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Laki
tuomittujen siirtoa Euroopan unionissa koskevan puitepäätöksen lainsäädännön 

alaan kuuluvien säännösten kansallisesta täytäntöönpanosta ja puitepäätöksen so-
veltamisesta annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan tuomittujen siirtoa Euroopan unionissa koskevan puitepäätöksen lainsää-

dännön alaan kuuluvien säännösten kansallisesta täytäntöönpanosta ja puitepäätöksen so-
veltamisesta annetun lain (1169/2011) 3 §, 5 §:n 1, 2 ja 4 momentti, 10 §:n 1 ja 2 momentti
sekä 19 §:n 1 momentti, 

sellaisina kuin niistä ovat 5 §:n 1 momentti laissa 39/2019 ja 19 §:n 1 momentti laissa
866/2020, seuraavasti:

3 §

Toimivaltainen viranomainen

Rikosseuraamuslaitos päättää 2 §:ssä tarkoitetun seuraamuksen täytäntöönpanon siir-
toa koskevan pyynnön lähettämisestä toiseen jäsenvaltioon ja suostumisesta toisen jäsen-
valtion lähettämän pyynnön täytäntöönpanoon Suomessa. Jos pyyntö koskee muun vapau-
denmenetyksen käsittävän toimenpiteen kuin vankeusrangaistuksen täytäntöönpanon siir-
toa toisesta jäsenvaltiosta Suomeen tai hoitoseuraamuksen täytäntöönpanon siirtoa koske-
van pyynnön lähettämistä Suomesta toiseen jäsenvaltioon, toimivaltainen viranomainen
on kuitenkin oikeusministeriö.

5 §

Väliaikainen säilöönotto

Täytäntöönpanon varmistamiseksi pidättämiseen oikeutettu virkamies voi puitepäätök-
sen 14 artiklassa tarkoitetussa tilanteessa ottaa tuomitun säilöön, jos tuomion antanut val-
tio sitä pyytää. Pyyntö voidaan tehdä suoraan pidättämiseen oikeutetulle virkamiehelle.
Säilöön ottamisesta on viipymättä ilmoitettava sille käräjäoikeudelle, jonka tuomiopiiriin
kuuluvalla paikkakunnalla säilössä pitäminen tapahtuu, kyseisessä tuomiopiirissä toimi-
valle aluesyyttäjälle tai erikoissyyttäjälle sekä Rikosseuraamuslaitokselle.

Saatuaan ilmoituksen säilöön ottamisesta käräjäoikeuden on kiireellisesti otettava asia
käsiteltäväkseen siinä järjestyksessä kuin vangitsemisvaatimuksen käsittelystä säädetään
ja päätettävä, onko toimenpide pysytettävä voimassa. Päätöksestään käräjäoikeuden on
heti ilmoitettava Rikosseuraamuslaitokselle.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Jos Rikosseuraamuslaitos katsoo, että seuraamuksen täytäntöönpanolle on olemassa es-

te, sen on määrättävä säilöön otettu heti päästettäväksi vapaaksi. Säilöön otettu on pääs-
tettävä vapaaksi myös, jollei Rikosseuraamuslaitos ole vastaanottanut täytäntöönpanoa
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koskevaa pyyntöä ja siihen liitettäviä asiakirjoja 40 päivän kuluessa säilöön ottamisesta.
Säilöön otettu on päästettävä vapaaksi viimeistään silloin, kun vapaudenmenetyksen yh-
teenlaskettu aika Suomessa ja tuomion antaneessa valtiossa vastaa aikaa, jonka tuomittu
olisi ollut vapautensa menettäneenä, jos seuraamus olisi pantu täytäntöön tuomion anta-
neessa valtiossa.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

10 §

Kielet ja käännökset

Rikosseuraamuslaitos hyväksyy puitepäätöksen 4 artiklassa tarkoitetun todistuksen, jos
se on toimitettu suomen-, ruotsin- tai englanninkielisenä taikka siihen on liitetty käännös
jollekin näistä kielistä. Rikosseuraamuslaitos voi hyväksyä myös muun kuin suomen-,
ruotsin- tai englanninkielisenä toimitetun todistuksen, jos hyväksymiselle ei ole muutoin
estettä.

Rikosseuraamuslaitos huolehtii tarvittaessa todistuksen ja tuomion kääntämisestä suo-
men tai ruotsin kielelle.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

19 §

Muutoksenhaku

Rikosseuraamuslaitoksen tai oikeusministeriön päätöksestä saa valittaa Helsingin hal-
linto-oikeuteen. Valitus on käsiteltävä kiireellisenä. Hallinto-oikeuden päätökseen ei saa
valittamalla hakea muutosta. Muutoin muutoksenhaussa hallintotuomioistuimeen sovelle-
taan, mitä oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetussa laissa (808/2019) säädetään.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
————

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 2022.
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