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268/2004 vp 
Euroopan unionin sotilasesikunnan ja unionin käyttöön mahdollisesti asetettujen esikuntien ja joukkojen sotilas-ja 
siviilihenkilöiden asemasta tehdyn sopimuksen, korvausvaatimuksista luopumisesta Euroopan unionin 
kriisinhaliintaoperaatioiden yhteydessä tehdyn sopimuksen sekä Pohjois-Atlantin sopimuksen sopimusvaltioiden ja 
muiden rauhankumppanuuteen osallistuvien valtioiden välillä niiden joukkojen asemasta tehdyn sopimuksen toisen 
lisäpöytäkirjan hyväksymisestä ja laeiksi sopimusten ja pöytäki 
 

1 Saapumis- ^1 f l          * A i  Rkl? H oi'&si<iV\4  
1 vaihe     

Täysistunto lähettänyt 04.02.2005 ulkoasiainvaliokuntaan mietintöä varten 
Täysistunto lähettänyt 04,02.2005 perustuslakivaliokuntaan lausuntoa varten 
Täysistunto lähettänyt 04.02.2005 lakivaliokuntaan lausuntoa varten 
Täysistunto lähettänyt 04.02.2005 puolustusvaliokuntaan lausuntoa varten 

Ulkoasiainvaliokunta 

Saapunut 07.02.2005 
 

Käsittelyvaiheet 
 
08.02.2005      Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön, antamista varten. I 

käsittely 
08.03.2005      Merkitty saapuneeksi lausunto - 

PuVL 2/2005 vp 
 

Perustuslakivaliokunta 

Saapunut 04.02.2005 
 

Käsittelyvaiheet 
 
08.02.2005 Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten. 
18.02.2005      Asiantuntijoiden kuuleminen 

- yksikön päällikkö Päivi Kaukoranta, ulkoasiainministeriö (K) 
- professori Tuomas Ojanen, (K) 
- professori Kaarlo Tuori, (K) 
Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi. 

 

Lakivaliokunta 
Saapunut 07.02.2005 

Käsittely päättynyt 18.03.2005 La VL 3/2005 vp 

Käsittelyvaiheet 

08.02.2005 Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten. 
02.03.2005     Asiantuntijoiden kuuleminen 
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- lainsäädäntöneuvos Ronald Wrede, ulkoasiainministeriö (K) 
- lainsäädäntöneuvos Ilari Hannula, oikeusministeriö (K) 

- finanssineuvos Antero Toivainen, valtiovarainministeriö 
Jatkettu I käsittely 

03.03.2005      Merkitty saapuneeksi 
- puolustusministeriön kirjallinen lausunto. 

18.03.2005      Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi. 
18.03.2005 Yleiskeskustelu 

Yksityiskohtainen käsittely 
Valmistunut: 
- LaVL 3/2005 vp 

 

Puolustusvaliokunta 

Saapunut 07.02.2005 

Käsittely päättynyt 03.03.2005 PuVL 2/2005 vp 
Käsittely päättynyt PuVP 9/2005 vp 
 

Käsittelyvaiheet 
 
Asian ilmoittaminen 

08.02.2005 Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten. I 

käsittely 
22.02.2005      Asiantuntijoiden kuuleminen 

- yksikön päällikkö, lainsäädäntöneuvos Päivi Kaukoranta, 
ulkoasiainministeriö 

Jatkettu I käsittely 
01.03.2005      Asiantuntijoiden kuuleminen 

- vanhempi hallitussihteeri Sami Paatero, puolustusministeriö 
- majuri Harri Suni, Pääesikunta 
Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi. 
Yleiskeskustelu 

I käsittely 
03.03.2005 

 

Yksityiskohtainen käsittely 
Valmistunut: 
- PuVL 2/2005 vp 
Todettiin, että asian käsittely valiokunnassa oli päättynyt. 
- PuVL 2/2005 vp 
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Hallituksen esitys EU SOFA:n, korvausvaatimuksista luopumisesta tehdyn sopimuksen ja PfP SOFANrn 
toisen lisäpöytäkirjan sekä niiden voimaansaattamislakien hyväksymisestä 

 
 
 
 
 
 

Lakivaliokunnan käsiteltävänä on hallituksen esitys Euroopan unionin soti-
lasesikunnan ja unionin käyttöön mahdollisesti asetettujen esikuntien ja joukkojen 
sotilas- ja siviilihenkilöiden asemasta tehdyn sopimuksen (EU SOFA), 
korvausvaatimuksista luopumisesta Euroopan unionin kriisinhallintaoperaatioiden 
yhteydessä tehdyn sopimuksen sekä Pohjois-Atlantin sopimuksen sopimusvaltioiden 
ja muiden rauhankumppanuuteen osallistuvien valtioiden välillä niiden joukkojen 
asemasta tehdyn sopimuksen (PfP SOFA) toisen lisäpöytäkirjan (Pariisin pöytäkirja) 
hyväksymisestä ja laeiksi sopimusten ja pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien 
määräysten voimaansaattamisesta (HE 268/2005 vp). 

Esityksellä pyydetään eduskunnan hyväksymistä kolmelle toisistaan muodollisesti 
riippumattomalle sopimukselle. Koska sopimuksilla kuitenkin on asiallisia 
yhtymäkohtia ja ne sisältävät osittain samanlaisia määräyksiä, on päädytty laatimaan 
niistä yksi hallituksen esitys. 
 
 
 

1. Sopimusten keskeinen sisältö 

1.1. EU SOFAssa (SOFA=Status of Forces Agreement, joukkojen asemaa koskeva 
sopimus) määrätään Euroopan unionin sotilasesikuntien ja muiden Euroopan unionin 
toimielinten käyttöön asetettujen esikuntien ja joukkojen sotilas-ja siviilihenkilöstön 
asemasta sekä unionin jäsenvaltioiden tällaisten joukkojen käyttöön asettaman 
sotilas-ja siviilihenkilöstön asemasta. 

1.2. Korvausvaatimuksista luopumista koskeva sopimus täydentää EU SOFAa, 
koska sitä laadittaessa on otettu huomioon ainoastaan tilanteet, joissa vahinkoa 
aiheutetaan jäsenvaltioiden alueella. Korvausvaatimuksista luopumista koskevan 
sopimuksen määräykset tulevat sovellettaviksi silloin, kun jäsenvaltioiden väliset 
vaatimukset johtuvat aavalla merellä tai kolmannen maan alueella tehdystä teosta. 

1.3. PfP SOFAn toisella lisäpöytäkirjalla (Pariisin pöytäkirja) Suomi sitoutuu 
noudattamaan Pariisissa vuonna 1952 kansainvälisten sotilasesikuntien asemasta 
tehtyä pöytäkirjaa tarvittavin mukautuksin. Pariisin pöytäkir 

ja sisältää määräykset siitä, kuinka NATO SOFAn (eli Pohjois-Atlantin sopimuksen 
sopimusvaltioiden välillä vuonna 1951 tehty sopimus niiden joukkojen asemasta) 
määräyksiä on sovellettava NATOn esikuntiin ja niiden henkilöstöön. 

Lakivaliokunta käsittelee asiantuntijakutsun mukaan esitykseen sisältyviä 
sopimuksia siltä osin kuin niissä on kyse lainkäyttö- ja tuomiovaltaan ja 
vahingonkorvausvastuuseen liittyvistä kysymyksistä. 
 
 
 

2. Lainkäyttö- ja tuomiovaltaan ja vahingonkorvausvastuuseen liittyvät 
kysymykset 
 
2.1. EUSOFA 

EU SOFAn 8 artiklan mukaan EU:n toimielinten palvelukseen siirretyillä sotilas-ja 
siviilihenkilöillä on oikeudellinen koskemattomuus heidän virantoimituksessaan 
esittämiensä lausumien ja virantoimitukseen liittyvien toimien osalta. Oikeudellisen 
koskemattomuuden rajaus noudattaa tavanomaisesti kansainvälisten järjestöjen 
palveluksessa olevien henkilöiden erioikeuksia ja vapauksia. Se merkitsee 
vapautusta kaikesta siviili- hallinto-ja rikosoikeudellisesta tuomiovallasta 
jäsenvaltioiden lainkäyttöpiirissä, ellei koskemattomuudesta erikseen luovuta. 
Erioikeuksien ja vapauksien väärin-käyttöepäilyjen käsittelyä koskeva määräys ei ole 
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kovin tavanomainen, mutta sellainen sisältyy esimerkiksi EU:n satelliittikeskusta 
koskevaan päätökseen, jonka Suomi on hyväksynyt. 

EU SOFAn 12 artiklan mukaan poliisioikeuksien käyttämisestä leireissä, laitoksissa, 
esikunnissa ja muissa tiloissa sovitaan vastaanottajavaltion kanssa tehdyliä 
sopimuksella. Tällainen poliisi voi toimia sanottujen tilojen ulkopuolella ainoastaan 
vastaanottajavaltion viranomaisten kanssa sovituin tavoin ja yhteistoiminnassa 
niiden kanssa. Kyseinen määräys poikkeaa NATO SOFAsta siten, että oikeus 
käyttää poliisioikeuksia leireissä, laitoksissa, esikunnissa ja muissa tiloissa rajoittuu 
tiloihin, jotka ovat yksinomaan lähettäjävaltion yksiköiden, muodostelmien ja 
elimien hallussa ("occupied exclusively by them", "occupes exclusivement par 
eux","som uteslutande används av dem"). Sanamuoto on jossain määrin 
tulkinnanvarainen, mutta se viittaa siihen, että, jos tiloissa on tällaisiin yksiköihin, 
muodostelmiin tai elimiin kuulumattomia henkilöitä, ei kysymyksessä ole 
yksinomaan lähettäjävaltion yksiköiden, muodostelmien ja elimien hallussa oleva 
tila, eikä EU SOFAn 12 artiklan 1 kohta soveltuisi. Silloin lähettäjävaltion poliisi 
voisi toimia ainoastaan artiklan 2 kohdassa mainitulla tavalla eli vastaanottajavaltion 
viranomaisten kansa sovituin tavoin ja yhteistoiminnassa näiden kanssa. Lisäksi on 
huomattava, että poliisioikeuksien käyttäminen myös 12 artiklan 1 kohdan nojalla 
perustuu vastaanottajavaltion kanssa tehtyyn sopimukseen ja tällaisessa 
sopimuksessa voidaan varmistaa sopimuksen määräyksen tulkinnan yhteensopivuus 
Suomen oikeusjärjestelmän kanssa. 

varikon ja paikkaan kohdistuvan etsinnän osalta. Määräys on tavanomainen 
erioikeuksia ja vapauksia koskevissa sopimuksissa. 

EU SOFAn 17 artikla koskee rikoslainkäyttö- ja kurinpitovaltaa koskevan 
toimivallan jakautumista lähettäjä- ja vastaanottajavaltion kesken. Lähettäjävaltiolla 
on yleinen oikeus käyttää oman lainsäädäntönsä mukaista tuomiovaltaa 
sotilashenkilöihin nähden ja myös siviilihenkilöihin nähden silloin, kun 
siviilihenkilöt kuuluvat kyseisen valtion asevoimia koskevan lain alaisuuteen sen 
vuoksi, että heidät on lähetetty kyseisten joukkojen mukana. Vastaanottajavaltion 
viranomaiset voivat käyttää tuomiovaltaa sotilas-ja siviilihenkilöihin ja näiden 
huollettaviin nähden, kun kyseessä ovat vastaanottajavaltion alueella tehdyt rikokset, 
jotka ovat vastaanottajavaltion lainsäädännön mukaan rangaistavia. Sopimuksen 17 
artiklan määräykset perustuvat NATO SOFAn VII artiklan määräyksiin tietyin 
mukautuksin. Sopimuksen 17 artiklassa ei käytetä kuitenkaan ilmaisua 
lähettäjävaltion "sotilasviranomaisten" oikeus käyttää tuomiovaltaa, vaan 
lähettäjävaltion "viranomaisten" oikeus käyttää tuomiovaltaa, koska kaikissa 
jäsenvaltioissa tällainen tuomiovalta ei kuulu sotilasviranomaisille. Artiklan 1 ja 2 
kappaleesta on myös jätetty pois Suomenkin kannalta ongelmallinen ilmaisu 
"käyttää tuomiovaltaa vastaanottajavaltiossa". 
 
Lähettäjävaltiolla on yksinomainen tuomiovalta, kun kyseessä ovat rikokset, jotka 
rangaistavia lähettäjävaltion mutta eivät vastaanottajavaltion lainsäädännön nojalla. 
Tällaisiin rikoksiin kuuluvat muun muassa lähettäjävaltion turvallisuuteen 
kohdistuvat rikokset. Vastaanottajavaltiolla on taas yksinomainen tuomiovalta, kun 
kysymyksessä ovat rikokset, jotka ovat rangaistavia vastaanottajavaltion mutta eivät 
lähettäjävaltion lainsäädännön nojalla. Tällaisiin rikoksiin kuuluvat muun muassa 
vastaanottajavaltion turvallisuuteen kohdistuvat rikokset. Artiklan 5 kohdan mukaan 
turvallisuuteen kohdistuvia rikoksia ovat maanpetos, sabotaasi, vakoilu tai 
valtiosalaisuuksiin tai valtion kansalliseen puolustukseen liittyviä salaisuuksia 
koskevan lainsäädännön rikkominen. Artiklan 3—5 kohdan määräykset vastaavat 
NATO SOFAn VII artiklan 2 kappaleen määräyksiä, vaikkakin ilmaisuja on hieman 
uudistettu. 
 
Lähettäjävaltiolla on ensisijainen oikeus käyttää tuomiovaltaa, kun kyseessä ovat 
rikokset ainoastaan lähettäjävaltion omaisuutta tai turvallisuutta vastaan tai rikokset 
lähettäjävaltion sotilas- tai siviilihenkilöstön tai huollettavan henkilöä tai omaisuutta 
vastaan. Lähettäjävaltiolla on myös ensisijainen tuomiovalta rikoksissa, jotka 
johtuvat teosta tai laiminlyönnistä virkatehtävissä. Kaikkien muiden rikosten osalta 
vastaanottajavaltiolla on ensisijainen oikeus käyttää tuomiovaltaa. 
 

Artiklan määräykset eivät anna sen 7 kohdan mukaan lähettäjävaltiolle oikeutta 
käyttää tuomiovaltaa sellaisiin henkilöihin nähden, jotka ovat vastaanottajavaltion 
kansalaisia taijoilla on siellä kotipaikka, jolleivät henkilöt kuulu lähettäjävaltion 
joukkojen henkilöstöön. Artiklan 6 ja 7 kohdan määräykset vastaavat NATO SOFAn 
VII  artiklan  3  ja  4  kappaleen  määräyksiä.  NATO  SOFAn  VII  artiklan  5—9  
kappaleen määräyksiä viranomaisten poliisiyhteistyöstä ja oikeudellisesta 
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yhteistyöstä ei ole ollut tarpeen sisällyttää EU SOFAan, koska siitä on sovittu 
Euroopan unionista tehdyn sopimuksen VI osaston yhteistyötä koskevilla toimilla. 
 

Suomen rikosoikeuden soveltamisalasta säädetään rikoslain 1 luvussa. Suomessa 
tehtyyn rikokseen sovelletaan Suomen lakia. Suomen viranomaisten tuomiovalta 
tapauksissa, joissa Suomi on lähettäjävaltiona, perustuu rikoslain 1 luvun 3—7 
§:ään. Rikoslain 1 luvun 15 §:ssä säädetään, että jos Suomea velvoittavassa 
kansainvälisessä sopimuksessa tai muussa Suomea kansainvälisesti velvoittavassa 
säädöksessä tai määräyksessä jossakin tapauksessa on rajoitettu Suomen 
rikosoikeuden soveltamisalaa siitä, mitä tässä luvussa säädetään, noudatetaan 
tällaista rajoitusta niin kuin siitä on sovittu. EU SOFAn 17 artiklan määräykset eivät 
merkittävästi rajoita Suomen rikosoikeuden soveltamisalaa, koska määräykset on 
pääosin sopusoinnussa rikoslain 1 luvun säännösten kanssa. Sopimuksen 6 artiklan 
määräykset ensisijaisesta tuomiovallasta rajoittavat kuitenkin jossain määrin Suomen 
viranomaisten mahdollisuutta käyttää tuomiovaltaa. 
 

Ruotsi antoi allekirjoittamisen yhteydessä lausuman, jossa todettiin, että sopimuksen 
17 artikla ei anna lähettäjävaltiolle oikeutta harjoittaa tuomiovaltaa Ruotsin alueella. 
Kyseinen määräys ei varsinkaan anna lähettäjävaltiolle oikeutta perustaa 
tuomioistuimia tai panna täytäntöön tuomioita Ruotsin alueella. Lausuma ei vaikuta 
sopimuksen 17 artiklan mukaiseen lähettäjävaltion ja vastaanottajavaltion väliseen 
tuomiovallan jakoon, eikä myöskään vaikuta lähettäjävaltion oikeuteen käyttää 
tällaista tuomiovaltaa omalla alueellaan sen jälkeen, kun 17 artiklassa tarkoitetut 
henkilöt ovat palanneet lähettäjävaltioon. Lausuma ei myöskään estä lähettäjävaltion 
sotilasviranomaisia toteuttamasta Ruotsin alueella asianmukaisia, välittömästi 
tarvittavia toimia joukkojen sisäisen järjestyksen ja turvallisuuden varmistamiseksi. 
Myös Itävalta on antanut samaan asiaan liittyvän yksipuolisen lausuman. 
 

Ruotsin lausuma vastaa Suomen tulkintaa sopimuksen määräysten tulkitsemisesta. 
Suomi ja Ruotsi antoivat samantyyppiset selitykset PfP SOFAn ratifioimisen 
yhteydessä. EU SOFAn 17 artikla ei ole kuitenkaan identtinen NATO SOFAn 
vastaavan määräyksen kanssa. EU SOFAn määräystä muutettiin sopimusta 
valmisteltaessa juuri Suomen ja Ruotsin kantojen johdosta siten, että artiklasta 
poistettiin ilmaisu "vastaanottajavaltiossa" ("within the receiving state", "sur le 
territoire de l'état de séjour"). Kyseinen ilmaisu oli merkittävä syy siihen, että Suomi 
katsoi PfP SOFAn ratifioimisen yhteydessä tarpeelliseksi antaa selitys, jolla 
varmistettiin se, että lähettäjävaltion tuomioistuimet eivät voi käyttää 
tuomiovaltaansa tosiasiallisesti Suomen alueella. EU SOFAn 17 artiklan toisenlaisen 
muotoilun huomioon ottaen vastaavaa lausumaa ei pidetty tarpeellisena Suomen 
allekirjoituksen yhteydessä. Vaikka Suomen kansallinen lausuma EU SOFAn 17 
artiklan tulkinnasta ei EU SOFAn ja NATO SOFAn määräysten erilaisten 
sanamuotojen valossa näyttäisi välttämättömältä, esitetään, että Suomi antaisi 
sopimuksen hyväksymisen yhteydessä selityksen, jonka mukaan Suomi katsoo, että 
EU SOFAn 17 artikla ei anna lähettäjävaltion tuomioistuimille oikeutta käyttää 
tuomiovaltaa Suomen alueella. 
 
 

Jäsenvaltiot sopivat vahingonkorvauksen suuruudesta, jos vahinko aiheutuu muulle 
omaisuudelle, jonka jäsenvaltio omistaa ja joka sijaitsee sen alueella. Jäsenvaltiot 
luopuvat kuitenkin korvausvaatimuksista, jos vahinko alittaa määrän, joka 
vahvistetaan neuvoston päätöksellä. Jäsenvaltiot luopuvat esittämästä toisille 
jäsenvaltioille korvausvaatimuksia, jotka koskevat niiden joukkojen sotilas- tai 
siviilihenkilöille virkatehtävissä aiheutunutta vammaa tai kuolemaa. 
 

Kolmansille osapuolille aiheutetusta vahingonkorvausvaatimusten suorittamisesta 
aiheutuneet kustannukset jaetaan jäsenvaltioiden kesken siten, että jos yksi 
lähettäjävaltio on yksin vastuussa, vastaanottajavaltio maksaa 25 prosenttia ja 
lähettäjävaltio 75 prosenttia. Jos useampi valtio on vastuussa, korvausmäärä jaetaan 
tasan niiden kesken. Jos vastaanottajavaltio ei ole lainkaan vastuussa, on sen osuus 
kuitenkin vain puolet lähettäjävaltion korvausvastuusta. 
 

Kun sotilas- tai siviilihenkilöille esitetään korvausvaatimuksia toimista tai 
laiminlyönneistä, jotka eivät ole tapahtuneet virkatehtäviä suoritettaessa 
vastaanottajavaltion viranomaiset käsittelevät korvausvaatimuksen ja arvioivat 
kohtuullisen korvauksen. Lähettäjävaltio voi päättää, onko se halukas maksamaan 
kohtuullisen korvauksen. Määräys ei vaikuta vastaanottajavaltion tuomioistuimen 
toimivaltaan käsitellä kannetta tällaisissa tapauksissa. 
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Kysymykset siitä, onko vahinkoa aiheuttanut toimi tai laiminlyönti tapahtunut 
virkatehtäviä suoritettaessa tai onko ajoneuvon käyttö ollut luvatonta, ratkaistaan 
tarvittaessa asianomaisten jäsenvaltioiden välisillä neuvotteluilla. Lähettäjävaltion ja 
vastaanottajavaltion viranomaiset avustavat korvausvaatimuksia koskevan 
todistusaineiston hankkimisessa. Sopimus sisältää määräyksen välimiesmenettelystä 
silloin, kun jäsenvaltiot eivät pääse sopimukseen korvausvaatimusten selvittämistä 
koskevassa riidassa. 
 

Sopimuksen 18 artiklan määräys perustuu NATO SOFAn VIII artiklan määräyksiin. 
Tietyt mukautukset ovat kuitenkin olleet tarpeen, koska NATO SOFAssa muun 
muassa viitataan Pohjois-Atlantin sopimuksen mukaisiin operaatioihin ja NATO 
SOFAn VIII artiklan 2 kappaleessa tarkoitetun välimiehen voi viime kädessä 
nimittää Pohjois-Atlantin neuvoston sijaisten puheenjohtaja. EU SOFAssa tällainen 
nimitysoikeus uskotaan Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen presidentille. EU 
SOFA ei sisällä myöskään NATO SOFAn tavoin kiinteitä summia, jonka alittavista 
vaatimuksista jäsenvaltiot ovat velvollisia luopumaan. EU SOFAn mukaan tällainen 
summa vahvistetaan neuvoston yksimielisesti tekemällä päätöksellä. 
 

Suomessa sattuneiden vahinkojen korvaamiseen sovelletaan lähtökohtaisesti 
vahingonkorvauslakia (412/1974). Lain 3 luvussa säädetään työnantajan ja 
julkisyhteisön korvausvastuusta. Lain 3 luvun 1 §:n mukaan työnantaja on 
velvollinen korvaamaan vahingon, jonka työntekijä virheellään tai laiminlyönnillään 
työssä aiheuttaa. Sanottu koskee myös valtiota ja muuta julkista yhteisöä, kun 
vahinko on aiheutunut julkisyhteisön työntekijän tai yhteisöön virka- tai siihen 
verrattavassa palvelussuhteessa olevan henkilön virheestä tai laiminlyönnistä 
toiminnassa, jota ei ole pidettävä julkisen vallan käyttämisenä. Lain 3 luvun 2 §:n 
mukaan julkisyhteisö on velvollinen korvaamaan julkista valtaa käytettäessä virheen 
tai laiminlyönnin johdosta aiheutuneen vahingon. Toisen jäsenvaltion luopuessa EU 
SOFAn mukaan esittämästä vahingon johdosta korvausvaatimuksia voi Suomen 
valtion korvausvelvollisuus jäädä toteutumatta, vaikka kysymyksessä olisikin va-
hinko, josta valtio olisi työnantajana vahingonkorvauslain 3 luvun mukaan 
vastuussa. Lain 4 luvussa säädetään työntekijän ja virkamiehen vastuusta. 
Sopimuksen määräykset eivät vaikuta välittömästi vahingonkorvauslain 4 luvussa 
tarkoitettuihin säännöksiin, mutta myös vahingon aiheuttaneen suomalaisen 
henkilön velvollisuus korvata aiheutettu vahinko voi jäädä toteutumatta, jos toinen 
jäsenvaltio luopuu sopimuksen mukaisesti korvausvaatimuksista. Sopimuksen 
määräykset eivät vaikuta kolmansien osapuolten oikeuteen vaatia korvauksia heille 
unionin kriisinhallintatehtävien yhteydessä aiheutuneista vahingoista. 
 

Artiklan 5 kohdan g alakohdan täytäntöönpanoa koskeva koskematto-muusmääräys 
poikkeaa muun muassa ulosottolain tuomioiden ja päätösten täytäntöönpanoa 
koskevista säännöksistä ja oikeudenkäymiskaaren 7 luvun säännöksistä. 
 

2.2. Korvausvaatimuksista luopumisesta tehty sopimus 
 

Sopimuksen 2 artikla sisältää sopimuksen soveltamisalaa koskevan määräyksen. 
Korvausvaatimusten tulee johtua Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 17 artiklan 
2 kohdassa tarkoitettujen tehtävien valmistelemisen tai toteuttamisen yhteydessä 
aiheutuneista vahingoista, loukkaantumisista tai kuolemantapauksista. Sopimusta ei 
sovelleta kuitenkaan niihin tapauksiin, jotka kuuluvat EU SOFAn soveltamisalaan. 
 

Sopimuksen 3 artiklan mukaan jäsenvaltio luopuu esittämästä muille jäsenvaltioille 
korvausvaatimuksia sen sotilas- tai siviilihenkilöiden heidän virallisten tehtäviensä 
suorittamisen yhteydessä sattuneen loukkaantumisen tai kuoleman johdosta lukuun 
ottamatta tapauksia, joissa on kyse törkeästä huolimattomuudesta tai tahallisesta 
laiminlyönnistä. Viimeksi mainittua rajausta lukuun ottamatta 3 artiklan määräykset 
ovat samansisältöiset kuin EU SOFAn 18 artiklan 4 kappaleen määräykset. 
 

Jäsenvaltio luopuu esittämästä muille jäsenvaltioille korvausvaatimuksia sellaisesta 
omaisuudesta, jonka se omistaa ja jota käytetään Euroopan unionista tehdyn 
sopimuksen 17 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen tehtävien, myös harjoitusten, 
valmistelussa ja toteuttamisessa, jos vahingon on aiheuttanut toisen jäsenvaltion 
sotilas- tai siviilihenkilö edellä mainittujen tehtävien yhteydessä tai jos se on 
aiheutunut tällaisen tehtävän yhteydessä toisen jäsenvaltion omistaman ajoneuvon, 
aluksen tai ilma-aluksen käytöstä. Myös korvausvaatimuksista, jotka koskevat 
meripelastusta, luovutaan tietyin edellytyksin. EU SOFAn 18 artiklan 1 kappaleen 
määräyksistä poiketen korvausvaatimuksista luopuminen ei koske kuitenkaan 
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tapauksia, joissa on kyse törkeästä huolimattomuudesta tai tahallisesti 
laiminlyönnistä. 
 

Korvausvaatimukset, joiden esittämisestä ei ole luovuttu, käsitellään asianomaisten 
jäsenvaltioiden välisillä neuvotteluilla, jollei muuta sovita. Jäsenvaltio luopuu 
kuitenkin korvausvaatimuksestaan, jos vahinkojen määrä on alle 10 000 euroa. Tätä 
määrää voidaan muuttaa neuvostossa kokoontuvien jäsenvaltioiden yksimielisesti 
tekemällä päätöksellä. 
 

Sopimuksen 4 ja 5 artiklan määräykset eivät muodosta perustetta, jonka nojalla 
jäsenvaltio voi kieltäytyä maksamasta muille kuin tämän sopimuksen osapuolena 
oleville valtioille korvauksia vahingoista, joita on aiheutunut kyseisen kolmannen 
osapuolen omaisuudelle, jota se on antanut jäsenvaltioiden käyttöön vuokra-, 
leasing-, tilaus- tai muunlaisin järjestelyin. 
 

Sopimuksen 3—6 artiklassa määrätään vahingonkorvausvastuun jakautumisesta ja 
vaatimusten käsittelyjärjestyksestä. Määräykset liittyvät Suomessa erityisesti 
vahingonkorvauslain säännöksiin, joita selostetaan edellä EU SOFAn 18 artiklan 
määräysten yhteydessä. 
Sopimuksen 7 artikla sisältää välimiesmenettelyn, jolla on tarkoitus ratkaista 
korvausvaatimuksia koskevat riidat, joita jäsenvaltiot eivät kykene ratkaisemaan 
asianomaisten jäsenvaltioiden välisillä neuvotteluilla. Jäsenvaltioiden julistus. 
Jäsenvaltiot antoivat sopimuksen allekirjoittamisen yhteydessä julistuksen, jonka 
mukaan ne pyrkivät omien oikeusjärjes-telmiensä rajoissa rajoittamaan sotilas- ja 
siviilihenkilöiden loukkaantumisen tai kuoleman tai niiden omistaman tai käyttämän 
omaisuuden vahingoittumisen johdosta muille jäsenvaltioille esitettäviä 
korvausvaatimuksia, elleivät vahingot johdu törkeästä huolimattomuudesta tai 
tahallisesti laiminlyönnistä. 
 

2.3. Pariisin pöytäkirja 
 
PfP SOFAn toinen lisäpöytäkirja saa sisältönsä viittaustekniikalla Nato SOFAn 
Pariisin pöytäkirjasta. 
 

Pariisin pöytäkirjan 4 artiklan 1 kappaleen a kohdan mukaan oikeus käyttää 
rikoslainkäyttö- ja kurinpitovaltaa NATO SOFAn VII artiklan mukaisesti kuuluu sen 
valtion sotilasviranomaisille, jonka asevoimia koskevan oikeuden alaisena henkilö 
mahdollisesti on. Määräys on ymmärrettävissä sitä taustaa vasten, että Natolla 
itsellään ei ole sellaista kansainvälistä toimielintä, joka voisi käyttää liittouman 
nimissä rikoslainkäyttö- tai kurinpitovaltaa. Suomen rikoslain soveltamisalasta 
säädetään rikoslain 1 luvussa. Suomessa tehtyyn rikokseen sovelletaan Suomen 
lakia. Suomen viranomaisten tuomiovalta tapauksissa, joissa Suomi on 
lähettäjävaltiona, perustuu rikoslain 1 luvun 3—7 §:ään. Rikoslain 1 luvun 15 §:ssä 
säädetään, että jos Suomea velvoittavassa kansainvälisessä sopimuksessa tai muussa 
Suomea kansainvälisesti velvoittavassa säädöksessä tai määräyksessä jossakin 
tapauksessa on rajoitettu Suomen rikosoikeuden soveltamisalaa siitä, mitä tässä 
luvussa säädetään, noudatetaan tällaista rajoitusta niin kuin siitä on sovittu. Jos 
Suomi on vastaanottajavaltiona Naton kansainvälisen esikunnan henkilöstön 
liikkuessa Suomen alueella, on lähettäjävaltiolla oikeus käyttää NATO SOFAn VII 
artiklan mukaista rikoslainkäyttö ja kurinpitovaltaa. Suomi PfP SOFAn 
ratifioimiskirjan tallettamisen yhteydessä antanut seuraavan selityksen: "Pohjois-
Atlantin sopimuksen sopimuspuolten niiden joukkojen asemasta tehdyn sopimuksen 
VII artiklan mukaisen lähettäjävaltion sotilasviranomaisten toimivallan 
hyväksyminen Suomen toimesta ei koske lähettäjävaltion tuomioistuinten 
tuomiovallan harjoittamista Suomen alueella." PfP SOFAn toisen lisäpöytäkirjan I 
artiklan 1 kappaleen a kohdan mukaan viitattaessa NATO SOFAan tarkoitetaan 
sopimusta siten kuin sitä sovelletaan PfP SOFAn nojalla. Näin ollen Suomen 
selityksellä on merkitystä myös toisen lisäpöytäkirjan ja Pariisin pöytäkirjan 
soveltamisen yhteydessä. Tarkoituksena on, että PfP SOFAn toisen lisäpöytäkirjan 
hyväksymisen yhteydessä Suomi viittaa PfP SOFAn ratifioimisen yhteydessä 
antamaansa selitykseen. 
 

Pöytäkirjan 4 artiklan 1 kappaleen b kohdan mukaan NATO SOFAn II artiklan, III 
artiklan 4 kappaleen, VII artiklan 5 kappaleen a kohdan ja 6 kappaleen a kohdan, 
VIII artiklan 9 ja 10 kappaleen sekä XIII artiklan mukaiset velvollisuudet kuuluvat 
sekä Naton esikunnalle että sille valtiolle, jonka armeijasta tai sen jäsenestä tai 
työntekijästä tai sellaisen huollettavasta on kysymys. Lähettäjävaltion ja Naton 
esikunnan tulee auttaa vastaanottajavaltion viranomaisia henkilön pidättämisessä ja 
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hänen toimittamisessaan sille viranomaiselle, jonka on määrä harjoittaa 
tuomiovaltaa. Lähettäjävaltion ja Naton esikunnan tulee auttaa vastaanottajavaltiota 
rikosten tutkinnassa ja todistusaineiston keräämisessä. Lähettäjävaltio tai Naton 
esikunta ei vaadi henkilöille vapautusta vastaanottajavaltion tuomioistuinten 
tuomiovallasta riita-asioissa erikseen mainituin poikkeuksin ja lähettäjävaltio ja 
Naton esikunta toimivat vastaanottajavaltion viranomaisten kanssa yhteistyössä va-
hingonkorvausasioiden puolueetonta oikeuskäsittelyä varten. Poliisioikeuk-sien 
käyttämisestä säädetään Suomessa muun muassa poliisilaissa , puolustusvoimien 
virka-avusta poliisille annetussa laissa ja poliisin tehtävien suorittamisesta 
puolustusvoimissa annetussa laissa. 
 

Pöytäkirjan 4 artiklan 1 kappaleen d kohdan mukaan velvollisuudet, jotka asetetaan 
lähettäjävaltiolle NATO SOFAn VIII artiklan 6 ja 7 kappaleen nojalla, kuuluvat 
valtiolle, jonka armeijaan vahingon aiheuttanut henkilö kuuluu tai jonka armeijan 
palveluksessa hän on. Jos sellaista valtiota ei ole, lähettäjävaltion velvollisuudet 
kuuluvat Naton esikunnalle, jonka jäsen henkilö on. Viittaukset koskevat 
korvausvaatimuksia, jotka aiheutuvat laittomista toimista tai laiminlyönneistä 
vastaanottajavaltiossa ja jotka eivät ole tapahtuneet virkavelvollisuuksia 
suoritettaessa ja korvausvaatimuksia, jotka johtuvat lähettäjävaltion asevoimien 
ajoneuvon laittomasta käytöstä. Tässä kohdassa viitatut NATO SOFAn VIII artiklan 
6 ja 7 kappaleen määräykset poikkeavat Suomen vahingonkorvauslain säännöksistä. 
 

Pöytäkirjan 6 artiklan 1 kappaleen mukaan NATO SOFAn sopimuspuolille asetetut 
velvollisuudet luopua esittämästä korvausvaatimuksia NATO SOFAn VIII artiklan 
mukaisesti koskevat sekä liittouman esikuntaa että pöytäkirjan sopimuspuolia. 
Pöytäkirjan 6 artiklan 2 kappale sisältää tulkintasääntöjä, joita on sovellettava 
NATO SOFAn VIII artiklan 1 ja 2 kappaletta sovellettaessa. Naton esikunnan tai 
pöytäkirjan sopimuspuolen omaisuutta, jota esikunta käyttää on pidettävä 
sopimuspuolen omistamana ja sen asevoimien käyttämänä omaisuutena. Pöytäkirjan 
3 artiklan 1 kappaleessa määritellyn joukon tai siviilihenkilön tai Naton esikunnan 
muun työntekijän aiheuttamaa vahinkoa on pidettävä sopimuspuolen asevoimien tai 
työntekijän aiheuttamana vahinkona. NATO SOFAn VIII artiklan 3 kappaleessa 
käytetty ilmaisu "sopimuspuolen omistama" kattaa myös liittouman esikunnan 
omistamat alukset. Pöytäkirjan 6 artiklan 3 kappaleen mukaan NATO SOFAn VIII 
artiklan 5 kappaleessa tarkoitetut vaatimukset kattavat myös vaatimukset, jotka 
johtuvat Naton esikunnan työntekijän toimista tai laiminlyönneistä. 
 
Pöytäkirjan 10 artiklan mukaan kullakin strategisen tason esikunnalla on 
oikeushenkilöllisyys. Sillä on kelpoisuus tehdä sopimuksia ja hankkia ja vallita 
omaisuutta. Vastaanottajavaltio voi kuitenkin edellyttää, että toimivallan käytöstä 
sovitaan erikseen. On huomattava, että oikeushenkilöllisyys myönnetään ainoastaan 
strategisen tason esikunnille, ei muille Naton kansainvälisille esikunnille tai 
toimielimille. Yhteisön, organisaation tai vastaavan oikeushenkilöllisyydestä ja 
siihen liittyvästä oikeuskelpoisuudesta ja oikeudellisesta toimintakyvystä säädetään 
Suomessa lailla. Tällaisia säännöksiä sisältyy muun muassa yhdistyslakiin 
(503/1989), lakiin avoimesta yhtiöstä ja kommandiittiyhtiöstä (389/1988), 
osakeyhtiölakiin (734/1978), osuuskuntalakiin (1488/2001), säätiölakiin (109/1930) 
sekä Euroopan unionin turvallisuusalan tutkimuslaitokselle ja satelliittikeskukselle 
sekä 
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niiden elimille ja niiden henkilöstölle myönnettävistä erioikeuksista ja vapauksista 
tehdyn neuvostossa kokoontuneiden Euroopan yhteisöjen jäsenvaltioiden hallitusten 
edustajien virastojen oikeustoimikelpoisuudesta annettuun lakiin (1564/2001). 
Tällaisia säännöksiä sisältyy myös kansainvälisten velvoitteiden 
voimaansaattamiseen liittyviin blankettilakeihin. Esimerkiksi Kansainvälisen 
viinijärjestön perustamisesta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien 
määräysten voimaansaattamisesta annettu laki (1563/2001) koskee nimenomaan 
kyseisen järjestön oikeushenkilöllisyyttä. Kansainvälisten järjestöjen 
oikeushenkilöllisyyttä koskevaa yleistä lainsäädäntöä ei Suomessa ole. 
 
Pöytäkirjan 1 artiklan 1 kappaleen mukaan strategisen tason esikunta voi esiintyä 
NATO SOFAn VII artiklassa tarkoitetuissa vahingonkorvausoikeudenkäynneissä 
kantajana tai vastaajana. Vastaanottajavaltio ja esikunta voivat kuitenkin sopia, että 
tällaisissa tilanteissa vastaanottajavaltio esiintyy oikeudenkäynnissä esikunnan 
puolesta. Pöytäkirjan XI artiklan 2 kappaleen mukaan Naton esikunnan omaisuuteen 
tai varoihin ei voi kohdistaa täytäntöönpanotoimia, takavarikkoa tai kiinnitystä, 
lukuun ottamatta NATO SOFAn VII artiklan 6 kappaleen a kohdassa tai XIII 
artiklassa tarkoitettuja tapauksia. Viittaukset koskevat rikokseen liittyvien esineiden 
takavarikointia ja tullirikosten selvittämisen yhteydessä tapahtuvaa esineiden 
takavarikointia. 
 
Pöytäkirjan 11 artiklan 2 kappaleen määräykset poikkeavat monilta kohdin 
Suomessa voimassa olevasta lainsäädännöstä. Omaisuuden vapautus pakkotoimista 
koskee erilaisia hallinnollisia ja prosessuaalisia pakkokeinoja ja 
turvaamistoimenpiteitä. Paikkaan kohdistuvasta etsinnästä säädetään pak-
kokeinolain 5 luvussa sekä takavarikosta rikosasioissa saman lain 3 ja 4 luvussa. 
Takavarikosta turvaamistoimena säädetään uhkasakkolaissa. Omaisuuden 
pakkolunastuksesta säädetään muun muassa laissa kiinteän omaisuuden ja erityisten 
oikeuksien lunastuksesta. Valmiuslaissa säädetään omaisuuden pakkoluovutuksesta 
ja eräistä muista omaisuuteen kohdistuvista pakkotoimista poikkeusolojen aikana. 
Rikoksen liittyvästä menettämisseuraamuksesta säädetään muun muassa rikoslaissa. 
Ulosottolaissa säädetään tuomioiden ja päätösten täytäntöönpanosta. 
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LAUSUNTO EDUSKUNNAN LAKIVALIOKUNNALLE HALLITUKSEN ESITYKSESTÄ 
268/2004 vp. 
 
 

Hallituksen esityksellä pyydetään eduskunnan hyväksyminen Euroopan unionin joukkojen 
asemasta tehdylle sopimukselle (EU SOFA), korvausvaatimuksista luopumisesta Euroopan 
unionin kriisinhallintaoperaatioiden yhteydessä tehdylle sopimukselle ja PfP SOFAn toiselle 
lisäpöytäkirjalle. Oikeusministeriö on antanut hallituksen esityksen luonnoksesta 
ulkoasiainministeriölle 15.11.2004 päivätyn lausunnon, jossa ministeriö on tarkastellut EU 
SOFAn 12, 17 ja 18 artiklaa sekä PFP SOFAn lisäpöytäkirjan 4 artiklaa. Esityksessä on pääosin 
huomioitu oikeusministeriön esittämät näkökohdat. Seuraavassa on tiivistetty arvio mainituista 
säännöksistä. 
 

EU SOFAn 12 artikla 
koskee poliisioikeuksien käyttämistä leireissä, laitoksissa, esikunnissa ja muissa tiloissa sekä 
myös niiden ulkopuolella. Kysymys on julkisen vallan käytöstä Suomen alueella. Tällainen poliisi 
voisi artiklan 2 kappaleen perustelujen (s. 14) mukaan toimia sanottujen tilojen ulkopuolella 
ainoastaan vastaanottajavaltion viranomaisen kanssa sovituin tavoin ja yhteistoiminnassa näiden 
kanssa. Tämä ei olisi perustuslain kannalta ongelmallista (ks. PeVL 6/1997 vp). 
 

Sen sijaan 12 artiklan 1 kappale on tulkinnanvarainen. Epäselväksi jää, voivatko muut kuin 
suomalaiset yksiköt, muodostelmat ja elimet käyttää poliisin toimivaltuutta heidän hallussaan 
olevissa tiloissa lähettäjävaltion joukkoihin kuulumattomiin nähden. Ko. sopimusmääräyksen 
perusteella näyttäisi siltä, että poliisivaltuuksia voitaisiin 1 kappaleen nojalla käyttää ko. tiloissa 
riippumatta siitä, kehen valtuudet kohdistuvat (toisen valtion joukkoihin kuuluvat henkilöt kuten 
myös muut ko. tiloissa mahdollisesti oleskelevat voisivat olla kohteena). 
 

EU SOFAn 17 artikla 
Artikla koskee rikoslainkäyttö-ja kurinpitovaltaa koskevan toimivallan jakautumista. Ehdotetun 
17 artiklan 1 ja 2 kohdassa määrätään, milloin lähettäjävaltio ja vastaanottajavaltio voivat käyttää 
tuomiovaltaa. Ongelmalliselta näyttää lähettäjävaltion tuomiovalta Suomen alueella. Jotta 
sopimusta tulkittaisiin sopimuksen valmistelussa tarkoitetulla tavalla siten, ettei lähettäjävaltio 
voisi käyttää tuomiovaltaa Suomen alueella, hallitus esittää, että Suomi Ruotsin tapaan antaisi 
tarkoittamansa tulkinnan mukaisen selityksen sopimuksen ratifioinnin yhteydessä. Tämä vastaa 
oikeusministeriön kantaa. Oikeusministeriö katsoo myös, että sopimuksen valmistelussa 
tarkoitettu lähettäjävaltion tuomiovallan Suomen alueelta poissulkeva tulkinta, jota annettava 
selitys vahvistaisi, poistaa myös valtaosan artiklan ristiriidoista Suomen rikoslain 1 luvun 
soveltamisalan kanssa. 
 

Tuomiovallan järjestely PfP SOFAn toisessa lisäpöytäkirjassa. Lisäpöytäkirjan yhteydessä on 
myös kysymys EU SOFAn 17 artiklaa vastaavista tulkintaongelmista. Jos voidaan katsoa, kuten 
esityksessä, ettei PfP SOFAn toinen pöytäkirja mainittavasti laajenna aikoinaan säädettyä 
poikkeusta, PfP SOFAn toinen lisäpöytäkirja ei oikeusministeriönkään mukaan ole 
valtiosääntöoikeudellisesti 



 

ei oikeusministeriönkään mukaan ole valtiosääntöoikeudellisesti ongelmallinen. Hallitus esittää 
kuitenkin, että Suomi selvyyden vuoksi viittaisi PfP SOFAn toisen lisäpöytäkirjan hyväksymisen 
yhteydessä PfP SOFAn ratifioimisen yhteydessä antamaansa selitykseen. Tähän näkemykseen 
voidaan yhtyä. 
 

EU SOFAN 18 artiklassa määrätään eräistä vahingonkorvausoikeuden alaan liittyvistä 
kysymyksistä. Vahingonkorvausoikeuden alaan liittyvät määräykset poikkeavat osin merkittävästi 
vahingonkorvauslain (412/1974) säännöksistä ja vahingonkorvausoikeudellisissa asioissa 
tavanomaisesti noudatettavista menettelyistä. Perustuslain näkökulmasta määräykset ovat 

kuitenkin oikeusministeriön näkemyksen mukaan ongelmattomia. 
Puolustusministeriö 
Vanhempi hallitussihteeri Sami Paatero 
 
 

Eduskunta 
Lakivaliokunta 
 
 

Puolustusministeriön huomiot 
 
 

EU SOFA 
 
 

Yleistä 
• Sovelletaan EU:n alueella. 
• EU:n käyttöön mahdollisesti asetettavat sotilasesikunnat tai -joukot (sotilaat ja siviilit). 
• Euroopan yhteisöjen erioikeuksia ja -vapauksia koskeva pöytäkirja ei sovellu, eikä 

laajennettavissa sotilaihin. 
• EU  SOFA.n  taustalla  NATO/PfP  SOFA  sekä  Naton  esikuntien  asema  PfP  SOFAn  II  

lisäpöytäkirjan ja Pariisin pöytäkirjan nojalla 
• Pysyvän EU:n sotilasesikunnan (EUSE) lisäksi esimerkkinä sopimuksen tarkoittamista 

EU:n käyttöön mahdollisesti asetettavista esikunnista mainittakoon EU:n 
kriisinhallintaoperaatiota varten tapauskohtaisesti perustettava operaatio-esikunta (EU 
OHQ), joka tulisi toimimaan EU:n alueella, vaikka operaatio to-teutettaisiinkin EU:n 
ulkopuolella. Tällä hetkellä kolme suomalaista valmiudessa siirtymään tällaisen 
esikunnan tehtäviin, jos EU päättäisi aloittaa vuoden 2005 aikana 
kriisinhallintaoperaation. 

• Sopimus käytännössä sovellettavissa esim. operaatioiden osalta joukkojen/materiaalin 
kuljettamiseen operaatioalueelle EU-maiden kautta. Tällä hetkellä käynnissä EU:n 
Althea-operaatio Bosnia-Herzegovinassa. 

 
 

Sopimuksen sisältö 
• Sisällöllisesti keskeisimmät määräykset ovat rikosoikeudellista toimivaltaa, 

vahingonkorvauksia, aseenkantoa ja privilegioita koskevat määräykset. 
• Tuomiovallan käyttö rajoittaa jossain määrin Suomen viranomaisten toimivaltaa 

lähettäjävaltion henkilöstöön alueellamme. Toisaalta Suomen kannalta välttämätöntä, 
että oman henkilöstömme osalta toimivalta säilyy vastaavasti Suomella EU:n alueella 
toimittaessa. 

• Tarkoitus antaa selitys tuomiovallan käytöstä Suomen alueella. Lähettäjävaltion 
viranomaisilla ei olisi oikeutta käyttää tuomiovaltaa Suomen alueella. 

• Yhteistyö poliisi- ja oikeusasioissa säädelty Euroopan unionista tehdyssä sopimuksessa, 
jolloin ei tarpeen käsitellä EU SOFA.ssa vastaavalla tarkkuudella kuin NATO 
SOFA:ssa 

• Maahantulo tapahtuu aina kohdevaltion toimivaltaisten viranomaisten suostumuksella. 
Suomessa sovelletaan lähinnä aluevalvontalakia. 

• Sopimus sisältää myös velvoitteen noudattaa vastaanottajavaltion lakia ja pidättyä 
sopimuksen hengen vastaisesta toiminnasta. 

EU SOFAn ulkopuoliset järjestelyt 
• Tapauskohtaisesti sovitaan erityisjärjestelyistä joukkojen lähettäjän ja vastaanottajan 

kesken käytännön toiminnan osalta. 
• Kolmansien maiden kanssa on tehtävä erityissopimuksia, kun toiminta EU:n 

ulkopuolella. Tällaisia tilanteita sopimus ei kata. 

HE 268/2004 vp 



 

• Kriisinhallintaoperaatioissa lähtökohtana on lähettäjävaltion yksinomainen tuomiovalta 
kohdealueella. Tästä pyritään aina sopimaan vastaanottajavaltion kanssa, mikäli 
kyseisessä maassa on olemassa hallintorakenteita. 

 
 

Vahingonkorvaussopimus 

• Sovelletaan EU:n ulkopuolella jäsenmaiden välillä vastavuoroisesti. 
• Harjoituksissa ja operaatioissa. 
• Lisäksi kohdevaltion ja muiden joukkoja luovuttavien maiden kanssa sovittava erikseen 

mahdollisista vahingonkorvauksista luopumisesta. 
• Käytännössä sopimus olisi sovellettavissa tällä hetkellä esim. Althea-operaatiossa 

jäsenmaiden välillä. 
 

Pariisin pöytäkirja / PfP SOFA:n II lisäpöytäkirja 

Yleistä/sisältö 
• Kansainväliset esikunnat, lähinnä strategisen tason esikunnat esim. SHAPE. 
• Sisältö tulee pitkälti NATO/PfP SOFAsta. 
• Tarkoituksena viitata PfP SOFAn selitykseen tuomiovallan käytöstä (vrt. myös EU 

SOFA). 
• Strategisen tason esikunnilla oikeushenkilöllisyys. Tällä merkitystä käytännön 

yhteistyössä esim. SHAPE:n toimiessa Naton puolesta allekirjoittajana mm. joissakin 
harjoituksiin liittyvissä järjestelyissä. Vastaanottajavaltio voi edellyttää toimivallan 
käytöstä sopimista erikseen. 

• Lisäpöytäkirjasta lausuntokierros 1998, jolloin ei nähty esteitä pöytäkirjan al-
lekirjoittamiselle. 

 

Nykytilanne 
• Suomalaisen henkilöstön asema esikunnissa tällä hetkellä vaikea, koska emme ole 

Naton jäsen, emmekä II lisäpöytäkirjan sopimusosapuoli. 
• Tärkeä pöytäkirja, koska Naton komentorakenteita käytetään myös EU-operaatioissa. 
• Voi käytännössä tulla sovellettavaksi myös muutoin EU SOFAn kautta (19 artikla, 6 

kohdan nojalla). 
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Hallituksen esitys Euroopan unionin sotilasesi-
kunnan ja unionin käyttöön mahdollisesti ase-
tettujen esikuntien ja joukkojen sotilas- ja sivii-
lihenkilöiden asemasta tehdyn sopimuksen, 
korvausvaatimuksista luopumisesta Euroopan 
unionin kriisinhallintaoperaatioiden yhteydessä 
tehdyn sopimuksen sekä Pohjois-Atlantin so-
pimuksen sopimusvaltioiden ja muiden rauhan-
kumppanuuteen osallistuvien valtioiden välillä 
niiden joukkojen asemasta tehdyn sopimuksen 
toisen lisäpöytäkirjan hyväksymisestä ja laeiksi 
sopimusten ja pöytäkirjan lainsäädännön alaan 
kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta 

 

Ulkoasiain valioku n nalle 
 

JOHDANTO 

Vireilletulo 

Eduskunta on 4 päivänä helmikuuta 2005 lähettäessään hallituksen esityksen Euroopan unionin 

sotilasesikunnan ja unionin käyttöön mahdollisesti asetettujen esikuntien ja joukkojen sotilas-ja 

siviilihenkilöiden asemasta tehdyn sopimuksen, korvausvaatimuksista luopumisesta Euroopan 

unionin kriisinhallintaoperaatioiden yhteydessä tehdyn sopimuksen sekä Pohjois-Atlantin 

sopimuksen sopimusvaltioiden ja muiden rauhankumppanuuteen osallistuvien valtioiden välillä 

niiden joukkojen asemasta tehdyn sopimuksen toisen lisäpöytäkirjan hyväksymisestä ja laeiksi 

sopimusten ja pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (HE 

268/2004 vp) valmistelevasti käsiteltäväksi ulkoasiainvaliokuntaan samalla määrännyt, että 

lakivaliokunnan on annettava asiasta lausunto ulkoasiainvaliokunnalle. 

HE 268/2004 vp Versio 0.1 

Asiantuntijat 

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina 

- lainsäädäntöneuvos Ronald Wrede, ulkoasiainministeriö 

- lainsäädäntöneuvos Ilari Hannula, oikeusministeriö 

- finanssineuvos Antero Toivainen, valtiovarainministeriö. 
 

Lisäksi puolustusministeriö on antanut kirjallisen lausunnon. 
 
 
 

HALLITUKSEN ESITYS 
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Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi Brysselissä marraskuussa 2003 Euroopan 

unionin jäsenvaltioiden välillä tehdyn sopimuksen Euroopan unionin sotilasesi-kunnan ja 

Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 17 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen tehtävien, myös 

harjoitusten, valmistelemiseksi ja toteuttamiseksi Euroopan unionin toimielinten käyttöön 

mahdollisesti asetettujen esikuntien ja joukkojen palvelukseen siirrettyjen sotilas- ja 

siviilihenkilöiden sekä jäsenvaltioiden tätä varten Euroopan unionin käyttöön asettamien sotilas-

ja siviilihenkilöiden asemasta sekä Brysselissä huhtikuussa 2004 Euroopan unionin 

jäsenvaltioiden välillä tehdyn sopimuksen jäsenvaltion toiselle jäsenvaltiolle esittämistä 

korvausvaatimuksista, jotka koskevat sellaiselle omaisuudelle, jonka jäsenvaltio omistaa, jota se 

käyttää tai jolla se toimii, Euroopan unionin krii-sinhallintaoperaation yhteydessä aiheutunutta 

vahinkoa tai tällaisen operaation yhteydessä sattunutta jäsenvaltion sotilas- ja siviilihenkilöiden 

loukkaantumista tai kuolemaa, ja että eduskunta hyväksyisi joulukuussa 1997 tehdyn Pohjois-

Atlantin sopimuksen sopimusvaltioiden ja muiden rauhankumppanuuteen osallistuvien 

valtioiden välillä niiden joukkojen asemasta tehdyn sopimuksen toisen lisäpöytäkirjan sekä lait 

sopimusten ja pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. 

Euroopan unionin joukkojen asemasta tehdyssä sopimuksessa määrätään Euroopan 

unionin sotilasesikunnan ja muiden Euroopan unionin toimielinten käyttöön asetettujen 

esikuntien ja joukkojen sotilas-ja siviilihenkilöstön asemasta sekä unionin jäsenvaltioiden 

tällaisten joukkojen käyttöön asettaman sotilas-ja siviilihenkilöstön asemasta. 

Euroopan unionin joukkojen asemasta tehtyä sopimusta täydentää korvausvaatimuksista 

luopumisesta Euroopan unionin kriisinhallintaoperaatioiden yhteydessä tehty sopimus, jota 

sovelletaan silloin, kun vaatimukset johtuvat aavalla merellä tai kolmannen maan alueella 

tehdystä teosta. 

Pohjois-Atlantin sopimuksen sopimusvaltioiden ja rauhankumppanuuteen osallistuvien 

valtioiden joukkojen asemaa koskevan sopimuksen toisessa lisäpöytäkirjassa määrätään, että 

sopimuspuolet sitoutuvat noudattamaan keskinäisissä suhteissaan Pariisissa vuonna 1952 

kansainvälisten sotilasesikuntien asemasta tehtyä pöytäkirjaa tarvittavin mukautuksin. 

Euroopan unionin joukkojen asemasta tehty sopimus ja korvausvaatimuksista luo-

pumisesta Euroopan unionin kriisinhallintaoperaatioiden yhteydessä tehty sopimus tulevat 

voimaan toisen kuukauden ensimmäisenä päivänä siitä, kun viimeinen Euroopan unionin 

jäsenvaltio on ilmoittanut valtiosääntöoikeudellisten menettelyjensä päätökseen saattamisesta. 

Pohjois-Atlantin sopimuksen sopimusvaltioiden ja rauhankumppanuuteen osallistuvien 

valtioiden joukkojen asemaa koskevan sopimuksen toinen pöytäkirja on tullut kansainvälisesti 

voimaan huhtikuussa 1999. Pöytäkirja tulee Suomen osalta voimaan Suomen hyväksymiskirjan 

tallettamispäivänä. Lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan valtioneuvoston ja tasavallan 
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presidentin asetuksilla säädettävinä ajankohtina samaan aikaan kuin sopimukset ja pöytäkirja 

tulevat Suomen osalta voimaan. 

VALIOKUNNAN KANNANOTOT 

Perustelut 

Hallituksen esityksellä on saatettu eduskunnan hyväksyttäväksi kolme erillistä, toisistaan 

riippuvaa sopimusta, jotka käsittelevät Euroopan unionin toimielinten käyttöön mahdollisesti 

asetetun sotilas- ja siviilihenkilöstön asemaa. Sopimukset sisältävät määräyksiä henkilöstön 

oikeudellisesta koskemattomuudesta virantoimituksessa, rikos-lainkäyttö- ja kurinpitovaltaa 

koskevan toimivallan jakautumisesta, vahingonkorvausvaatimuksista luopumisesta sekä tietyistä 

hallinnollisista ja prosessuaalisista pakkokeinoista ja turvaamistoimenpiteistä. 

Sopimusmääräykset sisältävät selkeitä poikkeuksia Suomen viranomaisten siviili-, rikos- ja 

hallinto-oikeudelliseen lainkäyttö- ja tuomiovallasta. Hallituksen esityksen ja saamansa 

selvityksen nojalla valiokunta pitää Euroopan unionin oman sopimusjärjestelmän luomista 

perusteltuna ja sopimuksia hyväksyttävinä, mutta kiinnittää erityistä huomiota muutamiin 

Euroopan unionin joukkojen asemasta tehdyn sopimuksen (EU SOFA) sisältämiin määräyksiin. 

Valiokunta katsoo, että EU SOFA:n sisältämä rajaus oikeudellisesta koskemattomuudesta 

noudattaa tavanomaisesti kansainvälisten järjestöjen palveluksessa olevien henkilöiden 

erioikeuksia ja vapauksia ja on siten hyväksyttävissä. EU SOFA:n 12 artikla koskee 

poliisioikeuksien käyttämistä leireissä, laitoksissa, esikunnissa ja muissa tiloissa sekä myös 

niiden ulkopuolella. Artiklan 1 kappale jättää tulkinnanvaraiseksi kenellä on oikeus käyttää 

poliisin valtuuksia lähettäjävaltion tiloissa oleviin muihin kuin lähetettyihin joukkoihin kuuluviin 

henkilöihin. Valiokunta pitää tärkeänä, että edellä esitetyn osittain tulkinnanvaraisen määräyksen 

yhteensopivuus Suomen oikeusjärjestelmän kanssa varmistetaan myöhemmin mahdollisesti 

vastaanottajavaltion kanssa tehtävässä sopimuksessa. 

EU SOFA:n 17 artiklassa määrätään rikoslainkäyttö- ja kurinpitovaltaa koskevan 

toimivallan jakautumisesta lähettäjä- ja vastaanottajavaltion kesken. Lähettäjävaltion 

tuomiovalta perustuu siihen, että henkilöstö kuuluu heidän lähetettyihin joukkoihinsa. 

Vastaanottajavaltion viranomaiset voivat käyttää tuomiovaltaa henkilöstöön ja heidän 

huollettaviinsa, kun kyse on vastaanottajavaltion alueella tehdyistä rikoksista, jotka ovat sen 

lainsäädännön mukaan rangaistavia. Sopimusmääräykset antavat lähettäjävaltion viranomaisille 

kuitenkin oikeuden yksinomaiseen tuomiovaltaan, kun kyseessä on rikos, joka on rangaistava 

lähettäjävaltion mutta ei vastaanottajavaltion lainsäädännön nojalla. Tällaisiin rikoksiin kuuluvat 

muun muassa valtion turvallisuuteen liittyvät rikokset. Määräykset antavat yksinomaisen 
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tuomiovallan myös vastaanottajavaltiolle päinvastaisessa tilanteessa. Saamansa selvityksen 

mukaan valiokunta pitää perusteltuna, että Suomi antaisi Ruotsin ja Itävallan tavoin sopimuksen 

hyväksymisen yhteydessä selityksen, jonka mukaan Suomi ei tulkitse EU SOFA:n 17 artiklan 

tarkoittavan lähettäjävaltion tuomioistuinten oikeutta käyttää tuomiovaltaa Suomen alueella. 
 
 
 
 
Lausunto 
 
Lausuntonaan lakivaliokunta esittää ulkoasiainvaliokunnalle 

 

että ulkoasiainvaliokunta ottaa huomioon, mitä edellä 

on esitetty. 
Helsingissä 18 päivänä maaliskuuta 2005 
 

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa 

pj.    Tuija Brax/vihr 
vpj. —Susanna Rahkonen /3d 

jäs.   Esko Ahonen /kesk 
Lasse Hautala /kesk 
Tatja Karvonen /kesk 
Petri Neittaanmäki /kesk 
Heli Paasio /sd 
Lyly Rajala /kok 
 

Tero Rönni /sd Petri Salo 
/kok Pertti Salovaara /kesk 
Minna Sirnö /vas Timo Soini 
/ps Astrid Thors I x  
Mafja Tiura /kok . ^Jaja yapatvuori /kojc^        't) £A 

if^V^ 

Valiokunnan sihteerinä on toiminut 

valiokuntaneuvos Kirsi Pimiä. 


