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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi joukkotuhontana pidet
tävän rikoksen ehkäisemistä ja rankaisemista koskevan yleissopi
muksen eräiden säännösten hyväksymisestä annetun lain muutta
misesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta 
muuttaisi joukkotuhontana pidettävän rikok
sen ehkäisemistä ja rankaisemista koskevan 
yleissopimuksen eräiden säännösten hyväk
symisestä annettua lakia (557 /1959) siten, 
että laista poistettaisiin siinä oleva rajoitus, 
joka koskee yleissopimuksen määräysten 
soveltamista tasavallan presidentin virkateh
tävissään tekemiin tekoihin. Lisäksi ehdote
taan, että eduskunta hyväksyisi yleissopi
muksen myös tältä osin. 

Lain muuttaminen mahdollistaisi Suomen 
yleissopimukseen liittymisen yhteydessä 
vuonna 1959 tekemän varauman poistami
sen. Laki ehdotetaan muutettavaksi niin sa
notussa supistetussa perustuslainsäätämisjär
jestyksessä (VJ 69 §:n 1 mom.). Laki jouk
kotuhontana pidettävän rikoksen eh
käisemistä ja rankaisemista koskevan yleis
sopimuksen eräiden säännösten hyväksymi
sestä annetun lain muuttamisesta ehdotetaan 
tulemaan voimaan asetuksella säädettävänä 
ajankohtana. 

YLEISPERUSTELUT 

1. Joukkotuhontana pidettävän 
rikoksen ehkäisemiseksi ja 
rankaisemiseksi tehdyn 
yleissopimuksen sisältö sekä 
Suomen liittyminen 
yleissopimukseen 

Yhdistyneiden Kansakuntien yleiskokous 
hyväksyi vuonna 1948 yleissopimuksen 
joukkotuhontana pidettävän rikoksen eh
käisemiseksi ja rankaisemiseksi. Sopimus
puolet vahvistavat, että sekä sodan että rau
han aikana tapahtuva joukkotuhonta on kan
sainvälisen oikeuden mukaan rikos, ja sitou
tuvat sen ehkäisemiseen ja rankaisemiseen. 
Yleissopimuksessa määritellään joukkotu
honta ja määrätään rangaistavaksi joukkotu
honta, salahanke sen suorittamiseksi, välitön 
ja julkinen yllytys joukkotuhontaan, joukko
tuhonnan yritys sekä osallisuus joukkotuhon
taan. Yleissopimuksen IV artiklan mukaan 
joukkotuhontaan tai mainittuihin muihin 
yleissopimuksessa rangaistaviksi määrättyi
hin rikoksiin syyllistyneitä henkilöitä on ran-
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gaistava siitä riippumatta, ovatko he perus
tuslain mukaisesti hallitusvastuussa olevia 
henkilöitä (gouvernants), virkamiehiä tai 
yksityisiä henkilöitä. Sopimuspuolet sitoutu
vat ryhtymään yleissopimuksen määräysten 
täytäntöönpanoa varten tarpeellisiin lainsää
däntötoimiin. Yleissopimuksessa on mää
räyksiä myös toimivaltaisesta tuomioistui
mesta sekä rikoksentekijän luovuttamisesta. 

Liittyessään vuonna 1959 yleissopimuk
seen (SopS 4-511960) Suomi teki eduskun
nan aloitteesta varauman, jonka mukaan 
yleissopimus ei aiheuta muutosta hallitus
muodon 47 §:n 2 momenttiin sisältyvään 
määräykseen syytteen nostamisesta tasaval
lan presidenttiä vastaan. Hallitusmuodon (al
kuperäisessä) 47 §:n 2 momentissa säädettiin 
syytteen nostamisesta silloin, kun oikeus
kansleri tai valtioneuvosto katsoi presidentin 
syyllistyneen valtiopetokseen tai maanpetok
seen, ja todettiin, että muissa tapauksissa 
presidentin virkatoimesta ei saa nostaa syy
tettä. Hallitusmuodossa säädettyä tasavallan 
presidentin rikosoikeudellista erityisasemaa 
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pidettiin niin keskeisenä val
tiosääntöperiaatteena, ettei siitä katsottu voi
tavan tehdä poikkeusta (La VL 1/1959 vp, 
PeVL 111959 vp ja UaVM 1211959 vp). 
Yleissopimuksen eräiden säännösten hyväk
symisestä annetussa laissa (55711959) tode
taan vastaavasti, etteivät sopimuksen sään
nökset aiheuta muutosta siihen, mitä halli
tusmuodon mukaan on voimassa tasavallan 
presidentistä. 

Laki säädettiin perustuslainsäätämisjärjes
tyksessä (VJ 67 §:n 2 mom.), koska yleisso
pimus rajoitti yhtäältä eduskunnalle niin sa
notun ministerivastuulain (27 4/1922) mu
kaan ja toisaalta tasavallan presidentille hal
litusmuodon 47 §:n 1 momentin mukaan 
kuuluvaa harkintavaltaa ministerien ja oi
keuskanslerin syyttämistä koskevissa asioissa 
(ks. PeVL 111959 vp). 

2. Perusteet varaoman poistamiselle 

Ennen Suomen liittymistä yleissopimuk
seen Filippiinit oli sopimuksen vuonna 1950 
ratifioidessaan tehnyt valtionpäämiehen ri
kosoikeudellista immuniteettia tarkoittavan 
varauman. Yleissopimuksessa on tällä het
kellä 124 sopimuspuolta. Filippiinien ja Suo
men lisäksi mikään muista sopimuspuolista 
ei ole tehnyt yleissopimukseen vastaavaa va
raumaa. Australia (1950), Brasilia (1952), 
Norja (1952) ja Yhdistynyt kuningaskunta 
(1970) ovat tehneet vastaväitteen Filippiinien 
tekemän varauman osalta. Lisäksi Kreikka 
on yleissopimuksen vuonna 1954 ratifioides
saan ilmoittanut yleisesti, ettei se hyväksy 
mitään yleissopimukseen tehtyä tai siihen 
myöhemmin tehtävää varaumaa. Vaikka 
Suomen tekemään varaumaan ei ole kohdis
tettu nimenomaisia vastaväitteitä, voidaan 
Filippiinien tekemän varauman osalta tehty
jen vastaväitteiden nojalla todeta, että val
tionpäämiehen rikosoikeudelliseen im
muniteettiin vetoamisen on katsottu olevan 
vastoin yleissopimuksen tarkoitusta ja pää
määrää. 

Suomella ei ole muita tasavallan presiden-

tin rikosoikeudellista asemaa koskevia va
raumia. Kansainvälinen yhteisö on entisen 
Jugoslavian alueella tehtyjä rikoksia käsitte
levän kansainvälisen tuomioistuimen perus
tamisen yhteydessä uudelleen nimenomaises
ti katsonut myös valtionpäämiehet rikosoi
keudellisesti vastuunalaisiksi. Tuomioistui
men toimivaltaan kuuluu entisen Jugoslavian 
alueella vuoden 1991 aikana tai sen jälkeen 
tehdyistä rikoksista muun muassa joukkotu
honta, joka on määritelty tuomioistuimen 
perussäännössä samoin kuin yleissopimuk
sessa. Laki entisen Jugoslavian alueella teh
tyjä rikoksia käsittelevän kansainvälisen tuo
mioistuimen toimivallasta ja tuomioistuimel
le annettavasta oikeusavusta (12/1994) mer
kitsikin tasavallan presidentin rikosoikeudel
lisen immuniteetin rajoittamista ja se säädet
tiin muun muassa tästä syystä niin sanotussa 
supistetussaperustuslainsäätämisjärjestykses
sä (VJ 69 §:n 1 mom.). Kun presidentin ri
kosoikeudellista immuniteettia on joukkotu
honnan osalta jo näin rajoitettu, on epäjoh
donmukaista säilyttää edelleen joukkotu
hontana pidettävän rikoksen ehkäisemiseksi 
ja rankaisemiseksi tehtyyn yleissopimukseen 
tehty varauma. 

Perustuslaki 2000 -komitea on ehdottanut 
hallitusmuodon 47 §:n 2 momenttia muutet
tavaksi ja katsonut, että ehdotettu muutos 
mahdollistaisi yleissopimukseen tehdyn va
rauman poistamisen (komiteanmietintö 
1997:13). Tässä esityksessä ehdotetaan kui
tenkin, että varauman peruuttamiseen pyrit
täisiin pikaisemmin, sillä yleissopimuksen 
mukaisesti määritelty joukkotuhonta sisältyy 
myös valmisteltavana olevan pysyvän kan
sainvälisen rikostuomioistuimen perussään
töön. Perussääntö on tarkoitus hyväksyä Ita
liassa kesällä 1998 järjestettävässä diplo
maattikonferenssissa. 

3. Asian valmistelu 

Hallituksen esitys on laadittu ulkoasiain
ministeriässä virkatyönä. Oikeusministeriö 
on antanut asiasta lausuntonsa. 

YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

1. Lakiesityksen perustelut 

Joukkotuhontana pidettävän rikoksen eh
käisemistä ja rankaisemista koskevan yleis-

sopimuksen eräiden säännösten hyväksymi
sestä annettuun lakiin ehdotettavalla muutok
sella poistettaisiin siinä oleva rajoitus, joka 
koskee yleissopimuksen määräysten sovelta-
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mista tasavallan presidentin virkatehtävis
sään tekemiin tekoihin. 

2. Voimaantulo 

Laki ehdotetaan tulevaksi voimaan ase
tuksella säädettävänä ajankohtana. 

3. Eduskunnan 
peellisuus 

suostumuksen tar-

Yleissopimuksen eräiden säännösten hy
väksymisestä annettuun hallituksen esityk
seen n:o 49/1958 vp sisältyi hyväksymispon
si, jossa esitettiin, että eduskunta päättäisi 
hyväksyä ne joukkotuhontana pidettävän 
rikoksen ehkäisemistä ja rankaisemista kos
kevan yleissopimuksen säännökset, jotka 
vaativat eduskunnan suostumuksen. Lisäksi 
laki joukkotuhontana pidettävän rikoksen eh
käisemistä ja rankaisemista koskevan yleis
sopimuksen eräiden säännösten hyväksymi
sestä ehdotettiin hallituksen esityksessä sää
dettäväksi perustuslainsäätämisjärjestyksessä 
(VJ 67 §) muun muassa siitä syystä, että 
yleissopimus rajoitti eduskunnalle niin sano
tun ministerivastuulain (274/1922) mukaan 
kuuluvaa harkintavaltaa ministerien ja oi
keuskanslerin syyttämistä koskevissa asioissa 
ja että sopimus laajensi tasavallan presiden
tin rikosoikeudellista vastuunalaisuutta. 

Ulkoasiainvaliokunta piti mietinnössään 
n:o 12/1959 vp tärkeänä, että sopimus hy
väksyttäisiin, ja yhtyen lakivaliokunnan ja 
perustuslakivaliokunnan lausunnoissa (La VL 
1/1959 vp ja Pe VL 111959 vp) esitettyyn kä
sitykseen siitä, ettei tasavallan presidentin ri
kosoikeudellista immuniteettia tullut laajen
taa yleissopimuksen edellyttämällä tavalla, 
ehdotti, että lakiehdotus hyväksyttäisiin tätä 
koskevalla rajoituksella. 

Suuri valiokunta kannatti mietinnössään 
n:o 66/1959 vp lakiehdotuksen hyväksymistä 
ulkoasiainvaliokunnan mietinnössä ehdote
tuin muutaksin ja ehdotti samalla, että la
kiehdotus käsiteltäisiin VJ 67 §:n 2 momen
tissa säädetyllä tavalla. Lakiehdotus julistet
tiin yksimielisesti kiireelliseksi ja hyväksyt
tiin yksimielisesti. Eduskunnan vastauksessa 
ilmoitetaan vain lain hyväksymisestä. 

V arauma on tehty yleissopimukseen edus
kunnan aloitteesta ja se on nykyisestä käy
tännöstä poiketen sisällytetty myös voimaan
saattamislakiin. Vaikka eduskunta ei lain hy
väksymisen yhteydessä ole erikseen hallituk
sen esitykseen sisältyneen ponnen mukaisesti 
hyväksynyt niitä yleissopimuksen määräyk
siä, jotka vaativat eduskunnan suostumuk
sen, lienee kuitenkin katsottava, että edus
kunta on lain hyväksymisellä hyväksynyt 
sopimuksen lukuun ottamatta sen tarkoitta
maa tasavallan presidentin rikosoikeudellisen 
immuniteetin rajoittamista. Tämän vuoksi 
ehdotetaan, että eduskunta nyt hyväksyisi 
yleissopimuksen myös näiltä osin. 

Joukkotuhontana pidettävän rikoksen eh
käisemistä ja rankaisemista koskevan yleis
sopimuksen eräiden säännösten hyväksymi
sestä annetun lain muuttaminen siten, että 
sopimuksen tarkoittama syyte voitaisiin nos
taa myös tasavallan presidenttiä vastaan, 
merkitsisi poikkeusta hallitusmuodon 47 §:n 
2 momentin säännökseen, jonka mukaan 
presidenttiä vastaan voidaan hänen virkatoi
miensa osalta nostaa syyte vain maanpetosri
koksesta tai valtiopetosrikoksesta, ja näistä
kin vain, jos eduskunta kolmella neljäsosalla 
annetuista äänistä päättää syytteen nostetta
vaksi. Lain muutos merkitsisi siten uutta 
poikkeusta perustuslakiin. Koska muutoksen 
tarkoituksena olisi saattaa Suomea jo osittain 
velvoittava kansainvälinen sopimus voimaan 
kokonaisuudessaan, voimaansaattamislain 
muutoksella olisi välitöntä voimaansaatta
mismerkitystä (ks. Pe VL 211989 vp ). Tämän 
vuoksi esitetään, että lakiehdotus käsiteltäi
siin valtiopäiväjärjestyksen 69 §:n 1 momen
tin mukaisessa järjestyksessä. 

Edellä esitetyn perusteella ja hallitusmuo
don 33 §:n mukaisesti esitetään, 

että Eduskunta hyväksyisi joukkotuhontana 
pidettävän rikoksen ehkäisemiseksi ja ran
kaisemiseksi 9 päivänäjoulukuuta 1948 teh
dyn yleissopimuksen IV aniklan varaumitta 

Samalla annetaan Eduskunnan hyväksyttä
väksi seuraava lakiehdotus: 
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Laki 
joukkotuhontana pidettävän rikoksen ehkäisemistä ja rankaisemista koskevan 

yleissopimuksen eräiden säännösten hyväksymisestä annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiopäiväjärjestyksen 69 §:n 1 momen
tissa säädetyllä tavalla, 

muutetaan joukkotuhontana pidettävän rikoksen ehkäisemistä ja rankaisemista koskevan 
yleissopimuksen eräiden säännösten hyväksymisestä annettu laki (557 11959), seuraavasti: 

1 § 
Yhdistyneiden Kansakuntien y leiskokouk

sen 9 päivänä joulukuuta 1948 hyväksymän 
joukkotuhontana pidettävän rikoksen eh
käisemistä ja rankaisemista koskevan yleis
sopimuksen määräykset ovat, mikäli ne kuu
luvat lainsäädännön alaan, voimassa niin 
kuin siitä on sovittu. 

Helsingissä 24 päivänä lokakuuta 1997 

2§ 
Mainittujen määräysten täytäntöönpanosta 

säädetään tarvittaessa asetuksella. 

Tämä laki tulee voimaan asetuksella sää
dettävänä ajankohtana. 

Tasavallan Presidentti 

MARTTI AHTISAARI 

Ulkoasiainministeri Tarja Halonen 
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Liite 

Laki 
joukkotuhontana pidettävän rikoksen ehkäisemistä ja rankaisemista koskevan 

yleissopimuksen eräiden säännösten hyväksymisestä annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiopäiväjärjestyksen 69 §:n 1 momen
tissa säädetyllä tavalla, 

muutetaan joukkotuhontana pidettävän rikoksen ehkäisemistä ja rankaisemista koskevan 
yleissopimuksen eräiden säännösten hyväksymisestä annettu laki (557/1959), seuraavasti: 

Voimassa oleva laki 

Yhdistyneiden Kansakuntien y leiskokouk
sen 9 päivänä joulukuuta 1948 hyväksymän 
joukkotuhontana pidettävän rikoksen eh
käisemistä ja rankaisemista koskevan yleis
sopimuksen säännökset ovat, mikäli ne kuu
luvat lainsäädännön alaan, voimassa niin 
kuin niistä on sovittu, kuitenkin siten, ettei
vät sopimuksen säännökset aiheuta muutosta 
siihen, mitä hallitusmuodon mukaan on voi
massa tasavallan presidentistä. 

Mainittujen säännösten täytäntöönpanoa 
tarkoittavia tarkempia säännöksiä annetaan 
tarvittaessa asetuksella. 

Ehdotus 

1 § 
Yhdistyneiden Kansakuntien yleiskokouk

sen 9 päivänä joulukuuta 1948 hyväksymän 
joukkotuhontana pidettävän rikoksen eh
käisemistä ja rankaisemista koskevan yleis
sopimuksen määräykset ovat, mikäli ne kuu
luvat lainsäädännön alaan, voimassa niin 
kuin siitä on sovittu. 

2§ 
Mainittujen määräysten täytäntöönpanosta 

säädetään tarvittaessa asetuksella. 

Tämä laki tulee voimaan asetuksella sää
dettävänä ajankohtana 




