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Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan väliaikaisesti rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta Suomen ja muiden
Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä annetun lain (1286/2003) 21 § seuraavasti:
21 §
Luovutettavaksi pyydetylle tehtävät
ilmoitukset ja tiedustelut
Kun luovutettavaksi pyydetty on pyynnön
vuoksi otettu säilöön tai muuten tavoitettu
Suomessa, keskusrikospoliisin on viipymättä
annettava luovutettavaksi pyydetylle todisteellisesti tiedoksi kiinniottamista ja luovuttamista koskeva pyyntö sekä selostettava sen
sisältö. Luovutettavaksi pyydetylle on myös
ilmoitettava, että hänellä on mahdollisuus
suostua luovuttamiseensa sekä siihen, että jäsenvaltiossa, johon hänet luovutetaan, hänet
saadaan asettaa syytteeseen, häntä rangaista
tai häneltä riistää vapaus muusta ennen luovuttamista tehdystä rikoksesta kuin siitä,
jonka perusteella luovuttamista pyydetään, ja
siihen, että hänet voidaan luovuttaa edelleen
toiseen jäsenvaltioon. Luovutettavaksi pyydetylle on lisäksi selostettava suostumusten
merkitys. Luovutettavaksi pyydetyltä on tiedusteltava, aikooko hän suostua luovuttamiseensa tai katsooko hän, että tässä laissa säädettyjä kieltäytymisperusteita tai ehtoja voi-

daan soveltaa hänen asiassaan. Luovutettavaksi pyydetyltä on tarvittaessa myös tiedusteltava, pyytääkö hän saada suorittaa vapausrangaistuksensa Suomessa.
Edellä 1 momentissa tarkoitetut ilmoitukset ja tiedustelut on tehtävä luovutettavaksi
pyydetyn ymmärtämällä kielellä. Luovutettavaksi pyydetyn oikeuteen saada tulkkausta
sovelletaan, mitä esitutkintalain (449/1987)
37 §:ssä säädetään asianosaisen oikeudesta
tulkkaukseen. Luovutettavaksi pyydetyllä on
oikeus saada kirjallinen käännös kiinniottamista ja luovuttamista koskevasta pyynnöstä
hänen ymmärtämälleen kielelle. Suomen ja
ruotsin kielen käyttämisestä säädetään kielilaissa (423/2003).
Luovutettavaksi pyydetylle voidaan 2 momentista poiketen kääntää suullisesti kiinniottamista ja luovuttamista koskeva pyyntö tai
yhteenveto pyynnöstä, jollei luovutettavaksi
pyydetyn oikeusturva edellytä pyynnön kääntämistä kirjallisesti. Kiinniottamista ja luovuttamista koskevan pyynnön kääntämiseen
sovelletaan lisäksi, mitä esitutkintalain
37 a §:ssä säädetään olennaisen esitutkintaaineistoon kuuluvan asiakirjan kääntämisestä.
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Suoritetuista toimenpiteistä on laadittava
pöytäkirja, johon on tehtävä merkinnät tehdyistä toimenpiteistä ja jossa on ilmoitettava
saatu selvitys. Keskusrikospoliisi toimittaa
pöytäkirjan ja muut asiakirjat toimivaltaiselle
syyttäjälle.
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