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keskinäistä oikeusapua rikosasioissa koskevan eurooppalaisen yleissopimuksen toisen
lisäpöytäkirjan hyväksymisen yhteydessä tehdyistä varaumista ja annetuista selityksistä

Annettu Helsingissä 24 päivänä huhtikuuta 2014

Oikeusministeriö ilmoittaa, että Suomi on
keskinäistä oikeusapua rikosasioissa koske-
van eurooppalaisen yleissopimuksen toisen
lisäpöytäkirjan hyväksymisen yhteydessä liit-
teen A mukaisesti antanut selityksen, tehnyt
varaumat sekä tehnyt selityksen muuttami-
sen. Tasavallan presidentti on 11 päivänä
huhtikuuta 2014 päättänyt selityksen antami-
sesta, varaumien tekemisestä sekä selityksen

muuttamisesta eduskunnan 1 päivänä huhti-
kuuta 2014 antaman hyväksymisen (EV
23/2014 vp) mukaisesti. Selityksestä, varau-
mista ja selityksen muuttamisesta on ilmoi-
tettu Euroopan neuvoston pääsihteerille 16
päivänä huhtikuuta 2014. Suomi on lisäksi
antanut liitteessä B olevat selitykset 16 päi-
vänä huhtikuuta 2014.

Helsingissä 24 päivänä huhtikuuta 2014

Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson

Lainsäädäntöneuvos Tanja Innanen
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Liite A 
Suomennos  

 
 

Lisäpöytäkirjan 13 artiklan 7 kohdan mu-
kaisesti Suomi antaa selityksen, jonka mu-
kaan artiklan 1 kohdassa tarkoitetun sopi-
muksen tekemiseen vaaditaan artiklan 3 koh-
dassa tarkoitettu suostumus, jos siirrettävä 
henkilö on Suomen kansalainen tai asuu py-
syvästi Suomessa taikka jos joku muu kuin 
Suomen kansalainen tai Suomessa pysyvästi 
asuva siirretään Suomesta muuhun kuin Eu-
roopan unionin jäsenvaltioon, Islantiin tai 
Norjaan. 

 
Lisäpöytäkirjan 33 artiklan 2 kohdan mu-

kaisesti Suomi tekee 16 artiklaan varauman, 
jonka mukaan Suomen alueella olevan rikok-
sesta syytetyn henkilön haastamista koskevat 
asiakirjat tulee lähettää hänelle vähintään 
60 päivää ennen päivää, jona asianomaisen on 
saavuttava oikeuteen. 

 
Lisäpöytäkirjan 33 artiklan 2 kohdan mu-

kaisesti Suomi tekee 17 artiklaan varauman, 
jonka mukaan Suomi ei hyväksy 17 artiklaa. 

 
Lisäpöytäkirjan 33 artiklan 2 kohdan mu-

kaisesti Suomi tekee 18 artiklaan varauman, 
jonka mukaan Suomi ei hyväksy 18 artiklaa. 

 
Lisäpöytäkirjan 33 artiklan 2 kohdan mu-

kaisesti Suomi tekee 19 artiklaan varauman, 
jonka mukaan Suomi voi sallia vieraan valti-
on virkamiehen toiminnan Suomen alueella 
vain Suomen toimivaltaisen viranomaisen ky-
seiselle valtiolle esittämän oikeusapupyynnön 
perusteella. 

Strasbourgissa 20 päivänä huhtikuuta 
1959 tehdyn keskinäistä oikeusapua rikosasi-
oissa koskevan eurooppalaisen yleissopimuk-
sen 16 artiklan 2 kappaleen mukaisesti Suomi 
muuttaa 16 artiklan 1 kappaleen mukaista se-
litystä seuraavalla selityksellä: 

 
”Suomi antaa selityksen, jonka mukaan 

pyynnöt ja niihin liitetyt asiakirjat on laadit-
tava suomen, ruotsin tai englannin kielellä 
taikka niihin on liitettävä käännökset jollekin 
mainituista kielistä; toimivaltainen viran-

Pursuant to Article 13, paragraph 7 of the 
Protocol, the Republic of Finland declares 
that before an agreement is reached under 
paragraph 1 of Article 13, the consent re-
ferred to in paragraph 3 of the Article will be 
required if the person to be transferred is a 
national of Finland or resides permanently in 
Finland, or if a person who is not a national 
of Finland or does not reside permanently in 
Finland is to be transferred from Finland to a 
State other than a Member State of the Euro-
pean Union, Iceland or Norway. 

Pursuant to Article 33, paragraph 2 of the 
Protocol, the Republic of Finland declares in 
respect of Article 16 that any summons 
documents concerning a person accused of 
crime and staying in the territory of Finland 
must be sent to the person at least 60 days 
before the date when the accused must ap-
pear before the court.  

Pursuant to Article 33, paragraph 2 of the 
Protocol, the Republic of Finland declares 
that it will not accept article 17 of the Proto-
col. 

Pursuant to Article 33, paragraph 2 of the 
Protocol, the Republic of Finland declares 
that it will not accept article 18 of the Proto-
col. 

Pursuant to Article 33, paragraph 2 of the 
Protocol, the Republic of Finland declares in 
respect of Article 19 that Finland can permit 
an officer of a foreign State to act in the Fin-
nish territory only if the competent Finnish 
authority has requested assistance from the 
foreign State in question. 

Pursuant to Article 16 paragraph 2 of the 
European Convention on Mutual Assistance 
in Criminal Matters done at Strasbourg on 
20 April 1959 the Government of the Repub-
lic of Finland do hereby amend the declara-
tion under Article 16 paragraph 1 by the fol-
lowing declaration: 

“The Republic of Finland declares that re-
quests and annexed documents must be writ-
ten in Finnish, Swedish or English or must be 
accompanied by a translation into one of 
these languages; the competent authority may 
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omainen voi täyttää oikeusapupyynnön, vaik-
ka pyyntö ja siihen liittyvät asiakirjat ovat jol-
lain muulla kuin suomen, ruotsin tai englan-
nin kielellä, jos viranomainen hyväksyy ky-
seisen vieraan kielen käytön, eikä pyynnön 
täyttämiselle muutoin ole estettä.” 
 

comply with a request for assistance even if 
the request and the annexed documents were 
in a language other than Finnish, Swedish or 
English, provided that the authority accepts 
the use of the foreign language in question 
and that no impediment exists otherwise to 
complying with the request.” 
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Liite B 
Suomennos 

 
 

Lisäpöytäkirjan 4 artiklan 6 kohdan mukai-
sesti Suomi antaa selityksen, jonka mukaan 
Suomi pitää 4 artiklan 6 kohdassa tarkoitettu-
na toimivaltaisena viranomaisena Oikeusre-
kisterikeskusta. 

Keskinäistä oikeusapua rikosasioissa kos-
kevan vuoden 1959 eurooppalaisen yleisso-
pimuksen 24 artiklan mukaisesti, jota on 
muutettu lisäpöytäkirjan 6 artiklalla, Suomi 
antaa selityksen, jonka mukaan vuoden 
1959 oikeusapusopimuksessa tarkoitettuja oi-
keusviranomaisia ovat Suomessa: 

- oikeusministeriö, 
-  käräjäoikeudet, hovioikeudet ja korkein 

oikeus,  
- viralliset syyttäjät, 
- poliisiviranomaiset, tulliviranomaiset ja 

rajavartiolaitoksen virkamiehet toimiessaan 
esitutkintaviranomaisena rikosasiassa 22 päi-
vänä heinäkuuta 2011 annetun esitutkintalain 
(805/2011) nojalla. 

 
 
Lisäpöytäkirjan 19 artiklan 4 kohdan mu-

kaisesti Suomi antaa selityksen, jonka mu-
kaan se pitää 19 artiklan 2 kohdassa tarkoitet-
tuina toimivaltaisina viranomaisina, jotka 
voivat päättää peitetutkintaa koskevan pyyn-
nön täyttämisestä, pakkokeinolain (806/2011) 
10 luvun 31 ja 35 §:n mukaisesti keskusri-
kospoliisin ja suojelupoliisin päällikköä. 
 

Pursuant to Article 4, paragraph 6 of the 
Protocol, the Republic of Finland declares 
that it deems the Legal Register Centre to be 
the competent Finnish authority for the pur-
poses of paragraph 6 of Article 4.  

Pursuant to Article 24 of the European 
Convention on Mutual Assistance in Crimi-
nal Matters of 1959, as amended by Article 6 
of the Protocol, the Republic of Finland de-
clares that it deems the following to be the 
Finnish judicial authorities for the purpose of 
the Convention:  

- the Ministry of Justice, 
- the District Courts (käräjäoi-

keus/tingsrätt), the Courts of Appeal (hovi-
oikeus/hovrätt) and the Supreme Court 
(korkein oikeus/högsta domstolen), 

- the public prosecutors, 
- the police authorities, the customs au-

thorities as well as the border guard officers 
in their capacity of criminal investigation au-
thorities under the Criminal Investigation Act 
of 22 July 2011 (805/2011). 

Pursuant to Article 19, paragraph 4 of the 
Protocol, the Republic of Finland declares 
that, for the purposes of paragraph 2 of Arti-
cle 19, it deems, in accordance with Chapter 
10, sections 31 and 35 of the Coercive Meas-
ures Act (806/2011), the chief of the National 
Bureau of Investigation and the chief of the 
Security Intelligence Service to be the com-
petent Finnish authorities who may decide on 
compliance with requests concerning covert 
investigations. 
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