
FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING
Utgiven i Helsingfors den 5 juli 2012

Statsrådets förordning

427/2012

om sättande i kraft av Europarådets konvention om bekämpande av människohandel och
om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området

för lagstiftningen i konventionen

Utfärdad i Helsingfors den 28 juni 2012

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 2 § i lagen om sättande i kraft av de
bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i Europarådets konvention om bekäm-
pande av människohandel (227/2012):

1 §
Europarådets i Warszawa den 16 maj 20

upprättade konvention om bekämpande av
människohandel träder i kraft den 1 septem-
ber 2012 så som därom har överenskommits.

Konventionen har godkänts av riksdagen
den 25 april 2012 och av republikens presi-
dent den 11 maj 2012. Godkännandeinstru-
mentet har deponerats hos Europarådets ge-
neralsekreterare den 30 maj 2012.

2 §
I samband med deponeringen av godkän-

nandeinstrumentet har Finland avgett föl-
jande förklaring:

I enlighet med artikel 31.2 i konventionen
tillämpar Finland artikel 31.1 d, om brottet
har förövats inom ett område som inte tillhör
någon stat, endast om på gärningen enligt
finsk lag kan följa fängelse i över sex måna-
der, och artikel 31.1 e endast om på gär-
ningen enligt finsk lag kan följa fängelse i

över sex månader och om brottet är straffbart
också enligt lagen på gärningsorten och om
även en domstol i den främmande staten
kunde ha dömt ut straff för det.

3 §
De bestämmelser i konventionen som inte

hör till området för lagstiftningen är i kraft
som förordning.

4 §
Lagen om sättande i kraft av de bestäm-

melser som hör till området för lagstiftningen
i Europarådets konvention om bekämpande
av människohandel (227/2012) träder i kraft
den 1 september 2012.

Ålands lagting har gett sitt bifall till att
lagen träder i kraft i landskapet.

5 §
Denna förordning träder i kraft den 1 sep-

tember 2012.

Helsingfors den 28 juni 2012

Undervisningsminister Jukka Gustafsson

Lagstiftningsrådet Arto Kosonen
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