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Hallituksen esitys eduskunnalle Euroopan yhteisön ja 
Venäjän federaation välillä tehdyn takaisinottoa koskevan 
sopimuksen toteuttamismenettelyistä Suomen tasavallan 
hallituksen ja Venäjän federaation hallituksen välillä teh-
dyn täytäntöönpanopöytäkirjan hyväksymisestä sekä 
laiksi pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määrä-
ysten voimaansaattamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hy-
väksyisi Suomen tasavallan ja Venäjän fede-
raation välillä laittomasti maassa oleskelevi-
en henkilöiden takaisinottoa koskevan täy-
täntöönpanopöytäkirjan sekä lain sen lain-
säädännön alaan kuuluvien määräysten voi-
maansaattamisesta. 

Takaisinottosopimukset ja niihin liittyvät 
täytäntöönpanopöytäkirjat ovat keskeinen 
osa laittoman maahanmuuton hallinnassa. 
Laittomasti Suomen alueella oleskelevat 
henkilöt tulee voida palauttaa kolmanteen 
valtioon nopeasti ja tehokkaasti. Suomen 
voimassa olevat takaisinottosopimukset, sekä 
kahdenväliset että Euroopan unionin teke-
mät, ovat osoittautuneet hyödyllisiksi väli-
neiksi laittomasti maassa oleskelevien henki-
löiden palauttamiseksi. Ne helpottavat käy-
tännön yhteistyötä vastaanottavan valtion 
kanssa, koska niissä määritellään sekä ta-
kaisinoton periaatteet että takaisinottoa kos-
kevat menettelyt. 

Euroopan unionin ja Venäjän välillä alle-
kirjoitettiin vuonna 2006 takaisinottosopi-
mus. Sopimuksen 20 artiklan mukaan Euroo-
pan unionin jäsenvaltiot ja Venäjä laativat 
täytäntöönpanopöytäkirjoja, joissa vahviste-
taan artiklassa mainittuja asioita koskevat 
säännöt. Tähän artiklaan viitaten Suomi ja 
Venäjä kävivät neuvottelut kahdenvälisestä 
täytäntöönpanopöytäkirjasta. Täytäntöön-
panopöytäkirja tulee voimaan kolmenkym-
menen päivän kuluttua siitä päivämäärästä 
kun takaisinoton sekakomitealle on ilmoitettu 
takaisinottosopimuksen mukaisesti tästä täy-
täntöönpanopöytäkirjasta ja siitä, että sopi-
muspuolet ovat suorittaneet tämän täytän-
töönpanopöytäkirjan voimaantulon edellyt-
tämät valtionsisäiset menettelyt. 

Laki pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuu-
luvien määräysten voimaansaattamisesta on 
tarkoitettu tulemaan voimaan valtioneuvos-
ton asetuksella säädettävänä ajankohtana sa-
manaikaisesti pöytäkirjan voimaantulon 
kanssa. 
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YLEISPERUSTELUT 

1  Johdanto  

Laittomasti Suomen alueella oleskelevat 
henkilöt tulee voida palauttaa kolmanteen 
valtioon nopeasti ja tehokkaasti. Maasta pois-
taminen edellyttää aina toimivaltaisen viran-
omaisen tekemää päätöstä. Maastapoistamis-
päätöksen täytäntöönpanon helpottamiseksi 
voidaan tehdä takaisinottosopimuksia. Voi-
massa olevat kahdenväliset ja Euroopan 
unionin tekemät takaisinottosopimukset ovat 
osoittautuneet hyödyllisiksi välineiksi laitto-
masti maassa oleskelevien henkilöiden pa-
lauttamiseksi, ja takaisinottosopimusten 
osuus laittoman maahanmuuton hallinnassa 
onkin keskeisessä asemassa. Sopimuksilla 
helpotetaan käytännön järjestelyjä maasta-
poistamisasioissa, koska niissä määritellään 
selkeät säännöt takaisinottoa koskevista edel-
lytyksistä ja menettely, jolla laittomasti oles-
keleva voidaan palauttaa toiseen sopimusval-
tioon.  

Takaisinottosopimukset eivät ole peruste 
maasta poistamiselle, vaan ne ovat menette-
lyllisiä välineitä maasta poistamista koskevan 
päätöksen täytäntöönpanoon. Sopimusten 
mukaiset takaisinottopyynnöt tekee maasta-
poistamispäätöksen tekevä viranomainen. 
Takaisinottopyyntö tehdään kirjallisesti ja 
sopimuskohtaisesti joko määritellyllä lomak-
keella tai vapaamuotoisesti.  

Suomella on kahdenvälinen takaisinottoso-
pimus Viron (SopS 70/1996), Latvian (SopS 
16/1997), Liettuan (SopS 58/1997), Bulgari-
an (SopS 96/1998), Romanian (SopS 
57/2001) ja Sveitsin (SopS 66/2010) kanssa. 
Myös sopimukseen passintarkastuksen pois-
tamisesta Pohjoismaiden välisillä rajoilla 
(SopS 10/1958) liittyy takaisinottovelvoite. 
Pohjoismaat voivat tietyin edellytyksin kes-
kenään palauttaa laittomasti alueella liikku-
via.  

Unionilla on seuraavat takaisinottosopi-
mukset kolmansien maiden kanssa: Hong-
kong (sopimus tuli voimaan 1.3.2004), Ma-
cao (1.6.2004), Sri Lanka (1.5.2005), Alba-
nia (1.5.2006), Ukraina (1.1.2008), entinen 
Jugoslavian tasavalta Makedonia (1.1.2008), 
Bosnia ja Hertsegovina (1.1.2008), Monte-
negro (1.1.2008), Serbia (1.1.2008), Moldova 

(1.1.2008), Pakistan (1.12.2010) ja Georgia 
(1.3.2011). Keskusteluja takaisinottosopi-
muksen tekemisestä on käyty lisäksi useiden 
muiden kolmansien maiden kanssa. Venäjän 
federaation ja Euroopan yhteisön välinen ta-
kaisinottosopimus (EYVL N:o L 129/40, 
17.5.2007) allekirjoitettiin 25. toukokuuta 
2006. Sopimus tuli voimaan 1 päivänä kesä-
kuuta 2007. 

Euroopan unionin ja Venäjän takaisinotto-
sopimuksen 20 artiklaan viitaten Suomi ja 
Venäjä ryhtyivät neuvottelemaan kahdenvä-
lisestä täytäntöönpanopöytäkirjasta Euroopan 
unionin ja Suomen palauttamispolitiikan 
päämäärien toteuttamiseksi syksyllä 2007. 
Suomen tasavallan hallituksen ja Venäjän fe-
deraation hallituksen välinen täytäntöön-
panopöytäkirja Euroopan yhteisön ja Venä-
jän federaation välillä 22 päivänä toukokuuta 
2006 tehdyn takaisinottoa koskevan sopi-
muksen toteuttamismenettelyistä, jäljempänä 
täytäntöönpanopöytäkirja, allekirjoitettiin 
Pietarissa 12 päivänä joulukuuta 2010 pää-
ministerien tapaamisen aikana.  

Esitykseen sisältyy lakiehdotus täytäntöön-
panopöytäkirjan lainsäädännön alaan kuulu-
vien määräysten voimaansaattamisesta perus-
tuslain 95 §:n 1 momentin mukaisesti.  

Täytäntöönpanopöytäkirja on tämän esi-
tyksen lopussa. 

 
2  Nykyti la  

Valtioilla on oikeus kansainvälisen oikeu-
den periaatteiden mukaisesti säännellä liik-
kumista rajojensa yli. Valtioilla on myös oi-
keus säännellä muiden kuin kansalaistensa 
maahantuloon, oleskeluun, maasta poistami-
seen ja kansalaistamiseen liittyviä edellytyk-
siä. Valtiolla on velvollisuus ottaa takaisin 
oman maansa kansalainen, mutta toisen maan 
kansalaisen takaisinottamiseen ei ole kan-
sainvälisoikeudellista velvoitetta.  

Valtioiden oikeutta säännellä henkilöiden 
maahantuloa ja maasta poistamista rajoittavat 
valtioita sitovat kansainväliset sopimukset ja 
periaatteet. Näistä sopimuksista voidaan 
mainita pakolaisten oikeusasemaa koskeva 
yleissopimus ja pöytäkirja (SopS 77—
78/1968), Euroopan ihmisoikeussopimus 
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(SopS 18—19/1990) sekä YK:n kidutuksen 
ja muun julman, epäinhimillisen tai halven-
tavan kohtelun tai rangaistuksen vastainen 
yleissopimus (SopS 59—60/1989).  

Laittoman maahanmuuton vastainen toi-
minta on keskeinen osa Euroopan unionin 
yhteistä maahanmuuttopolitiikkaa. Laittoman 
maahanmuuton torjunnassa on huomioitava 
palautuskiellon täysimääräinen kunnioittami-
nen ja palautettavien henkilöiden perusoi-
keudet ja ihmisarvon kunnioittaminen. Va-
paaehtoisen paluun tulisi olla ensisijainen 
vaihtoehto. Lisäksi yhteistyötä kolmansien 
maiden kanssa tulisi tiivistää. 

EU:n yhteinen palauttamispolitiikka on 
olennainen osa unionin taistelussa laitonta 
maahanmuuttoa vastaan, mistä syystä ta-
kaisinottolausekkeita on sisällytetty myös 
unionin ja kolmansien valtioiden välisiin laa-
joihin yhteistyösopimuksiin. Henkilöiden, 
joilla ei ole tai ei ole enää oikeutta oleskella 
unionin alueella, tulee poistua vapaaehtoises-
ti. Muussa tapauksessa heidät on voitava 
poistaa voimatoimin. 

Yleisesti takaisinottosopimuksiin sisältyvät 
yhtäältä yleissäännökset palauttamistilanteis-
ta ja -edellytyksistä sekä toisaalta säännökset 
sovellettavista yksityiskohtaisista menette-
lyistä. Joskus yksityiskohtaisista yhteydenpi-
tomenettelyistä viranomaistietoineen sovi-
taan erillisessä pöytäkirjassa. 

EU:n ja Venäjän välisen takaisinottosopi-
muksen 20 artiklassa todetaankin, että Venä-
jä ja EU:n jäsenvaltiot laativat täytäntöön-
panokirjoja, joissa vahvistetaan seuraavia 
asioita koskevat säännöt: toimivaltaiset vi-
ranomaiset, rajanylityspaikat, yhteyspistetie-
tojen vaihto ja yhteydenpidossa käytettävät 
kielet; nopeutetussa menettelyssä toteutetta-
vaa takaisinottoa koskevat yksityiskohtaiset 
säännöt; saattajan kanssa tapahtuvan siirtä-
misen, muun muassa saatettavien kolmansien 
maiden kansalaisten sekä kansalaisuudetto-
mien henkilöiden kauttakulun, edellytykset; 
todistelukeinot ja asiakirjat, joita ei ole lue-
teltu tämän sopimuksen liitteissä 2—5; tä-
män sopimuksen 9 artiklassa tarkoitetut kuu-
lemismenettelyt; tarvittaessa tämän sopimuk-
sen 11 artiklan 2 kappaleen mukaiset ta-
kaisinottopyyntöjen käsittelyn määräaikaa 
koskevat erityisjärjestelyt.  

Nyt kyseessä oleva täytäntöönpanopöytä-
kirja on tehty EU:n ja Venäjän takaisinotto-
sopimuksen täytäntöönpanemiseksi ja ta-
kaisinottosopimuksen sisältämän erityisen 
valtuutusmääräyksen eli edellä mainitun ar-
tiklan 20 nojalla. Varsinainen velvoite ta-
kaisinottoon perustuu pääsopimukseen eli 
Euroopan unionin ja Venäjän väliseen ta-
kaisinottosopimukseen.  

Suomen kansalaista ei saa perustuslain 9 
§:n 3 momentin mukaan estää saapumasta 
maahan, karkottaa maasta eikä vastoin tahto-
aan luovuttaa tai siirtää toiseen maahan. Pe-
rustuslain 9 §:n 4 momentin mukaan ulko-
maalaisen oikeudesta tulla Suomeen ja oles-
kella maassa säädetään lailla. Ulkomaalaista 
ei saa karkottaa, luovuttaa tai palauttaa, jos 
häntä tämän vuoksi uhkaa kuolemanrangais-
tus, kidutus tai muu ihmisarvoa loukkaava 
kohtelu. 

Ulkomaalaislaissa (301/2004) säädetään, 
millä edellytyksillä ulkomaalaisella on oike-
us saapua Suomeen ja oleskella Suomessa. 
Ulkomaalaislain 2 §:n mukaan ulkomaalaisen 
maahantuloon, maastalähtöön sekä oleske-
luun ja työntekoon Suomessa sovelletaan ul-
komaalaislakia ja sen nojalla annettuja sään-
nöksiä. Ulkomaalaislain 11 §:ssä säädetään 
maahantulon edellytyksistä. Ulkomaalaisen 
maahantulo edellyttää mainitun lainkohdan 
mukaan, että hänellä on voimassa oleva vaa-
dittavaan rajanylitykseen oikeuttava matkus-
tusasiakirja. Lisäksi hänellä on oltava voi-
massa oleva vaadittava viisumi, oleskelulupa 
taikka työntekijän tai elinkeinonharjoittajan 
oleskelulupa, jollei Euroopan yhteisön lain-
säädännöstä tai Suomea sitovasta kansainvä-
lisestä sopimuksesta muuta johdu. Ulkomaa-
laisen maahantulolle asetetaan laissa myös 
oleskelun tarkoitukseen ja toimeentuloon liit-
tyviä vaatimuksia. Ulkomaalaisen maahantu-
lo edellyttää myös, että häntä ei ole määrätty 
maahantulokieltoon, eikä hänen katsota vaa-
rantavan yleistä järjestystä ja turvallisuutta, 
kansanterveyttä tai Suomen kansainvälisiä 
suhteita. 

Kolmannen maan kansalaisen maahantulon 
edellytyksistä enintään kolmen kuukauden 
ajaksi sekä näiden maahan pääsyn epäämi-
sestä säädetään henkilöiden liikkumista rajo-
jen yli koskevasta yhteisön säännöstöstä 
(Schengenin rajasäännöstö) annetussa Eu-
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roopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa 
(EY) N:o 562/2006, jäljempänä Schengenin 
rajasäännöstö. Ulkomaalaislain 10 luvussa 
säädetään unionin kansalaisen ja häneen rin-
nastettavan perheenjäsenten maahantulosta, 
kun se perustuu Euroopan unionin säännök-
siin vapaasta liikkuvuudesta. 

Ulkomaalaislaissa säädetään käännyttämi-
sen ja maasta karkottamisen perusteista, 
maahantulokiellon määräämisestä ja sen pe-
ruuttamisesta, palautuskiellosta, kuulemisesta 
ja kokonaisharkinnasta sekä toimivaltaisista 
viranomaisista. Maasta poistaminen edellyt-
tää ulkomaalaista koskevan käännyttämis- tai 
maasta karkottamispäätöksen tekemistä ja 
sen täytäntöönpanoa.  

Käännyttämisellä tarkoitetaan ulkomaalais-
lain 142 §:n mukaan sekä ulkomaalaisen 
maahantulon estämistä rajalla eli rajalta 
käännyttämistä että maahan jo saapuneen ul-
komaalaisen poistamista maasta. Kysymyk-
sessä on käännyttäminen myös silloin, kun 
henkilölle on ulkomailla myönnetty oleskelu-
lupa, hän saapuu Suomeen (rajanylityspaikal-
le) ensimmäistä kertaa, eikä hän enää täytä 
maahantulon edellytyksiä.  

Menettely, jossa oleskeluluvalla maassa 
oleskeleva ulkomaalainen poistetaan maasta, 
on maasta karkottamista. Ulkomaalaislain 
143 §:n mukaan maastapoistamismenettelynä 
on maasta karkottaminen myös silloin, kun 
oleskeluluvan voimassaolo on päättynyt ja 
ulkomaalainen oleskelee edelleen maassa.  

Käännyttämisestä päättää Maahanmuutto-
virasto, poliisi tai rajatarkastusviranomainen. 
Poliisi tai rajatarkastusviranomainen voi 
päättää käännyttämisestä korkeintaan kolmen 
kuukauden kuluessa ulkomaalaisen maahan-
tulosta. Jos maahantulosta on kulunut yli 
kolme kuukautta, käännyttämisestä päättää 
rajatarkastusviranomaisen tai poliisin esityk-
sestä tai omasta aloitteestaan Maahanmuut-
tovirasto. Maahanmuuttovirasto päättää aina 
käännyttämisestä, jos ulkomaalainen on ha-
kenut oleskelulupaa kansainvälisen suojelun 
tai tilapäisen suojelun perusteella eikä oles-
kelulupaa myönnetä. Pääsyn epäämisestä 
Schengenin rajasäännöstön perusteella päät-
tää rajatarkastusviranomainen 

Käännyttämis- ja maasta karkottamispää-
töksen yhteydessä ulkomaalainen voidaan 
määrätä joko koko Schengen-aluetta taikka 

vain Suomea koskevaan maahantulokieltoon. 
Poliisi tai rajatarkastusviranomainen voi 
käännyttämispäätöksen yhteydessä määrätä 
maahantulokiellon enintään kahdeksi vuo-
deksi. Pidemmän maahantulokiellon mää-
räämistä varten mainittujen viranomaisten on 
tehtävä esitys Maahanmuuttovirastolle, joka 
tekee päätöksen asiassa. 

Maasta karkottamisesta päättää aina Maa-
hanmuuttovirasto. Maasta karkottamisasia tu-
lee vireille poliisin (tai rajatarkastusviran-
omaisen) esityksestä tai Maahanmuuttoviras-
ton omasta aloitteesta. Maastapoistamispää-
tös edellyttää aina sitä, että ulkomaalainen on 
tosiasiallisesti maassa.  

Ulkomaalaislaissa kolmannen maan kansa-
laisella tarkoitetaan muun maan kansalaista 
kuin unionin kansalaista ja häneen rinnastet-
tavaa (Islannin, Liechtensteinin, Norjan ja 
Sveitsin kansalaista). Venäjän kansalaiset 
ovat näin ollen kolmannen maan kansalaisia.  

Perustuslain 21 §:n 1 momentin mukaan 
jokaisella on oikeus saada asiansa käsitellyk-
si asianmukaisesti ja ilman aiheetonta viivy-
tystä lain mukaan toimivaltaisessa tuomiois-
tuimessa tai muussa viranomaisessa sekä oi-
keus saada oikeuksiaan ja velvollisuuksiaan 
koskeva päätös tuomioistuimen tai muun 
riippumattoman lainkäyttöelimen käsiteltä-
väksi. Perustuslain 22 §:ssä säädetään, että 
julkisen vallan on turvattava perusoikeuksien 
ja ihmisoikeuksien toteutuminen. 

Muutoksenhausta ja päätösten täytäntöön-
panokelpoisuudesta säädetään ulkomaalais-
lain oikeusturvaa koskevassa 13 luvussa. Ul-
komaalaislaissa tarkoitettuun Maahanmuut-
toviraston, poliisin tai rajatarkastusviran-
omaisen päätökseen saa ulkomaalaislain 190 
§:n mukaan hakea muutosta valittamalla hal-
linto-oikeuteen siten kuin hallintolainkäyttö-
laissa säädetään. Päätöstä maasta poistami-
sesta, johon saa hakea muutosta valittamalla, 
ei saa ulkomaalaislain 200 §:n mukaan panna 
täytäntöön ennen kuin asia on lainvoimaisesti 
ratkaistu, jollei ulkomaalaislaissa toisin sää-
detä. Käännyttämispäätös voidaan kuitenkin 
ulkomaalaislain 201 §:n 1 momentin mukaan 
panna täytäntöön muutoksenhausta huolimat-
ta, jollei hallinto-oikeus toisin määrää. Käy-
tännössä tämä on tarkoittanut sitä, että hallin-
to-oikeuden päätöksen jälkeen maastapois-
tamispäätös voidaan panna täytäntöön ilman 
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lainvoimaa. Käännyttämistä tai maasta kar-
kottamista koskeva päätös voidaan panna 
täytäntöön ennen kuin päätös on saanut lain-
voiman, jos käännytetty tai maasta karkotettu 
kahden esteettömän todistajan läsnä ollessa 
ilmoittaa suostuvansa päätöksen täytäntöön-
panoon ja allekirjoittaa päätökseen tästä teh-
dyn merkinnän.  

Rajatarkastusviranomaisen Schengenin ra-
jasäännöstön perusteella tekemään päätök-
seen maahan pääsyn epäämisestä saa valittaa 
hallinto-oikeuteen. Muutoksenhaku ei estä 
päätöksen täytäntöönpanoa. 

Ulkomaalaislain 4 §:n 2 momentissa sääde-
tään, että poliisin suorittamaan ulkomaalai-
sen maahantuloon, maassa oleskelun ja 
maasta poistamisen edellytysten selvittämi-
seen sovelletaan poliisilain (493/1995) polii-
situtkintaa koskevia säännöksiä.  

 
3  Esityksen tavoit teet  ja  keskeiset  

ehdotukset  

Esityksen tavoitteena on hankkia eduskun-
nan hyväksyminen Suomen ja Venäjän välil-
lä tehdylle takaisinottamista koskevalle täy-
täntöönpanopöytäkirjalle ja saattaa täytän-
töönpanopöytäkirja kansallisesti voimaan. 
Esitykseen sisältyy lakiehdotus pöytäkirjan 
lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten 
voimaansaattamisesta. 

Täytäntöönpanopöytäkirjan tavoitteena on 
edistää ja vahvistaa Suomen ja Venäjän yh-
teistyötä kansainvälisessä toiminnassa lait-
toman maahanmuuton torjumiseksi kansain-
välisten sopimusten ja vastavuoroisuuden pe-
rusteella. 

Täytäntöönpanopöytäkirja sisältää määrä-
ykset Suomen ja Venäjän välisen takaisinot-
toa koskevan sopimuksen toteuttamismenet-
telyistä, joiden nojalla sopimuspuolet voivat 
käytännössä ottaa takaisin sekä omat kansa-
laisensa että ne kolmannen valtion kansalai-
set, jotka ovat saapuneet sopimuspuolen alu-
eelle oleskeltuaan tai asuttuaan toisen sopi-
muspuolen alueella tai kuljettuaan sen kautta. 
Menettelyyn liittyvät määräykset koskevat 
toimivaltaisia viranomaisia, takaisinotto-
pyynnön toimittamista ja siihen vastaamista, 
muita asiakirjoja, kuulemista, kauttakulku-
pyynnön toimittamista ja siihen vastaamista, 
takaisinottamista ja kauttakulkua, ta-

kaisinotettavan tai kauttakulkevan henkilön 
saattamista, kustannuksia, käytettävää kieltä 
sekä asiantuntijakonsultaatioita ja -
tapaamisia. Menettelyssä varmistetaan, että 
Suomessa yksilön perus- ja ihmisoikeudet to-
teutuvat. 

 
4  Esityksen vaikutukset   

Suomesta on palautettu viimeisen neljän 
vuoden aikana Venäjälle vajaat tuhat henki-
löä. On tärkeää, että mahdollisten tulevien 
joko Suomesta tai Suomeen suuntautuvien 
maastapoistamistilanteiden varalta on ole-
massa selkeät säännöt menettelystä.  

Esityksellä selkiytetään edellytyksiä ja me-
nettelyä palautettaessa Suomessa laittomasti 
oleskeleva henkilö Venäjälle. Pöytäkirjan 
avulla viranomaistoiminta tehostuu ja nopeu-
tuu. 

Täytäntöönpanopöytäkirja voi omalta osal-
taan nopeuttaa palauttamisprosessia lyhentä-
en palauttamista odottavan henkilön maassa-
oloaikaa. Erityisesti kustannussäästöjä syn-
tyy, jos ulkomaalaislain 121 §:n nojalla säi-
löön otetun maasta poistamista odottavan 
henkilön maassaoloaika lyhenee. Esimerkiksi 
Helsingin säilöönottoyksikön vuorokausikus-
tannukset henkilöä kohden ovat noin 180 eu-
roa. Kustannuksia arvioitaessa on otettu 
huomioon yksikön ylläpito- ja hallintomeno-
jen lisäksi henkilölle maksettava kahden eu-
ron suuruinen päiväraha.  

 
5  Asian valmiste lu 

Suomen ja Venäjän välillä on käyty tarvit-
tavat pöytäkirjaneuvottelut. Valtioneuvoston 
16 päivänä elokuuta 2007 asettamaan val-
tuuskuntaan kuului jäseninä sisäasiainminis-
teriön, ulkoasiainministeriön ja Ulkomaalais-
viraston (nykyisin Maahanmuuttovirasto) 
edustajia. Takaisinottosopimus allekirjoitet-
tiin Pietarissa joulukuussa 2010 Suomen ja 
Venäjän pääministerien tapaamisen vierailun 
aikana. 

Hallituksen esitys on valmisteltu sisäasi-
ainministeriön maahanmuutto-osastolla. 

Esityksestä on pyydetty lausunnot valtio-
neuvoston kanslialta, ulkoasiainministeriöltä, 
oikeusministeriöltä, valtiovarainministeriöltä, 
sosiaali- ja terveysministeriöltä, oikeuskans-
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lerinvirastolta, eduskunnan oikeusasiamiehen 
kanslialta, korkeimmalta hallinto-oikeudelta, 
Helsingin hallinto-oikeudelta, Maahanmuut-
tovirastolta, Vähemmistövaltuutetun toimis-
tolta, Tietosuojavaltuutetun toimistolta, Pa-
kolaisneuvonta ry:ltä, Suomen Pakolaisapu 
ry:ltä, Suomen Punaiselta Ristiltä ja Amnesty 
International – Suomen osasto ry:ltä. Lau-
sunnot pyydettiin myös sisäasiainministeriön 
poliisiosastolta, rajavartio-osastolta ja oike-
usyksiköltä. Saaduissa lausunnoissa esitetään 
pääosin teknisiä korjauksia tai muutosehdo-
tuksia. Eräissä lausunnoissa myös toivotaan 
tarkempia kuvauksia siitä, milloin on kyse 
lainsäädännön alaan kuuluvasta sopimusmää-
räyksestä. Yhdessä lausunnossa esitetään ku-
vattavan tarkemmin täytäntöönpanopöytäkir-
jan kuulumista EU-asiana valtioneuvoston 
yleisistunnossa käsiteltäväksi asiaksi. Raja-
vartio-osaston lausunnossa todetaan, että ra-
javartiolaitos voi luovuttaa henkilörekisterin-
sä tietoja ainoastaan takaisinottosopimuksis-
sa tarkoitetuille rajavalvontaa ja rajatarkas-
tuksia suorittaville viranomaisille. Lausuntoa 
koskeva tarkempi selostus on seuraavassa 
asiakohdassa. Lausunnoissa ei esitetty, että 
täytäntöönpanokirjaa ei pitäisi tai ei voitaisi 
hyväksyä. 

 
6  Riippuvuus muista esityksistä 

Henkilötietojen käsittelystä rajavartiolai-
toksessa annetun lain (579/2005) 39 §:n 1 
momentin 4 kohdan mukaan Rajavartiolaitos 
voi luovuttaa henkilörekisterinsä tietoja aino-
astaan takaisinottosopimuksessa tarkoitetuille 
rajavalvontaa ja rajatarkastuksia suorittaville 
viranomaisille. Suomen ja Venäjän välisen 

täytäntöönpanopöytäkirjan mukaisesti Venä-
jän toimivaltaisia viranomaisia ovat Venäjän 
federaation Maahanmuuttopalvelu, ulkoasi-
ainministeriö ja turvallisuuspalvelu. Pöytä-
kirjan mukaiset toimivaltaiset viranomaiset 
ovat täten myös muut kuin rajavalvontaa ja 
rajatarkastuksia suorittavat viranomaiset. 
Mainittua 39 §:n 1 momentin 4 kohtaa on 
tarkoitus muuttaa sisäasiainministeriön vi-
reillä olevassa säädöshankkeessa (hallituksen 
esitys eduskunnalle laeiksi henkilötietojen 
käsittelystä poliisitoimessa annetun lain ja 
henkilötietojen käsittelystä rajavartiolaitok-
sessa annetun lain sekä eräiden niihin liitty-
vien lakien muuttamisesta) siten, että rajavar-
tiolaitos voisi luovuttaa takaisinottoasioissa 
tietoja myös kaikille täytäntöönpanopöytäkir-
jassa määritellyille toimivaltaisille viran-
omaisille. Henkilötietojen käsittelystä poliisi-
toimessa annetun lain 30 §:ää on tarkoitus 
muuttaa lisäämällä siihen 5 momentti, jossa 
säädettäisiin tietojen luovuttamisesta ta-
kaisinottosopimuksissa määritellyille toimi-
valtaisille viranomaisille.  Säännös on tar-
peen, koska sopimuksen mukaiset toimival-
taiset viranomaiset voivat olla tietyissä tapa-
uksissa myös muita kuin pykälän 2 momen-
tissa tarkoitettuja poliisiviranomaisia tai vi-
ranomaisia, joiden tehtäviin kuuluu oikeus- 
ja yhteiskuntajärjestyksen turvaaminen, ylei-
sen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämi-
nen tai rikosten ennalta estäminen, selvittä-
minen ja syyteharkintaan saattami-
nen. Kyseiset muutosesitykset sisältävä esi-
tys on tarkoitus antaa eduskunnalle kevätis-
tuntokaudella 2012. 
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YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

1  Täytäntöönpanopöytäkirjan s i -
säl tö  ja  sen suhde Suomen lain-
säädäntöön  

1 artikla. Toimivaltaiset viranomaiset 
Artiklan 1 kappaleen mukaan takaisinotto-

sopimuksen toteuttamisesta vastaavat toimi-
valtaiset viranomaiset ovat Suomessa, Maa-
hanmuuttovirasto, poliisi ja rajavartiolaitos ja 
Venäjällä keskusviranomainen Federaation 
Maahanmuuttopalvelu sekä Venäjän federaa-
tion ulkoasiainministeriö ja Venäjän federaa-
tion turvallisuuspalvelu.  

Artiklan 2 kappaleen mukaan sopimuspuo-
let ilmoittavat toisilleen viivyttelemättä dip-
lomaattiteitse 1 kappaleessa mainittujen toi-
mivaltaisten viranomaisten luettelossa tapah-
tuneista muutoksista. 

Artiklan 3 kappaleen mukaan tämän täytän-
töönpanopöytäkirjan toteuttamiseksi sopi-
muspuolet vaihtavat diplomaattiteitse tietoja 
toimivaltaisten viranomaistensa vastuunjaos-
ta ja yhteystiedoista 30 päivän kuluessa sen 
voimaantulopäivästä. 

Sopimuspuolet ilmoittavat toisilleen viivyt-
telemättä diplomaattiteitse toimivaltaisten vi-
ranomaistensa vastuunjaon ja yhteystietojen 
muutoksista artiklan 4 kappaleen mukaisesti. 

Ulkomaalaislain 151 §:n ja 152 §:n mukaan 
toimivaltaiset viranomaiset ovat poliisi ja ra-
jatarkastusviranomainen sekä Maahanmuut-
tovirasto. Poliisin tai rajatarkastusviranomai-
sen on ryhdyttävä toimenpiteisiin ulkomaa-
laisen käännyttämiseksi tai maasta karkotta-
miseksi, jos hän ei täytä maahantulon tai 
maassa oleskelun edellytyksiä. Poliisi tai ra-
jatarkastusviranomainen voi päättää käännyt-
tämisestä kolmen kuukauden kuluessa ulko-
maalaisen maahantulosta. Tätä myöhemmin 
poliisin tai rajatarkastusviranomaisen on teh-
tävä Maahanmuuttovirastolle esitys ulkomaa-
laisen käännyttämiseksi tai maasta karkotta-
miseksi, jollei Maahanmuuttovirasto ole jo 
ryhtynyt toimenpiteisiin ulkomaalaisen 
maasta poistamiseksi. Maahanmuuttovirasto 
päättää aina käännyttämisestä, jos ulkomaa-
laisen maahantulosta on kulunut yli kolme 
kuukautta tai jos ulkomaalainen on hakenut 
oleskelulupaa kansainvälisen suojelun tai ti-
lapäisen suojelun perusteella. Päätöksen 

maasta karkottamisesta voi tehdä vain Maa-
hanmuuttovirasto. 

 Pöytäkirjassa on todettu toimivaltaiset vi-
ranomaiset Suomen voimassaolevan lainsää-
dännön mukaisesti. 

2 artikla. Takaisinottopyynnön toimittami-
nen ja siihen vastaaminen 

Artiklan 1 kappaleen mukaan takaisinotto-
pyyntö ja vastaus siihen lähetetään ja vas-
taanotetaan Suomen tasavallan toimivaltaisen 
viranomaisen ja Venäjän federaation toimi-
valtaisen keskusviranomaisen välillä. 

Artiklan 2 kappaleessa edellytetään, että 
takaisinottopyyntö toimitetaan postitse tai lä-
hettiyhteyttä käyttäen. Vastaus siihen toimi-
tetaan postitse tai lähettiyhteyttä käyttäen ja 
lisäksi asiakirjojen siirtoon tarkoitetuilla tek-
nisillä välineillä. Takaisinottopyyntö ja vas-
taus siihen vahvistetaan saaduksi kuittauksel-
la. 

Artiklan 3 kappaleen mukaan nopeutetussa 
menettelyssä pyynnön esittävän sopimuspuo-
len raja-alueella Venäjän ja Suomen välisen 
valtakunnan rajan laittoman ylittämisen jäl-
keen pidätettyä henkilöä koskeva takaisinot-
topyyntö lähetetään Suomen ja Venäjän väli-
sellä valtakunnanrajalla rajajärjestyssopi-
muksen nojalla toimivien rajavaltuutettujen 
välillä takaisinottosopimuksen 6 artiklan 3 
kohdassa määrätyssä ajassa ja vastaus siihen 
takaisinottosopimuksen 11 artiklan 3 kohdas-
sa määrätyssä ajassa. Muissa tapauksissa no-
peutetussa menettelyssä laadittu takaisinotto-
pyyntö ja vastaus siihen toimitetaan Suomen 
tasavallan toimivaltaisen viranomaisen ja 
Venäjän federaation toimivaltaisen keskusvi-
ranomaisen välillä. 

Artiklan määräykset ovat käytännön viran-
omaismenettelyä eivätkä liity lainsäädännön 
alaan. Viranomaiset toimivat hallintolain 
yleisten säännösten sekä viranomaisen toimi-
valtaan liittyvän sääntelyn perusteella. Ky-
symys on käytännön viranomaistoiminnasta 
takaisinottopyyntöjen vastaanottamisessa. 

Viranomaisten väliseen tiedonvaihtoon liit-
tyvät henkilötietojen käsittelystä rajavartio-
laitoksessa annetun lain (579/2005) 39 §:n 1 
momentin 4 kohdan muuttaminen sekä hen-
kilötietojen käsittelystä poliisitoimessa anne-
tun lain 30 §:n muuttaminen. Muutoksista 
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tarkemmin kohdassa 6 Riippuvuus muista 
esityksistä. 

3 artikla. Muut asiakirjat 
Jos pyynnön esittävän sopimuspuolen mie-

lestä takaisinottosopimuksen liitteissä 2—5 
mainitsemattomilla muilla asiakirjoilla saat-
taa olla olennaista merkitystä takaisinotetta-
van henkilön kansalaisuuden määrittelemi-
sessä tai kolmansien valtioiden kansalaisten 
tai kansalaisuudettomien henkilöiden ta-
kaisinottoperusteiden toteamisessa, voidaan 
kyseiset asiakirjat liittää pyynnön vastaanot-
tavalle sopimuspuolelle lähetettävään ta-
kaisinottopyyntöön artiklan 1 kappaleen mu-
kaan. 

Artiklan 2 kappaleen mukaan päätöksen 
tämän artiklan 1 kappaleessa mainittujen 
asiakirjojen ottamisesta huomioon takaisinot-
topyynnön käsittelyssä tekee pyynnön vas-
taanottava sopimuspuoli.  

Artiklan määräykset ovat käytännön viran-
omaismenettelyä eivätkä liity lainsäädännön 
alaan. 

4 artikla. Kuuleminen 
Artiklassa määritelty Suomen velvollisuus 

järjestää kuuleminen kuuluu lainsäädännön 
alaan, koska kuulemisen kohteena on yksilö 
ja perustuslain 80 §:n mukaan yksilön oike-
uksien ja velvollisuuksien perusteista sääde-
tään lailla.  

Artiklan 1 kappaleen mukaan mikäli pyyn-
nön esittävä sopimuspuoli ei voi esittää yh-
tään takaisinottosopimuksen liitteissä 2 ja 3 
luetelluista asiakirjoista, pyynnön vastaanot-
tava sopimuspuoli toteuttaa pyynnön esittä-
vän sopimuspuolen pyynnöstä, joka on esitet-
ty takaisinottopyynnön kohdassa D, ta-
kaisinotettavan henkilön kuulemisen hänen 
kansalaisuutensa selvittämiseksi. 

Artiklan 2 kappaleen mukaan kuulemisen 
toteuttaa Suomen sopimuspuolelta Suomen 
tasavallan Venäjän federaatiossa sijaitseva 
diplomaatti- tai konsuliedustuston tai toimi-
valtaisen viranomaisen edustaja. Venäjän so-
pimuspuolelta kuulemisen toteuttaa Venäjän 
federaation Suomen tasavallassa sijaitsevassa 
diplomaattiedustustossa tai konsulaatissa 
oleva toimivaltaisen keskusviranomaisen 
edustaja. Jos tällaista edustajaa ei ole, kuu-
lemisen toteuttaa Venäjän federaation Suo-
men tasavallassa sijaitsevan diplomaattiedus-
tuston tai konsulaatin virkailija. 

Artiklan 3 kappaleen mukaan saatuaan ta-
kaisinottopyynnön ja samanaikaisesti esite-
tyn kuulemispyynnön pyynnön vastaanotta-
nut sopimuspuoli järjestää kuulemisen 7 ka-
lenteripäivän kuluessa. Takaisinottopyynnön 
käsittelyn määräajat alkavat tällöin kulua sii-
tä päivästä, jona pyynnön vastaanottanut so-
pimuspuoli on ilmoittanut kuulemisen tulok-
sista, kuitenkin viimeistään 10 kalenteripäi-
vän kuluttua takaisinottopyynnön vastaanot-
tamisesta. Kuulemiseen liittyvillä määräajoil-
la voidaan vaikuttaa takaisinotettavan henki-
lön säilössäoloajan pituuteen. 

Perustuslain 80 §:n mukaan yksilön oike-
uksien ja velvollisuuksien perusteista sääde-
tään lailla. Kuuleminen tapahtuu ulkomaa-
laislain ja hallintolain (434/2003) mukaan. 
Artiklan määräykset eivät ole ristiriidassa 
Suomen lainsäädännön kanssa. Ulkomaalais-
lain 8 §:n mukaan Suomessa oleva henkilö 
voidaan asian selvittämiseksi velvoittaa saa-
pumaan viranomaisen kuultavaksi. Henkilö, 
joka jättää noudattamatta saapumisvelvoit-
teen, voidaan määrätä noudettavaksi. Poliisin 
velvollisuudesta antaa virka-apua säädetään 
poliisilaissa. Hallintoasian vireillepanossa ja 
käsittelyssä asianosainen saa käyttää avusta-
jaa. Hallintoasian vireillepanossa ja käsitte-
lyssä saa käyttää myös asiamiestä, jos ulko-
maalaisen henkilökohtainen kuuleminen tai 
paikalle saapuminen ei ole tarpeen asian sel-
vittämiseksi tai hänen henkilöllisyytensä 
varmistamiseksi. Ulkomaalaislain mukaisen 
muutoksenhakuasian vireillepanossa tai kä-
sittelyssä asianosainen saa käyttää avustajaa 
tai asiamiestä. Ulkomaalainen voidaan vel-
voittaa saapumaan henkilökohtaisesti tuo-
mioistuimeen siten kuin hallintolainkäyttö-
laissa säädetään.  

Artiklan 4 kappaleen mukaan jos kuulemi-
sen tulokset eivät vahvista takaisinotettavan 
henkilön olevan pyynnön vastaanottaneen 
sopimuspuolen kansalainen, tämän artiklan 3 
kappaleessa mainittu takaisinottopyyntö lä-
hetetään takaisin pyynnön lähettäneelle so-
pimuspuolelle suorittamatta jatkoselvitystä ja 
ilmoittamalla kuulemisen tuloksista. 

5 artikla. Kauttakulkupyynnön toimittami-
nen ja siihen vastaaminen 

Artiklan 1 kappaleen mukaan kauttakulku-
pyyntö toimitetaan Suomen tasavallan toimi-
valtaisen viranomaisen ja Venäjän federaati-
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on toimivaltaisen keskusviranomaisen välillä 
postitse tai lähettiyhteyttä käyttäen vähintään 
kymmenen työpäivää ennen suunniteltua 
kauttakulkua. Kauttakulkupyyntö vahviste-
taan saaduksi kuittauksella. 

Artiklan 2 kappaleen mukaan Suomen toi-
mivaltaisen viranomainen tai Venäjän fede-
raation toimivaltainen keskusviranomainen 
vastaa kauttakulkupyyntöön postitse tai lä-
hettiyhteyttä käyttäen ja lisäksi asiakirjojen 
siirtoon tarkoitettuja teknisiä välineitä käyt-
täen viimeistään viisi työpäivää ennen suun-
niteltua kauttakulkua. Vastaus kauttakulku-
pyyntöön vahvistetaan saaduksi kuittauksel-
la. Vastauksesta on käytävä ilmi, hyväksyykö 
pyynnön vastaanottanut sopimuspuoli kaut-
takulun ja sille suunnitellun ajan, nimetyn 
valtakunnanrajan ylityspaikan ja kuljetusta-
van sekä mahdollisen saattajien käytön. Ar-
tiklan määräykset ovat käytännön viran-
omaismenettelyä eivätkä liity lainsäädännön 
alaan.  

6 artikla. Takaisinottaminen ja kauttakul-
ku 

Artiklan 1 kappaleen mukaan sopimuspuo-
let määrittelevät takaisinottamista ja kautta-
kulkua varten seuraavat rajanylityspaikat: 
Suomen sopimuspuoli: Helsinki-Vantaan 
kansainvälinen lentoasema, Helsingin ja 
Kotkan satamat, kaikki rajanylityspaikat 
Suomen ja Venäjän välisellä valtakunnanra-
jalla sekä Venäjän sopimuspuoli: kaikki ra-
janylityspaikat Venäjän ja Suomen välisellä 
valtakunnanrajalla, kaikki kansainväliset len-
toasemat ja kaikki merisatamat. Täytäntöön-
panopöytäkirjassa ei määritetä uusia, nykyti-
lanteesta poikkeavia rajanylityspaikkoja. 

Artiklan 2 kappaleen mukaan tämän artik-
lan 1 kappaleessa tarkoitettujen rajanylitys-
paikkojen muuttumisesta sopimuspuolet il-
moittavat toisilleen viipymättä diplomaatti-
teitse. 

Artiklan 3 kappaleen mukaan takaisinotet-
tavan henkilön siirtopäivämäärästä, kel-
lonajasta, tavasta ja henkilön luovuttamiseen 
käytettävästä valtakunnanrajan ylityspaikasta 
ja kauttakulkua koskevista järjestelyistä so-
pimuspuolten toimivaltaiset viranomaiset so-
pivat kussakin tapauksessa. Nopeutetussa 
menettelyssä Suomen ja Venäjän välisellä 
valtakunnanrajalla takaisinottosopimuksen 
13 artiklassa kohdassa 1 mainituista asioista 

sovitaan rajajärjestyssopimuksen nojalla toi-
mivien rajavaltuutettujen kesken. 

Artiklan 4 kappaleen mukaan sopimuspuol-
ten toimivaltaiset viranomaiset pyrkivät sii-
hen, että kauttakulku toteutetaan mahdolli-
simman nopeasti. 

Artiklan 5 kappaleen mukaan pyynnön 
esittänyt sopimuspuoli voi tarvittaessa pyytää 
pyynnön vastaanottanutta sopimuspuolta 
avustamaan kauttakulussa. Tällöin pyynnön 
esittäneen sopimuspuolen on mainittava 
kauttakulkupyyntölomakkeen kohdassa D 
(takaisinottosopimuksen liite 6), millaista 
apua se tarvitsee. Pyynnön vastaanottaneen 
sopimuspuolen on tässä tapauksessa ilmais-
tava vastauksessaan, voiko se antaa pyydet-
tyä apua. 

Artiklan määräykset ovat osin käytännön 
viranomaismenettelyä eivätkä liity lainsää-
dännön alaan. Kappaleessa 3 kuvatuilla toi-
milla vaikutetaan kuitenkin tosiasiallisesti 
yksilöön ja henkilön oikeuksiin ja velvolli-
suuksiin, joten nämä toimet kuuluvat lain-
säädännön alaan. Ulkomaalaislain 152 a 
§:ssä säädetään maasta poistamisen toteutta-
misesta Suomen alueen kautta sekä Suomen 
ja toisen valtion viranomaisen yhteistoimin-
nasta asiassa. Artiklan määräykset eivät ole 
ristiriidassa Suomen lainsäädännön kanssa.   

7 artikla. Takaisinotettavan tai kauttakul-
kevan henkilön saattaminen 

Artiklan 1 kappaleen mukaan takaisinotto-
sopimuksen liitteiden 1 ja 6 mukaisen ta-
kaisinottopyynnön D-kohdassa ja kauttakul-
kupyynnön D-kohdassa pyynnön esittävä so-
pimuspuoli ilmoittaa, mikäli henkilö joudu-
taan luovuttamaan saatettuna, saattajien täy-
delliset nimet, virka-asemat ja passin tiedot. 

Artiklan 2 kappaleen mukaan mikäli 1 
kappaleessa mainittuja saattajia koskevat tie-
dot muuttuvat, pyynnön esittänyt sopimus-
puoli ilmoittaa tästä viipymättä pyynnön vas-
taanottaneelle sopimuspuolelle kirjallisessa 
muodossa ja lisäksi asiakirjojen siirtämiseen 
tarkoitettuja teknisiä välineitä käyttäen.   

Artiklan 3 kappaleen mukaan saattajien on 
takaisinottopyynnön vastaanottaneen sopi-
muspuolen valtion alueella oleskellessaan 
noudatettava pyynnön vastaanottavan sopi-
muspuolen lainsäädäntöä. 

Artiklan 4 kappaleen mukaan saattajien on 
suoritettava tehtävänsä siviiliasuisina. Saatta-
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jilla ei saa olla mukana aseita eikä muita esi-
neitä, joiden hallussapitoa on rajoitettu pyyn-
nön vastaanottaneen sopimuspuolen valtion 
alueella. Saattajilla on oltava mukanaan asia-
kirjat, joista käy ilmi, että takaisinotosta tai 
kauttakulusta on sovittu, sekä asiakirjat, jotka 
todistavat heidän henkilöllisyytensä, virka-
asemansa ja saattamista koskevat valtuuten-
sa. 

Artiklan 5 kappaleen mukaan sopimuspuol-
ten toimivaltaiset viranomaiset toimivat kes-
kenään yhteistoiminnassa kaikissa kysymyk-
sissä, jotka liittyvät saattajien oleskeluun 
pyynnön vastaanottaneen sopimuspuolen val-
tion alueella. Pyynnön vastaanottaneen so-
pimuspuolen toimivaltaiset viranomaiset 
avustavat tarvittaessa saattajia mahdollisuuk-
siensa mukaan.   

Lainsäädännön alaan kuuluvat kappaleet 
3—5. Ulkomaalaislain 177 §:n mukaan polii-
si tai rajatarkastusviranomainen voi pannes-
saan ulkomaalaisen maasta poistamista täy-
täntöön asettaa tarvittavan määrän saattajia, 
jos liikennevälineen turvallisuus tai maasta 
poistamista koskevan päätöksen täytäntöön-
pano sitä edellyttää. Saattaja voidaan asettaa 
myös, jos ulkomaalainen poistuu maasta va-
paaehtoisesti ilman päätöstä maasta poista-
misesta. Ulkomaalaisen kuljetuksesta vastaa-
va liikenteenharjoittaja voi esittää pyynnön 
saattajan asettamiseksi.  

Ulkomaalaislain 152 a §:ssä säädetään 
maasta poistamisen toteuttamisesta Suomen 
alueen kautta ja toisen valtion toimivaltaisen 
viranomaisen toiminnasta tällöin. 

Poliisilain 2 §:n mukaan poliisin on toimit-
tava asiallisesti ja puolueettomasti sekä so-
vinnollisuutta edistäen. Lisäksi poliisin toi-
menpiteet on suoritettava aiheuttamatta suu-
rempaa vahinkoa tai haittaa kuin on välttä-
mätöntä tehtävän suorittamiseksi. Toimenpi-
teiden on oltava perusteltuja suhteessa tehtä-
vän tärkeyteen ja kiireellisyyteen sekä tilan-
teen kokonaisarviointiin vaikuttaviin seik-
koihin. 

Artiklan määräykset eivät ole ristiriidassa 
Suomen lainsäädännön kanssa.  

8 artikla. Kustannukset 
Artiklan mukaan pyynnön esittävä sopi-

muspuoli korvaa pyynnön vastaanottavalle 
sopimuspuolelle takaisinottamisen ja kautta-
kulun toteuttamisesta aiheutuneet kustannuk-

set, jotka takaisinottosopimuksen 16 artiklan 
mukaisesti kuuluvat pyynnön esittävän sopi-
muspuolen maksettaviksi, euromääräisinä 30 
päivän kuluessa kulutositteiden esittämisestä. 

Sopimuksen 16 artiklan mukaan pyynnön 
esittänyt valtio vastaa kuljetuskustannuksista 
pyynnön vastaanottaneen valtion rajanylitys-
paikkaan saakka. Suomessa palauttamiseen 
liittyvät kustannukset maksetaan pääsääntöi-
sesti täytäntöönpanosta vastaavan poliisin 
määrärahoista.  

9 artikla. Kieli 
Tämän täytäntöönpanopöytäkirjan määrä-

ysten toteuttamiseksi täytäntöönpanopöytä-
kirjan 3 artiklassa ja takaisinottosopimuksen 
III ja IV jaksoissa mainitut asiakirjat laadi-
taan: Suomen sopimuspuoli - suomen kielel-
lä, liitteenä käännös venäjän kielelle; Venä-
jän sopimuspuoli - venäjän kielellä, liitteenä 
käännös suomen kielelle. 

Artiklan määräykset ovat käytännön viran-
omaismenettelyä eivätkä liity lainsäädännön 
alaan. 

10 artikla. Asiantuntijakonsultaatiot ja -
tapaamiset 

Artiklan 1 kappaleen mukaan sopimuspuol-
ten toimivaltaiset viranomaiset voivat yhteis-
ymmärryksessä järjestää asiantuntijoiden 
työtapaamisia ja konsultaatioita tämän täy-
täntöönpanopöytäkirjan toteuttamiseen liitty-
vistä kysymyksistä. 

Artiklan 2 kappaleen mukaan kappaleessa 
1 mainituissa konsultaatioissa ja tapaamisissa 
sopimuspuolten toimivaltaiset viranomaiset 
käyttävät englannin kieltä, mikäli ei toisin 
sovita. 

Artiklan määräykset ovat käytännön viran-
omaismenettelyä eivätkä liity lainsäädännön 
alaan. 

11 artikla. Muutokset 
Tähän täytäntöönpanopöytäkirjaan voidaan 

tehdä muutoksia sopimuspuolten välisellä 
sopimuksella. 

12 artikla. Voimaantulo ja päättyminen 
Artiklan 1 kappaleen mukaan sopimuspuo-

let ilmoittavat toisilleen kirjallisesti, kun täy-
täntöönpanopöytäkirjan voimaantulon edel-
lyttämät valtionsisäiset menettelyt on suori-
tettu. 

Artiklan 2 kappaleen mukaan täytäntöön-
panopöytäkirja tulee voimaan kolmenkym-
menen päivän kuluttua siitä päivämäärästä 
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kun takaisinoton sekakomitealle on ilmoitettu 
takaisinottosopimuksen 20 artiklan 2 kohdan 
mukaisesti tästä täytäntöönpanopöytäkirjasta 
ja siitä, että sopimuspuolet ovat suorittaneet 
tämän täytäntöönpanopöytäkirjan voimaantu-
lon edellyttämät valtionsisäiset menettelyt.  

Artiklan 3 kappaleen mukaan täytäntöön-
panopöytäkirjan voimassaolo lakkaa ta-
kaisinottosopimuksen lakatessa olemasta 
voimassa. 

 
2  Lakiehdotuksen perustelut   

Valtioneuvoston yleisistunto käsittelee ja 
ratkaisee valtioneuvoston ohjesäännön 
(262/2003), jäljempänä VNOS, 3 §:n 9 koh-
dassa mainitut EU:ssa päätettävät asiat sekä 
niihin sisällöltään ja vaikutuksiltaan rinnas-
tettaviin asioihin liittyvät toimenpiteet, jos ne 
edellyttävät valtioneuvoston päätöstä. Euroo-
pan unionissa päätettävillä asioilla tarkoite-
taan kaikkia sellaisia asioita ja asiaryhmiä, 
joista päätetään Euroopan unionissa. EU:n ja 
Venäjän välisen takaisinottosopimuksen oi-
keusperusta on sopimuksessa Euroopan 
unionin toiminnasta, EUVL C 115, 9.5.2008, 
konsolidoitu toisinto, jäljempänä SEUT, 79 
artiklan 3 kohta (ent. 63 artiklan 3 kohdan b 
alakohta). EU:n ja Venäjän välisen ta-
kaisinottosopimuksen 20 artiklan mukaan jä-
senvaltiot ja Venäjä laativat täytäntöönpano-
pöytäkirjoja, joissa vahvistetaan artiklassa 
määrättyjä asioita koskevat säännöt. Näin ol-
len täytäntöönpanopöytäkirja on yhteisön te-
kemän sopimuksen toimeenpanotoimi ja tä-
ten valtioneuvoston yleisistunnon käsiteltävä 
asia VNOS 3 §:n 9 kohdan nojalla.  

Perustuslain 95 §:ssä edellytetään, että kan-
sainvälisen velvoitteen lainsäädännön alaan 
kuuluvat määräykset saatetaan valtionsisäi-
sesti voimaan erityisellä voimaansaattamis-
lailla. Tällaiset määräykset tulee saattaa voi-
maan lailla myös silloin, kun velvoitteen 
johdosta ei ole tarpeen tarkistaa kansallisen 
lainsäädännön aineellista sisältöä. Koska 
Suomen ja Venäjän välisen täytäntöönpano-
pöytäkirjan velvoitteiden toteuttamiseksi ei 
aineellista lainsäädäntöä ole tarpeen muuttaa, 
esitys sisältää vain ehdotuksen blankettilaik-
si.  

1 §. Pykälä sisältäisi säännöksen siitä, että 
pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvat 

määräykset ovat lakina voimassa sellaisina 
kuin Suomi on niihin sitoutunut. Lainsäädän-
nön alaan kuuluvat määräykset on yksilöity 
jäljempänä eduskunnan suostumuksen tar-
peellisuutta koskevassa jaksossa. 

2 §. Pykälän mukaan täytäntöönpanopöy-
täkirjan muiden määräysten voimaansaatta-
misesta ja lain voimaantulosta säädettäisiin 
valtioneuvoston asetuksella. Kansainvälisten 
sopimusten voimaansaattamista koskevan pe-
rustuslain 95 §:n 1 momentin muutos tuli 
voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2012 
(1112/2011). Perustuslain 95 §:n 1 momentin 
mukaan kansainvälisten velvoitteiden muut 
kuin lainsäädännön alaan kuuluvat määräyk-
set saatetaan voimaan asetuksella. Perustus-
lain 80 §:n nojalla asetuksen antaa valtioneu-
vosto, jos asetuksen antajasta ei ole erikseen 
säädetty. Tämän johdosta täytäntöönpano-
pöytäkirjan muiden kuin lainsäädännön alaan 
kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta 
ja lain voimaantulosta ehdotetaan säädettä-
väksi valtioneuvoston asetuksella. 

  
3  Voimaantulo  

Suomen tasavallan ja Venäjän federaation 
välillä tehdyn täytäntöönpanopöytäkirjan 12 
artiklan mukaan täytäntöönpanopöytäkirja 
tulee voimaan kolmenkymmenen päivän ku-
luttua siitä päivämäärästä kun takaisinoton 
sekakomitealle on ilmoitettu takaisinottoso-
pimuksen mukaisesti tästä täytäntöönpano-
pöytäkirjasta ja siitä, että sopimuspuolet ovat 
suorittaneet tämän täytäntöönpanopöytäkir-
jan voimaantulon edellyttämät valtionsisäiset 
menettelyt. 

Yllä mainitun mukaisesti valtioneuvosto 
päättäisi perustuslain 95 § 1 momentin ja 
myös VNOS 3 §:n 9 kohdan nojalla täytän-
töönpanopöytäkirjan hyväksymisestä sekä 
antaisi sitä koskevan voimaansaattamisase-
tuksen. Laki täytäntöönpanopöytäkirjan lain-
säädännön alaan kuuluvien määräysten voi-
maansaattamisesta on tarkoitettu tulemaan 
voimaanvaltioneuvoston asetuksella säädet-
tävänä ajankohtana samanaikaisesti täytän-
töönpanopöytäkirjan voimaantulon kanssa. 

Täytäntöönpanopöytäkirja ei sisällä määrä-
yksiä, jotka kuuluvat Ahvenanmaan itsehal-
lintolain (1144/1991) 18 §:n mukaan maa-
kunnan lainsäädäntövaltaan. 
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4  Eduskunnan suostumuksen tar-
peel l i suus ja  käsi t te lyjärjestys  

4.1 Eduskunnan suostumuksen tarpeel-
lisuus 

Perustuslain 94 §:n 1 momentin mukaan 
eduskunta hyväksyy sellaiset valtiosopimuk-
set ja muut kansainväliset velvoitteet, jotka 
sisältävät lainsäädännön alaan kuuluvia mää-
räyksiä tai ovat muutoin merkitykseltään 
huomattavia taikka vaativat perustuslain mu-
kaan muusta syystä eduskunnan suostumuk-
sen. Perustuslakivaliokunnan tulkintakäytän-
nön mukaan määräys on luettava lainsäädän-
nön alaan kuuluvaksi, jos se koskee jonkin 
perustuslaissa turvatun perusoikeuden käyt-
tämistä tai rajoittamista, jos määräys muutoin 
koskee yksilön oikeuksien ja velvollisuuksi-
en perusteita, jos määräyksen tarkoittamasta 
asiasta on perustuslain mukaan säädettävä 
lailla tai jos määräyksessä tarkoitetusta asias-
ta on jo voimassa lain säännöksiä taikka siitä 
on Suomessa vallitsevan käsityksen mukaan 
säädettävä lailla (PeVL 11/2000 vp ja PeVL 
12/2000 vp.). Täytäntöönpanopöytäkirja kuu-
luu lainsäädännön alaan muun muassa sen 
vuoksi, että määräykset koskevat yksilön oi-
keuksia ja velvollisuuksia. 

Perustuslakivaliokunnan mukaan kansain-
välisen velvoitteen määräys kuuluu näiden 
perusteiden mukaan lainsäädännön alaan siitä 
riippumatta, onko määräys ristiriidassa vai 
sopusoinnussa Suomessa lailla säädetyn 
säännöksen kanssa (PeVL 11 ja 12/2000 vp). 

Täytäntöönpanopöytäkirjassa on määräyk-
siä, jotka kuuluvat lainsäädännön alaan ja 
edellyttävät eduskunnan suostumusta. Näitä 

ovat 4 artiklan 3 kappale (kuulemisen järjes-
täminen), 6 artiklan 3 kappale (takaisinotta-
misen käytännön järjestelyt) ja 7 artiklan 3—
5 kappaleet (takaisinotettavan tai kauttakul-
kevan henkilön saattaminen).  Suomessa tä-
hän liittyvät velvoitteet toteutetaan lainsää-
dännöllä, jota on selostettu tarkemmin artik-
lojen yksityiskohtaisissa perusteluissa sekä 
Rajavartiolaitoksen ja poliisin tiedonantami-
sen osalta tarkemmin yleisperustelujen koh-
dassa 6 Riippuvuus muista esityksistä. 

 
4.2 Käsittelyjärjestys 

Suomen ja Venäjän välillä tehtyyn täytän-
töönpanopöytäkirjaan ei voida katsoa sisälty-
vän sellaisia määräyksiä, jotka koskisivat pe-
rustuslakia sen 94 §:n 2 momentissa ja 95 §:n 
2 momentissa tarkoitetulla tavalla. Täytän-
töönpanopöytäkirja voidaan hallituksen käsi-
tyksen mukaan hyväksyä äänten enemmistöl-
lä ja ehdotus voimaansaattamislaiksi voidaan 
hyväksyä tavallisen lain säätämisjärjestyk-
sessä. 

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

eduskunta hyväksyisi Euroopan yhteisön ja 
Venäjän federaation välillä tehdyn ta-
kaisinottoa koskevan sopimuksen toteutta-
mismenettelyistä Suomen tasavallan hallituk-
sen ja Venäjän federaation hallituksen välillä 
Pietarissa 12 päivänä joulukuuta 2010 teh-
dyn täytäntöönpanopöytäkirjan. 

Koska täytäntöönpanopöytäkirja sisältää 
määräyksiä, jotka kuuluvat lainsäädännön 
alaan, annetaan samalla eduskunnan hyväk-
syttäväksi seuraava lakiehdotus: 
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Lakiehdotus 

Laki 

Euroopan yhteisön ja Venäjän federaation välillä tehdyn takaisinottoa koskevan sopimuksen 
toteuttamismenettelyistä Suomen tasavallan hallituksen ja Venäjän federaation hallituksen 
välillä tehdyn täytäntöönpanopöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voi-

maansaattamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 
 

1 § 
Euroopan yhteisön ja Venäjän federaation 

välillä tehdyn takaisinottoa koskevan sopi-
muksen toteuttamismenettelyistä Suomen ta-
savallan hallituksen ja Venäjän federaation 
hallituksen välillä Pietarissa 12 päivänä jou-
lukuuta 2010 tehdyn täytäntöönpanopöytä-
kirjan lainsäädännön alaan kuuluvat määrä-

ykset ovat lakina voimassa sellaisina kuin 
Suomi on niihin sitoutunut. 

 
 

2 § 
Pöytäkirjan muiden määräysten voimaan-

saattamisesta ja tämän lain voimaantulosta 
säädetään valtioneuvoston asetuksella. 

————— 
 

Helsingissä 14 päivänä kesäkuuta 2012 

 
Pääministeri 

JYRKI KATAINEN 

 
 
 

Sisäasiainministeri Päivi Räsänen 
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Pöytäkirjan teksti 
 
SUOMEN TASAVALLAN HALLITUKSEN JA VENÄJÄN FEDERAATION HALLITUK-

SEN VÄLINEN 
TÄYTÄNTÖÖNPANOPÖYTÄKIRJA 

EUROOPAN YHTEISÖN JA VENÄJÄN FEDERAATION VÄLILLÄ  
25 PÄIVÄNÄ TOUKOKUUTA 2006 TEHDYN  

TAKAISINOTTOA KOSKEVAN SOPIMUKSEN  
TOTEUTTAMISMENETTELYISTÄ  

 
Suomen tasavallan hallitus ja Venäjän federaation hallitus, joista jäljempänä käytetään nimi-

tystä sopimuspuolet, 
jotka haluavat luoda tarvittavat edellytykset Euroopan yhteisön ja Venäjän federaation välil-

lä 25 päivänä toukokuuta 2006 tehdyn takaisinottoa koskevan sopimuksen (jäljempänä ta-
kaisinottosopimus) toteuttamiselle, 

jotka ottavat huomioon Suomen tasavallan hallituksen ja Sosialististen Neuvostotasavaltain 
liiton hallituksen kesken Suomen tasavallan ja Venäjän federaation välisellä valtakunnan rajal-
la noudatettavasta järjestyksestä ja rajatapahtumain selvittämisjärjestyksestä 23 päivänä kesä-
kuuta 1960 allekirjoitetun sopimuksen (jäljempänä rajajärjestyssopimus), 

ovat sopineet seuraavaa: 
 

1 artikla 

Toimivaltaiset viranomaiset 

1. Takaisinottosopimuksen toteuttamisesta vastaavat toimivaltaiset viranomaiset ovat: 
Suomen tasavallan sopimuspuoli: 
Toimivaltaiset viranomaiset -Maahanmuuttovirasto, Poliisi ja Rajavartiolaitos 
Venäjän federaation sopimuspuoli: 
Toimivaltainen keskusviranomainen -  Federaation Maahanmuuttopalvelu; 
Toimivaltaiset viranomaiset - Venäjän federaation ulkoasiainministeriö ja Venäjän federaa-

tion turvallisuuspalvelu. 
2. Sopimuspuolet ilmoittavat toisilleen viivyttelemättä diplomaattiteitse 1 kappaleessa mai-

nittujen toimivaltaisten viranomaisten luettelossa tapahtuneista muutoksista. 
3. Tämän täytäntöönpanopöytäkirjan toteuttamiseksi sopimuspuolet vaihtavat diplomaatti-

teitse tietoja toimivaltaisten viranomaistensa vastuunjaosta ja yhteystiedoista 30 päivän kulu-
essa sen voimaantulopäivästä. 

4. Sopimuspuolet ilmoittavat toisilleen viivyttelemättä diplomaattiteitse toimivaltaisten vi-
ranomaistensa vastuunjaon ja yhteystietojen muutoksista. 

 
2 artikla 

Takaisinottopyynnön toimittaminen ja siihen vastaaminen 

1. Takaisinottopyyntö ja vastaus siihen lähetetään ja vastaanotetaan Suomen tasavallan toi-
mivaltaisen viranomaisen ja Venäjän federaation toimivaltaisen keskusviranomaisen välillä. 

2. Takaisinottopyyntö toimitetaan postitse tai lähettiyhteyttä käyttäen. Vastaus siihen toimi-
tetaan postitse tai lähettiyhteyttä käyttäen ja lisäksi asiakirjojen siirtoon tarkoitetuilla teknisillä 
välineillä. Takaisinottopyyntö ja vastaus siihen vahvistetaan saaduksi kuittauksella. 

3. Nopeutetussa menettelyssä pyynnön esittävän sopimuspuolen raja-alueella Venäjän ja 
Suomen välisen valtakunnanrajan laittoman ylittämisen jälkeen pidätettyä henkilöä koskeva 
takaisinottopyyntö lähetetään Suomen ja Venäjän välisellä valtakunnanrajalla rajajärjestysso-
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pimuksen nojalla toimivien rajavaltuutettujen välillä takaisinottosopimuksen 6 artiklan 3 koh-
dan määräämässä ajassa ja vastaus siihen takaisinottosopimuksen 11 artiklan 3 kohdan mää-
räämässä ajassa. Muissa tapauksissa nopeutetussa menettelyssä laadittu takaisinottopyyntö ja 
vastaus siihen toimitetaan Suomen tasavallan toimivaltaisen viranomaisen ja Venäjän federaa-
tion toimivaltaisen keskusviranomaisen välillä. 

 
3 artikla 

Muut asiakirjat 

1. Jos pyynnön esittävän sopimuspuolen mielestä takaisinottosopimuksen liitteissä 2 – 5 
mainitsemattomilla muilla asiakirjoilla saattaa olla olennaista merkitystä takaisinotettavan 
henkilön kansalaisuuden määrittelemisessä tai kolmansien valtioiden kansalaisten tai kansalai-
suudettomien henkilöiden takaisinottoperusteiden toteamisessa, voidaan kyseiset asiakirjat liit-
tää pyynnön vastaanottavalle sopimuspuolelle lähetettävään takaisinottopyyntöön. 

2. Päätöksen tämän artiklan 1 kappaleessa mainittujen asiakirjojen ottamisesta huomioon ta-
kaisinottopyynnön käsittelyssä tekee pyynnön vastaanottava sopimuspuoli. 

 
4 artikla 

Kuuleminen 

1. Mikäli pyynnön esittävä sopimuspuoli ei voi esittää yhtään takaisinottosopimuksen liit-
teissä 2 ja 3 luetelluista asiakirjoista, pyynnön vastaanottava sopimuspuoli toteuttaa pyynnön 
esittävän sopimuspuolen pyynnöstä, joka on esitetty takaisinottopyynnön kohdassa D, ta-
kaisinotettavan henkilön kuulemisen hänen kansalaisuutensa selvittämiseksi. 

2. Kuulemisen toteuttaminen: 
Suomen sopimuspuoli - Suomen tasavallan Venäjän federaatiossa sijaitseva diplomaatti- tai 

konsuliedustuston tai toimivaltaisen viranomaisen edustaja toteuttaa kuulemisen; 
Venäjän sopimuspuoli - kuulemisen toteuttaa Venäjän federaation Suomen tasavallassa si-

jaitsevassa diplomaattiedustustossa tai konsulaatissa oleva toimivaltaisen keskusviranomaisen 
edustaja. Jos tällaista edustajaa ei ole, kuulemisen toteuttaa Venäjän federaation Suomen tasa-
vallassa sijaitsevan diplomaattiedustuston tai konsulaatin virkailija. 

3. Saatuaan takaisinottopyynnön ja samanaikaisesti esitetyn kuulemispyynnön pyynnön vas-
taanottanut sopimuspuoli järjestää kuulemisen 7 kalenteripäivän kuluessa. Takaisinottopyyn-
nön käsittelyn määräajat alkavat tällöin kulua siitä päivästä, jona pyynnön vastaanottanut so-
pimuspuoli on ilmoittanut kuulemisen tuloksista, kuitenkin viimeistään 10 kalenteripäivän ku-
luttua takaisinottopyynnön vastaanottamisesta. 

4. Jos kuulemisen tulokset eivät vahvista takaisinotettavan henkilön olevan pyynnön vas-
taanottaneen sopimuspuolen kansalainen, tämän artiklan 3 kappaleessa mainittu takaisinotto-
pyyntö lähetetään takaisin pyynnön lähettäneelle sopimuspuolelle suorittamatta jatkoselvitystä 
ja ilmoittamalla kuulemisen tuloksista. 

 
5 artikla 

Kauttakulkupyynnön toimittaminen ja siihen vastaaminen 

1. Kauttakulkupyyntö toimitetaan Suomen tasavallan toimivaltaisen viranomaisen ja Venä-
jän federaation toimivaltaisen keskusviranomaisen välillä postitse tai lähettiyhteyttä käyttäen 
vähintään kymmenen työpäivää ennen suunniteltua kauttakulkua. Kauttakulkupyyntö vahvis-
tetaan saaduksi kuittauksella. 
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2. Suomen toimivaltainen viranomainen tai Venäjän federaation toimivaltainen keskusvi-
ranomainen vastaa kauttakulkupyyntöön postitse tai lähettiyhteyttä käyttäen ja lisäksi asiakir-
jojen siirtoon tarkoitettuja teknisiä välineitä käyttäen viimeistään viisi työpäivää ennen suunni-
teltua kauttakulkua. Vastaus kauttakulkupyyntöön vahvistetaan saaduksi kuittauksella. Vasta-
uksesta on käytävä ilmi, hyväksyykö pyynnön vastaanottanut sopimuspuoli kauttakulun ja sil-
le suunnitellun ajan, nimetyn valtakunnanrajan ylityspaikan ja kuljetustavan sekä mahdollisen 
saattajien käytön. 

 
6 artikla 

Takaisinottaminen ja kauttakulku 

1. Sopimuspuolet määrittelevät takaisinottamista ja kauttakulkua varten seuraavat rajanyli-
tyspaikat: 

Suomen sopimuspuoli - Helsinki–Vantaan kansainvälinen lentoasema, Helsingin ja Kotkan 
satamat, kaikki rajanylityspaikat Suomen ja Venäjän välisellä valtakunnanrajalla; 

Venäjän sopimuspuoli - kaikki rajanylityspaikat Venäjän  ja Suomen välisellä valtakunnan-
rajalla, kaikki kansainväliset lentoasemat ja kaikki merisatamat. 

2. Tämän artiklan 1 kappaleessa tarkoitettujen rajanylityspaikkojen muuttumisesta sopimus-
puolet ilmoittavat toisilleen viipymättä diplomaattiteitse. 

3. Takaisinotettavan henkilön siirtopäivämäärästä, kellonajasta, tavasta ja henkilön luovut-
tamiseen käytettävästä valtakunnanrajan ylityspaikasta ja kauttakulkua koskevista järjestelyis-
tä sopimuspuolten toimivaltaiset viranomaiset sopivat kussakin tapauksessa. Nopeutetussa 
menettelyssä Suomen  ja Venäjän  välisellä valtakunnanrajalla takaisinottosopimuksen 13 ar-
tiklassa kohdassa 1 mainituista asioista sovitaan rajajärjestyssopimuksen nojalla toimivien ra-
javaltuutettujen kesken. 

4. Sopimuspuolten toimivaltaiset viranomaiset pyrkivät siihen, että kauttakulku toteutetaan 
mahdollisimman nopeasti. 

5. Pyynnön esittänyt sopimuspuoli voi tarvittaessa pyytää pyynnön vastaanottanutta sopi-
muspuolta avustamaan kauttakulussa. Tällöin pyynnön esittäneen sopimuspuolen on mainitta-
va kauttakulkupyyntölomakkeen kohdassa D (takaisinottosopimuksen liite 6), millaista apua 
se tarvitsee. Pyynnön vastaanottaneen sopimuspuolen on tässä tapauksessa ilmaistava vastauk-
sessaan, voiko se antaa pyydettyä apua. 

 
7 artikla 

Takaisinotettavan tai kauttakulkevan henkilön saattaminen 

1. Takaisinottosopimuksen liitteiden 1 ja 6 mukaisen takaisinottopyynnön D-kohdassa ja 
kauttakulkupyynnön D-kohdassa pyynnön esittävä sopimuspuoli ilmoittaa, mikäli henkilö 
joudutaan luovuttamaan saatettuna, saattajien täydelliset nimet, virka-asemat ja passin tiedot. 

2. Mikäli 1 kappaleessa mainittuja saattajia koskevat tiedot muuttuvat, pyynnön esittänyt 
sopimuspuoli ilmoittaa tästä viipymättä pyynnön vastaanottaneelle sopimuspuolelle kirjalli-
sessa muodossa ja lisäksi asiakirjojen siirtämiseen tarkoitettuja teknisiä välineitä käyttäen. 

3. Saattajien on takaisinottopyynnön vastaanottaneen sopimuspuolen valtion alueella oles-
kellessaan noudatettava pyynnön vastaanottavan sopimuspuolen lainsäädäntöä. 

4. Saattajien on suoritettava tehtävänsä siviiliasuisina. Saattajilla ei saa olla mukana aseita 
eikä muita esineitä, joiden hallussapitoa on rajoitettu pyynnön vastaanottaneen sopimuspuolen 
valtion alueella. Saattajilla on oltava mukanaan asiakirjat, joista käy ilmi, että takaisinotosta 
tai kauttakulusta on sovittu, sekä asiakirjat, jotka todistavat heidän henkilöllisyytensä, virka-
asemansa ja saattamista koskevat valtuutensa. 
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5. Sopimuspuolten toimivaltaiset viranomaiset toimivat keskenään yhteistoiminnassa kaikis-
sa kysymyksissä, jotka liittyvät saattajien oleskeluun pyynnön vastaanottaneen sopimuspuolen 
valtion alueella. Pyynnön vastaanottaneen sopimuspuolen toimivaltaiset viranomaiset avusta-
vat tarvittaessa saattajia mahdollisuuksiensa mukaan. 

 
8 artikla 

Kustannukset 

Pyynnön esittävä sopimuspuoli korvaa pyynnön vastaanottavalle sopimuspuolelle ta-
kaisinottamisen ja kauttakulun toteuttamisesta aiheutuneet kustannukset, jotka takaisinottoso-
pimuksen 16 artiklan mukaisesti kuuluvat pyynnön esittävän sopimuspuolen maksettaviksi, 
euromääräisinä 30 päivän kuluessa kulutositteiden esittämisestä. 

 
9 artikla 

Kieli 

Tämän täytäntöönpanopöytäkirjan määräysten toteuttamiseksi täytäntöönpanopöytäkirjan 3 
artiklassa ja takaisinottosopimuksen III ja IV jaksoissa mainitut asiakirjat laaditaan: 

Suomen sopimuspuoli - suomen kielellä, liitteenä käännös venäjän kielelle; 
Venäjän sopimuspuoli - venäjän kielellä, liitteenä käännös suomen kielelle. 
 

10 artikla 

Asiantuntijakonsultaatiot ja -tapaamiset 

1. Sopimuspuolten toimivaltaiset viranomaiset voivat yhteisymmärryksessä järjestää asian-
tuntijoiden työtapaamisia ja konsultaatioita tämän täytäntöönpanopöytäkirjan toteuttamiseen 
liittyvistä kysymyksistä. 

2. Kappaleessa 1 mainituissa konsultaatioissa ja tapaamisissa sopimuspuolten toimivaltaiset 
viranomaiset käyttävät englannin kieltä, mikäli ei toisin sovita. 

 
11 artikla 

Muutokset 

Tähän täytäntöönpanopöytäkirjaan voidaan tehdä muutoksia sopimuspuolten välisellä sopi-
muksella. 

 
12 artikla 

Voimaantulo ja päättyminen 

1. Sopimuspuolet ilmoittavat toisilleen kirjallisesti, kun täytäntöönpanopöytäkirjan voi-
maantulon edellyttämät valtionsisäiset menettelyt on suoritettu. 

2. Täytäntöönpanopöytäkirja tulee voimaan kolmenkymmenen päivän kuluttua siitä päivä-
määrästä kun  takaisinoton sekakomitealle on ilmoitettu takaisinottosopimuksen 20 artiklan 2 
kohdan mukaisesti tästä täytäntöönpanopöytäkirjasta ja siitä, että sopimuspuolet ovat suoritta-
neet tämän täytäntöönpanopöytäkirjan   voimaantulon edellyttämät valtionsisäiset menettelyt. 

3. Täytäntöönpanopöytäkirjan voimassaolo lakkaa takaisinottosopimuksen lakatessa olemas-
ta voimassa. 
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Tehty Pietarissa 10 päivänä joulukuuta 2010 kahtena kappaleena suomen ja venäjän kielillä 

molempien tekstien ollessa yhtä todistusvoimaiset. 
 
 
 
 
 
 
 
Suomen tasavallan    Venäjän federaation 
hallituksen puolesta    hallituksen puolesta 
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