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Valtioneuvoston asetus
ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehdyn yleissopimuksen muutta-
misesta tehdyn viidennentoista pöytäkirjan voimaansaattamisesta sekä pöytäkirjan 
lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voi-

maantulosta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään ihmisoikeuksien ja perusvapauksien
suojaamiseksi tehdyn yleissopimuksen muuttamisesta tehdyn viidennentoista pöytäkirjan
lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain (431/2015)
2 §:n nojalla:

1 §
Ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehdyn yleissopimuksen muuttami-

sesta Strasbourgissa 24 päivänä kesäkuuta 2013 tehty viidestoista pöytäkirja tulee voi-
maan 1 päivänä elokuuta 2021 niin kuin siitä on sovittu.

Eduskunta on hyväksynyt pöytäkirjan 12 päivänä maaliskuuta 2015 ja tasavallan presi-
dentti 10 päivänä huhtikuuta 2015. Hyväksymiskirja on talletettu Euroopan neuvoston
pääsihteerin huostaan 17 päivänä huhtikuuta 2015.

2 §
Pöytäkirjan muut kuin lainsäädännön alaan kuuluvat määräykset ovat asetuksena voi-

massa.

3 §
Ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehdyn yleissopimuksen muuttami-

sesta tehdyn viidennentoista pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voi-
maansaattamisesta annettu laki (431/2015) tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 2021.

4 §
Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 2021.

Helsingissä 23.6.2021

Ulkoministeri Pekka Haavisto

Lainsäädäntöneuvos Krista Oinonen
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Ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehdyn yleissopimuksen 
muuttamisesta tehty viidestoista pöytäkirja  
 
 
Johdanto  
 

Euroopan neuvoston jäsenvaltiot ja muut Roomassa 4 päivänä marraskuuta 1950 allekirjoitetun 

ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehdyn yleissopimuksen (jäljempänä 

"yleissopimus") allekirjoittaneet korkeat sopimuspuolet, jotka 

 

ottavat huomioon Brightonissa 19. ja 20. päivänä huhtikuuta 2012 pidetyssä Euroopan 

ihmisoikeustuomioistuimen tulevaisuutta käsitelleessä korkean tason konferenssissa annetun 

julistuksen samoin kuin Interlakenissa 18. ja 19. päivänä helmikuuta 2010 ja Izmirissä 26. ja 27. 

päivänä huhtikuuta 2011 pidetyissä konferensseissa annetut julistukset, 

 

ottavat huomioon Euroopan neuvoston parlamentaarisen yleiskokouksen 26. päivänä huhtikuuta 

2013 antaman lausunnon nro 283 (2013), 

 

ottavat huomioon tarpeen varmistaa, että Euroopan ihmisoikeustuomioistuin (jäljempänä 

"tuomioistuin") voi jatkaa erittäin tärkeää toimintaansa ihmisoikeuksien suojelemiseksi 

Euroopassa,  

 

ovat sopineet seuraavasta: 

   

1 artikla 

 

Lisätään yleissopimuksen johdannon loppuun uusi kappale, joka kuuluu seuraavasti: 

 

"vahvistavat, että korkeilla sopimuspuolilla on toissijaisuusperiaatteen mukaisesti ensisijainen 

vastuu tässä yleissopimuksessa ja sen pöytäkirjoissa määriteltyjen oikeuksien ja vapauksien 

turvaamisesta ja että niillä on tässä tehtävässä käytettävissään harkintavaltaa, jonka suhteen tällä 

yleissopimuksella perustettu Euroopan ihmisoikeustuomioistuin käyttää valvontavaltaa”. 

 

2 artikla 

 

1. Lisätään yleissopimuksen 21 artiklaan uusi 2 kappale, joka kuuluu seuraavasti: 

 

"Ehdokkaiden on oltava alle 65-vuotiaita sinä päivänä, johon mennessä parlamentaarinen 

yleiskokous on pyytänyt toimittamaan 22 artiklassa tarkoitetun kolme ehdokasta käsittävän 

listan". 

 

2. Yleissopimuksen 21 artiklan 2 ja 3 kappaleesta tulee 21 artiklan 3 ja 4 kappale. 

 

3. Poistetaan yleissopimuksen 23 artiklan 2 kappale. Yleissopimuksen 23 artiklan 3 ja 4 

kappaleesta tulee 23 artiklan 2 ja 3 kappale. 

 

3 artikla 

 

Poistetaan yleissopimuksen 30 artiklasta sanat "mikäli yksikään jutun osapuolista ei sitä vastusta". 

 

4 artikla 
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Korvataan yleissopimuksen 35 artiklan 1 kappaleessa olevat sanat "kuuden kuukauden kuluessa" 

sanoilla "neljän kuukauden kuluessa". 

 

5 artikla 

 

Poistetaan yleissopimuksen 35 artiklan 3 kappaleen b kohdasta sanat "sekä edellyttäen, ettei tällä 

perusteella voida hylätä asiaa, jota kansallinen tuomioistuin ei ole asianmukaisesti käsitellyt".  

 

Loppu- ja siirtymämääräykset 
 

6 artikla 

 

1. Tämä pöytäkirja on avoinna allekirjoittamista varten yleissopimuksen korkeille 

sopimuspuolille, jotka voivat ilmaista suostumuksensa tulla pöytäkirjan sitomiksi 

 

a) allekirjoittamalla pöytäkirjan ilman ratifioimis- tai hyväksymisvaraumaa; tai 

 

b) allekirjoittamalla pöytäkirjan ratifioimis- tai hyväksymisvaraumin, mitä seuraa ratifioiminen 

tai hyväksyminen. 

 

2. Ratifioimis- tai hyväksymiskirjat talletetaan Euroopan neuvoston pääsihteerin huostaan. 

  

7 artikla 

 

Tämä pöytäkirja tulee voimaan seuraavan kuukauden ensimmäisenä päivänä sen jälkeen, kun on 

kulunut kolme kuukautta päivästä, jona kaikki yleissopimuksen korkeat sopimuspuolet ovat 6 

artiklan mukaisesti ilmoittaneet suostumuksensa tulla pöytäkirjan sitomiksi. 

  

8 artikla 

 

1. Tämän pöytäkirjan 2 artiklalla tehtyjä muutoksia sovelletaan ainoastaan sellaisilla listoilla 

oleviin ehdokkaisiin, jotka korkeat sopimuspuolet ovat toimittaneet parlamentaariselle 

yleiskokoukselle yleissopimuksen 22 artiklan mukaisesti tämän pöytäkirjan voimaantulon 

jälkeen.  

 

2. Tämän pöytäkirjan 3 artiklalla tehtyä muutosta ei sovelleta vireillä olevaan asiaan, jonka yksi 

osapuoli on ennen tämän pöytäkirjan voimaantulopäivää vastustanut tuomioistuimen jaoston 

ehdotusta luopua toimivallastaan suuren jaoston hyväksi. 

 

3. Tämän pöytäkirjan 4 artikla tulee voimaan kuuden kuukauden kuluttua tämän pöytäkirjan 

voimaantulopäivästä. Tämän pöytäkirjan 4 artiklaa ei sovelleta valituksiin, joita koskeva 

yleissopimuksen 35 artiklan 1 kappaleessa tarkoitettu lopullinen päätös on tehty ennen tämän 

pöytäkirjan 4 artiklan voimaantulopäivää.  

 

4. Kaikkia muita tämän pöytäkirjan määräyksiä sovelletaan 7 artiklan määräysten mukaisesti 

pöytäkirjan voimaantulopäivästä lukien. 

 

9 artikla 

 

Euroopan neuvoston pääsihteeri ilmoittaa Euroopan neuvoston jäsenvaltioille ja muille 

yleissopimuksen korkeille sopimuspuolille 

 

a) allekirjoituksista;  

 

b) ratifioimis- tai hyväksymiskirjojen talletuksista;  
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c) tämän pöytäkirjan 7 artiklan mukaisesta voimaantulopäivästä, ja   

 

d) muista tähän pöytäkirjaan liittyvistä toimista, ilmoituksista tai tiedonannoista.  

  

 

Tämän vakuudeksi allekirjoittaneet, siihen asianmukaisesti valtuutettuina, ovat allekirjoittaneet 

tämän pöytäkirjan. 

  

Tehty Strasbourgissa, 24. päivänä kesäkuuta 2013, yhtenä englannin- ja ranskankielisenä 

kappaleena, jonka molemmat tekstit ovat yhtä todistusvoimaiset ja joka talletetaan Euroopan 

neuvoston arkistoon. Euroopan neuvoston pääsihteeri toimittaa oikeaksi todistetut jäljennökset 

kullekin Euroopan neuvoston jäsenvaltiolle ja muille yleissopimuksen korkeille sopimuspuolille.  
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