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LAUSUNTO EDUSKUNNAN LAKIVALIOKUNNALLE HALLITUKSEN ESITYKSESTÄ 
EDUSKUNNALLE 220/2005 VP LAHJONTAA KOSKEVAAN EUROOPAN NEUVOSTON 
RIKOSOIKEUDELLISEEN YLEISSOPIMUKSEEN TEHTYJEN VARAUMIEN 
VOIMASSOLON JATKAMISESTA 
 
 

Tausta 
 
Eduskunta hyväksyi 26 päivänä kesäkuuta 2002 (EV 85/2002 vp - HE 77/2001) Strasbourgissa 4 
päivänä marraskuuta 1998 tehdyn lahjontaa koskevan Euroopan neuvoston rikosoikeudellisen 
yleissopimuksen (SopS 108/2002, ETS 173, jäljempänä sopimus). Eduskunta hyväksyi samalla 
sopimukseen kaksi varaumaa, joista toinen koskee 12 artiklassa edellytetyn vaikutusvallan 
väärinkäytön kriminalisoinnin laajuutta ja toinen 17 artiklassa säännellyn lainkäyttövallan ulottuvuutta. 
Sopimuksen Suomen hyväksymiskirja talletettiin 3 päivänä lokakuuta 2002 Euroopan neuvoston 
pääsihteerin huostaan. Yleissopimuksen hyväksymiskirjan tallettamisen yhteydessä Suomi teki 
yleissopimuksen 37 artiklan mukaisesti eduskunnan hyväksymät kaksi varaumaa. Sopimus tuli Suomen 
osalta voimaan 1 päivänä helmikuuta 2003. Sopimuksen mukaan varaumat on uusittava koimen vuoden 
välein, muussa tapauksessa niiden voimassaolo lakkaa. 
 
Esityksen sisältö 
 
Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi Suomen pitävän sopimukseen tekemänsä varaumat 
voimassa toistaiseksi. Yleissopimukseen tehtyjen varaumien voimassaolon jatkaminen on tarkoitettu 
tulemaan voimaan, kun siitä ilmoitetaan yleissopimuksen tallettajalle, kuitenkin viimeistään 31 päivänä 
heinäkuuta 2006. 
 
Eduskunnan hyväksymät Suomen tekemät varaumat ovat tarkoitetut olemaan voimassa toistaiseksi 
(pitkäaikaisia) eikä lainsäädännössä tai yhteiskunnassa ole kolmen vuoden aikana tapahtunut sellaisia 
muutoksia, jotka antaisivat aihetta muuttaa Suomen kantaa varaumien tarpeellisuudesta. 
 
Esityksessä tarkoitettujen varaumien voimassapitäminen toistaiseksi merkitsisi sitä, ettei varaumien 
voimassaolon jatkamista olisi tarpeen saattaa uudelleen eduskunnan käsiteltäväksi sopimuksen 38 
artiklan mukaisen kolmen vuoden määräajan kuluttua. Määräaikaisista varaumista tulisi näin ollen 
tosiasiallisesti toistaiseksi voimassa olevia. Jos eduskunta hyväksyy varaumien voimassaolon 
toistaiseksi, tulevaisuudessa mahdollisesti tehtävä varaumien uusimatta jättämistä koskeva ratkaisu sen 
sijaan edellyttäisi eduskunnan suostumusta. 
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Varaumat 

1. varauma (vaikutusvallan väärinkäyttö): Suomi ei säädä rangaistavaksi 12 artiklassa tarkoitettua 
toimintaa siltä osin kuin sitä ei voida pitää rangaistavana lahjusrikoksena tai rangaistavana osallisuutena 
sellaiseen rikokseen tai muuna rikoksena ja 

2. varauma (kaksoisrangaistavuus): Suomi soveltaa 17 artiklan 1 kappaleen b kohdan mukaista sääntöä 
omien kansalaisten osalta siten, että teolle asetetaan rikoslain 1 luvun 11 §:n mukainen 
kaksoisrangaistavuuden vaatimus silloin, kun kysymyksessä on sopimuksen 7 tai 8 artiklassa tarkoitettu 
aktiivinen tai passiivinen lahjonta yksityisellä sektorilla, jollei teolla vakavasti loukata tai vaaranneta 
Suomen valtiollisia, sotilaallisia tai taloudellisia oikeuksia tai etuuksia. 
 
Vaikutusvallan väärinkäytttö (12 artikla) 
 
Vaikutusvallan väärinkäytössä on kysymys tahallisen perusteettoman edun lupauksen, tarjoamisen tai 
antaminen palkkiona suoraan tai välillisesti sellaiselle henkilölle, joka väittää tai vahvistaa pystyvänsä 
epäasiallisesti vaikuttamaan jonkin yleissopimuksessa tarkoitetun henkilön päätöksentekoon, 
riippumatta siitä, onko etu tarkoitettu asianosaiselle itselleen vai toiselle henkilölle, sekä tällaisen edun 
pyytämisen, vastaanottamisen tai tarjouksen tai lupauksen hyväksymisen palkkiona vaikutusvallan 
käyttämisestä riippumatta siitä, käytetäänkö vaikutusvaltaa tai johtaako oletettu vaikutusvalta haluttuun 
tulokseen. 
 
Aktiivista ja passiivista lahjomaa ja niihin osallisuutta koskevat säännökset kattavat suurelta osin 
artiklan vaatimukset. Joissakin tapauksissa teko saattaa kuitenkin toteuttaa jonkin muun rikoksen kuten 
petoksen tunnusmerkit. Vaikutusvallan väärinkäytön kriminalisointia koskevassa arviossa on lähdetty 
siitä, että sen tyyppinen vaikuttaminen, joka ansaitsee rangaistuksen, jo on Suomen rikoslainsäädännön 
mukaan rangaistavaa. On katsottu, ettei ole syytä ulottaa rangaistavuutta nykyistä laajemmalle, sillä raja 
tavanomaiseen lobbaukseen saattaa hämärtyä eikä rangaistavan käyttäytymisen ala ole rajattavissa 
riittävän tarkkarajaisesta Vaikutusvallan väärinkäytön kriminalisointi voi myös joutua ristiriitaan 
perusoikeuksien kanssa kuten sananvapauden kanssa. 
 
Lahjusrikokset ja kaksoisrangaistavuuden vaatimus 
 
Suomen ulkopuolella tehtyyn Suomen kansalaisen tekemään rikokseen sovelletaan lähtökohtaisesti 
kaksoisrangaistavuuden sääntöä. Kaksoisrangaistavuuden vaatimus tarkoittaa sitä, että Suomen 
ulkopuolella tehtyyn rikokseen sovelletaan Suomen rikoslakia vain sillä edellytyksellä, että teko on 
rangaistava myös sen valtion lain mukaan, jonka alueella rikos tehtiin. Säännös vastaa pohjoismaisen 
rikosoikeuskomitean suositusta, jonka mukaan rikoslain soveltamisala passiivisen 
persoonallisuusperiaatteen mukaan tulisi rajoittaa rikoksiin, jotka ovat rangaistavia sekä tekopaikan että 
tuomiovaltion lain mukaan tai jotka on tehty millekään valtiolle kuulumattomalla alueella (HE 1/1996). 
 
Kaksoisrangaistavuuden vaatimusta ei kuitenkaan vuonna 1996 ulotettu virka- tai sotilasrikoksiin (RL 
1:4) mukaan lukien lahjuksen ottamista koskevat rikoslain 40 luvun rangaistussäännökset. 
Hyväksyessään vuonna 1998 EU:n lahjussopimuksen, jossa oli vastaavat tuomiovaltasäännökset kuin 
EN:n korruptiosopimuksessa, Suomi antoi julistuksen, jonka mukaan se ei luopunut 
kaksoisrangaistavuudesta omien kansalaisten osalta. Kaksoisrangaistavuutta edellytettiin tämän jälkeen 
vielä toisaalta Suomen kansalaisen 
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tekemään lahjuksen antamiseen virkamiehelle yms. (RL 16: 13 ja 14) sekä aktiiviseen ja 
passiiviseen lahjomiseen elinkeinotoiminnassa (RL 30: 7 ja 8). 
 
EN.n rikosoikeudellisen korruptiosopimuksen hyväksymisen yhteydessä luovuttiin 
kaksoisrangaistavuuden vaatimuksesta lahjuksen antamisessa virkamiehelle yms. lähinnä tasapainon 
saavuttamiseksi aktiivisen ja passiivisen lahjomisen välillä. Varauman tekemisellä mahdollistettiin, että 
aktiivinen ja passiivinen lahjominen ulkomailla elinkeinotoiminnassa edellyttää Suomen kansalaisen 
osalta edelleen kaksoisrangaistavuutta, jollei teolla vakavasti loukata tai vaaranneta Suomen valtiollisia, 
sotilaallisia tai taloudellisia oikeuksia tai etuuksia. 
 
Kaksoisrangaistavuusvarauman osalta varauman jatkaminen on ollut esillä neuvoston yksityisen 
sektorin lahjontaa koskevan puitepäätöksen täytäntöönpanon yhteydessä (HE 8/2005 vp). Lailla 
rikoslain 30 luvun 13 §:n muuttamisesta (465/2005) pantiin Suomessa 31.7.2005 täytäntöön Euroopan 
unionin puitepäätös lahjonnan torjumisesta yksityisellä sektorilla. Samalla Suomi ilmoitti EU:lle samaan 
tapaan kuin EN:n rikosoikeudellisen korruptiosopimuksen osalta oli tehty EN:lle, että se edellyttää 
näissä yksityisen sektorin lahjontarikoksissa omien kansalaisten osalta kaksoisrangaistavuutta, jollei 
teko vakavasti loukkaa tai vaaranna Suomen valtiollisia, sotilaallisia tai taloudellisia oikeuksia tai 
etuisuuksia. 
 
Vastaavan tyyppinen säännös - joskaan ei pakottavana - sisältyy myös korruption vastaiseen YK:n 
yleissopimukseen, joka on parhaillaan eduskunnan käsiteltävänä (HE 197/2005). 
 
Varaumien voimassaolo 
 
Sopimuksen 38 artiklan mukaan varaumat ovat voimassa kolme vuotta siitä päivästä, jona sopimus on 
tullut kyseisen valtion osalta voimaan, jollei niitä uusita saman pituiseksi ajaksi. Suomen on viimeistään 
kolme kuukautta ennen voimassaolon päättymistä ilmoitettava pääsihteerille pitävänsä tekemänsä 
varaumat voimassa tai muuttavansa tai peruvansa ne. Tällaista ilmoitusta ei ole tehty. 
 
Oikeusministeriö antoi 22 maaliskuuta 2005 GRECOlle yleissopimuksen 38 artiklan 3 kappaleen 
mukaisen selvityksen lahjontaa koskevaan Euroopan neuvoston rikosoikeudelliseen yleissopimukseen 
tekemiensä varaumien jatkamisesta. Selvityksen tekeminen on edellytys varaumien voimassaolon 
jatkamiselle. Selvityksen mukaan Suomen aikomuksena on varaumien voimassa pitäminen. 
 

Varauman voimassaolo jatkuu automaattisesti kuusi kuukautta, jos valtio ei ilmoita määräaikaan 
mennessä varauman voimassaolon jatkumisesta tai sen peruuttamisesta. Suomen varaumien 
voimassaolo päättyy siten 31 päivänä heinäkuuta 2006, jos Suomi ei sitä ennen tee ilmoitusta varaumien 
jatkamisesta. Varaumien voimassaolo jatkuu jälleen kolme vuotta, jos siitä on ilmoitettu tallettajana 
toimivalle Euroopan neuvoston pääsihteerille. 



LaVM 6/2006 vp — HE 220/2005 vp 

Luonnos 21.3.2006 LAKIVALIOKUNNAN 

MIETINTÖ 4/2006 vp 
 
Hallituksen esitys lahjontaa koskevaan Euroopan 
neuvoston rikosoikeudelliseen yleissopimukseen 
tehtyjen varaumien voimassaolon jatkamisen 
hyväksymisestä 

 
 

JOHDANTO 

Vireilletulo 

Eduskunta on 7 päivänä helmikuuta 2006 lähettänyt lakivaliokuntaan valmistelevasti 

käsiteltäväksi hallituksen esityksen lahjontaa koskevaan Euroopan neuvoston rikosoikeudelliseen 

yleissopimukseen tehtyjen varaumien voimassaolon jatkamisen hyväksymisestä (HE 220/2005 

vp). 
 
 
Lausunto 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti perustuslakivaliokunta on antanut asiasta lausunnon, joka on 

otettu tämän mietinnön liitteeksi (PeVL 4/2006 vp). 
 

Asiantuntijat 
 
Valiokunnassa on ollut kuultavana 

- lainsäädäntöneuvos Ilari Hannula, oikeusministeriö. 

HE 220/2005 vp Versio 0.1 

HALLITUKSEN ESITYS 
 

Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi lahjontaa koskevaan Euroopan neuvoston 

rikosoikeudelliseen yleissopimukseen tehtyjen varaumien pitämisen voimassa toistaiseksi. 

Hyväksyessään yleissopimuksen vuonna 2002 Suomi teki siihen kaksi varaumaa, jotka 

koskivat vaikutusvallan väärinkäytön kriminalisointia ja lainkäyttövaltaa. Yleissopimukseen 
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tehdyt varaumat ovat voimassa kolme vuotta. Varauman tehneen jäsenvaltion tulee ilmoittaa 

viimeistään kolme kuukautta ennen voimassaolon päättymistä, aikooko se pitää varaumansa 

voimassa vai peruuttaa ne osittain tai kokonaan. Varauman voimassaolo jatkuu automaattisesti 

kuusi kuukautta, jos valtio ei ilmoita määräaikaan mennessä varauman voimassaolon 

jatkumisesta tai sen peruuttamisesta. 

Jos valtio ei kyseisen kuuden kuukauden aikana ilmoita varauman voimassa pitämisestä 

taikka sen muuttamisesta, varauma lakkaa olemasta voimassa. Jos Suomi ei tee ilmoitusta 

varaumien jatkamisesta ennen 1 päivää elokuuta 2006, varaumat lakkaavat olemasta voimassa. 

Yleissopimukseen tehtyjen varaumien voimassaolon jatkaminen on tarkoitettu tulemaan 

voimaan, kun siitä ilmoitetaan yleissopimuksen tallettajalle, kuitenkin viimeistään 31 päivänä 

heinäkuuta 2006. 
 

VALIOKUNNAN KANNANOTOT 

Perustelut 

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella 

valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa hallituksen 

esityksen hyväksymistä muuttamattomana. 

Suomi on tehnyt lahjontaa koskevaan Euroopan neuvoston rikosoikeudelliseen 

yleissopimukseen (SopS 107—108/2002) kaksi varaumaa. Näistä toinen koskee Suomen 

lainkäyttövallan edellytyksiä. Kyseisen varauman mukaan Suomi soveltaa yleissopimuksen 17 

artiklan 1 kappaleen b kohdan mukaista sääntöä omien kansalaistensa osalta siten, että teolle 

asetetaan rikoslain 1 luvun 11 §:n mukainen kaksoisrangaista-vuuden vaatimus silloin, kun 

kysymyksessä on sopimuksen 7 tai 8 artiklassa tarkoitettu aktiivinen tai passiivinen lahjonta 

yksityisellä sektorilla, jollei teolla vakavasti loukata tai vaaranneta Suomen valtiollisia, 

sotilaallisia tai taloudellisia oikeuksia tai etuuksia. 

Varauman tekemistä perusteltiin aikanaan varsin niukasti. Puoltaessaan nyt varaumien 

voimassaolon jatkamistälakivaliokunta pitää samalla aiheellisena, että edellä mainitun 

lainkäyttövaltaa koskevan varauman voimassa pitämisen tarve jatkossa selvitetään ja että 

selvityksen perusteella eduskunnalle tarvittaessa annetaan esitys kyseisen varauman uusimatta 

jättämisestä (ks. myös LaVM 3/2006 vp). 
 
 
Päätösehdotus 
 
Edellä esitetyn perusteella lakivaliokunta ehdottaa, 
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että eduskunta hyväksyy Suomen pitävän Stras-

bourgissa 4 päivänä marraskuuta 1998 tehdyn 

lahjontaa koskevan Euroopan neuvoston rikos-

oikeudellisen yleissopimuksen (SopS 108/2002) 

12 artiklaan ja 17 artiklan 1 kappaleen b kohtaan 

tekemänsä varaumat voimassa toistaiseksi. 
Helsingissä 21 päivänä maaliskuuta 2006 
 

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa 

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

Leena Harkimo /kok 
Lasse Hautala /kesk 
Tatja Karvonen /kesk 
Petri Neittaanmäki /kesk 
Heli Paasio /sd 
Lyly Rajala /kok 
Jukka Roos /sd 
^era-R̂ nniiscl 
Petri Salo /kok 
Pertti Salovaara /kesk 
Minna Sirnö /vas 
Timo Soini /ps 
 
Marja Tiura /kok. 

 
Valiokunnan sihteerinä on toiminut 

valiokuntaneuvos Risto Eerola. 


