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1 VALTIOSÄÄNTÖ 

 

1.1 Perustuslain 25 §:n tarkistaminen 

1. Tavoite ja tehtävät 
Perustuslain tarkistaminen vaalipiirijakoa koskevilta osin. 
 
2. Hankkeeseen liittyvät asiakirjat 
Asettamispäätös 5.3.2013 
Perustuslain 25 §:n tarkistaminen. Työryhmän ehdotus (Oikeusministeriön mietintöjä 
ja lausuntoja 26/2013) 
 
3. Keskeinen sisältö 
Perustuslain 25 §:n tarkistaminen vaalipiirien vähimmäis- ja enimmäismäärän osalta. 
 
4. Organisointi 
Valmistelija: 
Majuri, Tuula, lainsäädäntöneuvos, oikeusministeriö, p. 02951 50280 
 
5. Taustatietoja 
Pääministeri Jyrki Kataisen hallituksen hallitusohjelmassa sovittiin seuraavasti: Si-
toudutaan perustuslain muutokseen siten, että vaalipiirien enimmäismääräksi Man-
ner-Suomessa kirjataan 6–12. 
 
6. Aikataulu 
Hallituksen esitys (HE 55/2014 vp) on annettu eduskunnalle 8.5.2014. Lakiehdotus 
jätettiin lepäämään ensimmäisiin vaalien jälkeisiin valtiopäiviin (LJL 1/2015 vp). 
 
7. Vaikutukset 
Perustuslain tarkistuksella turvataan poliittisen suhteellisuuden ja alueellisen edusta-
vuuden toteutumista vaaleissa. 
 
8. Muut tiedot 
OM 2/41/2013 
OM004:00/2013 
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1.2 Vaalien ajankohdat ja kansalaisten osallistumisoikeudet 

1. Tavoite ja tehtävät 
Hankkeen tavoitteena on yhtenäistää eri vaalien toimittamisajankohdat siten, että 
eduskuntavaalit, kunnallisvaalit ja tasavallan presidentin vaali toimitettaisiin huhti-
kuun kolmantena sunnuntaina, ei kuitenkaan samanaikaisesti. Lisäksi tavoitteena on 
väljentää mahdollisuuksia kunnallisten kansanäänestysten järjestämiseen. Hank-
keen taustalla on valtiovarainministeriön asettaman toimikunnan ehdotukset vaalien 
ajankohtiin ja kansalaisten osallistumisoikeuksiin liittyvistä kysymyksistä.  
 
2. Hankkeeseen liittyvät asiakirjat 
Työryhmän asettamispäätös 20.12.2013 ja esittelymuistio 
Vaalien ajankohdat ja kansalaisten osallistumisoikeudet. Työryhmän mietintö. Mietin-
töjä ja lausuntoja 31/2014. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vaalilain muuttamisesta (HE 290/2014 vp) 
Eduskunnan vastaus 21.4.2015 EV 327/2014 vp 
Laki vaalilain muuttamisesta, vahvistettu 8.5.2015, 563/2015 
 
3. Keskeinen sisältö 
Työryhmän tehtävänä oli selvittää valtiovarainministeriön asettaman toimikunnan 
ehdotusten toteuttamista ja valmistella mahdolliset lakiehdotukset, jotka koskevat 
perustuslain, vaalilain, kansalaisaloitelain ja neuvoa-antavissa kunnallisissa kansan-
äänestyksissä noudatettavasta menettelystä annetun lain muutoksia.  
 
4. Organisointi 
Parlamentaarisen työryhmän kokoonpano 
Puheenjohtaja: 
Sasi, Kimmo, kansanedustaja, Kansallisen kokoomuksen eduskuntaryhmä 
 
Jäsenet: 
Paananen, Reijo, puoluesihteeri, Sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä 
Eerola, Juho, kansanedustaja, Perussuomalaisten eduskuntaryhmä 
Tölli, Tapani, kansanedustaja, Keskustan eduskuntaryhmä 
Pekonen, Aino-Kaisa, kansanedustaja, Vasemmistoliiton eduskuntaryhmä 
Brax, Tuija, kansanedustaja, Vihreä eduskuntaryhmä 
Wallin, Stefan, kansanedustaja, Ruotsalainen eduskuntaryhmä 
Palm, Sari, kansanedustaja, Kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä 
 
Pysyvät asiantuntijat: 
Hidén, Mikael, professori (emeritus) 
Setälä, Maija, professori, Turun yliopisto 
Jääskeläinen, Arto, vaalijohtaja, oikeusministeriö 
Harjula, Heikki, johtava lakimies, Suomen Kuntaliitto 
Mäenpää, Eeva, lainsäädäntöneuvos, valtiovarainministeriö 
 
Sihteerit: 
Majuri, Tuula, lainsäädäntöneuvos, oikeusministeriö, p. 02951 50280 
Huotarinen, Heini, ylitarkastaja, oikeusministeriö 
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5. Taustatietoja 
Valtiovarainministeriön 12.6.2013 asettama, eduskuntapuolueiden puoluesihteereis-
tä koostuva toimikunta teki 24.10.2013 mm. seuraavat ehdotukset: 
Kunnallisvaalien ja tasavallan presidentin vaalin ajankohta siirretään keväälle huhti-
kuun kolmanteen sunnuntaihin. 
Kansalaisaloitteen ikärajaa alennetaan 15 vuoteen. 
Selvitetään mahdollisuus asettua ehdokkaaksi peräkkäisissä eduskunta- ja europar-
lamenttivaaleissa siten, että vielä eduskuntavaalien tuloksen vahvistamisen jälkeen 
olisi mahdollista päättää asettua ehdolle europarlamenttivaaleissa. 
 
Lisäksi kuntalakiuudistuksen valmistelun yhteydessä hallinnon kehittämisen ministe-
riryhmä (HALKE) päätti 7.6.2013 linjauksesta, jonka mukaan mahdollistetaan kunnal-
lisen kansanäänestyksen järjestäminen kunnallisvaalien ja muiden vaalien yhteydes-
sä. 
 
Näiden ehdotusten toteuttamista valmisteltiin oikeusministeriön asettamassa työ-
ryhmässä.  
 
6. Aikataulu 
Työryhmän toimikausi oli 2.1.–30.5.2014. Työryhmän mietintö valmistui kesäkuussa 
2014. Hallituksen esitys vaalilain muuttamiseksi (HE 290/2014 vp, kunnallisvaalien 
nimen muuttaminen kuntavaaleiksi sekä kuntavaalien siirtäminen lokakuusta huhti-
kuuhun) annettiin eduskunnalle 4.12.2014. Muita lakimuutoksia ei tässä vaiheessa 
esitetä. Eduskunta on hyväksynyt lain vaalilain muuttamisesta (563/2015) ja se on 
astunut voimaan 1.6.2015.  
 
Tarkoituksena on sallia neuvoa-antavien kunnallisten kansanäänestysten järjestämi-
nen vaalien yhteydessä myöhemmin annettavalla hallituksen esityksellä. 
 
7. Vaikutukset 
Hankkeella yhtenäistettäisiin eri vaalien toimittamisajankohdat ja väljennettäisiin 
mahdollisuutta kunnallisten kansanäänestysten järjestämiseen. Kansalaisaloiteoi-
keuden ikärajan alentaminen vahvistaisi nuorten osallistumisoikeuksia. 
 
8. Muut tiedot 
OM 17/41/2013 
OM018:00/2013 
 
 
 

1.3 Vaalilain esteellisyysääntelyn tarkistaminen 

1. Tavoite ja tehtävät 
Vaalilain vaaliviranomaisen esteellisyyttä koskevan esteellisyyssääntelyn selkeyttä-
minen  
 
2. Hankkeeseen liittyvät asiakirjat 
Arviomuistio 11.12.2014 
Lausuntopyyntö 11.12.2014 
 
3. Keskeinen sisältö 
Vaalilain esteellisyyssääntelyn tarkistaminen eri vaaliviranomaisten osalta. 
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4. Organisointi 
Valmistelija: 
Jussi Aaltonen, neuvotteleva virkamies, p. 02951 50560 
 
5. Taustatietoja 
Korkein hallinto-oikeus ratkaisi vuoden 2012 kunnallisvaalien jälkeen kolme kuntien 
vaaliviranomaisten esteellisyyttä koskevaa valitusta (Sipoo, Lapua ja Pyhäjärvi). Hel-
singin HaO määräsi Sipoon kunnallisvaalit uusittavaksi sillä perusteella, että eräät 
kunnan vaaliviranomaiset olisivat olleet esteellisiä. Korkein hallinto-oikeus kumosi 
päätöksen ja linjasi sekä vaalilautakunnan jäsenten että keskusvaalilautakunnan 
jäsenten esteellisyyttä ja kelpoisuutta (vuosikirjaratkaisu KHO:2013:112). KHO:n 
päätös ei kuitenkaan koskenut muita kunnan vaaliviranomaisia, joten vaalitoimitsijoi-
den ja vaalitoimikuntien sekä vaaliavustajien osalta vastaavanlaisten esteellisyysky-
symysten voidaan katsoa edelleen olevan osin avoimia. 
 
Valtioneuvoston oikeuskansleri esitti 14.3.2013 oikeusministeriön harkittavaksi, olisi-
ko esteellisyyttä koskevia ohjeita mahdollista tarkentaa tulevia vaaleja silmällä pitä-
en. 
 
Eduskunnan oikeusasiamies esitti 17.12.2013 oikeusministeriön harkittavaksi lain-
säädännön tarkistamista siten, että vaaliviranomaisten esteellisyyttä koskevat kysy-
mykset olisivat yksiselitteisen selviä. 
 
Oikeusasiamies pyysi oikeusministeriötä ilmoittamaan 30.5.2014 mennessä, mihin 
toimenpiteisiin lainsäädännön tarkistamista koskeva esitys on mahdollisesti antanut 
aihetta. OM toimitti oikeusasiamiehelle ministeriössä valmistellun luonnoksen ar-
viomuistioksi, joka oli vasta alustava virkamiesnäkemys, ja ilmoitti että oikeusministe-
riön tarkoitus on pyytää vaaliviranomaisten esteellisyyttä koskevan lainsäädännön 
tarkistamistarpeista asianomaisten eri tahojen lausunnot vuoden 2014 syyskuun lop-
puun mennessä. 
 
6. Aikataulu 
Hallituksen esitys annetaan eduskunnalle syksyn 2015 kuluessa. 
 
7. Vaikutukset 
Vaalilain tarkistamisella ehkäistään vaaliviranomaisen esteellisyyttä koskevia tulkin-
taongelmia.  
Ei taloudellisia vaikutuksia. 
 
8. Muut tiedot 
OM 42/51/2014 
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1.4 Direktiivi yhdenvertaisen kohtelun periaatteen täytäntöönpanosta  

1. Tavoite ja tehtävät 
Oikeusministeriö osallistuu neuvoston työryhmässä käytäviin neuvotteluihin neuvos-
ton direktiivistä uskonnosta tai vakaumuksesta, vammaisuudesta, iästä tai seksuaa-
lisesta suuntautumisesta riippumattoman yhdenvertaisen kohtelun periaatteen täy-
täntöönpanosta. 
 
2. Hankkeeseen liittyvät asiakirjat 
KOM(2008) 426 lopullinen, ehdotus neuvoston direktiiviksi 
SEK(2008) 2180, komission yksiköiden valmisteluasiakirja, vaikutusten arviointi 
P6 TA(2009) 0211, Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 
U 44/2008 vp 
TyVL 22/2008 vp 
PeVL 34/2008 vp 
SuVP 48/2009 vp 
PeVP 41/2010 vp 
TyVL 10/2010 vp 
 
3. Keskeinen sisältö 
Direktiivin tarkoituksena on torjua uskontoon tai vakaumukseen, vammaisuuteen, 
ikään tai seksuaaliseen suuntautumiseen perustuvaa syrjintää. Direktiiviä sovellettai-
siin julkisella ja yksityisellä sektorilla, kun on kyse sosiaalisesta suojelusta, sosiaali-
turva ja terveydenhuolto mukaan lukien, sosiaalietuuksista, koulutuksesta ja yleisesti 
saatavilla olevien tavaroiden ja palveluiden saatavuudesta ja tarjonnasta, asuminen 
mukaan lukien. 
 
4. Organisointi 
Valmistelijat: 
Makkonen, Timo, erityisasiantuntija, oikeusministeriö, p. 02951 50230 
von Troil, Charlotta, lainsäädäntösihteeri, oikeusministeriö, p. 02951 50335 
 
5. Taustatietoja 
Ehdotuksen tavoitteena on täydentää EU:n nykyistä syrjinnänvastaista sääntelyä ja 
näin luoda aikaisempaa yhdenmukaisempi vähimmäistaso suojalle syrjintää vastaa. 
Ehdotuksen oikeusperustana toimivan SEUT 19 artiklan nojalla on aikaisemmin an-
nettu kolme syrjinnänvastaista säädöstä (neuvoston direktiivit 2000/43/EY, 
2000/78/EY ja 2004/113/EY). 
 
6. Aikataulu 
Ehdotuksen käsittely neuvoston työryhmässä alkoi heinäkuussa 2008 ja sitä on sen 
jälkeen käsitelty seuranneilla puheenjohtajuuskausilla. Kesäkuussa 2015 työllisyys-, 
sosiaalipolitiikka-, terveys- ja kuluttaja-asioiden neuvosto otti tiedoksi puheenjohta-
jamaan tilannekatsauksen asiassa. Neuvottelut ehdotuksesta jatkuvat. 
 
7. Vaikutukset 
Direktiivi yhdenmukaistaisi yhteisöjen nykyistä syrjinnänvastaista sääntelyä. Direktiivi 
edellyttäisi hyväksytyksi tullessaan eräitä tarkistuksia kansalliseen yhdenvertaisuus-
lainsäädäntöön. 
 
8. Muut tiedot 
OM 7/469/2008 
EU/2008/1180 
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1.5 Vaali- ja puoluerahoituslainsäädännön tarkistaminen 

1. Tavoite ja tehtävät 
 
Työryhmän tehtävä oli selvittää vaali- ja puoluerahoitusta koskevan lainsäädännön 
uudistamistarpeet eduskunnan tarkastusvaliokunnan mietinnöissä TrVM 9/2013 vp. 
ja TrVM 6/2014 vp. esitettyjen havaintojen pohjalta ja tehdä ehdotukset lainsäädän-
nön tai muun sääntelyn tarkistamiseksi tarvittavilta osin. 
 
2. Hankkeeseen liittyvät asiakirjat 
Tarkastusvaliokunnan mietinnöt TrVM 9/2013 vp ja TrVM 6/2014 vp 
 
3. Keskeinen sisältö 
Puoluelain ja ehdokkaan vaalirahoituksesta annetun lain tarkistaminen 
 
4. Organisointi 
Valmistelija: 
Heini Huotarinen, ylitarkastaja, p. 02951 50127 
 
5. Taustatietoja 
Eduskunta edellytti 11.2.2014, että valtioneuvosto ryhtyy toimenpiteisiin ja selvittää 
vaali- ja puoluerahoitusta koskevat uudistamistarpeet, kannanotto tarkastusvaliokun-
nan mietinnön 9/2013 vp. johdosta. Puoluelain 9§:n muuttamista koskeva kirjaus 
sisältyi pääministeri Juha Sipilän hallituksen ohjelmaan. 
 
6. Aikataulu 
Työryhmän toimikausi oli 1.12.2014–15.4.2015. Hallituksen esitys on tarkoitus antaa 
eduskunnalle syksyllä 2015.  
 
7. Vaikutukset 
Tarkoituksena on parantaa vaali- ja puoluerahoituksen avoimuutta sekä selkeyttää 
sääntelyä. 
 
8. Muut tiedot 
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2 HALLINTOMENETTELY JA HALLINTOLAINKÄYTTÖ 

 

2.1 Oikeudenkäynti hallintoasioissa  

1. Tavoite ja tehtävät 
Tavoitteena on säätää oikeudenkäyntimenettelystä hallintoasioissa nykyistä täsmäl-
lisemmin ja informatiivisemmin. 
 
2. Hankkeeseen liittyvät asiakirjat 
Hallintolainkäytön horisontaaliryhmän väliraportti 1.5.2000 ja loppuraportti 
30.11.2001 
Hallintolainkäytön kehittämisohjelma 2004–2007 (Oikeusministeriön lausuntoja ja 
selvityksiä 2004:10) sekä muistio 19.9.2005 ohjelman tilanteesta syksyllä 2005 
Hallintolainkäytön kehittämistarpeita. Näkökohtia lainvalmistelun pohjaksi (Oikeus-
ministeriön julkaisu 2006:4) 
Hallintolainkäyttötoimikunnan asettamiskirje 26.9.2007 taustamuistioineen 
Hallintolainkäytön nykytila ja kehittämistarpeet. Raportti hallintotuomioistuinten lain-
käyttöhenkilökunnan kyselystä (Oikeusministeriön lausuntoja ja selvityksiä 2008:18) 
Hallintolainkäytön nykytila ja kehittämistarpeet. Raportti kyselystä asiamiehille ja 
avustajille (Oikeusministeriön lausuntoja ja selvityksiä 2009:17) 
Hallintolainkäytön kehittäminen. Prosessityöryhmän välimietintö (Oikeusministeriön 
työryhmämietintöjä 2009:19) 
Hallintolainkäytön kehittäminen. Lausuntotiivistelmä prosessityöryhmän välimietin-
nöstä (Oikeusministeriön mietintöjä ja lausuntoja 63/2010) 
Oikeudenkäynti hallintoasioissa. Prosessityöryhmän mietintö (Oikeusministeriön mie-
tintöjä ja lausuntoja 4/2011) 
Oikeudenkäynti hallintoasioissa. Tiivistelmä prosessityöryhmän loppumietinnöstä 
saaduista lausunnoista (Oikeusministeriön mietintöjä ja lausuntoja 40/2011) 
 
3. Keskeinen sisältö 
Prosessityöryhmä on laatinut ehdotuksen uudeksi laiksi oikeudenkäynnistä hallinto-
asioissa. Uusi laki korvaisi hallintolainkäyttölain (586/1996). Ehdotuksen laatimisessa 
on otettu huomioon hallintolainkäyttölain soveltamisesta saadut käytännön koke-
mukset sekä muut hallintolainkäytön kehittämishankkeet. 
 
4. Organisointi 
Valmistelijat: 
Manner, Arja, lainsäädäntöneuvos, oikeusministeriö, lainvalmisteluosasto, 
p. 02951 50450 
Attila, Eeva, lainsäädäntöneuvos, oikeusministeriö, lainvalmisteluosasto, 
p. 02951 50328 
Tarkka, Anna-Stiina, lainsäädäntösihteeri, oikeusministeriö, lainvalmisteluosasto, 
p. 02951 50241 
 
5. Taustatietoja 
Hallintolainkäyttölaki (586/1996) tuli voimaan 1.12.1996. Hallintolainkäytön kehittä-
mistarpeita on tarkasteltu edellä mainittujen asiakirjojen lisäksi esimerkiksi oikeustur-
va-asiain neuvottelukunnan vuosikertomuksissa 2001–2002 ja 2002–2003 sekä 
tuomioistuinlaitoksen kehittämiskomitean mietinnössä (KM 2003:3). 
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6. Aikataulu 
Prosessityöryhmän toimikausi on päättynyt 31.12.2010. Työryhmä on antanut väli-
mietinnön vuoden 2009 lopussa (Oikeusministeriön työryhmämietintöjä 2009:19) ja 
loppumietinnön vuoden 2010 lopussa (Oikeusministeriön mietintöjä ja lausuntoja 
4/2011). Mietinnöistä saaduista lausunnoista on laadittu lausuntotiivistelmät (Oike-
usministeriön mietintöjä ja lausuntoja 63/2010 ja Oikeusministeriön mietintöjä ja lau-
suntoja 40/2011). Ehdotuksen jatkovalmistelu on vireillä oikeusministeriössä. Uudis-
tukset on tarkoitus toteuttaa v. 2015 alkaneella vaalikaudella. 
 
7. Vaikutukset 
Hallintolainkäytön menettelyn kehittämisellä parannetaan kansalaisten oikeusturvaa 
sekä tehostetaan hallintotuomioistuinten ja muiden hallintolainkäyttöelinten toimin-
taa. 
 
8. Muut tiedot 
OM 17/41/2015 
OM014:00/2015 
 
 
 

2.2 Oikaisuvaatimus- ja valituslupajärjestelmän laajentaminen sekä 
asioiden hajauttaminen 

1. Tavoite ja tehtävät 
Tavoitteena on yhdenmukaistaa ja selkeyttää muutoksenhakujärjestelmää sekä ly-
hentää muutoksenhakuasioiden käsittelyaikoja. Lisäksi tavoitteena on hallinto-
oikeuksien kehittäminen mahdollisimman tasavahvoina yleisinä ensi asteen muutok-
senhakutuomioistuimina. 
 
2. Hankkeeseen liittyvät asiakirjat 
Hallintolainkäytön horisontaaliryhmän väliraportti 1.5.2000 ja 
loppuraportti 30.11.2001 
Hallintolainkäytön kehittämisohjelma 2004–2007 (Oikeusministeriön lausuntoja ja 
selvityksiä 2004:10) sekä muistio 19.9.2005 ohjelman tilanteesta syksyllä 2005 
Hallintolainkäytön kehittämistarpeita. Näkökohtia lainvalmistelun pohjaksi (Oikeus-
ministeriön julkaisu 2006:4) 
Hallintolainkäyttötoimikunnan asettamiskirje 26.9.2007 taustamuistioineen 
Hallintolainkäytön nykytila ja kehittämistarpeet. Raportti hallintotuomioistuinten lain-
käyttöhenkilökunnan kyselystä (Oikeusministeriön lausuntoja ja selvityksiä 2008:18) 
Hallintolainkäytön nykytila ja kehittämistarpeet. Raportti kyselystä asiamiehille ja 
avustajille (Oikeusministeriön lausuntoja ja selvityksiä 2009:17) 
Tehtävien jako hallintotuomioistuinten kesken. Hallintolainkäytön tasotyöryhmän mie-
tintö (Oikeusministeriön mietintöjä ja lausuntoja 78/2010) 
Tehtävien jako hallintotuomioistuinten kesken. Lausuntotiivistelmä tasotyöryhmän 
mietinnöstä (Oikeusministeriön mietintöjä ja lausuntoja 30/2011) 
HE 230/2014 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle eräiden hallintoasioiden muutok-
senhakusäännösten tarkistamisesta 
 
3. Keskeinen sisältö 
Tasotyöryhmä on ehdottanut oikaisuvaatimus- ja valituslupajärjestelmän laajentamis-
ta uusiin asiaryhmiin. Lisäksi työryhmä on ehdottanut, että yhteen hallinto-oikeuteen 
keskitettyjä asiaryhmiä hajautettaisiin useampaan hallinto-oikeuteen.   
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4. Organisointi 
Valmistelijat: 
Manner, Arja, lainsäädäntöneuvos, oikeusministeriö, lainvalmisteluosasto,  
p. 02951 50450 
Attila, Eeva, lainsäädäntöneuvos, oikeusministeriö, lainvalmisteluosasto,  
p. 02951 50328 
 
5. Taustatietoja 
Oikaisuvaatimusjärjestelmän kehittämistä koskevat hallintolain (434/2003) ja hallinto-
lainkäyttölain muutokset (lait 581 ja 582/2010) tulivat voimaan 1.8.2010. 
 
6. Aikataulu 
Eduskunta on hyväksynyt uudistukseen kuuluvat lait ja ne on vahvistettu. Lait (891–
1068/2015) tulevat voimaan 1.1.2016.  
 
7. Vaikutukset 
Hallintolainkäytön järjestelmän kehittämisellä parannetaan kansalaisten oikeusturvaa 
sekä tehostetaan hallintotuomioistuinten ja muiden hallintolainkäyttöelinten toimin-
taa. 
 
8. Muut tiedot 
OM 19/41/2013 
OM008:00/2014 
 
 
 

2.3 Todistelu hallintolainkäytössä  

1. Tavoite ja tehtävät 
Tavoitteena on uudistaa hallintolainkäyttöä koskevat todistelusäännökset samanai-
kaisesti oikeudenkäymiskaaren 17 luvun todistelusäännösten uudistamisen kanssa.  
 
2. Hankkeeseen liittyvät asiakirjat 
Hallintolainkäytön nykytila ja kehittämistarpeet. Raportti hallintotuomioistuinten lain-
käyttöhenkilökunnan kyselystä (Oikeusministeriön lausuntoja ja selvityksiä 2008:18) 
Hallintolainkäytön nykytila ja kehittämistarpeet. Raportti kyselystä asiamiehille ja 
avustajille (Oikeusministeriön lausuntoja ja selvityksiä 2009:17) 
Vertailua eräistä todistusoikeudellisista kysymyksistä Suomessa, Ruotsissa, Norjas-
sa ja Tanskassa (Oikeusministeriön selvityksiä ja ohjeita 65/2012) 
Todistelu yleisissä tuomioistuimissa (Oikeusministeriön mietintöjä ja lausuntoja 
69/2012) 
Todistelu yleisissä tuomioistuimissa. Lausuntokooste (Oikeusministeriön mietintöjä ja 
lausuntoja 2013:30) 
Hallintolainkäytön kehittäminen. Prosessityöryhmän välimietintö (Oikeusministeriön 
työryhmämietintö 2009:19) 
Hallintolainkäytön kehittäminen. Lausuntotiivistelmä prosessityöryhmän välimietin-
nöstä (Oikeusministeriön mietintöjä ja lausuntoja 2010:63) 
Oikeudenkäynti hallintoasioissa. Prosessityöryhmän mietintö (Oikeusministeriön mie-
tintöjä ja lausuntoja 4/2011) 
Oikeudenkäynti hallintoasioissa. Tiivistelmä prosessityöryhmän loppumietinnöstä 
saaduista lausunnoista (Oikeusministeriön mietintöjä ja lausuntoja 2011:40) 
HE 245/2014 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi hallintolainkäyttölain muutta-
misesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi  
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3. Keskeinen sisältö 
Hallintolainkäyttölain (586/1996) ja eräiden muiden lakien todistelua koskevia sään-
nöksiä muutetaan siten, että ne ovat yhteensopivia oikeudenkäymiskaaren ja siihen 
liittyvien todistelua yleisissä tuomioistuimissa koskevien säännösten kanssa, joiden 
uudistamista koskeva hanke on vireillä oikeusministeriössä.  
 
4. Organisointi 
Valmistelijat: 
Manner, Arja, lainsäädäntöneuvos, oikeusministeriö, lainvalmisteluosasto, 
p. 02951 50450 
Attila, Eeva, lainsäädäntöneuvos, oikeusministeriö, lainvalmisteluosasto, 
p. 02951 50328 
Tarkka, Anna-Stiina, lainsäädäntösihteeri, oikeusministeriö, lainvalmisteluosasto, 
p. 02951 50241 
 
5. Taustatietoja 
Eduskunta on hyväksynyt oikeudenkäymiskaaren 17 luvun todistelusäännösten uu-
distuksen. Uudet säännökset (laki 732/2015) tulevat voimaan 1.1.2016. 
 
6. Aikataulu 
Eduskunta on hyväksynyt uudistukseen kuuluvat lait ja ne on vahvistettu. 
Lait (891–1068/2015) tulevat voimaan 1.1.2016.  
 
7. Vaikutukset 
 
 
8. Muut tiedot 
OM 6/41/2014 
OM009:00/2014 
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7. Vaikutukset 
Hankkeella pyritään tarpeettoman ja päällekkäisen sääntelyn tarkistamiseen ja sitä 
kautta myös kustannusten vähentämiseen. Hankkeessa otetaan huomioon myös 
EU:n henkilötietojen käsittelyä koskevien säännösten uudistamisesta johtuvat muu-
tostarpeet. 
 
8. Muut tiedot 
OM 2/41/2003 
OM012:00/2005 
 
 
 

3.2 Rikosasioissa tehtävässä EU:n poliisi- ja oikeudellisessa 
yhteistyössä käsiteltävien henkilötietojen suojaaminen  

1. Tavoite ja tehtävät 
Työryhmän tulee laatia ehdotus tietosuojapuitepäätöksen kansallista täytäntöönpa-
noa koskevaksi lainsäädännöksi siltä osin kuin puitepäätös koskee henkilötietojen 
käsittelyä rikoksista syyttämiseksi ja rikosoikeudellisten seuraamusten täytäntöönpa-
nemiseksi.  
 
Työryhmä voi tarvittaessa laatia ehdotuksia puitepäätöksen täytäntöönpanemiseksi 
myös niiltä osin kuin puitepäätös koskee tulliviranomaisten suorittamaa henkilötieto-
jen käsittelyä rikosten torjumiseksi, tutkimiseksi ja selvittämiseksi. 
 
Työryhmän ehdotus on laadittava hallituksen esityksen muotoon. 
 
2. Hankkeeseen liittyvät asiakirjat 
Neuvoston puitepäätös 2008/977/YOS rikosasioissa tehtävässä poliisi- ja oikeudelli-
sessa yhteistyössä käsiteltävien henkilötietojen suojaamisesta 
U 48/2005 vp 
HaVL 2/2006 vp, PeVL 27/2006 vp, HaVL 54/2006 vp, HaVL 3/2007 vp ja HaVL 
18/2007 vp 
Asettamispäätös 16.3.2011 (OM 5/41/2011) 
Määräajan jatkamista koskevat päätökset 15.6.2011, 14.12.2011 ja 10.2.2012 (OM 
5/41/2011)  
 
3. Keskeinen sisältö 
Tietosuojapuitepäätöksen tarkoituksena on varmistaa korkeatasoinen suoja luonnol-
listen henkilöiden perusoikeuksille ja -vapauksille ja erityisesti oikeus yksityisyyteen 
henkilötietojen käsittelyssä rikosasioissa tehtävässä poliisi- ja oikeudellisessa yhteis-
työssä. Puitepäätös täydentää useita instrumentteja, joilla on lisätty yhteistyötä EU:n 
poliisi- ja oikeudellisessa yhteistyössä rikosoikeuden alalla ja joiden tarkoituksena on 
lisätä rajat ylittävää tietojenvaihtoa. Puitepäätös sisältää muun muassa henkilötieto-
jen käsittelyä koskevat yleiset säännökset sekä säännökset arkaluonteisten henkilö-
tietojen käsittelystä, tietojen oikaisemisesta, poistamisesta ja suojaamisesta, rekiste-
röidyn informoinnista, vahingonkorvauksesta ja seuraamuksista. Puitepäätös koskee 
vain rajat ylittävää henkilötietojen käsittelyä. Suomi on kuitenkin pitänyt perusteltuna, 
että puitepäätös pantaisiin täytäntöön myös puhtaasti kansallisen henkilötietojen 
käsittelyn osalta. 
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4. Organisointi 
Työryhmän kokoonpano 
Puheenjohtaja: 
Rantalankila, Leena, neuvotteleva virkamies, oikeusministeriö, lainvalmisteluosasto, 
p. 02951 50152 
 

Jäsenet: 
Hartoneva, Anne, hallitussihteeri, oikeusministeriö, kriminaalipoliittinen osasto 
Väisänen, Merja, hallitussihteeri, oikeusministeriö, oikeushallinto-osasto 
Jalkanen, Virpi, neuvotteleva virkamies, Valtakunnansyyttäjänvirasto 
Aalto, Tauno, toimialajohtaja, Oikeusrekisterikeskus 
Lumme, Jere, ylitarkastaja, valtiovarainministeriö, vero-osasto 
Suuripää, Keijo, poliisiylitarkastaja, sisäasiainministeriö, poliisiosasto 
 
Puheenjohtaja toimii työryhmän sihteerinä. 
 
5. Taustatietoja 
Tietosuojapuitepäätös perustuu Eurooppa neuvoston 4. marraskuuta 2004 hyväk-
symään Haagin ohjelmaan. Ohjelmassa komissiota kehotetaan tekemään ehdotuk-
sia jäsenvaltioiden välisen lainvalvontatiedon vaihdon helpottamiseksi. Ohjelmassa 
painotetaan, että ehdotuksissa on tarkoin otettava huomioon henkilötietojen suojaa 
koskevat keskeiset periaatteet. Euroopan unionin neuvosto hyväksyi tietosuojapuite-
päätöksen 27 päivänä marraskuuta 2008. 
 
6. Aikataulu  
Työryhmän toimikausi oli 16.3.2011–30.6.2011. Työryhmän määräaikaa jatkettiin 
30.6.2012 saakka. Hallituksen esitys viimeistellään työryhmän jäsenten muodosta-
massa verkostossa. Hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle syksyllä 
2015. 
 
7. Vaikutukset  
Tietosuojapuitepäätöksen täytäntöönpanolla vahvistetaan luonnollisten henkilöiden 
perusoikeuksia ja perusvapauksia ja erityisesti heidän oikeuttaan yksityisyyteen, kun 
henkilötietoja käsitellään rikosten torjumiseksi, tutkimiseksi, selvittämiseksi tai niistä 
syyttämiseksi tai rikosoikeudellisten seuraamusten täytäntöönpanemiseksi. 
 
8. Muut tiedot  
OM 5/41/2011 
OM002:00/2011 
 
 
 

3.3 Euroopan unionin tietosuojalainsäädännön uudistaminen  

1. Tavoite ja tehtävät  
Komissio antoi 4.11.2010 tiedonannon kattavasta lähestymistavasta henkilötietojen 
suojaan Euroopan unionissa ja sen jälkeen 29.1.2012 ehdotuksen yleiseksi tie-
tosuoja-asetukseksi KOM (2012) 11 lopullinen ja tietosuojadirektiiviksi KOM (2012) 
10 lopullinen. Ehdotuksen tavoitteena on luoda Euroopan unionille ajanmukainen, 
vahva, yhtenäinen ja kattava tietosuojakehys. Lisäksi ehdotuksen tavoitteena on 
parantaa luottamusta online-palveluihin ja näin edistää EU:n digitaalista sisämarkki-
noiden kehittämistä. 
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2. Hankkeeseen liittyvät asiakirjat 
KOM(2010) 609 lopullinen 
Euroopan tietosuojavaltuutetun komission tiedonantoa koskeva lausunto 17.1.2011, 
5366/11 
E 119/2010 vp 
HaVL 36/2010 vp 
KOM (2012) 10 lopullinen 
KOM (2012) 11 lopulllinen 
U 21/2012 vp sekä U-jatkokirjeet 26.4.2013, 24.9.2014, 18.11.2014, 26.2.2015 ja 
28.5.2015 ja 11.9.2015 
PeVL 12/2012 vp 
HaVL 11/2012 vp, HaVL 6/2013 vp, HaVL 22/2014 vp ja HaVL 30/2014 vp, 36/2014 
vp ja 2/2015 vp 
Euroopan tietosuojavaltuutetun komission ehdotusta koskeva lausunto 7375/12 
 
3. Keskeinen sisältö 
Keskeisinä tavoitteina on yksilön oikeuksien ja sisämarkkinaulottuvuuden lujittami-
nen, rikosasioissa tehtävää poliisi- ja oikeudellista yhteistyötä koskevien tietosuoja-
sääntöjen tarkistaminen, tietosuojan globaalin ulottuvuuden huomioon ottaminen ja 
tietosuojasääntöjen täytäntöönpanon valvonnan tehostaminen institutionaalisia jär-
jestelyjä lujittamalla.  
 
Uudistusehdotus sisältää ehdotuksen asetukseksi, jolla vahvistettaisiin EU:n yleinen 
tietosuojakehys (yleinen tietosuoja-asetus), ja ehdotuksen direktiiviksi, jolla vahvis-
tettaisiin säännöt henkilötietojen suojaamiseksi tilanteissa, joissa niitä käsitellään 
rikosten torjumista, tutkimista, selvittämistä ja syytteeseenpanoa tai rikosoikeudellis-
ten seuraamusten täytäntöönpanoa varten (tietosuojadirektiivi). 
 
Yleisellä tietosuoja-asetuksella kumottaisiin EY:n henkilötietodirektiivi 95/46/EY. Tie-
tosuojadirektiivillä kumottaisiin v. 2008 annettu tietosuojapuitepäätös, joka on en-
simmäinen yleinen tietosuojainstrumentti EU:ssa näillä aloilla, ja jonka täytäntöönpa-
no on vielä kesken useissa jäsenvaltioissa ml. Suomessa. 
 
4. Organisointi 
Valmistelijat: 
Vettenranta, Leena, erityisasiantuntija, oikeusministeriö, 
p. 02951 503732 (tietosuo-ja-asetus) 
Talus, Anu, EU-asiantuntija, oikeusministeriö, p. 02951 50586 (tietosuoja-asetus) 
Rantalankila, Leena, neuvotteleva virkamies, oikeusministeriö, 
p. 02951 50152 (tietosuojadirektiivi) 
 
5. Taustatietoja 
Tekniikan nopea kehitys ja globalisoituminen ovat tuoneet mukanaan uusia haasteita 
henkilötietojen suojeluun. Henkilötietoja kerätään yhä kehittyneemmin keinoin, joita 
on entistä vaikeampi havaita. Näiden haasteiden vuoksi EU:n on luotava kattava ja 
johdonmukainen lähestymistapa, joka takaa, että yksilön tietosuojaa koskevaa pe-
rusoikeutta noudatetaan täysimääräisesti sekä EU:ssa että sen ulkopuolella.  
 
Oikeusministeriö on järjestänyt 2.3.2012 ja 15.2.2013 julkisen kuulemis- ja keskuste-
lutilaisuuden komission ehdotuksista. Se järjesti myös 22.9.2015 julkisen ja yksityi-
sen sektorin eri tahoille tiedotustilaisuuden tietosuojapaketin neuvottelutilanteesta ja 
hankkeen etenemisestä. 
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6. Aikataulu 
Neuvosto hyväksyi päätelmänsä komission tiedonannosta oikeus- ja sisäasiat neu-
voston kokouksessa 24.–25.2.2011 ja Euroopan parlamentti antoi päätöslauselman-
sa kattavasta lähestymistavasta henkilötietojen suojaan EU:ssa 6.7.2011. 
 
Parlamentin LIBE-valiokunta äänesti komission ehdotuksia koskevasta mietinnös-
tään 21.10.2013. Euroopan parlamentti äänesti kannastaan yleiseen tietosuoja-
asetusehdotukseen ja tietosuojadirektiiviehdotukseen maaliskuussa 2014. Se hy-
väksyi LIBE-valiokunnan mietinnön sellaisenaan. 
 
Neuvoston yleisnäkemys EU:n tietosuoja-asetusehdotuksesta hyväksyttiin 15.–
16.6.2015 pidetyssä oikeus- ja sisäasiat neuvostossa ja kolmikantaneuvottelut siitä 
Euroopan parlamentin ja komission kanssa ovat alkaneet. Neuvoston yleisnäkemys 
tietosuojadirektiiviehdotuksesta on tarkoitus hyväksyä 8.-9.10.2015 pidettävässä 
oikeus- ja sisäasiat neuvostossa.  
 
Tietosuoja-asetuksen valmistelua on käsitelty EU-ministerivaliokunnassa osana 
OSA-neuvostovalmistelua 16.–18.7.2012, 17.–19.10.2012, 5.12.2012, 14.–
15.1.2013, 1.3.2013, 31.5.2013, 10.–12.7.2013 (kirjallinen menettely) sekä 
4.10.2013, 27.–29.11.2013 (kirjallinen menettely), 15.–17.1.2014 (kirjallinen menet-
tely), 26.2.2014, 3.6.2014 ja 2.–4.7.2014 (kirjallinen menettely) ja 12.6.2015. 
 
7. Vaikutukset 
Uudistus vahvistaisi henkilötietojen suojaa ja selkeyttäisi nykyistä henkilötietojen 
suojaa koskevaa sääntelyä. 
 
8. Muut tiedot 
OM 1/473/2012 
OM2010-00422 
EU/2010/1665 
 
 
 

3.4 Euroopan unionin ja Amerikan yhdysvaltojen välinen 
henkilötietojen suojaa koskeva sopimus  

1. Tavoite ja tehtävät  
Hankkeen tavoite on sopimuksen tekeminen EU:n ja USA:n välillä henkilötietojen 
suojasta, kun henkilötietoja siirretään ja käsitellään rikosten, mukaan lukien terroris-
mi, ehkäisemistä, tutkintaa, paljastamista ja syytteeseenpanoa varten rikosasioissa 
tehtävän poliisiyhteistyön ja oikeudellisen yhteistyön puitteissa. 
 
2. Hankkeeseen liittyvät asiakirjat 
15851/09 
17480/10 RESTREINT UE 
E 9/2010 vp, HaVL 7/2010 vp ja HaVL 18/2010 vp 
 
3. Keskeinen sisältö 
Henkilötietoja voidaan siirtää EU:n ulkopuolelle ainoastaan, jos kyseisessä maassa 
taataan riittävä tietosuojan taso. Sopimuksen tarkoituksena on varmistaa yksilöiden 
perusoikeuksien ja -vapauksien korkeatasoinen suoja ja erityisesti oikeus yksityisyy-
den suojaan henkilötietojen käsittelyssä, kun EU:n ja USA:n toimivaltaiset viran-
omaiset siirtävät ja käsittelevät henkilötietoja rikosten, mukaan lukien terrorismi, eh-
käisemistä, tutkintaa, paljastamista tai syytteeseenpanoa varten.  



27 

4. Organisointi 
Valmistelija: 
Rantalankila, Leena, neuvotteleva virkamies, oikeusministeriö, p. 02951 50152 
 
5. Taustatietoja 
Henkilötietojen käsittely ja siirto katsotaan olennaiseksi osaksi rikosten ja terrorismin 
tehokasta torjuntaa. EU on lisännyt poliisiyhteistyötä ja oikeudellista yhteistyötä ri-
kosasioissa USA:n kanssa vuoden 2001 terrori-iskujen jälkeen. Koska EU:n ja 
USA:n lähestymistavat henkilötietojen suojaan poikkeavat osin toisistaan, sopimuk-
sella on tarkoitus varmistaa henkilötietojen riittävä suoja.  
 
6. Aikataulu 
EU:n neuvosto valtuutti 3.12.2010 komission aloittamaan EU:n puolesta neuvottelut 
sopimuksen tekemisestä ja hyväksyi sopimusta koskevat neuvotteluohjeet. Komissio 
on ilmoittanut, että neuvottelut on saatu päätökseen 8.9.2015. Sopimus voidaan teh-
dä vasta kun neuvosto ja Euroopan parlamentti ovat hyväksyneet neuvottelutulok-
sen. 
 
7. Vaikutukset 
Sopimus takaisi selkeän ja yhdenmukaisen, oikeudellisesti sitovan viitekehyksen 
henkilötietojen suojaa koskeville periaatteille. Sopimus, jolla varmistetaan henkilötie-
tojen suoja ja yksityisyys, mahdollistaa EU:n ja USA:n tiiviimmän yhteistyön lainval-
vontatarkoituksissa tapahtuvassa henkilötietojen vaihdossa ja helpottaa tulevia hen-
kilötietojen siirtoa koskevia EU:n ja USA:n välisiä neuvotteluja. 
 
8. Muut tiedot 
Sopimus tulee osana EU-oikeutta Suomea sitovaksi eikä se edellytä erillistä voi-
maansaattamista. 
EU/2010/0702 
 
 
 

3.5 Euroopan unionin ja Kanadan välinen sopimus lentoyhtiöiden 
matkustajarekisteritietojen siirtämisestä ja käytöstä  

1. Tavoite ja tehtävät  
Hankkeen tavoite on sopimuksen tekeminen EU:n ja Kanadan välillä lentoyhtiöiden 
PNR- eli matkustajarekisteritietojen siirtämisestä ja käytöstä terrorismin ja muun va-
kavan kansainvälisen rikollisuuden ehkäisemiseksi ja torjumiseksi. 
 
2. Hankkeeseen liittyvät asiakirjat 
16085/1/10 REV 1 RESTREINT UE 
16085/1/10 REV 1 COR 1 (fi) RESTREINT UE 
16419/1/13 REV 1 JAI 1022 CDN 15 RELEX 1038 DATAPROTECT 171 
12652/13 JAI 657 CDN 11 DATAPROTECT 112 AVIATION 116 RELEX 695 + REV 
1 (fi) 
12653/13 JAI 658 CDN 12 DATAPROTECT 113 AVIATION 117 RELEX 696 + REV 
1 (fi) 
12657/13 JAI 659 CDN 13 DATAPROTECT 114 AVIATION 118 RELEX 697+ REV 1 
(en) + REV 2 (fi) + REV 3 (fr) 
 
E 85/2010 vp, HaVL 30/2010 vp 
U 67/2013 vp, HaVL 21/2013 vp 
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3. Keskeinen sisältö 
Sopimuksella velvoitettaisiin lentoyhtiöt, joilla on varausjärjestelmiä EU:n jäsenvalti-
oiden alueella ja/tai siellä käsiteltyjä lentomatkustajia koskevia PNR-tietoja (passen-
ger name record) siirtämään EU:sta peräisin olevia PNR-tietoja Kanadan toimivaltai-
selle viranomaiselle käytettäväksi terrorismin ja muun vakavan kansainvälisen rikolli-
suuden ehkäisemiseksi ja torjumiseksi. Kanada puolestaan takaisi riittävän suojan 
lentomatkustajien henkilötiedoille.  
 
4. Organisointi 
Valmistelija: 
Rantalankila, Leena, neuvotteleva virkamies, oikeusministeriö, p. 02951 50152 
 
5. Taustatietoja 
Kanadan lainsäädännön nojalla kaikkien matkustajaliikennettä Kanadasta tai Kana-
daan harjoittavien lentoyhtiöiden on annettava Kanadan rajavirastolle sähköinen 
pääsy matkustajarekisteritietoihin (PNR) ennen kuin matkustaja saapuu Kanadaan. 
Henkilötietoja voidaan siirtää EU:n ulkopuolelle ainoastaan, jos kyseisessä maassa 
taataan riittävä tietosuojan taso. 
 
6. Aikataulu 
EU:n neuvosto valtuutti 2.12.2010 komission aloittamaan EU:n puolesta neuvottelut 
sopimuksen tekemisestä ja hyväksyi sopimusta koskevat neuvotteluohjeet. Sopi-
musneuvottelut saatiin päätökseen kesällä 2013 ja neuvosto hyväksyi 5.–6.12. pää-
tökset sopimuksen allekirjoittamisesta ja tekemisestä. Sopimus allekirjoitettiin 
25.6.2014. Neuvosto voi tehdä päätöksen sopimuksen lopullisesta hyväksymisestä 
vasta saatuaan Euroopan parlamentin hyväksynnän. Asian käsittely Euroopan par-
lamentissa on viivästynyt, koska parlamentti päätti syksyllä 2014 pyytää unionin 
tuomioistuimen lausunnon siitä, onko allekirjoitettu sopimus EU:n perussopimusten 
mukainen. 
 
7. Vaikutukset 
Sopimuksella torjutaan terrorismia, siihen liittyvää rikollisuutta ja muita vakavia kan-
sainvälisiä rikoksia. 
 
8. Muut tiedot 
Sopimus tulee osana EU-oikeutta Suomea sitovaksi eikä se edellytä erillistä voi-
maansaattamista.  
EU/2010/1510 
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3.6 Euroopan unionin ja Meksikon välinen sopimus lentoyhtiöiden 
matkustajarekisteritietojen siirtämisestä ja käytöstä 

1. Tavoite ja tehtävät  
Hankkeen tavoite on sopimuksen tekeminen EU:n ja Meksikon välillä lentoyhtiöiden 
PNR- eli matkustajarekisteritietojen siirtämisestä ja käytöstä terrorismin ja muun va-
kavan kansainvälisen rikollisuuden ehkäisemiseksi ja torjumiseksi. 
 
2. Hankkeeseen liittyvät asiakirjat 
9218/3/15 REV 3 RESTREINT UE 
E 13/2015 vp, HaVL 4/2015 vp 
 
3. Keskeinen sisältö 
Sopimuksella velvoitettaisiin lentoyhtiöt, joilla on varausjärjestelmiä EU:n jäsenvalti-
oiden alueella ja siellä käsiteltyjä lentomatkustajia koskevia PNR-tietoja (passenger 
name record) siirtämään EU:sta peräisin olevia PNR-tietoja Meksikon toimivaltaiselle 
viranomaiselle käytettäväksi terrorismin ja muun vakavan kansainvälisen rikollisuu-
den ehkäisemiseksi ja torjumiseksi. Meksiko puolestaan takaisi riittävän suojan len-
tomatkustajien henkilötiedoille.  
 
4. Organisointi 
Valmistelija: 
Rantalankila, Leena, neuvotteleva virkamies, oikeusministeriö, p. 02951 50152 
 
5. Taustatietoja 
Meksikon lainsäädännön mukaan Meksikoon saapuvaa ja Meksikosta lähtevää len-
toliikennettä harjoittavien lentoyhtiöiden on siirrettävä PNR-tiedot sähköisesti verovi-
ranomaiselle (Servicio de Administracion Tributaria, SAT).  
 
6. Aikataulu 
EU:n neuvosto valtuutti 23.6.2015 komission aloittamaan EU:n puolesta neuvottelut 
sopimuksen tekemisestä ja hyväksyi sopimusta koskevat neuvotteluohjeet. Neuvot-
telut on aloitettu, mutta sopimusta ei ole tarkoitus tehdä ennen kuin EU:n tuomiois-
tuin on antanut Euroopan parlamentin pyytämän lausunnon siitä, onko EU:n Kana-
dan kanssa allekirjoittama PNR-sopimus EU:n perussopimusten mukainen. 
 
7. Vaikutukset 
Sopimuksella torjutaan terrorismia, siihen liittyvää rikollisuutta ja muita vakavia kan-
sainvälisiä rikoksia. 
 
8. Muut tiedot 
Sopimus tulee osana EU-oikeutta Suomea sitovaksi eikä se edellytä erillistä voi-
maansaattamista.  
EU/2015/0980 
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3.7 Hallituksen esitys Euroopan neuvoston viranomaisten 
asiakirjojen julkisuudesta tehdyn yleissopimuksen 
hyväksymiseksi sekä laiksi yleissopimuksen lainsäädännön 
alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta  

1. Tavoite ja tehtävät 
Hankkeen tarkoituksena on toteuttaa ne lainsäädäntötoimet, jotka ovat Suomessa 
tarpeen Euroopan neuvostossa tehdyn viranomaisten asiakirjojen julkisuutta koske-
van yleissopimuksen voimaansaattamiseksi.  
 
2. Hankkeeseen liittyvät asiakirjat 
Euroopan neuvoston Tromssassa 18.5.2009 tehty yleissopimus viranomaisten asia-
kirjojen julkisuudesta. 
 
3. Keskeinen sisältö 
Suomi sitoutuisi noudattamaan yleissopimuksen velvoitteita viranomaisten asiakirjo-
jen julkisuudesta sekä niitä koskevasta tiedonsaannista ja muista menettelyistä vi-
ranomaisten toiminnan avoimuuden toteuttamiseksi. Yleissopimuksen voimaan saat-
taminen ei Suomessa edellyttäisi viranomaisten toiminnan julkisuutta koskevien 
säännösten muuttamista. 
 
4. Organisointi 
Valmistelijat: 
Vettenranta, Leena, erityisasiantuntija, oikeusministeriö, p. 02951 50372 
von Troil, Charlotta, lainsäädäntösihteeri, oikeusministeriö, p. 02951 50335 
 
5. Taustatietoja 
Euroopan neuvoston yleissopimus on ensimmäinen kansainvälinen sopimus viran-
omaisten asiakirjojen julkisuudesta. Yleissopimuksen tarkoituksena on vahvistaa 
siihen liittyneissä maissa avoimuutta ja demokratiaa.  
 
6. Aikataulu 
Eduskunta on hyväksynyt lain yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien mää-
räysten voimaansaattamisesta ja se on vahvistettu (16/2015). Laki tulee voimaan 
valtioneuvoston asetuksella säädettävänä ajankohtana sen jälkeen, kun yleissopi-
mus on tullut kansainvälisesti ja Suomea sitovasti voimaan. 
 
7. Vaikutukset 
Sopimuksen voimaansaattamisella tuetaan demokratian vahvistumista Euroopassa.  
 
8. Muut tiedot 
OM 5/41/2014 
OM007:00/2014 
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4 KIELELLISET JA KULTTUURISET OIKEUDET 

 

4.1 Saamelaiskäräjistä annetun lain tarkistaminen 

1. Tavoite ja tehtävät 
Tehtävänä on selvittää saamelaiskäräjistä annetun lain muutostarpeet ja valmistella 
ehdotus lain tarkistamiseksi tarvittavilta osin.  
 
2. Hankkeeseen liittyvät asiakirjat 
Saamelaiskäräjälakityöryhmän mietintö (OM mietinnöt ja lausunnot 55/2013) 
Hallituksen esitys HE 167/2014 vp (peruutettu) 
 
3. Keskeinen sisältö 
Saamelaiskäräjistä annettua lakia tarkistetaan siten, että se vastaa lainsäädännön 
kehityksessä tapahtuneita muutoksia. 
 
4. Organisointi 
Valmistelija: 
Busck-Nielsen, Camilla, neuvotteleva virkamies, oikeusministeriö, p. 02951 50278 
 
5. Taustatietoja 
Saamelaisten kulttuuri-itsehallintoa keskeisesti sääntelevä laki saamelaiskäräjistä 
(974/1995) on annettu vuonna 1995. Saamelaiskäräjälakia on sittemmin muutettu 
käytännön tarpeita paremmin vastaavaksi laeilla 1725/1995 (mm. kirjanpitoa ja tilin-
tarkastusta koskevat säännökset), 1279/2002 (mm. uudet vaalisäännökset), 
1026/2003 (uudet säännökset hallinto-oikeudellisten säädösten soveltamisesta ja 
esteellisyydestä) ja 626/2011 (kaivoslain antamiseen liittyvä neuvotteluvelvollisuutta 
koskevan säännöksen täydentäminen). 
 
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi saamelaiskäräjistä annetun lain ja rikoslain 40 
luvun 11 §:n muuttamisesta (HE 167/2014 vp) annettiin eduskunnalle syyskaudella 
2014. Esitys peruutettiin maaliskuussa 2015. Erityisesti kirjanpito- ja tilinpäätössään-
nökset, saamelaiskäräjävaalien käytännön toteuttamista koskevat säännökset ja 
muutoksenhakusäännökset ovat osin vanhentuneita tai käytännössä vaikea toteut-
taa. Rikoslain virkarikoksia koskevan sääntelyn ulottaminen myös käräjien virkamie-
hiin olisi perusteltua. Saamelaiskäräjälain tarkistaminen erityisesti näiltä osin on tar-
peen. 
 
6. Aikataulu 
Hallituksen esitys annetaan vuoden 2016 aikana.  
 
7. Vaikutukset 
Hanke liittyy saamelaisten itsehallintoon. Saamelaisilla on perustuslain 121 §:n 4 
momentin mukaan saamelaisten kotiseutualueella kieltään ja kulttuuriaan koskeva 
itsehallinto. 
 
8. Muut tiedot 
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4.2 Saamelaisten oikeudet alkuperäiskansana osallistua kotiseutu-
alueellaan erityisesti maankäyttöä koskevaan päätöksentekoon   

1. Tavoite ja tehtävät 
Tarkoitus on kehittää saamelaisten oikeuksia alkuperäiskansana erityisesti selkeyt-
tämällä lainsäädäntöä saamelaisten oikeudesta osallistua saamelaisten kotiseutu-
alueella olevien maa- ja vesialueiden käyttöä koskevaan päätöksentekoon. Tarkoitus 
on luoda näiltä osin edellytykset ILO:n alkuperäiskansoja koskevan yleissopimuksen 
n:o 169 ratifioinnille. 
 
2. Hankkeeseen liittyviä asiakirjoja 
Selvitysmies Pekka Vihervuori: Maahan, veteen ja luonnonvaroihin sekä perinteisiin 
elinkeinoihin kohdistuvat oikeudet saamelaisten kotiseutualueella. ILO:n alkuperäis- 
ja heimokansoja koskevan yleissopimuksen edellyttämät saamelaisten maahan ja 
vesiin kohdistuvia oikeuksia koskevat muutosehdotukset (Oikeusministeriön yleisen 
osaston julkaisuja 3/1999) 
Saamelaistoimikunnan asettamispäätös (OM0644:00/06/06/2000/22.11.2000) 
Lausunto maanomistusoloista ja niiden kehityksestä saamelaisten kotiseutualueella, 
Oikeustieteen tohtori Juhani Wirilander 8.8.2001 
Saamelaistoimikunnan mietintö (KM 2001:14) 
Lausuntoyhteenveto ja tiivistelmä saamelaistoimikunnan mietinnöstä 3.5.2002 
Luonnos hallituksen esitykseksi, pdf, 35 s. 
Lausuntoyhteenveto ja tiivistelmä hallituksen esitysluonnoksesta 18.9.2002 
Saamelaiskäräjien maanomistustyöryhmän selvitys saamelaisten kotiseutualueen 
maakysymyksessä, I osamietintö, syyskuu 2002 
Tarjouspyyntö 21.10.2002 Oikeudellis-historiallisesta tutkimuksesta 
Pöytäkirja tapaamisesta 19.12.2002 oikeusministeriön ja saamelaiskäräjien edustaji-
en välillä, 24.1.2003 
Tutkimussopimus oikeusministeriön sekä Oulun yliopiston ja Lapin yliopiston välillä, 
28.1.2003 
Oikeusministeriön päätös lisäajan myöntämisestä tutkimukselle, 28.6.2004 
Yhteispohjoismaisen asiantuntijaryhmän ehdotus saamelaissopimukseksi valmistui 
(tiedote 16.11.2005) 
Toimeksianto 10.10.2005, OM 2/559/2005 
Asiantuntijamääräys 1.3.2006, OM 2/559/2005 
Tutkimusraportit, Oikeusministeriön julkaisut 2006:5, 2006:6, 2006:7 ja 2006:8 sekä 
Juridica Lapponica 32 
Alkuperäiskansoja koskevan sopimuksen ratifiointiedellytykset; Lausuntotiivistelmä; 
Oikeusministeriön julkaisu 39/2012 
Luonnos hallituksen esitykseksi; lausuntotiivistelmä; OM mietintöjä ja lausuntoja 
40/2014 
Hallituksen esitys eduskunnalle itsenäisten maiden alkuperäis- ja heimokansoja kos-
kevan yleissopimuksen hyväksymisestä sekä laeiksi yleissopimuksen lainsäädännön 
alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja Metsähallituksesta annetun 
lain muuttamisesta (HE 264/2014 vp) 
 
3. Keskeinen sisältö 
Saamelaisten oikeuksia alkuperäiskansana kehitetään selkeyttämällä lainsäädäntöä 
saamelaisten kotiseutualueella olevien maa- ja vesialueiden käyttöä koskevan pää-
töksenteon osalta. 
 
4. Organisointi 
Valmistelijat: 
Busck-Nielsen, Camilla, neuvotteleva virkamies, oikeusministeriö, p. 02951 50278 
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5. Taustatietoja 
Kysymys ILO:n yleissopimuksen nro 169 ratifioinnista on ollut esillä pitkään. Edus-
kunnalle annettu hallituksen esitys HE 264/2014 vp on eduskunnassa vireillä. 
 
6. Aikataulu 
Hallituksen esitys annettiin eduskunnalle 28.11.2014 (HE 264/2014 vp) 
 
7. Vaikutukset 
Vahvistaa saamelaisten oikeuksia alkuperäiskansana saamelaisten kotiseutualueella 
sekä luo omalta osaltaan edellytykset ILO:n sopimuksen n:o 169 ratifioinnille. 
 
8. Muut tiedot 
OM 1/559/2005 
 
 
 

4.3 Saamen kielilain arviointi 

1. Tavoite ja tehtävät 
Tavoitteena on selvittää saamen kielilain (1086/2003) muutostarpeet ja valmistella 
ehdotus lain tarkistamiseksi tarvittavilta osin. Arvioinnissa kiinnitetään huomiota lain 
soveltamisesta saatuihin käytännön kokemuksiin ja muun lainsäädännön kehityk-
sessä tapahtuneisiin muutoksiin. Kansainvälisten tutkintaelinten kannanotot saamen 
kielen asemasta otetaan arvioinnissa huomioon. 
 
2. Hankkeeseen liittyvät asiakirjat 
Saamen kielilain toteutuminen vuosina 2004–2006. Saamen kielineuvoston kertomus 
Saamelaiskäräjille saamen kielilain toteutumisesta. Saamelaiskäräjät 2008 
Toimenpideohjelma saamen kielen elvyttämiseksi; Opetus- ja kulttuuriministeriön 
työryhmämuistioita ja selvityksiä 2012:7 ja valtioneuvoston periaatepäätös 3.7.2014 
Valtioneuvoston kertomus kielilainsäädännön soveltamisesta 2013 (Vuoden 2013 
kielikertomus) ja siihen liittyvä perustuslakivaliokunnan mietintö PeVM 1/2014 vp 
 
3. Keskeinen sisältö 
Tehtävänä on laatia perusmuistio saamen kielilain kehittämistarpeista.  
 
4. Organisointi 
Valmistelijat: 
Camilla Busck-Nielsen, neuvotteleva virkamies, oikeusministeriö, p. 02951 50278 
Maria Soininen, ylitarkastaja, oikeusministeriö, p. 02951 50202 
 
5. Taustatietoja 
Saamen kielilaki on ollut voimassa yli kymmenen vuotta ja sen soveltamisesta on 
kertynyt kokemusta ja huomioita niin lakia soveltavien viranomaisten kuin yksittäisten 
henkilöiden taholta. Laki on aiheellista arvioida kokonaisuudessaan sen kehittämis-
tarpeiden selvittämiseksi. 
 
6. Aikataulu 
Perusmuistio laaditaan vuoden 2015 kuluessa. 
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7. Vaikutukset 
Hankkeella pyritään varmistamaan ja vahvistamaan lain soveltaminen käytännössä. 
Hankkeella on vaikutuksia saamenkielisten henkilöiden kielellisten oikeuksien toteu-
tumiseen. Laki sisältää säännöksiä valtion taloudellisesta vastuusta ja kielellisiä oi-
keuksia edistävistä toimenpiteistä, joilla on taloudellisia vaikutuksia. 
 
8. Muut tiedot 
OM 2/58/2015 
 
 
 

4.4 Viittomakielilain valmistelu 

1. Tavoite ja tehtävät 
Oikeusministeriön asettaman työryhmän tehtävänä oli valmistella ehdotus viittoma-
kieliä koskevaksi suppeaksi yleislaiksi hallituksen esityksen muotoon sekä tarkastella 
viittomakielisiä koskevaa erityislainsäädäntöä.  
 
2. Hankkeeseen liittyvät asiakirjat 
Arviomuistio viittomakielilain tarpeesta 30.1.2013 
Lausuntotiivistelmä (Oikeusministeriö, mietintöjä ja lausuntoja 36/2013) 
Viittomakielilakia valmistelevan työryhmän asettamispäätös 23.10.2013 
Päätös viittomakielilakia valmistelevan työryhmän toimikauden jatkamisesta 
10.4.2014 
Viittomakielilakia valmistelevan työryhmän mietintö (Oikeusministeriö, mietintöjä ja 
lausuntoja 42/2014) 
HE 294/2014 vp 
EV 346/2014 vp 
Viittomakielilaki 359/2015 
 
3. Keskeinen sisältö 
Viittomakielilaki on suppea yleislaki, jonka tarkoituksena on edistää viittomakieltä 
käyttävän kielellisten oikeuksien toteutumista. Viranomaisen on toiminnassaan edis-
tettävä viittomakieltä käyttävän mahdollisuuksia käyttää omaa kieltään ja saada tie-
toa omalla kielellään. Viittomakielilaki koskee suomalaista ja suomenruotsalaista 
viittomakieltä. 
 
Viittomakielilailla pyritään lisäämään viranomaisten tietoisuutta viittomakielistä sekä 
viittomakieltä käyttävistä kieli- ja kulttuuriryhmänä.  
 
Aineelliset säännökset viittomakieltä käyttävien kielellisistä oikeuksista sisältyvät eri 
hallinnonalojen lainsäädäntöön.  
 
Viittomakielilakia valmistelevan työryhmän mietintöön sisältyi myös erillinen kannan-
otto viittomakieltä käyttäviä koskevan erityislainsäädännön kehittämistarpeista.  
 
4. Organisointi 
Oikeusministeriö asetti työryhmän valmistelemaan viittomakielilakia. Työryhmän toi-
mikausi oli 1.11.2013 - 30.6.2014. 
Työryhmän kokoonpano oli seuraava: 
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Puheenjohtaja: 
Pimiä, Kirsi, johtaja, oikeusministeriö 
 
Jäsenet: 
Palmgren, Sten, lainsäädäntöneuvos, oikeusministeriö 
Isomäki, Marja, lainsäädäntöneuvos, valtiovarainministeriö 
Pihkala, Jussi, opetusneuvos, opetus- ja kulttuuriministeriö 
Porko, Maria, lakimies, sosiaali- ja terveysministeriö 
Nissilä, Leena, opetusneuvos, Opetushallitus 
Alanne, Kaisa, kehittämisjohtaja, Kuurojen Liitto ry 
Kankkonen, Janne, varapuheenjohtaja, Finlandssvenska teckenspråkiga r.f. 
 
Sihteeri: 
Soininen, Maria, ylitarkastaja, oikeusministeriö, p. 02951 50202 
 
5. Taustatietoja 
Pääministeri Jyrki Kataisen hallituksen hallitusohjelmassa 2011 todettiin, että viitto-
makielisten oikeuksien toteutumista kehitetään ja mahdollisuus säätää viittomakieli-
laki selvitetään. 
 
Tähän hallitusohjelman kirjaukseen perustuva selvitys käynnistyi vuonna 2012. Kuu-
rojen Liitto ry:n alustavan kartoituksen pohjalta oikeusministeriössä laadittiin ar-
viomuistio, jossa tarkasteltiin vaihtoehtoja viittomakielisten kielellisten oikeuksien 
edistämiseksi. Mahdollisina toimintatapoina esitettiin nykyisen lainsäädännön toimi-
vuuden ja soveltamisen parantamista, olemassa olevan lainsäädännön kehittämistä 
tai erillisen viittomakielilain säätämistä. 
  
Arviomuistiosta annetuissa lausunnoissa puollettiin viittomakieliä koskevan erillislain 
säätämistä sen lisäksi, että voimassa olevaa erityislainsäädäntöä tarkistetaan ja ke-
hitetään tarvittavilta osin. Lausuntopalautteen pohjalta päädyttiin asettamaan viitto-
makielilakia valmisteleva työryhmä, jonka tehtävänä oli lisäksi tarkastella viittomakie-
lisiä koskevaa erityislainsäädäntöä. 
 
Viittomakieltä käyttävien kielellisten ja kulttuuristen oikeuksien kansallisena lähtökoh-
tana voidaan pitää perustuslain 17 §:n 3 momenttia, jossa säädetään saamelaisten, 
romanien ja muiden ryhmien oikeudesta ylläpitää ja kehittää omaa kieltään ja kult-
tuuriaan. Säännöksessä todetaan, että viittomakieltä käyttävien sekä vammaisuuden 
vuoksi tulkitsemis- ja käännösapua tarvitsevien oikeudet turvataan lailla. 
 
Muillakin perusoikeussäännöksillä on yhtymäkohtia viittomakieltä käyttävien kielelli-
siin oikeuksiin. 
 
Jo vuonna 1996 valmistui oikeusministeriön asettaman työryhmän mietintö "Viitto-
makielen oikeudellinen asema" ja vuonna 2011 oikeusministeriön asettaman "Viitto-
makielisten kielelliset oikeudet" -työryhmän mietintö (Mietintöjä ja lausuntoja 
24/2011), jossa käytiin läpi viittomakielisten kannalta keskeistä lainsäädäntöä ja käy-
täntöjä. Viittomakielisten kielioloja on käsitelty myös valtioneuvoston kertomuksissa 
kielilainsäädännön soveltamisesta 2006, 2009 ja 2013. Vuonna 2010 ilmestyi Kuuro-
jen Liitto ry:n ja Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen (nykyinen Kotimaisten kielten 
keskus) laatima Suomen viittomakielten kielipoliittinen ohjelma, jonka keskeisiin ta-
voitteisiin kuului erillisen viittomakielilain säätäminen. 
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6. Aikataulu 
Eduskunta hyväksyi viittomakielilain 12.3.2015. Laki tuli voimaan 1.5.2015.  
 
7. Vaikutukset 
Uusi viittomakielilaki turvaa osaltaan viittomakieltä käyttävien kielellisten oikeuksien 
toteutumista ja lisää tietoisuutta viittomakielistä sekä viittomakieltä käyttävistä kieli- ja 
kulttuuriryhmänä. 
 
8. Muut tiedot 
OM 9/58/2012 
OM041:00/2012 
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5 AHVENANMAA 

 

5.1 Ahvenanmaan itsehallintolain uudistaminen  

1. Tavoite ja tehtävät 
Tavoitteena on uudistaa Ahvenanmaan itsehallintolakia tavalla, joka täyttäisi nykyistä 
paremmin yhteiskuntakehityksen edellyttämät ja nykyaikaiselle lainsäädännölle aset-
tamat vaatimukset. 
 
2. Hankkeeseen liittyvät asiakirjat 
Parlamentaarisen Ahvenanmaa-komitean välimietintö (Oikeusministeriön mietintöjä 
ja lausuntoja 6/2015) 
Parlamentaarisen Ahvenanmaa-komitean asettamispäätös 19.9.2013 
Oikeusministeriön Parlamentaarisen Ahvenanmaa-työryhmän mietintö Ahvenanmaan 
itsehallinnon kehittämisestä (Oikeusministeriön mietintöjä ja lausuntoja 4/2013) 
Ahvenanmaan maakunnan hallituksen asettaman parlamentaarisen komitean mietin-
tö itsehallintojärjestelmän ja itsehallintolain uudistamiseksi (Åländsk utredningsserie 
2010:2) 
 
3. Keskeinen sisältö 
Komitean toimeksiantoon kuuluu muun muassa ehdottaa yhteiskuntakehityksen 
edellyttämiä itsehallintojärjestelmän uudistuksia ja toimenpiteitä taloudellisen itsehal-
linnon kehittämiseksi, sekä tarkistaa maakunnan ja valtakunnan välistä toimivallanja-
koa. 
 
Välimietinnössään 28.1.2015 komitea on muotoillut linjauksia Ahvenanmaan itsehal-
lintolain uudistamishankkeen jatkovalmistelua varten. Linjauksiin sisältyy ehdotuksia, 
jotka muuttaisivat nykyistä oikeustilaa muun muassa seuraavasti:  
 
Ahvenanmaan itsehallintolain tulee yksityiskohdiltaan olla lyhyempi kuin nykyinen 
itsehallintolaki sekä antaa kehykset Ahvenanmaan perustuslailliselle asemalle ja 
itsehallinnon valtiosääntöoikeudellisille takuille. Itsehallintolakia täydennetään yhdel-
lä tai useammalla lailla, jotka säädetään tavallisen lain säätämisjärjestyksessä ja 
maakuntapäivien suostumuksella. 
 
Ahvenanmaan taloudellisen itsehallinnon laajentamista koskien komitea aikoo selvit-
tää tarkemmin, minkä yksittäisten verolajien osalta verotustoimivaltaa voitaisiin mah-
dollisesti siirtää osittain Ahvenanmaalle. Komitea aikoo ottaa kantaa myös verotus-
toimivallan siirtomenettelyyn. Komitea selvittää, miten voitaisiin parantaa nykyistä 
tasoitusjärjestelmää, jossa maakunnalle suoritetaan itsehallinnosta aiheutuvien me-
nojen kattamiseksi vuosittain tietty osuus valtion varoista. Samoin komitea selvittää 
vaihtoehtoa, että Ahvenanmaalla kannettuja valtionveroja ei sisällytettäisi valtion 
talousarvioon, vaan ne jäisivät maakunnalle. 
 
Ahvenanmaan tulee itsehallintolain asettamissa rajoissa itse voida päättää, missä 
tahdissa sille siirretään uusia toimivallanaloja valtakunnalta. Siirrosta aiheutuvista 
hallinnollisista ja taloudellisista seurauksista on kuitenkin aina neuvoteltava ja sovit-
tava valtakunnan kanssa. Kehitetään erityinen yksinkertaistettu menettely, jolla var-
mistetaan myös eduskunnan myötävaikutus toimivallan siirrolle. Jatkotyöskentelyn 
yhteydessä täsmennetään, mitä valtakunnan lainsäädäntövallan ydinalueita voidaan 
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siirtää maakunnalle nykyiseen tapaan vain muuttamalla itsehallintolakia. Tällöin edel-
lytyksenä on perustuslain säätämisjärjestys. 
 
Maakuntalakien säätämisen valvontaa komitea ehdottaa muutettavaksi siten, että 
valvonnan painopiste siirtyisi lainvalmisteluprosessin aikaisempaan vaiheeseen. 
Maakuntalakien ennakkovalvontaa hoitaisi maakuntalailla perustettava lakineuvosto. 
Nykyisin maakuntalakien lainsäädäntövalvontaan osallistuvat Ahvenanmaan val-
tuuskunta, oikeusministeriö ja tasavallan presidentti. Vain siinä tapauksessa että 
valtakunnan ja maakunnan välinen toimivallanjako on epäselvä, maakuntalaki esitel-
täisiin presidentille.  
 
Lisäksi komitea ehdottaa parannettavaksi maakunnan hallituksen mahdollisuuksia 
osallistua sellaisiin kansainvälisiä sopimuksia koskeviin neuvotteluihin, jotka käsitte-
levät maakunnan toimivaltaan kuuluvia asioita. Ahvenanmaan ruotsinkielistä asemaa 
turvaavan uudenlaisen kansainvälisen valitusmekanismin luomiseen komitea suhtau-
tuu myönteisesti. Se aikoo selvittää, mille kansainväliselle instituutiolle tehtävä voi-
taisiin uskoa.  
 
4. Organisointi 
Puheenjohtaja: 
Halonen, Tarja, presidentti  
 
Varapuheenjohtaja: 
Jansson, Gunnar, eduskuntaneuvos, Ahvenanmaan maakuntapäivien edustaja 
 
Varapuheenjohtaja: 
Tiilikainen, Teija, johtaja, Ulkopoliittinen instituutti  
 
Jäsenet:  
Lohi, Markus, kansanedustaja, Keskustan eduskuntaryhmä 
Tolppanen, Maria, kansanedustaja, Perussuomalaisten eduskuntaryhmä 
Sasi, Kimmo, Kansallisen Kokoomuksen eduskuntaryhmä 
Kantola, Ilkka, kansanedustaja, Sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä 
Järvinen, Heli, kansanedustaja, Vihreä eduskuntaryhmä 
Haglund, Mia, kansanedustajan avustaja, Vasemmistoliiton eduskuntaryhmä 
Henriksson, Anna-Maja, kansanedustaja, Ruotsalainen eduskuntaryhmä 
Anttoora, Marjo, Kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä 
Eriksson, Viveka, maakuntapäivien edustaja, Liberalernas lagtingsgrupp 
Jansson, Harry, maakuntapäivien edustaja, Centerns lagtingsgrupp 
Jansson, Roger, maakuntapäivien edustaja, Moderaternas på Åland lagtingsgrupp 
Jonsson, Axel, maakuntapäivien edustaja, Ålands framtids lagtingsgrupp 
Sundback, Barbro, maakuntapäivien edustaja, Socialdemokraternas lagtingsgrupp 
Sundman, Danne, maakuntapäivien edustaja, Obunden Samlings lagtingsgrupp 
 
Sihteeristö: 
Pääsihteeri: 
Groop-Bondestam, Janina, lainsäädäntöneuvos, oikeusministeriö, p. 02951 50334 
 
Muut sihteerit: 
Holm-Johansson, Marine, lainvalmistelija, Ahvenanmaan maakunnan hallitus 
Palmgren, Sten, oikeustieteen lisensiaatti  
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5. Aikataulu 
Komitean välimietintö on valmistunut 28.1.2015. Tavoitteena on, että hallituksen esi-
tyksen muotoon laadittu loppumietintö olisi valmis 30.4.2017 mennessä, jotta halli-
tuksen esitys voidaan antaa eduskunnalle viimeistään 31.12.2017 ja eduskunta voisi 
hyväksyä lain ja jättää sen lepäämään vuonna 2019 valittavalle eduskunnalle. 
 
6. Vaikutukset 
Aikaansaataisiin yhteiskuntakehityksen edellyttämiä itsehallintojärjestelmän ja itse-
hallintolain uudistuksia sekä itsehallintoa koskeva nykyaikainen lainsäädäntö. 
 
7. Muut tiedot 
OM 60/08/2013 
OM016:00/2013  
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6 HENKILÖ-, PERHE- JA PERINTÖOIKEUS 

 

6.1 Isyyslain uudistaminen  

1. Tavoite ja tehtävät 
Tavoitteena on isyyslain ajanmukaistaminen siten, että edistetään lapsen etua ja 
oikeutta tietää alkuperänsä. 
 
2. Hankkeeseen liittyvät asiakirjat 
Arviomuistio isyyslain uudistamistarpeista (Oikeusministeriö, selvityksiä ja ohjeita 
37/2011)  
Lausuntotiivistelmä (Oikeusministeriö, mietintöjä ja lausuntoja 6/2012)  
Isyyslain uudistamistyöryhmän asettamispäätös 25.4.2012 
Isyyslain uudistamistyöryhmän seurantaryhmän asettamispäätös 23.5.2012  
Isyyden määräytyminen. Kansainvälinen vertailu (Oikeusministeriö, selvityksiä ja 
ohjeita 5/2013)  
Isyyslain uudistaminen (Oikeusministeriö, mietintöjä ja lausuntoja 56/2013)  
Isyyslain uudistaminen. Lausuntotiivistelmä (Oikeusministeriö, mietintöjä ja lausunto-
ja 7/2014)  
HE 91/2014 vp 
EV 235/2014 vp 
Lait 11–15/2015 
 
3. Keskeinen sisältö 
Nykyinen isyyslaki (700/1975) ja isyyslain voimaanpanosta annettu laki (701/1975) 
kumotaan ja säädetään uusi isyyslaki.  
 
Avioliittoon perustuva ns. isyysolettama säilyy käytännössä ennallaan. Avioliittoon 
syntyvän lapsen isäksi todetaan siis jatkossakin lapsen äidin aviopuoliso.  
 
Jos isyys ei määräydy äidin avioliiton perusteella, isyyden voi selvissä tapauksissa 
tunnustaa jo ennen lapsen syntymää äitiysneuvolakäynnin yhteydessä. Samalla pari 
voi tehdä sopimuksen lapsen yhteishuollosta. Isyyden selvittäminen ja tunnustami-
nen voidaan myös tehdä lastenvalvojan luona lapsen syntymän jälkeen kuten nykyi-
sin. 
 
Äidin oikeudesta vastustaa lapsen isän selvittämistä luovutaan. Äidin sijaan päätök-
sen isyyden selvittämisen keskeyttämisestä voi rajatuissa tilanteissa tehdä lasten-
valvoja. 
 
Isänä itseään pitävän miehen kanneoikeutta laajennetaan. Mies voi jatkossa nostaa 
isyyden vahvistamista koskevan kanteen myös tunnustamatta isyyttään.  
 
Avioliiton ulkopuolella ennen nykyisen isyyslain voimaantuloa syntyneiden kanneoi-
keus isyyden vahvistamiseksi palautetaan. Nykyisen lain tullessa voimaan vuonna 
1976 kanneoikeus rajattiin viiteen vuoteen. Lähtökohtana on, että perintöoikeus on 
tällöin sama kuin muillakin perillisillä. Perintöoikeutta ei kuitenkaan yleensä ole, jos 
perittävä henkilö on kuollut ennen 31. tammikuuta 2012. Säännöksen tarkoituksena 
on rajoittaa lain taannehtivia vaikutuksia jo toimitettuihin perinnönjakoihin. 
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4. Organisointi 
Valmistelija: 
Silvola, Salla, lainsäädäntöneuvos, oikeusministeriö, p. 02951 50314 
 
5. Taustatietoja 
Voimassaoleva isyyslaki vahvistettiin vuonna 1975 ja saatettiin voimaan isyyslain 
voimaanpanosta annetulla lailla (701/1975) lokakuun alusta 1976. Isyyslain säännös-
ten ajanmukaistaminen on tarpeen ottaen huomioon lainsäädäntöympäristöä, perhe-
rakenteita ja isyystutkimusmenetelmiä koskevat muutokset. Isyyslain uudistaminen 
ja avoliitossa syntyvien lasten isyyden tunnustamista koskevan sääntelyn ajanmu-
kaistaminen kirjattiin pääministeri Jyrki Kataisen hallituksen hallitusohjelmaan 2011. 
 
6. Aikataulu 
Eduskunta hyväksyi uuden isyyslain 15.12.2014. Laki tulee voimaan 1.1.2016.  
 
7. Hankkeen vaikutukset 
Vanhemmuutta koskevat säännökset vastaavat entistä paremmin nykyisiä arvostuk-
sia ja tätä koskevat selvitykset voidaan toteuttaa nykyistä joustavammin. 
 
8. Muut tiedot 
OM 1/41/2011 
OM018:00/2011 
 
 
 

6.2 Perinnönjaon peräyttämistä koskeva sääntely  

1. Tavoite ja tehtävät 
Tavoitteena on laatia perinnönjaon peräyttämistä ja omaisuuden palautusvastuuta 
koskeva täydentävä sääntely.  
 
2. Hankkeeseen liittyvät asiakirjat 
HE 91/2014 vp 
EV 235/2014 vp 
Työryhmän asettamispäätös 20.3.2015  
Työryhmämietintö. Perinnönjaon oikaisu ja omaisuuden palautusvelvollisuus (Oike-
usministeriö, mietintöjä ja lausuntoja 48/2015) 
 
3. Keskeinen sisältö 
Laaditaan perinnönjaon peräyttämistä ja omaisuuden palautusvastuuta koskeva täy-
dentävä sääntely avioliiton ulkopuolella ennen 1.10.1976 syntyneen lapsen perintö-
oikeuden toteuttamiseksi. Arvioidaan perintö- ja testamenttisaannon vanhentumi-
seen sekä perinnönjaon peräyttämiseen ja palautusvastuuseen liittyvät lainsäädän-
nön yleiset uudistustarpeet.  
 
Työryhmä ehdottaa lisättäväksi perintökaareen uusi perinnönjaon oikaisua ja omai-
suuden palautusvelvollisuutta koskeva luku. Ehdotettu sääntely tulisi sovellettavaksi 
kaikissa tilanteissa, joissa perillisen tai yleistestamentin saajan oikeus perintöön on 
aiemmin toimitetussa perinnönjaossa sivuutettu tai lapsen ja vanhemman välinen 
suhde vahvistetaan perinnönjaon jälkeen. Työryhmä ei pidä perusteltuna lyhentää 
perintö- ja testamenttisaannon kymmenen vuoden vanhentumisaikaa. 
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4. Organisointi 
Valmistelija: 
Silvola, Salla, lainsäädäntöneuvos, oikeusministeriö, p. 02951 50314 
 
5. Taustatietoja 
Eduskunta edellytti hyväksyessään isyyslain kokonaisuudistusta koskevan hallituk-
sen esityksen (HE 91/2014 vp; EV 235/2014 vp), että hallitus ryhtyy kiireellisesti 
valmistelemaan esityksen perinnönjaon peräyttämistä ja palautusvastuuta koskevak-
si täydentäväksi sääntelyksi sellaisia tapauksia varten, joissa avioliiton ulkopuolella 
ennen 1.10.1976 syntyneellä lapsella on uuden isyyslain 67 §:n 1 momentissa tarkoi-
tetuin tavoin tai sen seurauksena perintöoikeus isänpuoleisen perittävän jälkeen ja 
antaa esityksen eduskunnan käsiteltäväksi hyvissä ajoin niin, että ehdotetut muutok-
set voivat tulla samanaikaisesti voimaan uuden isyyslain kanssa.  
 
Eduskunta edellytti lisäksi, että hallitus arvioi perintö- ja testamenttisaannon vanhen-
tumiseen sekä perinnönjaon peräyttämiseen ja palautusvastuuseen liittyviä lainsää-
dännön yleisiä uudistustarpeita erityisesti oikeusvarmuuden ja omaisuuden suojan 
näkökulmasta ja ryhtyy arvioinnin perusteella tarvittaessa lainsäädäntötoimenpitei-
siin. 
 
6. Aikataulu 
Hallituksen esitys annetaan eduskunnalle lokakuussa 2015.  
 
7. Hankkeen vaikutukset 
Laadittavat säännökset edistävät niiden henkilöiden oikeuksien toteutumista, joiden 
perintöoikeuteen tai yleistestamenttiin perustuva oikeus on toimitetussa perinnönja-
ossa sivuutettu. Sääntelyn vaikutukset ulottuvat myös niihin ennen 1.10.1976 aviolii-
ton ulkopuolella syntyneisiin lapsiin, joiden perintöoikeus ei ole vanhentunut. 
 
8. Muut tiedot 
OM 2/42/2015 
 
 
 

6.3 Äitiyttä koskevan sääntelyn valmistelu  

1. Tavoite ja tehtävät 
Tavoitteena on selkeyttää äitiyden määräytymistä lapsen edun toteutumisen varmis-
tamiseksi ja yhdenvertaisuuden parantamiseksi. 
 
2. Hankkeeseen liittyvät asiakirjat 
Asettamispäätös 10.7.2014  
Työryhmämietintö (13.11.2014) 
Luonnos hallituksen esitykseksi (2.2.2015)  
 
3. Keskeinen sisältö 
Lainsäädäntöön ei nykyisin sisälly säännöksiä äitiyden määräytymisestä. Asiaa val-
misteltiin alustavasti isyyslain uudistamisen yhteydessä, mutta jatkovalmistelu pää-
tettiin toteuttaa erillisenä hankkeena. Valmistelussa on nyt ehdotus siitä, millä edelly-
tyksillä ja miten naisparille syntyvän lapsen oikeudellinen suhde molempiin vanhem-
piinsa voidaan vahvistaa. Lisäksi valmistellaan ehdotus muiksi äitiyden määräytymis-
tä koskeviksi perussäännöksiksi, kansainvälisen yksityisoikeuden alaan kuuluvat 
säännökset mukaan lukien.  
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4. Organisointi 
Valmistelijat: 
Silvola, Salla, lainsäädäntöneuvos, oikeusministeriö, p. 02951 50314 
Määttänen, Laura, lainsäädäntöneuvos, oikeusministeriö, p. 02951 50332 
 
5. Taustatietoja 
Oikeusministeriö asetti huhtikuussa 2012 työryhmän valmistelemaan isyyslain uudis-
tamista. Työryhmän tehtävänä oli valmistella hallituksen esityksen muotoon laadittu 
ehdotus uudeksi isyyslaiksi. Lisäksi työryhmän tuli valmistella ehdotus äitiyden mää-
räytymistä koskevista perussäännöksistä. Työryhmä luovutti marraskuussa 2013 
mietintönsä (OM Mietintöjä ja lausuntoja 56/2013), johon sisältyi muistio äitiyttä kos-
kevista säännöksistä. Laajan lausuntokierroksen (lausuntotiivistelmä: OM Mietintöjä 
ja lausuntoja 7/2014) jälkeen viimeisteltiin hallituksen esitys isyyslaiksi ja eräiksi sii-
hen liittyviksi laeiksi, joka annettiin eduskunnalle kesäkuussa 2014 (HE 91/2014 vp). 
 
Hallituksen esityksen antamisesta päätettäessä 14 ministeriä hyväksyi lausuman, 
jonka mukaan naisparille syntyvän lapsen oikeusturvan kannalta on tarve laatia 
säännökset siitä, miten lapsen juridinen suhde molempiin vanhempiinsa voidaan 
vahvistaa. Lausumassa edellytetään, että tarvittavat lainsäädäntöehdotukset laadi-
taan isyyslain uudistamistyöryhmän mietintöön sisältyvän tarkastelun ja siitä annetun 
lausuntopalautteen pohjalta. Aikataulutavoitteeksi asetettiin, että eduskunta hyväk-
syy esityksen vielä tämän vaalikauden aikana. 
 
Isyyslain uudistamistyöryhmän mietinnössä pohdittiin äitiyden määräytymistä koske-
via perussäännöksiä ja lyhyesti myös äitiyttä koskevia kansainvälisen yksityisoikeu-
den alaan kuuluvia säännöksiä (s. 14–27). Lausuntopalautteessa kannatettiin erityi-
sesti äitiyden oikeudellista määrittelemistä sekä naisparin vanhemmuuden sääntelyä 
tilanteessa, jossa lapsi on saanut alkunsa hedelmöityshoidolla. 
 
6. Aikataulu 
Työryhmä luovutti mietintönsä 13.11.2014. Luonnos hallituksen esitykseksi on vii-
meistelty työryhmämietinnön ja siitä annetun lausuntopalautteen pohjalta virkamies-
työnä tammikuussa 2015. Hankkeen mahdollisesta jatkovalmistelusta päätetään 
myöhemmin. 
 
7. Hankkeen vaikutukset 
 
 
8. Muut tiedot 
OM 15/41/2014 
OM014:00/2014 
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6.4 Tasa-arvoiseen avioliittoon liittyvä jatkovalmistelu  

1. Tavoite ja tehtävät 
Tasa-arvoiseen avioliittoon liittyvä avioliittolain muutos vahvistettiin helmikuussa 
2015 ja se tulee voimaan 1.3.2017. Avioliittolain muutoksen toimivuus edellyttää seu-
rannaismuutoksia useisiin muihin lakeihin.  
 
2. Hankkeeseen liittyvät asiakirjat 
KAA 3/2013 vp 
EK 41/2014 vp 
Laki avioliittolain muuttamisesta (156/2015) 
Luonnos hallituksen esitykseksi 21.8.2015 
Kutsu kuulemistilaisuuteen ja lausuntopyyntö 21.8.2015 
 
3. Keskeinen sisältö 
Laaditaan tasa-arvoisen avioliittolain edellyttämät muutokset muuhun lainsäädän-
töön kuten rekisteröityjä parisuhteita koskevaan lakiin sekä vanhempain- ja perheva-
paiden määräytymistä ja muita sosiaalietuuksia koskeviin säädöksiin.  
 
4. Organisointi 
Valmistelijat: 
Kemppainen, Outi, lainsäädäntöneuvos, oikeusministeriö, p. 02951 50260  
Määttänen, Laura, lainsäädäntöneuvos, oikeusministeriö, p. 02951 50332  
 
5. Taustatietoja 
Hankkeen taustalla on kansalaisaloite (KAA 3/2013 vp), jossa ehdotettiin avioliittola-
kia (234/1929) muutettavaksi siten, että myös samaa sukupuolta olevat parit voisivat 
solmia avioliiton. Eduskunta hyväksyi tasa-arvoiseen avioliittoon liittyvän avioliittolain 
muutoksen joulukuussa 2014. Eduskunta edellytti muutosta hyväksyessään, että 
hallitus ryhtyy viivytyksettä valmistelemaan tasa-arvoisen avioliittolain edellyttämät 
muutokset muihin lakeihin. Esitys tarvittavista lainsäädäntömuutoksista on määrä 
antaa eduskunnan käsiteltäväksi 31.12.2015 mennessä. 
 
6. Aikataulu 
Hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle syyskuussa 2015. Virkamiestyönä 
valmisteltu luonnos hallituksen esitykseksi julkaistiin oikeusministeriön nettisivuilla, 
siitä järjestettiin kuulemistilaisuus 2.9.2015 ja kirjallisia kommentteja pyydettiin esit-
tämään viimeistään 4.9.2015.  
 
7. Hankkeen vaikutukset 
Laadittavat säännökset edistävät yhdenvertaisuutta ulottamalla aviopuolisoita koske-
vat oikeudet samaa sukupuolta oleviin pareihin.  
 
Säädösmuutosten toimeenpano edellyttää muun muassa Väestörekisterikeskuksen 
tietojärjestelmiin muutoksia, joista aiheutuu kustannuksia. 
 
8. Muut tiedot 
OM 6/41/2015 
OM011:00/2015 
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6.5 Nimilainsäädännön uudistaminen 

1. Tavoite ja tehtävät 
Nimiasetuksen muutosten toteuttaminen ja nimilainsäädännön uudistustarpeiden 
arvioiminen 
 
2. Hankkeeseen liittyvät asiakirjat 
Nimilautakunnan aloite oikeusministeriölle suku- ja etunimeä koskevan lainsäädän-
nön kehittämiseksi 12.6.2015 
Maistraattien aloite oikeusministeriölle nimilainsäädännön uudistamiseksi 1.9.2015 
 
3. Keskeinen sisältö 
Oikeusministeriölle on esitetty nimilainsäädännön uudistamista koskevia aloitteita. 
Aloitteiden mukaan nimilainsäädännön uudistaminen tulisi ensi vaiheessa toteuttaa 
menettelyllisenä uudistuksena siten, että maistraatit voisivat aiempaa useammin 
tehdä päätöksiä nimiasioissa ilman nimilautakunnan lausuntoa, mikä nopeuttaisi asi-
an käsittelyä. Nimilakia tulisi aloitteiden mukaan uudistaa myös sisällöllisesti erityi-
sesti väestön kansainvälistymisen vuoksi.  
 
4. Organisointi 
Valmistelijat: 
Silvola, Salla, lainsäädäntöneuvos, oikeusministeriö, p. 02951 50314 
Grandell, Joanna, ylitarkastaja, oikeusministeriö, p. 02951 50305 
Attila, Eeva, lainsäädäntöneuvos, oikeusministeriö, p. 02951 50328 
 
5. Taustatietoja 
 
 
6. Aikataulu 
Nimiasetukseen liittyvät menettelyuudistukset pyritään toteuttamaan syksyn 2015 
aikana. Nimilain uudistamistarve sekä mahdollisen jatkovalmistelun organisointi ja 
aikataulu päätetään myöhemmin. 
 
7. Hankkeen vaikutukset 
Menettelyuudistusten myötä nimiasioiden käsittely nopeutuu. 
 
8. Muut tiedot 
OM 24/41/2015 
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6.6 Kansainväliset perintöasiat  

1. Tavoite ja tehtävät 
Tavoitteena oli laatia EU:ssa yhdenmukaiset säännöt kansainvälistä perintöoikeutta 
koskevista kysymyksistä. 
 
2. Hankkeeseen liittyvät asiakirjat 
KOM(2005) 65, vihreä kirja 
E-kirjelmä 75/2005 vp 
KOM(2009) 154, asetusehdotus 
U 84/2009 vp 
Asetus (EU) N:o 650/2012 
HE 361/2014 
EV 316/2014 
Lait 681–683/2015 
 
3. Keskeinen sisältö 
Asetus sisältää säännökset toimivallasta, sovellettavasta laista, päätösten ja virallis-
ten asiakirjojen tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta perintöasioissa sekä euroop-
palaisen perintötodistuksen käyttöönotosta. Eurooppalainen perintötodistus on hy-
väksyttävä kaikissa jäsenvaltioissa todisteena perillisten ja testamentinsaajien ase-
masta sekä testamentin toimeenpanijoiden ja muiden jäämistön hoitajien valtuuksis-
ta. 
 
4. Organisointi 
Valmistelijat: 
Kemppainen, Outi, lainsäädäntöneuvos, oikeusministeriö, p. 02951 50260 
Silvola, Salla, lainsäädäntöneuvos, oikeusministeriö, p. 02951 50314 
 
5. Taustatietoja 
Liittyy vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen perustamiseksi laaditun EU:n 
neuvoston ja komission toimintasuunnitelman toimeenpanoon. 
 
6. Aikataulu 
Asetus annettiin 4.7.2012. Asetusta alettiin soveltaa 17.8.2015. Asetuksen edellyt-
tämiä lainsäädäntömuutoksia koskeva hallituksen esitys annettiin eduskunnalle hel-
mikuussa 2015 yhdessä pohjoismaisen perintösopimuksen muutossopimusta koske-
van lakiesityksen kanssa. Asetusta täydentävä lainsäädäntö on hyväksytty ja se tuli 
voimaan 17.8.2015. 
 
7. Hankkeen vaikutukset 
Helpottaa sellaisten perintöasioiden hoitamista, joilla on liittymiä yhtä useampaan 
jäsenvaltioon. Ei vaikutuksia kansallisten perintöasioiden hoitoon. 
 
8. Muut tiedot 
OM 11/482/2005 
EU/2009/1390 
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6.7 Pohjoismaisen perintösopimuksen muutossopimuksen 
hyväksyminen  

1. Tavoite ja tehtävät 
Pohjoismaiseen perintösopimukseen tehtyjen muutosten hyväksyminen 
 
2. Hankkeeseen liittyvät asiakirjat 
Pohjoismaisen perintösopimuksen muutossopimus (allekirjoitettu 1.6.2012) 
HE 361/2014 
EV 316/2014 
Lait 681–683/2015 
Valtioneuvoston asetus 1080/2015  
SopS 60/2015 
 
3. Keskeinen sisältö 
Muutossopimus yhdenmukaistaa sovellettavaa lakia ja lainvalintaa koskevat sään-
nökset EU:n perintöasetuksen (N:o 650/2012) osoittamalla tavalla. Perimykseen so-
velletaan jatkossa kaikkien Pohjoismaiden kesken sen sopimusvaltion lakia, jossa 
perittävällä oli kuollessaan asuinpaikka. Perittävä voi kuitenkin määrätä, että hänen 
perimykseensä sovelletaan sen sopimusvaltion lakia, jonka kansalainen hän on va-
linnan tehdessään tai kuollessaan. Suomi ja Ruotsi soveltavat ensisijaisesti perintö-
asetuksen säännöksiä. Poikkeuksena ovat kuolinpesän hallinnointia koskevat me-
nettelysäännöt ja tähän liittyvä viranomaisapu sekä perintöasioissa annettujen poh-
joismaisten päätösten tunnustamista ja täytäntöönpanoa koskevat yksinkertaistetut 
menettelyt.  
 
4. Organisointi 
Valmistelijat: 
Kemppainen, Outi, lainsäädäntöneuvos, oikeusministeriö, p. 02951 50260 
Silvola, Salla, lainsäädäntöneuvos, oikeusministeriö, p. 02951 50314 
 
5. Taustatietoja 
Suomen, Islannin, Norjan, Ruotsin ja Tanskan kesken Kööpenhaminassa 19 päivänä 
marraskuuta 1934 tehty perintöä, testamenttia ja pesänselvitystä koskeva sopimus 
(pohjoismainen perintösopimus) tuli voimaan 1.1.1936 (SopS 21/1935). Sopimusta 
uudistettiin edellisen kerran vuonna 1975 (SopS 36/1976). Sopimuksessa on määrä-
yksiä perimykseen sovellettavasta laista, pesänselvitystä ja perinnönjakoa tai näitä 
koskevia riitoja koskevasta toimivallasta ja tuomion tai sovinnon tunnustamisesta ja 
täytäntöönpanosta. 
 
6. Aikataulu 
Pohjoismaisen perintösopimuksen muutossopimus tuli voimaan 1.9.2015. Hallituk-
sen esitys pohjoismaisen perintösopimuksen muutossopimuksen hyväksymiseksi 
annettiin eduskunnan käsiteltäväksi helmikuussa 2015 yhdessä EU:n perintöasetuk-
sen edellyttämien lainsäädäntömuutosesitysten kanssa. Laki ja asetus sopimuksen 
voimaansaattamisesta tulivat voimaan 1.9.2015. 
 
7. Hankkeen vaikutukset 
Perittävien valinnanvapaus lisääntyy. Säännösten yhdenmukaistaminen EU:n perin-
töasetuksen kanssa kasvattaa kansainvälisten perintöasioiden ennakoitavuutta ja 
vähentää rajaesteitä Pohjoismaiden välillä. 
 
8. Muut tiedot 
OM 1/41/2013  
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6.8 Kansainvälisten parisuhteiden varallisuussuhteita koskevat 
asetukset  

1. Tavoite ja tehtävät 
Tavoitteena on laatia EU:ssa yhdenmukaiset säännöt avioliiton ja rekisteröityjen pa-
risuhteiden varallisuussuhteita koskevista kansainvälisyksityisoikeudellisista kysy-
myksistä. 
 
2. Hankkeeseen liittyvät asiakirjat 
KOM(2006) 400 lopullinen, vihreä kirja 
E-kirjelmä 134/2006 vp 
KOM(2011) 126, asetusehdotus aviovarallisuussuhteista 
KOM(2011) 127, asetusehdotus rekisteröityjen parisuhteiden varallisuussuhteista 
U 8/2011 
 
3. Keskeinen sisältö 
Hanke sisältää kaksi erillistä ehdotusta, joista toinen käsittelee avioliiton varallisuus-
suhteita ja toinen rekisteröityjen parisuhteiden varallisuussuhteita. Asetusehdotuk-
sissa ehdotetaan säännöksiä tuomioistuinten toimivallasta, sovellettavasta laista 
sekä päätösten tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta avioliiton ja rekisteröityjen 
parisuhteiden varallisuussuhteita koskevissa asioissa. Ehdotukset kuuluvat kansain-
välisen perheoikeuden alaan. Olennaisin ero ehdotusten välillä on, että kansainväli-
sille aviopareille annetaan mahdollisuus valita, minkä maan lakia heidän varallisuu-
teensa sovelletaan puolison kuollessa tai liiton päättyessä eroon. Rekisteröityjen 
parisuhteiden osalta sovelletaan sen maan lakia, jossa suhde on rekisteröity.  
 
4. Organisointi 
Valmistelijat: 
Kemppainen, Outi, lainsäädäntöneuvos, oikeusministeriö, p. 02951 50260  
Silvola, Salla, lainsäädäntöneuvos, oikeusministeriö, p. 02951 50314 
 
5. Taustatietoja 
Liittyy vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen perustamiseksi laaditun EU:n 
neuvoston ja komission toimintasuunnitelman toimeenpanoon. 
 
6. Aikataulu 
Asetusehdotusten käsittely on aloitettu neuvoston työryhmässä huhtikuussa 2011.  
 
7. Hankkeen vaikutukset 
Yhdenmukaistaisi avioliiton ja rekisteröityjen parisuhteiden varallisuussuhteita kos-
kevat kansainvälisen yksityisoikeuden alaan kuuluvat säännökset EU-maissa. 
 
8. Muut tiedot 
OM 6/482/2006 
EU/2011/0858 
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6.9 Yleisten asiakirjojen hyväksyminen  

1. Tavoite ja tehtävät 
Tavoitteena on laatia EU:ssa yhdenmukaiset säännöt tiettyjen yleisten asiakirjojen 
hyväksymisen yksinkertaistamiseksi Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä. 
 
2. Hankkeeseen liittyvät asiakirjat 
KOM (2013) 228 lopullinen, komission ehdotus asetukseksi 
U 30/2013 vp. 
 
3. Keskeinen sisältö 
Asetusta sovellettaisiin EU:n jäsenvaltioiden viranomaisten antamiin tiettyihin asiakir-
joihin, jotka koskevat mm. syntymää, kuolemaa, nimeä ja yrityksen oikeudellista 
muotoa. Näitä asioita koskeva asiakirja olisi hyväksyttävä toisessa jäsenvaltiossa 
ilman niin sanottua apostille-todistusta.  
 
4. Organisointi 
Valmistelijat: 
Kemppainen, Outi, lainsäädäntöneuvos, oikeusministeriö, p. 02951 50260 
Hossa, Johanna, tutkija, oikeusministeriö, p. 02951 50195 
 
5. Taustatietoja 
Ehdotus perustuu vuonna 2009 hyväksyttyyn Tukholman ohjelmaan ja vihreään kir-
jaan "Hallintoa helpommaksi kansalaisille: parannetaan virallisten asiakirjojen vapaa-
ta liikkuvuutta ja väestörekisteritietojen vaikutusten tunnustamista" KOM (2010) 747 
lopullinen.  
 
6. Aikataulu 
Asetusehdotuksen käsittely on aloitettu neuvoston työryhmässä kesäkuussa 2013. 
 
7. Hankkeen vaikutukset 
Asetuksen voimaantulo vähentäisi tiettyjen asiakirjojen hyväksymiseen liittyviä kus-
tannuksia ja nopeuttaisi hallinnollisia menettelyjä. 
 
8. Muut tiedot 
OM 1/482/2013  
OM 1/482/2011  
EU/2013/0943 
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7 VELVOITEOIKEUS JA KULUTTAJANSUOJA 

 

7.1 Kuluttajansuojaviranomaisten toimivaltuudet  

1. Tavoite ja tehtävät 
Työryhmän tehtävänä on selvittää kuluttaja-asiamiehen nykyisen keinovalikoiman 
toimivuus ja mahdolliset uudistamistarpeet. Työryhmän tulee laatia tarpeellisiksi har-
kitsemansa ehdotukset kuluttaja-asiamiehen toimivaltuuksien muuttamiseksi. Lisäksi 
työryhmän arvioi, onko aluehallintoviranomaisten toimintamahdollisuuksia tarvetta 
kehittää tietyissä kuluttajansuoja-asioissa. 
 
2. Hankkeeseen liittyvät asiakirjat 
Työryhmän asettamispäätös 13.6.2014  
Työryhmän mietintö ”Kuluttajansuojaviranomaisten toimivaltuudet” (Mietintöjä ja lau-
suntoja 11/2015) 
 
3. Keskeinen sisältö 
Mietinnössä ehdotetaan säädettäväksi laki seuraamusmaksusta kuluttaja-asioissa 
sekä muutettavaksi kuluttajansuojalakia ja Kilpailu- ja kuluttajavirastosta annettua 
lakia. Lisäksi ehdotetaan teknisluontoisia tarkistuksia eräisiin muihin lakeihin. Ehdo-
tetuilla laeilla on tarkoitus parantaa kuluttaja-asiamiehen käytettävissä olevia keinoja 
puuttua elinkeinon-harjoittajien kuluttajansuojalainsäädännön vastaisiin toimiin. Tois-
sijaisesti tavoitteena on mahdollistaa käytettävissä olevien viranomaisresurssien 
tehokkaampi käyttö.  
 
Uudistuksia ehdotetaan niihin pakkokeinoihin, jotka ovat kuluttaja-asiamiehen käytet-
tävissä silloin, kun lainvastaista menettelyä ei saada neuvotteluilla päättymään. Ku-
luttaja-asiamiehen määräämän kiellon vastustamista koskevaa menettelyä muutet-
taisiin siten, että kuluttaja-asiamiehen kieltopäätökseen tyytymättömän elinkeinon-
harjoittajan olisi vietävä asia markkinaoikeuden käsiteltäväksi, eikä kielto enää rau-
keaisi pelkästään elinkeinonharjoittajan vastustuksen perusteella.  
 
Lisäksi kuluttaja-asiamies voisi hakea seuraamusmaksun määräämistä elinkeinon-
harjoittajalle tiettyjen laissa yksilöityjen kuluttajansuojasäännösten rikkomisesta. 
Laissa seuraamusmaksusta kuluttaja-asioissa säädettäisiin seuraamusmaksun mää-
räämisen edellytyksistä, seuraamusmaksun määräämisestä poikkeuksellisesti muul-
le henkilölle kuin elinkeinonharjoittajalle, seuraamusmaksun suuruudesta ja vapau-
tumisperusteesta.  
 
Myös aluehallintovirastojen toimivaltaa kuluttajansuojalainsäädännön valvonnassa 
ehdotetaan laajennettavaksi. Aluehallintovirastot valvoisivat kulutushyödykkeen hin-
nan ilmoittamisen lisäksi myös muita markkinointia ja menettelyjä asiakassuhteessa 
koskevia kuluttajansuojalain 2 luvun säännöksiä. Näin pyritään edistämään sitä, että 
myös pelkästään paikallisesti tai alueellisesti toimivia elinkeinonharjoittajia voidaan 
valvoa nykyistä tehokkaammin. Aluehallintovirastot toimisivat tässä valvontatehtä-
vässä kuluttaja-asiamiehen alaisina viranomaisina. 
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4. Organisointi 
Valmistelija: 
Kummoinen, Katri, lainsäädäntöneuvos, oikeusministeriö, p. 02951 50266 
 
5. Taustatietoja 
 
 
6. Aikataulu 
Mietinnöstä järjestetty lausuntokierros on päättynyt 30.4.2015. Hankkeen jatkoval-
mistelusta päätetään myöhemmin. 
 
7. Vaikutukset 
 
 
8. Muut tiedot 
OM 1/471/2014 
OM013:00/2014 
 
 
 

7.2 Ryhmärakennuttaminen 

1. Tavoite ja tehtävät 
Tavoitteena on valmistella ryhmärakennuttamisen toimintaedellytysten parantami-
seksi tarpeelliset muutokset asuntokauppalakiin (843/1994). 
 
2. Hankkeeseen liittyvät asiakirjat 
Muistio 5.10.2011 asuntokauppalain uudistamistarpeista ryhmärakennuttamisen toi-
mintaedellytyksien parantamiseksi   
Muistio 3.11.2011 pidetystä kuulemistilaisuudesta 
Asettamispäätös 22.1.2012 
Ryhmärakennuttaminen (Oikeusministeriö, mietintöjä ja lausuntoja 12/2014)  
Lausuntotiivistelmä (Oikeusministeriö, mietintöjä ja lausuntoja 36/2014)  
HE 228/2014 vp 
EV 233/2014 vp 
 
3. Keskeinen sisältö 
Säädetään oma laki ryhmärakennuttamisesta, minkä lisäksi tehdään tarkistuksia 
asuntokauppalakiin ja lakiin kuluttajariitalautakunnasta. Ryhmärakennuttamislain 
piiriin tulisivat hankkeet, joissa rakennuttamisen pääasiallisena tarkoituksena on 
hankkia ryhmään kuuluville luonnollisille henkilöille tai heidän perheenjäsenilleen 
asunto. Laki soveltuisi riippumatta siitä, onko hankkeessa ryhmärakennuttajakonsult-
tia vai ei. Laki koskisi vain yli kolmen asunnon rakennuttamishankkeita. 
 
Laissa säädettäisiin ensinnäkin ryhmärakennuttamishankkeiden markkinoinnista ja 
markkinointivaiheessa perittävien osallistumismaksujen enimmäismäärästä. Lisäksi 
säädettäisiin ryhmärakennuttajakonsultin palvelusta, konsultin suorituksessa olevas-
ta virheestä ja viivästyksestä sekä niiden seuraamuksista sekä konsultilta edellytet-
tävästä pakollisesta vastuuvakuutuksesta. Laissa olisi niin ikään säännöksiä ryhmä-
rakennuttamishankkeen toteuttamiseksi tehtävistä sopimuksista. Sääntely olisi sisäl-
löltään osittain erilaista asuntoyhteisömuotoisissa ja kiinteistömuotoisissa ryhmära-
kennuttamishankkeissa. 
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4. Organisointi 
Valmistelija: 
Kummoinen, Katri, lainsäädäntöneuvos, oikeusministeriö, p. 02951 50266  
 
5. Taustatietoja 
Hanke liittyy hallitusohjelman (Pääministeri Jyrki Kataisen hallituksen ohjelma 
22.6.2011, s. 72–73) kirjaukseen, jonka mukaan tavoitteena on parantaa ryhmära-
kennuttamisen toimintaedellytyksiä ja käynnistää ohjelma ryhmärakennuttamisen ja 
muiden uusien asumiskonseptien edistämiseksi. 
 
6. Aikataulu 
Ryhmärakennuttamislaki (190/2015) ja siihen liittyvä oikeusministeriön asetus ryh-
märakennuttamisasiakirjoista (450/190) tulivat voimaan 1.9.2015. 
 
7. Hankkeen vaikutukset 
 
 
8. Muut tiedot 
OM 8/42/2011 
OM002:00/2013 
 
 
 

7.3 Kuluttajariitojen vaihtoehtoinen riitojenratkaisu  

1. Tavoite ja tehtävät 
Tavoitteena on panna täytäntöön ADR-direktiivi ja tehdä lainsäädäntöön ODR-ase-
tuksen tarkoituksenmukaisen soveltamisen kannalta tarpeelliset tarkistukset. Lisäksi 
tavoitteena on, oikeusturvanäkökohdat huomioon ottaen, varmistaa, että vakuutus-
sopimuksiin perustuvien kuluttajariita-asioiden vaihtoehtoinen riidanratkaisu on jär-
jestetty tarkoituksenmukaisella ja kustannustehokkaalla tavalla.  
 
2. Hankkeeseen liittyvät asiakirjat 
KOM (2011) 793 lopullinen 
KOM(2011) 794 lopullinen 
U 3/2012 vp 
TaVL 12/2012 vp 
U-jatkokirje 14.9.2012 
Direktiivi 2013/11/EU 
Asetus 524/2013 
Asettamispäätös 1.4.2014  
Työryhmän mietintö (Oikeusministeriön mietintöjä ja lausuntoja 25/2015) 
Lausuntotiivistelmä (Oikeusministeriön mietintöjä ja lausuntoja 45/2015) 
 
3. Keskeinen sisältö 
Direktiivin (ns. ADR-direktiivi) tarkoituksena on varmistaa, että kaikissa jäsenvaltiois-
sa on laadukkaita tuomioistuimen ulkopuolisia riidanratkaisuelimiä. Direktiivillä vel-
voitetaan jäsenvaltiot varmistamaan, että kuluttajien ja elinkeinonharjoittajien väliset 
riidat voidaan saattaa ADR-elimen ratkaistaviksi sekä asetetaan ADR-elimille minimi-
laatuvaatimukset. Lisäksi direktiivissä asetetaan velvoitteita elinkeinonharjoittajille, 
ADR-elimille ja kansallisille viranomaisille.  
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Asetuksen (ns. ODR-asetus) tarkoituksena on perustaa sähköinen asiointipiste, 
ODR-foorumi, jonka kautta olisi mahdollista toimittaa valitus toimivaltaiselle ADR-
elimelle rajat ylittävissä sähköistä kaupankäyntiä koskevissa riidoissa. ODR-foorumi 
ei itse ratkaisisi riitoja, vaan sen tehtävänä olisi etsiä asiassa toimivaltainen kansalli-
nen riidanratkaisuelin ja välittää sille kuluttajan ODR-foorumissa tekemä valitus.  
 
4. Organisointi 
Haapasaari, Riitta, erityisasiantuntija, oikeusministeriö, p. 02951 50139 
Kummoinen, Katri, lainsäädäntöneuvos, oikeusministeriö, p. 02951 50266 
 
5. Taustatietoja 
Komissio on antanut aiemmin kaksi suositusta vaihtoehtoisesta kuluttajariitojen rat-
kaisusta (98/257/EY ja 2001/310/EY) sekä perustanut kaksi verkostoa (ECC-NET ja 
FIN-NET), jotka käsittelevät vaihtoehtoista riidanratkaisua. 
 
6. Aikataulu 
Komissio antoi ehdotuksensa 29.11.2011, ja ehdotukset hyväksyttiin keväällä 2013. 
Täytäntöönpanoaika päättyy 9.7.2015. Oikeusministeriön asettaman kuluttajariitojen 
vaihtoehtoista riidanratkaisua koskevan sääntelyn tarkastamista valmistelleen työ-
ryhmän mietintö valmistui 23.3.2015. Hallituksen ehdotus annetaan eduskunnalle 
lokakuussa 2015. Lakien on tarkoitus tulla voimaan 9.1.2016. 
 
7. Vaikutukset 
Suomessa toimivia, direktiivin ja asetuksen soveltamisalaan selkeästi kuuluvia vaih-
toehtoisia riidanratkaisuelimiä ovat ainakin kuluttajariitalautakunta, pankkilautakunta, 
vakuutuslautakunta ja arvopaperilautakunta, ja direktiivin sekä asetuksen kansalliset 
vaikutukset kohdistuisivat ennen kaikkea näiden elinten toimintaan. 
 
8. Muut tiedot 
OM 2/471/2011 
EU/2011/1948 
EU/2011/1949 
OM011:00/2014 
 
 
 

7.4 Julkisyhteisön vahingonkorvausvastuu  

1. Tavoite ja tehtävät 
Tavoitteena on julkisyhteisöjen vahingonkorvausvastuuta koskevan lainsäädännön 
uudistaminen. 
 
2. Hankkeeseen liittyvät asiakirjat 
Selvitys vahingonkorvauslain uudistamistarpeesta (selvitysraportti OM/23.6.1998) 
Julkisyhteisön vahingonkorvausvastuu (Oikeusministeriö, selvityksiä ja ohjeita 
59/2010)  
Lausuntotiivistelmä (Oikeusministeriö, mietintöjä ja lausuntoja 10/2011)  
 
3. Keskeinen sisältö 
Tarkoituksena on saattaa ajan tasalle julkisyhteisön korvausvastuuta koskevat va-
hingonkorvauslain säännökset. 
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4. Organisointi 
Valmistelijat: 
Määttänen, Laura, lainsäädäntöneuvos, oikeusministeriö, p. 02951 50332  
Haapasaari, Riitta, erityisasiantuntija, oikeusministeriö, p. 02951 50139 
 
5. Taustatietoja 
Hanke liittyy vuonna 1998 aloitettuun vahingonkorvauslain uudistamiseen. Henkilö-
vahinkojen korvaamista koskeva sääntely uudistettiin vuoden 2006 alusta. Puhtaan 
varallisuusvahingon korvaussääntelyn osalta puolestaan päädyttiin vuonna 2003 
siihen, ettei tarvetta lainsäädäntömuutoksiin ole. 
 
6. Aikataulu 
Oikeusministeriön ulkopuoliselta selvitysmieheltä sääntelyn uudistamistarpeesta ti-
laama selvitys on ollut lausunnolla ja lausuntopalautteesta on laadittu tiivistelmä. 
Hankkeen valmistelun jatkamisesta päätetään myöhemmin. 
 
7. Hankkeen vaikutukset 
 
 
8. Muut tiedot 
OM 19/41/2007 
 
 
 

7.5 Sopimusvelvoitteisiin sovellettavaa lakia koskevan Rooma I 
-asetuksen täytäntöönpano  

1. Tavoite ja tehtävät 
Tavoitteena on valmistella kansalliseen lainsäädäntöön vuonna 2008 hyväksytyn 
asetuksen edellyttämät tarkistukset. 
 
2. Hankkeeseen liittyvät asiakirjat 
KOM(2002) 654 lopullinen, vihreä kirja 
E 5/2003 vp 
KOM (2005) 650 lopullinen, asetusehdotus 
U 7/2006 
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus N:o 593/2008 sopimusvelvoitteisiin so-
vellettavasta laista (Rooma I) 
 
3. Keskeinen sisältö 
Asetuksessa säädetään siitä, minkä valtion lain nojalla on arvioitava sopimusvelvoi-
tetta, jolla on liittymä kahteen tai useampaan valtioon. 
 
4. Organisointi 
Valmistelijat: 
Määttänen, Laura, lainsäädäntöneuvos, oikeusministeriö, p. 02951 50332 
Kummoinen, Katri, lainsäädäntöneuvos, oikeusministeriö, p. 02951 50266  
 
5. Taustatietoja 
Liittyy vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen toimintasuunnitelman toimeen-
panoon. 
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6. Aikataulu 
Asetusta on sovellettu joulukuusta 2009. Lainsäädännön selkeyden vuoksi on tar-
peen kumota voimassa olevaan lainsäädäntöön sisältyvät, asetuksen kanssa ristirii-
dassa olevat säännökset. Teknisluonteisia tarkistuksia on tarpeen tehdä ainakin ku-
luttajansuojalakiin ja työsopimuslakiin.  
 
7. Hankkeen vaikutukset 
Asetuksen säännökset vastaavat pääpiirteissään Rooman yleissopimuksen säänte-
lyä, minkä vuoksi asetuksen vaikutukset Suomessa jäävät verrattain vähäisiksi. 
 
8. Muut tiedot 
OM 15/461/2002 
 
 
 

7.6 Asetusehdotus yhteisestä eurooppalaisesta kauppalaista  

1. Tavoite ja tehtävät 
Osallistuminen eurooppalaisen sopimusoikeuden kehittämiseen EU:ssa. 
 
2. Hankkeeseen liittyvät asiakirjat 
Komission tiedonanto KOM(2001) 398 
Komission tiedonanto KOM(2003) 68 
Komission tiedonanto KOM(2004) 651 
E-kirjelmä 79/2001 sekä jatkokirjelmät 2.4.2003, 2.12.2004 ja 20.5.2009 
Komission vihreä kirja KOM(2010) 348 
E-kirjelmä 120/2010 
Komission ehdotus KOM(2011) 635 
U-kirjelmä 56/2011 
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 26.2.2014 
1. jatkokirjelmä 6.6.2014 
 
3. Keskeinen sisältö 
Komission ehdotuksessa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yhteisestä 
eurooppalaisesta kauppalaista (KOM(2011) 635) pyritään luomaan valinnainen so-
pimusoikeudellinen säännöstö, jota voidaan soveltaa rajat ylittävissä kauppasopi-
muksissa EU:n jäsenvaltioissa. Soveltamisen edellytyksenä on molempien sopi-
musosapuolten suostumus. 
 
Ehdotetun yhteisen eurooppalaisen kauppalain määräykset kattavat pääpiirteissään 
sopimuksen koko elinkaaren. Yhteistä eurooppalaista kauppalakia voitaisiin soveltaa 
sekä yrityksen ja kuluttajan välisiin että yritysten keskinäisiin liiketoimiin silloin, kun 
toinen yrityksistä on pk-yritys. 
 
4. Organisointi 
Valmistelija: 
Määttänen, Laura, lainsäädäntöneuvos, oikeusministeriö, p. 02951 50332 
 
5. Taustatietoja 
Komissio on valmistellut eurooppalaista sopimusoikeutta vuodesta 2001. Komissio 
julkaisi 1.7.2010 vihreän kirjan toimintavaihtoehdoista etenemiseksi kohti kuluttajia ja 
yrityksiä hyödyttävää eurooppalaista sopimusoikeutta. Vihreän kirjan tarkoituksena 
oli esitellä vaihtoehtoisia tapoja eurooppalaisen sopimusoikeuden kehittämiseksi ja 
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käynnistää asiaa koskeva julkinen kuuleminen. Asetusehdotus perustuu vihreään 
kirjaan ja sen pohjalta järjestettyyn kuulemiseen. 
 
6. Aikataulu 
Komissio antoi asetusehdotuksensa lokakuussa 2011. Ehdotusta käsiteltiin neuvos-
ton työryhmässä. Euroopan parlamentti käsitteli hanketta täysistunnossaan helmi-
kuussa 2014. 
 
Komissio on vetänyt pois ehdotuksensa loppuvuodesta 2014. Se valmistelee uusia 
aloitteita samalla alalla digitaalisia sisämarkkinoita koskevan strategian täytäntöön 
panemiseksi. 
 
7. Hankkeen vaikutukset 
 
 
8. Muut tiedot 
OM 5/482/2009 
 
 
 

7.7 Direktiivi asunto-omaisuuteen liittyvistä kuluttajaluotoista  

1. Tavoite ja tehtävät 
Tavoitteena on panna kansallisesti täytäntöön asunto-omaisuuteen liittyviä kuluttaja-
luottoja koskeva direktiivi 2014/17/EU sekä valmistella luottomarkkinoiden kehittymi-
sen johdosta tarvittavat muut lainsäädäntömuutokset.  
 
2. Hankkeeseen liittyvät asiakirjat 
KOM (2011) 142 lopullinen 
U 7/2011 vp 
U-jatkokirje 30.11.2011 
Neuvoston yleisnäkemys 30.5.2012 
ECON-valiokunnan raportti 7.6.2012 
PE-CONS 25/13 
Direktiivi 2014/17/EU 
Työryhmän asettamispäätös 29.1.2015  
 
3. Keskeinen sisältö 
Asunto-omaisuuteen liittyviä kuluttajaluottoja koskeva direktiivi on jatkoa vuonna 
2008 annetulle kulutusluottodirektiiville 2008/48/EU. Direktiivi koskee asuntoluottoja - 
ja kiinnitysluottoja. Muiden kuin asunnon hankintaan myönnettävien luottojen osalta 
jäsenvaltiolla on mahdollisuus säätää, että näihin luottoihin sovelletaan kulutusluot-
todirektiivin mainontaa ja ennakkotiedonantovelvollisuutta koskevia säännöksiä eikä 
käsiteltävän direktiivin vastaavia säännöksiä. 
 
Direktiivi sisältää samantyyppisiä säännöksiä kuin kulutusluottodirektiivi mm. luotto-
jen mainonnassa annettavista tiedoista, ESIS-lomakkeella kuluttajalle ennen luotto-
sopimuksen tekemistä annettavista tiedoista, lainanhakijan luottokelpoisuuden arvi-
oinnista ja luotonantajien pääsystä luottotietoja koskeviin rekistereihin. Lisäksi direk-
tiivillä luodaan luotonvälittäjille niin sanottu Eurooppa-passi: kotivaltiosta saamansa 
luvan nojalla luotonvälittäjä saisi toimia myös muissa jäsenvaltioissa. Direktiivi sisäl-
tää myös säännöksiä kuluttajien talouskasvatuksesta, kytkykaupasta ja yhdistetyistä 
tarjouksista sekä valuuttaluotoista ja vaihtuvakorkoisista luotoista. 
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4. Organisointi 
Puheenjohtaja 
Lainsäädäntöneuvos Katri Kummoinen, oikeusministeriö, p. 02951 50266 
 
Jäsenet 
Neuvotteleva virkamies Miki Kuusinen, valtiovarainministeriö  
Elinkeinovalvontayksikön päällikkö Marko Peltonen, Etelä-Suomen aluehallinto-
virasto 
Lakimies Paula Hannula, Kilpailu- ja kuluttajavirasto 
Lakimies Marjaana Hassinen, Finanssivalvonta 
Lakimies Eeva Lahikainen, Finanssialan Keskusliitto ry 
Johtava lakimies Tuula Sario, Kuluttajaliitto – Konsumentförbundet ry 
Johtaja Erik Sirén, Vakuutus- ja rahoitusneuvonta FINE 
 
Sihteeri 
Tutkija Johanna Hossa, oikeusministeriö, p. 02951 50195 
 
5. Taustatietoja 
 
 
6. Aikataulu 
Direktiivi on pantava täytäntöön viimeistään 21.3.2016.  
 
7. Vaikutukset 
Sääntely vastaa pääpiirteissään voimassa olevan kuluttajansuojalain 7 luvun periaat-
teita. Suurimmat kustannusvaikutukset luotonantajille aiheutunee uuden ESIS-
lomakkeen käyttöönotosta. 
 
8. Muut tiedot 
OM 4/471/2005 
EU/2005/1220 
 
 
 

7.8 Matkapakettidirektiivin uudistaminen  

1. Tavoite ja tehtävät 
Tavoitteena on tehostaa sisämarkkinoiden toimintaa ja saavuttaa kuluttajansuojan 
korkea taso ajanmukaistamalla matkapakettidirektiivi (90/314/ETY) ja laajentamalla 
se kattamaan nykyiset matkapalvelujen yhdistämistavat, erityisesti netin kautta myy-
tävät matkapalvelujen yhdistelmät. 
 
2. Hankkeeseen liittyvät asiakirjat 
KOM(2013) 512 lopullinen 
U 65/2013 vp 
TaVL 38/2013 vp 
 
3. Keskeinen sisältö 
Ehdotetulla direktiivillä on tarkoitus saattaa matkapaketteja koskeva sääntely ajan 
tasalle ja vastaamaan verkkokaupan kehittymisen myötä muuttuneita matkailumark-
kinoita. Kuluttajansuojaa parannetaan laajentamalla direktiivin soveltamisala koske-
maan perinteisten pakettimatkojen lisäksi myös muita matkapalvelujen yhdistelmiä 
sekä uudistamalla epäselviä ja vanhentuneita säännöksiä.  
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Ehdotuksella pyritään myös luomaan alalla toimiville elinkeinonharjoittajille tasapuo-
liset toimintaedellytykset saattamalla erilaisia yhdistettyjä matkapalveluja tarjoavat 
elinkeinonharjoittajat yhtenäisen sääntelyn alle ja poistamalla rajat ylittävän kaupan 
lainsäädännöllisiä esteitä. 
 
4. Organisointi 
Valmistelijat: 
Haapasaari, Riitta, erityisasiantuntija, oikeusministeriö, p. 02951 50139 
Kummoinen, Katri, lainsäädäntöneuvos, oikeusministeriö, p. 02951 50266 
 
5. Taustatietoja 
 
 
6. Aikataulu 
Direktiiviehdotuksen käsittely neuvoston kuluttajansuoja- ja kuluttajavalistustyöryh-
mässä aloitettiin syyskuussa 2013. Kilpailukykyneuvosto hyväksyi yleisnäkemyksen 
4.12.2014. Trilogineuvottelut Euroopan parlamentin kanssa käyty keväällä 2015. 
Direktiivi annettaneen loppuvuodesta 2015. 
 
7. Hankkeen vaikutukset 
Hankkeen vaikutuksia on arvioitu ehdotusta koskevassa U-kirjelmässä. 
 
8. Muut tiedot 
OM 1/471/2013 
EU/2013/1308 
EU/2013/1306 
 
 
 

7.9 Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi lento-
matkustajien oikeuksia koskevien säännösten muuttamisesta  

1. Tavoite ja tehtävät 
Tavoitteena on edistää lentomatkustajien asemaa varmistamalla, että lentoliikenteen 
harjoittajat noudattavat matkustajien suojaksi lentoliikenteen häiriötilanteissa annet-
tuja säännöksiä (EY) N:o 261/2004 sekä (EY) N:o 2027/97, mutta ottaen kuitenkin 
nykyistä paremmin huomioon lentoliikenteen harjoittajien taloudelliset voimavarat. 
 
2. Hankkeeseen liittyvät asiakirjat 
[KOM (2011) 144 lopullinen, valkoinen kirja] 
KOM (2011) 174 lopullinen, komission tiedonanto 
2011/2150(INI), Euroopan parlamentin päätöslauselma  
KOM (2013) 130 lopullinen, asetusehdotus 
U 21/2013 vp 
 
3. Keskeinen sisältö 
Asetusehdotuksessa selvennetään erityisesti asetukseen (EY) N:o 261/2004 sisälty-
viä tulkinnanvaraisia kysymyksiä. Ehdotuksen myötä matkustajien oikeus muun mu-
assa huolenpitoon ja apuun vahvistuisi, minkä lisäksi liityntälentojen matkustajien 
oikeusasema selkeytyisi. Toisaalta matkustajilla olisi nykyistä harvemmin oikeus ase-
tuksen mukaisiin vakiokorvauksiin lentojen viivästyessä. Myös lentoyhtiön velvolli-
suutta järjestää matkustajalle majoitus tuhkapilven kaltaisissa poikkeuksellisissa olo-
suhteissa rajoitettaisiin. Rajoituksia majoituksen järjestämiseen ei kuitenkaan sovel-
lettaisi tiettyihin erityisryhmiin, kuten liikuntarajoitteisiin henkilöihin.  
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Asetusehdotuksella pyritään myös edistämään matkustajien pääsyä oikeuksiinsa 
matkatavaroiden tuhoutuessa tai vahingoittuessa. Asetukseen (EY) N:o 2027/97 
ehdotetaan lisättäväksi erityissäännöksiä lentoliikenteen harjoittajan korvausvastuus-
ta liikuntarajoitteisen henkilön pyörätuoliin tai muuhun liikkumisen apuvälineeseen 
kohdistuneissa vahingoissa. Ehdotukseen sisältyy myös soittimia koskevia erityis-
säännöksiä. 
 
Lisäksi pyritään varmistamaan säännösten tehokas noudattaminen ehdottamalla 
muutoksia valvontaviranomaisia koskeviin säännöksiin sekä eriyttämällä yksittäisten 
valitusten käsittely säännösten valvonnasta. 
 
4. Organisointi 
Valmistelijat: 
Kummoinen, Katri, lainsäädäntöneuvos, oikeusministeriö, p. 02951 50266 
Haapasaari, Riitta, erityisasiantuntija, oikeusministeriö, p. 02951 50139 
 
5. Taustatietoja 
 
 
6. Aikataulu 
Ehdotuksen käsittely neuvostossa alkoi kesäkuussa 2013. Käsittely jatkunee käyn-
nissä olevalla Luxemburgin puheenjohtajuuskaudella.  
 
7. Vaikutukset 
Muutettavat asetukset säilyvät perusteiltaan pitkälti ennallaan. Monissa yksityiskoh-
dissa asetusehdotus selkeyttäisi erityisesti asetukseen (EY) N:o 261/2004 sisältyviä 
tulkinnanvaraisia seikkoja ja parantaisi siten matkustajien mahdollisuuksia saada 
asetuksen mukaiset oikeutensa toteutetuiksi. Asetusehdotus vähentäisi toteutues-
saan lentoyhtiöille asetuksesta aiheutuvaa taloudellista rasitetta erityisesti vakiokor-
vaussäännöksiin ehdotettavien muutosten johdosta. Viranomaisten hallinnollista 
taakkaa ehdotus lisäisi. 
 
8. Muut tiedot 
OM 1/479/2013 
EU/2013/0772 
 
 
 

7.10 Ehdotus uudeksi maksupalveludirektiiviksi 
(toinen maksupalveludirektiivi)  

1. Tavoite ja tehtävät 
Uudella maksupalveludirektiivillä saatettaisiin maksupalveluja koskeva EU-tason 
sääntely ajan tasalle. 
 
2. Hankkeeseen liittyvät asiakirjat 
KOM(2013) 547 lopullinen 
U 68/2013 vp 
 
3. Keskeinen sisältö 
Ehdotuksen säännökset vastaavat suurimmaksi osaksi maksupalveludirektiiviä 
2007/64/EY, joka kumottaisiin. Ehdotuksella kuitenkin mm. laajennettaisiin sääntelyn 
soveltamisalaa nykyisestä, tehostettaisiin maksupalveluntarjoajan tiedonantovelvolli-
suutta koskevia säännöksiä sekä uudistettaisiin vastuusääntelyä.   
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4. Organisointi 
Valmistelija: 
Pulkkinen, Pekka, lainsäädäntöneuvos, oikeusministeriö, p. 02951 50224 
 
5. Taustatietoja 
Direktiiviehdotuksen säännökset kuuluvat sekä valtiovarainministeriön (valmistelija 
finanssineuvos Harry Leinonen, p. 02955 30303) että oikeusministeriön toimialaan. 
Nykyinen maksupalveludirektiivi on pantu kansallisesti täytäntöön valtiovarainminis-
teriön toimialaan kuuluvalla maksulaitoslailla (297/2010) ja oikeusministeriön toimi-
alaan kuuluvalla maksupalvelulailla (290/2010). 
 
6. Aikataulu 
Komissio antoi ehdotuksen 24.7.2013. Neuvostossa saavutettiin yleisnäkemys joulu-
kuussa 2014. Neuvottelut Euroopan parlamentin kanssa alkoivat keväällä 2015 ja 
poliittinen yhteisymmärrys saavutettiin toukokuussa 2015. 
 
7. Vaikutukset 
Vaikutuksia on arvioitu valtioneuvoston kirjelmässä eduskunnalle (U 68/2014 vp, 
erityisesti kohta 4). 
 
8. Muut tiedot 
EU/2013/1385 
 
 
 

7.11 Yleissopimus välittäjän hallinnassa olevia arvopapereita 
koskevista yhdenmukaisista aineellisoikeudellisista säännöistä  

1. Tavoite ja tehtävät 
Yleissopimuksen mahdollinen allekirjoittaminen ja ratifiointi. 
 
2. Hankkeeseen liittyvät asiakirjat 
E 106/2005 vp, jatkokirjelmä 17.6.2008  
Kuulemismuistio 13.5.2009 
28.5.2009 pidettyyn kuulemiseen liittyvä pöytäkirja 
Kokousmuistio – UNIDROIT -diplomaattikonferenssi 2009  
Yleissopimus 
 
3. Keskeinen sisältö 
Yleissopimuksen tarkoituksena on yhdenmukaistaa välittäjän hallinnassa olevia ar-
vopapereita koskevia aineellisoikeudellisia säännöksiä. 
 
Yleissopimus koskee arvopapereita, joihin liittyvät oikeudet merkitään välittäjän yllä-
pitämälle tilille. Tällaisia arvopapereita hallitaan moniportaisissa välittäjien ketjuissa 
mutta myös omistajakohtaisilla arvopaperitileillä, joissa sijoittajalla säilyy suora esi-
neoikeus arvopaperiin ja välitön suhde liikkeeseenlaskijaan. Jälkimmäisistä esimerk-
kejä ovat Suomen arvo-osuusjärjestelmässä omistajakohtaisille arvo-osuustileille 
merkityt arvopaperit. 
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Yleissopimuksessa määrätään mm. välittäjän hallinnassa olevien arvopapereiden 
hankkimisesta, luovuttamisesta ja käyttämisestä vakuutena sekä arvopapereihin 
kohdistuvien oikeuksien etusijajärjestyksestä. Määräyksiä on myös arvopapereihin 
kohdistuvien oikeuksien haltijan suojasta välittäjän maksukyvyttömyystilanteessa 
samoin kuin eräistä arvopapereiden selvitysjärjestelmiin liittyvistä erityiskysymyksis-
tä. 
 
4. Organisointi 
Valmistelija: 
Pulkkinen, Pekka, lainsäädäntöneuvos, oikeusministeriö, p. 02951 50224  
 
5. Taustatietoja 
Yleissopimus on ns. sekasopimus sisältäen sekä Euroopan yhteisön että jäsenvalti-
oiden toimivaltaan kuuluvia määräyksiä. EU:n komissio on osallistunut neuvotteluihin 
yhteisön toimivaltaan kuuluvissa kysymyksissä. 
 
6. Aikataulu 
Yleissopimus hyväksyttiin diplomaattikonferenssissa 9.10.2009. Yleissopimuksen 
allekirjoittamisesta ja ratifioinnista päätetään myöhemmin. 
 
Kehitys EU:ssa saattaa johtaa siihen, että komissio antaa arvopaperioikeutta koske-
van direktiiviehdotuksen, minkä vuoksi yleissopimuksen ratifiointi ei todennäköisesti 
lähiaikoina etene. EU:n oman lainsäädäntöehdotuksen aikataulu on kuitenkin tällä 
hetkellä avoin. 
 
7. Vaikutukset 
Yhdenmukaistamalla aineellisoikeudellisia säännöksiä yleissopimus vähentäisi eri-
tyisesti rajat ylittävään arvopapereiden vaihdantaan ja vakuuskäyttöön liittyviä oikeu-
dellisia riskejä. Siten yleissopimus parantaisi arvopaperimarkkinoiden toimivuutta ja 
alentaisi markkinoiden ja niillä toimivien kustannuksia. 
 
8. Muut tiedot 
EU/2005/1064 
OM 3/472/2005 
 
 
 

7.12 Yleissopimus välittäjän hallinnassa oleviin arvopapereihin liittyviin 
tiettyihin oikeuksiin sovellettavasta laista  

1. Tavoite ja tehtävät 
Yleissopimuksen mahdollinen allekirjoittaminen ja ratifioiminen. 
 
2. Hankkeeseen liittyvät asiakirjat 
Arviomuistio 26.5.2003  
Lausuntotiivistelmä  
E-kirjelmä 98/2002 vp 
U 13/2004 vp 
 
3. Keskeinen sisältö 
Yleissopimuksessa määritellään, minkä maan lakia sovelletaan välittäjän hallinnassa 
olevien arvopapereiden luovutukseen ja vakuuskäyttöön silloin, kun arvopaperiin  
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liittyvät oikeudet merkitään välittäjän ylläpitämälle tilille. Pääsäännön mukaan sovel-
lettaisiin tilinhaltijan ja välittäjän valitsemaa lakia. Sopimus koskisi myös Suomen 
arvo-osuusjärjestelmässä arvo-osuustileille merkittyjä arvopapereita.  
 
4. Organisointi 
Valmistelija: 
Pulkkinen, Pekka, lainsäädäntöneuvos, oikeusministeriö, p. 02951 50224 
 
5. Taustatietoja 
Yleissopimus on nk. sekasopimus sisältäen sekä Euroopan yhteisön että jäsenvalti-
oiden toimivaltaan kuuluvia määräyksiä. Yleissopimukseen liittyminen edellyttää se-
kä EU:n että kansallisen lainsäädännön tarkistamista. 
 
6. Aikataulu 
Yleissopimus hyväksyttiin Haagin kansainvälisen yksityisoikeuden konferenssissa 
13.12.2002. EU:n komissio teki 5.1.2004 neuvostolle ehdotuksen päätökseksi yleis-
sopimuksen allekirjoittamisesta yhteisön puolesta. Yleissopimuksen allekirjoittami-
sesta on useaan otteeseen keskusteltu neuvoston työryhmässä, mutta asiasta ei ole 
päästy yhteisymmärrykseen. Komissio on ilmeisesti luopunut pyrkimyksestä saada 
yleissopimus allekirjoitetuksi ja saattaa tämän sijasta antaa arvopaperioikeutta kos-
kevan lainsäädäntöehdotuksen, jossa sääntelyn kohteena olisivat muun muassa 
lainvalintakysymykset. EU:n oman lainsäädäntöehdotuksen aikataulu on kuitenkin 
tällä hetkellä avoin. 
 
7. Hankkeen vaikutukset 
Yleissopimus parantaisi oikeusvarmuutta sovellettavasta laista ja näin tehostaisi ja 
mahdollisesti lisäisi arvopapereiden vaihdantaa ja vakuuskäyttöä erityisesti rajojen 
yli. Se myös alentaisi arvopaperimarkkinoiden ja niillä toimivien kustannuksia. 
 
8. Muut tiedot 
OM 7/482/2003 
OM028/00/2001 
EU290702/0073 
 
 
 

7.13 Kansainvälisen online-riidanratkaisujärjestelmän luominen  

1. Tavoite ja tehtävät 
Tavoitteena on luoda YK:n kansainvälisen kauppaoikeuden toimikunnan (UNCIT-
RAL) puitteissa kansainvälinen verkkovälitteinen riidanratkaisujärjestelmä (ODR) 
rajat ylittävän kaupankäynnin edistämiseksi. 
 
2. Hankkeeseen liittyvät asiakirjat 
Hankkeen valmisteluasiakirjat ovat löydettävissä UNCITRALin kotisivuilta osoitteesta: 
http://www.uncitral.org/uncitral/commission/working_groups/3Online_Dispute_Resol
ution.html 
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3. Keskeinen sisältö 
Tavoitteena on luoda kansainvälinen verkkovälitteinen riidanratkaisujärjestelmä, jos-
sa käsiteltäisiin rajat ylittäviä, sähköistä kaupankäyntiä koskevia, taloudelliselta ar-
voltaan vähäisiä massaluonteisia sopimuksia koskevia riitoja. Järjestelmässä käsitel-
täisiin sekä elinkeinonharjoittajien välisiä että elinkeinonharjoittajan ja kuluttajan väli-
siä riitoja. 
 
4. Organisointi 
Valmistelija: 
Haapasaari, Riitta, erityisasiantuntija, oikeusministeriö, p. 02951 50139 
 
5. Taustatietoja 
 
 
6. Aikataulu 
Ehdotuksen käsittely on alkanut toimikunnan Online Dispute Resolution -työryh-
mässä (työryhmä III) syksyllä 2010. Työryhmä kokoontuu puolivuosittain, ja seuraa-
va kokous on marras-joulukuussa 2015. 
 
7. Vaikutukset 
Hankkeen vaikutukset arvioidaan myöhemmin. 
 
8. Muut tiedot 
 
 
 
 

7.14 Lentoyhtiöiden vahingonkorvausvastuuta koskevan 
yleissopimuksen uudistaminen  

1. Tavoite ja tehtävät 
Tavoitteena on uudistaa lentokoneiden kolmansille tahoille aiheuttamien vahinkojen 
korvaamista koskeva kansainvälisoikeudellinen sääntely. 
 
2. Hankkeeseen liittyvät asiakirjat 
Convention on Compensation for Damage to Third Parties, Resulting from Acts of 
Unlawful Interference Involving Aircraft Signed at Montréal on 2 May 2009 
Convention on Compensation for Damage Caused by Aircraft to Third Parties 
Signed at Montréal on 2 May 2009 
 
3. Keskeinen sisältö 
Diplomaattikonferensissa 20.4.–1.5.2009 hyväksyttiin kaksi yleissopimusta, joilla 
nykyaikaistetaan ja selkeytetään lentokoneiden maanpinnalla aiheuttamien vahinko-
jen korvausvastuuta (Conventions on Compensation for Damage Caused by Aircraft 
to Third Parties from Acts of Unlawful Interference or from General Risks). Yleisso-
pimukset kuuluvat osittain EU:n yksinomaiseen toimivaltaan. 
 
4. Organisointi 
Valmistelija: 
Kummoinen, Katri, lainsäädäntöneuvos, oikeusministeriö, p. 02951 50266  
 
  



64 

5. Taustatietoja 
 
 
6. Aikataulu 
Sopimusten mahdollisesta allekirjoittamisesta ja ratifioinnista päätetään myöhemmin.  
 
7. Hankkeen vaikutukset 
Vahingonkorvausvastuun yhtenäistäminen maailmanlaajuisesti selkeyttäisi korvaus-
sääntelyä, helpottaisi vastuiden vakuuttamista ja parantaisi matkustajien korvausoi-
keudellista asemaa. 
 
8. Muut tiedot 
OM 2875/45/2001 
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8 YHTIÖOIKEUS 

8.1 Säätiölainsäädännön uudistaminen  

1. Tavoite ja tehtävät 
Tavoitteena on muuttaa säätiölainsäädäntö vastaamaan nykyaikaisen säätiötoimin-
nan tarpeita. 
 
2. Hankkeeseen liittyvät asiakirjat 
Patentti- ja rekisterihallituksen aloite säätiölain uudistamisesta 1.7.2005 
Lausuntopyyntö patentti- ja rekisterihallituksen aloitteesta 29.11.2005 
Tiivistelmä aloitteesta annetuista lausunnoista 
Arviomuistio säätiölain uudistamisesta 25.9.2007 
Lausuntopyyntö 28.6.2010  
Arviomuistio 28.6.2010 
Arviomuistion liite  
OMML 15/2011 Säätiölain uudistaminen. Lausuntoyhteenveto arviomuistiosta 
Asettamispäätös 5.1.2012  
Säätiölakityöryhmän seurantaryhmän asettamispäätös  
Säätiöille tarkoitettu kysely säätiökäytännöstä, vastausaika 16.2.–9.3.2012 
Frågorna på svenska  
Säätiölakityöryhmän hankesuunnitelma  
OMSO 47/2012 Säätiölainsäädännön uudistaminen. Selvitys kansallisten säätiöiden 
säännöistä ja käytännöistä  
OMSO 48/2012 Säätiölainsäädännön uudistaminen. Selvitys kansainvälisestä sää-
tiöoikeudesta 
Uusi säätiölaki. Säätiölain uudistamistyöryhmän mietintö 
Lausuntoyhteenveto säätiölain muutostarvetta koskevasta uudistamistyöryhmän 
mietinnöstä  
Säätiölaki lausuntoyhteenveto. Arvio ja ehdotukset  
Virkatyönä laadittu luonnos hallituksen esitykseksi on laadittu työryhmän mietinnön, 
siitä saadun lausuntopalautteen sekä työryhmän ja seurantaryhmän jäseniltä, näiden 
edustamilta tahoilta ja eri viranomaisilta saadun palautteen perusteella. 
Säätiölaki HE luonnos  
Stiftelselagen Rp utkast  
HE 166/2014 
Oikeusministeriön vastine eduskunnan talousvaliokunnalle 
Oikeusministeriön vastine eduskunnan lakivaliokunnalle 
Oikeusministeriön lisäys lakivaliokunnalle annettuun vastineeseen 
TaVL 42/2014 vp 
LaVM 20/2014 vp 
EV 276/2014 
Säätiölaki 487/2015 ja Laki säätiölainvoimaanpanosta 488/2015 
 
4. Organisointi 
Valmistelijat: 
Jauhiainen, Jyrki, lainsäädäntöneuvos, oikeusministeriö, p. 02951 50220 
Tervonen, Markus, tutkija, oikeusministeriö, p. 02951 50558 
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5. Taustatietoja 
Säätiölaki on vuodelta 1930. Lakia on viimeksi merkittävästi tarkistettu vuonna 1987, 
minkä lisäksi lain 1.1.1995 voimaan tulleella muutoksella säätiörekisterin pito ja sää-
tiövalvonta siirrettiin oikeusministeriöstä patentti- ja rekisterihallitukseen. Tämän jäl-
keen lakiin on tehty lähinnä muun lainsäädännön muutoksista johtuvia ja muita vä-
häisiä tarkistuksia. 
 
6. Aikataulu 
Lait vahvistettiin ja valtioneuvoston säätiörekisteriasetus annettiin huhtikuussa 2015. 
Uusi säätiölaki ja säätiörekisteriasetus tulevat voimaan 1.12.2015. 
 
7. Hankkeen vaikutukset 
Työryhmää varten laadittiin säätiökäytännöstä selvityksiä, jotka on julkaistu oikeus-
ministeriön verkkosivulla. Vaikutuksia on arvioitu tarkemmin hallituksen esityksessä. 
 
8. Muut tiedot 
OM 11/41/2010 
 
 
 

8.2 Henkilöyhtiölain muuttaminen  

1. Tavoite ja tehtävä 
Tavoitteena on muuttaa avoimesta yhtiöstä ja kommandiittiyhtiöstä annettua lakia 
(henkilöyhtiölaki) henkilöyhtiöiden toimintamahdollisuuksien parantamiseksi. 
 
2. Hankkeeseen liittyvät asiakirjat 
Arvio avoimesta yhtiöstä ja kommandiittiyhtiöstä annetun lain muutostarpeesta  
Henkilöyhtiölain muuttaminen. Lausuntoyhteenveto avoimesta yhtiöstä ja komman-
diittiyhtiöstä annetun lain muutostarpeesta  
Laki avoimesta yhtiöstä ja kommandiittiyhtiöstä annetun lain muuttamisesta. 
HE-luonnos 28.1.2015 
Lag om ändring av lagen om öppna bolag och kommanditbolag. RP Utkast 
28.1.2015 
HE 17/2015 
 
3. Keskeinen sisältö 
Ehdotus helpottaa henkilöyhtiön yhtiökaudesta, yhtiön purkamisesta ja yhtiöosuuden 
lunastamisesta sopimista. Lisäksi ehdotuksella selvennetään henkilöyhtiön perusta-
mista siten, että avoin yhtiö ja kommandiittiyhtiö syntyy rekisteröinnillä. Uuden lain 
aikana henkilöyhtiö voi toimia nykyisin tavoin, uusi laki tuo toimintamahdollisuuksia ja 
-vaihtoehtoja. 
  
4. Organisointi 
Valmistelijat: 
Tervonen, Markus, tutkija, oikeusministeriö, p. 02951 50558 
Jauhiainen, Jyrki, lainsäädäntöneuvos, oikeusministeriö, p. 02951 50220 
 
5. Taustatietoja 
Suomen pääomasijoitusyhdistys ry ehdotti 25.5.2011 oikeusministeriölle henkilöyh-
tiölain muuttamista pääomasijoitustoiminnan tarpeiden huomioon ottamiseksi. Aloit-
teen jälkeen oikeusministeriössä laadittiin virkatyönä arviomuistio lain muutostar-
peesta. 
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6. Aikataulu 
Arviomuistiosta ja muusta mahdollisesta muutostarpeesta järjestettiin laaja lausunto-
kierros vuonna 2013. Lausuntopalautteen perusteella valmisteltu luonnos hallituksen 
esitykseksi julkaistiin oikeusministeriön verkkosivulla lokakuun 2014 alussa ja 
28.1.2015. Hallituksen esitys henkilöyhtiölain muuttamisesta annettiin eduskunnalle 
17.9.2015.   
 
7. Hankkeen vaikutukset 
Vaikutukset on arvioitu 28.1.2015 julkaistussa luonnoksessa hallituksen esitykseksi 
(ks. 2. kohta). 
 
8. Muut tiedot 
OM 2/42/2012 
 
 
 

8.3 Yhdenyhtiödirektiivi  

1. Tavoite ja tehtävät 
Komission ehdotus uudeksi yhdenmiehen rajavastuuyhtiöitä koskevaksi direktiiviksi, 
jonka tavoitteena olisi helpottaa erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten rajat ylit-
tävää toimintaa. 
 
2. Hankkeeseen liittyvät asiakirjat 
Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi yhdenmiehen rajavastuuyh-
tiöistä (KOM(2014) 212 lopullinen)  
U 24/2014 vp valtioneuvoston kirjelmä Eduskunnalle komission ehdotuksesta Eu-
roopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi yhdenmiehen rajavastuuyhtiöistä (yh-
denyhtiö-direktiivi) 
 
3. Keskeinen sisältö 
Direktiiviehdotuksen mukaan jäsenvaltioiden olisi säädettävä mahdollisuudesta re-
kisteröidä yhdenmiehen rajavastuuyhtiöitä (Societas Unius Personae, SUP) ehdo-
tuksessa säädettyjä vaatimuksia ja menettelyjä noudattaen. Direktiivissä säädettäi-
siin mm. SUP-yhtiön perustamisesta, yhtiöjärjestyksestä, rekisteröimisestä, osake-
pääomasta, varojen jaosta ja hallinnosta.  
Direktiiviin sisältyisivät lisäksi voimassa olevaa yhdenyhtiödirektiiviä (2009/102/EY) 
vastaavat säännökset yhdenyhtiön julkistamisesta sekä päätöksenteosta ja ainoan 
osakkaan kanssa tehtävistä sopimuksista yhdenyhtiössä. 
 
4. Organisointi 
Valmistelijat: 
Tervonen, Markus, tutkija, oikeusministeriö, p. 02951 50558 
Jauhiainen, Jyrki, lainsäädäntöneuvos, oikeusministeriö, p. 02951 50220 
 
5. Taustatietoja 
Komissio pyrki puuttumaan rajat ylittävän toiminnan kustannuksiin vuonna 2008 an-
tamassaan asetusehdotuksessa yksityisen eurooppayhtiön säännöistä (KOM(2008) 
396 lopullinen). Asetusehdotuksesta ei päästy kaikkia jäsenvaltioita tyydyttävään 
kompromissiratkaisuun ja lopulta komissio peruutti ehdotuksen. Nyt ehdotetulla di-
rektiivillä pyritään komission mukaan ratkaisemaan ainakin osa peruutetussa ehdo-
tuksessa käsitellyistä yritysten rajat ylittävän toiminnan esteistä. 
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6. Aikataulu 
Toukokuussa 2015 neuvosto hyväksyi yleisnäkemyksen direktiiviehdotuksesta. Eh-
dotuksen käsittelyä on tarkoitus jatkaa Euroopan parlamentissa syksyllä 2015.  
 
7. Hankkeen vaikutukset 
Vaikutuksia on arvioitu ehdotusta koskevassa U-kirjelmässä. 
 
8. Muut tiedot 
OM 1/472/2014 
EU 2014/0939 
 
 
 

8.4 Listayhtiöiden hallitusten ja hallintoneuvostojen 
sukupuolikiintiöt -direktiivi  

1. Tavoite ja tehtävät 
Direktiiviehdotuksella pyritään edistämään sukupuolten välistä tasapainoa talous-
elämän päätöksenteossa ja hyödyntämään täysimääräisesti tarjolla olevien ehdok-
kaiden lahjakkuusvarantoa sukupuolten edustuksen tasapainottamiseksi yritysten 
hallituksissa ja hallintoneuvostoissa.  
 
2. Hankkeeseen liittyvät asiakirjat 
Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi julkisesti noteerattujen yhti-
öiden toimivaan johtoon kuulumattomien johtokunnan jäsenten sukupuolijakauman 
tasapainottamisesta ja siihen liittyvistä toimenpiteistä ((KOM(2012) 614 Lopullinen)  
Yhteenveto 15.1.2013 järjestetystä kuulemisesta ja lausuntopalautteesta  
U 81/2012 
 
3. Keskeinen sisältö 
Komissio ehdottaa, että EU:n alueella säännellyillä markkinoilla noteeratun yhtiön 
(listayhtiö) muut kuin toimivaan johtoon kuuluvat hallituksen tai hallintoneuvoston 
jäsenet on valittava jäsenehdokkaiden keskinäisen pätevyysarvioinnin perusteella, 
jos listayhtiön hallituksen tai hallintoneuvoston jäsenistä on laskutavasta riippuen alle 
33,3 – 40 prosenttia hallintoelimessä aliedustettua sukupuolta (kiintiötavoite). Päte-
vyysarvioinnissa käytettäisiin yksiselitteisiä, ennalta määriteltyjä ja neutraaleja valin-
taperusteita ja arviointi pitäisi ottaa käyttöön direktiivin tullessa voimaan, mikä tapah-
tunee aikaisintaan vuonna 2015. Tavoitteena on, että kiintiötavoite saavutetaan vii-
meistään 1.1.2020 tai, jos listayhtiö on valtion tai muun julkisyhteisön määräysval-
lassa, viimeistään 1.1.2018. Lisäksi ehdotetaan listayhtiölle velvollisuutta laatia 
suunnitelma toimivaan johtoon kuuluvien hallintoelimen jäsenten sukupuolijakauman 
tasapainottamiseksi ja velvollisuutta ilmoittaa valvontaviranomaiselle ja julkistaa 
suunnitelman toteuttamiseksi tehdyt toimenpiteet ja mahdollinen täyttämättä jättämi-
nen.  
 
Direktiivi olisi määräaikainen ja sen voimassaolo päättyisi 31.12.2028. 
 
4. Organisointi 
Valmistelija: 
Jauhiainen, Jyrki, lainsäädäntöneuvos, oikeusministeriö, p. 02951 50220  
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5. Taustatietoja 
Oikeusministeriö järjesti 15.1.2013 laajan kuulemistilaisuuden ja lausuntokierroksen. 
Käsittely jatkuu neuvoston työryhmässä, jossa direktiivin vastustajilla on estävä mää-
rävähemmistö. TSTK neuvostossa 11.12.2014 asia ei edennyt. Tiettävästi Luxem-
burg ei jatka ehdotuksen käsittelyä neuvoston työryhmässä syyskaudella 2015. 
 
6. Aikataulu 
Direktiiviehdotusta on käsitelty neuvoston sosiaaliasiain työryhmässä 1.2.2013 lähti-
en.  
 
7. Hankkeen vaikutukset 
Vaikutuksia on arvioitu ehdotusta koskevassa U-kirjelmässä. 
 
8. Muut tiedot 
OM 1/472/2012 
EU/2012/1672 
 
 
 

8.5 Selvitys hyvistä yhdistyskäytännöistä 

1. Tavoite ja tehtävät 
Yhdistyskäytäntöjä koskevan tietopohjan parantaminen hyvien yhdistyskäytäntöjen 
kehittämiseksi ja yhdistysten ja sidosryhmien (ml. viranomaiset) tietouden lisäämi-
seksi sekä lainsäädännön kehittämistarpeen arvioimista varten. 
 
2. Hankkeeseen liittyvät asiakirjat 
Selvitys hyvistä yhdistyskäytännöistä. Yhteenveto kevään 2015 verkkokeskustelusta. 
 
3. Keskeinen sisältö 
Verkkokeskustelulla ja muilla tavoin kerättiin yleisöltä tietoa yhdistyskäytännöistä ja 
kehitysehdotuksia lähinnä yhdistyksen jäsenen aseman, yhdistyksen kokouksen, 
hallituksen ja johtavien toimihenkilöiden osalta. Verkkokeskustelu valmisteltiin, toteu-
tettiin ja palaute arvioidaan yhteistyössä järjestöjen kanssa. Hankkeesta ja mahdolli-
suudesta osallistua siihen on viestitty KANE:n kautta.  
 
4. Organisointi 
Valmistelijat: 
Jauhiainen, Jyrki, lainsäädäntöneuvos, oikeusministeriö, p. 02951 50220 
Tervonen, Markus, tutkija, oikeusministeriö, p. 02951 50558 
 
5. Taustatietoja 
Nykyinen yhdistyslaki on ollut voimassa 25 vuotta, mutta edelleen käytettävissä on 
vain vähän kattavaa yksityiskohtaista tietoa erilaisten ja erikokoisten yhdistysten 
sääntö- ja muista käytännöistä, yhdistyslain ja -käytännön toimivuudesta ja vaikutuk-
sista sekä yhdistyslain ja -käytäntöjen kehitystarpeista. Myös järjestöjen piirissä on 
keskusteltu hyvien yhdistyskäytäntöjen kartoittamisesta ja yhdenmukaistamisesta. 
 
Suomen sosiaali ja terveys ry (SOSTE), Valtakunnallinen liikunta- ja urheiluorgani-
saatio ry (VALO), Suomen Nuorisoyhteistyö - Allianssi ry, Luonto-Liitto, Vastuullinen 
Lahjoittaminen VaLa ry ja Kepa ry valmistelevat syksyllä 2015 omaan käyttöönsä 
suosituksen Yhdistysten hyvästä hallintotavasta yhteistyössä oikeusministeriön  
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kanssa. Suosituksen valmistelussa otetaan huomioon verkkokeskustelussa saatu 
palaute. Järjestöt kutsuvat muut keskusjärjestöt mukaan suosituksen valmisteluun. 
Valmis suositus tulee olemaan vapaasti kansalaisjärjestöjen käytössä. Tarkoitus on, 
että suositus julkaistaan syksyllä 2015. 
 
6. Aikataulu 
Yleisölle avoin verkkokeskustelu 2.3–12.4.2015 
Verkkokeskustelun palautteen arviointi – yhteenveto julkaistiin 12.5.2015 
 
7. Hankkeen vaikutukset 
 
8. Muut tiedot 
OM 2/41/2015 
 
 
 

8.6 Toimimattomien yhdistysten rekisteripoisto viranomaisen 
aloitteesta sekä yhdistyksen rekisteröinnin, päätöksenteon, 
toiminnan ja selvitysmenettelyn helpottaminen 

1. Tavoite ja tehtävä 
Tavoitteena on poistaa toimimattomat yhdistykset yhdistysrekisteristä Patentti- ja 
rekisterihallituksen aloitteesta sekä nopeuttaa ja helpottaa toimimattoman yhdistyk-
sen piiristä tulevaan aloitteeseen perustuvaa poistomenettelyä. Samalla tarkistettai-
siin selvitysmenettelyä selvitysmiesten, yhdistyksen jäsenten ja velkojien aseman 
selventämiseksi. 
 
Lisäksi on tarkoitus helpottaa yhdistyksen toimintaa siten, että helpotetaan sähköi-
sen rekisteri-ilmoituksen tekemistä, selvennetään yhdistyksen kokouksen päätöksen 
moiteperusteita ja annetaan Y-tunnus viranpuolesta kaikille rekisteröidyille yhdistyk-
sille, joilla ei vielä ole Y-tunnusta. 
 
Tarkoitus on, että toimintansa lopettaneiden poistaminen yhdistysrekisteristä toteute-
taan vuoden 2016 loppuun mennessä. Y-tunnus on tarkoitus antaa vuoden 2017 
alussa niille rekisteröidyille yhdistyksille, joilla tunnusta ei vielä ole.  
  
Tavoitteiden toteuttamiseksi laaditaan hallituksen esitys yhdistyslain ja yritys- ja yh-
teisötietolain muuttamiseksi.     
 
2. Hankkeeseen liittyvät asiakirjat 
Verkkovaikuttamista 2010-luvulla -selvitys (OMSO 1/2011) 
Lausuntoyhteenveto Verkkovaikuttamista 2010-luvulla -selvityksestä saadusta pa-
lautteesta (OMML 44/2011) 
 
3. Keskeinen sisältö 
Yhdistysrekisteristä on tarkoitus poistaa toimimattomat yhdistykset 31.12.2016 men-
nessä Patentti- ja rekisterihallituksen aloitteesta. Poistomenettelyn aloittamisesta ja 
vaiheista tiedotetaan laajasti. Toimimattomaksi oletetaan yhdistys, joka ei ole tehnyt 
rekisteri-ilmoitusta vuoden 1995 jälkeen. Jos tällainen yhdistys edelleen toimii, se voi 
ilmoittaa toiminnan jatkumisesta PRH:n verkkosivulla.  
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Toiminnan lopettaneen yhdistyksen piiristä tulevasta aloitteesta rekisteripoistoa on 
tarkoitus helpottaa ja nopeuttaa, kun asia on riidaton. Tällaisen hakemuksen käsittely 
siirretään käräjäoikeudesta Patentti- ja rekisterihallitukselle. Patentti- ja rekisterihalli-
tuksen on ennen päätöstä varattava yhdistykselle tilaisuus tulla kuulluksi. Lisäksi 
yhdistyslakiin tehdään eräitä muita tarkistuksia. 
 
Yhdistyksen rekisteri-ilmoitusten tekemistä koskevia yhdistyslain ja yritys- ja yhteisö-
tietolain säännöksiä on tarkoitus helpottaa muita yksityisiä oikeushenkilöitä vastaa-
valla tavalla siten, että kaikki yhdistyksen hallituksen jäsenet voisivat allekirjoittaa 
ilmoituksen. 
 
Lisäksi on tarkoitus, että kaikille rekisteröidyille yhdistyksille annetaan Y-tunnus, joka 
korvaisi nykyisen yhdistysrekisterinumeron. Kaikilla muilla säätiö- ja kaupparekiste-
rissä olevilla yhteisöillä ja säätiöillä on jo Y-tunnus.  
 
4. Organisointi 
Valmistelijat: 
Jauhiainen, Jyrki, lainsäädäntöneuvos, oikeusministeriö, p. 02951 50220 
Tervonen, Markus, tutkija, oikeusministeriö, p. 02951 50558 
 
5. Taustatiedot 
Sähköisen osallistumisen helpottamista arvioitiin vuonna 2011Verkkovaikuttamista 
2010-luvulla -selvityksessä (OMSO 1/2011), josta järjestettiin laaja lausuntokierros. 
Selvityksessä ehdotettiin muun muassa yhdistysrekisteri-ilmoitusten ja päätöksente-
on helpottamista. 
 
Yhdistysrekisterissä olevasta noin 137.000 yhdistyksestä arviolta 30.000–40.000 
lopettanut toimintansa eikä niitä voida poistaa rekisteristä viranomaisen aloitteesta. 
Sähköisen rekisteri-ilmoituksen käyttöä ja etäosallistumista yhdistyksen kokoukseen 
rajoittavat tarpeettomasti yhdistyslain säännökset rekisteri-ilmoituksen allekirjoittami-
sesta ja päätöksen moiteperusteista. Yhdistysrekisterinumeron lisäksi Y-tunnus on 
50.000 yhdistyksellä eli noin puolella toimivista rekisteröidyistä yhdistyksistä.  
 
6. Aikataulu 
Syyskuussa 2015 oikeusministeriössä valmistellaan luonnos hallituksen esitykseksi 
yhdistyslain ja yritys- ja yhteisötietolain muuttamisesta. Loka-marraskuussa 2015 
oikeusministeriö järjestää lausuntokierroksen ja avoimen kuulemisen yhdistyksille, 
niiden sidosryhmille ja viranomaisille. 
 
Tavoitteena on, että hallituksen esitys yhdistyslain ja yritys- ja yhteisötietolain muut-
tamisesta annettaisiin eduskunnalle helmikuussa 2016 ja että lainmuutokset tulisivat 
voimaan 1.7.2016. 
 
Patentti- ja rekisterihallitus voisi tällöin poistaa toimimattomat yhdistykset yhdistysre-
kisteristä 31.12.2016 mennessä. 
 
1.1.2017 lähtien Y-tunnus voidaan antaa viranpuolesta kaikille toimiville rekiste-
röidyille yhdistyksille, joilla ei ennestään ole Y-tunnusta.  
 
7. Hankkeen vaikutukset 
 
 
8. Muut tiedot 
OM 18/41/2015 
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9 ESINE- JA YMPÄRISTÖOIKEUS 

 

9.1 Kuljetusvälineitä koskevien kiinnitysjärjestelmien 
yhtenäistäminen  

1. Tavoite ja tehtävät 
Tavoitteena on yhtenäisen lain säätäminen kuljetusvälineiden velkakiinnityksestä. 
 
2. Hankkeeseen liittyvät asiakirjat 
Toimikunnan mietintö (KM 1993:44) 
 
3. Keskeinen sisältö 
Mietinnössä ehdotetaan säädettäväksi uusi laki alusten, ilma-alusten sekä ajoneuvo-
jen kiinnittämisestä ja panttaamisesta velan vakuudeksi. Uudella lailla korvattaisiin 
nykyiset, eri kuljetusvälineitä koskevat erillislait. Kiinnityskelpoisia olisivat rekiste-
röidyt ja tyypillisesti elinkeinotoiminnassa käytettävät kuljetusvälineet. Ehdotuksen 
mukaan kuljetusvälineiden kiinnittämisessä siirrytään panttikirjajärjestelmään, joka 
on jo käytössä kiinteistöjen osalta. Ehdotetussa laissa olisi säännöksiä muun muas-
sa kiinnitysmenettelystä ja valtion vahingonkorvausvastuusta sekä panttioikeuden 
sisällöstä. 
 
4. Organisointi 
Valmistelija: 
Pulkkinen, Pekka, lainsäädäntöneuvos, oikeusministeriö, p. 02951 50224 
 
5. Taustatietoja 
Kuljetusvälineiden velkakiinnitystoimikunnan mietintö (KM 1993:44). Mietintö on ollut 
lausuntokierroksella ja siitä on tehty tiivistelmä. 
 
6. Aikataulu 
Jatkovalmistelun aikataulusta ei ole päätetty. Asiassa on syytä seurata ratkaisuja, 
joita tehdään liikuteltaviin laitteisiin kohdistuvista kansainvälisistä oikeuksista tehdyn 
yleissopimuksen täytäntöönpanossa (ks. hanke Yleissopimus liikuteltaviin laitteisiin 
kohdistuvista kansainvälisistä oikeuksista). 
 
7. Vaikutukset 
Vaikutuksia ei voida arvioida tässä vaiheessa. 
 
8. Muut tiedot 
OM 23/41/2008 
Dnro 1984/061/91 
OM0196:00/06/01/1998 
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9.2 Yleissopimus liikuteltaviin laitteisiin kohdistuvista kansainvälisistä 
oikeuksista  

1. Tavoite ja tehtävät 
Tavoitteena on liikuteltaviin laitteisiin kohdistuvia kansainvälisiä oikeuksia (Conventi-
on on International Interests in Mobile Equipment) koskevan Unidroit'n yleissopimuk-
sen sekä lentokalustoa ja rautateiden liikkuvaa kalustoa koskevien pöytäkirjojen alle-
kirjoittamis- ja ratifioimistarpeen selvittäminen. 
 
2. Hankkeeseen liittyvät asiakirjat 
Tausta-asiakirjoja on verkko-osoitteessa http://www.unidroit.org/ (ks. linkit ”Instru-
ments”, ”Security Interests” ja Cape Town Convention"). 
KOM (2008) 508 lopullinen, päätösehdotus (yleissopimus ja lentokalustopöytäkirja) 
KOM(2009) 94 lopullinen (rautatiekalustopöytäkirja) 
U 3/2003 vp 
U 48/2009 vp 
 
3. Keskeinen sisältö 
Tarkoituksena luoda kansainvälinen rekisteri, johon voitaisiin merkitä liikuteltavaan 
kalustoon kohdistuvia kansainvälisiä vakuusoikeuksia. 
 
4. Organisointi 
Valmistelija: 
Pulkkinen, Pekka, lainsäädäntöneuvos, oikeusministeriö, p. 02951 50224 
 
5. Taustatietoja 
 
 
6. Aikataulu 
Yleissopimus ja lentokalustoa koskeva pöytäkirja hyväksyttiin diplomaattikonferens-
sissa Etelä-Afrikassa marraskuussa 2001 ja ne tulivat kansainvälisesti voimaan 
1.3.2006. Eräät yleissopimuksen ja pöytäkirjan määräyksistä kuuluvat Euroopan yh-
teisön yksinomaiseen toimivaltaan. EU on tullut yleissopimuksen ja pöytäkirjan so-
pimuspuoleksi 1.8.2009. Suomen osalta yleissopimuksen ja pöytäkirjan ratifiointitar-
vetta on selvitetty 28.9.2007 päättyneellä lausuntokierroksella. 
 
Rautateiden liikkuvan kaluston vakuuskäyttöä koskeva pöytäkirja hyväksyttiin diplo-
maattikonferenssissa helmikuussa 2007. EU on tullut pöytäkirjan sopimuspuoleksi 
18.12.2014. Pöytäkirja ei ole vielä tullut voimaan. 
 
Avaruusesineiden vakuuskäyttöä koskeva pöytäkirja, jonka valmisteluun Suomi ei 
osallistunut, hyväksyttiin diplomaattikonferenssissa 2012, mutta EU:n tulo pöytäkirjan 
osapuoleksi vaikuttaa tällä hetkellä epätodennäköiseltä. Unidroit'n sihteeristö selvit-
tää lisäksi tarvetta maatalous-, kaivos- ym. laitteiden vakuuskäyttöä koskevaan pöy-
täkirjaan samoin kuin laivoja ja muuta merikalustoa koskevaan pöytäkirjaan. 
 
7. Hankkeen vaikutukset 
Mahdollisuus vahvistaa arvokkaaseen liikuteltavaan kalustoon, kuten ilma-aluksiin 
kohdistuvia kansainvälisiä vakuusoikeuksia, jotka ovat vaikeuksitta täytäntöönpanta-
vissa kaikissa sopimusvaltioissa, tehostaa omaisuuden vakuuskäyttöä ja alentaa 
kaluston rahoituskustannuksia. 
 
8. Muut tiedot 
OM 3284/45/2001  
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9.3 Sähköisten panttikirjojen käytön edistäminen 

1. Tavoite ja tehtävät 
Edistää sähköisten panttikirjojen käyttöönottoa. 
 
2. Hankkeeseen liittyvät asiakirjat 
 
 
3. Keskeinen sisältö 
Maakaaren (540/1995) muuttaminen siten, että uusista kiinnityksistä annettaisiin vain 
sähköisiä panttikirjoja ja sähköisiä panttikirjoja ei enää muutettaisi kirjalliseen muo-
toon. Lisäksi selvitetään mahdollisia keinoja vanhojen kirjallisten panttikirjojen ns. 
massamuuntamisen edistämiseksi. 
 
4. Organisointi 
Valmistelija: 
Pulkkinen, Pekka, lainsäädäntöneuvos, oikeusministeriö, p. 02951 50224 
 
5. Taustatietoja 
Maakaaren sähköistä panttikirjaa koskevat säännökset (laki 96/2011) tulivat voimaan 
1.11.2013. Säännösten mukaan kiinnityksen hakija voi valita joko kirjallisen tai säh-
köisen panttikirjan. Kirjallinen panttikirja voidaan hakemuksesta muuttaa sähköiseksi, 
mutta myös sähköinen panttikirja voidaan hakemuksesta muuttaa kirjalliseksi. Lakia 
säädettäessä oletettiin, että pankit ja muut merkittävät luotonantajat siirtyisivät nope-
asti yksinomaan sähköisten panttikirjojen käyttöön, mitä ei kuitenkaan ole tapahtu-
nut. Rahoitusala kannattaa sähköisten panttikirjojen käytön edistämistä nyt valmistel-
tavana olevalla lainmuutoksella. 
 
6. Aikataulu 
Hallituksen esitys pyritään antamaan kevätkaudella 2016. 
 
7. Vaikutukset 
Muutos tehostaa kirjaamisviranomaisen toimintaa ja pitkällä tähtäimellä myös luo-
tonantajien toimintaa, kun kirjallisten panttikirjojen käsitteleminen sijasta siirrytään 
nykyistä enemmän sähköisiin toiminta-tapoihin.  Lyhyellä tähtäimellä luotonantajille 
aiheutuu kustannuksia siitä, että nämä sopeuttavat toimintaansa muutoksen edellyt-
tämällä tavalla. 
 
8. Muut tiedot 
OM 23/41/2015 
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9.4 Vesilain käyttöoikeussääntelyn uudistaminen  

 
1. Tavoite ja tehtävät 
Tavoitteena on uudistaa vesilain (587/2011) käyttöoikeussääntely. 
 
2. Hankkeeseen liittyvät asiakirjat 
Vesilain käyttöoikeussääntelyn uudistamistyöryhmän asettamispäätös 30.4.2015  
Vesilain käyttöoikeussääntelyn uudistamistyöryhmän seurantaryhmän asettamispää-
tös 30.4.2015  
EV 355/2010 vp 
 
3. Keskeinen sisältö 
Hankkeen pääasiallisena tavoitteena on valmistella vesilain käyttöoikeussääntelyn 
uudistamiseksi tarpeelliset säännösehdotukset. 
 
4. Organisointi 
Valmistelija: 
Salila, Jari, lainsäädäntöneuvos, oikeusministeriö, p. 02951 50584 
 
5. Taustatietoja 
Vesilainsäädännön kokonaisuudistuksessa vesitaloushankkeiden toteuttamiseksi 
tarpeellisten käyttöoikeuksien perustamista koskeva sääntely pysytettiin ennallaan. 
Eduskunta liitti vesilain hyväksyessään vastaukseensa lausuman, jonka mukaan 
hallituksen tulee ryhtyä toimenpiteisiin eräistä vesien käyttämistä varten myönnettä-
vistä oikeuksista annetun lain (266/1961) kumoamiseksi. Tämä edellyttää vesilain 
käyttöoikeussääntelyn uudistamista. 
 
6. Aikataulu 
Työryhmän ehdotuksen on määrä valmistua vuoden 2016 tammikuun loppuun men-
nessä. Asiaa koskeva hallituksen esitys tulee antaa eduskunnalle viimeistään vuon-
na 2017. 
 
7. Hankkeen vaikutukset 
Hankkeella saattaa olla vaikutuksia eräiden vesitaloushankkeiden toteuttamiseen. 
 
8. Muut tiedot 
OM 5/41/2015 
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9.5 Omaisuudensuojan parantaminen  

1. Tavoite ja tehtävät 
Tavoitteena on huolehtia lunastuslainsäädännön ajantasaisuudesta arvioimalla lu-
nastuslain mukaisen lunastuskorvauksen määräämistä koskevan lainsäädännön 
kattavuus ja yhtenäistämistarve sekä tekemällä tarvittavat säädösmuutokset. 
 
2. Hankkeeseen liittyvät asiakirjat 
 
 
3. Keskeinen sisältö 
Selvitystyön tavoitteena on kartoittaa lunastuskorvauksen määräämiseen ja lunas-
tusmenettelyn toimivuuteen liittyvät tarkistamistarpeet sekä laatia esitys tarpeellisiksi 
jatkotoimenpiteiksi. 
 
4. Organisointi 
Valmistelija: 
Salila, Jari, lainsäädäntöneuvos, oikeusministeriö, p. 02951 50584 
 
5. Taustatietoja 
Juha Sipilän hallituksen Suomalainen ruoantuotanto kannattavaksi, kauppatase nou-
suun -kärkihankkeen toimenpiteenä on yksilöity omaisuuden suojan parantaminen. 
Hanke toteuttaa mainittua toimenpidettä. 
 
6. Aikataulu 
Hankkeeseen liittyvä selvitystyö tullaan käynnistämään talven 2015/16 aikana ja sel-
vityksen on määrä valmistua 31.5.2016 mennessä. Jatkovalmistelun aikataulusta ja 
organisoinnista päätetään selvityksen valmistuttua. 
 
7. Hankkeen vaikutukset 
 
 
8. Muut tiedot 
OM 21/41/2015 
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9.6 Maanhankinta kokonaisturvallisuuden kannalta merkittävillä 
alueilla 

1. Tavoite ja tehtävät 
Hankkeen tavoitteena on arvioida ja tarvittaessa tarkentaa kokonaisturvallisuuden 
kannalta merkittävien kohteiden läheisyydessä olevien kiinteistöjen hankintaan liitty-
vää lainsäädäntöä. 
 
2. Hankkeeseen liittyvät asiakirjat 
 
 
3. Keskeinen sisältö 
Hankkeen tarkoituksena on selvittää lainsäädännölliset ohjauskeinot, joilla voidaan 
tarvittaessa puuttua kokonaisturvallisuuden kannalta merkittävien kohteiden lähei-
syydessä tapahtuviin kiinteistönluovutuksiin. 
 
4. Organisointi 
Valmistelija: 
Salila, Jari, lainsäädäntöneuvos, oikeusministeriö, p. 02951 50584 
 
5. Taustatietoja 
Pääministeri Juha Sipilän hallituksen ohjelman mukaan hallitus tarkentaa kokonais-
turvallisuuden kannalta merkittävien maa-alueiden ja kiinteistöjen hankintaan liittyvää 
lainsäädäntöä. 
 
6. Aikataulu 
Hankkeen organisoinnista ja aikataulutuksesta päätetään myöhemmin. 
 
7. Hankkeen vaikutukset 
 
 
8. Muut tiedot 
OM 22/41/2015 
 
 
 

9.7 Maksuehtolain muuttaminen 

1. Tavoite ja tehtävät 
Kaupallisten sopimusten maksuehdoista annetun lain (30/2013, maksuehtolaki) 5 §:n 
muuttaminen siten, että maksuaika elinkeinonharjoittajien välisissä saatavissa saa 
ylittää 30 päivää vain, jos siitä on nimenomaisesti sovittu. Nykyisin vastaava aikaraja 
on 60 päivää. 
 
2. Hankkeeseen liittyvät asiakirjat 
Suomen Yrittäjät ry:n ehdotus maksuehtolain muuttamisesta 15.10.2013  
Lakialoite LA 64/2013 vp 
Oikeusministeriön muistio ”Yritysten väliset pitkät maksuajat” 15.5.2014  
HE 356/2014 vp 
EV 309/2014 vp 
Laki 385/2015 
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3. Keskeinen sisältö 
Maksuehtolain muuttaminen kohdassa 1 esitetyllä tavalla. 
 
4. Organisointi 
Valmistelijat: 
Pulkkinen, Pekka, lainsäädäntöneuvos, oikeusministeriö, p. 02951 50224  
Haapasaari, Riitta, erityisasiantuntija, oikeusministeriö, p. 02951 50139 
 
5. Taustatietoja 
Edellä mainitussa Suomen Yrittäjät ry:n ehdotuksessa ja lakialoitteessa esitettiin 
maksuehtolain muuttamista siten, että kaupallisissa sopimuksissa ei voida sopia pi-
demmästä kuin 30 päivän maksuajasta. Aloitteita perusteltiin maksuaikojen pidenty-
misellä ja sillä, että pitkät maksuajat aiheuttavat vaikeuksia erityisesti pienille yrityk-
sille. 
Oikeusministeriö selvitti keväällä 2014 yritysten välisten maksuehtojen nykykäytän-
töä ja sen kehitystä yhteistyössä Suomen Yrittäjät ry:n ja Elinkeinoelämän Keskusliit-
to EK ry:n kanssa. Selvitys tuki käsitystä, että yritysten välisissä sopimuksissa on 
viime aikoina esiintynyt maksuaikojen pidentymistä. Valtaosaa yritysten laskutus-
kannasta maksuaikojen pidentyminen ei kuitenkaan koske, ja maksuajat ovat Suo-
messa yhä keskimäärin lyhyet muihin Euroopan maihin verrattuna. 
Selvityksestä laadittiin edellä mainittu oikeusministeriön muistio, jossa myös esitettiin 
oikeusministeriön alustavia arvioita mahdollisista lainsäädäntöratkaisuista pitkiin 
maksuaikoihin puuttumiseksi. Muistio oli lausuntokierroksella, joka päättyi 15.9.2014. 
Lausunnonantajat kannattivat pääsääntöisesti muita toimenpiteitä kuin pakottavaa 
lainsäädäntöä.  
 
6. Aikataulu 
Laki 385/2015 tuli voimaan 1.5.2015. 
 
7. Vaikutukset 
Muutoksella saadaan sopijapuolina olevat yritykset nykyistä laajemmin kiinnittämään 
nimenomaista huomiota pitkiä maksuaikoja koskeviin sopimusehtoihin. Suunniteltu 
30 päivän raja myös kuvastaa nykyistä lakia paremmin sitä, millaista maksuaikaa 
voidaan yleensä pitää yritysten välillä epätavallisen pitkänä. Muutos on omiaan vai-
kuttamaan yritysten välisiä maksuaikoja lyhentävästi rajoittamatta kuitenkaan yritys-
ten mahdollisuutta tarpeen mukaan sopia haluamansa pituisista maksuajoista. 
 
8. Muut tiedot 
OM 9/42/2013 
  



79 

10 MAKSUKYVYTTÖMYYSLAINSÄÄDÄNTÖ 

 

10.1 Maksukyvyttömyysasetuksen uudistaminen 

1. Tavoite ja tehtävät 
Asetuksen tarkistamisen tavoitteena on parantaa sen toimivuutta tehostamalla me-
nettelyjen hallinnointia ja mahdollistamalla elinkelpoisten yritysten tervehdyttäminen 
rajat ylittävissä tilanteissa. 
 
2. Hankkeeseen liittyvät asiakirjat 
Komission asetusehdotus maksukyvyttömyysmenettelyistä annetun neuvoston ase-
tuksen (EY) N:o 1346/2000 muuttamisesta (KOM (2012) 744 lopullinen) 
U 1/2013 vp 
U-jatkokirje 
LaVL 4//2013 vp 
LaVL 12/2014 vp 
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2015/848 maksukyvyttömyysmenet-
telystä (uudelleen laadittu) 
 
3. Keskeinen sisältö 
Nykyinen asetus sisältää säännökset tuomioistuimen toimivallasta, sovellettavasta 
laista, päätösten tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta sekä menettelyjen koor-
dinoinnista. Komission ehdotuksista keskeisimpiä ovat soveltamisalan laajentaminen 
kattamaan eri jäsenvaltioiden yrityssaneerausmenettelyt sekä yksityishenkilöihin 
sovellettavat maksukyvyttömyysmenettelyt, toimivaltasäännön ”pääintressien kes-
kus” täsmentäminen, eräät muutokset paikallisiin maksukyvyttömyysmenettelyihin, 
yhteistyövelvoitteiden lisääminen, säännökset yritysryhmän jäsenten maksukyvyttö-
myysmenettelyjen koordinoinnista ja jäsenvaltioiden velvoittaminen perustamaan 
maksukyvyttömyysrekisteri, joka on saatavilla internetissä ilmaiseksi. 
 
4. Organisointi 
Suomen edustaja 
Mari Aalto, lainsäädäntöneuvos, oikeusministeriö, p. 02951 50502  
 
5. Taustatietoja 
Asetusta on sovellettu 31.5.2002 lukien. Asetuksen mukaan komission tulee esittää 
kymmenen vuoden kuluttua asetuksen voimaantulosta kertomus sen soveltamisesta 
ja ehdottaa tarvittaessa asetuksen mukauttamista. Komissio antoi 12.12.2012 sa-
manaikaisesti asetuksen muuttamisehdotuksen kanssa kertomuksen asetuksen so-
veltamisesta (KOM (2012) 743 lopullinen) sekä tiedonannon uudesta eurooppalai-
sesta lähestymistavasta yritystoiminnan epäonnistumiseen ja maksukyvyttömyyteen 
(KOM (2012) 742 lopullinen). 
Neuvottelujen aikana asetuksesta laadittiin kokonaan uusi versio. 
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6. Aikataulu 
Asetus on hyväksytty 20.5.2015. Sitä sovelletaan 26.6.2017 lukien. Jäsenvaltioiden 
velvollisuutta perustaa asetuksen mukaiset kansalliset maksukyvyttömyysrekisterit 
sovelletaan 26.6.2018 lukien. Kansalliset rekisterit liitetään yhteen 26.6.2019 lukien. 
 
7. Vaikutukset 
Asetuksella tehostetaan ja selkeytetään rajat ylittäviä maksukyvyttömyysmenettelyjä 
ja pyritään turvaamaan mahdollisuudet elinkelpoisten yritysten tervehdyttämiselle 
sekä poistetaan esteitä velkavastuusta vapautettujen yksityishenkilöiden vapaalle 
liikkuvuudelle. 
 
8. Muut tiedot 
OM 4/482/2012 
EU/2012/1789 
 
 
 

10.2 Ulosottokaaren tarkistaminen 

1. Tavoite ja tehtävät 
Tavoitteena on yksinkertaistaa, nopeuttaa ja joustavoittaa ulosottomenettelyä asian-
osaisten oikeusturvaa vaarantamatta. 
 
2. Hankkeeseen liittyvät asiakirjat 
Valtakunnanvoudinviraston asettaman ulosottotoimen rakenneuudistushankkeen 
lainsäädäntötyöryhmän ensimmäinen mietintö (Valtakunnanvoudinviraston 
julkaisu 2015:2) 
http://www.valtakunnanvoudinvirasto.fi/material/attachments/vvv2/vvvliitteet/9XPFMf
EPv/Ulosoton_rakenneuudistushankkeen_lainsaadantotyoryhman_ensimmainen_mi
etinto.pdf 
 
3. Keskeinen sisältö 
Ulosottokaaren yleisiä menettelysäännöksiä muutettaisiin vastaamaan nykyaikaisen 
sähköisen asioinnin vaatimuksia. Asiakirjojen toimittaminen vastaanottajalle mahdol-
listettaisiin postiosoitteen sijasta kansalaisen tai yrityksen ja viranomaisen väliseen 
yhteydenpitoon tarkoitettuun valtakunnalliseen asiointijärjestelmään (asiointitili). 
Myyntiä koskevissa säännöksissä otettaisiin huomioon sähköisessä toimintaympäris-
tössä tapahtuneet muutokset. Ulosottomiehen toimittaman vapaan myynnin edelly-
tyksiä lievennettäisiin ja mahdollistettaisiin kolmas myyntiyritys. Kirjallista valvonta-
menettelyä nopeutettaisiin. Lisäksi velan vanhentumisesta annetun lain 11 §:ää sel-
keytettäisiin. 
 
4. Organisointi 
Valmistelija: 
Mari Aalto, lainsäädäntöneuvos, oikeusministeriö, p. 02951 50502  
 
5. Taustatietoja 
Oikeusministeriö antoi Valtakunnanvoudinvirastolle toimeksiannon valmistella ulosot-
totoimen rakenneuudistusta taloudellisen tuottavuuden parantamiseksi vaarantamat-
ta asianosaisten oikeusturvaa. Toimeksianto perustuu Valtakunnanvoudinvirastolle 
asetettuihin tulostavoitteisiin ja Oikeudenhoidon uudistamisohjelmaan vuosille 2013–
2025. Esitys perustuu Valtakunnanvoudinviraston 18 päivänä marraskuuta 2014 
asettaman työryhmän mietintöön ja siihen saatuun lausuntopalautteeseen. 
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6. Aikataulu 
Hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle joulukuussa 2015. 
 
7. Vaikutukset 
Hankkeella kehitetään ulosottomenettelyn toimivuutta ja tarkoituksenmukaisuutta. 
 
8. Muut tiedot 
OM 26/41/2015 
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11 RIKOSOIKEUS 

 

11.1 Ehdotus EU:n direktiiviksi unionin taloudellisten etujen rikosoi-
keudellisesta suojasta 

1. Tavoite ja tehtävät 
Komissio on 11.7.2012 tehnyt ehdotuksen direktiiviksi unionin taloudellisiin etuihin 
kohdistuvien petosten torjunnasta rikosoikeudellisin keinoin. 
 
2. Hankkeeseen liittyvät asiakirjat 
KOM (2012) 363 lopullinen 
U 57/2012 vp, jatkokirjeet 16.5.2013, 17.11.2014 ja 20.2.2015 
 
3. Keskeinen sisältö 
EU:n jäsenvaltioiden hallitusten välisessä yhteistyössä on hyväksytty yleissopimus 
Euroopan yhteisöjen taloudellisten etujen suojaamisesta sekä siihen liittyvät kolme 
pöytäkirjaa. Direktiiviehdotuksella yleissopimus ja sen pöytäkirjat muutetaan Lissa-
bonin sopimuksen mukaiseksi direktiiviksi. Direktiiviehdotus sisältää säännökset 
unionin taloudellisiin etuihin kohdistuvasta petoksesta sekä petokseen liittyvistä 
muista unionin taloudellisiin etuihin vaikuttavista rikoksista. 
 
4. Organisointi 
Valmistelija 
Brander, Sampo, lainsäädäntösihteeri, oikeusministeriö, p. 02951 50199 
 
5. Taustatietoja 
Suomi on saattanut kansallisesti voimaan yleissopimuksen ja siihen liittyvät kolme 
pöytäkirjaa.  
 
Ehdotuksella korvataan komission 23.5.2001 antama direktiiviehdotus yhteisön ta-
loudellisten etujen rikosoikeudellisesta suojaamisesta [KOM(2001) 272 lopullinen]. 
 
Direktiiviehdotuksen taustalla on komission tiedonanto Euroopan unionin taloudellis-
ten etujen suojaamisesta rikosoikeuden ja hallinnollisten tutkimusten avulla 
[KOM(2011) 293 lopullinen]. 
 
Ehdotus liittyy myös asetusehdotukseen Euroopan syyttäjävirastosta. 
 
6. Aikataulu 
Direktiiviehdotuksen käsittely aloitettiin syksyllä 2012. Neuvoston yleisnäkemys hy-
väksyttiin 6.6.2013. Euroopan parlamentin ensimmäisen käsittelyn kanta hyväksyttiin 
16.4.2014. Neuvottelut parlamentin kanssa ovat alkaneet lokakuussa 2014. 
 
7. Vaikutukset 
Tavoitteena on vahvistaa EU:n taloudellisten etujen suojaa. 
 
8. Muut tiedot 
OM 3/481/2005 
EU/2012/1254 
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11.2 Laitonta elinkauppaa koskeva Euroopan neuvoston yleissopimus 

1. Tavoite ja tehtävä 
Tavoitteena oli laatia yleissopimus ihmisten elinten laittomasta kaupasta.  
 
2. Hankkeeseen liittyvät asiakirjat 
Hyväksytty sopimus 
Hyväksytty selitysmuistio  
 
3. Keskeinen sisältö 
Yleissopimus sisältää määräyksiä elinkauppaan liittyvistä kriminalisoinneista, rikos-
ten tutkinnasta ja oikeudenkäynnistä, elinkaupan uhrien auttamisesta ja suojelemi-
sesta sekä laittoman elinkaupan ehkäisemisestä.  
 
4. Organisointi 
Valmistelija: 
Salonen, Mirja, erityisasiantuntija, oikeusministeriö, p. 02951 50440 
 
Yleissopimusta koskevaan kansalliseen valmisteluun ovat osallistuneet oikeusminis-
teriön lisäksi ulkoasiainministeriö ja sosiaali- ja terveysministeriö.  
 
5. Taustatietoja 
 
 
6. Aikataulu 
Yleissopimusta koskevat neuvottelut aloitettiin Strasbourgissa joulukuussa 2011. 
Euroopan neuvoston rikosoikeudellinen johtokomitea (CDPC) hyväksyi sopimus-
luonnoksen joulukuussa 2012. Sopimus on hyväksytty Euroopan neuvoston ministe-
rikomiteassa 9.7.2014.  Sopimuksen allekirjoittamisen tarkoituksenmukaisuudesta 
järjestettiin Suomessa lausuntokierros vuodenvaihteessa 2014–2015. Yleissopimus 
kuuluu jaetun toimivallan piiriin, joten sen voivat allekirjoittaa sekä Euroopan unionin 
jäsenvaltiot että unioni toimivaltaansa kuuluvilta osin. Komissio on ilmoittanut vuoden 
2014 lopulla arvioivansa unionin liittymistä sopimukseen. Suomen liittymistä sopi-
mukseen arvioidaan komission ilmoituksen jälkeen.  
 
7. Hankkeen vaikutukset 
Yleissopimuksella pyritään ehkäisemään laitonta elinkauppaa, edistämään elinkaup-
paan syyllistyvien vastuuseen saattamista ja auttamaan elinkaupan uhreja.  
 
8. Muut tiedot 
OM 5/849/2012 
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11.3 Rahanpesua ja terrorismin rahoittamista koskeva 
Euroopan neuvoston yleissopimus 

1. Tavoite ja tehtävät 
Yleissopimus muuttaa ja täydentää Euroopan neuvoston vuoden 1990 yleissopimus-
ta erityisesti rahanpesun ennaltaehkäisemisen ja terrorismin rahoittamisen osalta. 
Vuoden 1990 yleissopimus on tullut voimaan Suomessa 1 päivänä heinäkuuta 1994 
(SopS 53/1994).  
 
2. Hankkeeseen liittyvät asiakirjat 
Lopullinen sopimus ja selitysmuistio (CETS No. 198) 
 
3. Keskeinen sisältö 
Yleissopimuksessa kansainvälistä yhteistyötä ja oikeusapua kehitetään erityisesti 
kansallisten toimintayksikköjen (FIU eli Financial Intelligence Unit) asemaa painot-
tamalla ja maksuliikennetapahtumien valvontaa tehostamalla. Rahanpesuun kuulu-
vien tekojen alaa laajennetaan sekä tekomuotojen lisäämisen että oikeushenkilön 
vastuun mukaan ottamisen kautta. Yleissopimusta tullaan soveltamaan myös terro-
rismin rahoittamiseen. Siinä on uusi luku sopimuksen noudattamisen valvontajärjes-
telmästä. Yleissopimuksen suhde Suomen lainsäädäntöön selviää lopullisesti sen 
kansallisen voimaansaattamisen yhteydessä. 
 
4. Organisointi 
Valmistelija 
Innanen, Tanja, lainsäädäntöneuvos, oikeusministeriö, p. 02951 50338 
 
5. Taustatietoja 
Yleissopimuksen muuttamiseen ja täydentämiseen liittyviä kysymyksiä harkittiin ja 
selvitettiin Euroopan neuvoston työryhmässä (PC-S-ML), jonka loppuraportti (PC-R-
M (03) 1) on valmistunut keväällä 2002. Artiklat perustuvat pitkälti jo olemassa ole-
viin kansainvälisiin velvoitteisiin ja suosituksiin. 
 
6. Aikataulu 
Yleissopimus valmisteltiin Euroopan neuvoston työryhmässä (PC-RM). Euroopan 
neuvoston ministerikomitea hyväksyi uuden yleissopimuksen toukokuussa 2005 ja 
se on tullut kansainvälisesti voimaan toukokuussa 2008. Suomi on allekirjoittanut 
sopimuksen joulukuussa 2005. 
 
Myös EU on allekirjoittanut sopimuksen vuonna 2009, mutta unionissa ei ole tehty 
päätöksiä sopimukseen sitoutumisesta. Tarkoituksenmukaista on, että Suomessa 
aloitetaan sopimuksen hyväksymistä koskevan hallituksen esityksen valmistelu ai-
kaisintaan, kun on saatu ehdotus päätöksestä unionin sitoutumisesta yleissopimuk-
seen. 
 
7. Vaikutukset 
Sopimuksella tehostetaan rahanpesu- ja terrorisminrahoittamisrikosten torjuntaa ja 
rikoshyödyn takaisinsaamista. Alustavan arvion mukaan Suomen lainsäädännön 
muuttamistarve on melko vähäinen ja liittyy tarkoituksenmukaisuusnäkökohtiin eikä 
sopimuksen velvoittaviin määräyksiin. 
 
8. Muut tiedot 
OM 7/84/2005 
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11.4 Ympäristön suojelua rikosoikeudellisin keinoin koskevan 
Euroopan neuvoston yleissopimuksen voimaansaattaminen  

1. Tavoite ja tehtävät 
Tavoitteena on hyväksyä Strasbourgissa 4.11.1998 allekirjoitettu Euroopan neuvos-
ton yleissopimus ympäristön suojelusta rikosoikeudellisin keinoin. 
 
2. Hankkeeseen liittyvät asiakirjat 
Strasbourgissa 4.11.1998 allekirjoitettu Euroopan neuvoston yleissopimus ympäris-
tön suojelusta rikosoikeudellisin keinoin 
HE 52/2005 vp 
YmVL 24/2005 vp 
2008/99/EY direktiivi ympäristönsuojelusta rikosoikeudellisin keinoin 
 
3. Keskeinen sisältö 
Yleissopimus sisältää määräyksiä ympäristöön tai ihmisiin kohdistuvasta vaarallises-
ta toiminnasta, jonka sopimuspuolet sitoutuvat kriminalisoimaan lainsäädännössään. 
Sopimus sisältää määräyksiä ympäristörikoksista säädettävistä rangaistuksista, lain-
käyttövallasta, omaisuuden ja hyödyn menetetyksi julistamisesta, oikeushenkilön 
rangaistusvastuusta, kansallisten viranomaisten yhteistyöstä ja kansainvälisestä yh-
teistoiminnasta. 
 
4. Organisointi 
Valmistelija 
Hinkkanen, Ville, erityisasiantuntija, oikeusministeriö, p. 0295150165 
 
5. Taustatietoja 
Yleissopimus ei ole tullut kansainvälisesti voimaan. Ainoastaan Viro on ratifioinut 
sen. 
 

Aikaisempi hallituksen esitys 52/2007 vp EN:n yleissopimuksen voimaan saattami-
sesta ja EU:n ympäristörikospuitepäätöksen (EYVL L 29, 5.2.2003, s. 29) täytän-
töönpanosta peruttiin 28.4.2007, koska yhteisön tuomioistuin kumosi mainitun puite-
päätöksen 13.9.2005 antamallaan tuomiolla C-176/03. 
 
Tuomion mukaan pääosa puitepäätöksen määräyksistä olisi tullut antaa Euroopan 
yhteisön perustamissopimuksen nojalla. Jos toimivalta säätää tietyn alan velvoitteita 
kuuluu yhteisölle ja yhteisö on käyttänyt toimivaltansa, myös toimivalta solmia kan-
sainvälisiä sopimuksia alalla siirtyy jäsenvaltiolta yhteisölle. Yhteisö on käyttänyt toi-
mivaltaansa siten, että 19.11.2008 annettiin Euroopan parlamentin ja neuvoston di-
rektiivi 2008/99/EY ympäristönsuojelusta rikosoikeudellisin keinoin. Kun toimivalta 
sopimuksen solmimiseen on nyt siirtynyt yhteisölle, on erikseen selvitettävä, aikooko 
yhteisö ratifioida sopimuksen. 
 
6. Aikataulu 
Koska yhteisön aikeista sopimuksen ratifioimiseksi ei ole tietoa, aikataulu on avoin-
na. 
 
7. Vaikutukset 
Sopimus tehostaisi ympäristön suojelua sopimukseen liittyvissä valtioissa yhdenmu-
kaistamalla ympäristörikosten rikostunnusmerkistöjä. 
 
8. Muut tiedot 
OM 30/41/2003 
OM034:00/2003  
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11.5 Ehdotus teollis- ja tekijänoikeuksien rikosoikeudellista suojaa 
koskevaksi EU:n direktiiviksi 

1. Tavoite ja tehtävät 
Direktiiviehdotuksen tavoitteena on teollis- ja tekijänoikeuksien noudattamisen var-
mistaminen vahvistamalla jäsenvaltioiden kansallisissa laeissa säädettävät vähim-
mäisrangaistukset niitä loukkaavista rikoksista ja antamalla määräykset jäsenvaltioi-
den välisestä rikosoikeudellisesta yhteistyöstä. 
 
2. Hankkeeseen liittyvät asiakirjat 
KOM(2005) 276 lopullinen 
U 39/2005 vp 
KOM(2006) 168 lopullinen 
U 39/2005 vp 28.9.2006 jatkokirjelmä 
 
3. Keskeinen sisältö 
Ehdotuksessa direktiiviksi on määräykset teollis- ja tekijänoikeuksia loukkaavien te-
kojen säätämisestä rangaistaviksi sekä rangaistustyypeistä, joita teoista on langetet-
tava. Rangaistavuus koskisi tahallisia kaupallisessa laajuudessa tehtyjä teollis- ja 
tekijänoikeuksia loukkaavia tekoja. Rangaistuksiksi olisi säädettävä vankeutta, sak-
koa, menettämisseuraamuksia sekä erityisseuraamuksia kuten liiketoimintakielto ja 
loukkaamiseen käytettyjen esineiden tuhoaminen. 
 
Direktiivissä on myös määräykset rangaistusten vähimmäistasosta, laajennetusta 
rikoshyödyn menettämisestä, syytetoimenpiteiden aloittamisesta ja yhteisistä tutkin-
taryhmistä. 
 
4. Organisointi 
Valmistelija 
Mikkola, Sanna, erityisasiantuntija, oikeusministeriö, virkavapaalla 
 
5. Taustatietoja 
Ehdotuksen tarkoituksena on täydentää 29 päivänä huhtikuuta 2004 annettua Eu-
roopan parlamentin ja neuvoston direktiiviä (2004/48/EY), joka koskee muita kuin 
rikosoikeudellisia toimenpiteitä, menettelyjä ja oikeussuojakeinoja teollis- ja tekijän-
oikeuksien noudattamisen varmistamiseksi. Komissio on siirtänyt direktiiviehdotuk-
seen aikaisemman samaa aihepiiriä koskevan puitepäätöksen määräykset 
(KOM(2005) 276 lopullinen). 
 
6. Aikataulu 
Lissabonin sopimuksen voimaantulon vuoksi komissio tulee antamaan asiassa uu-
den ehdotuksen, mutta aikataulusta ei ole tietoa. 
 
7. Vaikutukset 
Ehdotuksella pyritään torjumaan teollis- ja tekijänoikeusrikollisuutta varmistamalla, 
että kaikissa unionin jäsenvaltioissa voidaan langettaa tehokkaita, oikeasuhtaisia ja 
varoittavia rangaistuksia ja menettämisseuraamuksia. Ehdotuksella pyritään myös 
parantamaan teollis- ja tekijänoikeusrikosten tutkintaan ja syytetoimiin liittyvää jä-
senvaltioiden välistä yhteistyötä. 
 
8. Muut tiedot 
OM 23/481/2005 
EU/2005/1194 
EU/2005/1195  
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11.6 Tietojärjestelmiin kohdistuvia hyökkäyksiä koskevan 
EU:n direktiivin kansalliset täytäntäntööpanotoimet 

1. Tavoite ja tehtävät 
Oikeusministeriö asetti työryhmän, jonka tehtävänä oli valmistella ehdotus tietojärjes-
telmiin kohdistuvia hyökkäyksiä ja neuvoston puitepäätöksen 2005/222/YOS kor-
vaamista koskevan direktiivin 2013/40/EU kansallista täytäntöönpanoa koskevaksi 
lainsäädännöksi. Tehtävässä työssä oli otettava myös huomioon identiteettivarkautta 
koskeva arviomuistio ja siitä saatu lausuntopalaute siltä osin kuin se koskee kysy-
myksessä olevaa oikeusministeriön toimialaan kuuluvaa rikoslainsäädäntöä. 
 
2. Hankkeeseen liittyvät asiakirjat 
Komission ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi tietojärjestelmiin 
kohdistuvista hyökkäyksistä ja neuvoston puitepäätöksen 2005/222/YOS kumoami-
sesta 
(KOM(2010) 517 lopullinen) 
U 50/2010 vp 
U-jatkokirje, OM2011-00165, OM2011-00166 
U-jatkokirje, OM2012-0157, OM2012-0158 
LaVL 18/2010 vp 
HaVL 37/2010 vp 
HaVL 2/2011 vp 
LaVL 4/2011 vp 
LaVP 27/2012 vp 
EU:n direktiivi 2013/40/EU tietojärjestelmiin kohdistuvista hyökkäyksistä ja neuvos-
ton puitepäätöksen 2005/222/YOS korvaamisesta. 
Identiteettivarkautta koskeva oikeusministeriön arviomuistio 15.3.2013 
(OM 4/41/2013) 
Lausuntotiivistelmä identiteettivarkautta koskevasta arviomuistiosta (Mietintöjä ja 
lausuntoja 47/2013). 
Työryhmän mietintö (Tietoverkkorikosdirektiivin täytäntöönpano, Mietintöjä ja lausun-
toja 27/2014). 
Lausuntotiivistelmä (Tietoverkkorikosdirektiivin täytäntöönpano, Mietintöjä ja lausun-
toja 35/2014) 
HE 232/2014 
 
3. Keskeinen sisältö 
Euroopan parlamentti ja Euroopan unionin neuvosto hyväksyivät 12 päivänä elokuu-
ta 2013 direktiivin 2013/40/EU tietojärjestelmiin kohdistuvista hyökkäyksiä ja neuvos-
ton puitepäätöksen 2005/222/YOS korvaamisesta. 
 
Direktiivin tavoitteena on lähentää tietojärjestelmiin kohdistuvia hyökkäyksiä koske-
via jäsenvaltioiden rikosoikeudellisia säännöksiä ja parantaa viranomaisten välistä 
yhteistyötä. 
 
Direktiivissä on kysymys nykyisen tietojärjestelmiin kohdistuvista hyökkäyksistä teh-
dyn neuvoston puitepäätöksen 2005/222/YOS kumoamisesta ja uuden direktiivin 
säätämisestä sen tilalle. Direktiivi sisältää nykyisen puitepäätöksen vastaavat sään-
nökset pääosin sellaisenaan. Direktiiviin lisättiin myös eräitä kriminalisointivelvoittei-
ta, joita vastaavat ovat Euroopan neuvoston tietoverkkorikollisuutta koskevassa 
yleissopimuksessa (SopS 60/2007). Lisäksi direktiivissä on uusia säännöksiä, joiden 
tarkoituksena on muun muassa puuttua uusiin uhkakuviin kuten laajamittaisiin tieto-
verkkohyökkäyksiin niin sanottuja bot-verkkoja käyttämällä ja tietoverkkorikoksen 
yhteydessä tapahtuvaan henkilöllisyyden väärinkäyttöön.  
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4. Organisointi 
Valmistelija: 
Mikkola, Sanna, erityisasiantuntija, oikeusministeriö, virkavapaalla 
 
5. Taustatietoja 
Euroopan unionin neuvosto teki 24 päivänä helmikuuta 2005 puitepäätöksen tietojär-
jestelmiin kohdistuvista hyökkäyksistä (2005/222/YOS). Euroopan neuvosto teki Bu-
dapestissä 23 päivänä marraskuuta 2001 tietoverkkorikollisuutta koskevan yleisso-
pimuksen (SopS 60/2007). Puitepäätös ja yleissopimus on pantu kansallisesti täy-
täntöön (HE 153/2006 vp). 
 
Hankkeella on liityntä myös hallitusohjelmassa olevaan kirjaukseen: ”Tietoverkko-
rikollisuuden torjuntaan panostetaan osana järjestäytyneen rikollisuuden torjun-
taa. Turvataan keinot torjua identiteettivarkaudet kaikissa tapauksissa.” 

 
Hankkeeseen liittyy myös oikeusministeriössä laadittu identiteettivarkautta koske-
va arviomuistio (OM 4/41/2013), joka on ollut lausuntokierroksella. 
 
6. Aikataulu 
Työryhmän mietintö valmistui 17.4.2014. Mietintö on ollut lausuntokierroksella, jonka 
määräaika päättyi 30.6.2014. Hallituksen esitys eduskunnalle annettu 13.11.2014. 
Lainsäädäntömuutokset ovat tulleet voimaan 4.9.2015. 
 
7. Vaikutukset 
Direktiivillä pyritään torjumaan tietojärjestelmiin kohdistuvia rikoksia varmistamalla, 
että kaikissa unionin jäsenvaltioissa on säädetty teoista riittävät rangaistukset. Direk-
tiivillä pyritään myös parantamaan tällaisten rikosten tutkintaan liittyvää jäsenvaltioi-
den välistä yhteistyötä ja rikosten tilastointia. 
 
8. Muut tiedot 
OM 15/41/2013 
OM017:00/2013 
 
 
 

11.7 Lääkeväärennösten torjuntaa koskeva Euroopan neuvoston 
yleissopimus  

1. Tavoitteet ja tehtävät 
Yleissopimuksella pyritään torjumaan lääkeväärennösten kauppaa. 
 
2. Hankkeeseen liittyvät asiakirjat 
Työryhmän asettamispäätös 28.6.2012 
Työryhmän määräajan pidentämistä koskeva päätös 18.3.2013. 
Lopullinen yleissopimus ja selitysmuistio (CETS No. 211) 
Työryhmän mietintö (Oikeusministeriön mietintöjä ja lausuntoja 45/2013) 
 
3. Keskeinen sisältö 
Yleissopimus sisältää velvoitteet säätää rangaistavaksi muun muassa lääkeaineiden 
väärentäminen ja niiden tarjoaminen sekä markkinoille saattaminen. Yleissopimus 
sisältää lisäksi rikostutkintaa ja syytetoimenpiteitä koskevia määräyksiä sekä määrä-
yksiä viranomaisten välisestä yhteistyöstä ja kansainvälisestä rikosoikeudellisesta 
yhteistyöstä. Yleissopimuksessa on myös määräyksiä rikosten ennaltaehkäisevistä 
toimenpiteistä ja uhrien suojelusta.  
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4. Organisointi 
Valmistelija 
Mikkola, Sanna, erityisasiantuntija, oikeusministeriö, virkavapaalla 
 
5. Taustatietoja 
Yleissopimuksen valmisteli Euroopan neuvoston ainoastaan tätä tarkoitusta varten 
asettama asiantuntijakomitea (ad hoc committee on counterfeiting of medical pro-
ducts and similar crimes involving threats to public health; PC-ISP). Euroopan neu-
voston ministerikomitea hyväksyi yleissopimuksen 8.12.2010 ja se avautui allekirjoi-
tettavaksi 28.10.2011. Suomi allekirjoitti yleissopimuksen 28.10.2011. 
 
6. Aikataulu 
Työryhmän toimikausi päättyi 30.9.2013. Työryhmän mietintö oli lausuntokierroksel-
la, jonka määräaika päättyi 31.1.2014.  
 
7. Vaikutukset 
Yleissopimuksella pyritään torjumaan lääkeväärennöksiä. Suomen lainsäädäntö vas-
taa jo pitkälti yleissopimuksen sääntelyä. Kriminalisointivelvoitteiden osalta se mah-
dollisesti edellyttää paikoin Suomen lainsäädännön muuttamista. 
 
8. Muut tiedot 
OM 13/41/2012 
OM028:00/2012 
 
 
 

11.8 Järjestäytynyttä rikollisuutta koskevan käsitteistön 
yhtenäistäminen 

1. Tavoite ja tehtävät 
Tavoitteena on ollut arvioida rikoslain 6 luvun 5 §:n 2 kohdan (rikoksen tekemistä 
vakavien rikosten tekemistä varten järjestäytyneen ryhmän jäsenenä koskeva koven-
tamisperuste), 17 luvun 1 a §:n (järjestäytyneen rikollisryhmän toimintaan osallistu-
minen) ja yksittäisten törkeitä tekomuotoja koskevien rikostunnusmerkistöjen järjes-
täytynyttä rikollisuutta koskevien määritelmien muutos- ja yhtenäistämistarpeet otta-
en huomioon kansalliset ja kansainväliset näkökohdat. Tavoitteena on lisäksi ollut, 
että eri viranomaisilla on yhtenäinen käsitys järjestäytyneen rikollisuuden määritel-
mästä. 
 
2. Hankkeeseen liittyvät asiakirjat 
Työryhmän asettamispäätös 15.8.2013 
Työryhmän mietintö (oikeusministeriö, mietintöjä ja lausuntoja 23/2014) 
Lausuntotiivistelmä (oikeusministeriö, mietintöjä ja lausuntoja 45/2014) 
HE 263/2014 vp 
LaVM 35/2014 vp 
EV 345/2014 vp 
 
3. Keskeinen sisältö 
Katso kohta 1. 
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4. Organisointi 
Matikkala, Jussi, lainsäädäntöneuvos, oikeusministeriö, p. 02951 50486 
 
5. Taustatietoja 
Pääministeri Jyrki Kataisen hallituksen ohjelman mukaan järjestäytyneen rikollisuu-
den torjuntaa tehostetaan. 
 
Valtioneuvosto on 25.4.2013 antanut periaatepäätöksen järjestäytyneen rikollisuu-
den torjunnan strategiasta. Sen 5.10 kohdassa on edellytetty, että arvioidaan rikos-
lain 17 luvun 1 a §:n (järjestäytyneen rikollisryhmän toimintaan osallistuminen) muu-
tostarpeet ottaen huomioon kansalliset ja kansainväliset näkökohdat, arvioidaan 
muutoinkin järjestäytyneen rikollisryhmän toimintaan osallistumista koskevien määri-
telmien ja kvalifioimisperusteiden yhtenäistämistarvetta ja huolehditaan siitä, että eri 
viranomaisilla on yhtenäinen käsitys järjestäytyneen rikollisuuden määritelmästä. 
 
6. Aikataulu 
Työryhmän mietintö luovutettiin 4.4.2014. Hallituksen esitys annettu eduskunnalle 
27.11.2014. Uudet säännökset tulevat voimaan 1.10.2015. 
 
7. Vaikutukset 
Lainsäädäntömuutoksilla ei tule olemaan mainittavia lainvalmistelussa huomioon 
otettavia julkiseen talouteen tai viranomaisten toimintaan kohdistuvia vaikutuksia. 
Tavoitteena kuitenkin on, että eri viranomaisilla on jatkossa yhtenäinen käsitys jär-
jestäytyneen rikollisuuden määritelmästä. 
 
8. Muut tiedot 
OM 10/41/2013 
OM014:00/2013 
 
 
 

11.9 Ehdotus EU:n direktiiviksi epäiltyjen ja syytettyjen lasten 
prosessuaalisista oikeussuojatakeista rikosoikeudellisissa 
menettelyissä 

1. Tavoite ja tehtävät 
Ehdotuksen tavoitteena on turvata rikosoikeudellisissa menettelyissä epäiltynä tai 
syytettynä olevan lapsen prosessuaaliset oikeussuojatakeet.   
 
2. Hankkeeseen liittyvät asiakirjat 
KOM(2013) 822 lopullinen 
U 88/2013 vp 
 
3. Keskeinen sisältö 
Direktiivillä määritettäisiin epäiltyjen ja syytettyjen lasten prosessuaalisia oikeussuo-
jatakeita koskevat vähimmäisvaatimukset, joita olisi sovellettava rikosoikeudellisissa 
menettelyissä koko Euroopan unionin alueella. 
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4. Organisointi 
Valmistelija 
Pulkkinen, Kirsi, lainsäädäntöneuvos, oikeusministeriö, p. 02951 50438 
 
5. Taustatietoja 
OSA-neuvosto hyväksyi marraskuussa 2009 päätöslauselman etenemissuunnitel-
masta, joka sisältää toimenpiteitä, joita epäiltyjen ja syytettyjen oikeuksien vahvista-
miseksi olisi toteutettava. Nyt kysymyksessä oleva direktiiviehdotus kuuluu tämän 
etenemissuunnitelman mukaisiin toimenpiteisiin. 
 
6. Aikataulu 
Direktiiviehdotuksesta hyväksyttiin neuvoston yleisnäkemys OSA-neuvostossa kesä-
kuussa 2014. Sen pohjalta aloitettiin neuvottelut Euroopan parlamentin kanssa ke-
väällä 2015. 
 
7. Vaikutukset 
Direktiivin mukaisten oikeuksien vähimmäisvaatimustasosta sopiminen helpottaisi 
vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen soveltamista jäsenvaltioiden välillä. 
 
8. Muut tiedot 
EU/2013/1771 
OM 1/481/2014 
 
 
 

11.10  EU:n direktiivi 2014/57/EU markkinoiden väärinkäytöstä 
määrättävistä rikosoikeudellisista seuraamuksista 
(markkinoiden väärinkäyttödirektiivi) 

1. Tavoite ja tehtävät 
Komissio teki 20.10.2011 ehdotuksen direktiiviksi sisäpiirikaupoista ja markkinoiden 
manipuloinnista määrättävistä rikosoikeudellisista seuraamuksista. Euroopan parla-
mentin ja neuvoston direktiivi 2014/57/EU markkinoiden väärinkäytöstä määrättävis-
tä rikosoikeudellisista seuraamuksista (markkinoiden väärinkäyttödirektiivi) annettiin 
16.4.2014. 
 
2. Hankkeeseen liittyvät asiakirjat 
KOM (2011) 654 lopullinen (alkuperäinen direktiiviehdotus) 
KOM(2012) 420 lopullinen (direktiiviehdotuksen muutos) 
U 58/2011 vp. 
LaVL 1/2012 vp. 
TaVL 1/2012 vp. 
U-jatkokirjeet (1.) OM2012-00253, OM2012-00254,(2.) OM2013-00448, 
OM2013-00449 
LaVL 11/2012 vp. 
LaVL 27/2013 vp. 
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/57/EU 
Asetus (EU) N:o 596/2014 
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3. Keskeinen sisältö 
Direktiivi sisältää säännökset sellaisista sisäpiirikaupoista, sisäpiirintiedon ilmaisemi-
sesta ja markkinoiden manipuloinnista, jotka tulisi katsoa rikoksiksi. Direktiivin kri-
minalisointien sisältö määrittyy osin markkinoiden väärinkäyttöasetuksen määritelmi-
en kautta. Mainittu asetus (EU) N:o 596/2014 annettiin 16.4.2014. Direktiivin tarkoi-
tuksena on kattaa säännökset vakavimpien markkinoiden väärinkäyttöä koskevien 
tekojen osalta. Komissio teki 25.7.2012 muutetun ehdotuksen, jolla alkuperäisen 
direktiiviehdotuksen soveltamisalaan sisällytettiin lainoissa ja monissa rahoitusväli-
neissä käytettävät viitekorot. 
 
4. Organisointi 
Valmistelijat 
Tanja Innanen, lainsäädäntöneuvos, oikeusministeriö, p. 02951 50338 
 
5. Taustatietoja 
Asetusehdotus kuuluu valtiovarainministeriön toimialaan. 
 
6. Aikataulu 
Kansalliset täytäntöönpanotoimet on tehtävä viimeistään 3.7.2016. 
 
7. Vaikutukset 
Direktiivillä lähennetään jäsenvaltioiden lainsäädäntöä edellyttämällä, että jäsenvalti-
ot säätävät rangaistavaksi vakavimmat markkinoiden väärinkäyttöä koskevat teot, 
jotka liittyvät sisäpiirikauppoihin ja markkinoiden vääristämiseen. 
 
8. Muut tiedot 
OM 8/481/2011 
EU/2011/1758 
 
 
 

11.11  Luonnonsuojelu- ja ympäristörikossäännösten tarkistaminen  

1. Tavoitteet ja tehtävät 
Työryhmän tehtävänä oli selvittää tarvetta säätää rikoslakiin törkeää luonnonsuojelu-
rikosta koskeva säännös, tarkistaa törkeän ympäristön turmelemisen (RL 48:2) kvali-
fiointiperusteita, muuttaa ympäristön turmelemista koskevien säännösten (RL 48 
luku 1, 2 ja 4 §) rikosnimikkeitä siten, että nimikkeet vastaisivat paremmin rikosten 
luonnetta vaarantamisrikoksina sekä parantaa lainsäädäntöteknisin muutoksin ym-
päristön turmelemista koskevan rangaistussäännöksen (RL 48:1) täsmällisyyttä ja 
luettavuutta. 
 
2. Hankkeeseen liittyvät asiakirjat 
Työryhmän asettamispäätös 26.2.2014  
Työryhmä tarkistamaan luonnonsuojelu- ja ympäristörikossäännöksiä 
Työryhmän mietintö (Mietintöjä ja lausuntoja 51/2014) 
Lausuntopyyntö 28.10.2014  
Lausuntotiivistelmä (Oikeusministeriön mietintöjä ja lausuntoja 22/2015) 
 
3. Keskeinen sisältö 
Mietinnössä ehdotetaan, että rikoslain 48 lukuun lisättäisiin uusi törkeää luonnonsuo-
jelurikosta koskeva rangaistussäännös. Luonnonsuojelurikos voitaisiin arvioida tör-
keäksi, jos se on kokonaisuutena arvostellen törkeä ja siinä tavoitellaan huomatta-
vaa taloudellista hyötyä, rikos tehdään erityisen suunnitelmallisesti tai siinä 
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aiheutetaan vakavaa vaaraa tai vahinkoa eliölajin, luonnonalueen tai muun luontoon 
kuuluvan kohteen säilymiselle. Rangaistusasteikko olisi vankeutta vähintään neljä 
kuukautta ja enintään neljä vuotta. 
 
Törkeää ympäristön turmelemista koskevaan rangaistussäännökseen lisättäisiin 
kaksi ankaroittamisperustetta. Ympäristön turmeleminen voitaisiin arvioida törkeäksi, 
jos siinä tavoitellaan huomattavaa taloudellista hyötyä tai rikos tehdään erityisen 
suunnitelmallisesti. 
 
4. Organisointi 
Valmistelija 
Hinkkanen, Ville, erityisasiantuntija, oikeusministeriö, p. 02951 50165 
 
5. Taustatietoja 
Luonnonsuojelurikoksesta ei ole säädetty törkeää tekomuotoa eikä esimerkiksi huo-
mattavan taloudellisen hyödyn tavoittelua tai erityistä suunnitelmallisuutta oteta ny-
kyisessä luonnonsuojelurikosta koskevassa säännöksessä erikseen huomioon. Yk-
sittäiset poikkeuksellisen törkeät rikokset voivat kuitenkin käytännössä kohdistua 
useisiin eläin- tai kasvilajeihin, osoittaa huomattavaa suunnitelmallisuutta ja olla 
luonteeltaan kansainvälisiä. Rikosten motiivina voi olla huomattavan taloudellisen 
hyödyn tavoittelu, ja rikoksiin liittyvät korvausarvot voivat yksittäistapauksissa olla 
huomattavan suuria. Muun muassa kansallinen ympäristörikosten seurantaryhmä 
(20.9.2013), ympäristörikosten avainsyyttäjät (4.10.2013) ja Suomen luonnonsuoje-
luliitto (5.12.2012) ovat ehdottaneet luonnonsuojelu- ja ympäristörikossäännösten 
tarkistamista. 
 
6. Aikataulu 
Työryhmän toimikausi päättyi 30.9.2014. Työryhmän mietintö oli lausuntokierroksel-
la, jonka määräaika päättyi 12.12.2014. Hallituksen esitys on tarkoitus antaa syys-
kaudella 2015. 
 
7. Vaikutukset 
Törkeän luonnonsuojelurikoksen säätäminen ankaroittaisi vakavimmista luonnonsuo-
jelurikoksista säädettäviä rangaistuksia.  
 
8. Muut tiedot 
OM 3/41/2014 
OM004:00/2014 
 
 
 

11.12  Seksikaupan kohteena olevan henkilön hyväksikäyttö  

1.Tavoite ja tehtävät 
Tehtävänä oli valmistella muutos rikoslain 20 luvun 8 §:n säännökseen seksikaupan 
kohteena olevan henkilön hyväksikäytöstä. 
 
2. Hankkeeseen liittyvät asiakirjat 
Johanna Niemi & Jussi Aaltonen: Seksikaupan kohteen hyväksikäyttö. Seksinosto-
kiellon toimivuuden arviointi. Oikeusministeriön selvityksiä ja ohjeita 39/2013. 
Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi rikoslain 20 luvun 8 §:n muutta-
misesta 3.7.2014 
Lausuntotiivistelmä (Mietintöjä ja lausuntoja 47/2014) 
HE 229/2014 vp  
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3. Keskeinen sisältö 
Rikoslain 20 luvun 8§:ä muutettiin siten, että seksikaupan kohteena olevan henkilön 
hyväksikäyttö on rangaistavaa myös tuottamuksellisena.  
 
4. Organisointi 
Valmistelija 
Hinkkanen, Ville, erityisasiantuntija, p. 02951 50165  
 
5. Taustatietoja 
Vuonna 2006 tuli voimaan rangaistussäännös, jolla kriminalisoitiin seksikaupan koh-
teena olevan henkilön hyväksikäyttö. Teko on rangaistava tahallisena.  
 
Hallituksen vuonna 2012 hyväksymän tasa-arvo-ohjelman mukaan toteutetaan sek-
sin ostoa koskevan lainsäädännön kattava arviointi ja linjataan jatkotoimenpiteet.  
 
6. Aikataulu 
Hallituksen esitys annettiin eduskunnalle 13.11.2014. Laki tuli voimaan 1.6.2015. 
 
7. Vaikutukset 
Lainmuutos merkitsee nykyistä laajempaa mahdollisuutta soveltaa seksikaupan koh-
teena olevan henkilön hyväksikäyttöä koskevaa säännöstä. Säännöksen soveltami-
sen ja sen uhan voidaan arvioida vaikuttavan seksin ostamista vähentävästi ja siten 
parituksen kohteiden ja ihmiskaupan uhrien antamien seksuaalipalvelujen kysyntää 
vähentävästi.  
 
8. Muut tiedot 
OM 10/41/2014 
OM012:00/2014 
 
 
 

11.13  Lahjusrikoksia koskevien säännösten muutostarpeet  

1. Tavoite ja tehtävät 
Oikeusministeriö asetti 25.4.2014 työryhmän, jonka tehtävänä oli selvittää lainsää-
däntövaihtoehdot vaikutusvallan väärinkäytön kriminalisoimiseksi sekä valmistella 
mahdollisesti tarvittavat toimenpiteet OECD:n lahjonnanvastaisen työryhmän Suo-
melle antamien rikoslakia koskevien suositusten täytäntöönpanemiseksi. 
 
2. Hankkeeseen liittyvät asiakirjat 
Arviomuistio ”Vaikutusvallan väärinkäytöstä” 25.4.2014 
Työryhmän asettamispäätös 25.4.2014 
Työryhmän mietintö 
Lahjusrikoksia koskevien säännösten eräät muutostarpeet (Oikeusministeriön mietin-
töjä ja lausuntoja 9/2015) 
Lahjusrikoksia koskevien säännösten eräät muutostarpeet. Lausuntotiivistelmä 
(Oikeusministeriön mietintöjä ja lausuntoja 47/2015) 
 
3. Keskeinen sisältö 
Työryhmä esittää mietinnössään oikeushenkilön rangaistusvastuun soveltamisalan 
laajentamista rikoslain 30 luvun 9 a §:ssä rangaistavaksi säädettyyn törkeään kirjan-
pitorikokseen. 
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4. Organisointi 
Matikkala, Jussi, lainsäädäntöneuvos, oikeusministeriö, p. 02951 50486 
 
5. Taustatietoja 
Eduskunta hyväksyi vuonna 2002 lahjonta koskevan Euroopan neuvoston rikosoi-
keudellisen yleissopimuksen (ETS 173). Eduskunta hyväksyi samalla yleissopimuk-
seen varauman, joka koskee yleissopimuksen 12 artiklassa edellytetyn vaikutusval-
lan väärinkäytön kriminalisoinnin laajuutta. Euroopan neuvoston korruptionvastainen 
toimielin GRECO suositteli vuonna 2007, että Suomi harkitsisi vaikutusvallan väärin-
käytön kriminalisointia. Pääministeri Jyrki Kataisen hallituksen ohjelmassa todetaan, 
että hallitus selvittää lainsäädäntövaihtoehdot vaikutusvallan väärinkäytön kriminali-
soimiseksi. 
 
OECD:n lahjonnanvastainen työryhmä antoi vuonna 2010 Suomelle suosituksia kor-
ruption torjunnan tehostamiseksi. Niistä osa koskee rikoslain muutoksia. 
 
6. Aikataulu 
Työryhmän toimikausi oli 1.5.–31.12.2014. Jatkovalmistelun jälkeen on tarkoitus an-
taa hallituksen esitys syksyllä 2015. 
 
7. Vaikutukset 
Mahdollisilla lainsäädäntömuutoksilla ei tule olemaan mainittavia lainvalmistelussa 
huomioon otettavia julkiseen talouteen kohdistuvia vaikutuksia. 
 
8. Muut tiedot 
OM 7/41/2014 
OM010:00/2014 
 
 
 

11.14  EU:n direktiivi 2014/62/EU euron ja muiden valuuttojen 
suojaamisesta rahanväärennykseltä rikosoikeuden keinoin ja 
neuvoston puitepäätöksen 2000/383/YOS korvaamisesta 

1.Tavoite ja tehtävät 
Komissio teki 5.2.2013 ehdotuksen Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi 
euron ja muiden valuuttojen suojaamisesta väärentämiseltä rikosoikeuden keinoin ja 
neuvoston puitepäätöksen 2000/383/YOS korvaamisesta. 
 
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/62/EU euron ja muiden valuutto-
jen suojaamisesta rahanväärennykseltä rikosoikeuden keinoin ja neuvoston puite-
päätöksen 2000/383/YOS korvaamisesta annettiin 15.4.2014. 
 
Tavoitteena on direktiivin määräysten kansallinen toimeenpano. 
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2.Hankkeeseen liittyvät asiakirjat 
KOM (2013) 42 lopullinen 
U 12/2013 vp 
LaVL 5/2013 vp 
LaVL 10/2013 vp 
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/62/EU 
Arviomuistio direktiivin 2014/62/EV edellyttämistä toimenpiteistä 8.6.2015. 
 
3.Keskeinen sisältö 
Direktiivi korvaa puitepäätöksen 2000/383/YOS ja sisältää määräyksiä muun muas-
sa rahanväärennysrikosten tunnusmerkistöistä, luonnollisille ja oikeushenkilöille 
määrättävistä seuraamuksista, lainkäyttövallasta ja tutkintakeinoista sekä velvolli-
suudesta toimittaa väärennetyt eurosetelit ja –metallirahat tutkittavaksi väärennösten 
paljastamista varten. 
 
4.Organisointi 
Valmistelija 
Matikkala, Jussi, lainsäädäntöneuvos, oikeusministeriö, p. 02951 50486 
 
5.Taustatietoja 
 
 
6.Aikataulu 
Kansalliset täytäntöönpanotoimet on tehtävä viimeistään 23.5.2016. Arviomuistio 
tarvittavista lainsäädäntötoimista valmistunut 8.6.2015 ja lähetetty lausuntokierrok-
selle. 
 
7.Vaikutukset 
Sääntelyn tavoitteena on suojata euroa ja muita valuuttoja rikosoikeudellisin keinoin. 
 
8.Muut tiedot 
EU/2013/0629 
OM 1/41/2015 
 
 
 

11.15  Arviomuistion laatiminen YK:n turvallisuusneuvoston 
päätöslauselman 2178 (2014) vaikutuksista rikoslainsäädäntöön  

1. Tavoite ja tehtävät  
Tehtävänä on laatia arviomuistio otsikossa mainitun, ulkomaisia terroristitaistelijoita 
koskevan päätöslauselman vaikutuksesta rikoslainsäädäntöön. Arviomuistiossa on 
lisäksi mahdollisuuksien mukaan otettava huomioon Euroopan neuvoston terrorismin 
ehkäisemisestä tehtyyn yleissopimukseen valmisteltava lisäpöytäkirja.  
 
2. Hankkeeseen liittyvät asiakirjat 
YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselma 2178 (2014) 
Euroopan neuvoston terrorismin ehkäisemisestä tehdyn yleissopimuksen lisäpöytä-
kirja 
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3. Keskeinen sisältö  
Päätöslauselma velvoittaa jäsenvaltioita kriminalisoimaan ulkomaille matkustamisen 
tarkoituksessa tehdä terrorismirikoksia taikka antaa tai vastaanottaa niitä koskevaa 
koulutusta. Kriminalisoitava on lisäksi tällaisen matkustamisen rahoittaminen sekä 
matkustamisen järjestäminen tai muu edistäminen, värvääminen mukaan lukien. 
Lisäpöytäkirja velvoittaa kriminalisoimaan samat teot kuin päätöslauselmassa. Li-
säksi se velvoittaa kriminalisoimaan osallistumisen yhteenliittymään tai ryhmään ter-
roristisessa tarkoituksessa ja koulutuksen ottamisen terrorismiin. 
 
4. Organisointi 
Valmistelija 
Kanerva, Janne, lainsäädäntöneuvos, oikeusministeriö, p. 02951 50176  
 
5. Taustatietoja 
Rikoslain 34 a luvussa ovat säännökset terrorismirikoksista. Rangaistavaa on tietty-
jen tekojen tekeminen terroristisessa tarkoituksessa, terroristisessa tarkoituksessa 
tehtävän rikoksen valmistelu, terroristiryhmän johtaminen, terroristiryhmän toiminnan 
edistäminen, koulutuksen antaminen ja kouluttautuminen terrorismirikoksen tekemis-
tä varten, värväys terrorismirikoksen tekemistä varten, terrorismin rahoittaminen ja 
terroristiryhmän rahoittaminen. Asian arvioinnissa merkityksellisiä ovat myös yritystä, 
osallisuutta ja avunantoa koskevat rikoslain 5 luvun säännökset.  
 
6. Aikataulu 
Arviomuistion toimeksiannon määräaika päättyi 30.4.2015. Lisäpöytäkirja hyväksyt-
tiin Euroopan neuvoston ulkoministerikokouksessa 19.5.2015. Arviomuistio julkaistiin 
22.5.2015, minkä jälkeen se oli lausuntokierroksella. Lausunnoista julkaistaan tiivis-
telmä syksyllä 2015. 
 
7. Vaikutukset  
Arviomuistion mukaan päätöslauselma ja lisäpöytäkirja johtavat rikoslainsäädännön 
muuttamiseen, niin että säädetään rangaistavaksi matkustaminen terrorismirikoksen 
tekemistä varten ja sen rahoittaminen. Lisäksi muutettaisiin koulutuksen ottamista 
terrorismirikoksen tekemistä varten koskevaa säännöstä. Kriminalisointivelvoitteiden 
tarkoituksena on mahdollistaa nykyistä tehokkaampi puuttuminen ulkomaille matkus-
tavien terroristitaistelijoiden toimintaan.  
 
8. Muut tiedot 
OM 1/879/2015 
 
 
 

11.16  Liiketoimintakiellon tehostaminen 

1. Tavoite ja tehtävät 
Tehtävänä on laatia luonnos hallituksen esitykseksi liiketoimintakiellon tehostami-
seksi.  
 
2. Hankkeeseen liittyvät asiakirjat 
Arviomuistio 24.3.2014 
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3. Keskeinen sisältö 
 
 
4. Organisointi 
Innanen Tanja, lainsäädäntöneuvos, oikeusministeriö, p. 02951 50338 
 
5. Taustatietoja 
Valtioneuvoston 19 päivänä tammikuuta 2012 antamassa periaatepäätöksessä te-
hostetun harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjunnan toimintaohjelmaksi vuo-
sille 2012–2015 edellytetään, että liiketoimintakiellon tehostamiseksi ryhdytään toi-
menpiteisiin. Lisäksi periaatepäätöksessä todetaan, että tehtävän selvityksen perus-
teella mahdollistetaan valvontaviranomaisten oikeus pyytää esitutkintaviranomaisia 
tutkimaan liiketoimintakiellon edellytykset myös muutoin kuin rikoksen esitutkinnan 
yhteydessä, mahdollistetaan kaikille esitutkintaviranomaisille liiketoimintakiellon edel-
lytysten tutkinta sekä laajennetaan viranomaisten oikeutta ja mahdollisuutta ilmoittaa 
esitutkintaviranomaisille liiketoimintakiellon mahdollisista rikkomisista. Lisäksi periaa-
tepäätöksessä edellytetään selvitettävän mahdollisuudet saattaa liiketoimintakiellos-
sa olevat henkilöt erilliseen internetissä julkaistavaan rekisteriin. 
 
6. Aikataulu 
Hallituksen esitys on tarkoitus antaa joulukuussa 2015. 
 
7. Vaikutukset 
 
 
8. Muut tiedot 
OM 8/41/2014 
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12 SEURAAMUSJÄRJESTELMÄ 

 

12.1 Yhdyskuntaseuraamuksia koskevan lainsäädännön 
kokonaisuudistus 

1. Tavoite ja tehtävät 
Hankkeen tehtävänä on kehittää yhdyskuntaseuraamuskokonaisuus, jonka avulla 
voidaan muokata seuraamusjärjestelmästä lähitulevaisuuden vaatimukset täyttävä ja 
sosiaalisesti nykyistä tasa-arvoisempi. Keskeistä tavoitteiden toteuttamisessa on 
yhteiskunnan turvallisuuden varmistaminen muun muassa lisäämällä rikoksentekijän 
valmiuksia elää rikoksetonta elämää ja katkaisemalla rikollisuutta ylläpitävä syrjäy-
tyminen. Yhdyskuntaseuraamuksista säädettäisiin siten, että seuraamusjärjestelmän 
sisällöstä ja tavoitteista sekä eri seuraamusmuotojen keskinäisestä suhteesta, tuomi-
tun oikeuksista ja velvollisuuksista sekä viranomaisten toimivaltuuksista olisi lain-
tasoiset säännökset. 
 
2. Hankkeeseen liittyvät asiakirjat 
Oikeusministeriön päätös 11.1.2010 (13/69/2008) toimikunnan asettamiseksi 
Mietintöjä ja lausuntoja 12/2012 
Mietintöjä ja lausuntoja 71/2012 
HE 215/2014 vp 
LaVM 18/2014 vp 
EV 260/2014 vp 
Lait 400 – 409/2015 
Valtioneuvoston asetus 551/2015 
 
3. Keskeinen sisältö 
Valmistellaan hallituksen esityksen muotoon ehdotukset yhdyskuntaseuraamusjär-
jestelmän kehittämiseksi ottaen huomioon muun muassa rangaistuksen täytäntöön-
panon vaikuttavuus rikoksentekijän rikoksettoman elämän valmiuksien parantami-
seksi, sosiaalinen tasa-arvoisuus sekä turvallisuus. 
 
4. Organisointi 
Hanketta varten oikeusministeriö asetti 11.1.2010 toimikunnan, jonka tehtävänä oli: 
 
1. selvittää eri seuraamuslajien tämänhetkinen käyttö ja toimivuus Suomessa, 
2. verrata Suomen tilannetta yhdyskuntaseuraamusten käyttöön muualla Euroopas-

sa, 
3. arvioida yleiset tarpeet ja mahdollisuudet yhdyskuntaseuraamusten kehittämiselle 

ottaen huomioon mm. Euroopan neuvoston yhdyskuntaseuraamuksia koskevat 
suositukset, 

4. kuvata yhdyskuntaseuraamusten yleiset periaatteet, tavoitteet ja sisältö, 
5. arvioida perustuslain vaatimukset yhdyskuntaseuraamusten sisällölle ja niitä kos-

kevalle sääntelylle, 
6. kartoittaa mahdollisia suomalaiseen rikosseuraamusjärjestelmään sopivia ja tar-

vittavia uusia yhdyskuntaseuraamusvaihtoehtoja ja 
7. selvittää, millainen yhdyskuntaseuraamus voisi toimia vankeuden ohella sakon 

muuntorangaistuksena. 
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Toimikunnan tehtävänä oli myös arvioida, miten seuraamusjärjestelmän selkeys, 
toimivuus ja johdonmukaisuus sekä sen yksittäisten osien vaikuttavuus ja vakuutta-
vuus turvataan. 
 
Toimikunnan puheenjohtaja oli osastopäällikkö Jarmo Littunen oikeusministeriön 
kriminaalipoliittiselta osastolta. Sihteereinä toimivat hallitussihteeri Anne Hartoneva 
oikeusministeriön kriminaalipoliittiselta osastolta ja erikoistutkija Henrik Linderborg 
Rikosseuraamuslaitoksesta. 
 
Toimikunta sai työnsä valmiiksi 29.2.2012. Toimikunnan ehdotukset ovat olleet laa-
jalla lausuntokierroksella 30.3.–31.8.2012. 
 
Toimikunnan ehdotusten pohjalta käynnistettiin kolme erillisselvitystä, joita tekemään 
nimettiin selvitysmiehet. Selvitykset koskevat nuorten yhdyskuntaseuraamuksia, sa-
kon muuntorangaistusjärjestelmää sekä valtion ja kuntien välistä kustannustenjakoa 
yhdyskuntaseuraamusten täytäntöönpanossa. Selvitykset valmistuivat kesäkuussa 
2013. 
 
Vastuuhenkilöt: 
Hartoneva, Anne, hallitusneuvos, oikeusministeriö, p. 02951 50344 
Mohell, Ulla, hallitusneuvos, oikeusministeriö, p. 02951 50576 
 
5. Taustatietoja 
 
 
6. Aikataulu 
Toimikunnan työ on päättynyt 29.2.2012. 
Toimikunnan ehdotuksista saaduista lausunnoista on laadittu yhteenveto syksyllä 
2012. 
Eräistä erilliskysymyksistä on tehty selvitykset. 
Hallituksen esitys yhdyskuntaseuraamusten täytäntöönpanosta on annettu eduskun-
nalle syyskaudella 2014.  
Valtioneuvoston asetus yhdyskuntaseuraamusten täytäntöönpanosta on valmisteltu 
oikeusministeriön kriminaalipoliittisella osastolla.  
Laki ja asetus ovat tulleet voimaan 1.5.2015. 
 
7. Vaikutukset 
 
 
8. Muut tiedot 
OM 13/69/2008 
OM001:00/2010 
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12.2 Henkilötietojen käsittelyä Rikosseuraamuslaitoksessa koskeva 
lainsäädäntö 

1. Tavoite ja tehtävät 
Henkilötietojen käsittelyä Rikosseuraamuslaitoksessa koskevaa lainsäädäntöä on 
tarkoitus muuttaa siten, että rikosseuraamusalan organisaatiossa toteutetut muutok-
set otetaan huomioon myös tässä lainsäädännössä. Lisäksi muutoksessa on tarkoi-
tus selkiinnyttää säännöksiä sillä tavoin kuin eräät käytössä olevissa rekistereissä 
tehdyt muutokset ja käytännössä havaitut ongelmat edellyttävät. 
 
2. Hankkeeseen liittyvät asiakirjat 
Hallituksen esitys eduskunnalle henkilötietojen käsittelyä Rikosseuraamuslaitokses-
sa koskevaksi lainsäädännöksi (HE 2/2012 vp) 
Eduskunnan perustuslakivaliokunnan lausunto (PeVL 19/2012 vp) 
Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnan lausunto (StVL 17/2012 vp) 
Hallituksen kirjelmä eduskunnalle henkilötietojen käsittelyä Rikosseuraamuslaitok-
sessa koskevaksi lainsäädännöksi annetun hallituksen esityksen peruuttamisesta 
(HE 2/2012 vp) 21.2.2013 
Hallituksen esitys henkilötietojen käsittelyä Rikosseuraamuslaitoksessa koskevaksi 
lainsäädännöksi, HE 292/2014 vp 
LaVM 37/2014 vp 
EV 366/2014 vp 
Lait 1069–1073/2015 
 
3. Keskeinen sisältö 
Ehdotettavalla lainsäädännöllä uudistetaan henkilötietojen käsittelyä Rikosseu-
raamuslaitoksessa koskevaa lainsäädäntöä siten, että siinä otetaan huomioon muun 
muassa viranomaisten nimissä ja päätösvallassa rikosseuraamusalalla vuoden 2010 
alusta lukien toteutettu organisaatiouudistus. Lisäksi lakiin tehdään rekisteritietojen 
uudistamista edellyttäviä muutoksia sekä asianmukaisen tiedonsaannin turvaavia 
täsmennyksiä. Lain nimi muutetaan henkilötietojen käsittelystä Rikosseuraamuslai-
toksessa annettavaksi laiksi. 
 
4. Organisointi 
Hallituksen esitystä valmistellaan oikeusministeriön kriminaalipoliittisella osastolla. 
Esitysluonnos on ollut lausuntokierroksella 19.9.2014 päättynein määräajoin. 
 
Vastuuhenkilö: 
Hartoneva, Anne, hallitusneuvos, oikeusministeriö, p. 02951 50344 
 
5. Taustatietoja 
 
 
6. Aikataulu 
Uusi hallituksen esitys laiksi henkilötietojen käsittelystä Rikosseuraamuslaitoksessa 
koskevaksi lainsäädännöksi on annettu eduskunnalle joulukuussa 2014. 
Lait on vahvistettu 12.8.2015. 
Lait tulevat voimaan 1.11.2015. 
 
7. Vaikutukset 
Ehdotetuilla muutoksilla toteutetaan sekä rikosseuraamusalan organisaatiouudistuk-
sen että rekisterien kehittymisen ja asianmukaisen tietojen käsittelyn edellyttämät 
muutokset henkilötietojen käsittelystä rangaistusten täytäntöönpanossa annettuun 
lakiin.  



102 

8. Muut tiedot  
Oikeusministeriön lainvalmisteluosastolla on valmisteilla rikosasioissa tehtävässä 
poliisi- ja oikeudellisessa yhteistyössä käsiteltävien henkilötietojen suojaamisesta 
tehdyn puitepäätöksen 2008/977/YOS täytäntöönpanoa koskeva hallituksen esitys. 
Henkilötietojen käsittelyä Rikosseuraamuslaitoksessa koskevaa lakiesitystä on val-
misteltu yhteistyössä edellä todetun puitepäätöksen valmistelun kanssa. 
 
 
 

12.3 Vankeuslain ja tutkintavankeuslain säännösten täydentäminen 

1. Tavoite ja tehtävät 
Hankkeen tehtävänä on valmistella vangin muutoksenhakuoikeutta koskevat täs-
mentävät säännökset sekä selvittää niin sanottuun vankeuslakipaketin täytäntöön-
panoon liittyvät muut muutostarpeet sekä valmistella tarvittavat säännökset.   
 
2. Hankkeeseen liittyvät asiakirjat 
Työryhmän mietintö: Vangin muutoksenhakuoikeus (OM:n lausuntoja ja selvityksiä 
2006:25 ja lausuntotiivistelmä 6.3.2007 ) 
Lausuntopyynnöt 12.12.2008 ja 23.10.2009 sekä niihin saadut lausunnot  
Vankeuslakitiimiin asettaminen (5.4.2011, 1/61/2011) 
Vankeuslakitiimin määräajan jatkaminen (24.1.2012, 1/61/2011) 
Vankeuslakitiimin määräajan jatkaminen (20.12.2012, 1/61/2012) 
Lausuntopyynnöt 25.9.2013 ja 7.1.2014 
Hallituksen esitys eduskunnalle vankeutta ja tutkintavankeutta koskevan lainsäädän-
nön muuttamiseksi (HE 45/2014 vp) 
LaVM 17/2014 vp 
PeVL 34/2014 vp 
EV 255/2014 vp 
Lait 393–399/2015 
Valtioneuvoston asetus vankeudesta (548/2015) 
Valtioneuvoston asetus tutkintavankeudesta (549/2015) 
 
3. Keskeinen sisältö 
Tehdään yllä mainitussa työryhmän mietinnössä esitetyt muutokset vangin muutok-
senhakuoikeutta koskevaan lainsäädäntöön. Täsmennetään vankeuslain ja tutkinta-
vankeuslain säännöksiä, jotka koskevat muun muassa tutkintavangin vapauttamista 
oikeuspaikalta. Valmistellaan säännökset sähköisestä viestinnästä, täsmennetään 
vangin tapaamista ja kirjeenvaihtoa koskevia säännöksiä sekä valmistellaan muut 
säännökset vankeuslainsäädännön soveltamisessa ilmenneiden muutostarpeiden 
pohjalta.  
 
4. Organisointi 
Vastuuhenkilöt: 
Mohell, Ulla, hallitusneuvos, oikeusministeriö, p. 02951 50576 
Vartia, Matti, hallitussihteeri, oikeusministeriö, p. 050 591 1897 
 
5. Taustatietoja 
Käsitellessään vankeuslakia koskevaa hallituksen esitystä (HE 263/2005 vp) edus-
kunnan lakivaliokunta (LaVM 10/2005 vp) edellytti, että oikeusministeriön tulee selvit-
tää mahdollisuudet laatia luettelo sellaisista vankilassa tehtävistä ratkaisuista, joista 
ei saa hakea muutosta sekä arvioida järjestelyn suhde oikaisuvaatimusmenettelyyn.  
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6. Aikataulu 
Vankeuslainsäädännön täsmentämistä koskeva hallituksen esitys eduskunnalle an-
nettiin huhtikuussa 2014.  Valtioneuvoston asetus vankeudesta ja valtioneuvoston 
asetus tutkintavankeudesta on valmisteltu oikeusministeriön lokakuussa 2014 aset-
tamassa työryhmässä. 
 
Lait ja valtioneuvoston asetukset ovat tulleet voimaan 1.5.2015. 
 
7. Vaikutukset 
Vankien muutoksenhakuoikeutta koskevat säännökset täsmentävät muutoksenhaku-
järjestelmää sekä valitus- ja kanteluasioiden välistä rajanvetoa. Säännönmukaisen 
muutoksenhaun laajentaminen tulee lisäämään hallinto-oikeudelle tehtäviä valituksia 
ja vähentämään eduskunnan oikeusasiamiehelle ja Rikosseuraamusvirastolle tehtä-
viä kanteluita.  Vankeuslainsäädännön täsmentäminen tehostaa tuomittujen yhden-
vertaista kohtelua ja parantaa vangin oikeusturvaa.  
 
8. Muut tiedot 
OM 2/630/2005, OM051:00/2005 
OM 1/61/2011, OM010:00/2011 
OM 1/61/2012, OM010:00/2012 
OM 3/61/2012, OM024:00/2012 
 
 
 

12.4 Vankeusrangaistusten ja yhdyskuntaseuraamusten täytäntöön-
panon aloitustoimien keskittäminen Rikosseuraamuslaitokselle 

1. Tavoite ja tehtävät 
Hankkeen tehtävänä on: 
1. kehittää rangaistusten täytäntöönpanoon aloittamiseen liittyvien tehtävien järjes-

tämistä siten, että sama viranomainen eli Rikosseuraamuslaitos päättäisi kaikki-
en rangaistusten täytäntöönpanon aloitustoimista.  

2. vankeusrangaistusten ja sakon muuntorangaistusten täytäntöönpanon lykkäämis-
tä koskevan päätösvallan keskittäminen Rikosseuraamuslaitokselle. 

 
2. Hankkeeseen liittyvät asiakirjat 
Työryhmän asettamispäätös 25.5.2012 (3/61/2012) 
Työryhmän mietintö: Tuomioiden täytäntöönpanon aloittaminen (OM:n mietintöjä ja 
lausuntoja 2013:15) 
Lausuntopyyntö 4.6.2013 liitteineen (OM 3/61/2012) 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vankeuslain muuttamisesta (HE 110/2014 vp) 
EV 125/2014 vp 
Laki 33/2015 
 
3. Keskeinen sisältö 
Vankeusrangaistusten aloittamiseen liittyvät tehtävät keskitetään Rikosseuraamus-
laitokselle. Rikosseuraamuslaitoksen tehtäviä ovat yhteyden ottaminen tuomittuun, 
tuomitun kuuleminen siviilissä ja vankilaan ilmoittamismääräyksen toimittaminen 
tuomitulle. 
 
Myös täytäntöönpanon lykkäämistä koskevia säännöksiä täsmennetään ja päätös-
valtaa siirretään Rikosseuraamuslaitokselle. 
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4.Organisointi 
Vastuuhenkilöt: 
Vartia, Matti, hallitussihteeri, oikeusministeriö, p. 050 591 1897 
Mohell, Ulla, hallitusneuvos, oikeusministeriö, p. 02951 50576 
 
5. Taustatietoja 
 
 
6. Aikataulu 
Hallituksen esitys annettiin eduskunnalle syyskuussa 2014. Eduskunta hyväksyi lain 
4.11.2014 (EV 125/2014 vp).  
Laki (33/2015) tuli voimaan 1.5.2015. 
 
7. Vaikutukset 
Muutos yksinkertaistaa ja nopeuttaa täytäntöönpanoprosessia. Osa työvaiheista ja 
kahden eri viranomaisen päällekkäinen työ poistuvat. Tuomittu voidaan sijoittaa suo-
raan vapaudesta toiminnoiltaan ja turvallisuustasoltaan soveltuvaan vankilaan. 
 
 
 

12.5 Vankien taloudellisiin etuuksiin tehtävät muutokset 

1. Tavoite ja tehtävät 
Hankkeen tehtävänä on muuttaa vangeille maksettavia taloudellisia etuuksia siten, 
että eri toiminnoissa ja laitostyypeissä maksettavat etuudet määräytyvät nykyistä 
tasapuolisemmin. Uusilla säännöksillä on myös tarkoitus yksinkertaistaa vangeille 
maksettavien etuuksien laskentaa ja maksamista. 
 
Samassa yhteydessä tehdään muita vähäisiä tarkennuksia ja muutoksia vankeusla-
kiin, tutkintavankeuslakiin ja yhdyskuntaseuraamusten täytäntöönpanosta annettuun 
lakiin.  
 
2. Hankkeeseen liittyvät asiakirjat 
 
 
3. Keskeinen sisältö 
Vankeuslain etuuksien maksamista ja toimintaan osallistumista koskeviin säännök-
siin tehdään tarvittavat muutokset. Valmistellaan vankeudesta annettuun valtioneu-
voston asetukseen ja tutkintavankeudesta annettuun valtioneuvoston asetukseen 
tarvittavat muutokset.   
 
4. Organisointi 
Vastuuhenkilöt: 
Vartia, Matti, hallitussihteeri, oikeusministeriö, p. 02951 50124 
Mohell, Ulla, hallitusneuvos, oikeusministeriö, p. 02951 50576 
 
5. Taustatietoja 
 
 
6. Aikataulu 
Hallituksen esitys annetaan eduskunnalle syyskaudella 2015. 
 
  



105 

7. Vaikutukset 
Muutos yksinkertaistaa vangeille maksettavien taloudellisten etuuksien laskentaa ja 
maksamista, mikä vähentäisi kustannuksia ja resurssien tarvetta.  
 
8. Muut tiedot 
OM 3/61/2015 
 
 
 

12.6 Suomen ja muiden pohjoismaiden välisestä yhteistoiminnasta  

1. Tavoite ja tehtävät 
Tavoitteena on muuttaa Suomen ja muiden pohjoismaiden välisestä yhteistoiminnas-
ta rikosasioissa annettua lakia (326/1963) siten, että siihen lisätään yhdyskuntapal-
velun täytäntöönpanon siirtoa koskevat säännökset sekä ajanmukaiset säännökset 
kuulemisesta ja muutoksenhausta. 
 
2. Hankkeeseen liittyvät asiakirjat 
Selvitysmies Nils Erik Lien raportti 28.5.2012: Utredning om överförande av straff-
verkställighet 
Muistio 4.11.2013: Förfrågan om en eventuell framtida reform av de nordiska lagarna 
om verkställighet av straff i ett annat nordiskt land 
Lausuntopyyntö 21.3.2014, OM 2/6/2014 
Hallituksen esitys (HE 97/2014 vp) 
LaVM 9/2014 vp 
EV 120/2014 vp 
Laki 988/2014 
 
3. Keskeinen sisältö 
Lakiin lisätään uusi luku, joka sisältää säännökset toisessa Pohjoismaassa määrätyn 
tai tuomitun yhdyskuntapalvelun täytäntöönpanosta Suomessa ja säännökset Suo-
messa tuomitun yhdyskuntapalvelun siirtämisestä toiseen Pohjoismaahan täytän-
töönpanoa varten. Yhdyskuntapalvelun käyttö on kaikissa Pohjoismaissa lisääntynyt 
ehdottoman vankeusrangaistukseen käytön vähentyessä, mutta laki ei nykyisessä 
muodossaan mahdollista yhdyskuntapalvelun täytäntöönpanon siirtämistä.  
 
Lisäksi lakiin lisätään ajanmukainen muutoksenhakusäännös sekä kuulemista ja 
tiedoksiantoa koskevat viittaukset hallintolakiin siten, että oikeusturva toteutuu perus-
tuslain ja hyvän hallinnon periaatteiden mukaisesti. Lakiin tehdään myös vähäisiä 
teknisiä muutoksia. 
 
4. Organisointi 
Valmistelijat: 
Mohell, Ulla, hallitusneuvos, oikeusministeriö, p. 02951 50576 
Tallroth, Paulina, hallitusneuvos, oikeusministeriö, p. 02951 50146 
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5. Taustatietoja 
Pohjoismaisessa lainvalmisteluyhteistyössä on jo vuonna 2004 ilmennyt tarve lisätä 
Pohjoismaiden vuodelta 1963 peräisin oleviin yhteistoimintalakeihin säännökset yh-
dyskuntapalvelun täytäntöönpanon siirtämisestä Pohjoismaasta toiseen. Pohjoismai-
set oikeusministerit totesivat uudistustarpeen kesäkuussa 2010. Selvitysmies Nils 
Erik Lie sai vuonna 2011 tehtäväksi selvittää edellytykset yhdyskuntapalvelua kos-
kevien säännösten sisällyttämiseksi Pohjoismaiden asianomaisiin kansallisiin lakei-
hin. Selvitysmiehen tukena toimi vuosina 2011–2012 kunkin maan oikeusministeriöi-
den edustajista koostuva virkamiestyöryhmä. Selvitysmiehen raportti valmistui 
28.5.2012. 
 
6. Aikataulu 
Hallituksen esitys (HE 97/2014 vp) on annettu eduskunnalle elokuussa 2014. 
Laki (988/2014) on tullut voimaan 1.1.2015. 
 
7. Muut tiedot 
OM 2/61/2014 
 
 
 

12.7 Rikosuhrimaksua koskeva lainsäädäntö 

1. Tavoite ja tehtävät 
Tavoitteena on ottaa Suomessa käyttöön rikosuhrimaksu rikosuhripalvelujen uutena 
rahoituslähteenä.  
 
2. Hankkeeseen liittyvät asiakirjat 
Uhripoliittisen toimikunnan väliraportti. Rikoksen uhrien tukipalveluiden järjestäminen 
ja rahoittaminen (OM:n mietintöjä ja lausuntoja 2014:3) 
Turvallisempi huominen. Sisäisen turvallisuuden ohjelma (SM julkaisuja 26/2012). 
Pääministeri Jyrki Kataisen hallituksen ohjelma 22.6.2011  
Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi rikosuhrimaksusta ja eräiden 
siihen liittyvien lakien muuttamisesta lähetetty lausunnolle 19.9.2014. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rikosuhrimaksusta ja eräiksi siihen liittyviksi 
laeiksi (HE 293/2014 vp) 
LaVM 32/2014 vp 
PeVL 61/2014 vp 
EV 347/2014 vp 
Lait 669–672/2015 
 
3. Keskeinen sisältö 
Valmistellaan säännökset rikosuhrimaksun käyttöönottamiseksi. 
 
4. Organisointi 
Vastuuhenkilöt: 
Sarimo, Mervi, neuvotteleva virkamies, oikeusministeriö, p. 02951 50570 
Ruuskanen, Elina, erikoissuunnittelija, oikeusministeriö, p. 02951 50418   
 
5. Taustatietoja 
Sisäisen turvallisuuden ministeriryhmä päätti joulukuussa 2013, että valmistelua ri-
kosuhrimaksun käyttöönottamiseksi jatketaan ja että uhrimaksun tuotto kanavoidaan 
palveluja tuottavien järjestöjen käyttöön valtion talousarvioon otettavan valtionapu-
momentin kautta.   
  



107 

6. Aikataulu 
Hallituksen esitys annettiin eduskunnalle joulukuussa 2014. Lait (669–672/2015) 
tulevat voimaan samaan aikaan kuin sakon ja rikesakon määräämisestä annettu laki. 
 
7. Vaikutukset 
Rikoksen uhrien tukipalveluita vahvistetaan lisärahoituksella. Rikoksentekijöiltä perit-
tävällä maksulla katetaan osa uhreille suunnattujen tukipalveluiden kuluista. 
 
 
 

12.8 Valvontaseuraamus koko rangaistusta suorittaville  

1. Tavoite ja tehtävät 
Tavoitteena on tehostaa koko rangaistusta suorittavien vankien valvontaa ja tukea 
ehdottoman vankeuden suorittamisen jälkeen. 
 
2. Hankkeeseen liittyvät asiakirjat 
Työryhmän perustamispäätös 18.2.2011 (OM 3/61/2010) 
Työryhmän mietintö: Vakavan väkivallan vähentäminen (OM:n Mietintöjä ja lausunto-
ja 37/2012) 
Lausuntotiivistelmä: Vakavan väkivallan vähentäminen (OM:n Mietintöjä ja lausunto-
ja 70/2012) 
 
3. Keskeinen sisältö 
Valmistellaan säännökset koko rangaistusajan suorittamiseen liitettävästä vankeus-
ajan jälkeisestä valvonnasta.  
 
4. Organisointi 
Vastuuhenkilöt: 
Herlin, Tuuli, erikoissuunnittelija, oikeusministeriö, p. 02951 50602 
Mohell, Ulla, hallitusneuvos, oikeusministeriö, p. 02951 50576 
Tallroth, Paulina, hallitusneuvos, oikeusministeriö, p. 02951 50146 
 
5. Taustatietoja 
Oikeusministeriö asetti helmikuussa 2011 työryhmän, jonka tehtäväksi se antoi sel-
vittää mahdollisuuksia vakavien väkivaltarikosten uusimisriskin vähentämiseen. Työ-
ryhmän oli valmisteltava ehdotus soveltuvista väkivallan uusimisriskin arviointimene-
telmistä ja niiden käytöstä rangaistusten täytäntöönpanossa. Työryhmän oli selvitet-
tävä mm. tehostetun valvonnan käyttöä silloin, kun vangin riski syyllistyä vakavaan 
väkivaltarikokseen vapautumisen jälkeen on arvioitu suureksi. 
 
Työryhmä ehdotti Vakavan väkivallan vähentäminen – mietinnössään (OM 37/2012), 
että koko rangaistusajan suorittamiseen vankilassa liitettäisiin kahden vuoden pitui-
nen vapautumisen jälkeinen valvonta. Ehdotettavan valvonnan sisältö määriteltäisiin 
yksilöllisen riskiarvion perusteella. Työryhmä ehdotti mahdollisiksi uusiksi valvonta-
määräyksiksi ehdotonta päihteettömyyttä, tiettyjen lääkeaineiden käyttökieltoa, vel-
vollisuutta käyttää päihteettömyyttä tukevaa, uusintarikollisuuden ehkäisemiseksi 
tarpeellista lääkitystä sekä sähköistä valvontaa. Työryhmä korosti myös valvottavan 
tarpeiden mukaisen kuntoutuksen ja henkilökohtaisen tuen merkitystä.  
 
6. Aikataulu 
Hallituksen esitys annetaan eduskunnalle keväällä 2016.  
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7. Vaikutukset 
Ehdotuksella tehostetaan vakavaan väkivaltaan syyllistyneiden valvontaa ja pyritään 
tukemaan heidän valmiuksiaan rikoksettomaan elämään.  
 
8. Muut tiedot 
OM 004:00/2011 
 
 
 

12.9 Sakon muuntorangaistusjärjestelmän kehittäminen 

1. Tavoite ja tehtävät 
Toistuvasti sakkorikoksiin syyllistyneiden henkilöiden rangaistusmääräysmääräys-
menettelyssä saamien sakkojen muuntokelpoisuuden osittainen palauttaminen ja 
muuntorangaistusjärjestelmän kokonaisprosessin uudistaminen. Tavoitteena on sel-
keyttää ja tehostaa muuntorangaistusmenettelyä, joka on nykymuodossaan moni-
mutkainen ja työllistää useita eri viranomaisia.  
 
2. Hankkeeseen sisältyvät asiakirjat 
Selvitysmies Juho Martikaisen raportti 19.6.2013 
Lausuntoyhteenveto 17.7.2014 
HE 4.12.2014 (HE 291/2014 vp)   
LaVM 36/2014 vp 
EV 363/2014 vp 
Lait 730 ja 731/2015 
 
3. Keskeinen sisältö 
Sakon ja rikesakon määräämisestä annetun lain 1 §:n sekä rikoslain 2 a luvun muu-
toksilla on laajennettu mahdollisuuksia sakon muuntorangaistusmenettelyn käyttöön 
toistuvasti sakkorikoksiin syyllistyville. Esitykseen ei sisältynyt kokonaisprosessin 
uudistamista koskevia ehdotuksia, vaan ne valmistellaan myöhemmin erikseen.  
 
4. Organisointi 
Vastuuhenkilö: 
Kuusama Leena, hallitusneuvos, oikeusministeriö, p. 02951 50508 
Hartoneva Anne, hallitusneuvos, p. 02951 50344 
 
5. Taustatietoja 
 
 
6. Aikataulu 
Lait on vahvistettu 12.6.2015.  Lait tulevat voimaan samana päivän kuin sakon ja 
rikesakon määräämisestä annettu laki.  
 
Vahvistaessaan lait eduskunta antoi lausuman, jossa se edellyttää hallituksen viipy-
mättä selvittävän mahdollisuudet keventää ja yksinkertaistaa sakon muuntorangais-
tusmenettelyä ja sitä edeltäviä vaiheita ja valmistelevan tarvittavat ehdotukset annet-
tavaksi samanaikaisesti eduskunnalle sakon ja rikesakon määräämisestä annetun 
lain voimaanpanoa koskevan lakiehdotuksen kanssa. 
 
Sakon muuntorangaistusmenettelyn yksinkertaistamista ja selkeyttämistä koskevat 
asiat valmistellaan myöhemmin erikseen. 
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7. Vaikutukset 
Rikosoikeusjärjestelmän uskottavuuden lisääminen ja yleisen lainkuuliaisuuden yllä-
pitäminen. Muutoksen kustannusvaikutukset ovat 12,4 miljoonaa euroa vuodesta 
2018 alkaen. 
 
8. Muut tiedot 
OM 12/69/2008 
OM 1/61/2013 
 
Voimaantulo riippuu poliisi- ja oikeushallinnon tietojärjestelmähankkeiden voimaantu-
losta. Muutos tulee voimaan samana päivänä kuin sakon ja rikesakon määräämises-
tä annettu laki. Voimaantulosta säädetään eri lailla. 
 
 
 

12.10  Tutkintavankeuden vaihtoehtojen ja säilyttämisvastuun 
selvittäminen 

1. Tavoite ja tehtävät 
Tavoitteena on selvittää erilaisia vaihtoehtoja tutkintavankeudelle, tutkintavankien 
säilytysvastuun ja vanginkuljetuksen organisoinnille. Toimeksiannon taustalla on 
tutkintavankien määrän nousu heille varattuihin säilytyspaikkoihin nähden. Lisäksi 
kansainväliset ja kansalliset valvontaelimet ovat esittäneet useissa yhteyksissä ar-
vostelua tutkintavankien säilyttämisestä poliisivankiloissa. Vanginkuljetuksessa ky-
symys on ollut siitä, että poliisin mukaan nykyinen vanginkuljetuksen työnjakojärjes-
tely edellyttää poliisin suorittavan sen perustehtävään kuulumattomia vanginkuljetuk-
sia. 
 
Tehtävänä on arvioida mahdollisuuksia ottaa käyttöön erilaisia vaihtoehtoja tutkinta-
vankeudelle, selvittää mahdollisuudet siirtää vastuu tutkintavankien säilyttämisestä 
poliisilta oikeusministeriön hallinnonalalle sekä selvittää vanginkuljetusta koskeva 
tehtäväjako poliisin ja Rikosseuraamusviraston välillä. 
 
2. Hankkeeseen liittyvä asiakirjat 
Oikeusministeriön päätös 24.2.2014 (1/61/2014) työryhmän asettamiseksi. 
Oikeusministeriön päätös 24.4.2015 (1/61/1014) työryhmän määräajan jatkamiseksi 
 
3. Keskeinen sisältö 
Valmistellaan hallituksen esityksen muotoon työryhmän mietintö mahdollisesta tut-
kintavankeuden vaihtoehdon käyttöönottamisesta ja sen edellyttämistä lainmuutok-
sista. Lisäksi selvitetään tutkintavankien säilyttämisvastuun järjestämisen uudelleen 
organisointia ja mahdollisen tehtävien siirron edellyttämät lainmuutokset, resurssisiir-
rot ja määrärahatarpeet.  
 
4. Organisointi 
Puheenjohtaja: 
Mohell, Ulla, hallitusneuvos, oikeusministeriö, p. 02951 50576 
 
Jäsenet: 
Alanen, Ari, poliisitarkastaja, poliisihallitus 
Haapa-aho, Tiina, asianajaja 
Junkkari, Tuomo, johtaja, Vantaan vankila 
Kuivajärvi, Kirsti, kehitysjohtaja. Rikosseuraamuslaitoksen keskushallintoyksikkö 
Kanerva, Janne, lainsäädäntöneuvos, oikeusministeriö 
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Nokso-Koivisto, Outi, käräjätuomari, Espoon käräjäoikeus 
Porola, Heikki, ylikomisario, Helsingin poliisilaitos 
Sihteeri: 
Vartia, Matti, hallitussihteeri, oikeusministeriö 
 
5. Taustatietoja 
Tutkintavankien määrä on noussut viime vuosina huomattavasti. On ennakoitu, että 
tutkintavankien määrä tulee edelleen nousemaan. Tutkintavankeuden olosuhteiden 
parantamista selvittänyt oikeusministeriön työryhmä (81/2010) ehdotti, että tutkinta-
vankeuden vaihtoehdoista, niiden vaikutuksista ja soveltuvuudesta Suomeen tehtäi-
siin kattava selvitys. Myös esitutkinta- ja pakkokeinolakia uudistanut toimikunta eh-
dotti, että tutkintavankeuden vaihtoehtoja selvitettäisiin. 
 
Tutkintavankien säilyttämisolosuhteita ovat arvostelleet useissa yhteyksissä niin Eu-
roopan neuvoston kidutuksen ja epäinhimillisen kohtelun vastainen komitea (CPT) 
kuin eduskunnan oikeusasiamies. Valvontaviranomaisten näkemysten mukaan polii-
sin ei pitäisi säilyttää tutkintavankeja, sillä rikoksia tutkivan viranomaisen pitäisi olla 
eri kuin vankeja säilyttävän. Tutkintavankeuteen liittyy muuten painostuksen vaara. 
Osa poliisivankiloista on huonokuntoisia ja soveltumattomia vapautensa menettänei-
den pidempiaikaiseen säilytykseen. 
 
Työryhmän toimeksiantoon alun perin kuulunut vangin kuljetusta koskeva selvitys on 
työryhmän määräajan jatkamista koskevassa päätöksessä eriytetty omaksi hank-
keekseen. Tämä hanke käynnistetään vasta, kun tutkintavankiryhmä saa ehdotuk-
sensa valmiiksi.  
 
6. Aikataulu 
Työryhmän toimikausi on 3.3.2014–30.4.2015. 
Työryhmän toimikautta on 24.4.2015 jatkettu 31.12.2015 saakka.  
 
7. Vaikutukset 
Tutkintavankeuden vaihtoehdoilla tavoitellaan toimivia keinoja tilanteisiin, jolloin 
epäillyn vangitseminen ei ole esitutkinnan turvaamistavoitteiden näkökulmasta vält-
tämätöntä. Tällä hetkellä ainoana vaihtoehtona tutkintavankeudelle on matkustus-
kielto. Mahdollisina vaihtoehtoina tulisivat kyseeseen sähköisen valvonnan lisäämi-
nen ja vakuuden edellyttäminen. Vaihtoehtojen lisäämisellä voitaisiin vähentää tut-
kintavankien määrää sekä vähentää vapaudenmenetyksestä epäilylle aiheutuvia 
haittoja.  
 
Tutkintavankeuden säilyttämisvastuun siirtämiselle oikeusministeriön hallinnonalalle 
ehkäistään tutkintavangin painostuksen vaara esitutkinnassa sekä parannetaan tut-
kintavankien säilytysolosuhteita.  
 
8. Muut tiedot 
OM 1/61/2014 
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12.11  Kuntien osallistuminen automaattiseen liikennevalvontaan 

1. Tavoite ja tehtävä 
Tarkoituksena on laatia ehdotus siitä, miten voitaisiin lisätä kuntien ja poliisin yhteis-
työtä automaattisessa liikennevalvonnassa ja siihen liittyvässä niin sanotussa rikos-
oikeudellisessa haltijavastuumenettelyssä. 
 
2. Hankkeeseen liittyvät asiakirjat 
Työryhmän mietintö (Oikeusministeriö, työryhmämietintö 2008:4) 
Lausuntoyhteenveto (Oikeusministeriö, lausuntoja ja selvityksiä 2008:23) 
 
3. Keskeinen sisältö 
Liikennevalvonnan tehostaminen sekä poliisin ja kuntien välisen yhteistyön tiivistä-
minen automaattiseen liikennevalvontaan liittyvissä asioissa. 
 
4. Organisointi 
Valmistelijat: 
Jahkola, Katariina, lainsäädäntöneuvos, oikeusministeriön, p. 02951 50246 
Manner, Arja, lainsäädäntöneuvos, oikeusministeriö, p. 02951 50450   
 
5. Taustatietoja 
Hanke on lähtenyt liikkeelle oikeusministerin, liikenneministerin, peruspalveluministe-
rin ja sisäasiainministerin 4.10.2007 tekemästä päätöksestä lisätä toimenpiteitä lii-
kenneturvallisuuden parantamiseksi. Hanke mainitaan tieliikenteen turvallisuuden 
parantamista koskevassa valtioneuvoston periaatepäätöksessä 5.12.2012. Valmiste-
lun eteneminen edellyttää, että liikenne- ja viestintäministeriön sekä valtiovarainmi-
nisteriön toimenpitein on valmisteltu toiminnan rahoitus yhdessä toimintaan osallistu-
vien kuntien kanssa. 
 
6. Aikataulu 
Työryhmän mietintö on ollut lausuntokierroksella. 
 
7. Vaikutukset 
Tavoitteena on parantaa liikenneturvallisuutta sekä edistää kuntien ja poliisin välistä 
yhteistyötä liikennevalvontaan liittyvissä kysymyksissä. 
 
8. Muut tiedot 
OM 29/41/2007 
OM044:00/2007 
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12.12  Yksityistä pysäköinnin valvontaa koskeva lainsäädäntö  

1. Tavoite ja tehtävät 
Tavoitteena on arvioida tarvetta säännellä yksityistä pysäköinninvalvontaa. Mahdolli-
nen lainsäädäntö tulee järjestää niin, että se täyttää perustuslain 124 §:stä johtuvat 
vaatimukset. Lisäksi pyritään siihen, että pysäköinninvalvonnasta yksityisillä alueilla 
voidaan huolehtia mahdollisimman hyvin. 
 
2. Hankkeeseen liittyvät asiakirjat 
Lausuntopyyntö 23.5.2012 
Luonnos hallituksen esitykseksi 
HE 79/2012 vp 
HaVL 18/2012 vp 
PeVL 23/2013 vp 
 
3. Keskeinen sisältö 
Hankkeen keskeisenä sisältönä on arvioida yksityisen pysäköinninvalvonnan säänte-
lytarvetta ja tarvittaessa valmistella esitys yksityistä pysäköinninvalvontaa koskevaksi 
lainsäädännöksi. 
 
4. Organisointi 
Valmistelija: 
Vanhala Liisa, lainsäädäntöneuvos, oikeusministeriö, p. 02951 50282 
 
5. Taustatietoja 
Voimassa olevassa laissa ei ole yksityistä pysäköinninvalvontaa koskevia säännök-
siä, vaan toiminta on rakentunut yleisten periaatteiden ja oikeuskäytännön varaan. 
Oikeustila on jossakin määrin epäselvä. Eduskunnalle syksyllä 2012 annettu halli-
tuksen esitys yksityisen pysäköinninvalvonnan järjestämisestä on rauennut. 
 
6. Aikataulu 
– 
 
7. Vaikutukset 
– 
 
8. Muut tiedot 
OM 9/41/2012 
OM023:00/2012 
 
 
 

  



113 

12.13  Järjestäytyneen rikollisuuden torjunta 

1. Tavoite ja tehtävät 
Työn tavoitteena on heikentää järjestäytyneen rikollisuuden toimintamahdollisuuksia 
Suomessa. 
 
Johtoryhmän tehtävänä on ollut laatia strategia-asiakirja järjestäytyneen rikollisuuden 
torjunnasta. Muina johtoryhmän tehtävinä ovat järjestäytyneen rikollisuuden torjun-
taan liittyvän viranomaistyön ja aihepiiriin liittyvien muiden hankkeiden koordinoimi-
nen. Johtoryhmän tulee myös edistää strategian toteuttamista. 
 
2. Hankkeeseen liittyvät asiakirjat 
Johtoryhmän asettamispäätös 8.5.2012  
Valtioneuvoston periaatepäätös järjestäytyneen rikollisuuden torjunnan strategiasta 
25.4.2013 
Johtoryhmän toimikauden pidentämispäätös 28.1.2015. 
 
3. Keskeinen sisältö 
Ks. kohta 1. 
 
4. Organisointi 
Johtoryhmän kokoonpano: 
 
Puheenjohtaja 
Andersson, Lena lainsäädäntöjohtaja, oikeusministeriö  
Varapuheenjohtaja 
Aaltomaa, Kauko, osastopäällikkö, sisäministeriö 
 
Jäsenet: 
Matikkala, Jussi, lainsäädäntöneuvos, oikeusministeriö  
Järvinen, Pasi, lainsäädäntöjohtaja, työ- ja elinkeinoministeriö 
Mäenpää, Ismo, hallitusneuvos, valtiovarainministeriö 
Aaltela, Tapani, hallitussihteeri, sosiaali- ja terveysministeriö 
Junttila, Timo, yksikön johtaja, puolustusministeriö 
Kievari, Timo, neuvotteleva virkamies, liikenne- ja viestintäministeriö 
 
Lisätietoja antaa lainsäädäntöneuvos Jussi Matikkala, oikeusministeriö, 
p. 02951 50486 
 
5. Taustatietoja 
Pääministeri Jyrki Kataisen hallituksen ohjelmassa oli järjestäytyneen rikollisuuden 
torjuntaan liittyviä toimenpidekirjauksia. Hallitusohjelman mukaan järjestäytyneen 
rikollisuuden torjuntaa tehostetaan ja selvitetään uuden erityislain tarve. Hallitusoh-
jelmassa todetaan myös, että tietoverkkorikollisuuden torjuntaan panostetaan osana 
järjestäytyneen rikollisuuden torjuntaa. 
 
Järjestäytyneeseen rikollisuuteen liittyy myös se kirjaus, että vakavan väkivallan ja 
rajat ylittävän rikollisuuden torjuntaa tehostetaan. Samaten hallitusohjelman mukaan 
poliisin, tullin ja rajavartiolaitoksen yhteistyötä syvennetään, samoin kuin näiden yh-
teistyötä syyttäjäviranomaisten kanssa. 
 
Hallitusohjelmassa mainittujen toimenpiteiden toteuttaminen ja järjestäytyneen rikol-
lisuuden torjunta muutoinkin edellyttävät laaja-alaista järjestäytyneen rikollisuuden 
torjuntastrategiaa. Torjuntastrategian laatiminen edellyttää käsitystä järjestäytyneen 
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rikollisuuden sekä sen torjunnan nykytilasta ja kehitysnäkymistä sekä uhka-arvion 
tekemistä. Järjestäytyneen rikollisuuden torjunnan tehtävät tulee nähdä poikkihallin-
nollisesti siten, että kiinnitetään huomiota laaja-alaisesti rikoksentekomahdollisuuksi-
en vähentämiseen, rikosten ennalta ehkäisemiseen ja kiinnijäämisriskin lisäämiseen. 
 
Strategiaan on sisällytettävä ne toimenpiteet, joilla toimeenpannaan hallitusohjelman 
kirjaukset järjestäytyneestä rikollisuudesta. Strategia voi sisältää myös muita ehdo-
tuksia keinoiksi järjestäytyneen rikollisuuden torjumiseksi. Strategiassa tulisi pohtia 
mahdollisuuksia ja keinoja torjua järjestäytynyttä rikollisuutta hallinnollisin toimenpi-
tein. Lisäksi strategiassa on vahvistettava ja tarvittavilta osin selkeytettävä viran-
omaisten vastuita ja tehtäviä järjestäytyneen rikollisuuden torjunnassa, mahdollinen 
koordinaatio mukaan lukien. 
 
Talousrikoksista – jotka voivat myös olla osa järjestäytynyttä rikollisuutta – on tehty 
erikseen oma torjuntaohjelma, ja sillä on oma erillinen johtoryhmänsä. Samaten ter-
rorismin torjuntaa varten on oma yhteistyöryhmänsä. 
 
6. Aikataulu 
Työryhmän alkuperäinen toimikausi oli 15.5.2012–1.2.2015. Järjestäytyneen rikolli-
suuden torjunnan strategian loppuseurantaa varten työryhmän toimikautta on jatkettu 
ajalle 2.2.–31.12.2015. 
 
7. Vaikutukset 
Tavoitteena on heikentää järjestäytyneen rikollisuuden toimintamahdollisuuksia. 
 
8. Muut tiedot 
OM 7/021/2012 
OM022:00/2012 
 
 
 

12.14  Menettämisseuraamuksia koskevan lainsäädännön 
tarkistaminen   

1. Tavoite ja tehtävät 
Tavoitteena on tarkistaa menettämisseuraamuksia koskeva lainsäädäntö tulevan 
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin menettämisseuraamuksista kansalli-
seksi voimaansaattamiseksi sekä selvittää käännetyn todistustaakan käyttöön otta-
mista laajennetun hyödyn menetetyksi tuomitsemisessa. 
 
2. Hankkeeseen liittyvät asiakirjat 
EUVL L 127, 29.4.2014, U 28/2012 vp, LaVL 13/2012 vp 
Työryhmän mietintö (oikeusministeriö, mietintöjä ja lausuntoja 3/2015) 
Lausuntokooste (oikeusministeriö, mietintöjä ja lausuntoja, 43/2015) 
 
3. Keskeinen sisältö 
Oikeusministeriö asetti 10.2.2014 työryhmän, jonka tehtävänä oli valmistella direktii-
vin implementoinnin edellyttämät muutokset menettämisseuraamuksia koskevaan 
kansalliseen lainsäädäntöön sekä valmistella käännetyn todistustaakan käyttöön 
ottamista laajennetussa hyödyn menettämisessä koskevat säännösehdotukset, jollei 
perustuslaista tai kansainvälisistä ihmisoikeusvelvoitteista taikka muusta sellaisesta 
syystä muuta johdu. 
 



115 

Työryhmä antoi mietintönsä 20.1.2015. Hallituksen esityksen muotoon laaditussa 
mietinnössä ehdotetaan rikoslain menettämisseuraamuksia koskevaan 10 lukuun 
muutoksia, joilla pantaisiin täytäntöön menettämisseuraamuksia koskeva direktiivi. 
Lakiin ehdotetaan sisällytettäväksi rikoksen tuottamaa taloudellista hyötyä koskeva 
määritelmäsäännös. Lisäksi lukuun lisättäisiin säännökset kolmannelle osapuolelle 
siirretyn hyödyn tuomitsemisesta menetetyksi. Voimassa olevaa lakia muutettaisiin 
myös siten, että laajennetun hyötykonfiskaation edellytyksenä olevien rikosten luette-
loa täydennettäisiin direktiivissä edellytetyn mukaisesti. Lakiin kirjattaisiin myös eräi-
tä laajennetun hyödyn menetetyksi tuomitsemista harkittaessa huomioon otettavia 
seikkoja. Lisäksi lakiin otettaisiin eräitä menettelyä koskevia määräyksiä. 
 
4. Organisointi 
Rautio, Jaakko, lainsäädäntöneuvos, oikeusministeriö, p. 02951 50500 
 
5. Taustatietoja 
Euroopan unionin komissio antoi 13.3.2012 ehdotuksen Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiiviksi rikoshyödyn jäädyttämisestä ja menetetyksi tuomitsemisesta 
Euroopan unionissa, joka korvaisi pääosin mainitut puitepäätökset. Ehdotuksesta on 
annettu eduskunnalle valtioneuvoston kirjelmä U 28/2012 vp, josta lakivaliokunta on 
antanut lausunnon LaVL 7/2012 vp. Lisäksi direktiiviehdotusta on käsitelty lausun-
noissa LaVL 13/2012 vp ja LaVL 15/2013 vp.  
 
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/42/EU rikoksentekovälineiden ja 
rikoshyödyn jäädyttämisestä ja menetetyksi tuomitsemisesta Euroopan unionissa 
annettiin 3.4.2014. Vaikka Suomen lainsäädäntö täyttää pääosin direktiivin vaati-
mukset, osa sen määräyksistä edellyttää kuitenkin kansallisen lainsäädännön muut-
tamista. Näin on asianlaita etenkin laajennetun hyödyn menettämisen sekä kolman-
teen kohdistuvan menettämisseuraamuksen osalta. 
 
Pääministeri Jyrki Kataisen hallitusohjelmassa (22.6.2011) harmaan talouden torjun-
ta on asetettu yhdeksi hallituksen kärkihankkeista. Hallitusohjelman mukaan siihen 
kuuluu muun ohessa selvittää ja valmistella rikoshyödyn perinnässä sovellettavaa 
käännettyä todistustaakkaa. 
 
6. Aikataulu 
Tavoitteena on antaa hallituksen esitys vuonna 2015. Direktiivin edellyttämät muu-
tokset kansalliseen lainsäädäntöön on saatettava voimaan viimeistään 4.10.2016. 
 
7. Vaikutukset 
Mahdollisilla lainsäädäntömuutoksilla ei tule olemaan mainittavia lainvalmistelussa 
huomioon otettavia julkiseen talouteen kohdistuvia vaikutuksia. 
 
8. Muut tiedot 
OM 2/41/2014 
OM006:00/2014 
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12.15  Päiväsakon rahamäärän korottaminen 

1. Tavoitteet ja tehtävät 
Tehtävänä on pääministeri Juha Sipilän hallituksen strategisen ohjelman mukaisesti 
laatia hallituksen esitys ja valtioneuvoston asetus, joilla korotetaan päiväsakkoja. 
 
2. Hankkeeseen liittyvät asiakirjat 
Pääministeri Juha Sipilän hallituksen strateginen ohjelma, liite 6 
 
3. Keskeinen sisältö 
Hallitusohjelman (liite 6, s. 22) mukaan päiväsakkoja korotetaan siten, että päiväsa-
kon rahamääränä pidetään yhtä kolmaskymmenesosaa sakotettavan keskimääräi-
sestä kuukausitulosta (nykyisin 1/60). Alimman päiväsakon määrä nostetaan 6 eu-
rosta 12 euroon. Yksityiskohtaisemman valmistelun yhteydessä voidaan lieventää 
kaksinkertaistamisvaatimusta, jos esimerkiksi kustannustehokasta kameravalvontaa 
lisäämällä voidaan saavuttaa osa halutusta lisätulotasosta. Korotus toteutetaan 
muuttamalla rikoslain 2 a luvun 2 §:ää ja päiväsakon rahamäärästä annettua valtio-
neuvoston asetusta (609/1999). 
 
4. Organisointi 
Valmistelija 
Hinkkanen, Ville, erityisasiantuntija, oikeusministeriö, p. 02951 50165 
 
5. Taustatietoja 
Hanke on osa hallituksen päättämiä julkisen talouden välttämättömiä sopeutustoimia 
(27.5.2015). 
 
6. Aikataulu 
Luonnos hallituksen esitykseksi lähetetään lausuntokierrokselle syksyn 2015 aikana 
ja hallituksen esitys annetaan eduskunnalle vuoden 2015 loppuun mennessä. 
 
7. Vaikutukset 
Muutos kasvattaisi päiväsakoista valtiolle saatavia tuloja, mutta lisäisi sakon muunto-
rangaistusten täytäntöönpanoa, mistä aiheutuisi valtiolle kustannuksia. Hallitusoh-
jelman liitteen mukaan muutoksella tavoitellaan valtiolle 63 miljoonan euron lisätuloa. 
 
8. Muut tiedot 
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13 OIKEUDENKÄYNTI JA OIKEUSLAITOS 

 

13.1 Rikesakko- ja rangaistusmääräysmenettelyn kehittäminen 

1. Tavoite ja tehtävät 
Tuomioistuimen ulkopuolisesta rikosoikeudellisesta menettelystä annettu lainsää-
däntö uudistettaisiin. Uusi laki korvaisi nykyiset lait rikesakkomenettelystä (66/1983) 
ja rangaistusmääräysmenettelystä (692/1993). Lisäksi näihin lakeihin liittyvään lain-
säädäntöön tehtäisiin tarpeelliset muutokset. 
 
Tavoitteena on, että nykyiset summaariset rikosprosessilajit korvattaisiin yhdellä ny-
kyaikaisella menettelylajilla, joka olisi perustuslain mukainen ja prosessiekonomisesti 
järkevä. 
 
2. Hankkeeseen liittyvät asiakirjat 
Työryhmän mietintö (Oikeusministeriö, Työryhmämietintö 2007:3) 
Lausuntotiivistelmä (Oikeusministeriö, Lausuntoja ja selvityksiä 2008:4) 
HE 94/2009 vp 
PeVL 7/2010 vp 
LaVM 9/2010 vp 
EV 84/2010 vp 
 
3. Keskeinen sisältö 
Prosessin käynnistäisi edelleen pääsäännön mukaan poliisimies, tullimies, rajavalvo-
ja tai erävalvoja. 
 
Rikoksesta epäillyn ja asianomistajan suostumus asian käsittelylle summaarisessa 
menettelyssä olisi tarpeen. Jos suostumusta ei annettaisi, olisi asian käsittelyä lähtö-
kohtaisesti jatkettava tavallisessa rikosprosessijärjestyksessä. Poliisin toimivaltaa 
laajennettaisiin niin, että poliisi voisi määrätä rikesakon lisäksi myös suhteellisen 
pienen päiväsakoin tuomittavan sakkorangaistuksen liikenteeseen liittyvistä rikko-
muksista ja näpistyksistä. Muut asiat ratkaisisi syyttäjä. 
 
Nykyistä muutoksenhakukieltoa käräjäoikeuden rikesakkoasiassa antamaan ratkai-
suun ei säilytettäisi. Ylimääräinen muutoksenhaku yhtenäistettäisiin. Käräjäoikeuden 
toimivaltaa muutoksenhakuasteena laajennettaisiin. 
 
4. Organisointi 
Valmistelija 
Rautio, Jaakko, lainsäädäntöneuvos, oikeusministeriö, p. 02951 50500 
 
5. Taustatietoja 
Eduskunta on edellyttänyt, että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin rikesakkosäännösten 
uudistamiseksi (EV 261/2002 vp). Huomiota on kiinnitetty siihen, että rikesakko on 
säädetty konkreettisesti rangaistukseksi asetuksessa, minkä ei katsota olevan so-
pusoinnussa rikosoikeudellisen laillisuusperiaatteen kanssa (LaVM 28/2002 vp). 
Pääministeri Matti Vanhasen II hallituksen ohjelmassa lausutaan, että rikesakko- ja 
rangaistusmääräysmenettely uudistetaan siten, että järjestelmästä tulee kustannus-
tehokas ja perustuslain vaatimukset täyttävä tuomioistuimien ulkopuolinen rikosasi-
oiden käsittelyjärjestelmä. Sekä rikesakko- että rangaistusmääräysmenettely on ai-
kanaan säädetty poikkeuslakeina perustuslainsäätämisjärjestyksessä.  
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6. Aikataulu 
Uudistusta koskevat lait on hyväksytty ja vahvistettu (L 754–777/2010). Lakien voi-
maantulosta säädetään erikseen lailla. Tätä koskeva hallituksen esitys annetaan 
keväällä 2016, jollei tietojärjestelmähankkeiden etenemisestä muuta johdu. 
 
7. Vaikutukset 
Uudistuksella on tarkoitus korvata nykyiset summaariset tuomioistuimen ulkopuoliset 
rikosprosessilajit yhdellä prosessilajilla, joka olisi perustuslain mukainen ja proses-
siekonomisesti viranomaisvoimavarojen käytön kannalta tarkoituksenmukainen. 
Näistä tavoitteista ensiksi mainittu liittyy rikoksesta epäillyn oikeusturvan parantami-
seen ja oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin takeiden turvaamiseen erityisesti epäil-
lyn suostumuksen edellyttämisen kautta. 
 
Uudistus edellyttää muutoksia poliisi- ja oikeushallintoviranomaisten tietojärjestelmiin 
ja käyttämiin lomakkeisiin. Virallisten syyttäjien työmäärän on arvioitu vähenevän 
noin neljällä henkilötyövuodella, mikä liittyy siihen, että valtaosa nykyisistä rangais-
tusmääräysasioista ei enää tulisi syyttäjien ratkaistaviksi. Toisaalta tämä ei merkittä-
västi lisäisi valvontaa suorittavien virkamiesten työmäärää, koska he jo nykyisin an-
tavat tiedoksi rangaistusvaatimuksen. 
 
8. Muut tiedot 
OM 6/41/2006 
OM022:00/2006 
 
 
 

13.2 Tuomioistuinten organisaatiosäädösten uudistaminen 

1. Tavoite ja tehtävät 
Hankkeen tehtävänä on jatkaa tuomioistuinlain valmistelua tuomioistuinlakityöryh-
män ehdotusten pohjalta. Hankkeessa suunnitellaan myös tuomareiden ja tuomiois-
tuinlaitoksen muun lainkäyttöhenkilöstön koulutusta. 
 
Tuomioistuinlaitoksen tulee toimintaympäristön muutoksista ja niukkenevista resurs-
seista huolimatta jatkossakin kyetä toteuttamaan kansalaisten oikeutta oikeudenmu-
kaiseen oikeudenkäyntiin eli huolehtimaan oikeusturvan saatavuudesta ja oikeus-
varmuudesta. Tuomioistuinten sisäisen organisaation, johtamisen, virkarakenteen 
sekä henkilöstön välisen tehtävänjaon tulee palvella tätä tavoitetta. Hankkeen tavoit-
teena on huolehtia siitä, että tuomioistuimia koskevalla lainsäädännöllä luodaan 
edellytykset tuomioistuinlaitoksen laadukkaalle, tehokkaalle ja tulokselliselle toimin-
nalle. 
 
Tuomareiden ja tuomioistuinten muun lainkäyttöhenkilöstön koulutusta tulee arvioida 
kokonaisvaltaisesti tuomarin uralle suuntautumisen ja urakehityksen eri vaiheet 
huomioon ottaen. Suunnitelmallisella koulutuksella tuetaan henkilöstön osaamisen 
kehittämistä ja ammattitaidon ylläpitoa. Tavoitteena on säilyttää tuomioistuinlaitoksen 
houkuttelevuus työpaikkana ja siten varmistua ammattitaitoisen henkilöstön saata-
vuudesta myös tulevaisuudessa. 
 
Hankkeessa ei selvitetä mahdollisuuksia korkeimman oikeuden tai korkeimman hal-
linto-oikeuden presidenttien tehtävien määräaikaistamiseen eikä korkeimpien oike-
uksien esittelijöiden virassapysymisoikeuden poistamiseen. Hankkeessa ei myös-
kään tarkastella kysymyksiä hovioikeuksien käräjäoikeuksiin kohdistamasta valvon-
nasta eikä tuomareiden kurinpitojärjestelmästä.  
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2. Hankkeeseen liittyvät asiakirjat 
Tuomareiden sidonnaisuus- ja sivutoimirekisterin suunnittelu-, toteutus- ja käyttöön-
ottoprojektin asettaminen 13.3.2015  
 
Tuomioistuinlakihankkeen asiakirjat: 
Jatkovalmisteluhankkeen asettamispäätös 25.9.2014  
Johtoryhmän kokoonpanon täydentäminen. Päätös 3.11.2014  
Tuomioistuinlakihankkeen johtoryhmän kokoonpanon muuttaminen. Päätös 9.6.2015  
Luonnos tuomioistuinlaiksi lausunnolle – tuomarikoulutuksen uudistamisesta ehdotus 
(tiedote 8.6.2015) Lausuntopyyntö 8.6.2015 Liite 1: Tuomioistuinlakihankkeen ehdo-
tukset Liite 2: Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle tuomioistuinlaiksi ja sii-
hen liittyväksi lainsäädännöksi 8.6.2015 Liite 3: Johtoryhmän kokouksen 8.5.2015 
pöytäkirjan ote ja siihen liitetyt eriävät lausumat  
Tuomareiden koulutusjärjestelmän kehittäminen (Mietintöjä ja lausuntoja 38/2015)  
 
Tuomioistuinlakityöryhmää koskevat asiakirjat: 
HE 224/2014 vp., lait 565–575/2015 vp., laki 565/2015 voimaan lailla säädettävänä 
ajankohtana, lait 566–575 voimaan 1.10.2015  
Lausunnot tuomioistuinlakityöryhmän mietinnöstä; tiivistelmä 20.10.2014 (Mietintöjä 
ja lausuntoja 44/2014) 
Tuomioistuimia ja tuomareita koskevan yhteisen lain säätäminen etenee (tiedote 
22.4.2014) 
Työryhmän mietintö 22.4.2014: Uusi tuomioistuinlaki (Mietintöjä ja lausuntoja 
26/2014) 
Lausuntopyyntö työryhmän mietinnöstä 22.4.2014 
Tuomioistuinlakityöryhmän toimikauden jatkaminen. Päätös 28.11.2013 
Tuomioistuinlakityöryhmän kokoonpanon muuttaminen. Päätös 10.12.2013 
Tuomioistuinlakityöryhmän toimeksiannon täydentäminen ja kokoonpanon muutta-
minen 27.5.2013 
Tuomioistuimia ja tuomareita koskevien säädösten uudistaminen. Tuomioistuinlaki-
työryhmän väliraportti 72/2012 
Työryhmän asettamispäätös 22.11.2011, OM 13/31/2011 
 
Tuomioistuinlakityöryhmää edeltänyttä työryhmää koskevat asiakirjat: 
HE 280/2010 vp, jonka perusteella on annettu 1.7.2011 voimaan tulleet lait 614–
619/2011 
Määräaikaiseen tuomarinvirkaan nimittämistä halutaan yhdenmukaistaa (tiedote 
19.2.2010) 
Määräaikaisten tuomareiden nimittäminen ja eräiden tuomioistuinten johtamisjärjes-
telmän kehittäminen (Mietintöjä ja lausuntoja 5/2010) 
Työryhmän asettamispäätös 21.11.2008, OM 2/31/2008 
 
3. Keskeinen sisältö 
Hankkeen keskeisenä sisältönä on valmistella hallituksen esitys tuomioistuinlaiksi ja 
siihen liittyväksi lainsäädännöksi. Lisäksi hankkeessa valmistellaan luonnos tuoma-
reiden 
ja muun lainkäyttöhenkilöstön koulutusohjelmaksi. 
 
4. Organisointi 
Hanke on jaettu kahteen eri osaan: säädösvalmisteluun ja tuomarikoulutuksen val-
misteluun. Hankeryhmiä ohjaa johtoryhmä. 
 
Lisätiedot: osastopäällikkö Kari Kiesiläinen, oikeusministeriö, p. 029 51 50138 ja 
ylitarkastaja Heidi Myllys, oikeusministeriö, 029 51 50350. 
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5. Taustatietoja 
Oikeusministeriö asetti 21.11.2008 työryhmän kehittämään hovioikeuksien, käräjäoi-
keuksien ja hallinto-oikeuksien organisaatiosäädöksiä samoin kuin määräajaksi nimi-
tettävien tuomareiden nimittämistä koskevia säädöksiä (OM 2/31/2008). Työryhmä 
antoi mietintönsä määräaikaisten tuomareiden nimittämistä ja eräiden tuomioistuin-
ten johtamisjärjestelmän kehittämisestä 18.1.2010 (Mietintöjä ja lausuntoja 5/2010). 
Mietinnön ja siitä saadun lausuntopalautteen perusteella laadittiin hallituksen esitys 
laiksi tuomareiden nimittämisestä annetun lain sekä eräiden siihen liittyvien lakien 
muuttamisesta (HE 280/2010 vp). Esitykseen sisältyvät lakiehdotukset ovat tulleet 
voimaan 1.7.2011 (lait 614–619/2011) ja hanke on tältä osin päättynyt. 
 
Aikaisemman työryhmän toimeksianto toteutettiin vain osittain, mistä syystä oikeus-
ministeriö asetti 21.11.2011 uuden työryhmän jatkamaan aiemman työryhmän työtä 
ja uudistamaan tuomioistuimia ja tuomareita koskevia säädöksiä (OM 13/31/2011, 
ns. tuomioistuinlakityöryhmä). Tuomioistuinlakityöryhmä luovutti mietintönsä oikeus-
ministeriölle 22.4.2014. Mietintö on laaja ja sisältää lukuisia koko tuomioistuinlaitosta 
ja sen henkilöstöä koskevia ehdotuksia. Mietinnöstä saadun lausuntopalautteen pe-
rusteella oikeusministeriö asetti syyskuussa 2014 hankkeen tuomioistuinlain jatko-
valmistelua varten. 
 
6. Aikataulu 
Jatkovalmistelu on tehty kahdessa osassa niin, että osasta tuomioistuinlakityöryh-
män ehdotuksista on annettu hallituksen esitys syksyllä 2014. Nämä asiakokonai-
suudet koskevat sidonnaisuus- ja sivutoimisääntelyn tarkistamista, hovioikeuksien ja 
vakuutusoikeuden osaston johtajien tehtävien määräaikaistamista sekä kielituomarin 
virkojen perustamista myös muihin kaksikielisiin tuomioistuimiin kuin käräjäoikeuk-
siin. Lisäksi päätösvalta työtuomioistuimen hallinto- ja talousasioissa keskitettäisiin 
presidentille. Lait 565–575/2015 on vahvistettu. Laki tuomareiden sidonnaisuus- ja 
sivutoimirekisteristä (565/2015) tulee voimaan lailla säädettävänä ajankohtana.  Tä-
hän lakiin liittyy 13.3.2015 asetettu tuomareiden sidonnaisuus- ja sivutoimirekisterin 
suunnittelu-, toteutus- ja käyttöönottoprojekti. Lait 566–575 ja niihin liittyvät asetus-
muutokset tulevat voimaan 1.10.2015 ja hanke on näiltä osin päättynyt. Muilta osin 
tuomioistuinlain ja siihen liittyvän lainsäädännön valmistelua jatketaan siten, että 
hallituksen esitys voidaan antaa eduskunnalle syksyllä 2015. 
 
7. Vaikutukset 
Hankkeella pyritään vahvistamaan tuomioistuinten riippumattomuutta ja tuomiois-
tuinorganisaatioiden toimivuutta ja yhtenäisyyttä sekä saattaa sääntely asianmukai-
selle säädöstasolle. Hankkeella pyritään myös tehostamaan tuomioistuinten toimin-
taa ja tuloksellisuutta sekä kehittämään tuomareiden koulutusta. Hankkeella on 
myös taloudellisia vaikutuksia. 
 
8. Muut tiedot 
OM 2/31/2008 
OM023:00/2008 
OM 13/31/2011 
OM036:00/2011 
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13.3 Oikeusaputoimisto-organisaation uudistaminen 

1. Tavoite ja tehtävät 
Hankkeen tehtävänä on jatkaa oikeusaputoimisto-organisaation uudistusta työryh-
män ehdotusten pohjalta.  
 
Oikeudenhoidon uudistamisohjelmassa vuonna 2013 asetettiin lyhyen aikavälin ta-
voitteeksi oikeusaputoimistojen organisaatiorakenteen kokonaisuudistuksen tarpeen 
selvittäminen. Pitkällä aikavälillä tuli selvittää myös, mitä vaikutuksia yhden oikeus-
apuviraston perustamisella olisi. 
 
Oikeusministeriön asettama Valtion oikeusaputoimistojen rakennetyöryhmä on 
vuonna 2014 ehdottanut, että oikeusaputoimistoista muodostettaisiin kuusi piiriä, 
jotka jakautuisivat oikeusaputoimistoihin. 
 
2. Hankkeeseen liittyvät asiakirjat 
Työryhmän mietintö 23.4.2014: Valtion oikeusaputoimistojen rakenneuudistus 
(Mietintöjä ja lausuntoja 25/2014) 
Lausuntotiivistelmä 11.12.2014: Valtion oikeusaputoimistojen rakenneuudistus 
(Mietintöjä ja lausuntoja 56/2014) 
 
3. Keskeinen sisältö 
Hankkeen keskeisenä sisältönä on valmistella ja toteuttaa valtion oikeusaputoimisto-
jen organisaatiouudistus. 
 
4. Organisointi 
Valmistelija: 
Heine, Kirta, hallitussihteeri, oikeusministeriö 02951 50214 
 
5. Taustatietoja 
Oikeusministeriö asetti 22.3.2013 työryhmän, jonka tehtävänä oli selvittää mahdolli-
suuksia muodostaa oikeusaputoimistoista nykyistä laajempia hallinnollisia kokonai-
suuksia, arvioida yhden oikeusapuviraston perustamisen vaikutuksia sekä tehdä 
ehdotus oikeusaputoimistojen organisaatiorakenteeksi. Työryhmä luovutti mietintön-
sä valtion oikeusaputoimistojen rakenneuudistuksesta 31.3.2014 (Mietintöjä ja lau-
suntoja 25/2014). Työryhmä päätyi suosittamaan kuuden oikeusapupiirin muodos-
tamista, jotka jakautuisivat oikeusaputoimistoihin. 
 
Annetussa lausuntopalautteessa työryhmän ehdotuksia kuudesta piiristä ja oikeus-
avun ja edunvalvonnan eriyttämisestä kannatti hieman yli puolet lausunnon antajista. 
 
Itsenäisiä oikeusaputoimistoja on tällä hetkellä 27. Niillä kullakin on oma hallinto ja 
niiden kanssa käydään tulosneuvottelut. Hallinto vie nykyisessä rakenteessa koh-
tuuttomasti aikaa. Siksi on välttämätöntä muodostaa suurempia kokonaisuuksia, 
jotta voimavaroja voidaan kohdentaa enemmän asiakastyöhön. Lisäksi nykyisten 
oikeusaputoimen johtajien asemaa ja toimivaltuuksia tulisi selventää.  
 
6. Aikataulu 
Uudistus toteutetaan kaksivaiheisesti. Ensimmäisessä vaiheessa muodostetaan vi-
rastoiksi kuusi oikeusapupiiriä, jotka jakautuvat toimistoihin. Tätä koskeva hallituksen 
esitys on tarkoitus antaa vuonna 2016. Toisessa vaiheessa jatketaan selvitystyötä 
yhden oikeusapuviraston muodostamisesta. 
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Uudistus toteutetaan osana valtion keskushallinnon uudistamishanketta ja siinä ase-
tettujen toteuttamisperiaatteiden ja aikataulujen mukaisesti 
 
7. Vaikutukset 
Uudistuksella pyritään keventämään oikeusaputoimisto-organisaation hallintoa sekä 
tehostamaan oikeusaputoimistojen toimintaa ja tuloksellisuutta. 
 
8. Muut tiedot 
OM 6/33/2013 
OM005:00/2013 
 
 
 

13.4 Vakuutusoikeuden toiminnan kehittäminen 

1. Tavoite ja tehtävät 
Hankkeen tavoitteena on kehittää vakuutusoikeusprosessin asianosaisjulkisuutta 
sekä vakuutusoikeuden toimintaa siten, että oikeusturvan tason heikkenemättä asi-
oiden käsittelyajat vakuutusoikeudessa lyhenevät. 
 
2. Hankkeeseen liittyvät asiakirjat 
Vakuutusoikeuden 6.11.2006 tekemä esitys oikeusministeriölle uusista toimenpiteis-
tä vakuutusoikeuden toiminnan tehostamiseksi (373/0/2006). 
Työryhmän asettamispäätös 10.4.2008 
Työryhmämietintö 2009:10, Vakuutusoikeuden toiminnan kehittäminen 
Vakuutusoikeuden toiminnan kehittäminen. Lausuntotiivistelmä 24/2010 
HE 281/2010 vp 
Vakuutusoikeuslain muuttaminen. Lausuntotiivistelmä 29/2014 
HE 104/2014 
Oikeusministeriön tiedote 28.8.2014 
EV 330/2014 
Laki 762/2015 
 
3. Keskeinen sisältö 
Työryhmän tehtävänä oli tavoitteensa puitteissa kehittää vakuutusoikeuden henkilös-
törakennetta, kokoonpanoja, lainkäyttöprosesseja, asioiden valmistelua ja vakuutus-
oikeuden muita menettelytapoja. 
Työryhmän tulee ottaa kantaa erityisesti seuraaviin seikkoihin 
 luodaanko joihinkin vakuutusoikeuden asiaryhmiin niiden oikeusturvatarpeisiin 

vastaava erityinen nopeutettu valmistelumenettely 
 rajataanko lisäselvityksen vastaanottaminen johonkin määräaikaan 
 mitkä ovat oikeusturvan takaavat ratkaisukokoonpanot erityyppisissä asioissa 
 asiantuntijajäsenten tarve ja esteettömyyden varmistaminen  
 mitkä ovat hallintoistunnon ja täysistunnon kokoonpanot ja toimivaltuudet ja 
 mitkä ovat esittelijöiden ja valmistelijoiden kelpoisuusvaatimukset ja tehtävät. 
 
4. Organisointi 
Työryhmän puheenjohtaja: 
Jääskinen, Niilo, hallintoneuvos, korkein hallinto-oikeus 
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Työryhmän jäsenet: 
Havu, Timo, ylituomari, vakuutusoikeus 
Halila, Leena, lainsäädäntöneuvos, oikeusministeriö 
Heikkilä, Liisa, hallinto-oikeustuomari, Helsingin hallinto-oikeus 
Alaviuhkola, Katriina, hallitusneuvos, sosiaali- ja terveysministeriö 
Pystynen, Juha, laamanni, vakuutusoikeus 
Olanterä, Olli, vakuutusoikeustuomari, vakuutusoikeus 
Tervonen, Timo, kansliapäällikkö, vakuutusoikeus 
Hinkkanen, Maarit, notaari, vakuutusoikeus 
Työryhmän sihteeri 
Plathin, Martta, viskaali, Turun hovioikeus 
 
Työryhmän päätettyä työnsä elokuussa 2009 hanketta on jatkettu virkamiestyönä 
oikeusministeriössä. 
Valmistelija 
Kivari, Tuula, kehittämispäällikkö, oikeusministeriö (1.9.2013 alkaen) 
 
5. Taustatietoja 
Vakuutusoikeus on 6.11.2006 tehnyt esityksen oikeusministeriölle uusista toimenpi-
teistä vakuutus-oikeuden toiminnan tehostamiseksi. Esityksessä todetaan, että va-
kuutusoikeuden toimintaa tulisi ensisijaisesti tehostaa puuttumalla ruuhkautumista 
aiheuttaviin prosessuaalisiin rakenteisiin. Esityksessä ehdotetaan jatkoselvitettäväksi 
mahdollisuudet ottaa osaan asioita käyttöön valituslupajärjestelmä, vähentää työolo-
ja tuntevien asiantuntijajäsenten osallistumista päätöksentekoon, rajoittaa lisäselvi-
tyksen vastaanottamista ja keventää viisijäsenisen ratkaisukokoonpanon menettely-
tapoja. 
 
Nykyisen hallituksen hallitusohjelman mukaan sosiaaliturvan muutoksenhakuproses-
sissa vahvistetaan oikeudenmukaisen oikeuden osa-alueita. Asianosaisjulkisuutta 
vakuutusoikeuden käsittelyssä parannetaan. 
 
6. Aikataulu 
Eduskunta on hyväksynyt 11.6.2015 lain vakuutusoikeuslain muuttamisesta. Laki 
tulee voimaan 1.1.2016. 
 
7. Vaikutukset 
Vakuutusoikeuden toimintamuotojen tehostuessa myös käsittelyajat lyhenevät. 
 
8. Muut tiedot 
OM 4/32/2006 
OM016:00/2008 
 
 
 

13.5 Laki turvatoimista oikeushallinnon viranomaisissa 

1. Tavoite ja tehtävät 
Tällä hetkellä, tuomioistuimia lukuun ottamatta, muiden oikeushallinnon viranomais-
ten asiakkaisiin kohdistuvilta turvatarkastuksilta puuttuu oikeudellinen perusta. Kui-
tenkin myös näillä viranomaisilla saattaa olla tarve järjestää turvatarkastus joko yksit-
täistapauksessa tai pysyvämmin. Lisäksi toisten oikeushallinnon viranomaisten asi-
akkaat joutuvat jo nykyisellään tuomioistuimissa järjestettäviin turvatarkastuksiin 
niissä oikeus- ja virastotaloissa, joissa tuomioistuimella ja tällä toisella viranomaisella  
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on yhteinen sisäänkäynti rakennukseen. Turvatarkastuksista tuomioistuimissa annet-
tu laki ehdotetaan kumottavaksi ja säädettäväksi uusi laki, jonka soveltamisala olisi 
nykyistä laajempi. Lakia turvatoimista oikeushallinnon viranomaisissa sovellettaisiin 
myös oikeusaputoimistoihin eli julkiseen oikeusapuun ja yleiseen edunvalvontaan, 
syyttäjänvirastoihin, Ahvenanmaan maakunnansyyttäjänvirastoon, ulosottovirastoi-
hin, Ahvenanmaan maakunnan maakunnanvoudinvirastoon sekä Rikosseuraamus-
laitoksen yhdyskuntaseuraamustoimistoihin. 
 
2. Hankkeeseen liittyvät asiakirjat 
Laki turvatarkastuksista tuomioistuimissa (1121/1999)  
HE 3/1999 vp 
 
3. Keskeinen sisältö 
Laki ei velvoittaisi turvatarkastuksen järjestämiseen, mutta se mahdollistaisi sen, että 
kaikki lakiehdotuksessa tarkoitetut viranomaiset voisivat tarvittaessa myös itsenäi-
sesti järjestää turvatarkastuksia torjumaan omiin asiakkaisiinsa, henkilökuntaansa ja 
toimitiloihinsa kohdistuvia turvallisuusuhkia. Oikeusministeriö voisi eräissä tapauk-
sissa erityisestä syystä päättää turvatarkastuksen järjestämisestä. 
 
Laissa säädettäisiin turvatarkastuksen ohella muista turvatarkastajalle tarpeellisista 
turvatoimista. Turvatarkastaja saisi käyttää vain näitä toimivaltuuksia. Toimivaltuuk-
sien käyttäminen edellyttäisi, että henkilö on hyväksytty turvatarkastajaksi ja asian-
omainen viranomainen on määrännyt hänet kyseiseen tehtävään.  
 
4. Organisointi 
Valmistelija: 
Liede, Kari, hallitusneuvos, oikeusministeriö, p. 02951 50210 
 
5. Taustatietoja 
Oikeushallinnon työympäristö- ja toimitilakonsepti 2.11.2013 sisältää keskeisimmät 
strategiset linjaukset ja ratkaisumallit oikeushallinnon toimitilojen kehittämiseksi. 
Konseptin linjauksien mukaan rakennus- ja korjaushankkeissa pyritään siihen, että 
kiinteistössä olisi yksi yhteinen pääsisäänkäynti kaikille siellä asioiville oikeushallin-
non asiakkaille. 
 
6. Aikataulu 
Tavoitteena on, että hallituksen esitys voitaisiin antaa eduskunnalle viimeistään ke-
väällä 2016. 
 
7. Vaikutukset 
Samalla tavalla kuin tuomioistuimissa, myös muissa lakiehdotuksessa tarkoitetuissa 
viranomaisissa järjestettävät ja niiden asiakkaisiin kohdistuvat turvatarkastukset sai-
sivat oikeudellisen perustan.  Oikeushallinnon toimitilakonseptin toteuttamisen ede-
tessä kustannuksia syntyy turvatarkastuslaitteiston hankkimisesta ja turvatarkastaji-
en palkoista. 
8. Muut tiedot 
OM 14/31/2014 
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13.6 Oikeudenkäymiskaaren 17 luvun ja siihen liittyvän todistelua 
yleisissä tuomioistuimissa koskevan lainsäädännön 
uudistaminen 

1. Tavoite ja tehtävät 
Toimikunnan tehtävä oli laatia ehdotus oikeudenkäymiskaaren 17 luvun ja siihen 
liittyvän todistelua yleisissä tuomioistuimissa koskevan lainsäädännön uudistamisek-
si. 
 
2. Hankkeeseen liittyvät asiakirjat 
Todistelu yleisissä tuomioistuimissa 9.11.2012 (Todistelutoimikunnan mietintö, 
oikeusministeriön mietintöjä ja lausuntoja 69/2012) 
Vertailua eräistä todistusoikeudellisista kysymyksistä Suomessa, Ruotsissa, Norjas-
sa ja Tanskassa 31.10.2012 (oikeusministeriön selvityksiä ja ohjeita 65/2012) 
Lausuntokooste (oikeusministeriön mietintöjä ja lausuntoja 30/2013) 
HE 46/2014 vp 
PeVL 39/2014 vp 
LaVM 19/2014 vp 
EV 274/2014 
 
3. Keskeinen sisältö 
Toimikunnan oli arvioitava, missä määrin voimassa olevat säännökset vastaavat 
nykyisiä oikeudellisia ja yhteiskunnallisia käsityksiä sekä pitää silmällä erityisesti oi-
keudenmukaista oikeudenkäyntiä koskevia ja siihen liittyviä perus- ja ihmisoikeuksia. 
Toimikunnan tuli esittää tarvittavat muutosehdotukset sekä kartoittaa mahdolliset 
puutteet sääntelyssä ja ehdottaa tarpeelliseksi katsomaansa uutta sääntelyä. Toimi-
kunnan tuli tehdä hallinto- ja erityistuomioistuimia sekä välimiesmenettelyä koske-
vaan lainsäädäntöön johdonmukaisuussyistä tarvittavat muutosehdotukset. Toimi-
kunnan oli myös valmisteltava tarvittavat muutokset myös muuhun kuin oikeuden-
käyntiä koskevaan prosessuaaliseen lainsäädäntöön, jotta oikeudenkäynti ja täytän-
töönpano sekä rikosasioissa lisäksi esitutkinta ja syyteharkinta muodostavat joh-
donmukaisen kokonaisuuden. Muihin kuin edellä mainittuihin todistelusäännöksiin oli 
tehtävä johdonmukaisuuden vaatimat muutosehdotukset. Tarvittaessa toimikunnan 
oli lisäksi laadittava ehdotukset oikeudenhoitoa vastaan tehtyjä rikoksia koskevan 
rikoslain 15 luvun ja muiden asiaan liittyvien rikosoikeudellisten säännösten muutta-
miseksi. 
 
Toimikunnan kokoonpano oli: 
 

Puheenjohtaja 
Frände, Dan, professori, Helsingin yliopisto 
 

Varapuheenjohtaja 
Välimaa, Asko, ylijohtaja, oikeusministeriö 
 

Jäsenet: 
Rautio, Jaakko, lainsäädäntöneuvos, oikeusministeriö 
Laitinen, Katriina, hallitusneuvos, sisäasiainministeriö 
Illman, Mika, valtionsyyttäjä, Valtakunnansyyttäjänvirasto 
Salonen, Paula, hovioikeudenneuvos, Helsingin hovioikeus 
Leppänen, Tatu, käräjätuomari, Vantaan käräjäoikeus 
Larinkoski, Eija, käräjätuomari, Helsingin käräjäoikeus 
Fredman, Markku, asianajaja, Suomen Asianajajaliitto 
Kiurunen, Petri, asianajaja, Suomen Asianajajaliitto  
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4. Organisointi 
Valmistelija 
Rautio, Jaakko, lainsäädäntöneuvos, oikeusministeriö p. 02951 50500 
 
5. Taustatietoja 
Viimeisen noin 20 vuoden aikana on oikeudenkäyntiä koskevat säännökset uudistet-
tu kattavasti. Oikeudenkäymiskaaren 17 luku on viimeinen uudistamatta oleva suu-
rempi ja käytännön kannalta tärkeä kokonaisuus, sillä oikeudenkäymiskaaren 17 
lukua ei ole systemaattisesti uudistettu vuoden 1948 jälkeen.  
 
Oikeudenkäymiskaaren 17 luku on eräiltä osin muutenkin vanhentunut ja aukollinen. 
Erityisesti uudistamisen tarvetta on nähty todistajan vaitiolo-oikeutta ja vaitiolovelvol-
lisuutta koskevissa säännöksissä. Myös todistajan erityistä kelpoisuutta, todistajan 
valaa tai vakuutusta, katselmusta, asiantuntijoita ja totuusvakuutusta koskevien 
säännösten uudistamista on pidetty tarpeellisena. Käytännössä enenevässä määrin 
soveltamisvaikeuksia on aiheutunut siitä, että laissa ei säädetä lainvastaisesti hankit-
tujen todisteiden hyödyntämisestä. 
 
Oikeudenkäymiskaaren 17 luku ei kaikilta osin vastaa nykylainsäädännöltä edellytet-
tyjä vaatimuksia selkeydeltään, täsmällisyydeltään ja kirjoitustavaltaan. Lisäksi lu-
kuisten säännösviittausten takia säädöskokonaisuuden havainnollisuus ja säännös-
ten soveltamisen helppous ovat kärsineet. 
 
6. Aikataulu 
Uudistukseen liittyvät lait on hyväksytty ja vahvistettu (L 732–758/2015). Lait tulevat 
voimaan 1.1.2016. 
 
7. Vaikutukset 
 
 
8. Muut tiedot 
OM 18/41/2010 
OM031:00/2010 
 
 
 

13.7 Jatkokäsittelylupajärjestelmän soveltamisalan laajentaminen 

1. Tavoite ja tehtävät 
Tehtävänä oli laatia hallituksen esitys hovioikeudessa sovellettavan jatkokäsittelylu-
pajärjestelmän soveltamisalan laajentamisesta. 
 
2. Hankkeeseen liittyvät asiakirjat 
Työryhmän asettamispäätös 11.6.2013 
Työryhmämietintö 7.2.2014 (Oikeusministeriö, Mietintöjä ja lausuntoja 10/2014) 
Lausuntotiivistelmä 22.8.2014 (Oikeusministeriö, Mietintöjä ja lausuntoja 18/2014) 
HE 246/2014 vp 
PeVL 59/2014 vp 
EV 308/2015 vp 
 
3. Keskeinen sisältö 
Hallituksen esityksessä ehdotetaan, että kaikki riita- ja hakemusasiat sekä entistä 
suurempi osa rikosasioista otettaisiin jatkokäsittelyluvan piiriin. Ehdotuksen mukaan 
jatkokäsittelyluvan tarvitsisi henkilö, joka on tuomittu enintään 8 kuukauden vankeus-
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rangaistukseen, myös syyttäjä ja rikoksen uhri tarvitsisivat aina jatkokäsittelyluvan 
hakiessaan muutosta käräjäoikeuden tuomioon, jossa vastaaja on tuomittu 8 kuu-
kautta ankarampaan vankeusrangaistukseen. 
 
4. Organisointi 
Valmistelija  
Leppänen, Maarit, lainsäädäntöneuvos, oikeusministeriö, p. 02951 50276 
 
5. Taustatietoja 
Pääministeri Jyrki Kataisen hallitusohjelman kirjauksen perusteella oikeusministeriö 
asetti 1.6.2012 neuvottelukunnan valmistelemaan oikeusturvaohjelman oikeuden-
käyntien kokonaiskeston lyhentämiseksi ja oikeusturvan laadun parantamiseksi sekä 
valtioneuvoston vuosien 2013–2016 kehyspäätöksen edellyttämäksi sopeuttamisoh-
jelmaksi. Neuvottelukunnan 27.2.2013 luovuttama mietintö sisältää ehdotuksen oi-
keudenhoidon uudistamisohjelmaksi säästötavoitteineen vuosille 2013–2025. Yhtenä 
lyhyen aikavälin toimenpiteenä ohjelman 15 kohdassa edellytetään, että jatkokäsitte-
lylupajärjestelmän soveltamisalaa laajennetaan. 
 
6. Aikataulu 
Hallituksen esitys annettiin eduskunnalle 26.11.2014. Laki tulee voimaan 1.10.2015. 
 
7. Vaikutukset 
Hankkeella kehitetään oikeusjärjestelmän toimivuutta ja tarkoituksenmukaisuutta. 
 
8. Muut tiedot 
OM 7/41/2013 
OM010:00/2013 
 
 
 

13.8 Ehdotus Euroopan syyttäjänviraston perustamista koskevaksi 
asetukseksi 

1. Tavoite ja tehtävät 
Tavoitteena on perustaa Euroopan syyttäjänvirasto EU:n taloudellisten etujen suo-
jaamiseksi rikoksilta. Komissio antoi asetusehdotuksen 17.7.2013. 
 
2. Hankkeeseen liittyvät asiakirjat 
COM(2013) 534 lopullinen 
E 167/2012 vp, LaVL 27/2013 vp 
U 64/2013 vp, LaVL 23/2013 vp, HaVL 26/2013 vp, SuVL 1/2013 vp, LaVL 11/2014 
vp, LaVL 1/2015 vp, HaVL 1/2015 vp 
 
3. Keskeinen sisältö 
Asetusehdotuksella perustettaisiin Euroopan syyttäjänvirasto (EPPO), jonka tarkoi-
tuksena on tehostaa rikosoikeudellisia toimenpiteitä EU:n taloudellisten etujen suo-
jaamiseksi. EPPO koostuisi sen keskustoimipaikassa toimivasta Euroopan syyttäjäs-
tä, varasyyttäjistä henkilöstöineen ja jäsenvaltioissa toimivista valtuutetuista syyttäjis-
tä. EPPO olisi itsenäinen toimielin, joka vastaisi EU:n taloudellisia etuja vahingoitta-
vien rikosten tutkinnasta ja syytetoimista. Jäsenvaltioiden valtuutettujen syyttäjien 
olisi toimittava Euroopan syyttäjän ohjeiden ja määräysten mukaisesti. He voisivat 
hoitaa myös kansallisia syyttäjäntehtäviä. EPPO:n toimivaltaan kuuluvat rikosasiat 
käsiteltäisiin jäsenvaltioissa pääosin kansallisten menettelysäännösten mukaisesti.  
 



128 

Asetusehdotus perustuu Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 
86 artiklaan. Artikla mahdollistaa sen, että jos EPPO:n perustamisesta ei päästä yk-
simielisyyteen, riittää, että mukana on yhdeksän jäsenvaltiota. Neuvotteluissa pyri-
tään siihen, että EPPO:on osallistuisi mahdollisimman monta jäsenvaltiota. 
 
4. Organisointi 
Valmistelija: 
Jahkola, Katariina, lainsäädäntöneuvos, oikeusministeriö, p. 02951 50246 
 
5. Taustatietoja 
Asetusehdotus kuuluu osana komission lainsäädäntöehdotuksiin, joilla pyritään te-
hostamaan EU:n taloudellisten etujen suojaa. Samanaikaisesti asetusehdotuksen 
kanssa annettiin Eurojustin uudistamista koskeva asetusehdotus. Ehdotus liittyy 
myös direktiiviehdotukseen unionin taloudellisiin etuihin kohdistuvien petosten tor-
junnasta rikosoikeudellisin keinoin. 
 
6. Aikataulu 
Asetusehdotuksen käsittely on aloitettu syksyllä 2013. Eduskuntaa on informoitu 
ennakolta EPPO:n perustamisesta (E 167/2012 vp, LaVL 27/2013 vp). 
 
7. Vaikutukset 
EPPO:n avulla voitaisiin tehostaa EU:n taloudellisia etuja vahingoittavien rikosten 
tutkintaa ja syytetoimia jäsenvaltioissa. 
 
Asetusehdotuksen vaikutukset koko EU:n alueella riippuvat pitkälti siitä, kuinka moni 
jäsenvaltio EPPO:on osallistuu ja kuinka toimivat säännökset saadaan aikaiseksi 
EPPO:n suhteesta kansallisiin järjestelmiin. Vielä ei ole otettu kantaa siihen, onko 
Suomen edun mukaista olla EPPO:ssa mukana vai ei.  
 
8. Muut tiedot 
OM 1/481/2013 
 
 
 

13.9 Ehdotus EU:n syyttömyysolettamadirektiiviksi    

1. Tavoitteet ja tehtävät 
Komissio on 27.11.2013 tehnyt ehdotuksen direktiiviksi eräiden syyttömyysoletta-
maan liittyvien näkökohtien ja läsnäoloa oikeudenkäynnissä koskevan oikeuden lujit-
tamisesta. 
 
2. Hankkeeseen liittyvät asiakirjat 
COM(2013) 821 
U 87/2013 vp 
UJ 5/2015 vp 
 
3. Keskeinen sisältö 
Direktiivissä säädettäisiin syyttömyysolettamaa ja oikeutta olla läsnä oikeudenkäyn-
nissä koskevista vähimmäisvaatimuksista, joita sovellettaisiin kaikkiin rikosoikeudelli-
siin menettelyihin. Ehdotuksen mukaan direktiivissä säädettäisiin muun muassa kiel-
losta viitata julkisesti epäillyn tai vastaajan syyllisyyteen, todistustaakasta ja näyttö-
vaatimuksesta, itsekriminointisuojasta ja vaitiolo-oikeudesta. Lisäksi direktiivi sisäl-
täisi säännökset oikeudesta olla läsnä omassa oikeudenkäynnissään. 
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4. Organisointi 
Valmistelija 
Hinkkanen, Ville, erityisasiantuntija, oikeusministeriö, p. 02951 50165 
 
5. Taustatietoja 
Esitys liittyy Tukholman ohjelman tavoitteeseen suojella yksilön oikeuksia rikosoi-
keudenkäynnissä (kohta 2.4). Esitys on osa komission toimenpidepakettia, jonka 
tavoitteena on vahvistaa rikosoikeudellisiin menettelyihin liittyviä oikeusturvatakeita 
(ks. komission tiedonanto COM(2013) 820).  
 
6. Aikataulu 
Direktiiviehdotuksesta hyväksyttiin neuvoston yleisnäkemys OSA-neuvostossa joulu-
kuussa 2014. Sen pohjalta aloitetaan neuvottelut Euroopan parlamentin kanssa ke-
väällä 2015. 
 
7. Vaikutukset 
Direktiivin tavoitteena on lujittaa oikeutta oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin ri-
kosoikeudellisissa menettelyissä, mikä helpottaisi vastavuoroisen tunnustamisen 
periaatteen soveltamista jäsenvaltioiden välillä. Ehdotuksella ei arvioida olevan mer-
kittäviä taloudellisia vaikutuksia. 
 
8. Muut tiedot 
OM 4/481/2013 
 
 
 

13.10  Ehdotus EU:n direktiiviksi ensivaiheen oikeusavusta rikoksesta 
epäillyille tai syytetyille henkilöille jotka ovat menettäneet 
vapautensa, sekä oikeusavusta eurooppalaista pidätysmääräystä 
koskevissa menettelyissä 

1. Tavoite ja tehtävät 
Ehdotuksen tavoitteena on turvata rikoksesta epäiltyjen tai syytettyjen henkilöiden, 
jotka ovat menettäneet vapautensa, oikeus ensivaiheen oikeusapuun, sekä euroop-
palaisen pidätysmääräysmenettelyn kohteena olevien oikeus oikeusapuun. 
 
 
2. Hankkeeseen liittyvät asiakirjat 
KOM(2013) 824 lopullinen 
U 1/2014 vp 
LaVL 5/2014 vp 
SuVL 10/2014 vp 
 
3. Keskeinen sisältö 
Direktiivillä määritettäisiin epäiltyjen ja syytettyjen taikka pidätysmääräysmenettelyn 
kohteena olevien prosessuaalisia oikeussuojatakeita koskevat vähimmäisvaatimuk-
set, joita olisi sovellettava rikosoikeudellisissa menettelyissä koko Euroopan unionin 
alueella. Epäillyllä tai syytetyllä, joka on menettänyt vapautensa, olisi direktiiviehdo-
tuksen mukaan oikeus ensivaiheen oikeusapuun. Ensivaiheen oikeusapua olisi an-
nettava ilman aiheetonta viivästystä vapaudenmenetyksen jälkeen eli jo ennen oike-
usapupäätöksen tekemistä. Eurooppalaisen pidätysmääräyksen mukaisessa menet-
telyssä etsityllä henkilöllä olisi oikeus sekä ensivaiheen oikeusapuun että oikeus-
apuun.  
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4. Organisointi 
Valmistelija 
Heine, Kirta, hallitussihteeri, oikeusministeriö, p. 02951 50214 
 
5. Taustatietoja 
OSA-neuvosto hyväksyi marraskuussa 2009 päätöslauselman etenemissuunnitel-
masta, joka sisältää toimenpiteitä, joita epäiltyjen ja syytettyjen oikeuksien vahvista-
miseksi olisi toteutettava. Nyt kysymyksessä oleva direktiiviehdotus kuuluu tämän 
etenemissuunnitelman 
mukaisiin toimenpiteisiin. 
 
6. Aikataulu 
Käsittely neuvoston työryhmässä alkoi heinäkuussa 2014. Trilogineuvottelut Euroo-
pan parlamentin kanssa alkoivat heinäkuussa 2015. 
 
7. Vaikutukset 
Direktiivin mukaisten oikeuksien vähimmäisvaatimustasosta sopiminen helpottaisi 
vastavuoroisentunnustamisen periaatteen soveltamista jäsenvaltioiden välillä. 
 
 
 

13.11  Tuomioistuinmaksuja koskevan sääntelyn uudistaminen 

1. Tavoite ja tehtävät 
Hankkeen tarkoituksena on laajentaa tuomioistuinmaksujen käyttöalaa ja korottaa 
maksujen tasoa. Tavoitteena on maksujärjestelmän kattavuuden lisääminen siten, 
että pääsääntönä olisi oikeudenkäyntien maksullisuus, mutta että tästä pääsäännös-
tä olisi riittävän oikeusturvan takaamisen edellyttämiä poikkeuksia. Tavoitteena on 
lisäksi korottaa maksujen taso kohti nykyistä parempaa kustannusvastaavuutta. Riit-
tävän oikeusturvan on kuitenkin oltava saatavilla myös vähävaraisille ja pienituloisil-
le. Maksut eivät saa jatkossakaan muodostua esteeksi oikeusturvan saamiselle. 
 
2. Hankkeeseen liittyvät asiakirjat 
Tuomioistuinten maksujärjestelmän kehittäminen. Työryhmämietintö 15.11.2012 
(Oikeusministeriö, Mietintöjä ja lausuntoja 75/2012). 
Työryhmän asettamispäätös 27.11.2013 OM 8/31/2013. 
Tuomioistuinmaksulaki. Työryhmämietintö 22.1.2015 (Oikeusministeriö, Mietintöjä ja 
lausuntoja 4/2015). 
Tuomioistuinmaksulaki. Lausuntotiivistelmä 1.7.2015 (Oikeusministeriö, Mietintöjä ja 
lausuntoja 40/2015). 
 
3. Keskeinen sisältö 
Työryhmämietinnön pohjalta valmisteltuun lakiehdotukseen sisältyy tuomioistuin-
maksujen tason korottaminen ja maksutta käsiteltävien asiaryhmien merkittävä vä-
hentäminen. Myös muita maksuttomuusperusteita vähennettäisiin. Maksusta voisi 
edelleen vapautua vähävaraisuuden perusteella. 
 
4. Organisointi 
Asiaa koskevan mietinnön (OM 4/2015) laatineen työryhmän (1.12.2013–
31.12.2014) kokoonpano oli seuraava: 
Puheenjohtaja: 
Viherkenttä, Timo, hallintoneuvos, korkein hallinto-oikeus 
Varapuheenjohtaja: 
Littunen, Jarmo, oikeusneuvos, korkein oikeus 
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Jäsenet: 
Majuri, Tuula, lainsäädäntöneuvos, oikeusministeriö 
Penttinen, Ahti, hallitusneuvos, oikeusministeriö 
Hallavainio, Anne, hallitusneuvos, oikeusministeriö 
Melartin, Rita, hovioikeudenneuvos, Turun hovioikeus 
Hemminki, Jaana, hallinto-oikeustuomari, Helsingin hallinto-oikeus 
Pirttijärvi, Timo, käräjätuomari, Vantaan käräjäoikeus 
Olanterä, Olli, vakuutusoikeustuomari, vakuutusoikeus 
Mikkola, Kimmo, ylituomari, markkinaoikeus 
Kotamäki, Heini, asianajaja, Suomen Asianajajaliitto 
Tiilikainen, Arto, johtava julkinen oikeusavustaja, Pohjois-Karjalan oikeusaputoimisto 
 
Sihteerit: 
Natunen, Satu-Maaria, hallitussihteeri, oikeusministeriö 
Saunamäki, Juha, ylitarkastaja, oikeusministeriö 
 
Työryhmän päätettyä työnsä joulukuussa 2014 hanketta on jatkettu virkamiestyönä 
oikeusministeriössä. 
Valmistelija: Natunen, Satu-Maaria, hallitussihteeri, oikeusministeriö, 
p. 02951 50456. 
 
5. Taustatietoja 
Oikeusministeriön työryhmä ehdotti raportissaan (OM 75/2012) tuomioistuinten mak-
sujen kattavuuden lisäämistä, maksujen tason nostamista niin, että tuotot ja kustan-
nukset vastaisivat toisiaan nykyistä paremmin sekä etukäteismaksun käyttöönottoa. 
Työryhmän mukaan maksujen tulisi kattaa keskimäärin noin 20 % asioiden käsittelyn 
kokonaiskustannuksista. 
 
Vuonna 2014 tuomioistuinmaksuista kertyi tuloja yhteensä 33 miljoonaa euroa, mikä 
vastasi noin 12 %:a tuomioistuinlaitoksen kustannuksista. Kustannusvastaavuusta-
son alhaisuus johtui muun muassa siitä, että huomattavan suuri osa suoritteista on 
kokonaan maksuttomia. 
 
Oikeusturvaohjelmaa valmistellut neuvottelukunta esitti oikeudenhoidon uudistamis-
ohjelmassaan (OM 16/2013) yhtenä lyhyen ja keskipitkän aikavälin tavoitteena tuo-
mioistuinmaksujen käyttöalan laajentamista ja maksujen korottamista. Asiaa valmis-
telemaan asetettiin 27.11.2013 työryhmä, jonka toimikausi päättyi 31.12.2014. Oi-
keudenkäyntimaksujen korottaminen kirjattiin pääministeri Juha Sipilän hallituksen 
hallitusohjelmaan keväällä 2015. 
 
6. Aikataulu 
Hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle syyskuussa 2015. 
 
7. Vaikutukset 
Tuomioistuinmaksujärjestelmän muutosten tavoitteena on parantaa oikeusturvan 
saatavuutta lisäämällä tuomioistuintuloja ja tehostamalla maksujärjestelmän ohjaus-
vaikutusta. Kun maksujärjestelmän ohjausvaikutus vahvistuu, tuomioistuimet pysty-
vät suuntaamaan voimavarojaan niihin asioihin, joissa oikeusturvan tarve on suurin. 
Maksujärjestelmällä voidaan lisätä asianosaisen harkintaa sen suhteen, viekö hän 
asiaa tuomioistuimeen tai hakeeko tuomioistuimen ensi vaiheessa antamaan ratkai-
suun muutosta. Maksujärjestelmä voi esimerkiksi ohjata hakijaa käyttämään vaihto-
ehtoisia riidanratkaisumenetelmiä. 
 
8. Muut tiedot 
OM 8/31/2013 



132 

14 KANSAINVÄLINEN PROSESSIOIKEUS 

 

14.1 Haagin yleissopimus oikeuspaikkasopimuksista 

1. Tavoite ja tehtävät 
Hankkeen tavoite on Haagin oikeuspaikkasopimuksia koskevaan yleissopimukseen 
tekeminen ja sen saattaminen voimaan Euroopan unionin jäsenvaltioissa. 
 
2. Hankkeeseen liittyvät asiakirjat 
E 45/16.5.2001, jatkokirjeet 8.3.2002, 28.9.2003 ja 9.9.2008 
LaVL 7/2001 vp 
U 4/2010 vp, jatkokirje 28.2.2014 
Convention on Choice of Court Agreements 
Komission ehdotus päätökseksi KOM(2008) 538 lopullinen 
EUVL L 353 10.12.2014 s. 5 2014/887/EU 
 
3. Keskeinen sisältö 
Oikeuspaikkasopimuksia koskeva yleissopimus on hyväksytty Haagissa kesäkuussa 
2005 järjestetyssä diplomaattikonferenssissa ja avattu allekirjoittamista varten 30. 
päivänä kesäkuuta. Yleissopimus koskee tuomioistuimen oikeuspaikkasopimuksen 
(ns. prorogaatiosopimuksen) perusteella määräytyvää kansainvälistä toimivaltaa 
sekä tällaisen sopimuksen perusteella annetun tuomion tunnustamista ja täytän-
töönpanoa. 
 
4. Organisointi 
Suomen edustaja 
Leppänen, Maarit, lainsäädäntöneuvos, oikeusministeriö, p. 02951 50276 
 
5. Taustatietoja 
Yleissopimuksen tekeminen kuuluu Euroopan unionin yksinomaisen toimivallan 
piiriin. 
 
6. Aikataulu 
Komissio on 5 päivänä syyskuuta 2008 antanut ehdotuksen Euroopan unionin neu-
voston päätökseksi oikeuspaikkasopimuksista tehdyn yleissopimuksen allekirjoitta-
misesta Euroopan unionin puolesta. Allekirjoituspäätös on hyväksytty OSA-
neuvostossa marraskuussa 2008. Unioni on allekirjoittanut yleissopimuksen 1 päivä-
nä huhtikuuta 2009. Komissio on tehnyt ehdotuksen sopimuksen ratifioimiseksi 
30.1.2014. Asiaa käsitellään neuvoston siviilioikeustyöryhmän yleiset asiat kokoon-
panossa. OSA-neuvosto on hyväksynyt sopimuksen 4.12.2014. Hyväksymisasiakirja 
on talletettu Haagiin 2015. Sopimus tulee kansainvälisesti voimaan 1.10.2015. 
 
7 Vaikutukset 
Tullessaan voimaan Haagin oikeuspaikkasopimuksia koskeva sopimus tulisi ensisi-
jaisesti sovellettavaksi suhteessa sellaisiin valtioihin, jotka eivät ole unionin jäseniä 
eivätkä Luganon yleissopimuksen sopimusvaltioita. Tällaisia valtioita voisivat olla 
esimerkiksi Yhdysvallat, Kiina ja Japani. Sopimuksen voimaantulo voisi johtaa siihen, 
että prorogaatiosopimuksen perusteella toimivaltaisen yhdysvaltalaisen tuomioistui-
men antama tuomio olisi Suomessa täytäntöönpanokelpoinen ja vastaavasti suoma-
laisen tuomioistuimen antama yleissopimuksen soveltamisalaan kuuluva ratkaisu 
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olisi Yhdysvalloissa täytäntöönpanokelpoinen. Tämä olisi merkittävä muutos nykyti-
laan. Oikeudenkäynnistä tulisi varteenotettava vaihtoehto välimiesmenettelylle riita-
asioissa, joissa on liittymiä sellaisiin valtioihin, jotka eivät ole EU:n tai EFTA:n jäse-
niä. Yleissopimus lisäisi myös oikeusvarmuutta kansainvälisissä kaupallisissa suh-
teissa. Oikeuspaikkayleissopimusta voidaan myös pitää ensimmäisenä askeleena 
kohti maailmanlaajuista tuomioistuimen toimivaltaa ja tuomion täytäntöönpanoa kos-
kevaa yleissopimusta. 
 
8. Muut tiedot 
EU/2008/1367 
OM 1/482/2010 
 
 
 

14.2 Laki kansainvälisestä oikeusavusta siviili- ja 
kauppaoikeudellisissa asioissa 

1. Tavoite ja tehtävät 
Tehtävänä oli valmistella uusi laki kansainvälisestä oikeusavusta siviilioikeudellisissa 
asioissa. Harkittavana oli myös asianmukainen säädöstaso sekä tarve korvata tietty-
jä voimassa olevia asetustasoisia säännöksiä lainsäädännöllä. 
 
2. Hankkeeseen liittyvät asiakirjat 
Työryhmän asettamispäätös 12.10.2010 
Työryhmämietintö 3.5.2013 (Oikeusministeriö, Mietintöjä ja lausuntoja 24/2013) 
Lausuntotiivistelmä 1.4.2014  
HE 216/2014 vp 
LaVM 21/2014 vp 
EV 278/2014 vp 
Laki 426/2015 
 
3. Keskeinen sisältö 
Suomessa kansainvälisestä oikeusavusta siviili- ja kauppaoikeudellisissa asioissa 
säädetään lailla (171/1921) Suomen ja ulkomaan viranomaisen yhteistoiminnasta 
oikeudenkäynnissä sekä ulkomaan tuomioistuimen päätöksen täytäntöönpanosta 
eräissä tapauksissa (ns. yhteistoimintalaki). Laki on vuodelta 1921. Alan kansallista 
sääntelyä löytyy myös soveltamisaloiltaan lakia rajoitetuimmissa asetuksissa. Sekä 
lain että asetustason säännökset ovat osittain vanhentuneet. Iän ja fragmentaarisuu-
den vuoksi säädöskokonaisuudesta on tullut vaikeasti hallittava. 
 
Hallituksen esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi yleinen laki kansainvälisestä 
oikeusavusta siviili- ja kauppaoikeudellisissa asioissa. Laki Suomen ja ulkomaan 
viranomaisen yhteistoiminnasta oikeudenkäynnissä sekä ulkomaan tuomioistuimen 
päätöksen täytäntöönpanosta eräissä tapauksissa ehdotetaan kumottavaksi. Halli-
tuksen esityksessä ehdotetaan myös kumottavaksi useita kansainvälistä oikeusapua 
koskevia erillislakeja ja asetuksia. Erillissäädösten säännökset sisällytettäisiin tar-
peellisilta osin yleislakiin. Laki olisi toissijainen. Sitä sovellettaisiin, jollei muusta lais-
ta, Euroopan unionin lainsäädännöstä tai Suomea sitovasta kansainvälisestä sopi-
muksesta muuta johdu. Lain säännöksiä sovellettaisiin kuitenkin edellä mainittua 
lainsäädäntöä ja sopimuksia täydentävästi. 
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4. Organisointi 
Valmistelija 
Leppänen, Maarit, lainsäädäntöneuvos, oikeusministeriö, p. 02951 50276 
 
5. Taustatietoja 
 
 
6. Aikataulu 
Hallituksen esitys annettiin eduskunnalle marraskuussa 2014. Laki tulee voimaan 
1.10.2015. 
 
7. Vaikutukset 
 
 
8. Muut tiedot 
OM 16/41/2010 
OM028:00/2010 
 
 
 

14.3 Eurooppalaista tutkintamääräystä koskevan direktiivin 
kansallinen täytäntöönpano 

1. Tavoite ja tehtävät 
Oikeusministeriö on asettanut työryhmän, jonka tehtävänä on valmistella ehdotus 
eurooppalaista tutkintamääräystä koskevan Euroopan parlamentin ja neuvoston di-
rektiivin 2014/41/EU kansallista täytäntöönpanoa koskevaksi lainsäännöksi. 
 
 
2. Hankkeeseen liittyvät asiakirjat 
18918/2011 COPEN 369, EUROJUST 217, EJN 185, CODEC 2509 
U 25/2010, LaVL 15/2010 vp, LaVL 19/2010 vp, HaVL 22/2010 vp, HaVL 33/2010 vp 
SuVX 82/2010 vp, (SuVP 45/2010 vp), LaVL 5/2011 vp, HaVL 4/2011 vp 
LaVL 9/2013 vp 
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/41/EU rikosasioita koskevasta 
eurooppalaisesta tutkintamääräyksestä 
 
3. Keskeinen sisältö 
Direktiivi sisältää säännökset EU:n jäsenvaltioiden välisestä yhteistyöstä rikosasias-
sa tarvittavien todisteiden hankkimiseksi. Direktiivillä korvataan vastaavat muiden 
oikeusapuinstrumenttien määräykset. Direktiivin lähtökohta on, että jäsenvaltion on 
vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen mukaisesti pantava täytäntöön toisessa 
jäsenvaltiossa annettu tutkintamääräys, jollei tapaukseen sovellu jokin direktiivissä 
mainittu kieltäytymisperuste. Direktiiviin on myös koottu säännökset erityisistä oike-
usavun muodoista, kuten esimerkiksi videokuulemisesta, vapautensa menettäneenä 
olevan henkilön väliaikaisesta siirtämisestä kuultavaksi todistelutarkoituksessa, 
pankkitilitietoihin ja -tapahtumiin liittyvästä oikeusavusta sekä telekuuntelusta. Nykyi-
sin säännökset sisältyvät pääosin keskinäisestä oikeusavusta EU:n jäsenvaltioiden 
välillä vuonna 2000 tehtyyn yleissopimukseen ja sen lisäpöytäkirjaan.   
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4. Organisointi 
Työryhmä: 
Puheenjohtaja: 
Jahkola, Katariina, lainsäädäntöneuvos, oikeusministeriö, p. 02951 50246 
 
Jäsenet: 
Mikkola, Sanna, erityisasiantuntija, oikeusministeriö 
Simanainen, Antti, poliisitarkastaja, Sisäministeriö  
Ryymin, Markku poliisiylitarkastaja, Poliisihallitus 
Hirvonen, Esko, valvontapäällikkö, varajäsen Salakka, Lassi, tulliylitarkastaja, Tulli 
Eerolainen, Tuuli, neuvotteleva virkamies, Valtakunnansyyttäjänvirasto 
Hakala, Sampsa, kihlakunnansyyttäjä, Helsingin syyttäjänvirasto  
Keisu, Pirjo, käräjätuomari, Helsingin käräjäoikeus 
Sarvikivi, Jussi, asianajaja, Suomen Asianajajaliitto 
 
5. Taustatietoja 
Direktiivin perustuu seitsemän jäsenvaltion vuonna 2010 tekemään aloitteeseen. 
Direktiivin taustalla on Eurooppa-neuvoston joulukuussa 2009 hyväksymä Tukhol-
man ohjelma, jonka mukaan todisteiden hankkimiseen liittyvän rikosoikeudellisen 
yhteistyön alalla tarvitaan hajanaisen sääntelyn tilalle kattavampi järjestelmä, joka 
perustuu vastavuoroisen tunnustamisen periaatteelle. 
 
6. Aikataulu 
Direktiivi hyväksyttiin 3.4.2014. Jäsenvaltioiden on pantava direktiivi kansallisesti 
täytäntöön 22.5.2017 mennessä. 
 
Työryhmän toimikausi on 1.12.2014–31.1.2016. 
 
7. Vaikutukset 
Direktiivin tarkoituksena on tehostaa ja nopeuttaa jäsenvaltioiden välistä esitutkinta- 
ja oikeudenkäyntivaiheen yhteistyötä. Koska direktiivissä edellytetään, että määräyk-
sen antavana tai vahvistavana viranomaisena on oikeusviranomainen, se Suomen 
järjestelmässä edellyttää syyttäjän aktiivista roolia rikosten esitutkinnassa.  
 
8. Muut tiedot 
OM 13/41/2014  
OM021:00/2014 
 
 
 

14.4 Eurooppalaista tilivarojen turvaamismääräysmenettelyä 
koskevaa asetusta täydentävät kansalliset säännökset  

1. Tavoite ja tehtävät 
Oikeusministeriön asettaman työryhmän tehtävänä oli valmistella kansalliset sää-
dökset, jotka täydentävät Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EU) N:o 
655/2014 eurooppalaisen tilivarojen turvaamismääräysmenettelyn käyttöön ottami-
sesta rajat ylittävää velkojen perintää varten siviili- ja kauppaoikeudellisissa asioissa. 
 
2. Hankkeeseen liittyvät asiakirjat 
Asetus (EUVL N:o L 189, 27.6.2014, s. 59–92) 
Työryhmän asettamispäätös 5.9.2014 
Työryhmämietintö 2.7.2015 (Oikeusministeriön mietintöjä ja lausuntoja 42/2015) 
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3. Keskeinen sisältö 
Euroopan parlamentti ja Euroopan unionin neuvosto antoivat 15 päivänä toukokuuta 
2014 asetuksen N:o 655/2014 eurooppalaisen tilivarojen turvaamismääräysmenette-
lyn käyttöön ottamisesta rajat ylittävää velkojen perintää varten siviili- ja kauppaoi-
keudellisissa asioissa. Asetuksella luodaan uusi ja itsenäinen eurooppalainen tiliva-
rojen turvaamismenettely, jonka avulla velkoja voi estää velallista siirtämästä tai nos-
tamasta varoja miltä tahansa EU:ssa sijaitsevalta pankkitililtä. Asetusta sovelletaan 
siviili- ja kauppaoikeudellisissa asioissa, joiden vaikutukset ulottuvat valtioiden rajo-
jen yli. Asetus sisältää säännökset eurooppalaisen tilivarojen turvaamismääräyksen 
antamismenettelystä ja sen toteuttamisesta siinä pankissa, jossa määräyksen koh-
teena oleva tili sijaitsee. Menettely muodostaa vaihtoehdon kansallisen lainsäädän-
nön mukaisille menettelyille. 
 
Työryhmän tehtävänä oli valmistella edellä mainittua asetusta täydentävät ja sen 
voimaantulon johdosta muutoin tarpeelliset kansalliset säännökset. Työryhmän eh-
dotus tuli laatia hallituksen esityksen muotoon. 
 
4. Organisointi 
Valmistelijat 
Brander, Sampo, lainsäädäntösihteeri, oikeusministeriö, p. 02951 50199 
Aalto, Mari, lainsäädäntöneuvos, oikeusministeriö, p. 02951 50502 
 
5. Aikataulu 
Työryhmän mietintö on valmistunut heinäkuussa 2015. Lausuntokierros mietinnöstä 
päättyi 11.9.2015. Hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle keväällä 2016. 
Asetuksen soveltaminen aloitetaan 18 päivänä tammikuuta 2017. Jäsenvaltioiden on 
ilmoitettava komissiolle viimeistään 18 päivänä heinäkuuta 2016 asetuksen 50 artik-
lassa mainitut tiedot koskien muun muassa toimivaltaisia kansallisia tuomioistuimia 
ja viranomaisia sekä erinäisten kansallisten säännösten sisältöä. 
 
6. Vaikutukset 
Asetuksella parannetaan jäsenvaltioiden välisen yhteistyön mahdollisuuksia velkoji-
en aseman kehittämiseksi rajat ylittävissä tilanteissa. Asetuksen mukaiset toimet 
vähentävät velkojille tilivarojen turvaamismääräyksen hankkimisesta ja täytäntöön-
panosta rajat ylittävissä tilanteissa aiheutuvia kustannuksia sekä lyhentävät turvaa-
mismääräyksen hankkimiseen ja täytäntöönpanoon kuluvaa aikaa. Asetuksen mu-
kaisesta eurooppalaisen tilivarojen turvaamismääräyksen antamismenettelystä ja 
sen toteuttamisesta aiheutuu tuomioistuimille, täytäntöönpanoviranomaisille ja pan-
keille lisätyötä ja kustannuksia.  
 
7. Muut tiedot 
OM 16/41/2014 
OM015:00/2014 
 
 
 

  



137 

14.5 Direktiivi oikeudesta avustajaan rikosoikeudellisissa 
menettelyissä 

1. Tavoite ja tehtävät 
Ehdotuksen tavoitteena on turvata epäillyn tai syytetyn oikeus avustajaan rikosoi-
keudellisissa menettelyissä sekä pidätetyn oikeus yhteydenpitoon läheisiinsä ja kon-
suliviranomaisiin. 
 
2. Hankkeeseen liittyvät asiakirjat 
KOM(2011) 326 lopullinen 
U 32/2011 vp 
LaVL 16/2011 vp 
 
3. Keskeinen sisältö 
Direktiivillä määritettäisiin epäillyn tai syytetyn oikeutta avustajaan koskevat vähim-
mäisvaatimukset, joita olisi sovellettava rikosoikeudellisissa menettelyissä koko Eu-
roopan unionin alueella. 
 
4. Organisointi 
Valmistelija 
Pulkkinen, Kirsi, lainsäädäntöneuvos, oikeusministeriö, p. 02951 50438 
 
 
5. Taustatietoja 
OSA-neuvosto hyväksyi marraskuussa 2009 päätöslauselman etenemissuunnitel-
masta, joka sisältää toimenpiteitä, joita epäiltyjen ja syytettyjen oikeuksien vahvista-
miseksi olisi toteutettava. Oikeus avustajaan ja vapautensa menettäneen yhteyden-
pito-oikeus ovat tässä etenemissuunnitelmassa lueteltuja prosessuaalisia oikeuksia. 
 
6. Aikataulu 
Direktiivi 2013/48/EU annettiin 22.10.2013. Direktiivi on pantava kansallisesti täytän-
töön viimeistään 27.11.2016. 
 
7. Vaikutukset 
Direktiivin mukaisten oikeuksien vähimmäisvaatimustasosta sopiminen helpottaisi 
vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen soveltamista jäsenvaltioiden välillä. 
 
8. Muut tiedot 
OM 5/481/2011 
EU/2011/1189 
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14.6 Käsittely- ja oikeusastejärjestyksen muuttaminen eräissä 
kansainväliseen prosessioikeuteen liittyvissä asioissa 

1. Tavoite ja tehtävät 
Tavoitteena on oikeusturvaa vaarantamatta vähentää eräissä rikoksen johdosta ta-
pahtuvaa luovuttamista sekä kansainvälistä perheoikeutta koskevissa asiaryhmissä 
asioiden käsittelyyn tarvittavaa työpanosta. Muutos toteutetaan siten, että luovutta-
misasioissa muutosta käräjäoikeuden ratkaisuun haetaan suoraan korkeimmalta 
oikeudelta valitusluvan kautta. Luovuttamisasiat myös keskitetään Helsingin käräjä-
oikeuteen. Muutokset koskevat luovuttamista toiseen Pohjoismaahan ja EU:n jäsen-
valtioon. Lisäksi Helsingin hovioikeuden ensimmäisenä oikeusasteena nykyisin käsit-
telemät ulkomaisten perheoikeudellisten asioiden tunnustamista koskevat asiat siir-
retään Helsingin käräjäoikeuteen. Lapsen palauttamista koskevat asiat käsitellään 
edelleen ensimmäisenä oikeusasteena Helsingin hovioikeudessa, mutta muutoksen-
haku korkeimpaan oikeuteen tapahtuu valitusluvan kautta. 
 
2. Hankkeeseen liittyvät asiakirjat 
Oikeudenhoidon uudistamisohjelma vuosille 2013–2025 (oikeusturvaohjelmaa val-
mistelleen neuvottelukunnan mietintö. Mietintöjä ja lausuntoja 16/2013). 
Työryhmän mietintö (Oikeusministeriön mietintöjä ja lausuntoja 2/2014) 
Lausuntotiivistelmä (Oikeusministeriön mietintöjä ja lausuntoja 5/2014) 
HE 231/2014, EV 340/2014, lait 658–668 
 
3. Keskeinen sisältö 
Hankkeen keskeinen sisältö ilmenee kohdasta 1. 
 
4. Organisointi 
Jahkola, Katariina, lainsäädäntöneuvos, oikeusministeriö, p. 02951 50246 
Kemppainen, Outi, lainsäädäntöneuvos, oikeusministeriö, p. 02951 50260 
 
5. Taustatietoja 
Oikeudenhoidon uudistamisohjelmassa yhtenä lyhyen aikavälin toimenpiteenä oh-
jelman 16 kohdassa edellytetään, että selvitetään tarve ja mahdollisuudet siirtyä 
noudattamaan normaalia oikeusastejärjestystä eräissä rikoksentekijän luovuttamista 
koskevissa asioissa sekä eräissä kansainvälisissä perheoikeusasioissa.  
 
6. Aikataulu 
Lait tulevat voimaan 1.1.2016. 
 
7. Vaikutukset 
Uudistuksella tavoiteltuja vaikutuksia on selostettu kohdassa 1.  
 
8. Muut tiedot 
OM 5/41/2013 
OM008:00/2013 
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14.7 Vähäisiä vaatimuksia ja eurooppalaista maksamismääräysme-
nettelyä koskevien asetusten muuttaminen 

1. Tavoite ja tehtävät 
Ehdotuksella pyritään lisäämään asetusten käyttöä. Maksamismääräysasetukseen 
ehdotetaan tehtäväksi vain teknisluontoisia muutoksia. Muuttamalla vähäisiin vaati-
muksiin sovellettavaa asetusta pyritään lisäämään menettelyn käyttöä ja toimivuutta. 
Vaatimuksen enimmäismäärän korottaminen 2 000 eurosta 10 000 euroon mahdol-
listaisi asetuksen sovellettavaksi tulemisen nykyistä useammassa rajat ylittävässä 
riita-asiassa.  
 
2. Hankkeeseen liittyvät asiakirjat 
Komission ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi eurooppalaises-
ta vähäisiin vaatimuksiin sovellettavasta menettelystä annetun Euroopan parlamen-
tin ja neuvoston asetuksen sekä eurooppalaisen maksamismääräysmenettelyn käyt-
töönotosta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen muuttamisesta 
KOM(2013) 794 lopullinen. 
 
3. Keskeinen sisältö 
Komission asetusehdotuksessa ehdotetaan vähäisiin vaatimuksiin sovellettavaa me-
nettelyä koskevan asetuksen soveltamisalan muuttamista siten, että vähäisen vaati-
muksen enimmäismäärä korotettaisiin 2 000 eurosta 10 000 euroon. Rajat ylittävien 
asioiden määritelmää ehdotetaan laajennettavaksi. Komissio ehdottaa sähköisten 
viestintävälineiden käytön parantamista vähäisiin vaatimuksiin sovellettavassa me-
nettelyssä muun muassa asiakirjojen tiedoksiannossa sekä tuomioistuinten velvoit-
tamista käyttämään video- ja teleneuvottelua ja muita etäviestinnän keinoja suullisis-
sa käsittelyissä ja todisteiden vastaanottamisessa. Ehdotuksessa esitetään myös 
asetettavaksi enimmäismäärä oikeudenkäynnistä perittäville oikeudenkäyntimaksuil-
le.  
 
4. Organisointi 
Suomen edustaja 
Leppänen, Maarit, lainsäädäntöneuvos, oikeusministeriö, p. 02951 50276 
 
5. Taustatietoja 
Asetusta (EY) N:o 861/2007 eurooppalaisesta vähäisiin vaatimuksiin sovellettavasta 
menettelystä on sovellettu 1 päivästä tammikuuta 2009 alkaen. Asetusta (EY) N:o 
1896/2006 eurooppalaisen maksamismääräysmenettelyn käyttöönotosta on sovellet-
tu 1 päivästä tammikuuta 2009 alkaen. 
 
6. Aikataulu 
Neuvosto on hyväksynyt muutosasetuksen muutettuna OSA-neuvostossa 4.12.2014. 
Trilogineuvottelut ovat alkamassa tammikuussa 2015.Trilogeissa aikaansaatu komp-
romissi on hyväksytty CORECER II:ssa. Tarkoitus on, että muutosasetus hyväksy-
tään joulukuun 2015 OSA-neuvostossa. 
 
7. Vaikutukset 
Ehdotuksen tavoitteena on lisätä eurooppalaisten oikeudenkäynti-instrumenttien 
käyttöä. 
 
8. Muut tiedot 
OM 4/482/2013 
EU/2013/1736  
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14.8 Uhridirektiivin täytäntöönpano  

1. Tavoite ja tehtävät 
Tavoitteena on valmistella rikoksen uhrien oikeuksia, tukea ja suojelua koskevista 
vähimmäisvaatimuksista annetun direktiivin (2012/29/EU) täytäntöönpanoa. 
 
2. Hankkeeseen liittyvät asiakirjat 
U 23/2011 vp 
Asettamispäätös 7.10.2014  
Työryhmän määräajan pidentäminen  
Työryhmän mietintö, Uhridirektiivin täytäntöönpano (Oikeusministeriön mietintöjä ja 
lausuntoja 30/2015) 
 
3. Keskeinen sisältö 
Työryhmän tehtävänä on valmistella uhridirektiivin täytäntöönpanoa lukuun ottamatta 
uhrien tukipalveluja koskevia artikloja (8 ja 9 artiklat), joiden osalta direktiivin täytän-
töönpanoa valmistellaan oikeusministeriön, sosiaali- ja terveysministeriön sekä si-
säministeriön 6.5.2013 asettamassa uhripoliittisessa toimikunnassa.  
 
Työryhmän tehtävänä on arvioida, mitä lainsäädäntömuutoksia direktiivin täytän-
töönpano edellyttää ja valmistella tarvittavat muutosehdotukset. Työryhmän tehtävä-
nä on lisäksi arvioida, mitä muita toimenpiteitä kuin lainsäädäntömuutoksia direktiivin 
täytäntöönpano edellyttää. 
 
4. Organisointi 
Puheenjohtaja 
Pulkkinen, Kirsi, lainsäädäntöneuvos, oikeusministeriö, lainvalmisteluosasto, p. 
02951 50438 
 
Jäsenet 
Sarimo, Mervi, neuvotteleva virkamies, oikeusministeriö, kriminaalipoliittinen osasto 
Simanainen, Antti, poliisitarkastaja, sisäministeriö 
Manns-Haatanen, Heidi, hallitussihteeri, sosiaali- ja terveysministeriö 
Tiilikainen, Sakari, kihlakunnansyyttäjä, Helsingin syyttäjänvirasto 
Fredriksson, Juha, käräjätuomari, Helsingin käräjäoikeus 
Ojala, Johanna, asianajaja, Suomen Asianajajaliitto 
Åberg,Leena-Kaisa, toiminnanjohtaja, Rikosuhripäivystys 
 
5. Taustatietoja 
Direktiivi rikoksen uhrien oikeuksia, tukea ja suojelua koskevista vähimmäisvaati-
muksista annettiin 25.10.2012. Direktiivi on pantava kansallisesti täytäntöön viimeis-
tään 16.11.2015.  
 
Direktiivillä määritetään rikoksen uhrien oikeuksia, tukea ja suojelua koskevat vä-
himmäisvaatimukset, joita on sovellettava rikosoikeudellisissa menettelyissä koko 
Euroopan unionin alueella. Direktiivillä korvataan neuvoston puitepäätös 
2001/220/YOS uhrin asemasta rikosoikeudenkäyntimenettelyissä (ns. uhripuitepää-
tös). 
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6. Aikataulu 
Työryhmän määräaikaa on jatkettu 27.2.2015 asti. 
Hallituksen esitys annetaan syksyllä 2015. 
 
7. Vaikutukset 
Direktiivin tavoitteena on parantaa rikoksen uhrin asemaa koko Euroopan unionin 
alueella. Direktiivillä pyritään myös lisäämään jäsenvaltioiden välistä luottamusta ja 
helpottamaan vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen soveltamista jäsenvaltioi-
den välillä. 
 
8. Muut tiedot 
OM 17/41/2014 
OM017:00/2014 
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