luovuttaminen määräytyy vuoden 1976 sopimuksen sekä yleisen 
luovuttamista koskevan kansallisen lainsäädännön mukaan. Suhde vanhoihin sopimuksiin on yksittäisten artiklojen 
lisäksi määritelty EU-USA-sopimuksen 17 artiklan 1 kappaleessa, jossa todetaan, että "tämä sopimus ei estä 
pyynnön vastaanottanutta valtiota käyttämästä pyynnön epäämisen perusteena asiaa, jok&. ei kuulu tämän 
sopimuksen piiriin, mutta josta säädetään jonkin jäsenvaltion ja Amerikan yhdysvaltojen välisessä voimassa 
olevassa kahdenvälisessä rikoksen johdosta tapahtuvaa luovuttamista koskevassa sopimuksessa". Edelleen saman 
artiklan 2 kappaleen mukaan pyynnön esittäneelle ja sen vastaanottaneella valtiolle asetetaan velvoite kuulla toi-
siaan, mikäli pyynnön vastaanottaneen valtion perustuslain periaatteet tai valtiota sitovat lopulliset oikeudelliset 
päätökset estävät luovuttamisen. 
 

Edellä olevasta seuraa, että voimaan jäävät muun ohella seuraavat vuoden 1976 sopimuksen määräykset. 

4 artikla: sopimuspuolet eivät ole velvollisia luovuttamaan omia kansalaisiaan. 

5 artikla: luovuttamiseen suostutaan vain, mikäli luovutettavaksi pyydettyä henkilöä vastaan esitetyt todisteet 
pyynnön vastaanottaneen valtion lain mukaan riittävät joko hänen asettamiseensa syytteeseen, jos rikos olisi tehty 
asianomaisen valtion alueella tai osoittavat, että hän on pyytävätn valtion tuomioistuimen rangaistukseen 
tuomitsema henkilö. 
7 artiklassa luetellut kieltäytymisperusteet, mukaan lukien l(c) kohta, jonka mukaan luovuttamisesta voidaan 
kieltäytyä, mikäli pyynnön vastaanottaneella valtiolla on, ottaen erityisesti huomioon luovutettavaksi pyydetyn iän, 
terveyden ja muut henkilökohtaiset olosuhteet, on syytä katsoa, että luovuttaminen olisi inhimillisistä syistä 
kohtuutonta ja 2(d)-kohta, jossa on kielto luovuttaa poliittisesta rikoksesta. 
 

9 artikla, jossa kieltäytymisperusteena mainitaan se, että pyynnössä tarkoitetusta rikoksesta voi seurata 
kuolemanrangaistus, ellei pyytävä valtio anna pyynnön vastaanottaneen valtion riittäviksi katsomia takeita joko 
siitä, ettei kuolemanrangaistusta määrätä tai että sitä ei panna täytäntöön. Esityksessä ja muistiossa 1 selostetun 
mukaisesti, jos USA ei tulisi antamaan takeita siitä, että kuolemanrangaistusta ei tuomita, Suomi kieltäytyisi 
luovuttamisesta sopimuksessa sallitun mukaisesti ja perustuslain 9 §:n säännökset huomioon ottaen. 
 

12 artikla, jonka mukaan päätös siitä, onko luovuttamispyyntöön suostuttava, tehdään pyynnön vastaanottaneen 
valtion lakien mukaisesti. Viime kädessä tämän sopimusmääräyksen voidaan tulkita sallivan sen, että harkittaessa 
luovuttamispyyntöön suostumista, voidaan ottaa huomioon myös sellaiset yleisen luovuttamislain mukaiset 
luovuttamisen edellytykset, joihin vetoamista ei ole sopimuksessa kielletty. 
 

17 artikla, jonka mukaan kiellettyä on syyttää luovutettua henkilöä muista kuin pyynnössä tarkoitetuista rikoksista 
sekä kielto luovuttaa edelleen. Näiden niin sanottujen erityissäännön ja edelleen luovuttamiskiellon suoja väistyy 
kun henkilö on poistunut luovuttamista pyytäneen valtion alueelta tai kun 45 päivää on kulunut siitä, kun 
henkilöllä on ollut tilaisuus vapaasti poistua luovutusta pyytäneen valtion alueelta. Määräys vastaa yleisesti 
luovuttamista koskevissa kansainvälisissä sopimuksissa omaksuttuja periaatteita. 
 

Myös sellaisia edelleenluovuttamistilanteita voi toisaalta tulla eteen, joissa henkilö luovutetaan esim. ensin toiseen 
EU-valtioon ja sieltä USAraan tai muuhun kolmanteen valtioon. Suomi edellyttää, että siltä pyydetään 
tapauskohtaisesti lupa sekä luovutettaessa edelleen toiseen EU-valtioon että sen ulkopuolelle. Jos edelleen 
luovuttamista koskevaa lupaa pyydetään toiseen EU-valtioon, lupa annetaan, jos edellytykset luovuttamiseen EU-
valtioon ovat olemassa (laki rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta Suomen ja muiden Euroopan unionin 
jäsenvaltioiden välillä 1286/2003, 50 ja 51 §). Edelleen luovuttaminen kolmanteen valtioon ei Suomessa 
voimassaolevien kansainvälisten luovuttamissopimusten ja yleisen luovuttamislain 12 ja 32 §:n mukaan ole sal-
littua ilman oikeusministeriön yksittäistapauksessa antamaa lupaa. Lupa voidaan antaa, jos edellytykset 
luovuttamiselle ovat olemassa. 
 
 

Edellä olevin perustein nyt voimaansaatettavat sopimukset sekä jo voimassaoleva 1976 sopimus eivät velvoita 
luovuttamaan Suomen kansalaista tai ulkomaalaista perustuslain 9 §:n 3 tai 4 momentin vastaisesti. 



 

 

HE 86/2005 vp Oikeusneuvos 

Gustaf Möller 

- Sopimus ei aiheuta muutoksia KKO:n ja ministeriön toimivallan jakoon Näin Oiien 
KKO edelleen ratkaisee voidaanko luovuttamiseen huomioon ottaen yleisen luovutta-
mislain 1-10 §:n säännöt tai Suomea velvoittavan sopimuksen vastaavat määräykset 
voidaanko luovuttamiseen suostua (17 §) 

- Joudutaan soveltamaan rinnakkain Suomen ja Amerikan yhdysvaltojen ja EU.n ja 
Amerikan yhdysvaltojen välillä tehtyä sopimusta. Tämä ei koske KKO:ta, vaan 
oikeusministeriötä. 
 
 

- Selvä parannus, että ns. rikosluettelosta luovutaan ja rikokset, joista voidaan luovuttaa 
määräytyvät 
, vankeusrangaistuksen enimmäispituuden mukaan. 
 
 

Gustaf Möller 
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Valtakunnansyyttäjänvirasto esittää seuraavaa. 
 

EU-USA -sopimusten implementointi kansalliseen lakiin näyttäisi 
helpottavan yhteistyötä rikoksen johdosta tapahtuvaa luovuttamista 
koskevissa sekä rikosoikeusapuasioissa EU:n jäsenvaltioiden ja 
USA:n välillä, koska menettelysäännökset yksinkertaistuvat. Luovut-
tamiskelpoisten rikosten alan laajeneminen puolestaan tehostaa ri-
kosvastuun toteutumista luovuttamistilanteissa ja oikeusapusopi-
muksen mahdollistamat pankkitietojen saamiset, videoyhteydet, 
yhteiset tutkintaryhmät jne. tehostavat rikosten selvittämistä ja todis-
teiden hankkimista rikosasioissa. 
 

Samalla, kun viranomaistoimia tehostetaan sopimusten sovelta-
misalaa laajentamalla ja menettelyä yksinkertaistamalla, tulee huo-
lehtia siitä, että myös toimenpiteiden kohteeksi joutuneiden oikeus-
turvasta huolehditaan. Hallituksen esitys näyttää ottavan myös nämä 
vaatimukset huomioon. 
 

EU-USA -luovuttamissopimukseen liittyvän kahdenvälisen Suomi-USA 
-pöytäkirjan voimaansaattamislakiin esitetään otettavaksi tarkentava 
säännös tilapäisestä luovuttamisesta (2 §). Tämä on tarpeellista, sillä 
tilapäiselle luovuttamiselle voi hyvinkin syntyä käytännön tarvetta. 
Ehdotetussa voimaansaattamislaissa aivan oikein todetaan, että 
luovuttamisen johdosta aiheutunut vapaudenmene-tysaika on 
vähennettävä luovutetun Suomessa suoritettavasta 
vapausrangaistuksesta. Tässä yhteydessä on kuitenkin kiinnitettävä 
huomiota siihen mahdollisuuteen, että myös USA saattaa tehdä sa-
man vähennyksen, jolloin vastaaja saa "tuplavähennyksen" edukseen. 
Se ei tunnu oikeudenmukaiselta, koska Suomesta USA:han ti-
lapäisesti luovutettu ei "luovutuksen johdosta" ole vapauttaan me-
nettänyt, kun hän siinä vaiheessa on jo vapautensa menettänyt täällä 
Suomessa (todennäköisesti suorittamassa pitkää vankeusran-
gaistusta). Koska voimaansaattamislakiin ehdotettu vähennysvelvol-
lisuus on sinänsä perusteltu, tulisi lain soveltajia ohjata selvittämään 
USA:n menettelyä tällaisessa tapauksessa. Tarvittaessa molempien 
maiden viranomaisten tulisi neuvotellen varmistua siitä, että vapau-
denmenetysaika tulisi vähennettäväksi vain kertaalleen. 
 
 

Valtionsyyttäjä Raija Toiviainen 
Suomen Asianajajaliitto 
Asianajaja Kari Silvennoinen 

Eduskunnan lakivaliokunnalle Asia: 

Suomen Asianajajaliiton suullinen puheenvuoro koskien EU-USA 
luovuttamissopimusta, Suomi-USA pöytäkirjaa, EU-USA oikeusapusopimusta ja Suomi-USA 
oikeusapusopimusta ja niiden lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaan saattamista. 
 

Puheenvuoro perusteluineen: 
 

Suomen Asianajajaliitto toteaa, että sillä ei ole laajempaa huomauttamista hallituksen esitykseen (HE 86/2005 
vp). 
 

Aiemmin Suomen Asianajajaliitto on antanut lausunnon sopimusten valmisteluvaiheessa. 
 

 

 

HE 86/2005 vp 



 

 

Suomen Asianajajaliiton näkemyksen mukaan luovuttaminen rikoksesta, josta saattaa seurata kuo-
lemanrangaistus, on edelleen säännelty epätyydyttävällä tavalla. Aiemmin Suomen Asianajajaliitto on esittänyt, 
että olisi asetettu ehdoton luovutuskielto, mikäli rikoksesta josta luovuttamista pyydetään, saattaa seurata 
kuolemanrangaistus. 
 

Asia on vaikea säänneltävä nykyinen maailmantilanne huomioiden. Terrorismi ylittää rajat ja onkin 
arvioitavissa, että tämänkaltainen luovuttamispyyntö saattaisi tulla ajankohtaiseksi koskien jotain terroristia. 
Edelleen on mahdollista, että joku esimerkiksi pakenee Suomeen. 
 

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on tapauksessa Soering v. Iso Britannia ottanut kantaa tapaukseen, jossa 
Isoon Britanniaan paennut Soering -nimistä henkilöä uhkasi luovutus USA:han. Ihmisoikeustuomioistuin 
katsoi, että oli olemassa todellinen riski, että Soering tuomittaisiin kuolemaan ja teloitettaisiin sähkötuolissa. 
Ihmisoikeustuomioistum totesi, että luovutuspäätöksen täytäntöönpa-neminen merkitsisi Euroopan 
Ihmisoikeussopimuksen 3 artiklassa taattujen oikeuksien rikkomista. 
 

Ihmisoikeustuomioistuimen tuomion jälkeen Ison Britannian hallitus tiedotti Yhdysvaltain hallitukselle, että se 
ei voi luovuttaa Soeringia rikoksesta, josta kuolemanrangaistus voidaan määrätä. Tämän jälkeen Yhdysvaltain 
hallitus vahvisti, ettei Soeringia tultaisi asettamaan syytteeseen kuolemanrangaistuksen alaisesta capital murder 
-rikoksesta. Soering luovutettiin Yhdysvaltoihin, jossa hänet tuomittiin vapausrangaistukseen. 
 

On mahdollista että Suomenkin kohdalla luovuttaminen, kun sellainen tulee ajankohtaiseksi, käsitellään 
Euroopan Ihmisoikeustuomioistuimessa. 
 

Helsingissä 24. lokakuuta 2005 
 
 

Kari Silvennoinen, asianajaja Helsingistä 



 

 

Eduskunnan lakivaliokunnalle HE 86/2005 vp 
 
 

Asia: 

 
 

Asiantuntijakuuleminen ti 25.10.2005 klo 10.30 1 
Hallituksen esitys HE 86/2005 Eduskunnalle rikoksen johdosta ta-
pahtuvasta luovuttamisesta Euroopan unionin ja Amerikan yhdysvaltojen 
välillä tehdyn sopimuksen, Suomen ja Amerikan yhdysvaltojen 
allekirjoittamaan luovutussopimukseen tehdyn pöytäkirjan, Euroopan 
unionin ja Amerikan yhdysvaltojen välillä keskinäisestä oikeusavusta 
tehdyn sopimuksen sekä Suomen ja Amerikan yhdysvaltojen välillä 
tietyistä keskinäiseen oikeusapuun rikosasioissa liittyvistä näkökohdista 
tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laeiksi niiden lainsäädännön alaan 
kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta 
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Ari-Matti Nuutila 
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1. Yleistä 

Sääntelytavasta 

Monimutkaisesta ilmiasusta huolimatta puheena olevassa asiassa on kysymys kahdesta tärkeästä 
asiasta. 

Ensinnäkin, rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta EU:n ja USA:n välillä 25.6.2003 
tehty sopimus (ns. EU-USA-sopimus) olisi hyväksyttävä. Sopimuksessa laajennetaan 
luovuttamiskelpoisten rikosten alaa ja yksinkertaistetaan menettelyä luovutta-mispyyntöjen ja 
niihin liittyvien asiakirjojen toimittamisessa. Toisaalta pyyntöihin suostumiselle jätetään 
jatkossakin harkinnanvaraa. 

Tässä asiassa huomion keskiöön nousee kuolemanrangaistuksen kiellon turvaaminen (artikla 13), 
mikä on keskeisin ongelmakohta hallituksen esityksessä, kuten jatkossa totean. EU-USA-sopimus 
sisältää lisäksi määräyksiä rikoksista, joista tulee voida luovuttaa, luo-vuttamispyyntöjen ja niihin 
liittyvien asiakirjojen toimittamisesta, tilapäisestä luovuttamisesta, kilpailevista 
luovutuspyynnöistä, yksinkertaistetuista luovutusmenettelyistä, kauttakuljetuksesta sekä 
luovuttamispyynnön sisältämistä arkaluontoisista tiedoista. Näiltä osin USA rinnastuisi jatkossa 
pitkälti Euroopan Neuvoston jäsenvaltioihin. 

Pohjoismaalaisittain huomiota kiinnittää erityisesti se, millä mandaatilla Euroopan unionin 
puheenjohtajamaa on tehnyt kansainvälisen sopimuksen jäsenvaltioiden puolesta kolmannen 
osapuolen eli Amerikan yhdysvaltojen kanssa rikoksentekijöiden luovuttamisesta, vaikka EU ei 
ole oikeushenkilö. Yleensähän tällaiset sopimukset ovat joko selkeän alueellisia taikka kahden tai 
useamman valtion välisiä kansainvälisiä sopimuksia. EU:n neuvosto valtuutti 21.4.2002 EU:n 
puheenjohtajavaltion suoriin neuvotteluihin USA:n kanssa, perustaen valtuutuksen 
unionisopimuksen 24 ja 38 artikloihin eli tietyllä tavalla II ja III pilarien kombinaatioon. Tietyllä 
tavalla EU:n turvallisuuspolitiikka nähtiin osana "rikollisuuden torjuntaa. 

Toiseksi, keskinäisestä oikeusavusta rikosasioissa EU:n ja USA:n välillä samana päivänä 
25.6.2003 tehty toinen EU-USA-sopimus olisi hyväksyttävä. Oikeusapua koskeva sopimus 
sisältää määräyksiä muun ohella pankkitietoihin liittyvästä tietojenvaihdosta, yhteisistä 
tutkintaryhmistä, videoneuvottelusta ja oikeusapupyyntöjen toimittamisesta. Lisäksi 
sopimuksessa määrätään oikeusapumenettelyssä saatujen henkilötietojen käyttämisestä. Tässä 
sopimuksessa on kyse ennen kaikkea rikostiedustelusta, jossa en näe suuria ongelmia. 

Kolmanneksi, Suomen ja USA:n välillä on neuvoteltu 16.12.2004 kahdenvälinen pöytäkirja 
Suomen ja USA:n aikanaan 11.6.1976 allekirjoittamaan luovutussopimukseen ja 
oikeusapusopimukseen (ns. Suomi-USA-pöytäkirja ja Suomi-USA-sopimus). Niissä tarkennetaan 
kahdenvälisten sopimusten suhdetta EU-USA-sopimukseen. Uudistus on sisällöllisesti kuitenkin 
lähinnä tekninen. 

Neljänneksi, kuten tästäkin hankkeesta voidaan havaita, kansainvälisen rikosoikeuden tilassa olisi 
toivomisen varaa. Perinteisesti Pohjoismaissa edettiin vuodesta 1960 hyvän yhteistyön turvin niin 
luovuttamis- kuin oikeusapuasioissakin - kuten myös BeNeLux -maissa - ilman päällekkäisiä 
sopimuksia. Nyt ollaan tilanteessa, jossa USA haluaa tehdä sopimuksia suoraan EU:n kanssa - ei 
siis erikseen sen yksittäisten jäsenvaltioiden kanssa - sallimatta poikkeuksia yksittäisille 
jäsenvaltioille. Tämä on toki ymmärrettävää, jos halutaan yksinkertaistaa ja tehostaa 
rikosoikeudellista kontrollijärjestelmää yhä kansainväli-semmässä maailmassa. 
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Perusteena kummallekin EU-USA-sopimukselle oli EU:n uiko- ja turvallisuuspolitiikkaa koskeva 
ns. II pilari (Nizzan sopimuksen 24 artikla). Tällaiseen valtuutukseen voi sisältyä myös III pilarin 
alaisuuteen (38 artikla) kuuluvia poliisiyhteistyötä ja oikeudellista yhteistyötä rikosasioissa 
koskevia asioita. II pilarin alaisuus - jonne tämä hanke ei luontevasti kuulu - ei kuitenkaan muuta 
III pilarin alaisten asioiden luonnetta, jotka on toteutettava edelleenkin hallitusten välisenä 
yhteistyönä yksimielisiin päätöksiin perustuen, eikä puheena olevassa asiassa toimivaltaa siten 
voida ymmärtää siirretyn "ennakkoratkaisun luon teisesti" jäsenvaltioilta Euroopan unionille. 

Kuten hallituksen esityksessä (s. 7/II) todetaan, puheena olevat EU-USA-sopimukset ovat tähän 
mennessä ensimmäiset sellaiset rikosoikeudellista yhteistyötä koskevat sopimukset, jotka on 
tehty Ilja III pilarien alaisuudessa suoraan puheenjohtajamaan ja toisen osapuolen eli Amerikan 
yhdysvaltojen välillä. Islanti ja Norja liittynevät sopimukseen myöhemmin mahdollisine omine 
varaumineen. Tällaisessa sopimuskäytännön muutoksessa esille tulee tietysti kysymys siitä, 
rajoittaako kansainvälisen rikosoikeudellisen yhteistyön sopimismekanismin kytkeminen II 
pilarin alle Suomen valtioelinten sopimustoimivaltaa. 

Perustuslakivaliokunta on aikaisemmin katsonut Amsterdamin sopimuksen yhteydessä (PeVL 
10/1998 vp), että näin voi tapahtua, mikä merkitsisi supistetun perustuslainsäätämisjärjestyksen 
käyttöpakkoa. Myös Nizzan sopimusta ratifioitaessa (PeVL 38/2001 vp) katsottiin, että 24 artikla 
ei rajoita sopimustoimivaltaa, mikäli sillä ei anneta valtiosäännön ulkopuolisille elimille 
sopimuksentekovaltaa uusilla aloilla. Osapuilleen sama kanta toistettiin käsiteltäessä Euroopan 
perustuslaista tehtyä sopimusta (PeVL 7/2003 vp). 

En ota kantaa siihen, merkitseekö tässä käyttöön otettu uusi menettely Suomen sopimus-
toimivallan rajoitusta suhteessa Euroopan unioniin. Siihen ei asiantuntemukseni riitä. Edelleenkin 
II pilarin alaiset sopimukset tulevat Suomea sitoviksi vasta sitten, kun eduskunta on ne 
hyväksynyt ja implementoinut ne Suomen lainsäädäntöön perustuslain 94 §:n mukaisesti. 

Joka tapauksessa lakivaliokunnan on mielestäni syytä kiinnittää valtioneuvoston vakavaa 
huomiota siihen, että nykyisessä pilarijärjestelmässä hallitusten välisen yhteistyön alaan 
IIIjpilarin alle kuuluvia oikeudellista yhteistyötä koskevia asioita ei tule keinotekoisesti siirtää 
II pilarin alaisuuteen kuuluviin yhteisiin uiko- ja turvallisuuspoliittisiin kysymyksiin. Muussa 
tapauksessa koko III pilarin alaisen oikeudellisen yhteistyön hyväksyttävyys saattaa kärsiä 
huomattavia vahinkoja sen etääntyessä kansallisten pariamenttien osallistumisesta asian 
valmisteluvaiheeseen. Juuri tätä on pidetty Suomen perustuslain yhtenä merkittävänä etuna - 
asioiden valmisteluun voidaan osallistua ns. U- tai E-asioiden käsittelyn muodossa aidosti ja 
asioihin perehtyen ennen kuin sanamuodot on vahvistettu peruuttamattomalla tavalla. 

On toki ymmärrettävää, että syyskuun 11 päivän 2001 terrori-iskut laukaisivat liikkeelle aivan 
uudenlaisia tarpeita nopeisiin muutoksiin kansainvälisen rikosoikeuden ja kansainvälisen 
rikosprosessioikeuden alueilla. Ymmärrettävää on myös tietynasteinen epäluottamus, jota 
USA:ssa tunnetaan osaa EU:n jäsenvaltioita ja niiden oikeusjärjestyksiä kohtaan. Sopimuksen 
taustallahan on muun muassa USA:n tarve saada poliittiset rikokset luovuttamiskiellon 
ulkopuolelle sekä saada puretuksi omien kansalaisten luqvuttamiskiel-to, kun Euroopasta 
pyydetään luovuttamista USA:han. Eurooppalaisessa intressissä on ollut ennen kaikkea 
menettelyjen yksinkertaistaminen ja pankkitilien selvittämiseen liittyvä yhteistyö. 

Tällaiset korostuneet päivänpoliittiset intressit eivät kuitenkaan saisi vaikuttaa siihen, miten EU:n 
toimintamekanismeja kehitetään suhteessa kansalliseen sopimustoimivaltaan. Sitä paitsi tämäkään 
sopimus ei suoranaisesti takaa niin eurooppalaisille kuin yhdysvaltalaisille kummankin 
tavoittelemia etuja lainkaan täysimääräisinä. 

Sinänsä suomalaiseen (ja pohjoismaiseen) kriminaalipolitiikkaan sopii hyvin laajennettu 
rikoksentekijän luovuttamisen ja kansainvälisen oikeusavun edellytysten lieventäminen 
rikosasioissa. Kuten eduskunta on aikaisemminkin todennut, harmonisointi rikosasioissa on paras 
aloittaa laajentamalla rikosprosessuaalista yhteistyötä, ja vasta sen jälkeen alkaa arvioida 
aineellisen rikosoikeuden harmonisoinnin edellytyksiä ja tarpeita. 

Sitä paitsi tässä tapauksessa uudistuksella ei ole Suomelle suuria käytännön vaikutuksia, kuten 
hallituksen esityksessäkin (s. 10/11) todetaan. Puhe on parista tapauksesta vuodessa. 
Luovuttamisen perusteena olevien rikosten ala laajenisi jonkin verran yleisen luovuttamislain 
tasolle, rikosprosessuaalinen oikeusapu helpottuisi ja menettelyjä tehtäisiin joustavammiksi. 

Rikoksen johdosta tapahtuva luovuttaminen yleispiirteissään 

Yleissäännökset rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta sisältyvät rikoksen johdosta 
tapahtuvasta luovuttamisesta annettuun lakiin (456/1970) (ns. yleinen luovuttamislaki). Laki 
mahdollistaa luovuttamisen sekä oikeudenkäyntiä että rangaistuksen täytäntöönpanoa varten, 
mutta ei ole Suomea velvoittava sinänsä ilman muita sopimuksia. 

Suomi on liittynyt rikoksen johdosta tapahtuvaa luovuttamista koskevaan eurooppalaiseen 
yleissopimukseen vuodelta 1957 (SopS 32/1971) (ns. v. 1957 sopimus). Perinteinen 
rikoksentekijän luovuttamislaki on Pohjoismaiden kesken annettu luovuttamislaki 270/1960. Laki 
on toiminut mallina mm. EU-luovuttamislaille, mutta tällä hetkellä sitä ollaan päällekkäisyyksien 
välttämiseksi korvaamassa uudella sopimuksella ja lailla. 



 

 

Nykyisin keskeisin laki meille on rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta Suomen ja 
muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä annettu laki (1286/2003) (ns. EU-
luovuttamislaki). Lailla 1286/2003, joka tuli voimaan 1.1.2004, pantiin täytäntöön iiU:n 
jäsenvaltioiden 13.6.2003 hyväksymä puitepäätös eurooppalaisesta pidätysmäärä-yksestä ja 
jäsenvaltioiden välisistä luovuttamismenettelyistä (2002/584/YOS). 

Kansainvälisesti velvoittavat määräykset luovuttamisesta perustuvat yleensä kahdenvälisesti 
tehtyyn sopimukseen vieraan valtion kanssa. Tällaisesta on kyse myös tässä, Amerikan 
yhdysvaltoja koskevan sopimuksen pöytäkirjassa {Suomi-USÄ-sopimus ja Suomi-USA -
pöytäkirja). 

Oikeudenkäyntiä varten tapahtuva luovuttaminen edellyttää vähintään vuoden maksimin 
vankeusrangaistusta, mikä ei juuri luovuttamista rajoita. Luovuttaminen rangaistuksen 
täytäntöönpanoa varten tulee kyseeseen vähintään neljän kuukauden konkreettisissa van-
keusrangaistuksissa. Poliittisesta rikoksesta ei saa luovuttaa rikoksentekijää, eikä omaa 
kansalaista (tai maassa pysyvästi asuvaa) saa luovuttaa, ellei kyseessä ole Pohjoismaiden tai EU:n 
sisäinen rikoksentekijän luovuttaminen. Asiaa koskeva perustuslain 9 §:n muutos on 
asianmukaisesti vireillä. EU:n ja Pohjoismaiden ulkopuolella luovuttamismenette-ly tapahtuu 
diplomaattista tietäjä korkein oikeus voi luovutettavan tai oikeusministeriön sitä pyytäessä antaa 
asiassa lausunnon-Johtopäätöksenä voidaan sanoa, että Suomen ja Amerikan yhdysvaltojen 
vuoden 1976 sopimus vastaa osapuilleen muita läntisten maiden kanssa tehtyjä 
luovuttamissopimuksia. 

Kansainvälinen rikosoikeusapu yleispiirteissään 

Kansainvälistä rikosoikeusapua koskevat säännökset sisältyvät pääosin kansainvälisestä 
oikeusavusta rikosasioissa annettuun lakiin (4/1994) (ns. rikosoikeusapulaki). Lain ohella 
sovelletaan kahdenvälisiä sopimuksia Suomen ja toisen valtion välillä. Keskeisesti kyse on paitsi 
asiakirjojen tiedoksiannoista ja -saanneista, myös pakkokeinoista, todisteiden hankinnasta ja 
menettämisseuraamusten turvaamisesta. Lähtökohtaisesti oikeusapupyyn-nöt täytetään Suomen 
lainsäädännön mukaisesti tai ainakin siten, että oikeusapu ei ole Suomen lain vastaista. 

Keskeisimmät Suomen keskinäistä oikeusapua rikosasioissa koskevat sopimukset on tehty 
Euroopan neuvoston piirissä vuonna 1959 (SopS 30/1981) (v. 1959 sopimus) sekä sitä täydentäen 
EU:n jäsenvaltioiden välillä vuonna 2000 tehty sopimus (EYVL C 197, 12.7.2000) (EU:n 
oikeusapusopimus) pöytäkirjoineen (EYVL C 326, 21.11.2001). Rikos-tyyppikohtaisia 
sopimuksia keskinäisestä oikeusavusta rikosasioissa on lisäksi tehty YK:n piirissä ennen muuta 
järjestäytyneen rikollisuuden ja terrorismin torjunnassa. Lähialueilla on tehty sopimuksia ennen 
kaikkea Venäjän federaation ja Viron tasavallan kanssa. 

Suomella ja USA:lla ei ole varsinaista sopimusta kansainvälisestä oikeusavusta rikosasioissa, 
mutta nyt sellaista ehdotetaan. 
 

2. Yksityiskohtaiset huomiot sopimuksesta rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta 
Euroopan unionin ja Amerikan yhdysvaltojen välillä 

10 artikla. - Useiden valtioiden tekemät luovutuspyynnöt 

Artiklan lähtökohtana on se, että eurooppalaisen pidätysmääräyksen perusteella toisesta EU-
maasta saatu luovutuspyyntö ei sellaisenaan saisi etusijaa USA:n tekemään luovutus-pyyntöön 
verrattuna. Tätä voidaan sinänsä pitää asianmukaisena ratkaisuna. Luovu-mspyynnön 
vastaanottaneessa valtiossa päätettäisiin siitä, mihin valtioon henkilö on tarkoituksenmukaisinta 
luovuttaa. Artiklan 3 kohdassa luetellaan seikat, jotka tulee ottaa huomioon tehtäessä päätöstä 
kilpailevista luovutuspyynnöistä. 

Hallitus esittää kuitenkin 2. lakiehdotuksen (Suomi-USA-pöytäkirjan voimaansaattamislain) 3 
§:ään määräystä, jonka mukaan Kansainvälisen rikostuomioistuimen Rooman perussäännön 90 
artiklan 4 kappaleen tarkoittama luovutuspyyntö syrjäyttää EU-USA-sopimuksen 10 artiklan 
tasavertaisuussäännöksen. Ratkaisu on asianmukainen - etenkin kun koko nyt puheena olevan 
sopimuksen taustalla on yhtenä syynä ollut USA:n intressi saada EU:n jäsenvaltiot luovuttamaan 
entistä useammin sotarikoksista epäiltyjä henkilöitä USA:han, olivat he sitten luovuttajamaan tai 
jonkin muun maan kansalaisia. 

Sitä paitsi Suomen kansainväliset sitoumukset eivät edes salli toisenlaista sääntelytapaa. 
Kansainvälinen rikostuomioistuin ohittaa vieraat valtiot vastaanotettaessa kilpailevia luo-
vutuspyyntöjä. Hallituksen esityksen rajaus on oikea. 
13 artikla. - Kuolemantuomio 

Artiklan mukaan, jos rikoksesta pyynnön esittäneessä valtiossa voidaan langettaa kuole-
mantuomio eikä tätä mahdollisuutta ole pyynnön vastaanottaneessa valtiossa, pyyntöön voidaan 
suostua sillä edellytyksellä, että "kuolemantuomiota ei langeteta luovutettavaksi pyydetylle 
henkilölle". Jos USA ei voi suostua tähän ehtoon, henkilö voidaan luovuttaa sillä edellytyksellä, 
että "mahdollisesti langetettavaa kuolemantuomiota ei panna täytäntöön". Jos USA ei hyväksy 
näitä ehtoja, luovutuspyyntö "voidaan evätä". 



 

 

Määräys kuolemanrangaistuksesta vastaa pitkälti vuoden 1976 Suomi-USA-sopimuksen 9 
artiklaa, kuten hallituksen esityksessäkin s. 21/1 todetaan. Vuoden 1976 sopimuksen mukaan, jos 
luovuttamispyynnössä tarkoitetusta rikoksesta saattaa USA:n lainsäädännön mukaan seurata 
kuolemanrangaistus, voidaan luovuttamisesta kieltäytyä, jollei USA anna Suomen valtion 
"riittäviksi katsomia takeita" siitä, ettei kuolemanrangaistusta määrätä, tai, mikäli määrätään, "sitä 
ei panna sellaisena täytäntöön". 

Lakivaliokunta on vuonna 2003 EU-USA-sopimusehdotusta käsitellessään katsonut, että EU-
USA-sopimuksen 13 artiklan sanamuoto on väljä ja tulkinnanvarainen sekä edellyttänyt, että jos 
USA ei kieltäydy kuolemanrangaistuksen käytöstä, rikoksentekijää ei saa luovuttaa (13/2003 vp). 

EU-USA-sopimuksen 13 artiklan suhde kahdenvälisiin sopimuksiin on määritelty siten, että 
artiklaa voidaan soveltaa joko kahdenvälisten sopimusmääräysten puuttuessa tai niiden sijasta. 
Suomen harkinnassa on siten se, kumpaa sopimusmääräystä se soveltaa. EU-USA-sopimuksen 1 
artiklan j-alakohdan mukaan "pyynnön vastaanottanut valtio voi harkita, soveltaako se 
kuolemanrangaistusta koskevaa 13 artiklaa kahdenvälisessä sopimukr sessa olevan määräyksen 
sijaan". 

Hallitus esittääkin, että kuolemanrangaistuksen kieltoon ankarammin suhtautuva kahdenvälinen 
vuoden 1976 sopimuksen 9 artikla syrjäyttäisi nyt puheena olevan sopimuksen 13 artiklan (ks. 
hallituksen esityksen s. 65 ja sieltä puuttuva 13 artikla; ks. myös HE s. 40/11). Suomi-USA-
sopimuksessa kuolemanrangaistuksen käyttö voi toimia perusteena kieltäytyä luovuttamisesta. 

Vaikka vanhaan sopimukseen nojautuva ratkaisu on asianmukainen, asiallisesti ero EU-USA-
sopimuksen sanamuotoon on minimaalinen. Mainittu sopimusmääräys on jo sovellettavana 
säännöksenä Suomessa voimassa eikä siihen haluta puuttua hallituksen esityksessä. Siksi 
hallituksen esityksessä tarkoitettujen sopimusvelvoitteiden voimaansaatta-mislakeihin ei ehdoteta 
otettavaksi asiasisältöistä säännöstä kuolemanrangaistuksen kiellosta. 

Perusteena käytetään yleisen luovuttamislain 12 §:ää, jonka 1 momentin 3 kohdan mukaan 
luovuttamiselle "voidaan asettaa ehdoksi", että luovutetulle henkilölle tuomittua 
kuolemanrangaistusta ei saa panna täytäntöön. 

Hallituksen esityksessä todetaan, että Suomen perustuslain 7 §:n 2 momentin mukaan "ketään ei 
saa tuomita kuolemaan, kiduttaa eikä muutoinkaan kohdella ihmisarvoa loukkaavasti". Vielä 
viitataan perustuslain 9 §:n 4 momenttiin, jonka mukaan "ulkomaalaista ei saa karkottaa, 
luovuttaa tai palauttaa, jos häntä tämän vuoksi uhkaa kuolemanrangaistus, kidutus tai muu 
ihmisarvoa loukkaava kohtelu". Perusoikeusasiantuntijöiden mukaan kuolemanrangaistuksen 
kielto estää Suomen viranomaisia myötävaikuttamasta kuolemanrangaistuksen tuomitsemiseen ja 
täytäntöönpanoon myös Suomen ulkopuolella. Itse olen täsmälleen samaa mieltä, oli sitten kyse 
rauhan ajasta tai kansallisesta kriisistä. Suomen kansalaisen luovuttaminen vastoin tahtoaan on 
perustuslain 9 §:n 3 momentissa kokonaan vielä tällä hetkellä kielletty kokonaisuudessaan. 

Lisäksi hallituksen esityksessä viitataan siihen, että eduskunnan käsitellessä hallituksen esitystä 
Pohjois-Atlantin sopimuksen sopimusvaltioiden ja muiden rauhankumppanuuteen osallistuvien 
valtioiden välisen sopimuksen (SopS 64 - 65/1997) (ns. NATO-rauhankumppanuussopimus eli 
SOFA-sopimus) voimaansaattamista, perustuslakivaliokunta totesi (PeVL 611991), että joukkojen 
mahdollisessa vastaanottajavaltiossa eli Suomessa ei voida missään oloissa tuomita 
kuolemanrangaistusta. Sopimuksen mukaanhan joukkojen lähettäjävaltio voisi periaatteessa 
tuomita Suomessa kuolemanrangaistuksen, joskaan Suomi ei lopulta hyväksynyt Suomen 
maaperällä toimivia ulkomaisia (soti-las)tuomioistuimia. Sinänsä koko mahdollisuus NATO-
joukoista Suomessa oli melko akateeminen. 

Hallituksen esityksen linjaus kuolemanrangaistuskysymyksessä on liian laimea. Asiassa on 
otettava huomioon Euroopan ihmisoikeussopimuksen tulkinnat asiassa. Suomen 
perusoikeusjärjestelmää täydentää ihmisoikeussopimuksen 3 artikla, jonka mukaan "ketään ei saa 
kiduttaa, eikä kohdella tai rangaista epäinhimillisellä tai halventavalla tavalla". Keskeisessä ja 
eniten kirjallisuudessa viitatussa ratkaisussa Soering v. Iso-Britannia, (7.7.1989, A-161) 
Euroopan ihmisoikeustuomioistuin katsoi, että min sanottu "death row" - ilmiö tarkoittaa 
kiellettyjä olosuhteita, joissa luovutettava joutuu odottamaan joko jo tuomitun 
kuolemanrangaistuksen täytäntöönpanoa tai syytettä rikoksesta, josta voidaan tuomita kuolemaan. 

Euroopan ihmisoikeussopimuksen 2 artiklan 1 kohdan mukaan "jokaisen oikeus elämään on 
suojattava laissa. Keneltäkään ei saa riistää hänen elämäänsä tahallisesti, paitsi tuomioistuimen 
päätöksen täytäntöönpanemiseksi silloin, kun hänet on tuomittu rikoksesta, josta laissa määrätään 
tällainen rangaistus." Kuolemanrangaistuksen rauhan aikana kieltää puolestaan jäännöksettä 
Euroopan ihmisoikeussopimuksen kuudes lisäpöytäkirja. 

Nykykäsityksen mukaan kuolemanrangaistuksen kielto on käytännössä ehdoton perusoikeus 
Euroopan Neuvostossa, josta ei voida poiketa edes kriisiolosuhteissa. Asia tuli esille selvästi 
tapauksessa Öcalan v. Turkki (12.3.2003) (ks. myös Öcalan v. Turkki 12.5.2005, Kuznetsov v. 
Ukraina 29.4.2003, Nazarenko v. Ukraina 29.4.2003, Poltoratskiy v. Ukraina 29.4.2003, ja niissä 
viitatut vanhemmat ratkaisut). 



 

 

Kiellettyä näkyy siten olevan paitsi luovuttaminen teloittamista varten, myös luovuttaminen 
kuolemanjonoon tai odottamaan syytettä, jossa mahdollisesti vaaditaan kuolemanrangaistusta. 
Ensimmäisessä Öcalan-tapauksessa ihmisoikeustuomioistuimen mukaan: 

189. The Court reiterates that the Convention is to be read as a whole and that Arti-
cle 3 must be construed in harmony with the provisions of Article 2. If Article 2 is to 
be read as permitting capital punishment, notwithstanding the almost universal aboli-
tion of the death penalty in Europe, Article 3 cannot be interpreted as prohibiting the 
death penalty since that would nullify the clear wording of Article 2 § 1 (see Soering 
v. the United Kingdom, of 7 July 1989, Series A no. 161, p. 40, § 103). - - - 

190. The Court reiterates that it must be mindful of the Convention's special charac-
ter as a human-rights treaty and that the Convention cannot be interpreted in a vac-
uum. It should so far as possible be interpreted in harmony with other rules of public 
international law of which it forms part (see, mutatis mutandis, Al-Adsani v. the 
United Kingdom [GC], no. 35763/97, § 55, ECHR 2001-XI; and Loizidou v. Turkey, 
18 December 1996, Reports 1996-VI, p. 2231, § 43). It must, however, confine its 
primary attention to the issues of interpretation and application of the provisions of 
the Convention which arise in the present case. 

191. It is recalled that the Court accepted in its Soering v. the United Kingdom 
judgment that an established practice within the Member States could give rise to an 
amendment of the Convention. In that case the Court accepted that subsequent prac-
tice in national penal policy, in the form of a generalised abolition of capital punish-
ment, could be taken as establishing the agreement of the Contracting States to abro-
gate the exception provided for under Article 2 § 1 and hence remove a textual limit 
on the scope for evolutive interpretation of Article 3 — 
192. The Court reiterates that in assessing whether a given treatment or punishment 
is to be regarded as inhuman or degrading for the purposes of Article 3 it cannot but 
be influenced by the developments and commonly accepted standards in the penal 
policy of the member States of the Council of Europe in this field (see the above-
cited Soering judgment, p. 40, § 102). Moreover, the concepts of inhuman and de-
grading treatment and punishment have evolved considerably since the Convention 
came into force in 1950 and indeed since the Court's Soering v. the United Kingdom 
judgment in 1989. 

193. Equally the Court observes that the legal position as regards the death penalty 
has undergone a considerable evolution since the Soering case was decided. The de 
facto abolition noted in that case in respect of twenty-two Contracting States in 1989 
has developed into a de jure abolition in forty-three of the forty-four Contracting Sta-
tes - most recently in the respondent State - and a moratorium in the remaining State 
which has not yet abolished the penalty, namely Russia. This almost complete aban-
donment of the death penalty in times of peace in Europe is reflected in the fact that 
all the Contracting States have signed Protocol No. 6 and forty-one States have rati-
fied it, that is to say, all except Turkey, Armenia and Russia. It is further reflected in 
the policy of the Council of Europe which requires that new member States undertake 
to abolish capital punishment as a condition of their admission into the organisation. 
As a result of these developments the territories encompassed by the member States 
of the Council of Europe have become a zone free of capital punishment. 

194. Such a marked development could now be taken as signalling the agreement of 
the Contracting States to abrogate, or at the very least to modify, the second sentence 
of Article 2 § 1, particularly when regard is had to the fact that all Contracting States 
have now signed Protocol No. 6 and that it has been ratified by forty-one States. It 
may be questioned whether it is necessary to await ratification of Protocol No 6 by 
the three remaining States before concluding that the death penalty exception in Arti-
cle 2 has been significantly modified. Against such a consistent background, it can be 
said that capital punishment in peacetime has come to be regarded as an unaccept-
able, if not inhuman, form of punishment which is no longer permissible under Arti-
cle 2. 

195. In expressing this view, the Court is aware of the opening for signature of Pro-
tocol No. 13 which provides rji indication that the Contracting States have chosen the 
traditional method of amendment of the text of the Convention in pursuit of their pol-
icy of abolition. However this Protocol seeks to extend the prohibition by providing 
for the abolition of the death penalty in all circumstances - that is to say both in time 
of peace and in times of war. This final step toward complete abolition of the death 
penalty can be seen as a confirmation of the abolitionist trend established by the prac-
tice of the Contracting States. It does not necessarily run counter to the view that Ar-
ticle 2 has been amended in so far as it permits the death penalty in times of peace. 

Kuolemanrangaistuksen kaikkinaisella kieltämisellä on pisimmät perinteet Pohjoismaissa. Suomi 
luopui ensimmäisenä maailman valtiona vuonna 1827 rauhanaikaisesta kuolemanrangaistuksen 
täytäntöönpanosta. Mahdollisuus rauhan aikana kuolemamangaistuk-sen tuomitsemiseen 



 

 

poistettiin 1949 (728/1949). Kokonaisuudessaan ja lopullisesti kuolemanrangaistus kiellettiin 
meillä erillislailla vuonna 1972 /343/1972). 

Näin ollen Suomella ei ole ollut vaikeuksia hyväksyä kuolemanrangaistuksen rauhan aikana 
kieltävää Euroopan ihmisoikeussopimuksen kuudetta lisäpöytäkirjaa sen enempää kuin 
vastaavaa, mutta kuolemanrangaistuksen (muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta) myös sodan 
aikana kieltävää, KP-sopimuksen toista vaiinnaispöytäkirjaa. 

Kuolemanrangaistuksen kielto on meillä ehdoton perusoikeus, josta ei voida poiketa missään 
olosuhteissa. Nyt ehdotettu sopimusjärjestely voi - ottaen huomioon Soering- ja 
Öcö/an-tapaukset - johtaa eurooppalaisella tasolla ihmisoikeusloukkaukseen. Johtopäätökseni on 
seuraava. 

Vähintään on edellytettävä lakivaliokunnan mietinnöltä sitä, että valiokunnan mukaan 
Suomesta ei tule luovuttaa ketään teloittamista varten, kuolemanjonoon taikka odottamaan 
syytettä, jossa on mahdollisesta vaatia kuolemanrangaistusta, riippumatta siitä, onko 
luovutuspyynnön perusteena tehdyt teot tehty rauhan vai kriisitilan aikana. 

Vielä parempi olisi, jos valiokunta edellyttäisi, että oikeusministeriössä valmistellaan muutos, 
jonka jälkeen yleisen luovuiuslain 12 § vastaisi perustuslain 7 §:n 2 momenttia ja 9 §:n 4 
momenttia sekä Euroopan ihmisoikeussopimuksen 3 artiklan nykyisiä tulkintoja, jotta 
meikäläinen perusoikeussuoja ei poikkeaisi tavallisen lain suojasta. 

Muutos edellyttäisi jatkossa yleisen luovutuslain 12 §:n uudelleenkirjoittamista ja uutta 
säännöstä tämän hallituksen lakiesitykseen numero 2. 

Tuolloin sellaisesta rikoksesta ei Suomesta luovutettaisi lainkaan, joista on säädetty kuo-
lemanrangaistus. Tällaisista rikoksista epäiltyjen asia käsiteltäisiin Suomessa tai Euroopan 
neuvoston jäsenvaltiossa taikka Kansainvälisessä rikostuomioistuimessa. 

Jos ongelmaan ei puututa, pidän mahdollisena, että Suomi(kin) joutuu vaikeisiin ihmisoi-
keusongelmiin - etenkin ns. kauttakulkutilanteissa. Ja, kuten edellä totesin, Suomi oli en-
simmäinen läntinen valtio, joka lakkautti kuolemanrangaistusten täytäntöönpanon lähes 200 
vuotta sitten. Miksi Suomi ei olisi edelleen tässä asiassa edellä kävijä? Hallituksen esityksessä (s. 
40/11) otettu kanta, jonka mukaan Suomi "voi" vedota perustuslakiinsa 
kuolemanrangaistustapauksissa, on selvästi riittämätön. 

16 artikla. - Ajallinen soveltaminen 

Lakivaliokunnan aikaisemmin pöytäkirjassaan 13/2003 tässä asiassa esittämän kannan vastaisesti 
katson, että rikoslain ajallinen ulottuvuus, josta säädetään perustuslain 8 §:ssä ja rikoslain 3 luvun 
2 §:ssä, ei ole tässä asiassa kansainvälisrikosoikeudellinen ongelma. Taannehtivuuskielto koskee 
teon pitämistä rangaistavana ja rangaistuksen määrää. Sen piiriin luetaan myös muun muassa 
syyteoikeuden vanhentuminen. 

Sen sijaan oikeusapua ja luovuttamista koskevat asiat on mielletty rikosprosessuaalisiksi 
kysymyksiksi, joissa lähtökohtana on se, että rikosprosessuaaliseen toimenpiteeseen (ri-
koksentekijän luovuttamiseen tai oikeusapuun rikosasian tutkinnassa) sovelletaan kulloinkin 
voimassa olevaa lakia riippumatta rikoksen tekoajasta. Tässä suhteessa olen siten samalla 
kannalla kuin hallituksen esityksen s. 23/I-II esitetään. 
 

3. Yksityiskohtaiset huomiot pöytäkirjasta Suomen ja Amerikan yhdysvaltojen välillä 11 
päivänä kesäkuuta 1976 allekirjoittamaan luovutussopimukseen 

Huomiot olen tehnyt edellä EU-USA-sopimuksen yhteydessä. 
 

4. Yksityiskohtaiset huomiot sopimuksesta keskinäisestä oikeusavusta Euroopan unionin ja 
Amerikan yhdysvaltojen välillä 

Huomioni kiinnittyy yksityiskohtiin, koska sellaisenaan oikeusavun kehittäminen USA:n kanssa 
on pelkästään myönteinen ilmiö. Sopimuksen 4 artiklan 1(b)(1) alakohdan mukaan (HE s. 78/1) 
pankkitietojen selvittämisvelvoite voisi kohdistua paitsi rahanpesuri-kokseen syyllistyneisiin, 
myös niihin, jotka ovat "muutoin sekaantuneet rikokseen" ("otherwise involved in a criminal 
offence"). 

Meillähän tilanne on se, että vuoden 2003 talousrikosuudistuksen (61/2003) jälkeen 
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Suomessa on soveltamisalaltaan läntisen Euroopan laajimmat rahanpesusäannökset. Tästä syystä 
lakivaliokunta voisi mietinnössään todeta, että sopimusluonnokseen kirjattu "muu 
sekaantuminen rikokseen" kattaa jo tällä hetkellä täysimääräisesti rikoslain 32 luvun 
rahanpesusäannökset. Muutospaineet koskevat muita EU-valtioita. 
 

Eduskunnassa, 25.10.2005 
 
 

Ari-Matti Nuutila 
Rikosoikeuden professori, Turun yliopisto 



 

 

21.10.2005 Leena 
Rantalankila 
Hallitussihteeri 
Oikeusministeriö, hallintoyksikkö 

HE 86/2005 vp 

 
 
 

Lentomatkustajia koskevien PNR-tietojen luovuttaminen Yhdysvaltain viranomaisille -tilanne 21.10.2005 
 
 

Lentomatkustajia koskevien PNR-tietojen luovuttamista Yhdysvaltain viranomaisille on käsitelty E-kirjelmässä 
E 58/2003 vp (HaVL 15/2003 vp, LiVL 21/2003 vp, LaVP 39/2003) ja jatkokirjelmässä OM 24.5.2004 (LaVP 
49/2004, HaVP 67/2004). Lisäksi asiaa on käsitelty E-kirjelmässä E 9/2005 vp, joka koskee lentomatkustajia 
koskevien tietojen luovuttamista Kanadan viranomaisille ja siihen liittyvää luovutuksissa taattavan tietosuojan 
riittävyyttä koskevaa komission päätösehdotusta. 
 

Viimeksi mainittua kirjelmää E 9/2005 vp laadittaessa 15.2.2005 tilanne oli se, että EU ja Yhdysvallat olivat 
päässeet sopimukseen 28.5.2004 voimaan tulleesta 3,5 vuotisesta pakettiratkaisusta, joka mahdollisti tietojen 
siirrot Yhdysvaltojen sisäisen turvallisuuden ministeriön alaiselle tulli- ja rajavartiolaitokselle CBP:lle. Ratkaisu 
perustui Yhdysvaltain antamiin tietosuojasitoumuksiin, komission päätökseen CBP:lle toimitettavien PNR-
tietojen suojan riittävästä tasosta (adequacy finding) sekä päätökseen liittyvästä EY:n ja Yhdysvaltain välillä 
solmitusta kansainvälisestä sopimuksesta. Kansainvälistä sopimusta tarvittiin ratkaisemaan luovutuksiin liittyvät 
ongelmat, joita adequacy finding ei käsitellyt. 
 

Suomi katsoi voivansa hyväksyä pakettiratkaisun, vaikkei se kaikilta osiltaan ollutkaan paras mahdollinen. 
Suomi äänesti yhdessä 21:n muun jäsenmaan kanssa adequacy findingin puolesta, Italian ja Luxemburgin 
äänestäessä vastaan ja Tshekin ja Slovakian pidättäytyessä äänestämästä. 
 

Euroopan parlamentti on vaatinut EY:n tuomioistuinta kumoamaan sekä pakettiin liittyvän adequacy findingin 
että siihen liittyvän kansainvälisen sopimuksen. Adequacy findingin osalta parlamentti katsoo mm., että 
komissio on ylittänyt toimivaltansa ja loukannut tietosuojadirektiivin (95/46/EY) keskeisiä periaatteita. 
 

Tällä hetkellä asian käsittely on vielä kesken tuomioistuimessa. Komissiolta 20.10.2005 saadun tiedon mukaan 
julkisasiamies esittää näkemyksensä asiasta 22.11. Tuomioistuimen päätös saataneen ensi vuoden alkupuolella. 
 

EU:n ja USA:n välisen sopimuksen mukaan USA ja EU:n komissio tarkastelevat vähintään kerran vuodessa 
yhdessä USA:n antamien sitoumusten täytäntöönpanoa (Joint review). Ensimmäinen Joint review oli 20 ja 21.9. 
EU:n puolelta tarkasteluun osallistuivat komission lisäksi Saksan, Ranskan ja UK:n tietosuojavaltuutetut sekä 
edustajat Belgian poliisista ja UK:n Home Officesta. 
 

Komission Joint reviewta koskeva raportti ei ole vielä valmistunut. Komissio on luvannut toimittaa raportin 
jäsenvaltioille heti kun se valmistuu. Alustavien tietojen mukaan sitoumusten täytäntöönpanoon ei liity mitään 
suuria ongelmia, mutta joissakin asioissa on parantamisen varaa (mm. rekisteröityjen informoinnissa). 

SISÄASIAINMINISTERIÖ 
Poliisiosasto 
Poliisitoimintayksikkö 
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HE 86/2005 vp rikosten johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta Euroopan unionin ja Amerikan yhdysvaltojen välillä 
tehdyn sopimuksen, Suomen ja Amerikan yhdysvaltojen allekirjoittamaan luovutussopimukseen tehdyn pöytäkirjan, 
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Eduskunta on pyytänyt sisäasiainministeriön edustajan kuultavaksi lakivaliokuntaan 
perjantaina 21.10.2005 kello 09.15 alkavaan valiokunnan istuntoon aiheena HE 86/2005 vp 
eli rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta Euroopan unionin ja Amerikan 
yhdysvaltojen välillä tehdyn sopimuksen, Suomen ja Amerikan yhdysvaltojen 
allekirjoittamaan luovutussopimukseen tehdyn pöytäkirjan, Euroopan unionin ja Amerikan 
yhdysvaltojen välillä keskinäisestä oikeusavusta tehdyn sopimuksen sekä Suomen ja 
Amerikan yhdysvaltojen välillä tietyistä keskinäiseen oikeusapuun rikosasioissa liittyvistä 
näkökohdista tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laeiksi niiden lainsäädännön alaan 
kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. Eduskunta on antanut lisäaikaa 
asiantuntijalausunnon toimittamiseksi. 
 

Esityksessä ehdotetaan rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta EU:n ja USA:n 
välillä tehdyn sopimuksen ja keskinäisestä oikeusavusta rikosasioissa EU.n ja USA:n 
välillä tehdyn sopimuksen hyväksymistä ja voimaansaattamista. 
 

Esityksen mukaan luovuttamista koskevassa sopimuksessa laajennetaan 
luovuttamiskelpoisten rikosten alaa ja yksinkertaistetaan menettelyä luovut-tamispyyntöjen 
ja niihin liittyvien asiakirjojen toimittamisessa. Oikeusapua koskeva sopimus sisältää 
määräyksiä muun ohella pankkitietoihin liittyvästä oikeusavusta, yhteisistä 
tutkintaryhmistä, videoneuvotteluista ja oikeus-apupyyntöjen toimittamisesta. Lisäksi 
sopimuksessa määrätään oikeusapu-menettelyssä saatujen henkilötietojen käyttämisestä. 
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mainitun sopimuksen suhdetta EU:n ja USA:n väliseen luovuttamissopimukseen. 
Lisäksi Suomen ja USA:n välillä on tehty keskinäistä oikeusapua rikosasioissa koskeva 
sopimus, jolla valtiot sitoutuvat noudattamaan EU:n ja USA:n välisen 
oikeusapusopimuksen määräyksiä. Esityksessä ehdotetaan myös näiden kahdenvälisten 
valtiosopimusten hyväksymistä ja voimaansaattamista. 
 

Ehdotetut voimaansaattamislait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan samanaikaisesti kun 
sopimukset tulevat voimaan Suomen ja USA:n välillä. EU:n ja USA:n väliset 
sopimukset tulevat voimaan sopimuksissa määrätyn ajan kuluttua sen jälkeen, kun 
sopimuspuolet ovat ilmoittaneet toisilleen saattaneensa voimaantulon edellyttämät 
sisäiset menettelyt päätökseen. 
 

Esityksen mukaan EU-USA-sopimusten voimaantulo laajentaisi rikosoikeudellisen 
yhteistyön mahdollisuuksia Suomen ja USA:n sekä muiden EU:n jäsenvaltioiden ja 
USA:n välillä. Luovuttaminen tulisi mahdolliseksi useammista rikoksista kuin nykyisin 
sekä menettely luovuttamispyyntöjen ja niihin liittyvien asiakirjojen toimittamisessa 
pyynnön esittäneen ja sen vastaanottaneen valtion välillä helpottuisi. Mahdollisuudet 
oikeusapuyhteistyöhön paranisivat yhteistyöhön velvoittavien kansainvälisten 
sopimusten voimaantulon seurauksena. Käytännössä sopimusten voimaantulo ei 
kuitenkaan aiheuttane merkittävää muutosta Suomen ja USA:n väliseen luovuttamis- 
tai oikeusapuyhteistyöhön, koska oikeusapu-ja luovuttamispyyntöjä Suomen ja USA:n 
välillä tehdään harvoin. 
 

Ehdotus hallituksen esitykseksi on valmisteltu oikeusministeriön asettamassa 
työryhmässä, jossa ovat olleet edustettuina oikeusministeriö ja ulkoasiainministeriö. 
Esitysluonnoksesta on pyydetty lausunnot mm. sisäasiainministeriön poliisiosastolta ja 
keskusrikospoliisilta. Lausuntokierroksen jälkeen esitystä on tarkistettu lausunnoissa 
esitettyjen seikkojen johdosta. 
 

Lausuntopyyntöön on vastannut sisäasiainministeriön kansainvälisten 
turvallisuusasioiden ryhmä, joka on yhtynyt keskusrikospoliisin 17.5.2004 antamaan 
lausuntoon (872/012/04) eikä sisäasiainministeriöllä ole ollut muilta osin 
huomauttamista esitysluonnoksesta (SM-2004-1507/Ka-l 1/18.5.2004). 
 

Keskusrikospoliisin em. lausunnossa oikeusministeriölle on käsitelty rikosoikeusapua 
koskevia sopimusjärjestelyjä ja luovuttamista. Keskusrikospoliisi on kannattanut EU-
US A sopimuksen hyväksymistä sekä Suomi-USA sopimuksen tekemistä mutta 
todennut, että ne koskevat vain hyvin marginaaleja tapauksia, koska sopimukset eivät 
muodosta laajapohjaista rikosoikeussopimusta maidemme välille. Em. kahdenväliset 
sopimukset EU:n 
iäQpnvflltinirlpn ia TTS A TI välillä toimivat mrhaiten kun ne tävdentävät in 
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olemassa olevia kahdenvälisiä rikosoikeusapusopimuksia. Lisäksi keskusrikospoliisin 
lausunnossa on tehty tarvittavilta osin yksityiskohtaiset tarkastelut ja huomautukset 
rikosoikeusapua koskevista sopimusjärjestelyistä ja luovuttamisesta. 
 

Sisäasiainministeriö toteaa, että koska sisäasiainministeriöstä on jo annettu lausunto 
esityksestä sen valmisteluvaiheessa ja koska lausuntokierroksen jälkeen esitystä on 
tarkastettu lausunnossa esitettyjen seikkojen johdosta 
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tarvittavilta osin, sisäasiainministeriöllä ei ole lisää lausuttavaa esityksen 
johdosta. 
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SELVITYSPYYNTÖ 
 
 
 
 

Lakivaliokunta käsittelee parhaillaan hallituksen esitystä rikoksen johdosta 
tapahtuvasta luovuttamisesta Euroopan unionin ja Amerikan yhdysvaltojen välillä 
tehdyn sopimuksen, Suomen ja Amerikan yhdysvaltojen allekirjoittamaan 
luovutussopimukseen tehdyn pöytäkirjan, Euroopan unionin ja Amerikan 
yhdysvaltojen välillä keskinäisestä oikeusavusta tehdyn sopimuksen sekä Suomen ja 
Amerikan yhdysvaltojen välillä tietyistä keskinäiseen oikeusapuun rikosasioissa 
liittyvistä näkökohdista tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laeiksi niiden 
lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta HE 86/2005 vp. 
Hallituksen esityksessä on kyse terrorismin vastaiseen taisteluun liittyvän 
sopimuksen täytäntöönpanosta, ja se koskee rikoksesta epäillyn luovuttamista 
Euroopan unionin ja Yhdysvaltojen välillä syytteeseenpanoa varten. Sopimuksessa 
hyväksytään omienkin kansalaisten luovuttaminen Yhdysvaltoihin, jos 
luovuttamispyyntö täyttää edellytetyt kriteerit. Luovuttamispäätöstä tehtäessä 
keskeisintä on Euroopan unionin ja Yhdysvaltojen viranomaisten välinen luottamus. 
 
Viime viikkoina julkisuudessa on esitetty epäilyjä Yhdysvaltojen keskus-
tiedustelupalvelun CIA:n salaisista vankiloista ja terrorismista epäiltyjen 
tutkintavankien kuljettamisesta Euroopan unionin jäsenvaltioiden alueella. Tällaiset 
epäilyt vähentävät ymmärrettävästi luottamusta Yhdysvaltojen viranomaisiin 
Euroopan unionin jäsenvaltioissa, etenkin kun kyseessä on nyt käsittelyssä olevaan 
hallituksen esitykseen liittyvän sopimuksen kaltaiset tilanteet. Jäsenvaltiot sekä 
Euroopan unioni ovat pyytäneet Yhdysvaltojen hallitukselta selvityksiä väitetyistä 
CIA:n kauttakulkulennoista ja salaisista vankiloista. 
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Lakivaliokunta pyytää hallituksen esityksen 86/2005 vp käsittelyä varten 
ulkoasiainministeriöltä selvitystä epäillyistä CIA:n kauttakulkulennoista ja salaisista 
vankiloista Euroopan unionin alueella. 
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Asia 

Selvityspyyntö liittyen epäiltyihin CIA:n kauttakulkulentoihin ja salaisiin vankiloihin Euroopan unioinin 
alueella 

 
 

Viitaten lakivaliokunnan 8.12.2005 päivättyyn selvityspyyntöön otsikkoasiassa 
ulkoasiainministeriö toteaa kuultuaan oikeusministeriön näkemyksiä hallituksen 
esitykseen liittyen HE 86/2005 vp seuraavaa. 
 

Rikoksen johdosta tapahtuva luovuttaminen Suomen ja Amerikan yhdysvaltojen 
välillä määräytyy samannimisen sopimuksen (SopS 15/1980) sekä rikoksen johdosta 
tapahtuvasta luovuttamisesta annetun lain (456/1970) säännösten perusteella. 
 

Sopimuspuolet ovat sitoutuneet luovuttamaan toisilleen joko oikeudenkäyn tiä tai 
rangaistuksen täytäntöönpanoa varten henkilöt, mikäli teosta on kummankin valtion 
laissa säädetty enemmän kuin yksi vuosi vankeutta ja rikosnimike sisältyy 
sopimuksen liitteenä olevaan 31-kohtaiseen rikosluet-teloon. Luettelo kattaa 
käytännössä useimmin kysymykseen tulevat rikos-nimikkeet. 
 

Sopimus ei velvoita valtioita luovuttamaan omia kansalaisiaan. Luovuttamisesta 
voidaan niin ikään kieltäytyä, mikäli jommankumman valtion laissa rikoksesta on 
säädetty rangaistukseksi kuolemanrangaistus eikä luovutusta pyytävä valtio anna 
pyynnön vastaanottaneen valtion riittäväksi katsomia takeita siitä, ettei 
kuolemanrangaistusta määrätä tai mikäli määrätään, sitä ei anna sellaisenaan 
täytäntöön. 
 

Sopimus sisältää edellisen lisäksi tavanomaisia luovutusoikeudellisia määräyksiä 
muun muassa ehdottomista ja harkinnanvaraisista kieltäytymisperusteista, 
luovutuspyynnön sisällöstä ja siihen liitettävästä selvityksestä, erityissäännöstä (eli 
ettei luovutettua saa pidättää, vangita, syyttää tai tuomita muun kuin 
luovutuspyynnön perusteena olleen rikoksen johdosta) ja kauttakuljetuksesta (eli että 
kauttakuljetus kolmannesta valtiosta sopijapuolen 
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2(4) 
kautta toisen sopijapuolen alueelle edellyttää muun ohella, että luovuttamisen 
edellytykset kauttakulkuvaltiosta olisivat olemassa). 
 

Yksittäisessä luovutustapauksessa sovellettaviksi tulevat sopimusmääräysten ohella 
myös alussa mainitun lain säännökset. Näin ollen oikeusministeriön on 
luovuttamiseen suostuessaan asetettava soveltuvin osin lain 12 §:ssä mainitut ehdot. 
Ehdoksi on asetettava muun muassa, ettei luovutettua henkilöä saa ilman 
(oikeusministeriön) lupaa panna kysymyksessä olevasta rikoksesta syytteeseen 
tuomioistuimessa, jolle on annettu valta vai tilapäisesti tai erityisissä poikkeusoloissa 
tuomita sellaisissa asioissa. Ehdoksi on asetettava myös, ettei luovutetulle tuomittua 
kuolemanrangaistusta panna täytäntöön. Luovuttamiseen suostuttaessa voidaan 
lisäksi asettaa muita tarpeelliseksi katsottuja ehtoja. 
 

Hallituksen esitykseen HE 86/2005 vp sisältyvä Suomen ja Amerikan yhdysvaltojen 
allekirjoittamaan luovutussopimukseen tehdyn pöytäkirjan vaikutukset luovuttamisen 
aineellisoikeudellisiin edellytyksiin ovat vähäiset. Pöytäkirja sisältää pääosin 
luovutusmenettelyä (asiakirjojen legalisointi, toimittaminen, yhteydenpito ym.) 
koskevia määräyksiä. 
 

Pöytäkirjan myötä luovuttamisen edellytyksiä harkittaessa luovutaan lista-rikoksiin 
perustuvasta järjestelmästä. Luovutuskelpoinen rikos tulee määräytymään pelkästään 
rikoksesta seuraavan enimmäisrangaistuksen mukaisesti. Luovutusvelvollisuus tulee 
koskemaan rikoksia, joista kummankin valtion lain mukaan saattaa seurata yli vuosi 
vankeutta. Vastaavanlainen määräys on yleinen luovutusoikeudessa; esimerkiksi 
Euroopan neuvoston puitteissa tehty rikoksen johdosta tapahtuvaa luovuttamista 
koskeva eurooppalainen yleissopimus (SopS 32/1970) sisältää vastaavanlaisen 
määräyksen. 
 

Henkilö voidaan luovuttaa toiseen valtioon myös tilapäisesti. Mikäli luovutettavaksi 
pyydettyä vastaan on vireillä oikeudenkäynti tai hän suorittaa rangaistusta valtiossa, 
josta hänet on pyydetty luovutettavaksi, voi tämä valtio luovuttaa hänet tilapäisesti 
oikeudenkäyntiä varten toiseen valtioon. Ehtona on, että hänet palautetaan 
oikeudenkäynnin päätyttyä hänet luovuttaneeseen valtioon. Määräys on 
harkinnanvarainen. 
 

Pöytäkirja mahdollistaa myös nopeutetun luovutusmenettelyn luovutettavan henkilön 
suostumuksella. 
 

Pöytäkirja sisältää vielä kauttakuljetusta ja reittisuunnitelmaan kuulumatonta 
välilaskua koskevan määräyksen, jolla täydennetään luovutussopimuksen 
kauttakuljetusta koskevaa määräystä. Mikäli jostakin kolmannesta valtiosta 
luovutettu henkilö kuljetetaan lentokoneella toisen sopijavaltion kautta eikä 
reittisuunnitelmaan kuulu välilaskua, ei kauttakulkuvaltion lupaa tarvita. Jos taas 
reittisuunnitelmaan kuulumaton välilasku (unscheduled landing) tapahtuu, voi valtio, 
jonka alueelle laskeudutaan, vaatia kauttakulkuluvan. Lupa edellyttää kuvausta 
kuljetettavasta henkilöstä ja lyhyttä kuvausta luovuttamisen perusteena olevasta 
rikoksesta. Kauttakulkuvaltio on velvollinen toteuttamaan henkilön pakenemisen 
estämiseksi kaikki tarvittavat toimenpiteet siihen saakka kunnes kauttakulku on 
suoritettu edellyttäen, että kautta-kulkulupaa koskeva pyyntö on esitetty 96 tunnin 
sisällä reittisuunnitelmasta poikkeavan välilaskun tapahtumisesta. 
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Luovutussopimuksen pöytäkirjan voimaantulo ei käytännössä tule vaikuttamaan 
Suomen ja Yhdysvaltojen välillä tapahtuvan luovuttamisen aineellisoikeudellisiin 
edellytyksiin. Vaikutukset kohdistuvat enemmänkin itse luovutusmenettelyyn, joka 
tulee virtaviivaistumaan ilman että luovutettavan oikeusturva heikentyy. Pöytäkirja 
täydentää luovutussopimuksen edellä käsiteltyjä määräyksiä, muilta osin 
luovutussopimuksen määräykset jäävät edelleen voimaan. 
 

Lakivaliokunnassa käsiteltävänä olevan kysymyksen täsmentämiseksi on syytä 
tähdentää erityisesti seuraavaa. Amerikkalaisten mahdollisesti harjoittamalla 
terrorismista epäiltyjen henkilöiden (pidättämisellä ja) kuljettamisella kuulusteltaviksi 
valtioihin, joissa noudatetut kuulustelumenetelmät eivät ole sopusoinnussa 
asianomaisten kansainvälisten ihmisoikeussopimusten kanssa, ei ole mitään tekemistä 
rikoksen johdosta tapahtuvan luovuttamisen kanssa. Luovuttaminen on ainoa 
kansainvälisen oikeuden hyväksymä tapa siirtää vieraassa valtiossa tavattu henkilö 
toiseen valtioon rikoksen selvittämiseksi tai rangaistuksen suorittamiseksi. 
 

Yhdysvaltojen tiedustelupalvelun (CIA) väitettyjen salaisten vankiloiden ja 
pidätyskeskusten olemassaoloa ja vankikuljetuksia Euroopassa on selvitetty eri 
tahoilla. 
 

Euroopan neuvostossa tutkimukset ovat käynnissä sekä hallitusten välisen että 
parlamentaarisen yhteistyön puitteissa. Euroopan neuvoston pääsihteeri Terry Davis 
on lähettänyt jäsenmaiden ulkoministereille selvityspyynnön vapaudensuojan 
toteutumisesta ja pyytänyt siihen vastauksia 21.2.2006 mennessä. Suomen vastausta 
viimeistellään parhaillaan. Parlamentaarisen yleiskokouksen puolella asiaa selvittää 
yleiskokouksen oikeudellisen ja ihmisoikeusasioiden komitean nimittämänä 
raportoijana sveitsiläinen Dick Marty. Martyn tehtävänä on valmistella raportti 
yleiskokouksen kevätistuntoon 10.-13.4.2006. Raportti toimitetaan tiedoksi myös 
eduskunnalle normaaliin tapaan. Marty antoi väliraportin yleiskokoukselle 24.1.2006. 
Sen mukaan on vahvoja epäilyksiä salaisten vankiloiden olemassaolosta, mutta ei 
vedenpitävää näyttöä. Martyn alustavan arvioin mukaan on olemassa todisteita siitä, 
että vankeja kuljettaneita CIA:n lentokoneita on vieraillut eurooppalaisilla 
lentokentillä. 
 

Euroopan Unioni on sitoutunut terrorisminvastaisesa toiminnassa ihmisoikeuksien ja 
kansainvälisen humanitaarisen oikeuden kunnioittamiseen. Ih-misoikeuspainotus on 
erottamaton osa sitä poliittista dialogia, jota käydään Yhdysvaltain ja muiden 
strategisten kumppanien samoin kuin prioriteetti-maiden ja muiden kolmansien 
maiden kanssa terrorismin vastaisen yhteistyön tehostamisesta. Viimeaikaiset 
tapahtumat ovat erityisesti korostaneet tarvetta kiinnittää huomiota terrorismista 
epäiltyjen kohteluun ja oikeuksiin. 
 

Euroopan unioni on Ison-Britannian puheenjohtajakaudella pyytänyt Yhdysvalloilta 
selvitystä julkisuudessa esillä olleista tiedoista, jotka koskevat väitettyjä salaisia 
vankiloita ja vangittujen henkilöiden kuljetuksia maihin, joissa heidän voidaan olettaa 
joutuvan kidutuksen tai epäinhimillisen kohtelun kohteiksi. Toistaiseksi näistä 
kysymyksistä ei ole saatu riittävää selvitystä. Yleisluonteisessa ulkoministeri Ricen 
julkisuuteen antamassa vasta- 
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LIITTEET 

uksessa vakuutettiin Yhdysvaltain väitettyihin vankikuljetuksiin liittyen maan 
noudattavan kansainvälisoikeudellisia velvoitteitaan. Sekä Itävalta että Suomi ovat 
asettaneet tavoitteekseen EU-puheenjohtajakausillaan vankien kohtelua samoin kuin 
yleisemmin humanitaarisia standardeja terroris-minvastaisessa toiminnassa 
koskevan dialogin syventämisen Yhdysvaltain kanssa. 
 

EU:n komissio (komissaari Frattini) on kehottanut EU-maita yhteistyöhön Euroopan 
Neuvoston kanssa asian selvittämiseksi. Lisäksi voidaan mainita, että Euroopan 
parlamentti on asettanut väliaikaisen valiokunnan tutkimaan väitteitä CIA:n 
laittomista pidätyksistä ja vankikuljetuksista Euroopassa. 
 

Suomi on kahdenvälisesti pyytänyt Yhdysvalloilta selvitystä julkisuudessa 
liikkuneiden väitteiden perusteella Prescott Support-yhtiön omistaman rahtikoneen 
(modifioitu Hercules L-382) pysähtymisestä Helsinki-Vantaan lentokentällä 
16.5.2003 matkalla Frankfurtista Tukholmaan. Koneen lupa-anomuksessa todettiin, 
että koneessa on Yhdysvaltain suurlähetystöille tarkoitettua rahtitavaraa ja 
kymmenen hengen miehistö eikä muita matkustajia. Yhdysvalloilta saatu vastaus on 
samansisältöinen ulkoministeri Ricen Euroopan unionin puheenjohtajamaalle 
antaman lausunnon kanssa eikä siinä käsitellä yksittäisiä lentoja. Ruotsin 
ilmailuviranomaiset ovat selvitys työssään ottaneet esille saman lennon. Ruotsin 
viranomaisten mukaan tehdyssä selvityksessä ei ole käytettävissä olevien tietojen 
valossa tullut esille sellaista, mikä viittaisi CIA:n toimeksiannosta Ruotsiin 
suuntautuneisiin lentoihin. Suomen viranomaisilla ei ole tästä poikkeavaa tietoa. 
Ulkoasiainministeri 

 

Erkki Tuomioja 



 

 

Erillinen sivu elektronisen version käsittelyyn: 
 

Amerikan ja Aasian osasto 
ASA-32      Leena Liukkonen 
 

Asiasanat YHDYSVALLAT Hoitaa 

UM ASA-32 

Hoitaa UE 
Koordinoi 
Tiedoksi ASA-01; ASA-02; ASA-03; AVS-KPO; AVS-POL; OIK-11; POL-01; POL-06; POL-11 

WAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lomakepohja: Kirje 



06 18:08 FAX »222878681 

 

REPRESENTATION FINLAND ©30/006 

Euroopan parlamentti on perustanut tilajjäjsjm v^ioku^ 
kävttöävankikidjetuksiin ja laittomaan vankien säilyttämiseen. Valiokunnan puheenjohtaja Carlos 
Coelho on kirjoittanut EU:n jäsenmaiden pysyville edustajille kirjeen ja pyytänyt näitä välittämään 

kansallisille hallituksilleen ja parlamenteilleen yhteistoimintapyynnöritukea CIA-yaliokunrjanJfi^ 
tulkimuksi^ Jäsenmaita pyydetään myös informoimaan valiokuntaa 
mahdollisista parlamentin toimialaa koskettavista toimenpiteistä, joihin lentojen suhteen ryhdytään tai on 
ryhdytty jäsenmaissa. 
 

Neuvoston yleisten asioiden työryhmässä on keskusteltu jäsenvaltioiden yhteisen vastauksen antamisesta 
kirjeeseen. Puheenjohtajamaa Itävalta ehdotti, että asiaan palataan työryhmän seuraavassa kokouksessa 8. 
maaliskuuta 2006. 

Lähetän ohessa edeUämainitun kirjeen tiedoksesi ja mahdollisia jatkotoimenpiteitä varten. Parhain 

terveisin, 

 

Eikka Kosonen 
Pysyvä edustaja 

2.3.2006 Bryssel 

Pääsihteeri Seppo Tiitinen 
Eduskunta 

7 
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P A R L A M E N T O  P A R L A M E N T  PARLrAMENTET  
K O Ï N O B O Y A I O  P A R L I A M E N T  P A R L E M E N T  
P A R L A M E N T S  \r>>> PARLAMENTAS 
IL-PARLAMENT     '~-Wsà-__PARLAMENTTI 

 

COMMISSION TEMPORAIRE TDIP (Commission temporaire sur l'utilisation alléguée de pays 
européens par la CIA pour le transport 

et ia détention iliégaic de 
prisonniers) -LE PRÉSIDENT- 

 
 
 
 

z n O -z 1 7      7 7 (1? 7nnC Monsieur Eîkka KOSONEN 
O U Z O I /      ¿L\S¿.¿\¡\ia Représentation permanente de Finlande 

Rue de Trêves, 100 B-
1040 Bruxelles 

 
Monsieur l'Ambassadeur, 
 

Le Parlement européen, en adoptant le 18 janvier 2006 la résolution jointe en annexe, a décidé de 
constituer une commission temporaire sur l'utilisation alléguée de pays européens par les 
services  de  renseignements  américains  (CIA)  pour  le  transport  et  la  détention  illégale  de  
prisonniers. 
 
Cette commission, qui a tenu sa réunion constitutive le 26 janvier dernier, m'a élu comme 
Président et a nommé M. Giovanni Fava comme rapporteur. 
 
Je vous serais reconnaissant de bien vouloir inviter votre gouvernement à prêter son concours et 
à participer activement aux travaux de ma commission, compte tenu du principe de coopération 
loyale énoncé à l'article 10 du traité instituant la Communauté européenne et de l'attachement de 
ITJnion européenne et de ses États membres aux principes de liberté, de démocratie, de respect 
des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que de l'État de droit, tels qu'affirmés 
dans 3e préambule et à l'article 6 du traité sur l'Union européenne. 
 
Je souhaiterais également, conformément au paragraphe 2 de la résolution susmentionnée, que 
TDUS transmettiez à votre Parlement une invitation à assister à nos réunions et à coopérer 
pleinement à nos travaux. 
A cet effet, il serait utile pour ma commission d'être informée de toute démarche qui aurait été 
entreprise au sein de votre Parlement dans les domaines relevant du mandat établi par Je 
Parlement européen (débat ou rapport au niveau d'une commission parlementaire ou en séance 
piénière, constitution le cas échéant d'une commission d'enquête, ...), ainsi que de connaître les 
dispositions relatives au contrôle parlementaire des services de renseignement. 
 
En vous remerciant pour votre collaboration, je vous prie de croire, Monsieur T Ambassadeur, 

SECRETARIAT BRUSSELS - PHONE: 0032 2 / 26. 40605. - FAX: 28. 
32608 SECRETARIAT STRASBOURG - PHONE.: 0033 3 / 88.1.74932 

Carlos COELHO 

Annexe : - résolution du 18 janvier 2006 
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en l'expression de ma haute considération. 
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Courtesy translation 
 
 
 
 
 
 
 
Dear Mr Ambassador, 
 

The European Parliament, in adopting on 18 January 2006 the attached resolution, has decided to set 
up a temporary committee on the alleged used of European countries by the American Intelligence 
Service (CIA) for the transportation and illegal detention of prisoners. 
 
The constitutive meeting of this cornmittee was held on 26 January 2006, where I was elected as its 
chairman and Mr Giovanni Claudio Fava was appointed as rapporteur. 
 

I would be grateful if you would ask your government to lend its support and to actively take part in 
the Committee's work, according to the principle of sincere cooperation as laid down in Article 10 of 
the Treaty establishing the European Community and to the Union's attachment to the principles of 
liberty, democracy and respect for human rights and fundamental freedoms and of the rule of law, as 
confirmed in the preamble and Article 6 of the Treaty on the European UrriOTi. 
 

I would also appreciate, in compliance with Paragraph 2 of the above-mentioned resolution, if you 
would transmit to your national Parliament an invitation to attend our meetings and to cooperate fully 
in our work. 
In this regard, it would be very useful for my Committee to be informed of any steps taken in the fields 
falling within the remit set down by the European Parliament (debate or report at committee or 
plenary level, setting up of an inquiry committee, .,.), so as to be aware of provisions dealing with the 
parliamentary control of intelligence services. 
 

I thank you in advance for your collaboration. 
 

Yours sincerely, 
 
 
 
 
 
 

Carlos COELHO 
 

Enclosure: Resolution adopted on 18 January 2006 
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P6_TA-PROV(2006)0012 

Euroopan maiden alueen epäiltyä käyttöä CIAtn vankikuljetuksiin ja 
laittomaan vankien säilyttämiseen käsittelevä valiokunta 

Euroopan parlamentin päätös Euroopan maiden alueen epäiltyä käyttöä CIA:n 
yanldkuljetuksiin ja laittomaan vankien säilyttämiseen käsittelevän väliaikaisen, valiokunnan 
asettamisesta 
 
 
Euroopan parlamentti, joka 

- ottaa huomioon, että Euroopan unionista tehdyn sopimuksen johdannossa ja erityisesti 
sen 6 ja 7 artiklassa todetaan, että Euroopan unioni perustuu vapauden, kansanvallan, 
ihmisoikeuksien ja perusvapauksien kunnioittamisen sekä oikeusvaltion periaatteisiin, 

- muistuttaa, että Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytännön mukaan 
perusoikeuksien suojelu on myös osa yhteisön perustuslaillista järjestystä, 

- muistuttaa, että toimielimet ilmoittivat 7. joulukuuta 2000, että ihmisarvon suojelu on 
yksi Euroopan unionin perusoikeuskin an tlrkeirnmistä tavoitteista, ja että ihmisiin 
kohdistuvalla julmalla, epäinhimillisellä tai ihmisarvoa alentavalla kohtelulla mistä 
tahansa syystä EU:n jäsenvaltioiden ja toimielinten ollessa suoraan tai epäsuorasti 
vastuullisina loukattaisiin tätä perusarvoa, 

- ottaa huomioon 15. joulukuuta 2005 antamansa päätöslauselman Euroopan maiden 
väitetystä käytöstä CIA:n vankien kuljetukseen ja laittomaan vangittuna pitämiseen1, 
jossa Euroopan neuvostossa meneillään oleva tutkimus huomioon ottaen kaavaillaan 
tarvetta perustaa Euroopan parlamentin väliaikainen valiokunta täydentämään 
tällaista tutkimusta, etenkin kun asiaan liittyy joitakin jäsenvaltioita, 

- ottaa huomioon työjärjestyksen 175 artiklan, 

- ottaa huomioon puheenjohtajakokouksen ehdotuksen, jossa määritellään sellaisen 
väliaikaisen valiokunnan toimivaltuudet ja kokoonpano, joka käsittelee Euroopan 
unionin maaperän, jäseniksi liittyvät valtiot, ehdokasvaltiot ja assosioituneet valtiot 
mukaan luettuina, epäiltyä käyttöä CIA:n tai muiden kolmansien maiden 
tiedustelupalvelujen vankien kuljetukseen tai laittomaan vangittuna pitämiseen, 

 
1.      päättää asettaa väliaikaisen valiokunnan, jolla on seuraavat tehtävät: 

 
a)       tietojen kerääminen ja seuraavien seikkojen selvittäminen: 

 
ovatko CIA tai muut Yhdysvaltojen agentit tai muiden kolmansien 
maiden tiedustelupalvelut syyllistyneet sieppauksiin, "poikkeuksellisiin 
luovutuksiin", vangittuna pitämiseen salaisissa kohteissa, vangittuna 
pitämiseen ilman mitään laillisia oikeuksia, kidutukseen, muihin 
vankiin kohdistuviin julmuuksiin tai epäinhimilliseen tai ihmisarvoa 
alentavaan 

 

Hyväksytyt leksiii, P6_TA(2005)0529. 
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kohteluun Euroopan unionin maaperällä, jäseniksi liittyvät valtiot ja 
ehdokasvaltiot mukaan luettuina, tai käyttäneet kyseistä maaperää näihin 
tarkoituksiin, esimerkiksi lentojen yhteydessä, 

- tällaisen toiminnan, jota väitetään harjoitetun Euroopan unionin 
.maaperällä terrorismin torjunnan yhteydessä, voitaisiin katsoa olevan 
vastoin esimerkiksi Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 6 artiklaa, 
Euroopan ihmisoikeussopimuksen (yleissopimus ihmisoikeuksien ja 
perusvapauksien suojaamiseksi) 2,3, 5 ja 6 artiklaa, EU;n 
perusoikeuskiijaa, kidutuksen ja muun julman, epäinhimillisen tai 
halventavan kohtelun tai rangaistuksen vastaista YK:n yleissopimusta ja 
EU:n ja Yhdysvaltojen välisten luovuttamisesta ja keskinäisestä 
oikeusavusta tehtyjä sopimuksia sekä Euroopan unionin tai yhteisön ja sen 
jäsenvaltioiden tekemiä muita kansainvälisiä sopimuksia, Pohjois-Atlantin 
sopimus ja siihen liittyvät sopimukset joukkojen asemasta sekä 
kansainvälistä siviili-ilmailua koskeva sopimus mukaan luettuina, 

- onko EU:n tai ehdokasvaltioiden kansalaisia tai muita suojeluun 
oikeutettuja tai muutoin EU.n, jäsenvaltioiden tai ehdokasvaltioiden 
lainkäyttövallan alaisena olevia henkilöitä osallistunut sieppauksiin, 
"poikkeuksellisiin luovutusoperaatioihin", vangittuna pitämiseen 
salaisissa kohteissa, vangittuna pitämiseen ilman mitään laillisia 
oikeuksia, kidutukseen tai muuhun julmaan, epäinhimilliseen tai 
ihmisarvoa alentavaan kohteluun tai joutunut tällaisen toiminnan 
kohteeksi EU;n maaperällä tai muualla, 

- ovatko jäsenvaltiot, viranomaiset, virallisessa asemassa toimivat henkilöt 
tai Euroopan unionin toimielimet osallistuneet tai olleet osasyyllisiä 
toiminnalla tai laiminlyönnillä aiheutettuun laittomaan yksilönvapauden 
riistoon, sieppaukset, luovutukset, siirrot, pidätykset ja kidutus mukaan 
luettuina, 

 
b)      valiokunnan tässä asiassa tarpeellisiksi katsomien suositusten antaminen 

täysistunnolle, kun on kyse EU:n tasolla vedettävistä poliittisista, oikeudellisista 
ja hallinnollisista johtopäätöksistä samoin kuin mahdollisista seurauksista EU:n 
suhteisiin kolmansien maiden kanssa; 

2. päättää, että väliaikainen valiokunta on yhteydessä ja toimii mahdollisimman tiiviissä 
yhteistyössä Euroopan neuvoston sekä sen pääsihteerin, parlamentaarisen yleiskokouksen 
ja ihmisoikeusvaltuutetun sekä Yhdistyneiden Kansakuntien ihmisoikeusvaltuutetun ja 
kansallisten parlamenttien kanssa; 

3. päättää, että väliaikainen valiokunta toimittaa neljän kuukauden kuluessa työskentelynsä 
aloittamisesta parlamentille väliraportin, johon sisältyy yksityiskohtaisia ehdotuksia 
fcfita   TYiit^n x/al \ rvlrnnf a i n hL- a n f-irr\rä Sn • 

 

4,       päättää, että väliaikaiseen valiokuntaan valitaan 46 Euroopan parlamentin jäsentä. 



 

 

Lakivaliokunta 

AS IANTU NTIJ AS U U N NITE 
LM A 
 

Tuomo Antila 
2.10.2007 

 
 
 
 
 
 
 

HE 86/2005 vp (EU-USA -sopimukset) 

1) Valiokuntaan kutsutaan kuultavaksi: 
 

• oikeusministeriö 
• ulkoasiainministeriö 
• professori Ari-Matti Nuutila 
• tutkija Juha Sihto 

2) Valiokunnalle jaetaan viime vaalikaudella toimitetussa asiantuntijakuulemisessa jätetyt kirjalliset muistiot 
ja saadut muut selvitykset: 
• oikeusministeriö 
• ulkoasiainministeriön lisäselvitys 20.2.2006 
• sisäasiainministeriö 
• korkein oikeus 
• Valtakunnansyyttäjän virasto 
• Suomen Asianajajaliitto ry 
• professori Ari-Matti Nuutila 
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Asia: HE 86/2005 vp rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta Euroopan unionin ja Amerikan 

yhdysvaltojen välillä jne. 
 
 
 

Esitän pyydettynä lausuntonani kunnioittavasti seuraavan: 
 

Tarkasteltava kokonaisuus on monella tapaa sekä teoreettisesti että käytännön kannalta merkittävä. EU-

USA-sopimukset ovat lajissaan ensimmäiset oikeus-ja sisäasioiden alalla. Rikoksentekijän luovuttamista 

samoin kuin oikeusapua rikosasiassa koskeva uusi järjestely niveltyy olemassa olevaan EU-oikeudelliseen 

sääntelykenttään sekä kahdenväliseen Suomi-USA-sääntelyyn; tällä erää Suomi-USA kansainvälinen 

oikeusapu on käytännössä sääntelemättä. 
 

EU-USA-sopimukset (tehty 25.6.2003), jotka ovat luonteeltaan EU:n ns. ulkosopimuksia, on neuvoteltu 9/11 

tapahtumien jälkimainingeissa. Muistamme, että tuolloin YK:n turvallisuusneuvosto toimi poikkeuksellisen 

aktiivisesti terrorismin vastustamiseksi. Vielä syyskuussa 2001 hyväksyttiin päätöslauselma 1373/2001, joka 

muun muassa velvoitti kaikki YK:n jäsenvaltiot kriminalisoimaan joukon terroristisia rikoksia. EU:ssa 

laadittiin ennätyksellisen nopeasti muun ohella sekä terrorismin koksi a koskeva puitepäätös että 

eurooppalaista pidätysmääräystä koskeva puitepäätös. Voi nähdä, että EU-USA-sopimukset liittyvät samaan 

laajempaan kokonaisuuteen kuin muutkin terrorismin vastaiset toimet. 

EU:n neuvosto valtuutti puheenjohtajavaltion käymään neuvottelut EU-USA-sopimusten solmimiseksi, mikä 

tapahtui. Näiden rinnalla neuvoteltiin kahdenväliset asiakirjat Suomi-USA rikoksentekijän luovuttamisesta ja 

keskinäisestä oikeusavusta rikosasioissa. Edellinen on toteutettu pöytäkirjalla vuoden 1976 Suomi-USA-

sopimukseen. Jälkimmäinen puolestaan on toteutettu sopimuksella, jolla sitoudutaan noudattamaan EU-

USA-sopimuksen määräyksiä kahdenvälisissä suhteissa. EU:n neuvosto ei voi tehdä lopullista päätöstä EU-

USA-sopimusten hyväksymisestä ennen kuin ne 12 jäsenvaltiota, jotka ovat ilmoittaneet noudattavansa 

asiassa valtiosääntönsä mukaista menettelyä, saattavat nuo menettelynsä päätökseen. HE 86/2005 vp. 

tekstistä ei ilmene, missä määrin muut 11 valtiota ovat saattaneet omat menettelynsä päätökseen. 
 

Eurooppalaisten toimijoiden näkemys terrorisminvastaisista toimista on jonkin verran poikennut USA:ssa 

edustetuista näkemyksistä. USA on katsonut olevansa sodassa terrorismia vastaan ja se on katsonut olevansa 

itsepuolustuksen nimissä oikeutettu yksipuolisiin sotatoimiin missä tahansa maailmassa terrorismin 

kukistamiseksi. USA on katsonut voivansa toimia asiassa myös ilman YK:n päätöksiä. USA on perustanut 

valtionsa alueen ulkopuolelle Guantänamon vankileirin, jossa on pidetty terroristeiksi epäiltyjä vuosikausia 

ilman, että heitä vastaan olisi nostettu syytteitä, ja myöntämättä heille sotavangin asemaa ja oikeuksia. 

USArssa on tiettävästi suhtauduttu jossakin määrin sallivasti sellaisiin kuulustelumenetelmiin, joihin 
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luultavasti Euroopan neuvoston ihmisoikeusjärjestelmässä suhtauduttaisiin torjuvasti. En ole tätä lausuntoa 

varten voinut perehtyä asian yksityiskohtiin. Ilmeisesti käytössä on useita eri säännöstöjä ja standardeja, ja 

esimerkiksi ulkomailla tapahtuvaan kuulusteluun sovelletaan eri standardeja kuin kuulusteluun oman valtion 

alueella. 
 

Kansalaisoikeuksia, erityisesti ulkomaalaisten, on rajoitettu Patriot Act -lainsäädännöllä (October 24, 2001); 

siinä on muun muassa omaksuttu varsin laaja määritelmä terroristisista rikoksista ja riittää, että viranomaiset 

määrittelevät jonkin järjestön terroristiseksi. Viranomaisille on säädetty poikkeuksellisen laajat 

toimivaltuudet terrorismin uhan torjumiseksi. 
 

Euroopan neuvoston ja Euroopan unionin toimielimissä samoin kuin jäsenvaltioiden kansallisissa 

viranomaisissa on käsitelty USA:n turvallisuusviranomaisten toimia niin sanottujen CIA-vankilentoien 

vhtevdessä. kun terroristeiksi enäiltviäon kulietettu EU:n alueella ia sieltä nois niin että he ovat saattaneet 

päätyä kidutetuiksi jossakin päin maailmaa. USA:n eräissä osavaltioissa on kuolemanrangaistus edelleen 

käytössä. 
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USA on johtava valtio terrorisminvastaisessa toiminnassa. Sillä on vahvat tiedusteluelimet ja lisäksi USA:n 

viranomaiset seuraavat erittäin tarkasti kansainvälistä rahaliikennettä. Terrorismin rahoitukseen puuttuminen 

on hyvin olennaista terrorismin torjunnassa. Tätä on korostanut myös rahanpesun vastainen Financial 

Actions Task Force. Patriot Actissa terrorismin rahoitusta tarkastellaan laajasti. Terrorismin rahoitusta 

koskeva kriminalisointi (RL 34 a 5 §) ei ole Suomen rikoslaissa täysin tarkkarajainen ja yksiselitteinen. 

Säännöksen 2 momentin mukaan: "Terrorismin rahoittamisesta tuomitaan myös se, joka suoraan tai 

välillisesti antaa tai kerää varoja rahoittaakseen tai tietoisena siitä, että niillä rahoitetaan 1 §:ssä tarkoitettuja 

rikoksia." Esimerkiksi humanitaariseen tarkoitukseen kerätyt lahjoitukset voivat tulla lähelle tämän 

säännöksen soveltamisalaa, jos terroristista toimintaa esiintyy avunsaajien yhteydessä. 
 

Sanottua taustaa vasten nyt tarkasteltavana oleva HE 86/2005 vp. antaa aihetta pyrkiä varmistamaan, että 

Suomen valtio ja sen viranomaiset eivät tulisi myötävaikuttamaan ihmisoikeus-ja perusoikeusloukkauksiin, 

vaan sen tulisi osaltaan huolehtia siitä, että tällaiset oikeusturvanäkökohdat saavat tässä kansainvälisessä 

yhteistyön muodossa ansaitsemansa painoarvon. Perustuslain 1.3 §:n mukaan "Suomi osallistuu 

kansainväliseen yhteistyöhön rauhan ja ihmisoikeuksien turvaamiseksi sekä yhteiskunnan kehittämiseksi". 

Terrorisminvastaisessa toiminnassa ylilyöntien vaara on konkreettinen, osin myös tavanomaista väljemmästä 

sääntelystä johtuen. 
 

On usein kiinnitetty huomiota siihen, ettäEU:n ns. oikeus-ja sisäasioiden toiminnassa perus-ja 

ihmisoikeusnäkökohdat eivät ole saaneet täysipainoista merkitystä. Esimerkiksi eurooppalaista 

pidätysmääräystä koskeva järjestelmä on johtanut oikeudellisiin kiistoihin sekä kansallisissa 

tuomioistuimissa että EY-tuomioistuimessa. 
 

Euroopan ihmisoikeussopimus, jonka osapuoliin EU ei vielä toistaiseksi kuulu, velvoittaa EU:n 

jäsenvaltioita. Esimerkiksi kuolemanrangaistuksen kielto sekä kidutuksen ja muun epäinhimillisen kohtelun 

kielto seuraavat jo tästä järjestelmästä. Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on myös joissakin ratkaisuissaan, 

tunnetuimpana Soering (7.7.1989), vahvistanut sen periaatteen, että jäsenvaltio on vastuussa myös siitä 

kohtelusta, joka tulisi rikoksentekijän osaksi, jos hänet luovutetaan EIS:ään kuulumattomaan valtioon. 

Kyseinen tapaus koski Saksan kansalaisen luovuttamista Iso-Britanniasta USA:han henkirikoksen 

perusteella. Syytetyn, joka olisi joutunut ns. 

death raw'hun. luovuttaminen olisi merkinnyt ihmisoikeussopimuksen loukkausta. Hra Soering kyllä 

sittemmin luovutettiin, kun USA antoi takeet ettei hänelle vaadita kuolemanrangaistusta. 
 

Rikoksentekijän luovuttamista koskevat reunaehdot ovat olleet nimenomaisemmin esillä ihmisoikeuksien 

valvontaelimissä kuin oikeusapua koskevat vastaavat reunaehdot. Voinee sanoa, että ihmisoikeusjärjestelmän 

antama suoja ei ole luovuttamistilanteissakaan ulottunut erityisen laajalle, eikä oikeusaputyyppisiä tilanteita 

liene juurikaan käsitelty ihmisoikeusloukkauksina. Tietyllä tavalla sen vuoksi olisi ollut korostunutta tarvetta 

arvioida sitä USA:n lainsäädäntöä, jota oikeusapuinstrumentein tuetaan. 
 

Suomen kansainvälistä rikosoikeusapua koskevassa lain (12.2 §) mukaan vallitsee ehdoton este antaa 

oikeusapua, "jos oikeusavun antaminen olisi ristiriidassa ihmisoikeuksia ja perusvapauksia koskevien 

periaatteiden kanssa taikka jos oikeusavun antaminen muutoin olisi Suomen oikeusjärjestyksen 

perusperiaatteiden vastaista". 
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Yleisvaikutelmani on, että asian valmistelussa on jo varsin kiinnitetty huomiota tarkoittamiini näkökohtiin. 

Rajoitan sen vuoksi huomioni sellaisiin kohtiin, jotka mielestäni kaipaavat lisää huomiota. Olisi kuitenkin 

ollut tarpeen selvittää tarkemmin Yhdysvalloissa tällä hetkellä voimassa olevaa lainsäädäntöä sen 

arvioimiseksi, vastaako se Euroopan neuvoston ihmisoikeussopimuksen ja Suomen perustuslain standardeja. 

Tällainen menettely olisi samalla osoittanut ne kohdat, joissa EU:n ja Suomen on tarpeen asettaa reunaehtoja 

yhteistyölle USA:n ja sen viranomaisten kanssa. 
 

Rikoksentekijän luovuttaminen. Pidän perusteltuna sitä linjausta, että jatketaan vuoden 1976 kahdenvälisen 

sopimuksen mukaista käytäntöä, mitä tulee suhtautumiseen kuolemanrangaistukseen tuomitsemiseen. 

Perustuslakivaliokunnan lausunnossa on asiaa arvioitu hyvin. HE s. 13-14 käsitellyssä kysymyksessä, 

laajeneeko luovutettavien rikosten piiri kattamaan 4 artiklan tarkoittaman salahankkeen, omaksuttu rajoittava 

kanta on perusteltu. 
 

Olisi syytä harkita, tulisiko Suomen viranomaisten aina asettaa rikoksesta epäillyn USA.han luovutuksen 

ehdoksi, ettei kuulusteltavaan kohdisteta sellaisia kuulustelukeinoja, jotka merkitsisivät EIS 3 

artiklan/perustuslain 7.2 §:n tarkoittamaa kidutusta tai muuta epäinhimillistä/ihmisarvoa loukkaavaa 

kohtelua. Tämä olisi toteutettavissa lisäämällä asiasta säännös Suomi-USA-pöytäkirjaa 

koskevaan voimaansaattamislakiin. Säännös olisi tarpeen, jos osoittautuu, että riski tällaisesta kohtelusta on 

olemassa. 
 

Kauttakuljetus. Pidän perustuslakivaliokunnan lausunnossa esitettyjä näkökohtia painavina, tiukkoina ja 

selkeinä. 
 

Oikeusapu rikosasiassa. Pankkitilitietojen luovuttamista koskeva sääntely on tärkeä, koska se voi 

aktualisoitua tilanteessa, jossa USA:n viranomaiset ovat havainneet jotakin terrorismin torjunnan kannalta 

relevanttia jossakin maksutapahtumassa. On tarpeen pitää kiinni rajauksesta, että pyydettyjen tietojen tulee 

liittyä rikosasiaan, eikä kyse saa olla yleisluonteisesta rikostiedustelusta. 
 

Yhteiset tutkintaryhmät. Tämä kysymys on tärkeä sen vuoksi, että yhteisistä tutkintaryhmistä on vastikään 

säädetty kotimainen laki (L 1313/2002), joka puolestaan perustuu EU:n puitepäätökseen, jonka niin ikään 

laukaisi terrorismin vastaiset toimet. Tämä sopimuskohta ei suoraan merkitse velvollisuutta yhteisen 

tutkintaryhmän perustamiseen, vaan edellyttää ainoastaan, että tämä tulee tehdä mahdolliseksi. 5 artiklan 4 

kohdassa mainitaan, että ryhmän jäsen voi oman valtionsa alueella pyytää omia toimivaltaisia viranomaisiaan 

suorittamaan tutkintatoimen, joka suoritetaan noudattaen sen valtion omia tutkinnallisia standardeja. 
 

Jos Suomen ja USA:n kesken sovittaisiin yhteisen tutkintaryhmän perustamisesta, olisi syytä tuntea ne erot, 

joita noudatettavissa tutkintastandardeissa esiintyy. Olisi syytä harkita, tulisiko Suomen viranomaisten aina 

asettaa yhteisestä tutkintaryhmästä sopimisen ehdoksi, ettei kuulusteltavaan kohdisteta sellaisia 

kuulustelukeinoja, jotka merkitsisivät EIS 3 artiklan/perustuslain 7.2 §:n tarkoittamaa kidutusta tai muuta 

epäinhimillistä/ihmisarvoa loukkaavaa kohtelua. En osaa arvioida, miten tällainen näkökohta olisi parhaiten 

otettavissa huomioon ja kirjattavissa. Sellainen määräys olisi ollut aiheellista sisällyttää jo EU-USA-

sopimukseen ja viimeistään Suomi-USA-sopimukseen. Mahdollisesti sellainen määräys voitaisiin sisällyttää 
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tässäkin tapauksessa voimaansaattamislakiin. Säännöksen tarpeellisuus riippuu siitä, millaisia eroja 

tutkintastandardeissa esiintyy. 
 

Käyttörajoitukset henkilötietojen tai muiden tietojen suojaamiseksi. Lakivaliokunta oli jo pöytäkirjassa 

13/2003 vp. edellyttänyt riittävän täsmällistä sääntelyä asiasta. Kysymystä onkin käsitelty HE:ssä laajahkosti. 

En osaa täysin ottaa kantaa siihen, onko HE s. 34 ja 39 esitetty ratkaisu 
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pulmaan riittävä (rajaus käyttötarkoituksen suhteen ja sen edellyttäminen, että USA toteuttaa 

oikeusjärjestelmänsä mukaiset toimenpiteet henkilötietojen suojaamiseksi). 
 
 
 
 
 

Helsingissä, 18. lokakuuta 2007 

 
Kimmo Nuotio 

oikeustieteen professori 
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EDUSKUNNAN LAKIVALIOKUNNALLE 
 
 
 

Esityksestä HE 86/2005 vp lakivaliokunnalle ovat antaneet kirjallisen lausunnon ulkoasiainministeriö, 
sisäasiainministeriö, valtakunnansyyttäjänvirasto, Suomen Asianajajaliitto, korkein oikeus / oikeusneuvos Gustaf 
Möller, rikosoikeuden professori Ari-Matti Nuutila ja oikeustieteen professori Kimmo Nuotio. 
 

1. Viranomaistahojen lausunnoista 
 

Yleisesti ottaen lausunnon antaneet viranomaistahot eivät ole nähneet esityksessä ongelmia. 
 

Sisäasiainministeriöllä ei valmisteluvaiheessa tehdyt tarkistukset huomioon ottaen ole ollut huomauttamista 
esitykseen. 
 

Korkein oikeus on katsonut, että sopimukset eivät aiheuta muutoksia korkeimman oikeuden ja oikeusministeriön 
toimivallanjakoon. Parannuksena korkein oikeus on pitänyt sitä, että luovutuskelpoiset rikokset määräytyvät 
vankeusrangaistuksen enimmäispituuden mukaan. 
 

Valtakunnansyyttäjänvirasto on kiinnittänyt huomiota luovuttamista koskevan Suomi-USA-pöytäkirjan 
voimaansaattamislain 2 §:n tilapäistä luovuttamista tarkentavaan vähentämissäännökseen, jonka mukaan luovutuksen 
johdosta aiheutunut vapaudenmenetysaika on vähennettävä Suomessa suoritettavasta vapausrangaistuksesta. 
Valtakunnanvirasto on sinänsä pitänyt säännöstä perusteltuna, mutta katsonut, että lainsoveltajia tulisi ohjeistaa 
selvittämään USA:n menettely ja tarvittaessa USA:n viranomaisten kanssa neuvotellen varmistua siitä, että 
vapaudenmenetysaika tulisi vähennettäväksi vain kertaalleen. 
 

Oikeusministeriöllä ei ole huomauttamista valtakunnansyyttäjän viraston lausuntoon viranomaisohjeis-tuksen 
tarpeesta. Tämä ei edellytä muutosta lakiin. 
 

Ulkoasiainministeriö on selvittänyt kysymystä epäiltyihin CIA:n kauttakuljetuslentoihin ja salaisiin vankiloihin 
Euroopan unionin alueella. Lausunnossa tähdennetään sitä, että amerikkalaisten mahdollisesti harjoittamalla 
terrorismista epäiltyjen henkilöiden kuljettamisella kuulusteltaviksi valtioihin, joissa noudatetut 
kuulustelumenetelmät eivät ole sopusoinnussa kansainvälisten ihmisoikeussopimusten kanssa, ei ole tekemistä 
rikoksen johdosta tapahtuvan luovuttamisen kanssa. Kansainvälisiin sopimuksiin pohjautuva luovutusmenettely 
on kansainvälisen oikeuden hyväksymä tapa siirtää vieraassa valtiossa tavattu henkilö toiseen valtioon rikoksen 
selvittämiseksi tai rangaistuksen suorittamiseksi. 
V:\LaV\Asiantuntijalausunnot\Lausunnot_2007\HE86_05_EU_USA-
sopimukset\HE86-05_OM_vastine-.doc 
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Ulkoasiainministeriö on lausunnossaan myös tehnyt selkoa selvityksistä, joita Euroopan neuvoston ja Euroopan 
unionin piirissä on tehty väitettyjen salaisten vankiloiden ja pidätyskeskusten olemassaolosta. 
 

Oikeusministeriö yhtyy ulkoasiainministeriön näkemykseen ja pitää tärkeänä sitä, että lausunnossa selostettua 
selvitystyötä eri tahoilla jatketaan ja korostetaan sitä, että terrorisminvastaisessa toiminnassa tulee kunnioittaa 
ihmisoikeuksia ja kansainvälisen humanitaarisen oikeuden periaatteita. 
 

2. Muista lausunnoista 
 

Nuutila on pyytänyt lakivaliokuntaa kiinnittämään huomiota erityisesti sääntelytapaan ja kuoleman-
rangaistuskysymykseen. Viimeksi mainittua kysymystä on pitänyt epätyydyttävällä tavalla säänneltynä myös 
Suomen Asianajajaliitto. Nuotio on kiinnittänyt huomiota erityisesti tutkinta- ja kuulustelu-menetelmien eroihin 
Suomen ja USA:n järjestelmässä. 

2.1. Sääntelytavasta 
 

Sääntelytavan osalta Nuutilan mielestä olisi syytä kiinnittää huomiota erityisesti siihen, että nykyisessä 
pilarijärjestelmässä III pilarin alaisia kysymyksiä ei keinotekoisesti siirretä II pilarin alalle, jossa säännellään uiko- 
ja turvallisuuspolitiikkaa. Nuutila pitää erityisesti kansallisten parlamenttien osallistumista asian 
valmisteluvaiheeseen tärkeänä. 
 

Kysymystä sääntelytavasta on laajalti käsitelty perustuslakivaliokuntakäsittelyn aikana. Perustuslakivaliokunta on 
ottanut lausunnossaan kantaa eduskunnan hyväksymisen tarpeellisuuteen ja voimaan-saattamistapaan ja esittänyt 
vähäisiä sanamuototarkistuksia EU-USA-sopimusten voimaansaattamisla-keihin. Perustuslakivaliokunta on 
muutoin pitänyt sääntelytapaa hyväksyttävänä. 
 

Oikeusministeriö toteaa, että esityksen yleisperustelujen jaksossa 2.2. esitetyin perustein aikanaan on erillisellä 
julistuksella selvennetty sitä, että unionisopimuksen 24 ja 38 artiklojen (silloiset vastaavansisältöiset artiklat J.14 
ja K. 10) perusteella tehdyillä sopimuksilla ei siirretä toimivaltaa jäsenvaltioilta EU:lle. Kansallisten valtioelinten 
sopimustoimivallan turvaamiseen liittyy myös unionisopimuksen 24 artiklan 5 kohdan perusteella tehty ilmoitus 
valtionsisältöisen hyväksymismenettelyn edellyttämisestä. Myöskään perustuslakivaliokunta ei ole nähnyt 
sääntelytavassa erityisiä ongelmia. Oikeusministeriö siten katsoo, että esityksessä ehdotettuja ratkaisuja ei 
sääntelytavan osalta ole aihetta muuttaa. Oikeusministeriöllä ei ole myöskään huomauttamista 
perustuslakivaliokunnan EU-USA-sopimusten voimaansaattamislakeja koskeviin sanamuototarkistuksiin. 

2.2. Kuolemanrangaistuksesta 
 

Perustuslakivaliokunta on lausunnossaan 5/2007 vp käsitellyt muun ohella kysymystä kuolemanrangaistuksesta. 
Hallituksen esitystä vastaavasti perustuslakivaliokunta on pitänyt jo mahdollisuutta tuomita kuolemanrangaistus 
perustuslain 9 §:n 3 ja 4 momentin vastaisena ja pitänyt selvänä sitä, ettei tavallisella lailla voida poiketa tästä 
kiellosta. Perustuslakivaliokunta ei ole puuttunut rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta annetun lain 
(456/1970, yleinen luovuttamislaki) 12 §:n 1 momentin 3 kohdan säännökseen, jonka mukaan 
luovuttamispyyntöön suostuttaessa olisi soveltuvin osin asetettava ehdoksi se, että luovutetulle henkilölle 
tuomittua kuolemanrangaistusta ei saa panna täytäntöön. 
 

Hallituksen esityksessä on tuotu esiin syitä sille, että EU-USA-sopimuksen kuolemanrangaistusta koskevaa 
artiklaa ei ole saatettu voimaan, vaan on päätetty jatkaa vuoden 1976 sopimuksen 9 artiklan soveltamista. 
Asiallisesti molemmat määräykset vastaavat toisiaan, mutta vuoden 1976 sopimuksen 
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kielteisen sanamuodon on katsottu paremmin tuovan esiin ehdottoman kielteisen suhtautumisen kuo-
lemanrangaistukseen. Kieltäytymistiianteisiin liittyy myös muun ohella vuoden 1976 sopimuksen 12 artikla, jonka 
mukaan päätös siitä, onko luovuttamispyyntöön suostuttava, tehdään luovuttamis-pyynnön vastaanottavan valtion 
lakien mukaisesti. Uusilla sopimuksilla ei ole puututtu kyseiseen sopimusmääräykseen. 
 

Hallituksen esityksessä on rajoituttu voimaansaatettavista sopimusmääräyksistä johtuviin lainsäädäntöehdotuksiin. 
Kuolemanrangaistusta koskevaa sopimusmääräystä ei edellä selostetun mukaisesti sisälly voimaansaatettaviin 
sopimuksiin. Yleisen luovuttamislain 12 §:n 1 momentin 3 kohdan säännös ei myöskään perustuslain 9 §:n 3 ja 4 
momenttien valossa voisi tulla lainkaan sovellettavaksi, koska tilanteessa, jossa henkilöä uhkaa riski tulla 
tuomituksi kuolemanrangaistukseen, luowttamispyyntöön ei suostuttaisi lainkaan. Toisin sanoen kieltäydyttäessä 
luovuttamisesta kokonaan myöskään kuolemanrangaistusta koskevan ehdon asettaminen ei aktualisoituisi. 
 

Nuutila ehdottaa, että asiasta otettaisiin säännös voimaansaattamisesityksen lakiehdotukseen 2. 
 

Oikeusministeriön näkemyksen mukaan Nuutilan ehdottama ratkaisu olisi perusteltu, jos voimaansaa-tettavana 
ylipäätään olisi kuolemanrangaistusta koskeva EU-USA-sopimuksen 13 artikla. Kyseistä sopimusmääräystä ei 
kuitenkaan esitetä voimaansaatettavaksi eikä Suomi-USA-pöytäkirjaan sisälly lainkaan määräystä 
kuolemanrangaistuksesta. Tällä perusteella oikeusministeriö ei esitä erillistä säännöstä kuolemanrangaistuksesta 
lakiehdotuksen 2. voimaansaattamislakiin. Muuten oikeusministeriö yhtyy kaikkien kuolemanrangaistusta 
kommentoineiden tahojen näkemykseen siitä, että henkilöä ei tule luovuttaa, jos häntä sen vuoksi uhkaa 
kuolemanrangaistukseen tuomitseminen. Perustuslain 9 §:n 3 ja 4 momentin kiellot, joihin luovuttamistilanteissa 
on sallittua vedota, turvaavat tämän. 
 

Yleisen luovuttamislain suhteen selkein ratkaisu olisi se, että laista poistettaisiin 12 §:n 1 momentin 3 kohdan 
säännös. Poistaminen ei sinänsä johtuisi EU-USA-sopimuksista, vaan kyseessä olisi yleinen, perustuslain 9 §:n 3 ja 
4 momentista johtuva tarkistus. Ottaen huomioon erityisesti Nuutilan lausunnossa esiintuotu huolenaihe ja 
asiayhteys USA:n kanssa tehtyihin sopimuksiin, oikeusministeriö esittää harkittavaksi sitä, että säännöksen 
poistaminen tehtäisiin jo tässä yhteydessä. Muussa tapauksessa asiasta olisi annettava myöhemmin erillinen 
hallituksen esitys. 
 

2.3. Tutkintastandardeihin ja kuulustelumenetelmiin liittyvistä eroista 
 

Nuotio on esittänyt harkittavaksi sitä, että Suomi-USA-pöytäkirjaan otettaisiin säännös siitä, että luovuttamisen 
ehdoksi olisi asetettava, ettei kuulusteltavaan kohdisteta EIS 3 artiklan / perustuslain 7 §:n 2 momentin 
tarkoittamaa kidutusta tai muuta epäinhimillistä / ihmisarvoa loukkaavaa kohtelua. Vastaavansisältöistä säännöstä 
Nuotio ehdottaa harkittavaksi oikeusapua koskevan Suomi-USA-sopimuksen voimaansaattamislakiin yhteisistä 
tutkintaryhmistä sopimisen ehdoksi. 
 

Yhteiset tutkintaryhmät ovat kansainvälisen oikeusavun muoto, jota koskevia määräyksiä sisältyy useisiin viime 
aikoina tehtyihin kansainvälisiin sopimuksiin, mukaan lukien Yhdistyneiden Kansakuntien järjestäytyneen 
rikollisuuden vastainen ns. Palermon sopimus (SopS 18/2004) jonka osapuolina ovat muun ohella Suomi ja USA. 
Yhteisistä tutkintaryhmistä on myös säädetty Suomessa laki (1313/2002). Sen lähtökohtana on, että Suomessa 
toimiva tutkintaryhmä toimii Suomen lainsäädännön mukaisesti ja suomalaisen tutkinnanjohdon alaisuudessa. 
Tutkintaryhmän toimintaan ja perustamiseen sovelletaan lisäksi kansainvälisestä oikeusavusta rikosasioissa 
annettua lakia (4/1994, kansainvälinen rikosoikeusapulaki) ja otetaan huomioon se, mitä vieraan valtion kanssa on 
sovittu. 
Oikeusapuyhteistyö yhteisten tutkintaryhmien muodossa on kansainvälisessä rikosoikeusapulaissa tarkoitettua 
rikosoikeusapua. Mainitun lain mukaisena oikeusavun antamisen ehdottomana kieltäytymisperusteena mainitaan 
se, että oikeusavun antaminen olisi ristiriidassa ihmisoikeuksia ja perusvapauksia koskevien periaatteiden kanssa 
taikka jos oikeusavun antaminen olisi muutoin Suomen oikeusjärjestyksen perusperiaatteiden vastaista (12 §). 
 

Selvää on, ettei sen enempää luovuttamistilanteissa kuin oikeusapuyhteistyössäkään tule sallia kidutusta tai muuta 
ihmisarvoa loukkaavaa kohtelua. Tältä osin myös USA on osapuolena kansalaisoikeuksia sekä poliittisia oikeuksia 
koskevassa kansainvälisessä yleissopimuksessa (SopS 8/1976) sekä kidutuksen ja muun julman, epäinhimillisen tai 
halventavan kohtelun vastaisessa yleissopimuksessa (SopS 60/1989). Viimeksi mainitussa sopimuksessa 
tarkoitettu menettely esim. tunnustukseen kiduttamiseksi on myös niin sanottu universaaliperiaatteen mukainen 
rikos. Näin ollen, jos luovuttamis- tai oikeusapuyhteistyössä ilmenisi tilanne, jossa tutkintamenetelmänä on 
käytetty kidutusta tai muuta ihmisarvoa loukkaavaa kohtelua, kyseessä olisi rikoslain 1 §:n 7 momentin mukainen 
kansainvälinen rikos, johon Suomen rikoslaki soveltuisi riippumatta siitä, missä valtiossa rikos on tehty. 
 

Oikeusministeriö pitää Nuotion esittämiä näkökohtia tärkeinä. Ihmisoikeuksia loukkaavat kuulustelu-menetelmät 
tai niihin myötävaikuttaminen kansainvälisessä luovuttamis- tai oikeusapuyhteistyössä olisi vastoin kansallista 
lainsäädäntöä ja kansainvälisiä ihmisoikeusvelvoitteita, joiden noudattamiseen myös USA on sitoutunut. 
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Oikeusministeriö ei näillä perusteilla esitä, että ihmisarvoa loukkaava kohtelu otettaisiin sopimusten 
voimaansaattamislakeihin erillisenä säännöksenä. 

3. Muuta 
 

Kuten lakivaliokunnan kuulemistilaisuudessa todettiin, lakiehdotuksen 2 (Suomi-USA-pöytäkirjan 
voimaansaattamislaki) 3 §:n 2 momentin säännös kilpailevista luovuttamispyynnöistä USA:n ja pohjoismaiden 
välillä voidaan poistaa. Esityksessä 51/2007 vp ehdotettu uusi laki rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta 
Suomen ja muiden Pohjoismaiden välillä, jonka on määrä tulla voimaan 1.1.2007, korvaa vanhan pohjoismaisen 
luovuttamislain (270/1960). Uuteen pohjoismaiseen luovuttamislakiin ehdotettu 31 § 2 momentin säännös 
sisällöltään vastaa Suomi-USA-pöytäkirjan voimaansaattamislakiin ehdotettua yllä mainittua säännöstä, jonka 
mukaan kilpailevista luovutuspyynnöistä pohjoismaiden ja EU:n ulkopuolisen valtion välisessä tilanteessa päättää 
oikeusministeriö. 

4. Sopimusten ratifiointitilanne muissa EU-valtioissa 
 

EU:n neuvoston sihteeristöltä saadun tiedon mukaan 15 jäsenvaltiota on saattanut päätökseen EU-USA-sopimusten 
valtionsisäiset hyväksymismenettelyt. Neljä "vanhaa" jäsenvaltiota ei ole vienyt sopimuksia kansallisten 
parlamenttiensa käsiteltäviksi. Sihteeristön mukaan USA:ssa on arvioitu senaatin saattavan päätökseen sopimusten 
käsittelyn kuluvan vuoden loppuun mennessä. 
 

Lopuksi voidaan vielä tuoda esiin EU-USA-sopimusten määräykset arvioinnista, joka tehdään viimeistään viiden 
vuoden kuluttua sopimuksen voimaantulosta (luovuttamista koskeva EU-USA-sopimuksen 21 artikla, oikeusapua 
koskeva EU-USA-sopimuksen 17 artikla). Arvioinnissa voidaan käsitellä paitsi sopimusten käytännön 
täytäntöönpanoa, myös EU:n kehitystä sopimuksiin liittyvissä aiheissa. Oikeusministeriö pitää tärkeänä, että 
lausunnoissa esiintuotuja kysymyksiä seurataan ja niihin tarvittaessa arviointimenettelyssä puututaan. 
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Luonnos 30.11.2007 
LAKIVALIOKUNNAN MIETINTÖ 
10/2007 vp 
 

Hallituksen esitys rikoksen johdosta tapahtuvasta 
luovuttamisesta Euroopan unionin ja Amerikan 
yhdysvaltojen välillä tehdyn sopimuksen, Suomen ja 
Amerikan yhdysvaltojen allekirjoittamaan 
luovutussopimukseen tehdyn pöytäkirjan, Euroopan 
unionin ja Amerikan yhdysvaltojen välillä 
keskinäisestä oikeusavusta tehdyn sopimuksen sekä 
Suomen ja Amerikan yhdysvaltojen välillä tietyistä 
keskinäiseen oikeusapuun rikosasioissa liittyvistä 
näkökohdista tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja 
laeiksi niiden lainsäädännön alaan kuuluvien 
määräysten voimaansaattamisesta 

 
 

JOHDANTO 

Vireilletulo 

Eduskunta on 7 päivänä syyskuuta 2005 lähettänyt lakivaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi 

hallituksen esityksen rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta Euroopan unionin ja 

Amerikan yhdysvaltojen välillä tehdyn sopimuksen, Suomen ja Amerikan yhdysvaltojen 

allekirjoittamaan luovutussopimukseen tehdyn pöytäkirjan, Euroopan unionin ja Amerikan 

yhdysvaltojen välillä keskinäisestä oikeusavusta tehdyn sopimuksen sekä Suomen ja Amerikan 

yhdysvaltojen välillä tietyistä keskinäiseen oikeusapuun rikosasioissa liittyvistä näkökohdista 

tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laeiksi niiden lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten 

voimaansaattamisesta (HE 86/2005 vp). 

HE 86/2005 vp Versio 0 

Lausunto 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti perustuslakivaliokunta on antanut asiasta lausunnon (PeVL 

5/2007 vp), joka on otettu tämän mietinnön liitteeksi. 
 
 
Asiantuntijat 

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina 

- lainsäädäntöneuvos Katariina Jahkola, oikeusministeriö 
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- lainsäädäntöneuvos Päivi Kaukoranta ja lainsäädäntöneuvos Ronald Wrede, ulko-

asiainministeriö 

- oikeusneuvos Gustaf Möller, korkein oikeus 

- valtionsyyttäjä Raija Toiviainen, Valtakunnansyyttäjänvirasto 

- asianajaja Kari Silvennoinen, Suomen Asianajajaliitto 

- professori Kimmo Nuotio 

- oikeustieteen tohtori Ari-Matti Nuutila. 
 

Lisäksi kirjallisen lausunnon on antanut 

- sisäasiainministeriö. 
 
 
 

HALLITUKSEN ESITYS 
 

Esityksessä ehdotetaan rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta Euroopan unionin ja 

Amerikan yhdysvaltojen välillä tehdyn sopimuksen ja keskinäisestä oikeusavusta rikosasioissa 

Euroopan unionin ja Amerikan yhdysvaltojen välillä tehdyn sopimuksen hyväksymistä ja 

voimaansaattamista. 

Luovuttamista koskevassa sopimuksessa laajennetaan luovuttamiskelpoisten rikosten alaa 

ja yksinkertaistetaan menettelyä luovuttamispyyntöjen ja niihin liittyvien asiakirjojen 

toimittamisessa. Oikeusapua koskeva sopimus sisältää määräyksiä muun 
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ohella pankkitietoihin liittyvästä oikeusavusta, yhteisistä tutkintaryhmistä, videoneuvottelusta ja 

oikeusapupyyntöjen toimittamisesta. Lisäksi sopimuksessa määrätään oi-keusapumenettelyssä 

saatujen henkilötietojen käyttämisestä. 

Suomen ja USA:n välillä on neuvoteltu myös pöytäkirja Suomen ja USA:n kesäkuussa 

1976 allekirjoittamaan luovutussopimukseen. Siinä tarkennetaan mainitun sopimuksen suhdetta 

EU:n ja USA:n väliseen luovuttamissopimukseen. Lisäksi Suomen ja USA:n välillä on tehty 

keskinäistä oikeusapua rikosasioissa koskeva sopimus, jolla valtiot sitoutuvat noudattamaan EU:n 

ja USA:n välisen oikeusapusopimuksen määräyksiä. Esityksessä ehdotetaan myös näiden 

kahdenvälisten valtiosopimusten hyväksymistä ja voimaansaattamista. 

Ehdotetut voimaansaattamislait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan samanaikaisesti, kun 

sopimukset tulevat voimaan Suomen ja USA:n välillä. EU:n jaUSA:n väliset sopimukset tulevat 

voimaan sopimuksissa määrätyn ajan kuluttua sen jälkeen, kun sopimuspuolet ovat ilmoittaneet 

toisilleen saattaneensa voimaantulon edellyttämät sisäiset menettelyt päätökseen. 
 

VALIOKUNNAN KANNANOTOT 

Yleisperustelut 

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella 

valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa esityksessä 

tarkoitettujen sopimusten, pöytäkirjan ja lakiehdotusten hyväksymistä seuraavin huomautuksin ja 

muutosehdotuksin. 
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Kuolemanrangaistus 

Kun on kysymys sääntelystä, joka koskee rikoksentekijöiden luovuttamista Suomesta Amerikan 

yhdysvaltoihin, on tarpeen kiinnittää huomiota siihen, että eräissä Amerikan yhdysvaltojen 

osavaltioissa on käytössä kuolemanrangaistus. 

Perustuslakivaliokunnan lausunnossa todetuin tavoin Suomesta luovuttamisen edellytyksiä 

säännellään tavallisen lain tasolla annettujen säännösten lisäksi perustuslain 9 §:n 3 ja 4 

momentissa. Perustuslain 9 §:n 3 momentin mukaan lailla voidaan säätää Suomen kansalaisen 

luovuttamisesta mm. rikoksen johdosta tai oikeudenkäyntiä varten maahan, jossa hänen 

ihmisoikeutensa ja oikeusturvansa on taattu. Perustuslakivaliokunta on pitänyt selvänä, ettei 

tavallisella lailla voida säätää Suomen kansalaisen luovuttamisesta tilanteessa, jossa hänelle on 

mahdollista langettaa kuolemanrangaistus. Ulkomaalaista ei perustuslain 9 §:n 4 momentin 

mukaan saa karkottaa, luovuttaa tai palauttaa, jos häntä tämän vuoksi uhkaa kuolemanrangaistus, 

kidutus tai muu ihmisarvoa loukkaava kohtelu. 

EU:n ja USA:n välisen luovuttamissopimuksen 3 artiklan 1 kappaleen (j) kohdasta sekä 

Suomen ja USA:n välisestä pöytäkirjasta seuraa, että luovuttamisesta kieltäytymiseen 

kuolemanrangaistuksen uhan perusteella sovelletaan vastaisuudessakin Suomen ja USA:n välillä 

vuonna 1976 tehdyn luovuttamissopimuksen 9 artiklaa. Sen mukaan luovuttamisesta voidaan 

kieltäytyä, jollei luovuttamista pyytävä valtio anna pyynnön vastaanottaneen valtion riittäviksi 

katsomia takeita siitä, ettei kuolemanrangaistusta määrätä, tai mikäli määrätään, sitä ei panna 

sellaisena täytäntöön. Päätös luovuttamis-pyyntöön suostumisesta tehdään tällaisessakin 

tapauksessa sopimuksen 12 artiklan perusteella pyynnön vastaanottaneen valtion lakien 

mukaisesti. 

Edellä esitetystä seuraa, että hallituksen esityksen hyväksyminen ei muuta jo nyt vallitsevaa 

oikeustilaa siltä osin kuin on kysymys kuolemanrangaistuksen uhan merkityksestä 

luovuttamisasiassa. Lakivaliokunta pitää kuitenkin välttämättömänä korostaa tässä yhteydessä sitä, 

että perustuslain 9 §:n 3 ja 4 momentin perusteella henkilöä ei missään tapauksessa saa luovuttaa 

Suomesta Amerikan yhdysvaltoihin, jos häntä sen johdosta uhkaa kuolemanrangaistukseen 

tuomitseminen. Suomen viranomaisten on ennen luovuttamiseen suostumista vaadittava riittävät 

takeet siitä, ettei kuolemanrangaistusta määrätä. 
 

Yksityiskohtaiset perustelut 

2.1. EU:n ja USA:n välisen luovuttamissopimuksen voimaansaattamislaki 
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/ §, Lakiehdotuksen 1 §:n mukaan sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvat määräykset ovat 

lakina voimassa "sellaisina kuin Suomi on niihin sitoutunut". Tällaista muotoilua käytetään 

Suomen valtiosopimuksia koskevien voimaansaattamislakien blan-kosäännöksissä. Kysymyksessä 

oleva sopimus ei kuitenkaan ole Suomen tekemä valtiosopimus, vaan se on Euroopan unionista 

tehdyn sopimuksen 24 ja 38 artiklan nojalla tehty EU:n ja USA:n välillä. Suomi ei siis 

muodollisesti ole sopimuksen osapuoli. Sopimuksen määräykset tulevat Suomea sitoviksi EU:n 

jäsenvaltiona ja unionin neuvoston päätösten perusteella, vaikka neuvoston lopullinen päätös 

sopimukseen sitoutumisesta edellyttääkin Suomessa valtiosäännön mukaisten menettelyjen 

noudattamista. Valiokunta ehdottaa tämän vuoksi pykälän sanamuotoa tarkistettavaksi siten, että 

sopimuksen määräykset ovat lakina voimassa "sellaisina kuin ne sitovat Suomea Euroopan unio-

nin jäsenvaltiona". Ehdotus vastaa perustuslakivaliokunnan lausunnossa esitettyä. 

2.2. Suomen ja USA:n välisen pöytäkirjan voimaansaattamislaki 
 

2 §. Ehdotettu pykälä sisältää mm. säännöksen, jonka mukaan luovutetulle luovuttamisen johdosta 

aiheutunut vapaudenmenetysaika on vähennettävä luovutetun Suomessa suoritettavasta 

vapausrangaistuksesta noudattaen soveltuvin osin, mitä rikoslain 6 luvun 13 §:ssä säädetään. 

Säännös on sinänsä asianmukainen. Valiokunta on kuitenkin kiinnittänyt huomiota siihen 

mahdollisuuteen, että myös Amerikan yhdysvaltojen viranomaiset saattavat tehdä saman 

vähennyksen. Tällöin luovutettu voisi aiheettomasti saada kaksinkertaisen vähennyksen edukseen. 

Siksi valiokunta pitää tarpeellisena, että Suomen viranomaiset tällaisessa tapauksessa selvittävät 

Amerikan yhdysvaltojen viranomaisten menettelyn. Tarvittaessa molempien maiden 

viranomaisten tulee neuvotellen varmistua siitä, että va-paudenmenetysaika tulee vähennetyksi 

vain kerran. 

3 §. Ehdotetun pykälän 2 momentti koskee tilannetta, jossa Suomi vastaanottaa samaa henkilöä 

koskevan luovuttamispyynnön Amerikan yhdysvalloilta ja toiselta Pohjoismaalta. Tällaisessa 

tapauksessa oikeusministeriö päättäisi siitä, mihin valtioon henkilö luovutetaan, sen estämättä, 

mitä rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta Suomen ja muiden pohjoismaiden välillä 

annetun lain (270/1960) 20 §:n 1 momentissa säädetään. 

Eduskunta on 27.11.2007 hyväksynyt hallituksen esityksen HE 51/2007 vp ja la-

kivaliokunnan mietinnön LaVM 8/2007 vp pohjalta uuden lain rikoksen johdosta tapahtuvasta 

luovuttamisesta Suomen ja muiden Pohjoismaiden välillä. Laki korvaa vuoden 1960 

pohjoismaisen luovuttamislain. Uuden lain 31 §:n 2 momentissa on säännös, jonka mukaan 
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kilpailevista luovuttamispyynnöistä Pohjoismaiden ja EU:n ulkopuolisen valtion välisessä 

tilanteessa päättää oikeusministeriö. Tämän johdosta nyt käsiteltävänä olevan lakiehdotuksen 3 

§:n 2 momentti on käynyt tarpeettomaksi ja se on poistettava lakiehdotuksesta. 
 
 

2.3. EU:n ja USA:n välisen oikeusapusopimuksen voimaansaattamislaki 
 

/ §. Pykälään on tehtävä vastaava tarkistus kuin 1. lakiehdotuksen 1 §:ään. 

2.5. Laki rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta annetun lain 12 §:n 1 momentin 3 

kohdan kumoamisesta (Uusi lakiehdotus) 

1 §. Perustuslakivaliokunnan lausunnossa on todettu, että vieraan valtion esittämään 

luovuttamispyyntöön suostuminen edellyttää riittäviä takeita siitä, ettei kuolemanrangaistusta 

määrätä. Pelkkä täytäntöönpanosta luopuminen ei siten perustuslakivaliokunnan kannan mukaan 

poista luovuttamiselle perustuslaista johtuvia esteitä siinä tapauksessa, että henkilön luovuttamista 

pyydetään oikeudenkäyntiä varten. 

Rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta annetun lain (456/1970) 12 §:n 1 momentin 

3 kohdan mukaan suostuttaessa henkilön luovuttamiseen Suomesta vieraaseen valtioon on 

luovuttamispyyntöön suostuttaessa soveltuvilta osin asetettava ehto, että luovutetulle henkilölle 

tuomittua kuolemanrangaistusta ei saa panna täytäntöön. Säännös näyttää mahdollistavan sen, että 

henkilö luovutetaan oikeudenkäyntiä varten kuolemanrangaistuksen uhasta huolimatta, kunhan 

vain asetetaan ehto, että tuomittua kuolemanrangaistusta ei saa panna täytäntöön. Kun otetaan 

huomioon edellä selostettu perustuslakivaliokunnan kannanotto, säännös ei ole sopusoinnussa 

perustuslaista johtuvien vaatimusten kanssa. 

Perustuslakivaliokunnan lausunnossa on nimenomaisesti otettu kantaa vain tapauksiin, 

joissa luovuttamista pyydetään oikeudenkäyntiä varten. On kuitenkin mahdollista, että 

kuolemanrangaistukseen jo tuomitun henkilön luovuttamista pyydetään rangaistuksen 

täytäntöönpanoa varten ja luovuttamista pyytävä valtio ilmoittaa, että kuolemanrangaistusta ei 

tulla panemaan täytäntöön sellaisenaan, vaan se muunnetaan esimerkiksi vapausrangaistukseksi. 

Perustuslakivaliokunnan lausunnosta ilmenevät periaatteet huomioon ottaen lakivaliokunta pitää 

välttämättömänä sitä, että tällaisissa tapauksissa luovuttamiseen suostuminen edellyttää, että 

kuolemanrangaistus on sitovasti muunnettu muuksi rangaistukseksi jo ennen luovuttamista 

koskevan päätöksen tekemistä. Jos näin ei ole tehty, lakivaliokunnan mielestä ei ole 

asianmukaista, että luovuttamiseen olisi mahdollista suostua edes asettamalla käsillä olevassa 
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lainkohdassa tarkoitettu ehto. Luovuttamisesta on sen sijaan kieltäydyttävä perustuslain 9 §:n 3 tai 

4 momentin nojalla. 

Edellä esitetyillä perusteilla ja koska asialla on läheinen asiallinen yhteys esityksessä 

tarkoitettuun luovuttamista koskevaan sopimukseen ja pöytäkirjaan sekä niiden 

voimaansaattamiseen, valiokunta ehdottaa, että rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta 

annetun lain 12 §:n 1 momentin 3 kohta tässä yhteydessä kumotaan. 

2 §. Pykälä sisältää tavanomaisen voimaantulosäännöksen. 

Päätösehdotus 

Edellä esitetyn perusteella lakivaliokunta ehdottaa, 
 

että eduskunta hyväksyy Washingtonissa 25 päivänä 

kesäkuuta 2003 rikoksen johdosta tapahtuvasta 

luovuttamisesta Euroopan unionin ja Amerikan 

yhdysvaltojen välillä tehdyn sopimuksen, Brysselissä 16 

päivänä joulukuuta 2004 Suomen ja Amerikan 

yhdysvaltojen 11 päivänä kesäkuuta 1976 

allekirjoittamaan luovutussopimukseen tehdyn 

pöytäkirjan, Wa-shingtonissa 25 päivänä kesäkuuta 

2003 keskinäisestä oikeusavusta Euroopan unionin ja 

Amerikan yhdysvaltojen välillä tehdyn sopimuksen sekä 

Brysselissä 16 päivänä joulukuuta 2004 Suomen 

tasavallan ja Amerikan yhdysvaltojen välillä tietyistä 

keskinäiseen oikeusapuun rikosasioissa liittyvistä 

näkökohdista tehdyn sopimuksen, 

että 4. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana, 

että 1 , —3. lakiehdotus hyväksytään muutettuina 

(Valiokunnan muutosehdotukset) ja 

että hyväksytään uusi 5. lakiehdotus (Valiokunnan 

uusi lakiehdotus). 
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Valiokunnan muutosehdotukset 1.  

Laki 

rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta Euroopan unionin ja Amerikan 

yhdysvaltojen välillä tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten 

voimaansaattamisesta 
 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 
 

1 § 

VVashingtonissa 25 päivänä kesäkuuta 2003 rikoksen johdosta tapahtuvasta luo-

vuttamisesta Euroopan unionin ja Amerikan yhdysvaltojen välillä tehdyn sopimuksen 

lainsäädännön alaan kuuluvat määräykset ovat lakina voimassa sellaisina kuin ne sitovat Suomea 

Euroopan unionin jäsenvaltiona. 

2 j a 3 §  

(Kuten 

HE) 
 
 
 
 

2. 
Laki 

Suomen ja Amerikan yhdysvaltojen 11 päivänä kesäkuuta 1976 allekirjoittamaan 

luovutussopimukseen tehdyn pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten 

voimaansaattamisesta 
 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 

l j a 2 §  

(Kuten HE) 
 
 

3 §  

(1 mom. kuten HE) (2 

mom. poist.) 
 

4 j a 5 §  

(Kuten 

HE) 
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3. 
Laki 

keskinäisestä oikeusavusta Euroopan unionin ja Amerikan yhdysvaltojen välillä tehdyn 

sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattami 

sesta 
 
 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 

Washingtonissa 25 päivänä kesäkuuta 2003 keskinäisestä oikeusavusta Euroopan unionin ja 

Amerikan yhdysvaltojen välillä tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvat määräykset ovat 

lakina voimassa sellaisina kuin ne sitovat Suomea Euroopan unionin jäsenvaltiona. 
 

2 j a 3 §  

(Kuten HE) 
 
 
 
 
 
 

Valiokunnan uusi lakiehdotus 
 
 
 

5. 
Laki 

rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta annetun lain 12 §:n 1 momentin 3 

kohdan kumoamisesta 
 
 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 
 
 

Tällä lailla kumotaan rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta 7 päivänä 

heinäkuuta 1970 annetun lain (456/1970) 12 §:n 1 momentin 3 kohta, sellaisena kuin se on laissa 

1287/2003. 
 
 

2 §  

Tämä laki tulee voimaan   päivänä kuuta 
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Helsingissä 30 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. 


