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Hallituksen esitys Eduskunnalle kansainvälisen terro-
rismin rahoituksen vastaisen yleissopimuksen hyväksymi-
sestä sekä laeiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien
määräysten voimaansaattamisesta ja rikoslain 34 luvun
muuttamisesta

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hy-
väksyisi New Yorkissa 9 joulukuuta 1999
tehdyn kansainvälisen terrorismin rahoituk-
sen vastaisen yleissopimuksen samoin kuin
lait sopimuksen lainsäädännön alaan kuulu-
vien määräysten voimaansaattamisesta ja ri-
koslain 34 luvun muuttamisesta. Yleissopi-
muksen pääsisältönä on terrorismin rahoituk-
sen kriminalisoiminen. Sopimuksessa määrä-
tään rangaistavaksi laiton ja tahallinen varo-
jen luovuttaminen tai kerääminen siinä tar-
koituksessa tai siitä tietoisena, että ne käyte-
tään sopimuksessa määriteltyjen terrorististen
rikosten tekemiseen. Rangaistava varojen
luovuttaminen tai kerääminen voi tapahtua
suoraan tai epäsuorasti. Sen katsominen ri-
kokseksi ei myöskään edellytä, että varat on
tosiasiassa käytetty sopimuksessa tarkoitettu-
jen rikosten tekemiseen. Rahoitusrikoksen
yritys samoin kuin siihen osallistuminen teki-

jäkumppanina ja tahallinen myötävaikutta-
minen siihen ovat sopimuksen mukaan ran-
gaistavia tekoja. Sopimus määrää myös täl-
laisista rikoksista epäiltyjen syyttämisestä ja
luovutuksesta sekä oikeusavusta samoin kuin
toimista terrorismin rahoituksen ehkäisemi-
seksi.

Tarkoituksena on eduskunnan hyväksyttyä
yleissopimuksen tallettaa ratifioimiskirja vii-
vytyksettä YK:n pääsihteerille, joka toimii
sopimuksen tallettajana. Yleissopimus tulee
kansainvälisesti voimaan 10 päivänä huhti-
kuuta 2002. Suomen osalta yleissopimus tu-
lee voimaan 30 päivänä ratifioimiskirjan tal-
lettamisesta. Esitykseen sisältyvät lakiehdo-
tukset yleissopimuksen lainsäädännön alaan
kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
sekä rikoslain 34 luvun muuttamisesta. Lait
on tarkoitettu tulemaan voimaan samanaikai-
sesti kuin yleissopimus.

—————
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YLEISPERUSTELUT

1. Johdanto

Terrorismin rahoituksen torjumisesta on
viime vuosina tullut yksi kansainvälisen ter-
rorismin vastaisen yhteistyön painopistealu-
eista. Siihen tähtäävät muun muassa Yhdis-
tyneiden kansakuntien (YK) turvallisuusneu-
voston useat päätökset terrorismiyhteyksistä
epäiltyjen tahojen varojen jäädyttämisestä
samoin kuin sen syyskuussa 2001 hyväksy-
mä päätöslauselma 1373 terrorismin ja sen
rahoituksen vastaisista toimista. Myös Ta-
loudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön
OECD:n yhteydessä toimiva rahanpesun vas-
tainen kansainvälinen toimintaryhmä (Finan-
cial Action Task Force on Money-
laundering, FATF) hyväksyi syksyllä joukon
terrorismin rahoituksen vastaisia toimin-
tasuosituksia. Sekä turvallisuusneuvosto että
FATF edellyttävät terrorismin rahoituksen
säätämistä rangaistavaksi teoksi ja asettavat
sen etusijalle terrorisminvastaisten toimien
joukossa. Käsillä oleva yleissopimus on en-
simmäinen maailmanlaajuinen sopimus, joka
sisältää tätä koskevat nimenomaiset määrä-
ykset. Euroopan unionin (EU) jäsenmaat ovat
terrorisminvastaisessa toimintaohjelmassaan
sitoutuneet terrorismin rahoituksen vastaisen
yleissopimuksen mahdollisimman pikaiseen
ratifioimiseen.

Edellä mainittu YK:n turvallisuusneuvos-
ton päätöslauselma 1373 asettaa valtioille
tämän yleissopimuksen ratifioimisesta riip-
pumattoman velvoitteen ryhtyä toimiin terro-
rismin rahoituksen säätämiseksi rangaista-
vaksi teoksi. Suomessa on katsottu tarkoituk-
senmukaiseksi toteuttaa päätöslauselman
edellyttämä terrorismin rahoituksen kri-
minalisointi yleissopimuksen ratifioimisen
yhteydessä. Tämä on perusteltua muun mu-
assa siksi, että päätöslauselmassa jätetään
avoimeksi, mitä terrorismin rahoittamisella
tarkoitetaan. Käsillä oleva yleissopimus
sisältää terrorististen rikosten ja niiden
rahoittamisen määritelmät samoin kuin kri-
minalisointivelvoitetta täydentäviä muita
määräyksiä.

Terrorismin rahoituksen vastainen yleisso-
pimus on uusin YK:n piirissä laadituista kah-
destatoista terrorisminvastaisesta yleissopi-

muksesta, jotka koskevat muun muassa len-
toliikenteen ja merenkulun turvallisuutta,
panttivankien ottamista, kansainvälistä suoje-
lua nauttiviin henkilöihin kohdistuvia rikok-
sia ja terroristisia pommi-iskuja. Nämä sopi-
mukset muodostavat oikeudellisten velvoit-
teiden verkoston, joka kattaa suurimman
osan tavanomaisista tai kuviteltavissa olevis-
ta terroriteoista. Terrorismin rahoituksen vas-
tainen yleissopimus kuuluu tähän kokonai-
suuteen, mutta se poikkeaa aikaisemmista
terrorisminvastaisista sopimuksista siinä, että
se ei koske väkivaltaisia tekoja, joiden tar-
koituksena on tuottaa vakavia henkilö- tai
omaisuusvahinkoja, vaan kohdistuu tällaisten
tekojen valmistelussa välttämättömiin va-
rainsiirtoihin. Sopimuksen painopiste on si-
ten aikaisempia sopimuksia selvemmin terro-
ritekojen ennaltaehkäisemisessä.

Sopimuksen sisältö ja rakenne vastaavat
pitkälle aikaisempia terrorisminvastaisia YK-
sopimuksia. Yleissopimuksen pääsisältönä
on terrorismin rahoituksen kriminalisoimi-
nen. Sopimuksessa määrätään rangaistavaksi
laiton ja tahallinen varojen luovuttaminen tai
kerääminen siinä tarkoituksessa tai siitä tie-
toisena, että ne käytetään sopimuksessa mää-
riteltyjen terrorististen rikosten tekemiseen.
Rangaistava varojen luovuttaminen tai ke-
rääminen voi tapahtua suoraan tai epäsuoras-
ti. Sen katsominen rikokseksi ei myöskään
edellytä, että varat on tosiasiassa käytetty so-
pimuksessa tarkoitettujen rikosten tekemi-
seen.

Sopimuksen muut keskeiset määräykset
koskevat rikoksentekijän luovutusta ja oike-
usapua. Sopimukseen sisältyy niin sanotun
luovuta tai tuomitse -periaatteen mukainen
määräys, jossa sopimuspuolet sitoutuvat luo-
vuttamaan yleissopimuksessa tarkoitetusta
rikoksesta epäillyn henkilön toimivaltaiseen
valtioon tai saattamaan teon omien viran-
omaistensa käsiteltäväksi syytteen nostamista
varten. Sopimus sisältää myös määräykset
kiellosta pitää sopimuksen tarkoittamia ri-
koksia poliittisina rikoksina samoin kuin va-
pautensa menettäneen henkilön väliaikaista
siirtämistä koskevasta menettelystä. Aikai-
sempiin YK-sopimuksiin verrattuna uusia ja
tälle sopimukselle ominaisia määräyksiä on
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muun muassa oikeushenkilön rikosvastuusta
samoin kuin varojen konfiskoinnista ja terro-
rismin rahoituksen ehkäisemistä koskevista
toimista. Sopimukseen sisältyy myös erilli-
nen riitojen ratkaisumenettely.

2. Nykyt i la ja keske iset ehdotukset

2.1. Terrorisminvastaiset yleissopimukset

Terroritekojen rahoittamisesta ei ole ni-
menomaisia määräyksiä aikaisemmissa terro-
risminvastaisissa sopimuksissa, joskin rahoi-
tus voi niidenkin mukaan tulla rangaistavaksi
avunantoa tai osallisuutta rikokseen koskevi-
en määräysten mukaisesti. Tämä edellyttää
kuitenkin, että varat on tarkoitettu tietyn ri-
koksen tekemiseen ja että tämä rikos on to-
della tehty. Nyt käsillä olevassa sopimukses-
sa lähdetään siitä, että terroritekojen tietoinen
rahoittaminen on näihin tekoihin verrattava
itsenäinen rikos. Sopimuksen tarkoittamat
terroriteot saavat sisältönsä 2 artiklan 1 kap-
paleen a kohdan nojalla sopimuksen liitteessä
mainituista sopimuksista. Kappaleen a kohta
kattaa teot, jotka on määritelty jossakin liit-
teessä mainituista sopimuksista ja jotka kuu-
luvat tällaisen sopimuksen soveltamisalaan.
Liitteessä luetellaan yhdeksän YK:n piirissä
laadittua terrorisminvastaista yleissopimusta,
joissa tarkoitettujen rikosten rahoittamisesta
tulee uuden sopimuksen kautta itsenäinen ri-
kos. Luettelomääritelmän lisäksi sopimus si-
sältää myös terrorismirikoksen yleisen määri-
telmän, joka sisältyy 2 artiklan 1 kappaleen b
kohtaan.

Sopimuksen liitteessä mainitaan 1) ilma-
alusten laittoman haltuunoton ehkäisemistä
koskeva yleissopimus vuodelta 1970 (SopS
62-63/1971), 2) siviili-ilmailun turvallisuu-
teen kohdistuvien laittomien tekojen ehkäi-
semistä koskeva yleissopimus vuodelta 1971
(SopS 56/1973) 3) kansainvälistä suojelua
nauttivia henkilöitä vastaan kohdistuvien ri-
kosten ehkäisemistä ja rankaisemista koskeva
yleissopimus vuodelta 1973 (SopS 62-
63/1978) 4) kansainvälinen yleissopimus
panttivankien ottamista vastaan vuodelta
1979 (SopS 38/1983), 5) yleissopimus ydin-
aineiden turvajärjestelyjä koskevista toimista
vuodelta 1980 (SopS 72/1989), 6) siviili-

ilmailun turvallisuuteen kohdistuvien laitto-
mien tekojen ehkäisemistä koskevan yleisso-
pimuksen lisäpöytäkirja vuodelta 1988 (SopS
43/1998), 7) merenkulun turvallisuuteen
kohdistuvien laittomien tekojen ehkäisemistä
koskeva yleissopimus vuodelta 1988 (SopS
11/99), 8) mannerjalustalla sijaitsevien kiin-
teiden lauttojen turvallisuuteen kohdistuvien
laittomien tekojen ehkäisemistä koskeva pöy-
täkirja vuodelta 1988 (SopS 44/2000) ja 9)
terrorististen pommi-iskujen torjumista kos-
keva kansainvälinen yleissopimus vuodelta
1997 (HE 231/2001 vp).

Terrorisminvastaisista YK:n yleissopimuk-
sista luetteloon eivät ole päässeet vuoden
1963 yleissopimus rikoksista ja eräistä muis-
ta teoista ilma-aluksissa (SopS 22/2001) ja
vuoden 1991 yleissopimus muovailtavien rä-
jähteiden merkitsemisestä tunnistamista var-
ten (SopS 7-8/2002), koska ne eivät sisällä
kriminalisointivelvoitetta. Valtio voi myös
yksipuolisella julistuksella rajata liitteen so-
veltamista, jos se ei ole jonkin siinä mainitun
sopimuksen sopimuspuoli. Sopimusvaltio voi
2 artiklan 2 kappaleen a kohdan nojalla antaa
ratifioimiskirjansa tallettamisen yhteydessä
selityksen, jonka nojalla tietyn liitteessä mai-
nitun sopimuksen ei katsota sisältyvän liit-
teeseen, kun yleissopimusta sovelletaan ky-
seiseen sopimuspuoleen. Selityksen voimas-
saolo päättyy, kun mainittu sopimus tulee
voimaan kyseisen sopimusvaltion osalta.
Liitteeseen voidaan sopimuksen 23 artiklan
mukaisessa menettelyssä lisätä myöhemmin
muita sopimuksia. Liitteen muutokset tulevat
kuitenkin voimaan vain muutoksen ratifioi-
neiden tai hyväksyneiden valtioiden kesken.

Liitteen aseman sopimuksen sisältämän
kriminalisointivelvoitteen kannalta on katsot-
tu edellyttävän, että liitteessä mainitut sopi-
mukset saatetaan eduskunnan hyväksyttävik-
si viimeistään samanaikaisesti nyt käsillä
olevan sopimuksen kanssa. Muussa tapauk-
sessa tulisi kyseeseen 2 artiklan 2 kappaleen
a kohdassa tarkoitetun julistuksen antaminen
siitä, että suhteessa Suomeen kaikkien sopi-
musten ei katsota sisältyvän liitteeseen.
Suomi on nyt ratifioinut liitteessä mainituista
sopimuksista kahdeksan. Yhdeksännen,
vuonna 1997 terrorististen pommi-iskujen
torjumisesta tehdyn kansainvälisen yleisso-
pimuksen hyväksymistä koskeva hallituksen
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esitys on annettu eduskunnalle joulukuussa
2001.

2.2. Suomen voimassa oleva oikeus ja eh-
dotetut muutokset

2.2.1. Terrorismin rahoituksen kriminali-
soiminen

Terrorismin rahoituksen vastaisen yleisso-
pimuksen 2 artiklan 1 kappaleessa määritel-
lään kriminalisointivelvoitteen laajuus. 1
kappaleen a kohdan mukaan terrorismin ra-
hoittamiseen syyllistyy henkilö, joka suoraan
tai välillisesti antaa tai kerää varoja ja
tarkoittaa ne käytettäväksi tai on tietoinen
siitä, että ne käytetään kokonaan tai osittain
sellaista tekoa varten, joka on jonkin tämän
yleissopimuksen liitteessä mainitun sopi-
muksen soveltamisalaan kuuluva ja sellaises-
sa sopimuksessa määritelty rikos. Terroris-
min rahoituksen vastainen yleissopimus edel-
lyttää näiden rikosten rahoittamisen kri-
minalisoimista sellaisenaan.

Yleissopimuksen 2 artiklan 1 kappaleen b
kohdan kriminalisointivelvoitteeseen sisältyy
rangaistavuutta koskeva lisäedellytys. Koh-
dan mukaan rangaistavaa on sellaisen teon
rahoittaminen, jonka tarkoituksena on aiheut-
taa kuolema tai vakava ruumiillinen vamma
siviilihenkilölle tai muulle henkilölle, joka ei
aktiivisesti osallistu aseelliseen selkkaukseen
liittyviin vihollisuuksiin, kun tämä teko on
luonteeltaan tai asiayhteydeltään sellainen,
että sen päämääränä on aiheuttaa pelkoa vä-
estön keskuudessa tai pakottaa hallitus tai
kansainvälinen järjestö tekemään tietty toi-
menpide tai pidättäytymään tietystä toimen-
piteestä.

Yleissopimuksen 5 artiklan 1 kappaleessa
sopimusvaltioiden edellytetään ryhtyvän tar-
vittaviin toimenpiteisiin valtionsisäisten oi-
keusperiaatteidensa mukaisesti, jotta sen alu-
eella oleva tai sen lainsäädännön mukaisesti
perustettu oikeushenkilö voidaan saattaa vas-
tuuseen, kun tämän oikeushenkilön johtami-
sesta tai valvonnasta vastaava henkilö tässä
ominaisuudessa tekee 2 artiklassa mainitun
rikoksen. 5 artiklan 2 kappaleen mukaan oi-
keushenkilön vastuu syntyy rikoksentekijän
rikosoikeudellisesta vastuusta riippumatta.

Yleissopimuksessa määritelty terrorismin

rahoittaminen jää Suomen voimassa olevan
oikeuden mukaan suurelta osin rankaisemat-
ta. Varojen hankkiminen tai kerääminen
mahdollisesti tulevaisuudessa toteutettavaa
terroritekoa varten on luonteeltaan lähinnä
rikoksen valmistelua. Jos terroriteko tehdään,
sen rahoittaminen voi tulla rangaistavaksi ri-
koslain 5 luvun 3 §:n mukaisena avunantona.
Rahoittaminen voi joissakin tilanteissa olla
säännöksen mukaista teon edistämistä ennen
rikosta tapahtuvalla toimella. Rikoslain 34
luvun 9 §:ssä säädetään yleisvaarallisen ri-
koksen valmistelusta. Säännös ei kuitenkaan
kata rahoituksen hankkimista, koska siinä on
kysymys räjähteiden, vaarallisten laitteiden
ja aineiden sekä eräiden muiden vastaavien
tarvikkeiden hallussapidosta. Useat yleisso-
pimuksen 2 artiklan 1 kappaleen mukaiset
teot ovat lisäksi sellaisia, joita Suomessa
voimassa olevan oikeuden mukaan arvioitai-
siin henkeen tai terveyteen kohdistuvien
taikka vapauteen kohdistuvina rikoksina.
Tällaisten rikosten valmistelu ei Suomen ri-
koslain mukaan ole rangaistavaa. Valmistelu
on lisäksi rikoslain 4 luvun 3 §:n mukaan
rangaistavaa ainoastaan silloin, kun siitä on
laissa erikseen säädetty.

Jotta oikeushenkilön rangaistusvastuu tulisi
tietyn rikoksen kohdalla kysymykseen, siitä
on oltava nimenomainen säännös. Rikoslain
9 luvun 1 §:n 1 momentin mukaan yhteisö,
säätiö tai muu oikeushenkilö, jonka toimin-
nassa on tapahtunut rikos, voidaan virallisen
syyttäjän vaatimuksesta tuomita rikoksen
johdosta yhteisösakkoon, jos se on rikoslais-
sa säädetty rikoksen seuraamukseksi.

Yleissopimuksesta johtuvien velvoitteiden
voimaansaattaminen edellyttää edellä esite-
tyn perusteella joitakin muutoksia rikosla-
kiin. Muutokset on tarkoitus toteuttaa säätä-
mällä itsenäinen terrorismin rahoittamista
koskeva kriminalisointi sekä ulottamalla oi-
keushenkilön rangaistusvastuu terrorismin
rahoitusta koskevaan kriminalisointiin. Ter-
rorismin rahoittamista koskevan säännöksen
luonnetta valmistelun tyyppisenä mutta itse-
näisenä rikostunnusmerkistönä korostaa se,
että yleissopimuksen 2 artiklan 3 kappaleen
teon katsominen rikokseksi ei edellytä, että
varat on tosiasiassa käytetty yleissopimuk-
sessa määritellyn terrorismirikoksen tekemi-
seen.
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Yleissopimuksen 2 artiklan 5 kappaleen a
ja b kohta ulottavat kriminalisointivelvoitteen
koskemaan tekijäkumppanuutta ja yllytystä.
Kappaleen c kohdan mukaan rikokseen syyl-
listyy myös henkilö, joka myötävaikuttaa yh-
teisen päämäärän puolesta toimivan ryhmän
tekemään yhteen tai useampaan 2 artiklan 1
ja 4 kappaleessa tarkoitettuun rikokseen. Täl-
laisen vaikuttamisen tulee olla tahallista ja
sen tarkoituksena tulee olla rikollisen toi-
minnan tai ryhmän rikollisen päämäärän
edistäminen, kun tällaiseen toimintaan tai
päämäärään liittyy 2 artiklan 1 kappaleessa
tarkoitetun rikoksen tekeminen, taikka sen
tulee tapahtua tietoisena ryhmän aikomukses-
ta tehdä 2 artiklan 1 kappaleessa tarkoitettu
rikos.

Kappaleen c kohta on lähes samansisältöi-
nen kuin terrorististen pommi-iskujen torju-
mista koskevan kansainvälisen yleissopi-
muksen 2 artiklan 3 kappaleen c kohta. Ter-
roristisia pommi-iskuja koskevan yleissopi-
muksen hyväksymisestä annetussa hallituk-
sen esityksessä on lähdetty siitä, että mainittu
muunlainen myötävaikuttaminen tulisi ran-
gaistavaksi rikoslain 5 luvun 3 §:n mukaisena
avunantona yhdessä rikoslain 34 luvun sään-
nösten kanssa. Sama pätee myös rahoitusso-
pimuksen 5 luvun 3 §:n mukaiseen avunan-
toon. Terrorismin rahoituksen vastaisen so-
pimuksen 2 artiklan 5 kappaleen c kohdassa
tarkoitettua myötävaikuttamista ei voi nähdä
rikoksen valmisteluna, koska terrorismin ra-
hoittaminen itsessään on luonteeltaan rikok-
sen valmistelua.

Perustuslakivaliokunta on painottanut ri-
kosoikeudelliseen laillisuusperiaatteeseen si-
sältyvän täsmällisyysvaatimuksen korostu-
van, jos osallisuutta säännellään rikosoikeu-
dessa vakiintuneista osallisuusopillisista kä-
sityksistä poikkeavasti (PeVL 10/2000 vp,
PeVL 41/2001 vp ja PeVL 7/2002 vp). Pe-
rustuslakivaliokunta on niin ikään huomaut-
tanut, että valtioon kohdistuville kansainväli-
sille velvoitteille ei voida asettaa samanlaisia
täsmällisyysvaatimuksia kuin velvoitteiden
täytäntöönpanemiseksi mahdollisesti tarvit-
taville kansallisen rikoslain säännöksille. Pe-
rustuslakivaliokunnan mukaan rangaistavalla
myötävaikuttamisella tarkoitetaan terroristis-
ten pommi-iskujen torjumista koskevassa so-
pimuksessa pommi-iskujen tekemiseen sillä

tavalla aktiivisesti vaikuttavaa toimintaa, ett-
ei määräys ole ongelmallinen perustuslain
kannalta (PeVL 7/2002 vp). Myös terroris-
min rahoituksen torjumista koskevan yleis-
sopimuksen 2 artiklan 5 kappaleen c kohdas-
sa rangaistavalla myötävaikuttamisella tar-
koitetaan terrorismin rahoittamiseen aktiivi-
sesti vaikuttavaa toimintaa, minkä vuoksi
määräyksen ei voi katsoa laajentavan ran-
gaistavan avunannon tai myötävaikuttamisen
alaa.

2.2.2. Muut rikosoikeudelliset määräykset

Yleissopimuksen 7 artikla koskee sopi-
musvaltion tuomiovallan ulottamista sopi-
muksen tarkoittamiin rikollisiin tekoihin. Ar-
tiklan 1 ja 2 kohdan mukaisiin tekoihin Suo-
men rikoslaki soveltuukin, joskin 1 kappa-
leen c kohdan sekä 2 kappaleen d kohdan ja
osittain myös a kohdan mukaisia tekoja kos-
kee myös rikoslain 1 luvun 11 §:n mukainen
kaksoisrangaistavuuden vaatimus. Artiklan 4
kappaleen mukaan sopimusvaltion tulee ryh-
tyä tarvittaviin toimenpiteisiin tuomiovaltan-
sa ulottamiseksi 2 artiklassa tarkoitettuihin
rikoksiin, kun rikoksesta epäilty on sen alu-
eella eikä se luovuta häntä mihinkään sopi-
musvaltioon. Kysymyksessä saattaa olla ti-
lanne, jossa rikoksella tai siitä epäillyllä ei
ole rikoslain 1 luvun mukaista liittymäkohtaa
Suomen valtioon, sen alueeseen tai Suomen
kansalaiseen. Rikoslain 1 luvun 7 §:n mu-
kaan Suomen ulkopuolella tehtyyn rikok-
seen, jonka rankaiseminen tekopaikan laista
riippumatta perustuu Suomea velvoittavaan
kansainväliseen sopimukseen tai muuhun
Suomea kansainvälisesti velvoittavaan sää-
dökseen tai määräykseen (kansainvälinen ri-
kos), sovelletaan Suomen lakia. Sopimukses-
sa tarkoitettuja rikoksia on siten pidettävä ri-
koslain 1 luvun 7 §:n mielessä kansainvälisi-
nä rikoksina. Tarkoituksena on liittää ne so-
pimuksen voimaansaattamisen yhteydessä
kyseisen pykälän soveltamisesta annetun ase-
tuksen (627/1996) sisältämään luetteloon
kansainvälisistä rikoksista.

Yleissopimuksen 8 artikla koskee varojen
takavarikointia ja konfiskointia. Artiklan 2
kappaleen mukainen konfiskaatiovelvollisuus
ulottuu myös varoihin, jotka on kohdennettu
2 artiklan mukaisia rikoksia varten. Konfis-
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kaatiosta voidaan kuitenkin säätää kansallis-
ten oikeusjärjestyksen periaatteiden mukai-
sesti. Vuoden 2002 alussa tuli voimaan uusi
rikoslain 10 luku (875/2001), joka koskee
konfiskaatiota. Luvussa säädetään rikoksen
tuottaman hyödyn, rikoksentekovälineen, ri-
koksen tuotteen ja rikoksen kohteen (ri-
kosesineen) menettämisestä valtiolle.

Yleissopimuksen 11 artikla edellyttää, että
sopimuksen 2 artiklassa tarkoitettujen rikos-
ten katsotaan kuuluvan rikoksiin, joiden joh-
dosta rikoksentekijä voidaan luovuttaa toi-
seen sopimusvaltioon. Suomen osalta tämä
tarkoittaa, että 2 artiklassa tarkoitettujen ri-
kosten enimmäisrangaistusten on oltava ri-
koksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta
annetun lain (456/1970) 4 §:n mukaisia.
Yleisen luovuttamislain 4 §:n mukaan luo-
vuttaa ei saa, ellei pyynnössä tarkoitettu teko
ole sellainen rikos tai ellei sitä Suomessa
vastaavissa olosuhteissa tehtynä olisi pidettä-
vä sellaisena rikoksena, josta Suomen lain
mukaan säädetty ankarin rangaistus on vä-
hintään vuosi vankeutta. Pykälän 2 momentti
määrittelee rikoksen luovuttamiskelpoisuu-
den suhteessa EU:n jäsenvaltioihin. Kyseisen
momentin mukaan Euroopan unionin jäsen-
valtioon voidaan kuitenkin luovuttaa henkilö,
joka ei ole Suomen kansalainen, sellaisesta
rikoksesta, josta Suomessa vastaavissa olo-
suhteissa tehtynä Suomen lain mukaan sää-
detty ankarin rangaistus on vähintään kuusi
kuukautta vankeutta ja josta pyynnön esittä-
neen valtion lain mukaan saattaa seurata va-
pausrangaistus tai vapaudenmenetyksen kä-
sittävä turvaamistoimenpide, jonka enim-
mäisaika on vähintään vuosi.

Esityksessä ehdotetaan, että 2 artiklassa
tarkoitetut rikokset säädetään rangaistaviksi
rikoslain 34 lukuun otettavalla terrorismin
rahoittamista koskevalla uudella kri-
minalisoinnilla. Ehdotetun terrorismin rahoit-
tamista koskevan 9 b §:n mukaan pykälässä
tarkoitetuista teoista voitaisiin tuomita van-
keuteen enintään kahdeksaksi vuodeksi. Tä-
mä tarkoittaisi, että luovuttaminen kyseisten
rikosten johdosta on mahdollista ja että Suo-
men lainsäädäntö täyttäisi 11 artiklan vel-
voitteet.

Suomen kansalaisen luovuttamisen osalta
voidaan todeta, että yleisen luovuttamislain 2
§:n mukaan pääsääntönä on, että Suomen

kansalaista ei saa luovuttaa. Pykälän 2 mo-
mentin mukaan Euroopan unionin jäsenvalti-
oon Suomen kansalainen voidaan kuitenkin
tietyin edellytyksin luovuttaa oikeudenkäyn-
tiä varten. Edellytyksenä muun muassa on,
että teko on sellainen rikos tai sitä Suomessa
vastaavissa olosuhteissa tehtynä on pidettävä
sellaisena rikoksena, josta Suomen lain mu-
kaan säädetty ankarin rangaistus on vähin-
tään neljä vuotta vankeutta. Koska edellä
mainittuun rikoslain 34 luvun 9b §:ään on
ehdotettu kahdeksan vuoden enimmäisran-
gaistusta, olisi kyseisten rikosten osalta myös
Suomen kansalaisen luovuttaminen EU:n jä-
senvaltioihin mahdollista, jos lain muut edel-
lytykset täyttyisivät.

Yleissopimusten määräysten ei kuitenkaan
voida katsoa edellyttävän Suomen kansalai-
sen luovuttamisen mahdollistamista tai vel-
voittavan siihen.

Yleissopimuksen 14 artiklassa määrätään,
että mitään sopimuksessa tarkoitettuja rikok-
sia ei saa pitää poliittisina rikoksina tai poliit-
tisiin rikoksiin liittyvinä rikoksina, eikä luo-
vuttamisesta tai oikeusavusta saa kieltäytyä
yksinomaan tällä perusteella. Kieltoa lieven-
tää 15 artiklan sisältämä periaate, jonka mu-
kaan sopimusta ei ole tulkittava siten, että se
velvoittaisi luovuttamaan, jos on syytä epäil-
lä, että luovutettua henkilöä syytetään tai
rangaistaan rotunsa, uskontonsa, kansallisuu-
tensa, etnisen alkuperänsä tai poliittisen mie-
lipiteensä vuoksi tai jos luovutuspyynnön
noudattaminen vaikeuttaisi kyseisen henkilön
asemaa tällaisesta syystä. Vastaava määräys
poliittisia rikoksia koskevan poikkeuksen
kiellosta sisältyy myös terrorististen pommi-
iskujen torjumista koskevaan kansainväliseen
yleissopimukseen samoin kuin kahteen uu-
teen terrorisminvastaiseen yleissopimusluon-
nokseen, joita koskevat neuvottelut ovat vi-
reillä YK:ssa.

Rikoksen johdosta tapahtuvasta luovutta-
misesta annetun lain 6 §:ssä kielletään luo-
vuttaminen poliittisesta rikoksesta. Luovut-
taminen on lain mukaan kuitenkin mahdollis-
ta, mikäli poliittiseen rikokseen liittyy tai si-
sältyy ei-poliittinen rikos, eikä rikosta koko-
naisuudessaan voida pitää poliittisena rikok-
sena. Terrorismin vastustamista koskevan eu-
rooppalaisen yleissopimuksen (SopS
16/1990, jäljempänä eurooppalainen terro-
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rismisopimus) katsottiin aikoinaan rajoitta-
van yleisen luovuttamislain 6 §:n mukaista
harkintavaltaa, ja Suomi teki sopimuksen hy-
väksyessään sen 1 artiklaan sopimuksen 13
artiklan salliman luovutusta koskevan va-
rauman. Eduskunta on sittemmin hyväksynyt
varauman peruuttamisen (EV 5/2002 vp).

Varauman peruuttaminen johtuu osaksi
Suomen liittymisestä EU:n luovutussopi-
mukseen, missä yhteydessä yleisen luovut-
tamislain 6 §:än lisättiin uusi 3 momentti,
jonka mukaan pykälän 1 momentissa tarkoi-
tettua kieltoa luovuttaa poliittisesta rikokses-
ta ei sovellettaisi silloin, kun kyse on luovut-
tamisesta EU:n jäsenvaltioon. Varauman pe-
ruuttamisen yhteydessä kiinnitettiin huomio-
ta siihen, että rikoksen johdosta tapahtuvaa
luovuttamista koskevan eurooppalaisen
yleissopimuksen (SopS 32-33/1971) samoin
kuin eurooppalaisen terrorismisopimuksen
mukaiset muut kieltäytymisperusteet jäävät
edelleen voimaan. Varauman peruuttamista
perusteltiin myös poliittisia rikoksia koske-
van tulkinnan muuttumisella, jonka vuoksi
eurooppalaisen terrorismisopimuksen 1 artik-
lassa tarkoitettuja rikoksia ei voida pitää mis-
sään olosuhteissa poliittisina rikoksina.
Myöskään käsillä olevan yleissopimuksen 2
artiklan tarkoittamia rikoksia ei voida pitää
luonteeltaan poliittisina.

Yleissopimuksen 14 artiklan määräys ra-
joittaa jossain määrin yleisen luovuttamislain
6 §:n mukaista laajaa harkintavaltaa sen suh-
teen, mitä rikosta pidetään poliittisena rikok-
sena. Toisaalta yleissopimuksen voimaan-
saattamisen ei voida katsoa edellyttävän ylei-
sen luovuttamislain muuttamista. Yleissopi-
mus olisi lain tasoisena Suomessa voimassa
ja sitä voitaisiin soveltaa rinnakkain yleisen
luovuttamislain kanssa, koska lain säännös-
ten ja yleissopimuksen määräysten välillä ei
ole varsinaista ristiriitaa.

Yleissopimuksen 16 artikla sisältää sään-
nöksen vapautensa menettäneenä olevan
henkilön väliaikaisesta siirtämisestä todiste-
lutarkoituksessa toiseen sopimusvaltioon.
Yleissopimuksen 16 artiklan 1 kappaleen
mukaan henkilö, joka on vangittuna tai suo-
rittaa rangaistusta jonkin sopimusvaltion alu-
eella, ja jonka läsnäoloa toisessa sopimusval-
tiossa pyydetään todistamista tai tunnistamis-
ta varten, tai muuten avun antamiseksi todis-

tusaineiston hankkimisessa rikosten tutkintaa
tai syytteen nostamista varten tämän yleisso-
pimuksen nojalla, voidaan siirtää, mikäli
henkilö asiaan vaikuttavista seikoista tietoi-
sena antaa siirtoon suostumuksensa ja mo-
lempien valtioiden toimivaltaiset viranomai-
set sopivat siitä tarpeelliseksi katsomiensa
ehtojen mukaisesti. Artiklan 2 kappale sisäl-
tää määräyksiä menettelyssä noudatettavista
periaatteista, joiden mukaan sopimusvaltioi-
den on toimittava. Artiklan 3 kappale koskee
siirretyn henkilön koskemattomuutta vas-
taanottavan valtion alueella. Koskematto-
muudesta voidaan kappaleen mukaan poike-
ta, jos luovuttanut valtio antaa siihen suos-
tumuksensa.

Kansainvälisestä oikeusavusta rikosasioissa
annettuun lakiin (4/1994) ei sisälly säännök-
siä artiklan tarkoittamasta yhteistyöstä. Tä-
män sisältöinen yhteistyö on suljettu lain so-
veltamisalan ulkopuolelle lain 2 §:n 3 koh-
dassa, eikä muuhunkaan lainsäädäntöön si-
sälly säännöksiä vapautensa menettäneen
henkilön väliaikaisesta siirtämisestä toiseen
valtioon. Suomi on tehnyt varauman vuoden
1959 eurooppalaiseen yleissopimukseen kes-
kinäisestä oikeusavusta rikosasioissa (SopS
30/1981, jäljempänä eurooppalainen oikeus-
apusopimus), joka sisältää määräykset va-
pautensa menettäneiden henkilöiden väliai-
kaista siirtämistä koskevasta yhteistyöstä,
eikä ole osallistunut tällaiseen yhteistyöhön.

Suomen tarkoituksena on kuitenkin poistaa
varaumansa eurooppalaisen oikeusapusopi-
muksen 11 artiklasta ja mahdollistaa yhteis-
työ vapautensa menettäneiden henkilöiden
siirtämisessä. Varauman poistaminen on tar-
koitus tehdä samassa yhteydessä kuin kansal-
lisesti hyväksytään vuonna 2000 tehty yleis-
sopimus keskinäisestä oikeusavusta rikosasi-
oissa Euroopan unionin jäsenvaltioiden välil-
lä (EYVL C 197, 12.7.2000, jäljempänä
EU:n oikeusapusopimus). Kyseinen yleisso-
pimus edellyttää yhteistyön tekemistä vapau-
tensa menettäneiden henkilöiden väliaikai-
sessa siirtämisessä, ja tarkoituksenmukaisek-
si on katsottu, että tässä yhteydessä yhteistyö
mahdollistetaan myös laajemmin ja Suomen
varauma eurooppalaisen oikeusapusopimuk-
sen 11 artiklaan poistetaan. EU:n oikeusapu-
sopimuksen hyväksymistä koskeva hallituk-
sen esitys on tarkoitus antaa vuoden 2002 ai-
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kana.
Koska tarkoituksena on, että lähiaikoina

valmistellaan yleistä lainsäädäntöä, joka kos-
kee väliaikaista siirtämistä, ei ole pidetty tar-
koituksenmukaisena, että yleissopimuksen
voimaansaattamisen yhteydessä erikseen luo-
taisiin vastaavaa lainsäädäntöä. Yleissopi-
muksen 16 artiklan määräyksiä on pidetty
riittävän selkeinä ja yksityiskohtaisina, jotta
niitä voidaan soveltaa suoraan. Voimaansaat-
tamislakiin on kuitenkin katsottu tarpeelli-
seksi ottaa säännös, jonka mukaan asiaa kos-
kevat päätökset tekee oikeusministeriö.

Artiklan soveltamisessa keskeistä on, että
sen sanamuodon mukaan sopimusvaltiot voi-
vat siirtää henkilön, jos hän tähän suostuu ja
jos molempien valtioiden toimivaltaiset vi-
ranomaiset sopivat siirtämisestä. Näin ollen
siirtäminen edellyttää ensinnäkin siirrettävän
henkilön suostumusta, jonka edellytyksenä
on, että hän on tietoinen asiaan vaikuttavista
seikoista. Lisäksi menettely edellyttää mo-
lempien valtioiden suostumusta, joten artik-
lan ei voida katsoa velvoittavan, että menet-
telyyn on suostuttava, vaan valtio voi käyttää
asiassa harkintaa. Menettelyyn voitaisiin jät-
tää suostumatta esimerkiksi silloin, kun me-
nettely pidentäisi siirrettävän henkilön va-
paudenmenetysaikaa tai jos siirrettävän hen-
kilön läsnäolo Suomessa olisi tarpeen täällä
vireillä olevan rikosasian takia. Lisäksi siir-
tämiselle voidaan asettaa vapaasti erilaisia
ehtoja. Tällaisia ehtoja voisivat esimerkiksi
olla aika, jonka siirretty voi olla toisessa val-
tiossa tai jolloin hänet on viimeistään palau-
tettava Suomeen tai päästettävä vapaaksi.

Artiklan 3 kappaleen mukaan sopimusval-
tio, josta henkilö siirretään toiseen valtioon,
voisi antaa suostumuksensa siihen, että siir-
retty henkilö asetetaan syytteeseen toisessa
valtiossa. Lähtökohtana tulisi kuitenkin olla,
että siirrettävällä henkilöllä on artiklan 3
kappaleen yleissäännön mukainen koskemat-
tomuus menettelyn aikana. Tämän vuoksi
voidaan pitää perusteltuna, ettei 3 kappalees-
sa tarkoitettua suostumusta annettaisi, jollei
henkilö itse tähän suostu. Artikla mahdollis-
taa myös sen, että oikeusministeriö voisi
pyytää toisessa valtiossa vapautensa menet-
täneen henkilön siirtämistä Suomeen. Myös
tästä ehdotetaan otettavaksi säännös voi-
maansaattamislakiin.

2.2.3. Rahoituslaitoksia koskevat mää-
räykset

Yleissopimuksen 18 artiklan 1 kappaleen b
kohta edellyttää sopimusvaltioiden ryhtyvän
toimenpiteisiin, joilla velvoitetaan rahoitus-
laitoksia ja muita varainsiirron kanssa teke-
misessä olevia tahoja tunnistamaan tavalliset
ja satunnaiset asiakkaansa, sekä asiakkaat,
joiden toimeksiannosta avataan tilejä. Rahoi-
tuslaitosten ja muiden varainsiirron kanssa
olevien tahojen on b kohdan mukaan myös
kiinnitettävä huomiota epätavalliseen tai
epäilyttävään varainsiirtoon ja ilmoitettava
sellaisesta varainsiirrosta, joiden epäillään
liittyvän rikolliseen toimintaan.

Kappaleen b kohdassa on lisäksi neljä ala-
kohtaa, joissa luetellaan toimenpiteet, joita
sopimusvaltioiden tulee harkita b kohdan
johdanto-osan sisältämien velvoitteiden täyt-
tämiseksi. Alakohdan i) mukaan kyseeseen
voivat tulla määräykset, joilla kielletään sel-
laisten tilien avaaminen, joiden omistajat tai
käyttäjät eivät ole tiedossa tai selvitettävissä,
samoin kuin toimenpiteet sen varmistamisek-
si, että rahoituslaitokset varmistavat varain-
siirtojen todellisten toimeksiantajien henki-
löllisyyden. Alakohta ii) koskee oikeushenki-
löiden tunnistamista. Sen mukaan rahoitus-
laitokset voidaan velvoittaa ryhtymään tarvit-
taviin toimenpiteisiin asiakkaan rekisteröin-
nin ja rakenteen varmistamiseksi joko hank-
kimalla julkisesta rekisteristä tai asiakkaalta
tai molemmilta todisteet oikeushenkilön pe-
rustamisesta. Tällaisten todisteiden tulee si-
sältää tiedot asiakkaan nimestä, oikeudelli-
sesta muodosta, osoitteesta, johtajista ja ni-
menkirjoitusta koskevista määräyksistä. Ala-
kohta iii) käsittelee rahoituslaitosten ilmoi-
tusvelvollisuutta. Sen mukaan rahoituslaitok-
set voidaan velvoittaa ilmoittamaan viipy-
mättä toimivaltaisille viranomaisille kaikesta
monimutkaisesta, epätavallisen laajasta ja
epätavallisen tyyppisestä maksuliikenteestä,
jolla ei ole selvää taloudellista tai ilmeisen
laillista tarkoitusta. Ilmoitusvelvollisuuden
täyttäminen vilpittömässä mielessä vapaut-
taisi ilmoituksen tekevän laitoksen rikosoi-
keudellisesta tai siviilioikeudellisesta vas-
tuusta mahdollisesta tietosuojan rikkomises-
ta. Alakohdan iv) mukaan rahoituslaitokset
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voidaan velvoittaa säilyttämään ainakin vii-
den vuoden ajan kaikki tarvittavat tiedot sekä
kotimaisesta että kansainvälisestä maksulii-
kenteestä.

Artiklan 1 kappaleen b kohdan määräykset
vastaavat FATFin hyväksymien 40 rahanpe-
sun vastaisen suosituksen vaatimuksia, jotka
koskevat rahoituslaitosten velvollisuutta tun-
nistaa asiakkaansa ja ilmoittaa epäilyttävistä
liiketoimista. Nämä määräykset eivät Suo-
messa edellytä muutoksia lainsäädäntöön.
Kappaleen b kohdan tarkoittamat säännökset
sisältyvät jo rahanpesun estämisestä ja selvit-
tämisestä annettuun lakiin (68/1998), jäljem-
pänä rahanpesulaki, ja sen nojalla annettuun
sisäasianministeriön määräykseen (Dnro
4/98).

Rahanpesulain 3 §:ssä on määritelty ilmoi-
tusvelvolliset, joihin lakia sovelletaan. Lain
tarkoittamia ilmoitusvelvollisia ovat muun
muassa kaikki luottolaitostoiminnasta anne-
tussa laissa (1607/1993) tarkoitetut luotto- ja
rahoituslaitokset, sijoituspalveluyrityksistä
annetussa laissa (579/1997) tarkoitetut sijoi-
tuspalveluyritykset, sijoitusrahastolaissa (48/
1999) tarkoitetut rahastoyhtiöt ja säilytysyh-
tiöt sekä vakuutusyhtiölaissa (1062/1979)
tarkoitetut vakuutusyhtiöt.

Rahanpesulain 6 §:ssä säädetään asiakkaan
tunnistamisesta. Sen mukaan ilmoitusvelvol-
lisen aina todettava asiakkaansa henkilölli-
syys, jos on syytä epäillä liiketoimeen sisäl-
tyvien varojen tai muun omaisuuden laillista
alkuperää. Ilmoitusvelvollisen on lisäksi aina
todettava vakituisen asiakkaansa henkilölli-
syys. Sama vaatimus koskee myös muita
kuin vakituisia asiakkaita, kun suoritettavan
liiketoimen suuruus tai toisiinsa kytkeytyvien
toimenpiteiden suuruus yhteensä on yli 15
000 euroa. Vakuutusyhtiöiden asiakkaan
tunnistusvelvollisuuteen on säädetty eräitä
vähäisiä poikkeuksia, kun kyse on pieneh-
köistä vakuutusmaksuista tai kun maksu suo-
ritetaan Euroopan talousalueella toimiluvan
saaneessa luottolaitoksessa olevalta asiak-
kaan tililtä.

Ilmoitusvelvollisten on rahanpesulain 7 §:n
mukaan säilytettävä asiakkaan tunnistamis-
tiedot luotettavalla tavalla vähintään viiden
vuoden ajan liiketoimen tai asiakassuhteen
päättymisestä.

Rahanpesulain 10 §:ssä säädetään ilmoi-

tusvelvollisuudesta. Sen mukaan, jos ilmoi-
tusvelvollisella on lain 9§:ssä säädetyn huo-
lellisuusvelvollisuuden täytettyään tai muu-
toin syytä epäillä liiketoimeen sisältyvien va-
rojen tai muun omaisuuden laillista alkupe-
rää, sen on viipymättä ilmoitettava asiasta
keskusrikospoliisissa olevalle rahanpesun
selvittelykeskukselle ja annettava pyynnöstä
kaikki tiedot ja asiakirjat, joilla saattaa olla
merkitystä epäilyn selvittämiseksi. Huolelli-
suusvelvollisuudella tarkoitetaan 9 §:n mu-
kaan sitä, että ilmoitusvelvollisen on asian-
mukaista huolellisuutta noudattaen selvitet-
tävä perusteet ja tarkoitus sen palvelujen käy-
tölle, jos se havaitsee, että ne poikkeavat ta-
vanomaisesta niiden rakenteen tai suuruuden
suhteen tai ilmoitusvelvollisen koon tai sen
toimipaikan suhteen tai että niillä ei ole il-
meistä taloudellista tarkoitusta taikka että ne
eivät sovi yhteen asiakkaan taloudellisen ti-
lanteen tai liiketoimien kanssa.

Sisäasianministeriö on rahanpesulain 14
§:n nojalla antamassaan määräyksessään an-
tanut tarkempia määräyksiä asiakkaan tunnis-
tamisesta, muun muassa hyväksyttävistä
asiakirjoista ja oikeushenkilöiden tunnistami-
sesta.

Artiklan 2 kappaleen a kohdassa edellyte-
tään, että sopimusvaltiot harkitsevat yleisso-
pimuksen 2 artiklassa tarkoitettujen rikosten
ehkäisemiseksi kaikkien maksuja välittävien
yhtiöiden valvontatoimenpiteitä. Esimerkki-
nä on mainittu toimilupien vaatiminen. Kap-
paleen b kohdan mukaan sopimusvaltioiden
on harkittava toteutettavissa olevia toimenpi-
teitä havaitakseen tai valvoakseen konkreet-
tista käteisvarojen ja haltijapapereiden kuljet-
tamista rajojen yli. Tällaiset toimet on toteu-
tettava noudattaen tarkkoja tietojen asianmu-
kaisen käytön varmistavia suojatoimenpiteitä
ja haittaamatta millään tavalla pääoman va-
paata liikkumista.

Maksujen välitys ei Suomessa voimassa
olevan lain mukaan ole itsenäisenä toiminta-
na luvanvaraista eikä toiminta sinänsä ole
myöskään muulla tavalla valvonnan alaista.
Käytännössä valtaosa maksujen välityksestä
tapahtuu luottolaitosten välityksellä, joilta
luottolaitostoiminnasta annetun lain (1607/
1993) mukaan edellytetään toimilupaa ja jot-
ka ovat Rahoitustarkastuksen valvonnassa.

Suomessa ei ole voimassa säännöksiä kä-
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teisvarojen rajan yli tapahtuvan käteisvarojen
valvonnasta. EU:ssa järjestettiin vuoden
2000 alussa niin sanotun Moneypenny –
operaatio. Siinä tullilaitokset järjestivät 6
kuukautta kestäneen operaation, jonka aikana
kirjattiin muistiin rajat ylittäviltä (sekä sisä-
että ulkorajat) henkilöiltä esimerkiksi muiden
tarkastusten yhteydessä löytyneet huomatta-
vat määrät käteistä, shekkejä, jalokiviä tai
muita varoja. Operaation tulosten perusteella
komissio tullee antamaan säädösehdotuksia
rajojen yli tapahtuvan käteisvarojen valvon-
nasta.

3. Esityksen suhde Euroopan unio-
nin terrorismin torjumista kos-
kevaan puitepäätökseen

Euroopan unionin neuvoston 6 joulukuuta
2001 poliittisesti hyväksymän terrorismin
torjumista koskevan puitepäätöksen 2 artik-
lan 2 kappaleen b kohdan mukaan jäsenvalti-
oiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet
varmistaakseen, että terroristiryhmän toimin-
taan osallistuminen muun muassa rahoitta-
malla sen toimintaa on rangaistavaa. Puite-
päätöksen 4 artiklan 3 kappaleen mukaan
enimmäisrangaistuksen 2 artiklan 2 kappa-
leen b kohdassa määritellystä rikoksesta tulee
olla vähintään kahdeksan vuotta vankeutta.

Puitepäätöksestä aiheutuvat lainsäädäntö-
velvoitteet on tässä vaiheessa otettu huomi-
oon seuraamusten osalta. Tämän vuoksi ter-
rorismin rahoittamisen enimmäisrangaistuk-
seksi esitetään kahdeksaa vuotta vankeutta.
Terrorismin rahoittamisen kieltävää säännös-
tä arvioidaan tarpeellisilta osin uudelleen
puitepäätöksen aiheuttamien lainsäädäntö-
toimenpiteiden yhteydessä. Kevään 2002 ku-
luessa on tarkoitus antaa hallituksen esitys
terrorismirikoksia koskevan luvun lisäämi-
sestä rikoslakiin. Nyt esitettävä terrorismin
rahoittamista koskeva säännös on tarkoitus
siirtää terrorismirikoksia koskevaan rikoslain
lukuun sitä koskevan esityksen yhteydessä.

4. Esityksen suhde FATFin terro-
rismin rahoituksen vastais i in
erityissuosituks i in

Yleissopimuksen 18 artiklan 1 kappaleen b
kohta ja 2 kappaleen a kohta eivät sisällä

velvoittavia määräyksiä, vaan jättävät tarvit-
tavat toimenpiteet kansalliseen harkintaan.
Useat näistä määräyksistä tulevat kuitenkin
Suomea sitoviksi FATFin terrorismin rahoi-
tuksen vastaisten erityissuositusten kautta.
FAFT on 29 valtion ja alueen sekä 2 kan-
sainvälisen järjestön, Euroopan komissio ja
Persian lahden yhteistyöjärjestö, muodosta-
ma itsenäinen hallitusten välinen rahanpesun
vastainen toimintaryhmä. FATF:n jäsenvalti-
ot ovat sitoutuneet noudattamaan FATF:n
suosituksia ja panemaan ne kansallisesti täy-
täntöön. Suomi on ollut FATF:n jäsen vuo-
desta 1991. FATF hyväksyi 30 päivänä loka-
kuuta 2001 kahdeksan erityistä terrorismin
rahoituksen vastaista suositusta. Erityissuosi-
tukset täydentävät FATF:n vuonna 1996 hy-
väksymiä 40 rahanpesun vastaista suositusta.
Erityissuositukset tulee saattaa voimaan ke-
säkuuhun 2002 mennessä.

Terrorismin rahoituksen vastaiset erityis-
suositukset I ja II edellyttävät YK:n kansain-
välisen terrorismin rahoituksen vastaisen
yleissopimuksen ratifioimista ja täysimittais-
ta toimeenpanoa sekä YK:n turvallisuusneu-
voston terrorismin vastaisten päätöslauselmi-
en, erityisesti päätöslauselman 1373(2001),
täytäntöönpanoa. Terroristien, terroritekojen
ja terroristijärjestöjen rahoitus on kri-
minalisoitava ja tehtävä rahanpesun alkuri-
kokseksi. Valtioilla on suosituksen III mu-
kaan oltava myös menetelmät, jotka mahdol-
listavat terroristitahojen samoin kuin terro-
rismia rahoittavien tahojen varojen jäädyttä-
misen sekä varojen takavarikoinnin ja kon-
fiskoinnin. Suositus IV edellyttää, että rahoi-
tuslaitosten ja muiden rahanpesun ilmoitus-
velvollisten ilmoittavan terrorismin rahoitus-
ta koskevista epäilyistä toimivaltaisille vi-
ranomaisille. Suosituksessa V valtioita edel-
lytetään antamaan toisille valtioille sopimuk-
siin, järjestelmiin tai muihin keskinäisen oi-
keusavun tai tietojen vaihdon järjestelyihin
nojautuen mahdollisimman laajasti apua ter-
rorismin, terroritekojen ja terroristijärjestöjen
rahoitukseen liittyvissä tutkimuksissa, kyse-
lyissä ja oikeudenkäynneissä. Suositus edel-
lyttää valtioiden ryhtyvän myös tarvittaviin
toimenpiteisiin sen varmistamiseksi, etteivät
ne tarjoa terrorismin, terroritekojen tai terro-
ristijärjestön rahoituksesta syytteessä oleville
henkilöille turvasatamaa sekä että niillä on
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mahdollisuuksien mukaan lainsäädäntöä täl-
laisten henkilöiden luovuttamisesta.

Suosituksen VI mukaan valtioiden tulee
saattaa rahan tai arvon siirtopalveluiden, mu-
kaan lukien epäviralliset järjestelmät, tarjoa-
minen luvanvaraiseksi tai rekisteröitymisvel-
vollisuuden alaiseksi. Näihin palveluntarjo-
ajiin tulee myös soveltaa kaikkia niitä
FATF:n 40 suositusta, jotka koskevat pank-
keja ja muita rahoituspalveluiden tarjoajia.
Luvattoman toiminnan harjoittaminen tulee
lisäksi sanktioida. Suosituksen VII mukaan
valtioiden tulee edellyttää rahoituslaitosten
sisällyttävän tilisiirtoihin ja niitä koskeviin
viesteihin paikkansa pitävät tiedot lähettäjäs-
tä (nimi, osoite ja tilinnumero). Näiden tieto-
jen tulisi seurata tilisiirtoa ja siihen liittyvää
viestiä koko maksuketjun läpi. Valtioiden tu-
lee lisäksi edellyttää rahoituslaitosten seuraa-
van ja tarkkailevan erityisen tarkasti varojen
siirtoja, joihin ei sisälly lähettäjän täydellisiä
tietoja (nimi, osoite ja tilinnumero).

Suositus VIII edellyttää valtioiden arvioi-
van sellaisia yhteisöjä, joita voidaan väärin-
käyttää terrorismin rahoittamiseksi, koskevan
lainsäädäntönsä riittävyyttä. Suosituksen
mukaan yleishyödylliset yhteisöt ovat erityi-
sen haavoittuvaisia tässä suhteessa ja valtioi-
den tulisi varmistua, ettei niitä voida käyttää
siten, että terroristijärjestöt näyttävät laillisil-
ta yhteisöiltä, että laillisia yhteisöjä käytetään
terrorismin rahoituksen kanavana sekä että
laillisiin toimintaan tarkoitettuja varoja ei
voida salaisesti ohjata terrorismin rahoittami-
seen.

Kansainvälisen terrorismin rahoituksen
vastaisen yleissopimuksen ratifioimisella
pannaan osittain täytäntöön FATF:n erityis-
suositus I. Osa suosituksista on pantu täytän-
töön muun muassa EU:n neuvoston yhteisel-
lä kannalla 2001/931/UTP ja neuvoston ase-
tuksella (EY) N:o 2580/2001 tiettyihin hen-
kilöihin ja yhteisöihin kohdistuvista erityisis-
tä rajoittavista toimenpiteistä terrorismin tor-
jumiseksi. Valtiovarainministeriössä valmis-
tellaan hallituksen esitystä, joka koskee ra-
han- ja arvonsiirtopalveluiden sääntelyä. Esi-
tyksellä pantaisiin täytäntöön yleissopimuk-
sen 18 artiklan 2 kappaleen a kohdan määrä-
ys kaikkien maksuja välittävien yhtiöiden
valvontatoimenpiteistä samoin kuin FATFin
erityissuositus VI.

Sisäasiainministeriössä valmistellaan halli-
tuksen esitystä rahanpesun estämisestä ja
selvittämisestä annetun lain muuttamisesta
Euroopan parlamentin ja neuvoston rahoitus-
järjestelmän rahanpesutarkoituksiin käyttä-
misen estämisestä annetun neuvoston direk-
tiivin (308/91/EY) muuttamisesta 4 päivänä
joulukuuta 2001 annetun direktiivin 2001/
97/EY täytäntöönpanemiseksi. Tässä yhtey-
dessä on tarkoitus myös tarkistaa lakia siten,
että lain tarkoittama ilmoitusvelvollisuus kat-
taa FATFin erityissuosituksen IV mukaisesti
myös terrorismin rahoituksen. Valmistelun
yhteydessä selvitetään erityissuosituksen VII
perusteella myös tilisiirron lähettäjää koske-
vien tietojen sääntelytarve ja -tapa.

5. Esityksen vaikutukset

Esityksellä ei ole organisaatio- tai
henkilöstövaikutuksia. Siitä ei aiheudu
myöskään taloudellisia, yritys- tai
ympäristövaikutuksia. Rangaistavan
toiminnan alan laajeneminen terroristisessa
tarkoituksessa tehtyihin varainsiirtoihin
riippumatta siitä, ovatko nämä varainsiirrot
muissa suhteissa laittomia, edellyttää
kuitenkin läheistä yhteistyötä ra-
hoituslaitosten ja rikostutkintaviranomaisten
kesken tällaisten rikosten selvittämiseksi.

6. Asian valmiste lu

Kansainvälinen terrorismin rahoituksen
vastainen yleissopimus neuvoteltiin YK:n
yleiskokouksen alaisessa ad hoc -komiteassa
kahden istunnon aikana vuonna 1999. Aloit-
teen sopimuksen laatimisesta teki Ranska.
Suomi osallistui sopimuksen valmisteluun
aktiivisesti yhteistyössä muiden Euroopan
unionin maiden kanssa. Neuvottelujen tulok-
sena syntynyt sopimusteksti hyväksyttiin
YK:n yleiskokouksessa 9 päivänä joulukuuta
1999 äänestyksettä. Suomi allekirjoitti terro-
rismin rahoituksen vastaisen yleissopimuk-
sen 10 päivänä tammikuuta 2000.

Yleissopimuksen ratifioimisesta on pyydet-
ty lausunnot oikeusministeriöltä, sisäasiain-
ministeriöltä, valtiovarainministeriöltä ja Ra-
hoitustarkastukselta. Kaikki lausunnonantajat
pitivät yleissopimuksen ratifioimista tärkeä-
nä. Hallituksen esitys on valmisteltu virka-
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työnä ulkoasiainministeriössä yhteistyössä
oikeusministeriön ja valtiovarainministeriön
kanssa. Esitysehdotuksesta on pyydetty lau-

sunnot oikeusministeriöltä, sisäasiainministe-
riöltä, valtiovarainministeriöltä ja Rahoitus-
tarkastukselta.
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YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT

1. Sopimus

Johdanto. Yleissopimuksen johdanto sisäl-
tää pääosin tavanomaisia kappaleita, joilla
valaistaan sopimuksen laatimisen lähtökohtia
ja tavoitteita. Terrorismin rahoituksen katso-
taan olevan vakava huolenaihe koko kan-
sainväliselle yhteisölle. Kansainvälisten ter-
roritekojen lukumäärän ja vakavuuden tode-
taan riippuvan rahoituksesta, jota terroristeil-
la on mahdollisuus saada. Lisäksi kiinnite-
tään huomiota siihen, että aikaisemmat mo-
nenväliset sopimukset eivät sisällä tällaista
rahoitusta koskevia nimenomaisia määräyk-
siä.

1 artikla. Yleissopimuksen 1 artikla sisäl-
tää sopimuksen tulkinnan ja täytäntöönpanon
kannalta tarpeelliset määritelmät.

Artiklan 1 kappaleessa määritellään “va-
rat”, joiden luovuttaminen tai kerääminen
sopimuksessa määritellyssä rikollisessa tar-
koituksessa säädetään rangaistavaksi. Määri-
telmä on tarkoituksellisen laaja ja kattaa kai-
kenlaisen aineellisen tai aineettoman, irtai-
men tai kiinteän omaisuuden sen hankintata-
vasta riippumatta, samoin kuin kaikenlaiset
oikeudelliset asiakirjat, mukaan luettuna säh-
köiset tai digitaaliset asiakirjat, jotka todista-
vat tällaiseen varallisuuteen liittyvän omis-
tusoikeuden tai edun. Tätä yleistä määritel-
mää, joka vastaa huumausaineiden ja psyko-
trooppisten aineiden laittoman kaupan vastai-
sen YK:n yleissopimuksen (44/1994, jäljem-
pänä YK:n huumesopimus) 1 artiklan g koh-
taa, täydentää esimerkkiluettelo, jota ei ole
tarkoitettu tyhjentäväksi.

Artiklan 2 kappaleessa määritellään “valti-
on laitos”, jolla tarkoitetaan pysyvää tai väli-
aikaista laitosta tai kuljetusvälineitä, joita
valtion edustajat, hallituksen jäsenet, lainsää-
däntäelimet tai tuomioistuimet, valtion vir-
kamiehet tai työntekijät, muut viranomaiset
tai yksiköt taikka hallitustenvälisten järjestö-
jen työntekijät tai virkamiehet käyttävät tai
joita heillä on käytettävissään virkatehtäviään
suorittaessaan. Tätä määritelmää on aikai-
semmin käytetty terrorististen pommi-iskujen

torjumisesta tehdyn yleissopimuksen 1 artik-
lan 1 kohdassa samoin kuin YK:n huumeso-
pimuksen 1 artiklan p kohdassa.

3 kappaleessa määritellään 8 artiklassa
esiintyvä käsite “tuotto”, jolla tarkoitetaan
varoja, jotka on saatu suoraan tai välillisesti 2
artiklassa mainitun rikoksen teon kautta.

2 artikla. Yleissopimuksen 2 artiklan 1
kappaleen johdanto määrittelee terrorismin
rahoittamisen rangaistavana tekona. Sen mu-
kaan sopimuksessa tarkoitettuun rikokseen
syyllistyy henkilö, joka antaa tai kerää varoja
käytettäväksi kappaleen a tai b kohdassa tar-
koitettua tekoa varten. Antaminen tai kerää-
minen voi tapahtua millä tahansa keinoin,
suoraan tai välillisesti, mutta sen edellytetään
olevan laitonta ja tahallista. Asianomaisen
henkilön on joko tarkoitettava, että varat tai
osa niistä käytetään edellä mainittujen rikos-
ten tekemiseen tai hänen on oltava tietoinen
siitä, että ne käytetään tällä tavoin. Rikolli-
nen tarkoitus tai tietoisuus, joka muodostaa
keskeisen osan terrorismin rahoituksen mää-
ritelmästä, rajataan kappaleen a ja b kohdassa
tarkoitettujen rikosten avulla. “Henkilöllä”
tarkoitetaan luonnollista henkilöä. Oikeus-
henkilöiden vastuusta on määrätty erikseen 5
artiklassa.

Kappaleen johdanto sisältää lukuisia täs-
mennyksiä, jotka tekevät siitä vaikealukui-
sen, mutta joita sopimusneuvotteluissa pidet-
tiin eri syistä välttämättöminä. “Millä tahansa
keinoin” pyrkii varmistamaan, että määräystä
ei voida kiertää. Täsmennys “suoraan tai vä-
lillisesti” ilmaisee, että rikosvastuu ulottuu
niin alkuperäisiin luovuttajiin kuin välikäsinä
toimiviin henkilöihinkin. Ilmaisu “laittomas-
ti” ei merkitse, että varojen luovutuksen tulisi
täyttää muun rikoksen tunnusmerkistöä. Si-
nänsä laillinen varojen kerääminen tai luovu-
tus tulee rangaistavaksi, jos siihen liittyy 1
kappaleessa kuvattu rikollinen tarkoitus tai
tietoisuus. Määre “laiton” katsottiin kuiten-
kin tarpeelliseksi lisätä rahoitusrikoksen
määritelmään, jotta se ei kattaisi esimerkiksi
humanitaarista avustustyötä kriisialueilla,
missä väestön joukossa voi olla terroristeiksi
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luokiteltavia rikollisia, mutta avustusjärjestön
voimavarat eivät tee mahdolliseksi erotella
syyllisiä viattomista. Tällaisiin rajatapauksiin
kiinnittivät neuvotteluissa huomiota muiden
ohella YK:n pakolaispäävaltuutettu ja Punai-
sen Ristin kansainvälinen komitea. Määre
“tahallinen” jättää puolestaan vahingossa tai
tuottamuksellisesti terroristisiin tarkoituksiin
kohdistuneet varainsiirrot rikosmääritelmän
ulkopuolelle.

Kriminalisointi koskee sekä varojen anta-
mista että keräämistä, mikäli edellä kuvatut
ehdot täyttyvät. Tällaisten varojen vastaanot-
tamista ei ole säädetty rangaistavaksi, ellei
vastaanottaja aktiivisesti siirrä niitä eteen-
päin. Koska rangaistava rahoitusteko on mää-
ritelty rikollisen tarkoituksen tai tietoisuuden
avulla, suoraa yhteyttä tiettyyn terroristiseen
rikoksen ei edellytetä. Tätä koskeva täsmen-
nys sisältyy artiklan 3 kappaleeseen.

Kappaleen a ja b kohdat koskevat niitä ter-
roristisia rikoksia, joiden rahoittaminen so-
pimuksella tehdään rangaistavaksi. Terroris-
mirikokset määritellään kappaleen a kohdas-
sa terrorisminvastaisten YK:n yleissopimus-
ten avulla. Kohta koskee tekoja, jotka on
määritelty rikokseksi jossakin liitteessä mai-
nituista sopimuksista ja jotka kuuluvat tällai-
sen sopimuksen soveltamisalaan. Kappaleen
b kohta sisältää terroristisen rikoksen yleisen
määritelmän, joka täydentää a kohdan luette-
lomääritelmää. Se koskee tekoja, joita a koh-
ta ei kata ja joiden tarkoituksena on aiheuttaa
kuolema tai vakava ruumiillinen vamma si-
viilihenkilölle tai muulle henkilölle, joka ei
aktiivisesti osallistu aseelliseen selkkaukseen
liittyviin vihollisuuksiin. Edellytyksenä on li-
säksi, että teko on luonteeltaan tai asiayh-
teydeltään sellainen, että sen päämääränä on
aiheuttaa pelkoa väestön keskuudessa tai pa-
kottaa hallitus tai kansainvälinen järjestö te-
kemään tietty toimenpide tai pidättäytymään
tietystä toimenpiteestä.

Useimpien terrorisminvastaisten YK-
sopimusten soveltamisala rajoittuu tiettyihin
tekotapoihin tai kohteisiin, kuten lentoliiken-
teen tai merenkulun turvallisuuteen kohdis-
tuviin väkivaltaisiin tekoihin. Vaikka terro-
rististen pommi-iskujen torjumista koskeval-
la yleissopimuksella on yleinen ja käytännös-
säkin varsin laaja soveltamisala, verkosto ei
ole täysin kattava. 2 artiklan 1 kappaleen b

kohdan yleinen määritelmä kattaa sellaiset
luonteeltaan tai asiayhteydeltään edellä kuva-
tun kaltaiset väkivallanteot, joita kappaleen a
kohdassa tarkoitetut sopimukset eivät rikos-
määritelmiensä mukaan koske tai jotka muu-
ten eivät kuulu niiden soveltamisalaan. Yk-
sittäisistä rikostyypeistä tällainen on esimer-
kiksi salamurha tai yksityisiin tiloihin koh-
distettu pommi-isku, jos sen tarkoituksen on
b kohdassa mainituin ehdoin aiheuttaa kuo-
lema tai vakava ruumiinvamma.

Artiklan 2 kappale sisältää 1 kappaleen a
kohtaa täydentäviä määräyksiä. Ne koskevat
tilannetta, jossa sopimusvaltio ei ole jonkin
liitteessä mainitun sopimuksen sopimuspuoli
ja haluaa sen vuoksi rajata liitteen sovelta-
misalaa kyseisen sopimuksen osalta. Kappa-
leen a kohdan nojalla valtio voi antaa ratifi-
oimis-, hyväksymis- tai liittymiskirjansa tal-
lettamisen yhteydessä selityksen, jonka mu-
kaan tällaisen sopimuksen ei katsota sisälty-
vän liitteeseen, kun tätä yleissopimusta
sovelletaan kyseiseen sopimuspuoleen.
Selityksen voimassaolo päättyy heti, kun
mainittu sopimus tulee voimaan kyseisen
sopimusvaltion osalta ja tämä sopimusvaltio
ilmoittaa asiasta tallettajalle;

Kappaleen b kohdan mukaan sopimusvaltio
voi antaa edellä tarkoitetun selityksen myös
siinä tapauksessa, että se ei ole enää jonkin
liitteessä mainitun sopimuksen sopimuspuoli.
Kappaleen tarkoittamien selitysten antami-
nen on vapaaehtoista, eikä käsillä olevan so-
pimuksen ratifioimisen ehdoksi ole asetettu
liitteessä mainittujen sopimusten ratifioimis-
ta. Liitteen ainoa käyttötarkoitus on terroris-
mirikosten määrittely artiklan 1 kappaletta
varten.

Artiklan 3 kappaleen mukaan teon katso-
minen 1 kappaleessa tarkoitetuksi rikokseksi
ei edellytä, että varat on tosiasiassa käytetty 1
kappaleen a tai b kohdassa tarkoitetun rikok-
sen tekemiseen. Terrorismin rahoittaminen
on sopimuksessa määritelty terroristisiksi
katsottavien rikosten rahoittamiseksi - eikä
esimerkiksi terroristiryhmän tai -järjestön ra-
hoittamiseksi – mutta suoraa yhteyttä rahoi-
tusteon ja tietyn rikoksen välillä ei edellytetä.
Kansainväliset terrori-iskut, joiden rahoitusta
sopimus koskee, vaativat yleensä pitkäaikais-
ta valmistelua ja varainkeruuta. Useinkaan ei
ole mahdollista osoittaa, että tietty varainsiir-
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to on edesauttanut tietyn terroriteon tekemis-
tä. Terrorismin rahoitusta koskevat selvityk-
set osoittavat, että valtaosa terroristijärjestöil-
le ohjautuvista varoista käytetään verkostojen
ylläpitämiseen, koulutukseen ja muuhun
valmistelunluonteiseen toimintaan. Terrori-
iskua välittömästi edeltäviä varainsiirtoja voi
verrata jäävuoren huippuun. Jotta sopimuk-
sella pystyttäisiin puuttumaan terroristisen
toiminnan kannalta olennaisiin rahaliikkei-
siin, on pidetty välttämättömänä kriminali-
soida tietyssä tarkoituksessa tehty rahoitta-
minen riippumatta siitä, voidaanko sen osoit-
taa johtaneen tiettyyn terroristiseen rikok-
seen.

Artiklan 4 kappaleen mukaan rikokseen
syyllistyy myös henkilö, joka yrittää tämän
artiklan 1 kappaleessa tarkoitettua rikosta.

Artiklan 5 kappaleen a kohdan mukaan ri-
kokseksi katsotaan myös se, että henkilö
osallistuu tekijäkumppanina 1 tai 4 kappa-
leessa tarkoitettuun rikokseen ja b kohdan
mukaan se, että henkilö järjestää tai käskee
muita tekemään tällaisen rikoksen. Kappa-
leen c kohdan mukaan henkilö syyllistyy ri-
kokseen myös, jos hän myötävaikuttaa yhtei-
sen päämäärän puolesta toimivan ryhmän te-
kemään yhteen tai useampaan 1 tai 4 kappa-
leessa tarkoitettuun rikokseen. Tällaisen vai-
kuttamisen tulee olla tahallista. Lisäksi edel-
lytetään joko, että sen tarkoituksena on rikol-
lisen toiminnan tai ryhmän rikollisen pää-
määrän edistäminen silloin, kun tällaiseen
toimintaan tai päämäärään liittyy artiklan 1
kappaleessa tarkoitetun rikoksen tekeminen
tai, että se tapahtuu tietoisena ryhmän aiko-
muksesta tehdä artiklan 1 kappaleessa tarkoi-
tettu rikos. Kappaleen c kohdan muotoilu
vastaa pääpiirteissään EU:n jäsenvaltioiden
välillä rikoksen johdosta tapahtuvasta luovut-
tamisesta tehdyn yleissopimuksen (EYVL C
313 27.9.1996) 4 artiklan määräystä. Se on
viime vuosina hyväksytty myös useisiin
YK:n piirissä neuvoteltuihin sopimuksiin.

3 artikla. Yleissopimuksen 3 artikla rajaa
sopimuksen ulkopuolelle yhdessä valtiossa
tapahtuneet teot, joilla ei ole liittymäkohtia
muihin valtioihin. Vastaava määräys sisältyy
myös aikaisempiin terrorisminvastaisiin
yleissopimuksiin. Artiklan mukaan sopimus-
ta ei sovelleta, kun rikos tehdään yhden val-
tion alueella, rikoksesta epäilty on kyseisen

valtion kansalainen ja oleskelee kyseisen val-
tion alueella. Lisäksi myös yhteen valtioon
rajoittuvat teot kuuluvat sopimuksen piiriin,
jos jollain muulla valtiolla olisi sopimuksen 7
artiklan 1 tai 2 kappaleen nojalla perusteita
käyttää lainkäyttövaltaansa rikoksen suhteen,
esimerkiksi teko olisi tehty tarkoituksessa
pakottaa tämä valtio tekemään jotain tai pi-
dättymään jostain toimesta. Oikeusapua sa-
moin kuin yhteistyötä sopimuksessa tarkoi-
tettujen rikosten ehkäisemiseksi koskevia
määräyksiä 12-18 artikloissa voidaan sovel-
taa silloinkin, kun mikään kansainvälistä liit-
tymäkohtaa koskevista ehdoista ei täyty.

4 artikla. Yleissopimuksen 4 artikla sisäl-
tää kriminalisointivelvoitteen. Artiklan 1
kappaleen mukaan sopimusvaltion on ryhdyt-
tävä tarvittaviin toimenpiteisiin säätääkseen
sopimuksen 2 artiklassa tarkoitetut rikokset
rangaistaviksi teoiksi valtionsisäisen lainsää-
däntönsä nojalla. Artiklan 2 kappale edellyt-
tää, että näille rikoksille on säädettävä
asianmukaiset rangaistukset, joissa otetaan
huomioon rikosten vakavuus.

5 artikla. Yleissopimuksen 5 artiklan mää-
räykset oikeushenkilön vastuusta täydentävät
2 artiklaa, joka koskee yksilön rikosoikeudel-
lista vastuuta. Vastuu rajoitettiin tapauksiin,
joissa oikeushenkilön johtamisesta tai val-
vonnasta vastaava henkilö tässä ominaisuu-
dessa tekee 2 artiklassa tarkoitetun rikoksen.
Vastuun syntymiseen ei vaadita, että oikeus-
henkilö olisi hyötynyt rikoksesta.

Artiklan 1 kappaleen mukaan kukin sopi-
musvaltio ryhtyy tarvittaviin toimenpiteisiin,
jotta sen alueella oleva tai sen lainsäädännön
mukaisesti perustettu oikeushenkilö voidaan
saattaa tällaisissa tapauksissa vastuuseen.
Oikeushenkilön vastuu voi valtionsisäisistä
oikeusperiaatteista riippuen olla luonteeltaan
rikosoikeudellista, siviilioikeudellista tai hal-
linto-oikeudellista vastuuta.

Artiklan 2 kappaleen mukaan oikeushenki-
lön vastuu syntyy rikoksentekijöiden rikosoi-
keudellisesta vastuusta riippumatta.

Artiklan 3 kappaleen mukaan kunkin so-
pimusvaltion on varmistettava, että artiklan 1
kappaleen mukaisesti vastuussa oleviin oike-
ushenkilöihin kohdistetaan tehokkaita, oike-
assa suhteessa olevia ja rikoksia ehkäiseviä
rikosoikeudellisia, siviilioikeudellisia tai hal-
linto-oikeudellisia seuraamuksia. Tällaisiin
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seuraamuksiin voi sisältyä rahallisia seuraa-
muksia.

6 artikla. Yleissopimuksen 6 artikla vastaa
terrorististen pommi-iskujen torjumisesta
tehdyn yleissopimuksen 5 artiklaa. Sen mu-
kaan kukin sopimusvaltio ryhtyy tarvittaessa
lainsäädäntömuutoksiin tai muihin asianmu-
kaisiin toimenpiteisiin varmistaakseen, että
yleissopimuksen soveltamisalaan kuuluvat
rikokset eivät missään olosuhteissa ole perus-
teltavissa poliittisilla, filosofisilla, ideologi-
silla, rotuun liittyvillä, etnisillä, uskonnolli-
silla tai muilla vastaavilla syillä. Artikla vah-
vistaa 2 ja 4 artikloiden määräyksiä.

7 artikla. Yleissopimuksen 7 artikla määrit-
telee rikosoikeudellisen lainkäyttövallan pe-
rusteet Artiklan 1 kappaleessa luetellaan ta-
vanomaiset pakolliset toimivaltaperusteet.
Sen mukaan kunkin sopimusvaltion on ryh-
dyttävä tarvittaviin toimenpiteisiin 2 artiklas-
sa tarkoitettujen rikosten saattamiseksi lain-
käyttövaltaansa, a) kun rikos tehdään kysei-
sen valtion alueella, b) sen lippua käyttävällä
aluksella tai lentokoneessa, joka on rikoksen
tekoajankohtana rekisteröitynä kyseisen val-
tion lainsäädännön mukaisesti, tai c) rikoksen
tekee kyseisen valtion kansalainen.

Artiklan 2 kappaleessa luetellaan vapaaeh-
toiset toimivaltaperusteet. Kappaleen a koh-
dan mukaan sopimusvaltio voi saattaa 2 ar-
tiklassa tarkoitetun rikoksen lainkäyttöval-
taansa, kun rikos kohdistetaan kyseisen valti-
on kansalaiseen tai se johtaa 2 artiklan 1
kappaleen a tai b kohdassa tarkoitetun rikok-
sen tekemiseen kyseisen valtion alueella tai
kohdistumiseen kyseisen valtion kansalai-
seen. Kappaleen b kohdan mukaan sopimus-
valtio voi saattaa 2 artiklassa tarkoitetun ri-
koksen lainkäyttövaltaansa myös silloin, kun
rikos kohdistetaan tai se johtaa 2 artiklan 1
kappaleen a tai b kohdassa tarkoitetun rikok-
sen kohdistumiseen kyseisen valtion ulko-
mailla olevaan valtion laitokseen, mukaan
luettuna kyseisen valtion suurlähetystöt tai
muut diplomaatti- tai konsulitilat. Tavallises-
ta poikkeava ilmaisutapa ”johtaa rikoksen
kohdistumiseen” johtuu rahoitusrikoksen vä-
lillisestä luonteesta.

Sopimusvaltio voi saattaa 2 artiklassa tar-
koitetun rikoksen lainkäyttövaltaansa kappa-
leen c kohdan nojalla myös silloin, kun ri-
koksen tarkoituksena on pakottaa kyseinen

valtio suorittamaan tietty toimenpide tai pi-
dättäytymään jostakin toimenpiteestä. Tämä
toimivaltaperuste on melko tavanomainen
terrorisminvastaisissa yleissopimuksissa.
Kappaleen d ja e kohtien nojalla vapaaehtoi-
siin toimivaltaperusteisiin kuuluvat myös ti-
lanteet, joissa rikoksen tekee kansalaisuude-
ton henkilö, jolla on kotipaikka kyseisen val-
tion alueella tai rikos tehdään lentokoneessa,
jota kyseisen valtion hallitus käyttää.

Artiklan 3 kappaleen mukaan sopimusval-
tion on ilmoitettava yleissopimuksen ratifi-
oinnin, hyväksymisen tai siihen liittymisen
yhteydessä YK:n pääsihteerille, mikäli sillä
on valtionsisäisen lainsäädännön nojalla
lainkäyttövalta jollakin 2 kappaleessa maini-
tulla perusteella. Sopimusvaltion on ilmoitet-
tava pääsihteerille myös mahdollisista muu-
toksista lainkäyttövallan perusteissa.

Artiklan 4 kappale edellyttää, että kukin
sopimusvaltio ryhtyy tarvittaviin toimenpi-
teisiin 2 artiklassa tarkoitettujen rikosten
saattamiseksi lainkäyttövaltaansa tapauksis-
sa, joissa rikoksesta epäilty on sen alueella,
eikä se luovuta tätä henkilöä sellaiselle sopi-
musvaltiolle, joka on saattanut rikokset lain-
käyttövaltaansa 1 tai 2 kappaleen mukaisesti.
Rikoksella tai siitä epäillyllä henkilöllä ei täl-
laisessa tilanteessa tarvitse olla 1 tai 2 kappa-
leen mukaista liittymäkohtaa kyseiseen valti-
oon, sen alueeseen tai kansalaiseen. Kyseessä
on terrorisminvastaisissa yleissopimuksissa
tavanomainen määräys, joka liittyy velvoit-
teeseen luovuttaa tai tuomita, ja jonka tarkoi-
tuksena on varmistaa, että terroritekoihin
syylliset saadaan oikeuden eteen.

Artiklan 5 kappale koskee tilanteita, joissa
useampi kuin yksi sopimusvaltio katsoo, että
2 artiklassa tarkoitettu rikokset kuuluvat sen
lainkäyttövaltaan. Kappaleen mukaan sopi-
musvaltioiden tulee tällaisessa tilanteessa
pyrkiä asianmukaisesti koordinoimaan toi-
menpiteitään erityisesti syyttämisen edelly-
tysten ja keskinäisen oikeusavun muotojen
osalta.

Artiklan 6 kappale sisältää tavanomaisen
suojalausekkeen, jonka mukaan rikosoikeu-
dellista lainkäyttövaltaa voidaan harjoittaa
myös muilla perusteilla kansallisen lainsää-
dännön mukaisesti.

8 artikla. Yleissopimuksen 8 artikla koskee
varojen takavarikointia ja konfiskointia. Ar-
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tiklan 1 kappaleen mukaan sopimusvaltion
on ryhdyttävä asianmukaisiin toimenpiteisiin
sopimuksessa tarkoitettujen rikosten tekemi-
seen käytettyjen tai tähän tarkoitukseen osoi-
tettujen varojen tunnistamiseksi ja havaitse-
miseksi samoin kuin tällaisten varojen jää-
dyttämiseksi tai takavarikoimiseksi.

Artiklan 2 kappaleen mukaan sopimusval-
tion on ryhdyttävä toimiin sopimuksessa tar-
koitettujen rikosten tekemiseen käytettyjen
tai osoitettujen varojen tai tällaisten rikosten
tuoton menetetyksi tuomitsemista varten.
Pakkotoimista voidaan säätää kansallisten
oikeusperiaatteiden mukaisesti.

Artiklan 3 ja 4 kappaleet sisältävät menete-
tyksi tuomittujen varojen jakamista ja käyt-
töä koskevia suosituksia. 3 kappaleen mu-
kaan sopimusvaltiot voivat harkita sopimus-
ten tekemistä menetetyksi tuomittujen varo-
jen jakamisesta muiden sopimusvaltioiden
kanssa. Tällaiset sopimukset voivat olla joko
yleisiä tai tapauskohtaisia. 4 kappaleessa so-
pimusvaltioita kehotetaan harkitsemaan sel-
laisten järjestelmien perustamista, joiden
avulla menetetyksi tuomittuja varoja käyte-
tään korvausten maksamiseen 2 artiklan 1
kappaleen a tai b kohdassa tarkoitettujen ri-
kosten uhreille tai heidän perheilleen.

Artiklan 5 kappale sisältää suojalausek-
keen, jonka mukaan artiklan määräykset tu-
lee panna täytäntöön rajoittamatta vilpittö-
mässä mielessä toimivien kolmansien osa-
puolten oikeuksia.

9 artikla. Yleissopimuksen 9 artikla koskee
sopimuksen 2 artiklassa tarkoitetun rikoksen
tehneen tai sellaisesta rikoksesta epäillyn
henkilön säilöön ottamista ja rikostutkinnan
aloittamista. Artikla vastaa terrorististen
pommi-iskujen torjumisesta tehdyn yleisso-
pimuksen 7 artiklaa.

Artiklan 1 kappaleen mukaan sopimusval-
tion on saatuaan tiedon siitä, että tällainen
henkilö voi olla sen alueella, ryhdyttävä val-
tionsisäisen lainsäädäntönsä mukaisesti tar-
vittaviin toimenpiteisiin tutkiakseen asian.
Artiklan 2 kappaleen nojalla tällaisen sopi-
musvaltion on ryhdyttävä tarvittaviin toi-
menpiteisiin valtionsisäisen lainsäädäntönsä
mukaisesti varmistaakseen kyseisen henkilön
läsnäolon syyttämistä tai rikoksen johdosta
tapahtuvaa luovuttamista varten, milloin se
on vakuuttunut, että olosuhteet edellyttävät

tällaisia toimia. Sopimusvaltion harkinnassa
siis on, milloin henkilön vapautta rajoittaviin
toimiin on ryhdyttävä.

Artiklan 3 kappaleen a kohdan mukaisesti
jokaisella, johon kohdistetaan 2 kappaleessa
tarkoitettuja toimenpiteitä, on oikeus saada
viipymättä yhteys lähimpään sen valtion
asianmukaiseen edustajaan, jonka kansalai-
nen hän on tai jolla muuten on oikeus suojel-
la hänen oikeuksiaan tai, jos hän on kansalai-
suudeton henkilö, sen valtion edustajaan, jos-
sa hänellä on kotipaikka. Kappaleen b koh-
dan nojalla hänellä on myös oikeus tavata
kyseisen valtion edustaja ja c kohdan nojalla
saada tietoa a ja b kohdan mukaisista oikeuk-
sistaan.

Artiklan 4 kappaleen mukaan 3 kappalees-
sa tarkoitettuja yhteydenpito-, tapaamis- ja
tiedonsaantioikeuksia käytetään sen valtion
lakien ja määräysten mukaisesti, jonka alu-
eella rikoksentekijä tai rikoksesta epäilty on.
Edellytyksenä on kuitenkin, että nämä lait ja
määräykset mahdollistavat 3 kappaleen mu-
kaisten oikeuksien tarkoituksen täysimääräi-
sen toteutumisen.

Artiklan 5 kappaleessa turvataan sopimus-
valtion oikeus pyytää Punaisen ristin kan-
sainvälistä komiteaa olemaan yhteydessä ri-
koksesta epäiltyyn ja tapaamaan hänet, mil-
loin rikoksesta epäilty on kyseisen valtion
kansalainen tai kansalaisuudeton henkilö, jol-
la on kotipaikka kyseisen valtion alueella, ja
valtio käyttää tällä perusteella lainkäyttöval-
taansa.

Artiklan 6 kappaleessa määrätään artiklan
tarkoittamiin toimiin ryhtyvän sopimusvalti-
on ilmoitusvelvollisuudesta. Milloin sopi-
musvaltio on 9 artiklan nojalla on ottanut
henkilön säilöön, sen on ilmoitettava välit-
tömästi säilöön ottamisesta samoin kuin ky-
seisen henkilön vangitsemista edellyttävistä
olosuhteista suoraan tai YK:n pääsihteerin
välityksellä niille sopimusvaltioille, jotka
ovat 6 artiklan 1 ja 2 kappaleen mukaisesti
saattaneet rikokset lainkäyttövaltaansa. Val-
tio voi tarpeelliseksi katsoessaan tehdä tällai-
sen ilmoituksen myös muille sopimusvaltioil-
le. Valtion on jo suoritettuaan 1 kappaleessa
tarkoitetun tutkinnan ilmoitettava havain-
noistaan viipymättä edellä mainituille sopi-
musvaltioille ja mainittava siinä yhteydessä,
aikooko se käyttää lainkäyttövaltaansa.
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10 artikla. Yleissopimuksen 10 artikla si-
sältää terrorisminvastaisissa yleissopimuksis-
sa yhdenmukaisen luovuta tai tuomitse -
velvoitteen. Artiklan 1 kappaleen mukaan
sopimusvaltiolla, jonka alueella rikoksesta
epäilty tavataan, ja joka ei luovuta kyseistä
henkilöä tuomittavaksi toimivaltaiseen valti-
oon, on velvollisuus saattaa tapaus viipymät-
tä toimivaltaisten viranomaistensa käsiteltä-
väksi syyttämistä varten. Velvollisuus luo-
vuttaa tai tuomita on 7 artiklan sovelta-
misalaan kuuluvissa tapauksissa poikkeukse-
ton ja riippumaton siitä, onko rikos tehty ky-
seisen valtion alueella. Tapauksen saattami-
nen toimivaltaisten viranomaisten käsiteltä-
väksi tapahtuu kyseisen valtion lainsäädän-
nön edellyttämässä järjestyksessä. Viran-
omaiset tekevät päätöksensä tämän valtion
lainsäädännön mukaisesti samalla tavalla
kuin minkä tahansa vakavan rikoksen ollessa
kyseessä.

Artiklan 2 kappaleessa täsmennetään, että
luovuttamiseksi luovuta tai tuomitse -
velvoitteen mielessä katsotaan myös ehdolli-
nen luovuttaminen, mikäli sopimusvaltiolla
on valtionsisäisen lainsäädäntönsä nojalla oi-
keus luovuttaa oma kansalaisensa ainoastaan
sillä ehdolla, että tämä palautetaan kyseiseen
valtioon suorittamaan rangaistusta. Edelly-
tyksenä on lisäksi, että tämä valtio ja luovu-
tuspyynnön esittänyt valtio sopivat tästä
mahdollisuudesta ja muista tarpeellisiksi kat-
somistaan ehdoista, missä tapauksessa tällä
tavoin ehdollinen luovuttaminen riittää vapa-
uttamaan valtion 1 kappaleessa tarkoitetusta
velvoitteesta.

11 artikla. Yleissopimuksen 11 artikla si-
sältää rikoksen johdosta tapahtuvaa luovut-
tamista koskevia tavanomaisia määräyksiä,
joiden tarkoituksena on yksinkertaistaa luo-
vutusmenettelyä ja mahdollistaa terroritekoi-
hin syyllisten tuomitseminen siinä valtiossa,
johon kyseisellä rikoksella on eniten liitty-
mäkohtia.

Artiklan 1 kappaleen mukaan sopimusval-
tiot katsovat sopimuksen 2 artiklassa tarkoi-
tettujen rikosten kuuluvan rikoksiin, joiden
johdosta rikoksentekijä voidaan luovuttaa
ennen yleissopimuksen voimaantuloa sopi-
musvaltioiden välillä voimassa olleiden ri-
koksen johdosta tapahtuvaa luovuttamista
koskevien sopimusten mukaisesti. Sopimus-

valtiot sitoutuvat lisäksi sisällyttämään nämä
rikokset kaikkiin niiden välillä myöhemmin
tehtäviin luovuttamista koskeviin sopimuk-
siin rikoksina, joiden johdosta rikoksentekijä
voidaan luovuttaa.

Artiklan 2 kappale koskee tapauksia, joissa
sopimusvaltio asettaa rikoksen johdosta ta-
pahtuvan luovuttamisen ehdoksi, että on
olemassa sitä koskeva sopimus. Jos tällainen
sopimusvaltio saa luovuttamista koskevan
pyynnön toiselta sopimusvaltiolta, jonka
kanssa sillä ei ole rikoksen johdosta tapahtu-
vaa luovuttamista koskevaa kahdenvälistä
sopimusta, se voi harkintansa mukaan katsoa
tämän yleissopimuksen luovuttamisen oike-
usperustaksi 2 artiklassa tarkoitettujen rikos-
ten osalta. Luovuttaminen tapahtuu silloin
luovutuspyynnön vastaanottaneen valtion
lainsäädännössä määrättyjen muiden ehtojen
mukaisesti.

Artiklan 3 kappaleen mukaan ne sopimus-
valtiot, jotka eivät aseta rikoksen johdosta
tapahtuvan luovuttamisen ehdoksi sopimuk-
sen olemassaoloa, tunnustavat keskenään 2
artiklassa tarkoitetut rikokset rikoksiksi, joi-
den johdosta rikoksentekijä voidaan luovut-
taa. Luovuttaminen tapahtuu tällöinkin luo-
vutuspyynnön vastaanottaneen valtion lain-
säädännössä määrättyjen ehtojen mukaisesti.

Artiklan 4 kappaleen mukaan 2 artiklassa
tarkoitettuja rikoksia käsitellään rikoksen
johdosta tapahtuvassa luovuttamisessa sopi-
musvaltioiden välillä tarvittaessa siten kuin
ne olisi tehty varsinaisen tekopaikan lisäksi
myös niiden valtioiden alueella, jotka ovat
saattaneet ne lainkäyttövaltaansa 6 artiklan 1
ja 2 kappaleen mukaisesti.

Artiklan 5 kappaleen mukaan kaikkien so-
pimusvaltioiden välisten rikoksen johdosta
tapahtuvaa luovuttamista koskevien sopimus-
ten ja järjestelyjen määräykset, jotka koske-
vat 2 artiklassa tarkoitettuja rikoksia, katso-
taan muutetuiksi sopimusvaltioiden välillä
siinä määrin kuin ne ovat ristiriidassa tämän
yleissopimuksen kanssa.

12 artikla. Yleissopimuksen 12 artikla kos-
kee oikeusapua 2 artiklassa tarkoitettuihin ri-
koksiin liittyvän tutkinnan, rikosoikeuden-
käynnin tai rikoksen johdosta tapahtuvan
luovuttamisen yhteydessä. Artiklan 1 kappa-
leen mukaan sopimusvaltiot sitoutuvat anta-
maan toisilleen mahdollisimman laajaa oike-



HE 43/2002 vp20

usapua edellä mainituissa yhteyksissä mu-
kaan luettuna apu sopimusvaltioiden hallussa
olevan ja oikeudenkäynnissä tarvittavan to-
distusaineiston hankkimisessa.

Artiklan 2 kappaleen mukaan sopimusval-
tiot eivät voi kieltäytyä keskinäistä oikeus-
apua koskevasta pyynnöstä pankkisalaisuu-
den perusteella. Vastaava määräys sisältyy
YK:n huumesopimuksen artiklan 5 kappalee-
seen.

Artiklan 3 kappale sisältää määräyksen,
jonka mukaan oikeusapupyynnön nojalla saa-
tuja tietoja tai todisteita ei ilman pyynnön
vastaanottaneen sopimusvaltion suostumusta
käytetä muuhun tutkintaan, syytteeseen tai
oikeudenkäyntiin kuin siihen, jota varten ne
on luovutettu.

Artiklan 4 kappale liittyy oikeushenkilön
vastuuta koskeviin 5 artiklan määräyksiin.
Sen mukaan kukin sopimusvaltio voi harkita
sellaisten järjestelmien perustamista, joiden
avulla se voi jakaa muiden sopimuspuolten
kanssa sellaisia tietoja tai todisteita, jotka
ovat tarpeen oikeushenkilön vastuun perus-
tamiseksi 5 artiklan nojalla.

Artiklan 5 kappaleen mukaan sopimusval-
tiot hoitavat 1 ja 2 kappaleen mukaiset vel-
voitteensa voimassa olevien keskinäistä oi-
keusapua koskevien sopimusten tai muiden
yhteisesti sopimiensa järjestelyjen mukaises-
ti. Tällaisten sopimusten tai järjestelyjen
puuttuessa sopimusvaltiot sitoutuvat anta-
maan toisilleen muuta apua valtionsisäisen
lainsäädäntönsä mukaisesti.

13 artikla. Yleissopimuksen 13 artiklan
mukaan mitään 2 artiklassa tarkoitetuista ri-
koksista ei pidetä verorikoksena päätettäessä
rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttami-
sesta tai keskinäisestä oikeusavusta. Tämän
mukaisesti sopimusvaltiot eivät saa evätä
luovuttamista tai keskinäistä oikeusapua kos-
kevaa pyyntöä pelkästään sillä perusteella,
että se koskee verorikosta. Vastaava määräys
sisältyy Euroopan neuvoston oikeusapuso-
pimuksen vuoden 1978 lisäpöytäkirjan (SopS
13-14/1985) sen 1 artiklassa.

14 artikla. Yleissopimuksen 14 artikla si-
sältää poliittisia rikoksia koskevan poikkeuk-
sen kiellon, joka tukee sopimuksen muita
luovutusta ja oikeusapua koskevia määräyk-
siä. Artiklan mukaan mitään 2 artiklassa tar-
koitetuista rikoksista ei pidetä poliittisena ri-

koksena, poliittiseen rikokseen liittyvänä ri-
koksena tai poliittisista vaikuttimista tehtynä
rikoksena päätettäessä rikoksen johdosta ta-
pahtuvasta luovuttamisesta tai keskinäisestä
oikeusavusta. Luovuttamista tai keskinäistä
oikeusapua koskevaa pyyntöä ei siten saa 2
artiklan piiriin kuuluvien rikosten osalta evä-
tä pelkästään sillä perusteella, että kyseessä
katsotaan olevan poliittinen rikos, poliittiseen
rikokseen liittyvä rikos tai poliittisista vaikut-
timista tehty rikos. Kielto on yleinen viime-
aikaisissa terrorisminvastaisissa yleissopi-
muksissa, ja poliittisen rikoksen tulkinta on
muuttumassa siihen suuntaan, ettei terroris-
mirikoksia enää pidetä missään oloissa poliit-
tisina rikoksina.

15 artikla. Yleissopimuksen 15 artikla si-
sältää niin kutsutun syrjintälausekkeen, joka
liittyy läheisesti poliittisia rikoksia koskevan
poikkeuksen kieltoon 14 artiklassa ja mah-
dollistaa ihmisoikeusnäkökohtien huomioon-
ottamisen luovutuspäätöstä koskevassa har-
kinnassa. Artiklan mukaan sopimusvaltio voi
kieltäytyä luovuttamasta henkilöä 2 artiklassa
tarkoitettujen rikosten johdosta tai antamasta
keskinäistä oikeusapua tällaisiin rikoksiin
liittyen, jos on perusteltua syytä uskoa, että
luovuttamista tai oikeusapua koskevan pyyn-
nön tarkoituksena on henkilön syyttäminen
tai tuomitseminen hänen rotunsa, uskontonsa,
kansallisuutensa, etnisen alkuperänsä tai po-
liittisen mielipiteensä vuoksi, tai jos pyynnön
noudattaminen vaikeuttaisi kyseisen henkilön
asemaa tällaisesta syystä. Poliittisia rikoksia
koskevan poikkeuksen kielto - tai mikään
muukaan yleissopimuksen määräyksistä - ei
tällaisessa tilanteessa velvoita sopimusvaltio-
ta luovuttamaan henkilöä rikoksen johdosta
tai antamaan keskinäistä oikeusapua.

16 artikla. Yleissopimuksen 16 artikla kos-
kee vapautensa menettäneen henkilön väliai-
kaista siirtämistä toiseen sopimusvaltioon.
Määräyksen tarkoituksena on tehostaa oikeu-
dellista yhteistyötä sopimuksen tarkoittamien
rikosten selvittämiseksi. Artiklan 1 kappa-
leen mukaan henkilö, joka on vangittuna tai
suorittaa rangaistusta jonkin sopimusvaltion
alueella, voidaan siirtää toiseen sopimusval-
tioon, mikäli hän antaa siirtoon suostumuk-
sensa tietoisena asiaan vaikuttavista seikois-
ta, ja molempien valtioiden toimivaltaiset vi-
ranomaiset sopivat asiasta. Määräys koskee
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tilanteita, joissa henkilön läsnäoloa toisessa
sopimusvaltiossa pyydetään todistamista tai
tunnistamista varten, tai muuten avun anta-
miseksi todistusaineiston hankkimisessa ri-
kosten tutkintaa tai syytteen nostamista var-
ten yleissopimuksen nojalla.

Artiklan 2 kappale sisältää lähempiä mää-
räyksiä artiklan soveltamisesta. Kappaleen a
kohdan mukaan vastaanottavan valtion on
pidettävä siirretty henkilö säilössä, paitsi jos
luovuttava valtio oikeuttaa hänen vapautta-
misensa. Vastaanottava valtio voi joka tapa-
uksessa pitää henkilön säilössä, ellei luovut-
tava valtio toisin pyydä. Kappaleen b kohdan
mukaan vastaanottavan valtion on viipymättä
ja sen mukaisesti, mitä kummankin valtion
toimivaltaiset viranomaiset ovat sopineet, pa-
lautettava henkilö säilöön luovuttavaan valti-
oon. Kappaleen c kohdan mukaan henkilön
palauttaminen siihen sopimusvaltioon, josta
hänet on luovutettu, ei edellytä rikoksen joh-
dosta tapahtuvan luovuttamisen käynnistä-
mistä. Kappaleen d kohdan mukaan siirretyn
henkilön rangaistusajasta luovuttavassa val-
tiossa vähennetään aika, jonka hän on viettä-
nyt säilössä vastaanottavassa valtiossa.

Artiklan 3 kappaleen mukaan siirrettyä
henkilöä ei hänen kansallisuudestaan riippu-
matta aseteta syytteeseen tai pidetä vangittu-
na vastaanottavan valtion alueella sellaisten
tekojen tai tuomioiden vuoksi, jotka on tehty
tai annettu luovuttaneen valtion alueella en-
nen hänen lähtöään, paitsi jos luovuttanut
valtio antaa siihen suostumuksensa.

17 artikla. Yleissopimuksen 17 artikla si-
sältää yleisen määräyksen yleissopimuksen
nojalla säilöön otettavan tai muiden yleisso-
pimuksen mukaisten toimenpiteiden tai oi-
keudenkäyntien kohteena olevan henkilön
oikeudenmukaisesta kohtelusta. Artiklan
mukaan tällaiselle henkilölle taataan kaikki
ne oikeudet ja takeet, jotka hänelle kuuluvat
sen valtion lainsäädännön mukaisesti, jossa
hän on läsnä, samoin kuin sovellettavien
kansainvälisen oikeuden määräysten, mukaan
lukien ihmisoikeusmääräysten mukaiset oi-
keudet ja takeet.

18 artikla. Yleissopimuksen 18 artikla kos-
kee sopimusvaltioiden yhteistyötä 2 artiklas-
sa tarkoitettujen rikosten ehkäisemiseksi. Ar-
tiklan 1 kappaleen a kohdan mukaan sopi-
musvaltiot ryhtyvät kaikkiin mahdollisiin

toimenpiteisiin, tarvittaessa valtionsisäistä
lainsäädäntöä muuttaen, ehkäistäkseen 2 ar-
tiklassa tarkoitettujen rikosten valmistelun
alueellaan. Sopimusvaltioiden edellytetään
ryhtyvän myös tarvittaviin toimiin muun mu-
assa sellaisten alueellaan olevien henkilöi-
den, ryhmien ja järjestöjen laittoman toimin-
nan kieltämiseksi, jotka edistävät 2 artiklassa
tarkoitettuja rikoksia tai yllyttävät niihin, jär-
jestävät tai tietoisesti rahoittavat niitä tai ovat
osallisena niihin. Kappaleen a kohtaa vastaa-
va määräys sisältyy myös aikaisempiin terro-
risminvastaisiin YK-sopimuksiin. Muilta
osin 18 artiklan määräykset liittyvät erityi-
sesti terrorismin rahoituksen torjumiseen. Ne
perustuvat edellä mainittuihin FATFin ra-
hanpesun vastaisiin toimintasuosituksiin.

Artiklan 1 kappaleen b kohta koskee toi-
menpiteitä, joilla velvoitetaan rahoituslaitok-
set ja muut varainsiirron kanssa tekemisissä
olevat tahot käyttämään tehokkaimpia käytet-
tävissä olevia toimenpiteitä tunnistaakseen
tavalliset tai satunnaiset asiakkaansa, sekä
sellaiset asiakkaat, joiden toimeksiannosta
avataan tilejä, sekä kiinnittääkseen huomiota
epätavalliseen tai epäilyttävään varainsiir-
toon ja ilmoittaakseen sellaisista varainsiir-
roista, joiden epäillään liittyvän rikolliseen
toimintaan. Tässä tarkoituksessa sopimusval-
tiot harkitsevat:

i) määräyksiä, joilla kielletään sellaisten ti-
lien avaaminen, joiden omistajat tai käyttäjät
eivät ole tiedossa tai selvitettävissä, samoin
kuin toimenpiteitä sen varmistamiseksi, että
rahoituslaitokset varmistavat varainsiirtojen
todellisten toimeksiantajien henkilöllisyyden;

ii) oikeushenkilöiden tunnistamisen osalta
rahoituslaitosten velvoittamista ryhtymään
tarvittaessa toimenpiteisiin varmistaakseen
asiakkaan rekisteröinnin ja rakenteen hank-
kimalla joko julkisesta rekisteristä tai asiak-
kaalta tai molemmilta todisteet oikeushenki-
lön perustamisesta, mukaan luettuna tiedot
asiakkaan nimestä, oikeudellisesta muodosta,
osoitteesta, johtajista ja nimenkirjoitusoikeut-
ta koskevista määräyksistä;

iii) määräyksiä, joilla velvoitetaan rahoitus-
laitokset ilmoittamaan viipymättä toimival-
taisille viranomaisille kaikesta monimutkai-
sesta, epätavallisen laajasta ja epätavallisen
tyyppisestä maksuliikenteestä, jolla ei ole
selvää taloudellista tai ilmeisen laillista tar-
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koitusta, ilman että niitä uhkaa rikosoikeu-
dellinen tai siviilioikeudellinen vastuu mah-
dollisesta tietosuojan rikkomisesta, jos ne il-
moittavat epäilyistään vilpittömässä mieles-
sä;

iv) rahoituslaitosten velvoittamista säilyt-
tämään ainakin viiden vuoden ajan kaikki
tarvittavat tiedot sekä kotimaisesta että kan-
sainvälisestä maksuliikenteestä.

Artiklan 2 kappaleen a kohdan mukaan so-
pimusvaltioiden tulee harkita myös maksuja
välittävien yhtiöiden valvontatoimenpiteitä,
esimerkiksi toimintalupien vaatimista. Kap-
paleen b kohdan mukaan on lisäksi harkittava
sellaisia toteutettavissa olevia toimenpiteitä,
joiden avulla voidaan havaita tai valvoa kä-
teisvarojen ja haltijapapereiden kuljettamista
rajojen yli. Tällaisilta toimilta edellytetään,
että tietojen asianmukainen käyttö varmiste-
taan tarpeellisin suojatoimenpitein. Ne eivät
myöskään saa haitata millään tavalla pää-
oman vapaata liikkumista.

Artiklan 3 kappaleen mukaan sopimusval-
tioiden tulee toimia yhteistyössä 2 artiklassa
tarkoitettujen rikosten ehkäisemiseksi vaih-
tamalla täsmällisiä ja varmennettuja tietoja
valtionsisäisen lainsäädäntönsä mukaisesti.
Sopimuspuolten tulee myös yhdenmukaistaa
2 artiklassa tarkoitettujen rikosten ehkäisemi-
seen tarvittavia hallinnollisia ja muita toi-
menpiteitä. Tässä yhteydessä mainitaan eri-
tyisesti sellaisten toimivaltaisten viranomais-
ten välisten viestintäkanavien ja palveluiden
perustaminen ja ylläpitäminen, joiden avulla
voidaan helpottaa varmaa ja nopeaa tietojen-
vaihtoa kaikista 2 artiklassa tarkoitettuihin
rikoksiin liittyvistä näkökohdista. Samoin
mainitaan yhteistyö 2 artiklassa tarkoitettui-
hin rikoksiin liittyvien tiedustelujen tekemi-
sessä, jotka koskevat joko sellaisten henki-
löiden henkilöllisyyttä, olinpaikkaa ja
toimintaa, joiden voidaan perustellusta syystä
epäillä olevan osallisina kyseisiin rikoksiin
tai kyseisten rikosten tekemiseen liittyvien
varojen liikkumista.

Artiklan 4 kappaleen mukaan sopimuspuo-
let voivat vaihtaa tietoja kansainvälisen ri-
kospoliisijärjestön (Interpolin) välityksellä.

19 artikla. Yleissopimuksen 19 artikla si-
sältää ilmoitusvelvoitteen, jonka mukaan so-
pimusvaltion, jossa rikoksesta epäilty on syy-
tettynä, on lähetettävä valtionsisäisen lain-

säädäntönsä tai sovellettavien menettelytapo-
jen mukaisesti tiedonanto oikeudenkäynnin
lopputuloksesta YK:n pääsihteerille, joka vä-
littää tiedon edelleen muille sopimusvaltioil-
le.

20 artikla. Yleissopimuksen 20 artikla si-
sältää yleisen periaatteen, jonka mukaan so-
pimusvaltiot täyttävät yleissopimukseen pe-
rustuvat velvoitteensa valtioiden välisen tasa-
arvon ja alueellisen koskemattomuuden peri-
aatteiden mukaisesti puuttumatta muiden val-
tioiden sisäisiin asioihin.

21 artikla. Yleissopimuksen 21 artikla si-
sältää suojalausekkeen, jonka mukaan sopi-
muksella ei puututa sellaisiin muihin oikeuk-
siin, velvoitteisiin ja velvollisuuksiin, joita
valtioilla ja yksityisillä henkilöillä on kan-
sainvälisen oikeuden nojalla.

22 artikla. Yleissopimuksen 22 artiklan
mukaan mikään yleissopimuksessa ei oikeuta
sopimusvaltiota käyttämään toisen sopimus-
valtion alueella lainkäyttövaltaa tai hoita-
maan tehtäviä, jotka kuuluvat yksinomaan
tämän toisen sopimusvaltion viranomaisille
sen valtionsisäisen lainsäädännön mukaan.

23 artikla. Yleissopimuksen 23 artikla si-
sältää sopimuksen liitteen muuttamista kos-
kevia määräyksiä. Liitteen luetteloon voidaan
artiklan 1 kappaleen mukaisesti lisätä uusia
sopimuksia edellyttäen, että ne ovat kaikille
avoimia, kansainvälisesti voimassa ja että
vähintään kaksikymmentäkaksi käsillä ole-
van yleissopimuksen sopimusvaltiota on nii-
den sopimuspuolena.

Artiklan 2 kappaleen mukaan ehdotuksia
liitteen muuttamiseksi voivat tehdä sopimus-
valtiot yleissopimuksen voimaantulon jäl-
keen. Muutosehdotus tulee antaa kirjallisena
tiedoksi tallettajalle, joka ilmoittaa 1 kappa-
leen ehdot täyttävistä ehdotuksista kaikille
sopimusvaltioille ja pyytää niiden mielipiteet
siitä, tulisiko ehdotettu muutos hyväksyä.

Artiklan 3 kappaleen mukaan muutosehdo-
tus katsotaan hyväksytyksi, ellei yksi kol-
masosa sopimusvaltioista vastusta sitä kirjal-
lisella ilmoituksella viimeistään 180 päivän
kuluttua muutosehdotuksen toimittamisesta
sopimusvaltioille.

Artiklan 4 kappaleen mukaan hyväksytyt
liitteen muutokset edellyttävät voimaantul-
lakseen, että kaksikymmentäkaksi sopimus-
valtiota ratifioi tai hyväksyy ne. Muutokset
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tulevat näiden sopimuspuolten osalta voi-
maan 30 päivän kuluttua siitä, kun kahdes-
kymmenestoinen ratifioimis- tai hyväksy-
miskirja on talletettu. Sellaisen sopimusvalti-
on osalta, joka ratifioi tai hyväksyy muutok-
sen myöhemmin, muutos tulee voimaan kol-
mantenakymmenentenä päivänä siitä, kun
kyseinen sopimusvaltio on tallettanut ratifi-
oimis- tai hyväksymiskirjansa.

24 artikla. Yleissopimuksen 24 artikla si-
sältää määräykset välimiesmenettelystä. Jos
sopimusvaltioiden välistä yleissopimuksen
tulkintaa tai soveltamista koskevaa riitaa ei
voida kohtuullisessa ajassa selvittää neuvot-
teluteitse, se tulee riidan osapuolen pyynnös-
tä saattaa välimiesmenettelyyn. Jolleivät rii-
dan osapuolet kuuden kuukauden kuluessa
välimiesmenettelyä koskevasta pyynnöstä ole
päässeet sopimukseen välimiesmenettelyn
järjestämisestä, mikä tahansa näistä sopi-
musvaltioista voi saattaa riidan Kansainväli-
sen tuomioistuimen ratkaistavaksi tuomiois-
tuimen perussäännön mukaisella hakemuk-
sella.

Artiklan 2 kappale sallii välitysmenettelyä
koskevat varaumat. Valtio voi allekirjoittaes-
saan, ratifioidessaan tai hyväksyessään yleis-
sopimuksen tai liittyessään siihen ilmoittaa,
ettei se katso edellisen kappaleen sitovan it-
seään. Muut sopimuspuolet eivät ole sidottu-
ja edelliseen kappaleeseen sellaiseen sopi-
musvaltioon nähden, joka on tehnyt tällaisen
varauman.

Artiklan 3 kappaleen mukaan valtio, joka
on tehnyt edellisen kappaleen mukaisen va-
rauman, voi milloin tahansa peruuttaa tämän
varauman ilmoittamalla siitä YK:n pääsihtee-
rille, joka toimii sopimuksen tallettajana.

Suomi on tunnustanut Kansainvälisen tuo-
mioistuimen tuomiovallan jokaiseen saman
velvoituksen hyväksyvään valtioon nähden
(SopS 29/1958). Valtioiden välisiä, sopimuk-
sen tulkinnasta ja soveltamisesta aiheutuvia
riitaisuuksia koskevia määräyksiä on useissa
Suomea velvoittavissa kahden- ja monenväli-
sissä sopimuksissa, ja Suomi on yleensä kan-
nattanut pakollisten riitojenratkaisulausek-
keiden sisällyttämistä sekä kahden- että mo-
nenvälisiin sopimuksiin. Suomen tarkoituk-
sena ei ole tehdä yleissopimuksen 24 artiklan
2 kappaleessa tarkoitettua varaumaa.

25 artikla. Artikla sisältää yleissopimuksen

allekirjoittamista samoin kuin sen ratifioimis-
ta, hyväksymistä ja siihen liittymistä koske-
vat tavanomaiset määräykset.

26 artikla. Artikla sisältää yleissopimuksen
voimaantuloa koskevat tavanomaiset määrä-
ykset.

27 artikla. Artikla sisältää määräykset
yleissopimuksen irtisanomisesta. Sopimus-
valtio voi irtisanoa sopimuksen milloin ta-
hansa ilmoittamalla siitä kirjallisesti YK:n
pääsihteerille. Irtisanominen tulee voimaan
vuoden päästä siitä päivästä lukien, jona il-
moitus on vastaanotettu.

28 artikla. Artiklan mukaan YK:n pääsih-
teeri toimii yleissopimuksen tallettajana. Ar-
tiklassa määrätään myös, että yleissopimuk-
sen alkuperäiskappaleen arabian-, englannin-
, espanjan-, kiinan-, ranskan-, ja venäjänkie-
liset tekstit ovat yhtä todistusvoimaisia.

Liite. Yleissopimuksen liite sisältää sopi-
muksen 2 artiklan 1 kappaleen a kohtaan liit-
tyvän luettelon YK:n ja sen erityisjärjestöjen
piirissä laadituista terrorisminvastaisista
yleissopimuksista. Näiden sopimusten sovel-
tamisalaan kuuluvien ja niissä määriteltyjen
rikosten rahoittaminen määrätään sopimuk-
sen 2 artiklan 1 kappaleen a kohdassa ran-
gaistavaksi teoksi. Viittaus kattaa myös liit-
teessä mainituissa sopimuksissa tarkoitettu-
jen tekojen yrityksen ja avunannon tällaisiin
tekoihin sen mukaisesti kuin kussakin sopi-
muksessa on määrätty.

Liitteen muuttamista koskevasta menette-
lystä on määrätty 23 artiklassa.

Liitteessä mainittujen sopimusten rikos-
määritelmiä selostetaan lyhyesti seuraavassa.
Sopimusten soveltamisalan rajaukset koske-
vat muun muassa käsillä olevan yleissopi-
muksen 3 artiklan kaltaista kansainvälistä
elementtiä, jonka mukaan sopimusta ei sovel-
leta puhtaasti yhden valtion sisäisissä rikos-
tapauksissa. Lisäksi useissa sopimuksissa on
valtionaluksia, sota-aluksia tai asevoimien
toimintaa koskevia rajauksia. Ydinaineiden
turvajärjestelyjä koskevan yleissopimuksen
kriminalisointivelvoite koskee rauhanomai-
siin tarkoituksiin käytettävään ydinaineeseen
kohdistuvia tekoja. Soveltamisalan rajauksia
ei tässä yhteydessä ole syytä selostaa tar-
kemmin, koska yleissopimuksen 2 artiklan 1
kappaleen b kohdan yleinen rikosmääritelmä
laajentaa rangaistavan terrorismin rahoitta-
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misen määritelmää myös sellaisiin loppute-
koihin, jotka jäävät liitteessä mainittujen so-
pimusten soveltamisalan ulkopuolelle.

Ilma-alusten laittoman haltuunoton ehkäise-
mistä koskeva yleissopimus (SopS 62-
63/1971)

Yleissopimus tehtiin Haagissa 16 päivänä
joulukuuta 1970. Sen 1 artiklan mukaan jo-
kainen henkilö, joka lennolla olevassa ilma-
aluksessa ilman laillista oikeutta väkivallalla
tai sillä uhaten ottaa haltuunsa tai valvon-
taansa sanotun ilma-aluksen, tekee rikoksen.
Tällaisen teon yritys samoin kuin osallisuus
siihen katsotaan myös rikoksiksi.

Siviili-ilmailun turvallisuuteen kohdistuvien
laittomien tekojen ehkäisemistä koskeva
yleissopimus (SopS 56/1973)

Yleissopimus tehtiin Montrealissa 23 päi-
vänä syyskuuta 1971. Sen 1 artiklan mukaan
rikoksen tekee jokainen henkilö, joka laitto-
masti ja tahallaan:

a) suorittaa väkivallanteon lennolla olevas-
sa ilma-aluksessa olevaa henkilöä vastaan,
jos tämä teko on omiaan vaarantamaan sano-
tun ilma-aluksen turvallisuutta;

b) tuhoaa käytössä olevan ilma-aluksen tai
aiheuttaa sanotulle ilma-alukselle sellaista
vahinkoa, joka tekee sen lentokyvyttömäksi
tai joka on omiaan vaarantamaan sen lento-
turvallisuutta,

c) asettaa tai asetuttaa käytössä olevaan il-
ma-alukseen, millä keinoin tahansa, laitteen
tai ainetta, joka saattaa aiheuttaa sille sellais-
ta vahinkoa, joka tekee sen lentokyvyttömäk-
si tai joka on omiaan vaarantamaan sen
lentoturvallisuutta;

d) tuhoaa tai vahingoittaa lennonvarmistus-
laitteita taikka häiritsee niiden toimintaa, jos
jokin näistä toimista on omiaan vaaranta-
maan lennolla olevien ilma-alusten turvalli-
suutta; tai

e) antaa vääräksi tietämänsä tiedon ja siten
vaarantaa lennolla olevan ilma-aluksen tur-
vallisuuden.

Jonkin edellä luetellun teon yritystä samoin
kuin osallisuutta sellaiseen tekoon pidetään
rikoksena.

Kansainvälistä suojelua nauttivia henkilöi-
tä vastaan, mukaan lukien diplomaattiset
edustajat, kohdistuvien rikosten ehkäisemistä
ja rankaisemista koskeva yleissopimus (SopS
62-63/1978)

Sopimus tehtiin New Yorkissa 14 päivänä
joulukuuta 1973. Sopimuksen 2 artiklan mu-
kaan jokaisen sopimusvaltion on säädettävä
rikokseksi tahallisesti suoritettu

a) murha, ihmisryöstö tai muu kansainvä-
listä suojelua nauttivan henkilön ruumiilli-
seen koskemattomuuteen tai henkilökohtai-
seen vapauteen kohdistuva hyökkäys samoin
kuin

b) kansainvälistä suojelua nauttivan henki-
lön virkahuoneistoon, yksityisasuntoon tai
kulkuneuvoon kohdistuva väkivaltainen
hyökkäys, joka on omiaan vaarantamaan hä-
nen ruumiillisen koskemattomuutensa tai
henkilökohtaisen vapautensa.

Rikoksena pidetään myös tällaisella hyök-
käyksellä uhkaamista, tällaisen hyökkäyksen
yritystä sekä avunantoa tällaiseen hyökkäyk-
seen.

Kansainvälinen yleissopimus panttivankien
ottamista vastaan (SopS 38/1983)

Yleissopimus tehtiin New Yorkissa 17 päi-
vänä joulukuuta 1979. Sen 1 artiklan mukaan
rikoksena pidettävään panttivangin ottami-
seen syyllistyy se, joka riistää vapauden toi-
selta ja uhkaa surmata hänet, vahingoittaa
häntä tai jatkaa vapaudenriistoa pakottaak-
seen kolmannen osapuolen tekemään tai jät-
tämään tekemättä jotakin nimenomaisena tai
epäsuorana ehtona panttivangin vapauttami-
selle. Kolmantena osapuolena voi olla valtio,
kansainvälinen hallitustenvälinen järjestö,
luonnollinen tai oikeushenkilö tai henkilö-
ryhmä. Panttivangin ottamisen yritys samoin
kuin osallisuus panttivangin ottamisessa tai
sen yrityksessä ovat myös sopimuksessa tar-
koitettuja rikoksia.

Yleissopimus ydinaineiden turvajärjestelyjä
koskevista toimista (SopS 72/1989)

Yleissopimus tehtiin Wienissä 3 päivänä
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maaliskuuta 1980. Sen 7 artiklan mukaan
rangaistavana tekona pidetään seuraavia ta-
hallisia tekoja:

a) ydinaineen vastaanotto, hallussapito,
käyttö, siirto, muuntaminen, siitä luopuminen
tai sen levittäminen ilman laillista lupaa, mil-
loin tämä aiheuttaa tai on omiaan aiheutta-
maan kuoleman tai vakavan vamman henki-
lölle tai huomattavaa vahinkoa omaisuudelle;

b) ydinainevarkaus tai –ryöstö;
c) ydinaineen hankkiminen kavalluksella

tai muulla petollisella hankinnalla;
d) ydinaineen hankkiminen uhkailulla, vä-

kivalloin tai muuta pelottelukeinoa käyttäen;
e) uhkaus
i) käyttää ydinainetta kuoleman tai vakavan

vamman tai huomattavan omaisuusvahingon
tuottamiseksi, tai

ii) syyllistyä b kohdassa mainittuun tekoon
pakottaakseen luonnollisen tai oikeushenki-
lön, kansainvälisen järjestön tai valtion suo-
rittamaan jonkin teon tai pidättymään siitä.

Edellä a), b) tai c) kohdassa mainitun teon
yritystä samoin kuin osallistumista edellä jo-
honkin a) – f) kohdissa mainittuun rikokseen
pidetään rangaistavana tekona.

Kansainväliseen siviili-ilmailuun käytettävil-
lä lentoasemilla tapahtuvien laittomien väki-
vallantekojen ehkäisemistä koskeva lisäpöy-
täkirja (SopS 43/1998)

Siviili-ilmailun turvallisuuteen kohdistuvi-
en laittomien tekojen ehkäisemistä koskevaa
yleissopimusta täydentävä lisäpöytäkirja teh-
tiin Montrealissa 24 päivänä helmikuuta
1988. Pöytäkirjan II artiklan mukaan rikok-
seen syyllistyy, mikäli teko vaarantaa tai on
omiaan vaarantamaan lentoaseman turvalli-
suutta, se, joka laittomasti ja tahallaan käyt-
täen jotain laitetta, ainetta tai asetta

a) tekee kansainväliseen siviili-ilmailuun
käytettävällä lentoasemalla henkilöön koh-
distuvan väkivallanteon, joka aiheuttaa tai on
omiaan aiheuttamaan vakavia vammoja tai
kuoleman; tai

b) tuhoaa kansainväliseen siviili-ilmailuun
käytettävän lentoaseman laitteita tai siellä
olevaa ilma-alusta, joka ei ole käytössä, ai-
heuttaa näille laitteille tai tällaiselle ilma-
alukselle vakavaa vahinkoa tai saattaa lento-
aseman palvelut epäjärjestykseen. Tällaisen

teon yritystä tai siihen osallisuutta pidetään
rikoksena.

Merenkulun turvallisuuteen kohdistuvien
laittomien tekojen ehkäisemistä koskeva
yleissopimus (SopS 11/99)

Yleissopimus tehtiin Roomassa 10 päivänä
maaliskuuta 1988. Sen 3 artiklan mukaan
henkilö syyllistyy rikokseen, jos hän laitto-
masti ja tahallaan:

a) ottaa haltuunsa aluksen tai pitää sitä val-
vonnassaan käyttäen väkivaltaa tai
uhkaamalla väkivallalla tai muulla tavalla; tai

b) tekee väkivaltaa aluksessa olevalle hen-
kilölle, jos tämä teko on omiaan vaaranta-
maan kyseisen aluksen turvallisen kulun, tai

c) tuhoaa aluksen tai vahingoittaa alusta tai
sen lastia siten, että se on omiaan vaaranta-
maan kyseisen aluksen turvallisen kulun; tai

d) asettaa tai asetuttaa alukseen mitä tahan-
sa keinoa käyttäen laitteen tai ainetta, joka on
omiaan tuhoamaan aluksen tai vahingoittaa
sitä tai sen lastia siten, että se vaarantaa tai
on omiaan vaarantamaan kyseisen aluksen
turvallisen kulun; tai

e) tuhoaa tai vahingoittaa vakavasti meren-
kulussa käytettäviä laitteita tai häiritsee va-
kavasti niiden toimintaa, jos tällainen teko on
omiaan vaarantamaan kyseisen aluksen tur-
vallisen kulun; tai

f) välittää tietoja, jotka tietää perättömiksi,
täten vaarantaen kyseisen aluksen turvallisen
kulun; tai

g) vahingoittaa tai surmaa henkilön jonkin
a – f kohdassa esitetyn rikoksen tai rikoksen
yrityksen yhteydessä.

Henkilö syyllistyy rikokseen myös, jos hän
yrittää tehdä jonkin edellä mainitun rikoksen
tai yllyttää jotakuta henkilöä johonkin edellä
mainittuun rikokseen tai avustaa muulla ta-
voin tällaiseen rikokseen syyllistyvää henki-
löä. Samoin pidetään rikoksena jollakin edel-
lä b), c) tai e) kohdassa mainituista rikoksista
uhkaamista, jos uhkaus on omiaan vaaranta-
maan kyseisen aluksen turvallisen kulun.
Uhkausta pidetään rikoksena riippumatta sii-
tä, liittyykö siihen valtion sisäisen lainsää-
dännön mukainen ehto, jonka tarkoituksena
on pakottaa luonnollinen henkilö tai oikeus-
henkilö johonkin tekoon tai pidättäytymään
tällaisesta teosta.
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Mannerjalustalla sijaitsevien kiinteiden laut-
tojen turvallisuuteen kohdistuvien laittomien
tekojen ehkäisemistä koskeva pöytäkirja
(SopS 44/2000)

Merenkulun turvallisuuteen kohdistuvien
laittomien tekojen ehkäisemistä koskevaa
yleissopimusta täydentävä pöytäkirja tehtiin
Roomassa 10 päivänä maaliskuuta 1988.
Pöytäkirjan 2 artiklan mukaan henkilö syyl-
listyy rikokseen, jos hän laittomasti ja tahal-
laan:

a) ottaa haltuunsa kiinteän lautan tai pitää
sitä valvonnassaan käyttäen väkivaltaa tai
uhkaamalla väkivallalla tai muulla tavalla; tai

b) tekee väkivaltaa kiinteällä lautalla ole-
valle henkilölle, jos tämä teko on omiaan
vaarantamaan kyseisen lautan turvallisuuden,
tai

c) tuhoaa kiinteän lautan tai vahingoittaa
lauttaa siten, että se on omiaan vaarantamaan
kyseisen lautan turvallisuuden; tai

d) asettaa tai asetuttaa kiinteälle lautalle
mitä tahansa keinoa käyttäen laitteen tai ai-
netta, joka on omiaan tuhoamaan lautan tai
vahingoittaa sitä siten, että se vaarantaa tai
on omiaan vaarantamaan kyseisen lautan tur-
vallisuuden; tai

e) vahingoittaa tai surmaa henkilön jonkin
a – d kohdassa esitetyn rikoksen tai rikoksen
yrityksen yhteydessä.

Henkilö syyllistyy rikokseen myös, jos hän
yrittää tehdä jonkin edellä mainitun rikoksen
tai yllyttää jotakuta henkilöä johonkin edellä
mainittuun rikokseen tai avustaa muulla ta-
voin tällaiseen rikokseen syyllistyvää henki-
löä. Samoin pidetään rikoksena jollakin edel-
lä b), c) tai e) kohdassa mainituista rikoksista
uhkaamista, jos uhkaus on omiaan vaaranta-
maan kyseisen kiinteän lautan turvallisuuden.
Uhkausta pidetään rikoksena riippumatta sii-
tä, liittyykö siihen valtion sisäisen lainsää-
dännön mukainen ehto, jonka tarkoituksena
on pakottaa luonnollinen henkilö tai oikeus-
henkilö johonkin tekoon tai pidättäytymään
tällaisesta teosta.

Terrorististen pommi-iskujen torjumista kos-
keva kansainvälinen yleissopimus (HE
231/2001 vp)

Yleissopimus tehtiin New Yorkissa 15 päi-

vänä joulukuuta 1997. Sen 2 artiklan 1 kap-
paleen mukaan henkilö tekee sopimuksessa
tarkoitetun rikoksen, kun hän laittomasti ja
tahallisesti kuljettaa tai asettaa räjähteen tai
muun tappavan välineen julkiseen paikkaan,
valtion laitokseen, julkiseen liikennevälinee-
seen tai julkisia palveluja tuottavaan laitok-
seen, tai räjäyttää tai laukaisee räjähteen tai
muun tappavan välineen tällaisessa paikassa.
Teon tarkoituksena tulee olla joko kuoleman
tai vakavan ruumiillisen vamman aiheutta-
minen, tai julkiseen paikkaan, laitokseen tai
liikennevälineeseen kohdistuvan laajan tuhon
aiheuttaminen, jos siitä aiheutuu tai todennä-
köisesti aiheutuu suuri taloudellinen mene-
tys.

Myös tällaisen teon yritys katsotaan rikok-
sen tekemiseksi. Rikokseksi katsotaan myös
se, että henkilö osallistuu tekijäkumppanina
edellä tarkoitettuun rikokseen tai järjestää tai
käskee muita tekemään tällaisen rikoksen.
Lisäksi henkilö syyllistyy rikokseen, jos hän
muulla tavoin vaikuttaa yhteisen päämäärän
puolesta toimivan ryhmän tekemään yhteen
tai useampaan edellä tarkoitettuun rikokseen
tai sen yritykseen. Tällaisen vaikuttamisen
tulee olla tahallista ja sen tarkoituksena tulee
olla joko ryhmän yleisen rikollisen toiminnan
tai päämäärän edistäminen, tai sen tulee ta-
pahtua tietoisena ryhmän aikomuksesta tehdä
kyseinen rikos tai rikokset.

2. Lakiehdotusten perustelut

2.1. Laki kansainvälisen terrorismin ra-
hoituksen vastaisen yleissopimuksen
lainsäädännön alaan kuuluvien mää-
räysten voimaansaattamisesta

1 §. Pykälä sisältää säännöksen siitä, että
yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuulu-
vat määräykset ovat lakina voimassa sellaisi-
na kuin Suomi on niihin sitoutunut. Suomen
tarkoituksena ei ole tehdä yleissopimukseen
sen 20 artiklan 2 kappaleessa sallittua va-
raumaa eikä muitakaan varaumia.

2 §. Pykälä sisältää säännöksen, jonka mu-
kaan oikeusministeriö päättää yleissopimuk-
sen 13 artiklan mukaisesta väliaikaisesta siir-
tämisestä ja voi tehdä 13 artiklan mukaisen
pyynnön toiselle sopimusvaltiolle. Asia käsi-
teltäisiin oikeusministeriön kansainvälisessä



HE 43/2002 vp 27

yksikössä, joka hoitaa myös muut oikeusmi-
nisteriön tehtävät sen toimiessa keskusviran-
omaisena kansainvälistä rikosoikeudellista
yhteistyötä koskevissa asioissa.

3 §. Pykälä sisältää säännöksen, jonka mu-
kaan tarkempia säännöksiä lain täytäntöön-
panosta voidaan antaa tasavallan presidentin
asetuksella.

4§. Pykälä sisältää tavanomaisen voimaan-
tulosäännöksen, jonka mukaan lain voimaan-
tulosta säädetään tasavallan presidentin ase-
tuksella.

2.2. Laki rikoslain 34 luvun muuttamises-
ta

9b §. Terrorismin rahoittaminen. Perustus-
lain 8 §:ssä ilmaistun rikosoikeudellisen lail-
lisuusperiaatteen mukaan ketään ei saa pitää
syyllisenä eikä tuomita rangaistukseen sellai-
sen teon perusteella, jota ei tekohetkellä ole
laissa säädetty rangaistavaksi. Laillisuusperi-
aate asettaa vaatimuksia myös niin sanotun
blankorangaistussäännösten käytölle. Ehdo-
tettu rikoslain 34 luvun 9b §:n säännös täyt-
täisi rikosoikeudellisen laillisuusperiaatteen
vaatimukset. Sen sijasta, että viitattaisiin ter-
rorismin rahoituksen vastaisen yleissopimuk-
sen liitteessä mainittuihin sopimuksiin, ehdo-
tetussa säännöksessä viitataan mahdollisuuk-
sien mukaan niihin rikoslain säännöksiin,
jotka täyttävät terrorismin rahoituksen vastai-
sen yleissopimuksen liitteessä mainittujen
sopimusten kriminalisointivelvoitteet. Näin
pyritään välttämään blankorangaistussään-
nöksille ominaista viittaustekniikkaa.

Pykälän 1 momentissa mainitut teot ovat
rangaistavia terrorismin rahoituksen vastai-
sen yleissopimuksen liitteessä mainittujen
Suomea sitovien kansainvälisten terrorismin-
vastaisten yleissopimusten nojalla. 1 mo-
mentti täyttää näin yleissopimuksen 2 artik-
lan 1 kappaleen a kohdan kriminalisointivel-
voitteen. Momentin mukaan rangaistavaa oli-
si siinä mainittujen rikosten rahoittaminen
ilman, että niihin liittyy yleissopimuksen 2
artiklan 1 kappaleen b kohdassa tarkoitettua
rangaistavuudelle asetettua lisäedellytystä. 1
momentin 1 kohdassa viitataan suoraan ri-
koslain pykäliin ilman, että niiden sovelta-
misalaa rajataan viittauksella yleissopimuk-
sen liitteessä mainittuihin sopimuksiin. Koh-

dassa viitatut rikoslain säännökset ovat so-
veltamisalaltaan joiltakin osin laajempia kuin
yleissopimuksen liitteessä mainittuihin sopi-
muksiin sisältyvät kriminalisointivelvoitteet.
Tältä osin pykälän 1 momentin 1 kohdassa
ulotetaan terrorismin rahoittamisen kri-
minalisointi jonkin verran laajemmalle kuin
mitä yleissopimuksen kriminalisointivelvoite
edellyttää.

Pykälän 1 momentin 1 kohdan mukaan
rangaistavaa olisi panttivangin ottamisen, tu-
hotyön, liikennetuhotyön, törkeän tuhotyön,
aluksen kaappauksen sekä yleisvaarallisen
rikoksen valmistelun rahoittaminen. Pantti-
vangin ottamisesta säädetään rikoslain 25 lu-
vun 4 §:ssä. Panttivangin ottamista koskeva
säännös lisättiin rikoslakiin panttivankien ot-
tamista vastaan tehdyn kansainvälisen yleis-
sopimuksen voimaansaattamisen yhteydessä
(SopS 38/1983; HE 55/1982 vp). Liikennetu-
hotyötä koskevan säännöksen (34 luvun 2 §)
sekä törkeää tuhotyötä koskevan säännöksen
(34 luvun 3 §) sisällyttäminen 1 kohtaan pe-
rustuu siviili-ilmailun turvallisuuteen kohdis-
tuvien laittomien tekojen ehkäisemistä kos-
kevaan yleissopimukseen (SopS 56/1973),
kansainväliseen siviili-ilmailuun käytettävillä
lentoasemilla tapahtuvien laittomien väkival-
lantekojen ehkäisemistä koskevaan lisäpöy-
täkirjaan (SopS 43/1998), merenkulun turval-
lisuuteen kohdistuvien laittomien tekojen eh-
käisemistä koskevaan yleissopimukseen
(SopS 11/1999) sekä mannerjalustalla sijait-
sevien kiinteiden lauttojen turvallisuuteen
kohdistuvien laittomien tekojen ehkäisemistä
koskevaan pöytäkirjaan (SopS 44/2000). Tu-
hotyötä (34 luvun 1 §) sekä törkeää tuhotyötä
(34 luvun 3 §) koskee lisäksi terrorististen
pommi-iskujen torjumista koskeva kansain-
välinen yleissopimus (HE 231/2001 vp).
Aluksen kaappausta koskevan säännöksen
(34 luvun 11 §) sisällyttäminen ehdotettuun 1
kohtaan perustuu ilma-alusten laittoman hal-
tuunoton ehkäisemistä koskevaan yleissopi-
mukseen (SopS 62/1971) sekä edellä mainit-
tuihin merenkulun turvallisuutta ja kiinteitä
lauttoja koskeviin yleissopimuksiin. Aluksen
kaappausta koskeva säännös perustuu sopi-
musten voimaansaattamisen edellyttämiin
lainsäädäntötoimiin (HE 71/1971 vp; HE
94/1993 vp, s. 130, HE 106/1998 vp; HE
152/1999 vp). Yleisvaarallisen rikoksen val-
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mistelun (34 luvun 9 §) rahoittamisen kri-
minalisointia edellyttävät siviili-ilmailun tur-
vallisuuteen kohdistuvien laittomien tekojen
ehkäisemistä koskeva yleissopimus, manner-
jalustalla sijaitsevien kiinteiden lauttojen tur-
vallisuuteen kohdistuvien laittomien tekojen
ehkäisemistä koskeva pöytäkirja sekä terro-
rististen pommi-iskujen torjumista koskeva
yleissopimus.

Pykälän 1 momentin 2 kohdassa säädettäi-
siin ydinaineisiin liittyvien terroritekojen ra-
hoittaminen rangaistavaksi. Kohdan sisällyt-
täminen terrorismin rahoittamisen kieltävään
säännökseen on seurausta ydinaineiden
turvajärjestelyjä koskevia toimia koskevasta
yleissopimuksesta (SopS 72/1989). Rahoit-
tamisen kohteena oleva teko voi olla rikos-
lain 34 luvun 6 §:ssä rangaistavaksi säädetty
ydinräjähderikos, 34 luvun 4 §:n 1 momentin
4 kohdassa säädetty terveyden vaarantaminen
ydinainetta käyttäen, 34 luvun 5 §:n mukai-
nen törkeä terveyden vaarantaminen tai ydin-
energialain 72 §:n mukainen luvaton ydin-
energian käyttö tai ydinenergialain rikkomi-
nen. Rangaistavaa on myös muun ydinainee-
seen kohdistuvan rikoksen rahoittaminen.
Tällaisen rahoitettavan teon tulee olla ydin-
aineiden turvajärjestelyjä koskevan yleisso-
pimuksen 7 artiklassa tarkoitettu rikos, esi-
merkiksi ydinainevarkaus tai -ryöstö tai uh-
kaus käyttää ydinainetta kuoleman tai vaka-
van vamman taikka huomattavan omaisuus-
vahingon tuottamiseksi. 2 kohdan osalta jou-
dutaan rangaistavan käyttäytymisen alan ra-
jaamiseksi viittaamaan mainittuun yleisso-
pimukseen. Ydinenergialain rangaistussään-
nökset on tarkoitus rikoslain 44 luvun uudis-
tamisen yhteydessä siirtää rikoslakiin (HE
17/2001 vp).

Pykälän 1 momentin 3 kohdassa säädettäi-
siin kansainvälistä suojelua nauttiviin henki-
löihin kohdistuvista henkeen ja terveyteen tai
henkilökohtaiseen vapauteen kohdistuvista
rikoksista. Kohta perustuu kansainvälistä
suojelua nauttivia henkilöitä vastaan, mukaan
lukien diplomaattiset edustajat, kohdistuvien
rikosten ehkäisemistä ja rankaisemista kos-
kevaan yleissopimukseen (SopS 63/1978).
Sopimuksen 1 artiklan mukaan kansainvälis-
tä suojelua nauttivat a) valtion päämies, mu-
kaan luettuina kollektiivisen valtiojohdon jä-
senet, pääministeri ja ulkoasiainministeri

heidän oleskellessaan vieraassa valtiossa se-
kä heidän mukanaan seuraavat perheen-
jäsenensä ja b) valtion tai kansainvälisen jär-
jestön edustaja tai virkamies, joka nauttii
kansainvälisen oikeuden mukaista erityistä
suojelua sekä heidän perheenjäsenensä.
Myös 3 kohdan osalta viittaus yleissopimuk-
seen on seurausta rangaistavan käyttäytymi-
sen alan rajaamisesta terrorismin rahoituksen
vastaisen yleissopimuksen velvoitteiden mu-
kaiseksi.

Ehdotetun pykälän mukaan rangaistavaa
olisi suoraan tai välillisesti tapahtuva varojen
antaminen tai kerääminen, kun rahoittajan
tarkoituksena on, että varat käytetään tai tul-
laan käyttämään kokonaan tai osittain mo-
mentissa mainitun rikoksen tekemistä varten.
Rangaistavaa olisi myöskin varojen antami-
nen tai kerääminen tietoisena siitä, että niillä
rahoitetaan tai tullaan rahoittamaan momen-
tissa mainittua rikosta. Rangaistavaa ei näin
olisi esimerkiksi varojen luovuttaminen hu-
manitääriseen keräykseen, jolla rahoitetaan
kehitystä alueella, jolla oletetun terroristi-
ryhmän epäillään toimivan. Terrorismin ra-
hoittaminen edellyttää tietoisuutta siitä, että
varat on tarkoitus käyttää yhden tai useam-
man terroriteon tekemistä varten. Rahoitus-
teon katsominen rikokseksi ei kuitenkaan
edellytä, että varat on tosiasiassa käytetty täl-
laisen teon tekemiseen.

Välillisenä varojen antamisena tai keräämi-
senä rangaistavaksi voisi tulla esimerkiksi
varojen antaminen toiselle tietoisena siitä, et-
tä tämä tulee luovuttamaan ne kolmannelle
taholle, jonka on tarkoitus toteuttaa ehdote-
tussa 9b §:ssä mainittu teko. Teon rangaista-
vuus ei myöskään edellytä, että varat on tosi-
asiassa käytetty 9b §:ssä tarkoitetun rikoksen
tekemiseen, mikä korostaa terrorismin rahoit-
tamisen luonnetta valmistelun tyyppisenä,
moitittavuudeltaan itsenäisenä tekona. Tältä
osin ehdotus vastaa yleissopimuksen 2 artik-
lan 3 kappaletta.

Varojen antamisella tarkoitetaan esimer-
kiksi omien rahojen antamista terroritekoja
tekevälle henkilölle tai yhteisölle. Varojen
kerääminen voi sen sijaan olla suoranaista
varainkeruuta esimerkiksi keräyksen järjes-
tämällä. Varojen asettaminen terroritekoja
tekevien saataville olisi tämän lisäksi ran-
gaistavaa säännöstelyrikosta koskevan rikos-
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lain 46 luvun 1 §:n säännöksen perusteella.
Lakiin ei ehdoteta otettavaksi varojen mää-

ritelmää. Ilmaisu ’varat’ on nyky-yhteis-
kunnassa siinä määrin vakiintunut, että mää-
ritelmää ei tarvita. Lähtökohtana voidaan
yleissopimuksen 1 artiklan mukaisesti pitää
sitä, että sillä tarkoitetaan kaikenlaista omai-
suutta, jolla on taloudellista arvoa. Omaisuus
voi olla aineellista tai aineetonta taikka ir-
tainta tai kiinteää.

Terrorismin rahoittamisen rangaistusas-
teikko olisi vankeutta neljästä kuukaudesta
kahdeksaan vuoteen. Laaja asteikko on tar-
peellinen siksi, että ehdotetun tunnusmerkis-
tön mukainen teko voidaan toteuttaa hyvin
monella eri tavalla sekä moitittavuudeltaan
hyvin eriasteisilla teoilla. Myös Euroopan
unionin terrorismin torjumista koskeva pui-
tepäätös vaikuttaa ehdotettuun enimmäisran-
gaistukseen. Asteikon alapäässä olevat teot
olisivat tyypillisimmillään omien varojen
pienimuotoista mutta tahallista antamista ter-
roritekoja tekeville tahoille. Jos terrorismin
rahoittamisen katsotaan olevan luonteeltaan
kokonaisuutena arvostellen törkeää ja niin
laajamittaista, että voitaisiin soveltaa rangais-
tusasteikon yläpäätä, lähestytään tilannetta,
jossa terrorismin rahoittaminen lähenee osal-
lisuutta rikokseen. Tällöin rahoittamisen voi-
si katsoa kokonaisuutena arvioiden olevan
sellainen olennainen osa itse terroriteon täy-
täntöönpanosta, että rahoittajan suhde tekoon
lähenee tekijäkumppanuutta. Terrorismin ra-
hoittamisen rangaistuksen mittaamisessa tu-
lee myös ottaa huomioon rahoitettavan teon
rangaistusuhka sekä se, että terrorismin ra-
hoittamisesta seuraava rangaistus on oikeassa
suhteessa rahoitettavasta teosta mahdollisesti
seuraavaan rangaistukseen. Rangaistuksen
mittaamisessa suuntaa-antavana voidaan pi-
tää avunantoa koskevaa rikoslain 5 luvun 3
§:ää, jonka mukaan avunanto on rangaistuk-
sen vähentämisperuste ja lähtökohtana
avunannon rankaisemisessa on pääteon ran-
gaistusasteikko.

Terrorismin rahoittamisen ehdotettuun
kriminalisointiin ei sisälly teon törkeää tai
lievää tekomuotoa. Sen sijaan rangaistusas-
teikkoa ehdotetaan laajaksi. Lievien teko-
muotojen osalta voidaan soveltaa rikoslain 3
luvun 5 §:ssä säädettyjä mahdollisuuksia
tuomita asteikko alittaen tai jättää rangais-

tukseen tuomitsematta.
Pykälän 2 momentin mukaan rangaistavaa

olisi suora tai välillinen varojen antaminen
tai kerääminen, kun tekijä tarkoittaa, että niil-
lä rahoitetaan, tai on tietoinen siitä, että niillä
rahoitetaan murhaa, tappoa, surmaa, törkeää
pahoinpitelyä, terveyden vaarantamista tai
törkeää terveyden vaarantamista, jonka tar-
koituksena on pakottaa hallitus tai kansainvä-
linen järjestö tekemään tietty toimenpide tai
pidättäytymään tietystä toimenpiteestä taikka
aiheuttaa pelkoa väestön keskuudessa. Mo-
mentissa mainitut rikokset vastaavat yleisso-
pimuksessa mainittuja tekoja, joiden tarkoi-
tuksena on aiheuttaa kuolema tai vakava
ruumiillinen vamma. Terroriteko voi kohdis-
tua koko väestöön tai pieneenkin väestön
osaan, esimerkiksi tekemällä etnisen vä-
hemmistön oleskelutilaan kohdistuva pom-
mi-isku. 2 momentin mukaiset rahoitettavat
teot eivät kuulu yleissopimuksen liitteessä
mainittujen terrorisminvastaisten sopimusten
soveltamisalaan eikä niitä ole näissä sopi-
muksissa määritelty. Tekojen terroristinen
luonne ilmenee 2 momenttiin sisältyvästä
rangaistavuudelle asetetusta lisäedellytykses-
tä. Momentti vastaa sisällöltään yleissopi-
muksen 2 artiklan 1 kappaleen b kohdan
kriminalisointivelvoitetta.

Pykälän 3 momentin mukaan terrorismin
rahoittamisen yritys olisi rangaistavaa. Tältä
osin ehdotus vastaa yleissopimuksen 2 artik-
lan 4 kappaletta.

Terrorismin rahoittamiseen käytetyt varat
voitaisiin tuomita valtiolle menetetyksi.
Vuoden 2002 alussa tuli voimaan uusi rikos-
lain 10 luku (875/2001), joka koskee konfis-
kaatiota. Luvussa säädetään rikoksen tuotta-
man hyödyn, rikoksentekovälineen, rikoksen
tuotteen ja rikoksen kohteen (rikosesineen)
menettämisestä valtiolle.

13 §. Oikeushenkilön rangaistusvastuu.
Yleissopimuksen 5 artiklan mukaan sopi-
musvaltiot ovat velvollisia ryhtymään valti-
onsisäisten oikeusperiaatteidensa mukaisesti
tarvittaviin toimenpiteisiin, jotta sen alueella
oleva tai sen lainsäädännön mukaisesti perus-
tettu oikeushenkilö voidaan saattaa vastuu-
seen, kun oikeushenkilön johtamisesta tai
valvonnasta vastaava henkilö tekee yleisso-
pimuksen 2 artiklassa mainitun rikoksen. Ri-
koslain 34 lukuun ehdotetaan tämän vuoksi
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lisättäväksi uusi 13 §, jossa säädettäisiin oi-
keushenkilön rangaistusvastuusta. Jotta oike-
ushenkilön rangaistusvastuu tulisi tietyn ri-
koksen osalta kysymykseen, siitä on oltava
nimenomainen säännös. Rikoslain 9 luvun 1
§:n 1 momentin mukaan yhteisö, säätiö tai
muu oikeushenkilö, jonka toiminnassa on ta-
pahtunut rikos, voidaan virallisen syyttäjän
vaatimuksesta tuomita yhteisösakkoon, jos se
on rikoslaissa säädetty rikoksen seuraamuk-
seksi.

3. Voimaantulo

Kansainvälisen terrorismin rahoituksen tor-
jumisesta tehty kansainvälinen yleissopimus
tulee 26 artiklansa mukaisesti voimaan kol-
mantenakymmenentenä päivänä siitä päiväs-
tä lukien, jona kahdeskymmenestoinen ratifi-
oimis-, hyväksymis- tai liittymiskirja on tal-
letettu Yhdistyneiden Kansakuntien pääsih-
teerin huostaan. Sopimuksen on nyt ratifioi-
nut kaksikymmentäneljä valtiota, ja se tulee
kansainvälisesti voimaan 10 huhtikuuta
2002.

Kunkin sellaisen valtion osalta, joka ratifioi
tai hyväksyy tämän yleissopimuksen tai liit-
tyy siihen sen jälkeen, kun kahdeskymme-
nestoinen ratifioimis-, hyväksymis- tai liit-
tymiskirja on talletettu, yleissopimus tulee
voimaan kolmantenakymmenentenä päivänä
siitä päivästä lukien, jona kyseinen valtio on
tallettanut ratifioimis-, hyväksymis- tai liit-
tymiskirjansa.

Ehdotettujen lakien voimaantulosta säädet-
täisiin tasavallan presidentin asetuksella. Lait
on tarkoitus säätää tulemaan voimaan sa-
manaikaisesti, kun yleissopimus tulee voi-
maan Suomen osalta.

4. Eduskunnan suostumuksen
tarpeel l isuus

Perustuslain 94 §:n 1 momentin mukaan
eduskunta hyväksyy muun muassa sellaiset
valtiosopimukset ja muut kansainväliset vel-
voitteet, jotka sisältävät lainsäädännön alaan
kuuluvia määräyksiä. Perustuslakivaliokun-
nan tulkintakäytännön mukaan eduskunnan
hyväksymistoimivalta kattaa kaikki aineelli-
selta luonteeltaan lain alaan kuuluvat kan-
sainvälisen velvoitteen määräykset siihen

katsomatta, onko määräys ristiriidassa tai so-
pusoinnussa Suomessa lailla annetun sään-
nöksen kanssa (PeVL 38/2001 vp, PeVL
31/2001 vp ja PeVL 45/2000 vp).

Edellä mainitun perustuslakivaliokunnan
käytännön valossa sopimusluonnoksessa on
useita määräyksiä, jotka kuuluvat lainsää-
dännön alaan.

Perustuslain 8 §:ssä ilmaistun rikosoikeu-
dellisen laillisuusperiaatteen mukaan ketään
ei saa pitää syyllisenä rikokseen eikä tuomita
rangaistukseen sellaisen teon perusteella, jota
ei tekohetkellä ole laissa säädetty rangaista-
vaksi. Tämä merkitsee sitä, että rikoksina
rangaistavat teot on määriteltävä eduskunta-
laissa (PeVL 4/1998 vp). Näin ollen kri-
minalisointivelvoitteita sisältävät sopimuksen
2 ja 4 artikla kuuluvat lainsäädännön alaan.
Koska sopimuksen 3 artikla rajoittaa muun
muassa näitä kriminalisointivelvoitteita,
myös se kuuluu lainsäädännön alaan. Sopi-
muksen 6 artikla puolestaan sisältää kri-
minalisointien soveltamiseen vaikuttavan
kiellon hyväksyä sopimusta sovellettaessa
siinä lueteltuja oikeuttamisperusteita ja kuu-
luu myös lainsäädännön alaan.

Perustuslakivaliokunta on katsonut lailli-
suusperiaatteesta seuraavan myös sen, että
Suomen rikosoikeuden soveltamisalasta on
säädettävä lailla (PeVL 4/1998 vp). Näin ol-
len sopimusvaltion rikoslainsäädännön sovel-
tamisalaa koskeva 7 artikla kuuluu lainsää-
dännön alaan.

Sopimuksen 5 artiklassa velvoitetaan so-
pimusvaltio valtionsisäisten oikeusperiaat-
teidensa mukaisesti ryhtymään tarvittaviin
toimenpiteisiin, jotta myös oikeushenkilöt
voidaan saattaa sopimuksessa tarkoitetuista
teoista vastuuseen. Sopimuksen 8 artiklan 1
ja 2 kappale koskevat rikokseen käytettyjen
varojen tunnistamista, havaitsemista, jäädyt-
tämistä, takavarikointia ja menetetyksi tuo-
mitsemista. Perustuslain 15 §:n mukaan jo-
kaisen omaisuus on turvattu. Näin ollen varo-
jen takavarikosta ja konfiskaatiosta tulee sää-
tää lailla. Yleensäkin 5 ja 8 artiklan kaltaiset,
rikosten paljastamiseen liittyviä pakkokeino-
ja sekä rikosten seuraamuksia koskevat so-
pimusmääräykset ovat sellaista yksilön oike-
usasemaan vaikuttavaa sääntelyä, että siitä on
Suomessa vallitsevan käsityksen mukaan
säädettävä lain tasolla. Sopimuksen 5 ja 8 ar-
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tikla kuuluvat näin ollen lainsäädännön
alaan.

Sopimuksen 9 artiklan 1 ja 2 kappaleen
mukaan sopimusvaltio sitoutuu oman oikeus-
järjestyksensä mukaisesti yhtäältä toteutta-
maan tarvittavat tutkintatoimenpiteet ja toi-
saalta varmistamaan henkilön läsnäolon syy-
tetoimia tai rikoksen johdosta tapahtuvaa
luovuttamista varten. Vastaavasti sopimuk-
sen 16 artiklan 2 kappaleessa oikeutetaan so-
pimusvaltio pitämään sinne toisesta sopi-
musvaltiosta 16 artiklan 1 kappaleen nojalla
siirretty vapautensa menettäneenä. Edelleen
16 artiklan 3 kappaleessa rajoitetaan mahdol-
lisuuksia asettaa artiklassa tarkoitetulla taval-
la toiseen valtioon siirretty henkilö syyttee-
seen, pitää hänet vangittuna tai muutoin ra-
joittaa hänen vapauttaan. Sopimuksen 9 ar-
tiklan 1 kappaleen ja 16 artiklan 3 kappaleen
osalta kyse on sellaisista julkisen vallan käyt-
tämistä koskevista edellytyksistä, että niistä
on Suomessa vallitsevan käsityksen mukaan
säädettävä lailla. Muiden mainittujen määrä-
ysten osalta kyse on perustuslain 7 §:n 3
momentissa tarkoitetusta vapaudenriistosta,
jota ei saa tehdä mielivaltaisesti eikä ilman
laissa säädettyä perustetta. Sopimuksen 9 ar-
tiklan 1 ja 2 kappale sekä 16 artiklan 2 kap-
pale kuuluvat lainsäädännön alaan.

Sopimuksen 9 artiklan 3 kappale koskee ri-
koksesta epäillyn oikeuksia. Samantyyppi-
nen, vaikkakin melko yleisluonteinen määrä-
ys on sopimuksen 17 artiklassa. Vapautensa
menettäneen oikeudet turvataan perustuslain
7 §:n 3 momentin viimeisen virkkeen mu-
kaan lailla. Jos rikoksesta epäilty ei ole va-
pautensa menettäneenä, on kyse kuitenkin
sellaisesta yksilön oikeusasemaan vaikutta-
vasta sääntelystä, joka on Suomessa vallitse-
van käsityksen mukaan toteutettava lain ta-
solla. Mainitut sopimuksen määräykset kuu-
luvat lainsäädännön alaan.

Sopimuksen 10 ja 11 artikla sisältävät mää-
räyksiä, joissa sopimusvaltion velvollisuu-
deksi asetetaan sen turvaaminen, että rikok-
sesta epäilty henkilö joko saatetaan kyseises-
sä sopimusvaltiossa syyteharkintamenette-
lyyn tai luovutetaan toiseen sopimusvaltioon
tekijän rikosoikeudellisen vastuun tutkimi-
seksi siellä. Sopimuksen 13—15 artikla taas
vaikuttavat muun muassa luovutusvelvolli-
suuden ulottuvuuteen. Sopimuksen 16 artik-

lan 1 kappaleen nojalla vangittuna oleva
taikka rangaistusta suorittava henkilö voi-
daan siirtää toiseen sopimusvaltioon todista-
mista tai tunnistamista varten tai muuten
avun antamiseksi todistusaineiston hankki-
misessa edellyttäen, että henkilö itse tähän
suostuu ja molempien valtioiden toimivaltai-
set viranomaiset pääsevät sopimukseen siir-
ron ehdoista.

Sopimuksen 10 artiklan mukaisessa velvol-
lisuudessa saattaa rikoksesta epäilty syyte-
harkintaan on kyse sellaisesta julkisen vallan
käyttämisestä, että siitä tulee Suomessa sää-
tää lain tasolla. Rikoksentekijän luovuttamis-
ta puolestaan koskee perustuslain 9 §. Sen 3
momentin mukaan Suomen kansalaista ei saa
vastoin tahtoaan luovuttaa tai siirtää toiseen
maahan. Ulkomaalaisia taas koskee perustus-
lain 9 §:n 4 momentti, jonka mukaan heidän
oikeudestaan tulla Suomeen ja oleskella
maassa säädetään lailla. Säännös sisältää
viimeisessä virkkeessään kuitenkin ehdotto-
man luovutuskiellon, jos ulkomaalaista pa-
lautuksen vuoksi uhkaisi kuolemanrangais-
tus, kidutus tai muu ihmisarvoa loukkaava
kohtelu. Näin ollen rikoksesta epäillyn luo-
vuttamista ja siirtämistä koskevat sopimus-
määräykset kuuluvat asiasisältönsä puolesta
lainsäädännön alaan.

Joissakin sopimuksen artikloissa näyttäisi
olevan kyse henkilötietoihin liittyvistä mää-
räyksistä. Sopimuksen 9 artiklan 6 kappaleen
mukaan sen sopimusvaltion, joka on ottanut
henkilön säilöön saman artiklan nojalla, tulee
ilmoittaa muun muassa tämän henkilöllisyys
suoraan tai YK:n pääsihteerin välityksellä ai-
nakin niille sopimusvaltioille, jotka ovat saat-
taneet kyseiset rikokset lainkäyttövaltaansa
sopimuksen 7 artiklan 1 tai 2 kappaleen mu-
kaisesti sekä artiklassa tarkemmin yksi-
löidyille muille sopimusvaltioille. Tällainen
henkilötietojen luovuttamista koskeva mää-
räys kuuluu lainsäädännön alaan.

Sopimuksen 12 artikla sisältää yleisluontei-
sen ja samalla soveltamisalaltaan melko kat-
tavan sopimusvaltiolle asetetun velvollisuu-
den avustaa toista sopimusvaltiota sopimuk-
sen 2 artiklassa tarkoitettuihin rikoksiin liit-
tyvän tutkinnan, rikosoikeudenkäynnin tai ri-
koksen johdosta tapahtuvan luovuttamisen
yhteydessä. Sisällöllisesti artiklan määräyk-
set näyttävät koskevan lähinnä tietojenvaih-
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toa. Artiklan 2 kappaleessa mainitaan nimen-
omaisesti, että pankkisalaisuus ei voi olla pe-
ruste kieltäytyä artiklan mukaisen avun an-
tamisesta. Lisäksi artiklan 3 kappaleessa ase-
tetaan tietoja saanutta valtiota koskeva kielto
käyttää tietoja tai todisteita muuhun tutkin-
taan, syytteeseen tai oikeudenkäyntiin kuin
siihen, joka pyynnössä on mainittu. Tällaiset
artiklan 2 ja 3 kappaleessa olevat oikeusapua
koskevat velvoitteet kuuluvat Suomessa lain-
säädännön alaan. Niin ikään vaikuttaa ilmei-
seltä, että artiklan mukainen yhteistyö voi
velvoittaa myös henkilötietojen luovuttami-
seen, mistä osaltaan myös johtuu velvoittei-
den kuuluminen lainsäädännön alaan.

Yleissopimuksen 18 artikla sisältää sopi-
musvaltioihin kohdistuvan yhteistyövelvoit-
teen sopimusluonnoksessa tarkoitettujen ri-
kosten ehkäisemiseksi. Tarvittaessa – joskin
oman harkintansa mukaan - sopimusvaltion
tulee mukauttaa myös lainsäädäntöään. Eri-
tyisesti on artiklan 1 kappaleen a kohdassa
mainittu valtion toimenpiteet sellaisten alu-
eellaan olevien henkilöiden ja järjestöjen lait-
toman toiminnan kieltämiseksi, jotka tietoi-
sesti kannustavat tai yllyttävät 2 artiklassa
tarkoitettuihin rikoksiin, järjestävät niitä tai
ovat osallisina niihin. Artiklan 1 kappaleen b
kohdassa mainitaan toimenpiteet, joilla vel-
voitetaan rahoituslaitokset ja muut varainsiir-
ron kanssa tekemisissä olevat tahot tehokkai-
siin toimiin asiakkaiden tunnistamiseksi ja
epätavallisten tai epäilyttävien varainsiirtojen
ilmoittamiseksi. Artiklan 3 kappale sisältää
yhteistyövelvoitteen, jonka yleisenä sisältönä
on täsmällisten ja varmennettujen tietojen
vaihtaminen. Yksityiskohtaisemmin kyse on
avustamisesta muun muassa rikoksesta epäil-
tyjen henkilöllisyyden selvittämisessä. Artik-
la sisältää mainituilta osiltaan melko täsmäl-
lisiä yhteistyövelvoitteita, joiden toteuttami-
nen on Suomessa mahdollista vain lain nojal-
la. Artikla kuuluu mainituilta osiltaan lain-
säädännön alaan.

Yleissopimuksen 24 artiklassa on riitai-
suuksien ratkaisemista koskeva määräys. Ar-
tiklan 1 kappaleen mukaan kahden tai use-
amman sopimusvaltion välinen riita, joka
koskee yleissopimuksen tulkintaa tai sovel-
tamista ja jota ei voida kohtuullisessa ajassa
ratkaista neuvotteluin, saatetaan välimiesme-
nettelyyn jonkin riidan osapuolen pyynnöstä.

Jolleivät riidan osapuolet kuuden kuukauden
kuluessa välimiesmenettelyä koskevasta
pyynnöstä ole päässeet sopimukseen väli-
miesmenettelyn järjestämisestä, jokainen rii-
dan osapuoli voi saattaa riidan Kansainväli-
sen tuomioistuimen ratkaistavaksi. Ottaen
huomioon kyseessä olevan sopimuksen sisäl-
lön tällainen riitojenratkaisumenettely saattaa
koskea lukuisia lainsäädännön alaan kuuluvia
asioita. Riitojenratkaisumenettelyn tulos on
jäsenvaltioita sitova. Tällainen määräys kuu-
luu lainsäädännön alaan.

Yleissopimuksen 1 artikla sisältää määri-
telmät. Yleissopimuksen suhde kansallisen
lainsäädännön mukaiseen rikosoikeudelliseen
lainkäyttövaltaan määritellään 7 artiklan 6
kappaleessa. Sopimusvaltioiden kesken teh-
tyjä luovutussopimuksia koskee 11 artiklan 5
kappale, jonka mukaan 2 artiklassa tarkoitet-
tuja rikoksia koskevat sopimukset katsotaan
muutetuiksi sopimusvaltioiden välillä siinä
määrin kuin ne ovat ristiriidassa nyt kyseessä
olevan yleissopimuksen kanssa. Edelleen 12
artiklan 5 kappaleessa järjestetään yleissopi-
muksen suhde muun muassa sopimusvaltioi-
den kesken voimassa oleviin oikeusapusopi-
muksiin. Yleissopimuksen 21 artiklassa jär-
jestetään yleissopimuksen suhde valtioilla ja
yksityisillä kansainvälisen oikeuden, erityi-
sesti YK:n peruskirjan päämäärien, kansain-
välisen humanitaarisen oikeuden ja muiden
asiaan liittyvien yleissopimusten mukaan
oleviin oikeuksiin ja velvollisuuksiin. Yleis-
sopimuksen 22 artiklassa määrätään sopi-
musmääräysten suhteesta toisen sopimusval-
tion täysivaltaisuuteen. Tällaiset määräykset,
jotka välillisesti vaikuttavat aineellisten so-
pimusmääräysten tulkintaan ja soveltami-
seen, kuuluvat lainsäädännön alaan (ks.
PeVL 6/2001 vp).

Joidenkin yleissopimuksen liitteessä mai-
nittujen terrorisminvastaisten sopimusten
kriminalisointivelvoitteet on saatettu osaksi
Suomen oikeutta siten, että rikoslainsäädäntö
on etukäteen saatettu sopimuksen mukaisek-
si, mikä on katsottu niin sanotuksi asiasisäl-
töiseksi voimaansaattamiseksi. Tällöin sopi-
muksen määräyksille ei ole pyydetty myös-
kään eduskunnan suostumusta. Näin on me-
netelty liitteessä lueteltujen sopimusten nu-
mero 1, 2, 4 ja 5 osalta. Näiden sopimusten
ratifioiminen on kuitenkin valmisteltu aika-
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na, jolloin eduskunnan perustuslakivaliokun-
ta ei ollut vielä vakiinnuttanut nykyistä tul-
kintaa siitä, millaiset sopimusmääräykset
ovat lainsäädännön alaan kuuluvia. Tästä
johtuu, että eduskunta ei ole antanut hyväk-
symistään kaikkien sopimusluonnoksen liit-
teessä mainittujen sopimusten sisältämiin
lainsäädännön alaan kuluviin määräyksiin si-
toutumiseen.Yleissopimuksen 2 artiklan kuu-
luessa lainsäädännön alaan voidaan eduskun-
nan nyt esillä olevalle sopimukselle antaman
hyväksymisen katsoa muuttavan myös liit-
teessä mainittujen yleissopimusten sovelta-
misalaan kuuluvien ja niissä määriteltyjen
kriminalisointivelvoitteiden asemaa sää-
döshierarkiassa. Hyväksymisen jälkeen nii-
denkin voidaan katsoa olevan voimassa lain
tasoisina.

Yleissopimus ei koske Ahvenanmaan itse-
hallintolain (1144/1991) 18 §:ssä tarkoitettu-
ja asioita eikä sen voimaansaattaminen edel-
lytä Ahvenanmaan maakunnan myötävaiku-
tusta.

5. Käsitte lyjärjestys

Yleissopimuksen käsittelyjärjestyksen kan-
nalta merkityksellisiä sopimusmääräyksiä
ovat luovuttamista koskeva yleissopimuksen
11 artikla, vangittuna olevan tai rangaistus-
taan suorittavan henkilön siirtämistä koskeva
16 artikla ja yhteistyövelvoitteita sisältävä 18
artikla.

Perustuslain 9 §:n 3 momentin mukaan
Suomen kansalaista ei saa vastoin tahtoaan
luovuttaa tai siirtää toiseen maahan. Perus-
tuslain 9 §:n 4 momentin mukaan ulkomaa-
laista ei saa luovuttaa, jos häntä tämän vuoksi
uhkaa kuolemanrangaistus, kidutus tai muu
ihmisarvoa loukkaava kohtelu. Jos nämä pe-
rustuslaissa säädetyt kiellot estävät yksittäis-
tapauksessa henkilön luovuttamisen, Suomi
täyttää sopimusvelvoitteensa saattamalla asi-
an yleissopimuksen 10 artiklan mukaisesti
syyttämistä varten toimvaltaisten viranomais-
tensa käsiteltäväksi. Yleissopimuksesta ei si-
ten voida katsoa seuraavan velvollisuutta
luovuttaa Suomen kansalaista tai ulkomaa-
laista toiseen maahan perustuslain säännösten
vastaisesti, eivätkä sen 11 artiklan määräyk-
set rikoksen johdosta tapahtuvasta luovutta-
misesta ole ristiriidassa perustuslain 9 §:n 3

ja 4 momenttien kanssa (PeVL 7/2002 vp).
Koska vangittuna olevan tai rangaistustaan
suorittavan siirtäminen edellyttää 16 artiklan
1 kappaleen a alakohdan mukaan asianomai-
sen henkilön suostumusta, myöskään tämä
sopimusmääräys ei ole ristiriidassa perustus-
lain kanssa.

Yleissopimuksen 18 artiklan 1 kappaleen a
alakohdan mukaan sopimusvaltiot toimivat
yhteistyössä 2 artiklassa tarkoitettujen rikos-
ten ehkäisemiseksi artiklassa tarkemmin ku-
vatuin tavoin. Artiklan 1 kappaleen a alakoh-
dan loppuosan mukaan artiklassa tarkoitet-
tuihin toimenpiteisiin kuuluvat myös toimen-
piteet sellaisten valtion alueella olevien
"henkilöiden ja järjestöjen laittoman toimin-
nan kieltämiseksi, jotka tietoisesti kannusta-
vat tai yllyttävät 2 artiklassa tarkoitettuihin
rikoksiin, järjestävät niitä tai ovat osallisina
niihin".

Viime kädessä 18 artiklan 1 kappaleen a
alakohdan sisältämän sopimusvelvoitteen
noudattaminen saattanee johtaa yhdistyksen
lakkauttamiseen tai ainakin väliaikaiseen
toimintakieltoon. Tämän vuoksi määräys on
merkityksellinen perustuslain 13 §:n 2 mo-
mentissa turvatun yhdistymisvapauden kan-
nalta. Yhdistymisvapauteen kuuluu muun
muassa oikeus perustaa yhdistys, kuulua sii-
hen ja osallistua yhdistyksen toimintaan.

Yleissopimuksen 18 artiklan 1 kappaleen a
alakohdan arvioinnin lähtökohtana voidaan
pitää sitä, että yleissopimuksen kattamissa
teoissa on kyse varsin vakavan rikollisuuden
rahoittamisesta. Kriminalisointivelvoitteen
alaiset teot on myös pyritty kuvaamaan 2 ar-
tiklan 1 kappaleen a ja b alakohdassa. Saman
artiklan 4 kappaleen mukaan yritys on sopi-
muksen mukaan rangaistava. Edelleen artik-
lan 5 kappaleen a ja b alakohdan mukaan
kriminalisointivelvoite koskee myös osalli-
suutta ja yllytystyyppistä toimintaa. Saman
kappaleen c alakohdan mukaan sopimusval-
tiot ovat velvollisia kriminalisoimaan myös
muun vaikuttamisen yhteisen päämäärän
puolesta toimivan ryhmän tekemään yhteen
tai useampaan artiklan 1 tai 4 kappaleessa
tarkoitettuun rikokseen. Tällaisellekin myö-
tävaikuttamiselle on kuitenkin kyseisessä
alakohdassa asetettu edellytykset, joiden mu-
kaan vaikuttamisen tulee olla tahallista ja si-
dottua tiettyyn tarkoitukseen tai sen tulee ai-
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nakin tapahtua tietoisena ryhmän aikomuk-
sesta tehdä kyseinen rikos.

Yhdistyksen lakkauttaminen ja sen toimin-
nan väliaikainen kieltäminen ovat viran-
omaisten käytettävissä olevia keinoja, jotka
jyrkimmin koskevat yhdistyksen oikeutta
harjoittaa toimintaansa viranomaisten siihen
puuttumatta (PeVL 6/1988 vp). Perustuslaki-
valiokunta on aiemmin katsonut, että kri-
minalisoidun toiminnan harjoittamisessa ei
yleensä ole kysymys perustuslain 13 §:ssä
turvatun yhdistymisvapauden käyttämisestä (
PeVL 10/2000 vp). Toisaalta yleissopimuk-
sessa tarkoitetun järjestön osalta kyse saattaa
olla myös sellaisesta toiminnasta, jota ei ole
säädetty rangaistavaksi mutta joka kuitenkin
on lainvastaista. Molemmissa tapauksissa
saattavat tulla sovellettaviksi yhdistyslain
(503/1989) 43 ja 44 §:n säännökset. Yhdis-
tyslain 43 §:n mukaan yhdistys voidaan lak-
kauttaa, jos se muun muassa toimii olennai-
sesti vastoin lakia. Väliaikaisen toimintakiel-
lon asettaminen taas tulee yhdistyslain 44 §:n
mukaan kyseeseen, jos on todennäköistä, että
yhdistys toimii vastoin 43 §:n 1 momentin
säännöksiä.

Yleissopimuksen 18 artiklan 1 kappaleen a
alakohdassa tarkoitetaan tapauksia, joissa
yhdistys toiminnallaan kannustaa yleissopi-
muksen 2 artiklassa tarkoitettuihin vakaviin
rikoksiin tai yllyttää niihin, järjestää tällaisia
rikoksia tai on osallisena niihin. Kyseiset ri-
kokset tarkoittavat tässä tapauksessa liittees-

sä luetelluissa sopimuksissa tarkemmin yksi-
löityjen tai 2 artiklan 1 kappaleen b alakoh-
dassa kuvattujen vakavien rikosten taloudel-
lista tukemista vähintäänkin tietoisena talou-
dellisen tuen käyttämisen tarkoituksesta.
Yleissopimuksesta johtuvaa velvollisuutta
tällaisten yhdistysten toiminnan kieltämiseen
ei voitane pitää yhdistymisvapauden kannalta
ongelmallisena.

Yleissopimus ei sisällä määräyksiä, jotka
koskisivat perustuslakia sen 94 §:n 2 momen-
tissa tarkoitetulla tavalla, eikä esitykseen si-
sältyvä lakiehdotus koske perustuslakia sen
95 §:n 2 momentissa tarkoitetulla tavalla.
Yleissopimus voidaan näin ollen hyväksyä
äänten enemmistöllä ja ehdotus sen voimaan-
saattamislaiksi voidaan hyväksyä tavallisen
lain säätämisjärjestyksessä.

Edellä olevan perusteella ja perustuslain
94 §:n mukaisesti esitetään,

että Eduskunta hyväksyisi New
Yorkissa 9 päivänä joulukuuta 1999
tehdyn kansainvälisen terrorismin
rahoituksen torjumista koskevan
yleissopimuksen.

Koska yleissopimus sisältää määräyksiä,
jotka kuuluvat lainsäädännön alaan, annetaan
samalla Eduskunnan hyväksyttäviksi seuraa-
vat lakiehdotukset:
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Lakiehdotukset

1.

Laki

kansainvälisen terrorismin rahoituksen torjumisesta tehdyn yleissopimuksen lainsäädännön
alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §
New Yorkissa 9 päivänä joulukuuta 1999

tehdyn kansainvälisen terrorismin rahoitusta
koskevan yleissopimuksen lainsäädännön
alaan kuuluvat määräykset ovat lakina voi-
massa sellaisina kuin Suomi on niihin sitou-
tunut.

2 §
Oikeusministeriö päättää yleissopimuksen

16 artiklan mukaisesta väliaikaisesta siirtä-
misestä ja voi tehdä 16 artiklan mukaisen
pyynnön toiselle sopimusvaltiolle.

3 §
Tarkempia säännöksiä lain täytäntöön-

panosta voidaan antaa tasavallan presidentin
asetuksella.

4 §
Tämän lain voimaantulosta säädetään tasa-

vallan presidentin asetuksella.

—————

2.

Laki

rikoslain 34 luvun muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
lisätään 19 päivänä joulukuuta 1889 annetun rikoslain (39/1889) 34 lukuun, sellaisena kuin

se on laissa 578/1995, uusi 9b ja 13 § seuraavasti:

34 luku

Yleisvaarallisista rikoksista

9 b §

Terrorismin rahoittaminen

Joka suoraan tai välillisesti antaa tai kerää
varoja rahoittaakseen tai tietoisena siitä, että
niillä rahoitetaan

1) panttivangin ottamista, tuhotyötä, lii-
kennetuhotyötä, törkeää tuhotyötä, aluksen
kaappausta, yleisvaarallisen rikoksen valmis-
telua,

2) sellaista ydinräjähderikosta, terveyden
vaarantamista, törkeää terveyden vaaranta-
mista, luvatonta ydinenergian käyttöä, ydin-
energialain rikkomista tai muuta ydinainee-
seen kohdistuvaa tai ydinainetta välineenä
käyttäen tehtyä rangaistavaksi säädettävää
tekoa, jota on pidettävä ydinaineiden turva-
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järjestelyjä koskevista toimista tehdyssä
yleissopimuksessa (SopS 72/1989) tarkoitet-
tuna rikoksena tai

3) murhaa, tappoa, surmaa, törkeää pa-
hoinpitelyä, vapaudenriistoa, törkeää vapau-
denriistoa, ihmisryöstöä, panttivangin otta-
mista tai törkeää julkisrauhan rikkomista tai
niillä uhkaamista, kun teko kohdistuu henki-
löön, jota tarkoitetaan kansainvälistä suojelua
nauttivia henkilöitä vastaan, mukaan lukien
diplomaattiset edustajat, kohdistuvien rikos-
ten ehkäisemistä ja rankaisemista koskevassa
yleissopimuksessa (SopS 63/1978),

on tuomittava terrorismin rahoittamisesta
vankeuteen vähintään neljäksi kuukaudeksi
ja enintään kahdeksaksi vuodeksi.

Terrorismin rahoittamisesta tuomitaan
myös se, joka suoraan tai välillisesti antaa tai
kerää varoja rahoittaakseen tai tietoisena sii-
tä, että niillä rahoitetaan murhaa, tappoa,

surmaa, törkeää pahoinpitelyä, terveyden
vaarantamista tai törkeää terveyden vaaran-
tamista, jonka tarkoituksena on aiheuttaa
pelkoa väestön keskuudessa tai pakottaa val-
tion hallitus tai kansainvälinen järjestö teke-
mään tietty toimenpide tai pidättäytymään
tietystä toimenpiteestä.

Yritys on rangaistava.

13 §

Oikeushenkilön rangaistusvastuu

Terrorismin rahoittamiseen sovelletaan,
mitä oikeushenkilön rangaistusvastuusta sää-
detään.

———
Tämän lain voimaantulosta säädetään tasa-

vallan presidentin asetuksella.

—————

Helsingissä 5 päivänä huhtikuuta 2002

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Ulkoasiainministeri Erkki Tuomioja
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Liite 1

KANSAINVÄLINEN TERRORISMIN
RAHOITUKSEN VASTAINEN

YLEISSOPIMUS

Johdanto
Tämän yleissopimuksen sopimusvaltiot,

jotka
pitävät mielessä Yhdistyneiden Kansa-

kuntien peruskirjan päämäärät ja periaat-
teet, jotka koskevat kansainvälisen rauhan
ja turvallisuuden ylläpitämistä ja valtioiden
välisen hyvän naapuruuden, ystävällisten
suhteiden ja yhteistyön edistämistä,

ovat vakavasti huolissaan terroritekojen
maailmanlaajuisesta leviämisestä niiden
kaikissa ilmenemismuodoissa,

palauttavat mieleen Yhdistyneiden Kan-
sakuntien 50-vuotisjuhlan yhteydessä anne-
tun julistuksen, joka sisältyy yleiskokouk-
sen 24 päivänä lokakuuta 1995 antamaan
päätöslauselmaan 50/6,

palauttavat myös mieleen kaikki merkit-
tävät asiaa koskevat yleiskokouksen päätös-
lauselmat, mukaan luettuna 9 päivänä jou-
lukuuta 1994 annettu päätöslauselma 49/60
ja sen liite, joka sisältää kansainvälisen ter-
rorismin poistamiseen liittyviä toimenpitei-
tä koskevan julistuksen, jossa Yhdistynei-
den Kansakuntien jäsenvaltiot juhlallisesti
vahvistavat tuomitsevansa varauksetta
kaikki terroriteot, -menetelmät ja –käytän-
nöt rikollisina ja oikeuttamattomina teko-
paikasta ja tekijästä riippumatta, mukaan
luettuna sellaiset terroriteot, jotka vaaranta-
vat valtioiden ja kansojen väliset ystävälli-
set suhteet ja uhkaavat valtioiden alueellista
koskemattomuutta ja turvallisuutta,

toteavat, että kansainvälisen terrorismin
poistamiseen tarkoitettuja toimenpiteitä
koskevassa julistuksessa kannustetaan val-
tioita myös tutkimaan kiireellisesti olemas-
sa olevien terrorismin kaikkien ilmenemis-

INTERNATIONAL

CONVENTION

FOR THE SUPPRESSION
OF THE FINANCING

OF TERRORISM

UNITED NATIONS
1999

Preamble
The States Parties to this Convention,

Bearing in mind the purposes and princi-
ples of the Charter of the United Nations
concerning the maintenance of international
peace and security and the promotion of
good-neighbourliness and friendly relations
and cooperation among States,

Deeply concerned about the worldwide
escalation of acts of terrorism in all its
forms and manifestations,

Recalling the Declaration on the Occasion
of the Fiftieth Anniversary of the United
Nations, contained in General Assembly re-
solution 50/6 of 24 October 1995,

Recalling also all the relevant General
Assembly resolutions on the matter, includ-
ing resolution 49/60 of 9 December 1994
and its annex on the Declaration on Meas-
ures to Eliminate International Terrorism, in
which the States Members of the United
Nations solemnly reaffirmed their un-
equivocal condemnation of all acts, meth-
ods and practices of terrorism as criminal
and unjustifiable, wherever and by whom-
ever committed, including those which
jeopardize the friendly relations among
States and peoples and threaten the territo-
rial integrity and security of States,

Noting that the Declaration on Measures
to Eliminate International Terrorism also
encouraged States to review urgently the
scope of the existing international legal
provisions on the prevention, repression and
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muotojen ehkäisemistä, torjumista ja pois-
tamista koskevien kansainvälisen oikeuden
määräysten soveltamisala varmistaakseen,
että oikeussäännöt kattavat kaikki asian nä-
kökohdat,

palauttavat mieleen yleiskokouksen 17
päivänä joulukuuta 1996 antaman päätös-
lauselman (51/210) 3 kappaleen f kohdan,
jossa yleiskokous kehottaa kaikkia valtioita
ryhtymään asianmukaisiin valtionsisäisiin
toimenpiteisiin ehkäistäkseen terroristien ja
terroristijärjestöjen toiminnan rahoittamista
ja toteuttaakseen vastatoimenpiteitä riippu-
matta siitä, onko tällainen rahoitus suoraa
vai välitetäänkö se sellaisten järjestöjen
kautta, joilla on tai jotka väittävät omaavan-
sa hyväntekeväisyyteen liittyviä, yhteiskun-
nallisia tai kulttuurisia päämääriä tai jotka
myös osallistuvat laittomaan toimintaan,
kuten laiton asekauppa, huumekauppa ja
laiton liiketoiminta, mukaan luettuna ihmis-
ten hyväksikäyttö terroritoiminnan rahoit-
tamiseksi, ja erityisesti kehottaa valtioita
tarvittaessa harkitsemaan sääntelytoimenpi-
teitä ehkäistäkseen varojen siirtämistä ja
ryhtyäkseen vastatoimenpiteisiin, kun näitä
varoja epäillään käytettävän terrorismia var-
ten, haittaamatta kuitenkaan millään tavalla
laillisten pääomasiirtojen vapautta, sekä te-
hostamaan tietojenvaihtoa tällaisten varojen
kansainvälisistä siirroista,

palauttavat myös mieleen yleiskokouksen
15 päivänä joulukuuta 1997 antaman pää-
töslauselman 52/165, jossa yleiskokous ke-
hottaa valtioita harkitsemaan erityisesti sen
17 päivänä joulukuuta 1996 antaman pää-
töslauselman (51/210) 3 kappaleen a-f koh-
dassa mainittujen toimenpiteiden täytän-
töönpanoa,

palauttavat edelleen mieleen yleiskokouk-
sen 8 päivänä joulukuuta 1998 antaman
päätöslauselman 53/108, jossa yleiskokous
päätti, että yleiskokouksen 17 päivänä jou-
lukuuta 1996 antamalla päätöslauselmalla
51/210 perustetun väliaikaisen komitean tu-
lisi laatia luonnos kansainväliseksi terro-
rismin rahoituksen vastaiseksi yleissopi-
mukseksi, joka täydentäisi olemassa olevia
asiaan liittyviä kansainvälisiä asiakirjoja,

katsovat, että terrorismin rahoitus on va-
kava huolenaihe koko kansainväliselle yh-
teisölle,

elimination of terrorism in all its forms and
manifestations, with the aim of ensuring
that there is a comprehensive legal frame-
work covering all aspects of the matter,

Recalling General Assembly resolution
51/210 of 17 December 1996, paragraph 3,
subparagraph (f), in which the Assembly
called upon all States to take steps to pre-
vent and counteract, through appropriate
domestic measures, the financing of terror-
ists and terrorist organizations, whether
such financing is direct or indirect through
organizations which also have or claim to
have charitable, social or cultural goals or
which are also engaged in unlawful activi-
ties such as illicit arms trafficking, drug
dealing and racketeering, including the ex-
ploitation of persons for purposes of fund-
ing terrorist activities, and in particular to
consider, where appropriate, adopting regu-
latory measures to prevent and counteract
movements of funds suspected to be in-
tended for terrorist purposes without imped-
ing in any way the freedom of legitimate
capital movements and to intensify the ex-
change of information concerning interna-
tional movements of such funds,

Recalling also General Assembly resolu-
tion 52/165 of 15 December 1997, in which
the Assembly called upon States to con-
sider, in particular, the implementation of
the measures set out in paragraphs 3 (a) to
(f) of its resolution 51/210 of 17 December
1996,

Recalling further General Assembly reso-
lution 53/108 of 8 December 1998, in
which the Assembly decided that the Ad
Hoc Committee established by General As-
sembly resolution 51/210 of 17 December
1996 should elaborate a draft international
convention for the suppression of terrorist
financing to supplement related existing in-
ternational instruments,

Considering that the financing of terror-
ism is a matter of grave concern to the in-
ternational community as a whole,
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toteavat, että kansainvälisten terroriteko-
jen lukumäärä ja vakavuus riippuu rahoi-
tuksesta, jota terroristeilla on mahdollisuus
saada,

toteavat myös, että olemassa olevat mo-
nenväliset sopimukset eivät sisällä tällaista
rahoitusta koskevia nimenomaisia määräyk-
siä,

ovat vakuuttuneita tarpeesta kiireellisesti
edistää valtioiden kansainvälistä yhteistyötä
tehokkaiden toimenpiteiden suunnittelussa
ja toteuttamisessa terrorismin rahoituksen
ehkäisemiseksi, sekä tällaisen rahoituksen
torjumiseksi siihen syyllistyneiden henki-
löiden syyttämisen ja rankaisemisen avulla,

ovat sopineet seuraavasta:

1 artikla
Tässä yleissopimuksessa:
1. “Varat” tarkoittavat kaikenlaista aineel-

lista tai aineetonta, irtainta tai kiinteää
omaisuutta sen hankintatavasta riippumatta,
sekä kaikenlaisia oikeudellisia asiakirjoja,
mukaan luettuna sähköiset tai digitaaliset
asiakirjat, jotka todistavat tällaiseen varalli-
suuteen liittyvän omistusoikeuden tai edun,
mukaan luettuna, ei kuitenkaan yksinomaan
pankkiluotot, matkashekit, pankkishekit,
maksumääräykset, osakkeet, takuut, velka-
kirjat, asetteet ja remburssit.

2. “Valtion laitos” tarkoittaa pysyvää tai
väliaikaista laitosta tai kuljetusvälineitä, joi-
ta valtion edustajat, hallituksen jäsenet,
lainsäädäntäelimet tai tuomioistuimet, val-
tion virkamiehet tai työntekijät, muut viran-
omaiset tai yksiköt taikka hallitustenvälis-
ten järjestöjen työntekijät tai virkamiehet
käyttävät tai joita heillä on käytettävissään
virkatehtäviään suorittaessaan.

3. “Tuotto” tarkoittaa varoja, jotka on saa-
tu suoraan tai välillisesti 2 artiklassa maini-
tun rikoksen teon kautta.

2 artikla
1. Tässä yleissopimuksessa tarkoitettuun

rikokseen syyllistyy henkilö, joka suoraan
tai välillisesti, ja laittomasti ja tahallisesti
antaa tai kerää varoja millä tahansa keinoin,
ja tarkoittaa ne käytettäväksi tai on tietoinen
siitä, että ne käytetään kokonaan tai osit-

Noting that the number and seriousness of
acts of international terrorism depend on the
financing that terrorists may obtain,

Noting also that existing multilateral legal
instruments do not expressly address such
financing,

Being convinced of the urgent need to en-
hance international cooperation among
States in devising and adopting effective
measures for the prevention of the financing
of terrorism, as well as for its suppression
through the prosecution and punishment of
its perpetrators,

Have agreed as follows:

Article 1
For the purposes of this Convention:
1. Funds means assets of every kind,

whether tangible or intangible, movable or
immovable, however acquired, and legal
documents or instruments in any form, in-
cluding electronic or digital, evidencing ti-
tle to, or interest in, such assets, including,
but not limited to, bank credits, travellers
cheques, bank cheques, money orders,
shares, securities, bonds, drafts, letters of
credit.

2. A State or governmental facility means
any permanent or temporary facility or con-
veyance that is used or occupied by repre-
sentatives of a State, members of Govern-
ment, the legislature or the judiciary or by
officials or employees of a State or any
other public authority or entity or by em-
ployees or officials of an intergovernmental
organization in connection with their offi-
cial duties.

3. Proceeds means any funds derived
from or obtained, directly or indirectly,
through the commission of an offence set
forth in article 2.

Article 2
1. Any person commits an offence within

the meaning of this Convention if that per-
son by any means, directly or indirectly,
unlawfully and wilfully, provides or col-
lects funds with the intention that they
should be used or in the knowledge that
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tain:
a) sellaista tekoa varten, joka on jonkin

tämän yleissopimuksen liitteessä mainitun
sopimuksen soveltamisalaan kuuluva ja sel-
laisessa sopimuksessa määritelty rikos; tai

b) sellaista muuta tekoa varten, jonka tar-
koituksena on aiheuttaa kuolema tai vakava
ruumiillinen vamma siviilihenkilölle tai
muulle henkilölle, joka ei aktiivisesti osal-
listu aseelliseen selkkaukseen liittyviin vi-
hollisuuksiin, kun tämä teko on luonteeltaan
tai asiayhteydeltään sellainen, että sen pää-
määränä on aiheuttaa pelkoa väestön kes-
kuudessa tai pakottaa hallitus tai kansainvä-
linen järjestö tekemään tietty toimenpide tai
pidättäytymään tietystä toimenpiteestä.

2. a) Tallettaessaan ratifioimis-, hyväk-
symis- tai liittymiskirjansa sopimusvaltio,
joka ei ole jonkin tämän artiklan 1 kappa-
leen a kohdassa tarkoitetussa liitteessä mai-
nitun sopimuksen sopimuspuoli, voi antaa
selityksen, jonka mukaan tämän liitteessä
mainitun sopimuksen ei katsota sisältyvän
liitteeseen, kun tätä yleissopimusta sovelle-
taan kyseiseen sopimuspuoleen. Selityksen
voimassaolo päättyy heti, kun mainittu so-
pimus tulee voimaan kyseisen sopimusval-
tion osalta ja tämä sopimusvaltio ilmoittaa
asiasta tallettajalle;

b) Kun sopimusvaltio ei enää ole jonkin
liitteessä mainitun sopimuksen sopimus-
puoli, se voi antaa tämän artiklan mukaisen
selityksen kyseisen sopimuksen osalta.

3. Teon katsominen 1 kappaleessa tarkoi-
tetuksi rikokseksi ei edellytä, että varat on
tosiasiassa käytetty 1 kappaleen a tai b koh-
dassa tarkoitetun rikoksen tekemiseen.

4. Rikokseen syyllistyy myös henkilö, jo-
ka yrittää tämän artiklan 1 kappaleessa tar-
koitettua rikosta.

5. Rikokseen syyllistyy myös henkilö, jo-
ka:

a) on tekijäkumppanina tämän artiklan 1
tai 4 kappaleessa tarkoitetussa rikoksessa;

b) järjestää tai käskee muita tekemään
tämän artiklan 1 tai 4 kappaleessa tarkoite-
tun rikoksen;

c) myötävaikuttaa yhteisen päämäärän
puolesta toimivan ryhmän tekemään yhteen
tai useampaan tämän artiklan 1 tai 4 kappa-

they are to be used, in full or in part, in or-
der to carry out:

(a) An act which constitutes an offence
within the scope of and as defined in one of
the treaties listed in the annex; or

(b) Any other act intended to cause death
or serious bodily injury to a civilian, or to
any other person not taking an active part in
the hostilities in a situation of armed con-
flict, when the purpose of such act, by its
nature or context, is to intimidate a popula-
tion, or to compel a government or an inter-
national organization to do or to abstain
from doing any act.

2. (a) On depositing its instrument of rati-
fication, acceptance, approval or accession,
a State Party which is not a party to a treaty
listed in the annex may declare that, in the
application of this Convention to the State
Party, the treaty shall be deemed not to be
included in the annex referred to in para-
graph 1, subparagraph (a). The declaration
shall cease to have effect as soon as the
treaty enters into force for the State Party,
which shall notify the depositary of this
fact;

(b) When a State Party ceases to be a par-
ty to a treaty listed in the annex, it may ma-
ke a declaration as provided for in this arti-
cle, with respect to that treaty.

3. For an act to constitute an offence set
forth in paragraph 1, it shall not be neces-
sary that the funds were actually used to
carry out an offence referred to in paragraph
1, subparagraphs (a) or (b).

4. Any person also commits an offence if
that person attempts to commit an offence
as set forth in paragraph 1 of this article.

5. Any person also commits an offence if
that person:

(a) Participates as an accomplice in an of-
fence as set forth in paragraph 1 or 4 of this
article;

(b) Organizes or directs others to commit
an offence as set forth in paragraph 1 or 4
of this article;

(c) Contributes to the commission of one
or more offences as set forth in paragraphs
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leessa tarkoitettuun rikokseen. Tällaisen
myötävaikuttamisen tulee olla tahallista ja:

i) sen tarkoituksena tulee olla rikollisen
toiminnan tai ryhmän rikollisen päämäärän
edistäminen, kun tällaiseen toimintaan tai
päämäärään liittyy tämän artiklan 1 kappa-
leessa tarkoitetun rikoksen tekeminen; tai

ii) sen tulee tapahtua tietoisena ryhmän
aikomuksesta tehdä tämän artiklan 1 kappa-
leessa tarkoitettu rikos.

3 artikla
Tätä yleissopimusta ei sovelleta, kun ri-

kos tehdään yhden valtion alueella, rikok-
sesta epäilty on kyseisen valtion kansalai-
nen ja oleskelee kyseisen valtion alueella,
eikä muulla valtiolla ole 7 artiklan 1 kappa-
leen tai 7 artiklan 2 kappaleen nojalla pe-
rusteita käyttää lainkäyttövaltaansa, lukuun
ottamatta 12-18 artiklan määräyksiä, joita
sovelletaan tarvittaessa näihin tapauksiin.

4 artikla
Kukin sopimusvaltio ryhtyy tarvittaviin

toimenpiteisiin:
a) säätääkseen tämän yleissopimuksen 2

artiklassa tarkoitetut rikokset rangaistaviksi
teoiksi valtionsisäisen lainsäädäntönsä no-
jalla;

b) säätääkseen näille rikoksille asianmu-
kaiset rangaistukset, joissa otetaan huomi-
oon näiden rikosten vakavuus.

5 artikla
1. Kukin sopimusvaltio ryhtyy tarvittaviin

toimenpiteisiin valtionsisäisten oikeusperi-
aatteidensa mukaisesti, jotta sen alueella
oleva tai sen lainsäädännön mukaisesti pe-
rustettu oikeushenkilö voidaan saattaa vas-
tuuseen, kun tämän oikeushenkilön johta-
misesta tai valvonnasta vastaava henkilö
tässä ominaisuudessa tekee 2 artiklassa tar-
koitetun rikoksen. Oikeushenkilön vastuu
voi olla luonteeltaan rikosoikeudellista, si-
viilioikeudellista tai hallinto-oikeudellista
vastuuta.

2. Oikeushenkilön vastuu syntyy rikok-
sentekijöiden rikosoikeudellisesta vastuusta
riippumatta.

3. Kukin sopimusvaltio varmistaa erityi-
sesti, että tämän artiklan 1 kappaleen mu-

1 or 4 of this article by a group of persons
acting with a common purpose. Such con-
tribution shall be intentional and shall ei-
ther:

(i) Be made with the aim of furthering the
criminal activity or criminal purpose of the
group, where such activity or purpose in-
volves the commission of an offence as set
forth in paragraph 1 of this article; or

(ii) Be made in the knowledge of the in-
tention of the group to commit an offence
as set forth in paragraph 1 of this article.

Article 3
This Convention shall not apply where

the offence is committed within a single
State, the alleged offender is a national of
that State and is present in the territory of
that State and no other State has a basis un-
der article 7, paragraph 1, or article 7, para-
graph 2, to exercise jurisdiction, except that
the provisions of articles 12 to 18 shall, as
appropriate, apply in those cases.

Article 4
Each State Party shall adopt such meas-

ures as may be necessary:
(a) To establish as criminal offences un-

der its domestic law the offences set forth in
article 2;

(b) To make those offences punishable by
appropriate penalties which take into ac-
count the grave nature of the offences.

Article 5
1. Each State Party, in accordance with its

domestic legal principles, shall take the
necessary measures to enable a legal entity
located in its territory or organized under its
laws to be held liable when a person re-
sponsible for the management or control of
that legal entity has, in that capacity, com-
mitted an offence set forth in article 2. Such
liability may be criminal, civil or adminis-
trative.

2. Such liability is incurred without
prejudice to the criminal liability of indi-
viduals having committed the offences.

3. Each State Party shall ensure, in par-
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kaisesti vastuussa oleviin oikeushenkilöihin
kohdistetaan tehokkaita, oikeassa suhteessa
olevia ja rikoksia ehkäiseviä rikosoikeudel-
lisia, siviilioikeudellisia tai hallinto-oikeu-
dellisia seuraamuksia. Tällaisiin seuraa-
muksiin voi sisältyä rahallisia seuraamuk-
sia.

6 artikla
Kukin sopimusvaltio ryhtyy tarvittaviin

toimenpiteisiin, joihin sisältyy tarvittaessa
lainsäädäntötoimenpiteitä, varmistaakseen,
että tämän yleissopimuksen soveltamisalaan
kuuluvat rikokset eivät missään olosuhteis-
sa ole perusteltavissa poliittisilla, filosofisil-
la, ideologisilla, rotuun liittyvillä, etnisillä,
uskonnollisilla tai muilla vastaavilla syillä.

7 artikla
1. Kukin sopimusvaltio ryhtyy tarvittaviin

toimenpiteisiin 2 artiklassa tarkoitettujen ri-
kosten saattamiseksi lainkäyttövaltaansa,
kun:

a) rikos tehdään kyseisen valtion alueella;

b) rikos tehdään kyseisen valtion lippua
käyttävällä aluksella tai lentokoneessa, joka
on rekisteröitynä kyseisen valtion lainsää-
dännön mukaisesti rikoksen tekoajankohta-
na;

c) rikoksen tekee kyseisen valtion kansa-
lainen.

2. Sopimusvaltio voi myös saattaa minkä
tahansa sellaisen rikoksen lainkäyttöval-
taansa, kun:

a) rikos kohdistetaan kyseisen valtion
kansalaiseen tai johtaa 2 artiklan 1 kappa-
leen a tai b kohdassa tarkoitetun rikoksen
tekemiseen kyseisen valtion alueella tai
kohdistumiseen kyseisen valtion kansalai-
seen;

b) rikos kohdistetaan tai johtaa 2 artiklan
1 kappaleen a tai b kohdassa tarkoitetun ri-
koksen kohdistumiseen kyseisen valtion ul-
komailla olevaan valtion laitokseen, mu-
kaan luettuna kyseisen valtion suurlähetys-
töt tai muut diplomaatti- tai konsulitilat;

c) rikoksen tarkoituksena on pakottaa tai
se johtaa 2 artiklan 1 kappaleen a tai b koh-
dassa tarkoitettuun rikokseen, jonka avulla
kyseinen valtio yritetään pakottaa suoritta-

ticular, that legal entities liable in accor-
dance with paragraph 1 above are subject to
effective, proportionate and dissuasive
criminal, civil or administrative sanctions.
Such sanctions may include monetary sanc-
tions.

Article 6
Each State Party shall adopt such meas-

ures as may be necessary, including, where
appropriate, domestic legislation, to ensure
that criminal acts within the scope of this
Convention are under no circumstances jus-
tifiable by considerations of a political, phi-
losophical, ideological, racial, ethnic, reli-
gious or other similar nature.

Article 7
1. Each State Party shall take such meas-

ures as may be necessary to establish its ju-
risdiction over the offences set forth in arti-
cle 2 when:

(a) The offence is committed in the terri-
tory of that State;

(b) The offence is committed on board a
vessel flying the flag of that State or an air-
craft registered under the laws of that State
at the time the offence is committed;

(c) The offence is committed by a na-
tional of that State.

2. A State Party may also establish its ju-
risdiction over any such offence when:

(a) The offence was directed towards or
resulted in the carrying out of an offence re-
ferred to in article 2, paragraph 1, subpara-
graph (a) or (b), in the territory of or against
a national of that State;

(b) The offence was directed towards or
resulted in the carrying out of an offence re-
ferred to in article 2, paragraph 1, subpara-
graph (a) or (b), against a State or govern-
ment facility of that State abroad, including
diplomatic or consular premises of that Sta-
te;

(c) The offence was directed towards or
resulted in an offence referred to in article
2, paragraph 1, subparagraph (a) or (b),
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maan tietty toimenpide tai pidättäytymään
tietystä toimenpiteestä;

d) rikoksen on tehnyt kansalaisuudeton
henkilö, jolla on kotipaikka kyseisen valtion
alueella;

e) rikos tehdään lentokoneessa, jota ky-
seisen valtion hallitus käyttää.

3. Ratifioidessaan tai hyväksyessään tä-
män yleissopimuksen tai liittyessään siihen
kukin sopimusvaltio ilmoittaa Yhdistynei-
den Kansakuntien pääsihteerille 2 kappa-
leen mukaisesta lainkäyttövallastaan. Ky-
seinen sopimusvaltio ilmoittaa välittömästi
pääsihteerille mahdollisista muutoksista.

4. Kukin sopimusvaltio ryhtyy myös tar-
vittaviin toimenpiteisiin 2 artiklassa tarkoi-
tettujen rikosten saattamiseksi lainkäyttö-
valtaansa tapauksissa, joissa rikoksesta
epäilty on sen alueella, eikä se luovuta tätä
henkilöä sellaiselle sopimusvaltiolle, joka
on saattanut rikokset lainkäyttövaltaansa 1
tai 2 kappaleen mukaisesti.

5. Jos useampi kuin yksi sopimusvaltio
katsoo, että 2 artiklassa tarkoitettu rikokset
kuuluvat sen lainkäyttövaltaan, nämä sopi-
musvaltiot pyrkivät asianmukaisesti koor-
dinoimaan toimenpiteitään, erityisesti syyt-
tämisen edellytysten ja keskinäisen oikeus-
avun muotojen osalta.

6. Tämä yleissopimus ei sulje pois mitään
kansallisen lainsäädännön mukaisesti har-
joitettua rikosoikeudellista lainkäyttövaltaa.

8 artikla
1. Kukin sopimusvaltio ryhtyy asianmu-

kaisiin toimenpiteisiin kansallisten oikeus-
periaatteiden mukaisesti tunnistaakseen,
havaitakseen ja jäädyttääkseen tai takavari-
koidakseen 2 artiklassa tarkoitettujen rikos-
ten tekemiseen käytetyt tai osoitetut varat ja
tällaisten rikosten tuoton mahdollista mene-
tetyksi tuomitsemista varten.

2. Kukin sopimusvaltio ryhtyy tarvittaviin
toimenpiteisiin kansallisten oikeusperiaat-
teiden mukaisesti, 2 artiklassa tarkoitettujen
rikosten tekemiseen käytettyjen tai osoitet-
tujen varojen tai tällaisten rikosten tuoton

committed in an attempt to compel that Sta-
te to do or abstain from doing any act;

(d) The offence is committed by a state-
less person who has his or her habitual resi-
dence in the territory of that State;

(e) The offence is committed on board an
aircraft which is operated by the Govern-
ment of that State.

3. Upon ratifying, accepting, approving or
acceding to this Convention, each State Par-
ty shall notify the Secretary-General of the
United Nations of the jurisdiction it has es-
tablished in accordance with paragraph 2.
Should any change take place, the State
Party concerned shall immediately notify
the Secretary-General.

4. Each State Party shall likewise take
such measures as may be necessary to es-
tablish its jurisdiction over the offences set
forth in article 2 in cases where the alleged
offender is present in its territory and it
does not extradite that person to any of the
States Parties that have established their ju-
risdiction in accordance with paragraphs 1
or 2.

5. When more than one State Party claims
jurisdiction over the offences set forth in ar-
ticle 2, the relevant States Parties shall
strive to coordinate their actions appropri-
ately, in particular concerning the condi-
tions for prosecution and the modalities for
mutual legal assistance.

6. Without prejudice to the norms of gen-
eral international law, this Convention does
not exclude the exercise of any criminal ju-
risdiction established by a State Party in ac-
cordance with its domestic law.

Article 8
1. Each State Party shall take appropriate

measures, in accordance with its domestic
legal principles, for the identification, de-
tection and freezing or seizure of any funds
used or allocated for the purpose of com-
mitting the offences set forth in article 2 as
well as the proceeds derived from such of-
fences, for purposes of possible forfeiture.

2. Each State Party shall take appropriate
measures, in accordance with its domestic
legal principles, for the forfeiture of funds
used or allocated for the purpose of com-
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menetetyksi tuomitsemista varten.

3. Kukin asiaan osallinen sopimusvaltio
voi harkita sopimusten tekemistä tässä ar-
tiklassa tarkoitettujen menetetyksi tuomittu-
jen varojen jakamisesta säännönmukaisesti
tai tapauskohtaisesti muiden sopimusvalti-
oiden kanssa.

4. Kukin sopimusvaltio harkitsee sellais-
ten järjestelmien perustamista, joiden avulla
tässä artiklassa tarkoitettuja menetetyksi
tuomittuja varoja käytetään korvausten
maksamiseen 2 artiklan 1 kappaleen a tai b
kohdassa tarkoitettujen rikosten uhreille tai
heidän perheilleen.

5. Tämän artiklan määräykset pannaan
täytäntöön rajoittamatta vilpittömässä mie-
lessä toimivien kolmansien osapuolten oi-
keuksia.

9 artikla
1. Saatuaan tiedon sitä, että 2 artiklassa

tarkoitetun rikoksen tehnyt henkilö tai sel-
laisesta rikoksesta epäilty henkilö voi olla
sen alueella, sopimusvaltio ryhtyy kansalli-
sen lainsäädäntönsä mukaisesti tarvittaviin
toimenpiteisiin tutkiakseen tiedoissa maini-
tut tosiasiat.

2. Sopimusvaltio, jonka alueella rikoksen-
tekijä tai rikoksesta epäilty on, ryhtyy valti-
onsisäisen lainsäädäntönsä mukaisesti tar-
vittaviin toimenpiteisiin varmistaakseen ky-
seisen henkilön läsnäolon syyttämistä tai ri-
koksen johdosta tapahtuvaa luovuttamista
varten, kun sopimusvaltio on vakuuttunut
siitä, että olosuhteet edellyttävät näitä toi-
menpiteitä.

3. Jokaisella, johon kohdistetaan 2 kappa-
leessa tarkoitettuja toimenpiteitä, on oikeus:

a) saada viipymättä yhteys sen valtion lä-
himpään asianmukaiseen edustajaan, jonka
kansalainen hän on tai jolla muuten on oi-
keus suojella hänen oikeuksiaan tai, jos hän
on kansalaisuudeton henkilö, sen valtion
edustajaan, jonka alueella hänellä on koti-
paikka;

b) tavata kyseisen valtion edustaja;

c) saada tietoa a ja b kohdan mukaisista
oikeuksistaan.

mitting the offences set forth in article 2
and the proceeds derived from such of-
fences.

3. Each State Party concerned may give
consideration to concluding agreements on
the sharing with other States Parties, on a
regular or case-by-case basis, of the funds
derived from the forfeitures referred to in
this article.

4. Each State Party shall consider estab-
lishing mechanisms whereby the funds de-
rived from the forfeitures referred to in this
article are utilized to compensate the vic-
tims of offences referred to in article 2, pa-
ragraph 1, subparagraph (a) or (b), or their
families.

5. The provisions of this article shall be
implemented without prejudice to the rights
of third parties acting in good faith.

Article 9
1. Upon receiving information that a per-

son who has committed or who is alleged to
have committed an offence set forth in arti-
cle 2 may be present in its territory, the
State Party concerned shall take such meas-
ures as may be necessary under its domestic
law to investigate the facts contained in the
information.

2. Upon being satisfied that the circum-
stances so warrant, the State Party in whose
territory the offender or alleged offender is
present shall take the appropriate measures
under its domestic law so as to ensure that
person=s presence for the purpose of prose-
cution or extradition.

3. Any person regarding whom the meas-
ures referred to in paragraph 2 are being
taken shall be entitled to:

(a) Communicate without delay with the
nearest appropriate representative of the
State of which that person is a national or
which is otherwise entitled to protect that
persons rights or, if that person is a stateless
person, the State in the territory of which
that person habitually resides;

(b) Be visited by a representative of that
State;

(c) Be informed of that person’s rights
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4. Tämän artiklan 3 kappaleessa tarkoitet-
tuja oikeuksia käytetään sen valtion lakien
ja määräysten mukaisesti, jonka alueella ri-
koksentekijä tai rikoksesta epäilty on, kui-
tenkin sillä edellytyksellä, että nämä lait ja
määräykset mahdollistavat 3 kappaleen
mukaisten oikeuksien tarkoituksen täysi-
määräisen toteuttamisen.

5. Tämän artiklan 3 ja 4 kappaleen mää-
räykset eivät rajoita 7 artiklan 1 kappaleen
b kohdan tai 2 kappaleen b kohdan mukai-
sesti lainkäyttövaltaa käyttävän valtion oi-
keutta pyytää Punaisen ristin kansainvälistä
komiteaa olemaan yhteydessä rikoksesta
epäiltyyn ja tapaamaan hänet.

6. Kun sopimusvaltio on tämän artiklan
nojalla ottanut henkilön säilöön, se ilmoit-
taa välittömästi kyseisen henkilön säilöön
ottamisesta sekä kyseisen henkilön vangit-
semista edellyttävistä olosuhteista suoraan
tai Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihtee-
rin välityksellä niille sopimusvaltioille, jot-
ka ovat saattaneet rikokset lainkäyttöval-
taansa 7 artiklan 1 tai 2 kappaleen mukai-
sesti, ja muille asiaan liittyville sopimusval-
tioille, jos se katsoo tämän tarpeelliseksi.
Valtio, joka suorittaa 1 kappaleessa tarkoi-
tetun tutkinnan, ilmoittaa viipymättä kysei-
sille sopimusvaltioille havainnoistaan ja
mainitsee, aikooko se käyttää lainkäyttöval-
taansa.

10 artikla
1. Sopimusvaltiolla, jonka alueella rikok-

sesta epäilty tavataan, on 7 artiklan sovel-
tamisalaan kuuluvissa tapauksissa poikke-
uksetta ja riippumatta siitä, onko rikos tehty
sen alueella, velvollisuus saattaa tapaus vii-
pymättä lainsäädäntönsä edellyttämässä jär-
jestyksessä toimivaltaisten viranomaistensa
käsiteltäväksi syyttämistä varten, jollei se
luovuta tätä henkilöä. Nämä viranomaiset
tekevät päätöksensä samalla tavalla kuin
minkä tahansa vakavan rikoksen osalta tä-
män valtion lainsäädännön mukaisesti.

2. Mikäli sopimusvaltiolla on valtionsi-
säisen lainsäädäntönsä nojalla oikeus rikok-
sen johdosta tai muuten luovuttaa oma kan-

under subparagraphs (a) and (b).
4. The rights referred to in paragraph 3

shall be exercised in conformity with the
laws and regulations of the State in the
territory of which the offender or alleged
offender is present, subject to the provision
that the said laws and regulations must en-
able full effect to be given to the purposes
for which the rights accorded under para-
graph 3 are intended.

5. The provisions of paragraphs 3 and 4
shall be without prejudice to the right of
any State Party having a claim to jurisdic-
tion in accordance with article 7, paragraph
1, subparagraph (b), or paragraph 2, sub-
paragraph (b), to invite the International
Committee of the Red Cross to communi-
cate with and visit the alleged offender.

6. When a State Party, pursuant to the
present article, has taken a person into cus-
tody, it shall immediately notify, directly or
through the Secretary-General of the United
Nations, the States Parties which have es-
tablished jurisdiction in accordance with ar-
ticle 7, paragraph 1 or 2, and, if it considers
it advisable, any other interested States Par-
ties, of the fact that such person is in cus-
tody and of the circumstances which war-
rant that person=s detention. The State
which makes the investigation contem-
plated in paragraph 1 shall promptly inform
the said States Parties of its findings and
shall indicate whether it intends to exercise
jurisdiction.

Article 10
1. The State Party in the territory of which

the alleged offender is present shall, in ca-
ses to which article 7 applies, if it does not
extradite that person, be obliged, without
exception whatsoever and whether or not
the offence was committed in its territory,
to submit the case without undue delay to
its competent authorities for the purpose of
prosecution, through proceedings in accor-
dance with the laws of that State. Those au-
thorities shall take their decision in the
same manner as in the case of any other of-
fence of a grave nature under the law of that
State.

2. Whenever a State Party is permitted
under its domestic law to extradite or oth-



HE 43/2002 vp46

salaisensa ainoastaan sillä ehdolla, että tämä
henkilö palautetaan kyseiseen valtioon suo-
rittamaan rangaistus, joka on määrätty siinä
oikeudenkäynnissä, jota varten henkilön
luovuttamista pyydettiin, ja tämä valtio ja
luovutuspyynnön esittänyt valtio sopivat
tästä mahdollisuudesta ja muista tarpeelli-
siksi katsomistaan ehdoista, tällainen ehdol-
linen luovuttaminen riittää vapauttamaan
valtion 1 kappaleessa tarkoitetusta velvoit-
teesta.

11 artikla
1. Tämän yleissopimuksen 2 artiklassa

tarkoitettujen rikosten katsotaan ennen tä-
män yleissopimuksen voimaantuloa sopi-
musvaltioiden välillä voimassa olleissa ri-
koksen johdosta tapahtuvaa luovuttamista
koskevissa sopimuksissa kuuluvan rikok-
siin, joiden johdosta rikoksentekijä voidaan
luovuttaa. Sopimusvaltiot sisällyttävät sel-
laiset rikokset myöhemmin jokaiseen niiden
välillä tehtävään luovuttamista koskevaan
sopimukseen rikoksina, joiden johdosta ri-
koksentekijä voidaan luovuttaa.

2. Jos sopimusvaltio, joka asettaa rikok-
sen johdosta tapahtuvan luovuttamisen eh-
doksi sopimuksen olemassaolon, saa luo-
vuttamista koskevan pyynnön toiselta so-
pimusvaltiolta, jonka kanssa sillä ei ole ri-
koksen johdosta tapahtuvaa luovuttamista
koskevaa sopimusta, pyynnön vastaanotta-
nut sopimusvaltio voi harkintansa mukaan
katsoa tämän yleissopimuksen luovuttami-
sen oikeusperustaksi 2 artiklassa tarkoitettu-
jen rikosten osalta. Luovuttaminen tapahtuu
pyynnön vastaanottaneen valtion lainsää-
dännössä määrättyjen muiden ehtojen mu-
kaisesti.

3. Sopimusvaltiot, jotka eivät aseta rikok-
sen johdosta tapahtuvan luovuttamisen eh-
doksi sopimuksen olemassaoloa, tunnusta-
vat keskenään 2 artiklassa tarkoitetut rikok-
set rikoksiksi, joiden johdosta rikoksenteki-
jä voidaan luovuttaa, luovutuspyynnön vas-
taanottaneen valtion lainsäädännössä mää-
rättyjen ehtojen mukaisesti.

4. Kun on kysymys rikoksen johdosta ta-
pahtuvasta luovuttamisesta sopimusvaltioi-
den välillä, 2 artiklassa tarkoitettuja rikok-
sia käsitellään tarvittaessa siten kuin ne olisi
niiden tekopaikan lisäksi tehty myös niiden

erwise surrender one of its nationals only
upon the condition that the person will be
returned to that State to serve the sentence
imposed as a result of the trial or proceed-
ing for which the extradition or surrender of
the person was sought, and this State and
the State seeking the extradition of the per-
son agree with this option and other terms
they may deem appropriate, such a condi-
tional extradition or surrender shall be suf-
ficient to discharge the obligation set forth
in paragraph 1.

Article 11
1. The offences set forth in article 2 shall

be deemed to be included as extraditable of-
fences in any extradition treaty existing be-
tween any of the States Parties before the
entry into force of this Convention. States
Parties undertake to include such offences
as extraditable offences in every extradition
treaty to be subsequently concluded be-
tween them.

2. When a State Party which makes extra-
dition conditional on the existence of a trea-
ty receives a request for extradition from
another State Party with which it has no ex-
tradition treaty, the requested State Party
may, at its option, consider this Convention
as a legal basis for extradition in respect of
the offences set forth in article 2. Extradi-
tion shall be subject to the other conditions
provided by the law of the requested State.

3. States Parties which do not make ex-
tradition conditional on the existence of a
treaty shall recognize the offences set forth
in article 2 as extraditable offences between
themselves, subject to the conditions pro-
vided by the law of the requested State.

4. If necessary, the offences set forth in
article 2 shall be treated, for the purposes of
extradition between States Parties, as if they
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valtioiden alueella, jotka ovat saattaneet ne
lainkäyttövaltaansa 7 artiklan 1 ja 2 kappa-
leen mukaisesti.

5. Kaikkien sopimusvaltioiden välisten
rikoksen johdosta tapahtuvaa luovuttamista
koskevien sopimusten ja järjestelyjen mää-
räykset, jotka koskevat 2 artiklassa tarkoi-
tettuja rikoksia, katsotaan muutetuiksi so-
pimusvaltioiden välillä siinä määrin kuin ne
ovat ristiriidassa tämän yleissopimuksen
kanssa.

12 artikla
1. Sopimusvaltiot antavat toisilleen mah-

dollisimman laajaa oikeusapua 2 artiklassa
tarkoitettuihin rikoksiin liittyvän tutkinnan,
rikosoikeudenkäynnin tai rikoksen johdosta
tapahtuvan luovuttamisen yhteydessä, mu-
kaan luettuna apu niiden hallussa olevan oi-
keudenkäynnissä tarvittavan todistusaineis-
ton hankkimisessa.

2. Sopimusvaltiot eivät voi kieltäytyä
keskinäistä oikeusapua koskevasta pyyn-
nöstä pankkisalaisuuden perusteella.

3. Pyynnön esittävä sopimusvaltio ei väli-
tä tai käytä pyynnön vastaanottaneen sopi-
musvaltion antamia tietoja tai todisteita
muuhun tutkintaan, syytteeseen tai oikeu-
denkäyntiin kuin siihen, joka pyynnössä
mainitaan, ellei pyynnön vastaanottanut so-
pimusvaltio ole antanut siihen suostumusta
etukäteen.

4. Kukin sopimusvaltio voi harkita sel-
laisten järjestelmien perustamista, joiden
avulla se voi jakaa muiden sopimusvaltioi-
den kanssa tietoja tai todisteita, jotka ovat
tarpeen rikosoikeudellisen, siviilioikeudelli-
sen tai hallinto-oikeudellisen vastuun perus-
tamiseksi 5 artiklan nojalla.

5. Sopimusvaltiot hoitavat 1 ja 2 kappa-
leen mukaiset velvoitteensa niiden välillä
voimassa olevien keskinäistä oikeusapua tai
tietojenvaihtoa koskevien sopimusten tai
muiden järjestelyjen mukaisesti. Sellaisten
sopimusten tai järjestelyjen puuttuessa so-
pimusvaltiot antavat toisilleen muuta apua
valtionsisäisen lainsäädäntönsä mukaisesti.

13 artikla
Mitään 2 artiklassa tarkoitetuista rikoksis-

had been committed not only in the place in
which they occurred but also in the territory
of the States that have established jurisdic-
tion in accordance with article 7, para-
graphs 1 and 2.

5. The provisions of all extradition trea-
ties and arrangements between States Par-
ties with regard to offences set forth in arti-
cle 2 shall be deemed to be modified as be-
tween States Parties to the extent that they
are incompatible with this Convention.

Article 12
1. States Parties shall afford one another

the greatest measure of assistance in con-
nection with criminal investigations or
criminal or extradition proceedings in re-
spect of the offences set forth in article 2,
including assistance in obtaining evidence
in their possession necessary for the pro-
ceedings.

2. States Parties may not refuse a request
for mutual legal assistance on the ground of
bank secrecy.

3. The requesting Party shall not transmit
nor use information or evidence furnished
by the requested Party for investigations,
prosecutions or proceedings other than tho-
se stated in the request without the prior
consent of the requested Party.

4. Each State Party may give considera-
tion to establishing mechanisms to share
with other States Parties information or evi-
dence needed to establish criminal, civil or
administrative liability pursuant to article 5.

5. States Parties shall carry out their obli-
gations under paragraphs 1 and 2 in con-
formity with any treaties or other arrange-
ments on mutual legal assistance or infor-
mation exchange that may exist between
them. In the absence of such treaties or ar-
rangements, States Parties shall afford one
another assistance in accordance with their
domestic law.
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ta ei pidetä verorikoksena päätettäessä ri-
koksen johdosta tapahtuvasta luovuttami-
sesta tai keskinäisestä oikeusavusta. Tämän
mukaisesti sopimusvaltiot eivät saa evätä
luovuttamista tai keskinäistä oikeusapua
koskevaa pyyntöä pelkästään sillä
perusteella, että se koskee verorikosta.

14 artikla
Mitään 2 artiklassa tarkoitetuista rikoksis-

ta ei pidetä poliittisena rikoksena, poliitti-
seen rikokseen liittyvänä rikoksena tai po-
liittisista vaikuttimista tehtynä rikoksena
päätettäessä rikoksen johdosta tapahtuvasta
luovuttamisesta tai keskinäisestä oikeus-
avusta,. Tämän mukaisesti sellaiseen rikok-
seen perustuvaa luovuttamista tai keskinäis-
tä oikeusapua koskevaa pyyntöä ei saa evä-
tä pelkästään sillä perusteella, että se kos-
kee poliittista rikosta, poliittiseen rikokseen
liittyvää rikosta tai poliittisista vaikuttimista
tehtyä rikosta.

15 artikla
Minkään tässä yleissopimuksessa ei tulki-

ta velvoittavan luovuttamaan rikoksen joh-
dosta tai antamaan keskinäistä oikeusapua,
jos pyynnön vastaanottaneella sopimusval-
tiolla on perusteltua syytä uskoa, että 2 ar-
tiklassa tarkoitettujen rikosten johdosta ta-
pahtuvaa luovuttamista tai tällaisiin rikok-
siin liittyvää keskinäistä oikeusapua koske-
van pyynnön tarkoituksena on henkilön
syyttäminen tai tuomitseminen hänen rotun-
sa, uskontonsa, kansallisuutensa, etnisen al-
kuperänsä tai poliittisen mielipiteensä
vuoksi, tai jos pyynnön noudattaminen vai-
keuttaisi kyseisen henkilön asemaa tällai-
sesta syystä.

16 artikla
1. Henkilö, joka on vangittuna tai suorit-

taa rangaistusta jonkin sopimusvaltion alu-
eella, ja jonka läsnäoloa toisessa sopimus-
valtiossa pyydetään todistamista tai tunnis-
tamista varten tai muuten avun antamiseksi
todistusaineiston hankkimisessa 2 artiklassa
tarkoitettujen rikosten tutkintaa tai syytteen
nostamista varten, voidaan siirtää seuraavil-
la edellytyksillä:

Article 13
None of the offences set forth in article 2

shall be regarded, for the purposes of extra-
dition or mutual legal assistance, as a fiscal
offence. Accordingly, States Parties may
not refuse a request for extradition or for
mutual legal assistance on the sole ground
that it concerns a fiscal offence.

Article 14
None of the offences set forth in article 2

shall be regarded for the purposes of extra-
dition or mutual legal assistance as a politi-
cal offence or as an offence connected with
a political offence or as an offence inspired
by political motives. Accordingly, a request
for extradition or for mutual legal assistance
based on such an offence may not be re-
fused on the sole ground that it concerns a
political offence or an offence connected
with a political offence or an offence in-
spired by political motives.

Article 15
Nothing in this Convention shall be inter-

preted as imposing an obligation to extra-
dite or to afford mutual legal assistance, if
the requested State Party has substantial
grounds for believing that the request for
extradition for offences set forth in article 2
or for mutual legal assistance with respect
to such offences has been made for the pur-
pose of prosecuting or punishing a person
on account of that person=s race, religion,
nationality, ethnic origin or political opin-
ion or that compliance with the request
would cause prejudice to that person’s posi-
tion for any of these reasons.

Article 16
1. A person who is being detained or is

serving a sentence in the territory of one
State Party whose presence in another State
Party is requested for purposes of iden-
tification, testimony or otherwise providing
assistance in obtaining evidence for the in-
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a) henkilö asiaan vaikuttavista seikoista
tietoisena antaa suostumuksensa;

b) molempien valtioiden toimivaltaiset vi-
ranomaiset sopivat siitä tarpeelliseksi kat-
somiensa ehtojen mukaisesti.

2. Tämän artiklan soveltamistarkoitukses-
sa:

a) vastaanottavalla valtiolla on oikeus ja
velvollisuus pitää siirretty henkilö säilössä,
ellei luovuttava valtio toisin pyydä tai oi-
keuta;

b) vastaanottava valtio panee viipymättä
täytäntöön velvoitteensa palauttaa henkilö
säilöön luovuttavaan valtioon, sen mukai-
sesti mitä kummankin valtion toimivaltaiset
viranomaiset ovat etukäteen tai muuten so-
pineet;

c) vastaanottava valtio ei vaadi luovutta-
vaa valtiota käynnistämään rikoksen joh-
dosta tapahtuvaa luovuttamista kyseisen
henkilön palauttamista varten;

d) siirretyn henkilön rangaistusajasta luo-
vuttavassa valtiossa vähennetään aika, jon-
ka hän on viettänyt säilössä vastaanottavas-
sa valtiossa.

3. Ellei sopimusvaltio, josta henkilö siir-
retään tämän artiklan mukaisesti, anna suos-
tumustaan, kyseistä henkilöä ei hänen kan-
sallisuudestaan riippumatta aseteta syyttee-
seen tai pidetä vangittuna eikä hänen henki-
lökohtaista vapauttaan muuten rajoiteta vas-
taanottavan valtion alueella sellaisten teko-
jen tai tuomioiden vuoksi, jotka on tehty tai
annettu luovuttaneen valtion alueella ennen
hänen lähtöään.

17 artikla
Henkilölle, joka otetaan säilöön tai johon

kohdistetaan muita toimenpiteitä tai oikeu-
denkäyntejä tämän yleissopimuksen nojalla,
taataan oikeudenmukainen kohtelu, mukaan
luettuna kaikki oikeudet ja takeet, jotka hä-
nelle kuuluvat sen valtion lainsäädännön
mukaisesti, jossa hän on läsnä, sekä sovel-
lettavien kansainvälisen oikeuden määräys-

vestigation or prosecution of offences set
forth in article 2 may be transferred if the
following conditions are met:

(a) The person freely gives his or her in-
formed consent;

(b) The competent authorities of both Sta-
tes agree, subject to such conditions as tho-
se States may deem appropriate.

2. For the purposes of the present article:

(a) The State to which the person is trans-
ferred shall have the authority and obliga-
tion to keep the person transferred in cus-
tody, unless otherwise requested or author-
ized by the State from which the person was
transferred;

(b) The State to which the person is trans-
ferred shall without delay implement its ob-
ligation to return the person to the custody
of the State from which the person was
transferred as agreed beforehand, or as oth-
erwise agreed, by the competent authorities
of both States;

(c) The State to which the person is trans-
ferred shall not require the State from
which the person was transferred to initiate
extradition proceedings for the return of the
person;

(d) The person transferred shall receive
credit for service of the sentence being ser-
ved in the State from which he or she was
transferred for time spent in the custody of
the State to which he or she was transferred.

3. Unless the State Party from which a
person is to be transferred in accordance
with the present article so agrees, that per-
son, whatever his or her nationality, shall
not be prosecuted or detained or subjected
to any other restriction of his or her per-
sonal liberty in the territory of the State to
which that person is transferred in respect
of acts or convictions anterior to his or her
departure from the territory of the State
from which such person was transferred.

Article 17
Any person who is taken into custody or

regarding whom any other measures are
taken or proceedings are carried out pursu-
ant to this Convention shall be guaranteed
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ten mukaisesti, mukaan luettuna kansainvä-
liset ihmisoikeuksia koskevat määräykset.

18 artikla
1. Sopimusvaltiot toimivat yhteistyössä 2

artiklassa tarkoitettujen rikosten ehkäisemi-
seksi ryhtymällä kaikkiin mahdollisiin toi-
menpiteisiin, muun muassa mukauttamalla
tarvittaessa valtionsisäistä lainsäädäntöään,
ehkäistäkseen alueellaan tapahtuvia valmis-
teluja kyseisten rikosten tekemiseksi alueel-
laan tai sen ulkopuolella sekä ryhtyäkseen
vastatoimenpiteisiin, mukaan luettuna:

a) toimenpiteet sellaisten alueellaan ole-
vien henkilöiden ja järjestöjen laittoman
toiminnan kieltämiseksi, jotka tietoisesti
kannustavat tai yllyttävät 2 artiklassa tar-
koitettuihin rikoksiin, järjestävät niitä tai
ovat osallisina niihin;

b) toimenpiteet, joilla velvoitetaan rahoi-
tuslaitokset ja muut varainsiirron kanssa te-
kemisissä olevat tahot käyttämään tehok-
kaimpia käytettävissä olevia toimenpiteitä
tunnistaakseen tavalliset tai satunnaiset asi-
akkaansa, sekä sellaiset asiakkaat, joiden
toimeksiannosta avataan tilejä, sekä kiinnit-
tääkseen huomiota epätavalliseen tai epäi-
lyttävään varainsiirtoon ja ilmoittaakseen
sellaisista varainsiirroista, joiden epäillään
liittyvän rikolliseen toimintaan. Tässä tar-
koituksessa sopimusvaltiot harkitsevat:

i) määräyksiä, joilla kielletään sellaisten
tilien avaaminen, joiden omistajat tai käyt-
täjät eivät ole tiedossa tai selvitettävissä,
sekä toimenpiteitä sen varmistamiseksi, että
rahoituslaitokset varmistavat varainsiirtojen
todellisten toimeksiantajien henkilöllisyy-
den;

ii) oikeushenkilöiden tunnistamisen osalta
rahoituslaitosten velvoittamista ryhtymään
tarvittaessa toimenpiteisiin varmistaakseen
asiakkaan rekisteröinnin ja rakenteen hank-
kimalla joko julkisesta rekisteristä tai asi-
akkaalta tai molemmilta todisteet oikeus-
henkilön perustamisesta, mukaan luettuna
tiedot asiakkaan nimestä, oikeudellisesta
muodosta, osoitteesta, johtajista ja nimen-
kirjoitusoikeutta koskevista määräyksistä;

iii) määräyksiä, joilla velvoitetaan rahoi-
tuslaitokset ilmoittamaan viipymättä toimi-
valtaisille viranomaisille kaikesta moni-

fair treatment, including enjoyment of all
rights and guarantees in conformity with the
law of the State in the territory of which
that person is present and applicable provi-
sions of international law, including inter-
national human rights law.

Article 18
1. States Parties shall cooperate in the

prevention of the offences set forth in arti-
cle 2 by taking all practicable measures, in-
ter alia, by adapting their domestic legisla-
tion, if necessary, to prevent and counter
preparations in their respective territories
for the commission of those offences within
or outside their territories, including:

(a) Measures to prohibit in their territories
illegal activities of persons and organiza-
tions that knowingly encourage, instigate,
organize or engage in the commission of of-
fences set forth in article 2;

(b) Measures requiring financial institu-
tions and other professions involved in fi-
nancial transactions to utilize the most effi-
cient measures available for the identifica-
tion of their usual or occasional customers,
as well as customers in whose interest ac-
counts are opened, and to pay special atten-
tion to unusual or suspicious transactions
and report transactions suspected of stem-
ming from a criminal activity. For this pur-
pose, States Parties shall consider:

(i) Adopting regulations prohibiting the
opening of accounts the holders or benefici-
aries of which are unidentified or unidenti-
fiable, and measures to ensure that such in-
stitutions verify the identity of the real
owners of such transactions;

(ii) With respect to the identification of
legal entities, requiring financial instituti-
ons, when necessary, to take measures to
verify the legal existence and the structure
of the customer by obtaining, either from a
public register or from the customer or
both, proof of incorporation, including in-
formation concerning the customer=s name,
legal form, address, directors and provi-
sions regulating the power to bind the en-
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mutkaisesta, epätavallisen laajasta ja epäta-
vallisen tyyppisestä maksuliikenteestä, jolla
ei ole selvää taloudellista tai ilmeisen lail-
lista tarkoitusta, ilman että niitä uhkaa ri-
kosoikeudellinen tai siviilioikeudellinen
vastuu mahdollisesta tietosuojan rikkomi-
sesta, jos ne ilmoittavat epäilyistään vilpit-
tömässä mielessä;

iv) rahoituslaitosten velvoittamista säilyt-
tämään ainakin viiden vuoden ajan kaikki
tarvittavat tiedot sekä kotimaisesta että kan-
sainvälisestä maksuliikenteestä.

2. Sopimusvaltiot toimivat myös yhteis-
työssä 2 artiklassa tarkoitettujen rikosten
ehkäisemiseksi harkitsemalla:

a) kaikkien maksuja välittävien yhtiöiden
valvontatoimenpiteitä, esimerkiksi toimin-
talupien vaatimista;

b) toteutettavissa olevia toimenpiteitä ha-
vaitakseen tai valvoakseen konkreettista kä-
teisvarojen ja haltijapapereiden kuljettamis-
ta rajojen yli, noudattaen tarkkoja tietojen
asianmukaisen käytön varmistavia suoja-
toimenpiteitä ja haittaamatta millään tavalla
pääoman vapaata liikkumista.

3. Sopimusvaltiot toimivat myös yhteis-
työssä 2 artiklassa tarkoitettujen rikosten
ehkäisemiseksi vaihtamalla täsmällisiä ja
varmennettuja tietoja valtionsisäisen lain-
säädäntönsä mukaisesti, sekä yhdenmukais-
tamalla 2 artiklassa tarkoitettujen rikosten
ehkäisemiseen tarvittavia hallinnollisia ja
muita toimenpiteitä, erityisesti:

a) perustamalla ja ylläpitämällä viestintä-
kanavia toimivaltaisten viranomaistensa vä-
lillä sekä palveluita, joiden avulla voidaan
helpottaa varmaa ja nopeaa tietojenvaihtoa
kaikista 2 artiklassa tarkoitettuihin rikoksiin
liittyvistä näkökohdista;

b) toimimalla yhteistyössä sellaisten 2 ar-
tiklassa tarkoitettuihin rikoksiin liittyvien
tiedustelujen tekemisessä, jotka koskevat:

i) sellaisten henkilöiden henkilöllisyyttä,
olinpaikkaa ja toimintaa, joiden voidaan pe-
rustellusta syystä epäillä olevan osallisina
kyseisiin rikoksiin;

ii) kyseisten rikosten tekemiseen liittyvien
varojen liikkumista.

4. Sopimuspuolet voivat vaihtaa tietoja
kansainvälisen rikospoliisijärjestön (Inter-
polin) välityksellä.

tity;
(iii) Adopting regulations imposing on fi-

nancial institutions the obligation to report
promptly to the competent authorities all
complex, unusual large transactions and
unusual patterns of transactions, which have
no apparent economic or obviously lawful
purpose, without fear of assuming criminal
or civil liability for breach of any restriction
on disclosure of information if they report
their suspicions in good faith;

(iv) Requiring financial institutions to
maintain, for at least five years, all neces-
sary records on transactions, both domestic
or international.

2. States Parties shall further cooperate in
the prevention of offences set forth in arti-
cle 2 by considering:

(a) Measures for the supervision, includ-
ing, for example, the licensing, of all mo-
ney-transmission agencies;

(b) Feasible measures to detect or monitor
the physical cross-border transportation of
cash and bearer negotiable instruments,
subject to strict safeguards to ensure proper
use of information and without impeding in
any way the freedom of capital movements.

3. States Parties shall further cooperate in
the prevention of the offences set forth in
article 2 by exchanging accurate and veri-
fied information in accordance with their
domestic law and coordinating administra-
tive and other measures taken, as appropri-
ate, to prevent the commission of offences
set forth in article 2, in particular by:

(a) Establishing and maintaining channels
of communication between their competent
agencies and services to facilitate the secure
and rapid exchange of information concern-
ing all aspects of offences set forth in article
2;

(b) Cooperating with one another in con-
ducting inquiries, with respect to the of-
fences set forth in article 2, concerning:

(i) The identity, whereabouts and activi-
ties of persons in respect of whom reason-
able suspicion exists that they are involved
in such offences;

(ii) The movement of funds relating to the
commission of such offences.
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19 artikla
Sopimusvaltio, jossa rikoksesta epäilty on

syytettynä, lähettää valtionsisäisen lainsää-
däntönsä tai sovellettavien menettelytapo-
jen mukaisesti tiedonannon oikeudenkäyn-
nin lopputuloksesta Yhdistyneiden Kansa-
kuntien pääsihteerille, joka välittää tiedon
muille sopimusvaltioille.

20 artikla
Sopimusvaltiot täyttävät tähän yleissopi-

mukseen perustuvat velvoitteensa valtioi-
den välisen tasa-arvon ja alueellisen kos-
kemattomuuden periaatteiden mukaisesti
sekä puuttumatta muiden valtioiden sisäi-
siin asioihin.

21 artikla
Mikään tässä yleissopimuksessa ei vaiku-

ta muihin oikeuksiin, velvoitteisiin ja vel-
vollisuuksiin, joita valtioilla ja yksityisillä
henkilöillä on kansainvälisen oikeuden no-
jalla, erityisesti Yhdistyneiden Kansakunti-
en peruskirjan päämäärien, kansainvälisen
humanitaarisen oikeuden ja muiden asiaan
liittyvien yleissopimusten nojalla.

22 artikla
Mikään tässä yleissopimuksessa ei oikeu-

ta sopimusvaltiota käyttämään toisen sopi-
musvaltion alueella lainkäyttövaltaa eikä
hoitamaan tehtäviä, jotka kuuluvat yksin-
omaan tämän toisen sopimusvaltion viran-
omaisille sen valtionsisäisen lainsäädännön
mukaan.

23 artikla
1. Liitettä voidaan muuttaa lisäämällä sii-

hen asiaan liittyviä sopimuksia, jotka:
a) ovat avoinna kaikkien valtioiden osal-

listumiselle;
b) ovat tulleet voimaan;
c) vähintään kaksikymmentäkaksi tämän

yleissopimuksen sopimusvaltiota on ratifi-
oinut tai hyväksynyt, tai joihin ne ovat liit-
tyneet.

2. Tämän yleissopimuksen voimaantulon
jälkeen sopimusvaltio voi ehdottaa liitteen
muutosta. Muutosehdotus annetaan kirjalli-
sena tiedoksi tallettajalle. Tallettaja ilmoit-
taa kaikille sopimusvaltioille ehdotuksista,
jotka täyttävät 1 kappaleen vaatimukset, ja

4. States Parties may exchange informa-
tion through the International Criminal Po-
lice Organization (Interpol).

Article 19
The State Party where the alleged of-

fender is prosecuted shall, in accordance
with its domestic law or applicable proce-
dures, communicate the final outcome of
the proceedings to the Secretary-General of
the United Nations, who shall transmit the
information to the other States Parties.

Article 20
The States Parties shall carry out their ob-

ligations under this Convention in a manner
consistent with the principles of sovereign
equality and territorial integrity of States
and that of non-intervention in the domestic
affairs of other States.

Article 21
Nothing in this Convention shall affect

other rights, obligations and responsibilities
of States and individuals under international
law, in particular the purposes of the Char-
ter of the United Nations, international hu-
manitarian law and other relevant conven-
tions.

Article 22
Nothing in this Convention entitles a

State Party to undertake in the territory of
another State Party the exercise of jurisdic-
tion or performance of functions which are
exclusively reserved for the authorities of
that other State Party by its domestic law.

Article 23
1. The annex may be amended by the ad-

dition of relevant treaties that:
(a) Are open to the participation of all

States;
(b) Have entered into force;
(c) Have been ratified, accepted, approved

or acceded to by at least twenty-two States
Parties to the present Convention.

2. After the entry into force of this Con-
vention, any State Party may propose such
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pyytää niiden mielipiteet siitä, tulisiko eh-
dotettu muutos hyväksyä.

3. Ehdotettu muutos katsotaan hyväksy-
tyksi, ellei yksi kolmasosa sopimusvaltiois-
ta vastusta sitä kirjallisella ilmoituksella
viimeistään 180 päivän kuluttua muutoseh-
dotuksen toimittamisesta sopimusvaltioille.

4. Hyväksytyt liitteen muutokset tulevat
voimaan 30 päivän kuluttua siitä, kun kah-
deskymmenestoinen muutoksen ratifioimis-
tai hyväksymiskirja on talletettu, kaikkien
tällaisen asiakirjan tallettaneiden sopimus-
valtioiden osalta. Kunkin sellaisen sopi-
musvaltion osalta, joka ratifioi tai hyväksyy
muutoksen kahdennenkymmenennentoisen
asiakirjan tallettamisen jälkeen, muutos tu-
lee voimaan kolmantenakymmenentenä
päivänä siitä, kun kyseinen sopimusvaltio
on tallettanut ratifioimis- tai hyväksymiskir-
jansa.

24 artikla
1. Kahden tai useamman sopimusvaltion

riita, joka koskee tämän yleissopimuksen
tulkintaa tai soveltamista ja jota ei voida
ratkaista neuvotteluin kohtuullisessa ajassa,
saatetaan välimiesmenettelyyn jonkin riidan
osapuolen pyynnöstä. Jolleivät riidan osa-
puolet kuuden kuukauden kuluessa väli-
miesmenettelyä koskevasta pyynnöstä ole
päässeet sopimukseen välimiesmenettelyn
järjestämisestä, mikä tahansa riidan osapuo-
li voi saattaa riidan kansainvälisen tuomio-
istuimen ratkaistavaksi tuomioistuimen pe-
russäännön mukaisella hakemuksella.

2. Kukin valtio voi allekirjoittaessaan, ra-
tifioidessaan tai hyväksyessään tämän yleis-
sopimuksen tai liittyessään siihen antaa se-
lityksen, jonka mukaan se ei katso 1 kappa-
leen sitovan itseään. Muita sopimusvaltioita
1 kappaleen määräykset eivät sido sellai-
seen sopimusvaltioon nähden, joka on teh-
nyt tällaisen varauman.

3. Valtio, joka on tehnyt 2 kappaleen mu-
kaisen varauman, voi milloin tahansa pe-
ruuttaa tämän varauman ilmoittamalla siitä
Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteerille.

25 artikla
1. Tämä yleissopimus on avoinna allekir-

an amendment. Any proposal for an amend-
ment shall be communicated to the deposi-
tary in written form. The depositary shall
notify proposals that meet the requirements
of paragraph 1 to all States Parties and seek
their views on whether the proposed
amendment should be adopted.

3. The proposed amendment shall be
deemed adopted unless one third of the
States Parties object to it by a written noti-
fication not later than 180 days after its cir-
culation.

4. The adopted amendment to the annex
shall enter into force 30 days after the de-
posit of the twenty-second instrument of
ratification, acceptance or approval of such
amendment for all those States Parties hav-
ing deposited such an instrument. For each
State Party ratifying, accepting or approv-
ing the amendment after the deposit of the
twenty-second instrument, the amendment
shall enter into force on the thirtieth day af-
ter deposit by such State Party of its instru-
ment of ratification, acceptance or approval.

Article 24
1. Any dispute between two or more Sta-

tes Parties concerning the interpretation or
application of this Convention which can-
not be settled through negotiation within a
reasonable time shall, at the request of one
of them, be submitted to arbitration. If,
within six months from the date of the re-
quest for arbitration, the parties are unable
to agree on the organization of the arbitra-
tion, any one of those parties may refer the
dispute to the International Court of Justice,
by application, in conformity with the Stat-
ute of the Court.

2. Each State may at the time of signature,
ratification, acceptance or approval of this
Convention or accession thereto declare
that it does not consider itself bound by pa-
ragraph 1. The other States Parties shall not
be bound by paragraph 1 with respect to
any State Party which has made such a res-
ervation.

3. Any State which has made a reserva-
tion in accordance with paragraph 2 may at
any time withdraw that reservation by noti-
fication to the Secretary-General of the Uni-
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joittamista varten kaikille valtioille 10 päi-
västä tammikuuta 2000 31 päivään joulu-
kuuta 2001 Yhdistyneiden Kansakuntien
päämajassa New Yorkissa.

2. Tämä yleissopimus on ratifioitava tai
hyväksyttävä. Ratifioimis- tai hyväksymis-
kirjat talletetaan Yhdistyneiden Kansakun-
tien pääsihteerin huostaan.

3. Yleissopimus on avoinna liittymistä
varten kaikille valtioille. Liittymiskirjat tal-
letetaan Yhdistyneiden Kansakuntien pää-
sihteerin huostaan.

26 artikla
1. Tämä yleissopimus tulee voimaan kol-

mantenakymmenentenä päivänä siitä päi-
västä lukien, jona kahdeskymmenestoinen
ratifioimis-, hyväksymis- tai liittymiskirja
on talletettu Yhdistyneiden Kansakuntien
pääsihteerin huostaan.

2. Kunkin sellaisen valtion osalta, joka ra-
tifioi tai hyväksyy tämän yleissopimuksen
tai liittyy siihen sen jälkeen, kun kahdes-
kymmenestoinen ratifioimis-, hyväksymis-
tai liittymiskirja on talletettu, yleissopimus
tulee voimaan kolmantenakymmenentenä
päivänä siitä päivästä lukien, jona kyseinen
valtio on tallettanut ratifioimis-, hyväksy-
mis- tai liittymiskirjansa.

27 artikla
1. Sopimusvaltio voi irtisanoa tämän

yleissopimuksen ilmoittamalla siitä kirjalli-
sesti Yhdistyneiden Kansakuntien pääsih-
teerille.

2. Irtisanominen tulee voimaan vuoden
kuluttua siitä päivästä, jona Yhdistyneiden
Kansakuntien pääsihteeri on vastaanottanut
ilmoituksen.

28 artikla
Tämän yleissopimuksen alkuperäiskappa-

le, jonka arabian-, englannin-, espanjan-,
kiinan-, ranskan- ja venäjänkieliset tekstit
ovat yhtä todistusvoimaisia, talletetaan Yh-
distyneiden Kansakuntien pääsihteerin
huostaan, joka toimittaa sen oikeaksi todis-
tetut jäljennökset kaikille valtioille.

Tämän vakuudeksi allekirjoittaneet, halli-
tustensa siihen asianmukaisesti valtuutta-
mina, ovat allekirjoittaneet tämän yleisso-

United Nations.

Article 25
1. This Convention shall be open for sig-

nature by all States from 10 January 2000 to
31 December 2001 at United Nations
Headquarters in New York.

2. This Convention is subject to ratifica-
tion, acceptance or approval. The instru-
ments of ratification, acceptance or ap-
proval shall be deposited with the Secre-
tary-General of the United Nations.

3. This Convention shall be open to ac-
cession by any State. The instruments of
accession shall be deposited with the Secre-
tary-General of the United Nations.

Article 26
1. This Convention shall enter into force

on the thirtieth day following the date of the
deposit of the twenty-second instrument of
ratification, acceptance, approval or acces-
sion with the Secretary-General of the Uni-
ted Nations.

2. For each State ratifying, accepting, ap-
proving or acceding to the Convention after
the deposit of the twenty-second instrument
of ratification, acceptance, approval or ac-
cession, the Convention shall enter into for-
ce on the thirtieth day after deposit by such
State of its instrument of ratification, accep-
tance, approval or accession.

Article 27
1. Any State Party may denounce this

Convention by written notification to the
Secretary-General of the United Nations.

2. Denunciation shall take effect one year
following the date on which notification is
received by the Secretary-General of the
United Nations.

Article 28
The original of this Convention, of which

the Arabic, Chinese, English, French, Rus-
sian and Spanish texts are equally authentic,
shall be deposited with the Secretary-
General of the United Nations who shall
send certified copies thereof to all States.
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pimuksen, joka on avattu allekirjoittamista
varten Yhdistyneiden Kansakuntien pääma-
jassa New Yorkissa 10 päivänä tammikuuta
2000.

IN WITNESS WHEREOF, the under-
signed, being duly authorized thereto by
their respective Governments, have signed
this Convention, opened for signature at
United Nations Headquarters in New York
on 10 January 2000.
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Liite 2

Liite

1. Ilma-alusten laittoman haltuunoton eh-
käisemistä koskeva yleissopimus, tehty
Haagissa 16 päivänä joulukuuta 1970.

2. Siviili-ilmailun turvallisuuteen kohdis-
tuvien laittomien tekojen ehkäisemistä kos-
keva yleissopimus, tehty Montrealissa 23
päivänä syyskuuta 1971.

3. Kansainvälistä suojelua nauttivia hen-
kilöitä vastaan, mukaan lukien diplomaatti-
set edustajat, kohdistuvien rikosten ehkäi-
semistä ja rankaisemista koskeva yleisso-
pimus, jonka Yhdistyneiden Kansakuntien
yleiskokous on hyväksynyt 14 päivänä jou-
lukuuta 1973.

4. Kansainvälinen yleissopimus pantti-
vankien ottamista vastaan, jonka Yhdisty-
neiden Kansakuntien yleiskokous on hy-
väksynyt 17 päivänä joulukuuta 1979.

5. Yleissopimus ydinaineiden turvajärjes-
telyjä koskevista toimista, tehty Wienissä 3
päivänä maaliskuuta 1980.

6. Kansainväliseen siviili-ilmailuun käy-
tettävillä lentoasemilla tapahtuvien laitto-
mien väkivallantekojen ehkäisemistä kos-
keva lisäpöytäkirja, joka täydentää siviili-
ilmailun turvallisuuteen kohdistuvien lait-
tomien tekojen ehkäisemistä koskevaa
yleissopimusta, tehty Montrealissa 24 päi-
vänä helmikuuta 1988.

7. Merenkulun turvallisuuteen kohdistu-
vien laittomien tekojen ehkäisemistä koske-
va yleissopimus, tehty Roomassa 10 päivä-
nä maaliskuuta 1988.

8. Mannerjalustalla sijaitsevien kiinteiden
lauttojen turvallisuuteen kohdistuvien lait-
tomien tekojen ehkäisemistä koskeva pöy-
täkirja, tehty Roomassa 10 päivänä maalis-
kuuta 1988.

9. Terrorististen pommi-iskujen torjumis-
ta koskeva kansainvälinen yleissopimus,
jonka Yhdistyneiden Kansakuntien yleisko-
kous on hyväksynyt 15 päivänä joulukuuta
1997.

Annex

1. Convention for the Suppression of
Unlawful Seizure of Aircraft, done at The
Hague on 16 December 1970.

2. Convention for the Suppression of Un-
lawful Acts against the Safety of Civil
Aviation, done at Montreal on 23 Septem-
ber 1971.

3. Convention on the Prevention and Pun-
ishment of Crimes against Internationally
Protected Persons, including Diplomatic
Agents, adopted by the General Assembly
of the United Nations on 14 December
1973.

4. International Convention against the
Taking of Hostages, adopted by the General
Assembly of the United Nations on 17 De-
cember 1979.

5. Convention on the Physical Protection
of Nuclear Material, adopted at Vienna on 3
March 1980.

6. Protocol for the Suppression of Unlaw-
ful Acts of Violence at Airports Serving In-
ternational Civil Aviation, supplementary to
the Convention for the Suppression of Un-
lawful Acts against the Safety of Civil
Aviation, done at Montreal on 24 February
1988.

7. Convention for the Suppression of
Unlawful Acts against the Safety of Mari-
time Navigation, done at Rome on 10
March 1988.

8. Protocol for the Suppression of Unlaw-
ful Acts against the Safety of Fixed Plat-
forms located on the Continental Shelf, do-
ne at Rome on 10 March 1988.

9. International Convention for the Sup-
pression of Terrorist Bombings, adopted by
the General Assembly of the United Na-
tions on 15 December 1997.


