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Tasavallan presidentin asetus

983/2011

Euroopan neuvoston tietoverkkorikollisuutta koskevan yleissopimuksen lisäpöytäkirjan,
joka koskee tietojärjestelmien välityksellä tehtyjen luonteeltaan rasististen ja muukalais-
vihamielisten tekojen kriminalisointia, voimaansaattamisesta ja lisäpöytäkirjan lainsää-
dännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta

Annettu Helsingissä 26 päivänä elokuuta 2011

Tasavallan presidentin päätöksen mukaisesti, joka on tehty oikeusministerin esittelystä,
säädetään:

1 §
Euroopan neuvoston tietoverkkorikolli-

suutta koskevan yleissopimuksen Strasbour-
gissa 28 päivänä tammikuuta 2003 tehty lisä-
pöytäkirja, joka koskee tietojärjestelmien vä-
lityksellä tehtyjen luonteeltaan rasististen ja
muukalaisvihamielisten tekojen kriminali-
sointia, tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta
2011 niin kuin siitä on sovittu.

Eduskunta on hyväksynyt lisäpöytäkirjan
1 päivänä maaliskuuta 2011 ja tasavallan pre-
sidentti 13 päivänä toukokuuta 2011. Hyväk-
symiskirja on talletettu Euroopan neuvoston
pääsihteerin huostaan 20 päivänä toukokuuta
2011.

2 §
Euroopan neuvoston tietoverkkorikolli-

suutta koskevan yleissopimuksen lisäpöytä-
kirjan, joka koskee tietojärjestelmien välityk-
sellä tehtyjen luonteeltaan rasististen ja muu-
kalaisvihamielisten tekojen kriminalisointia,
lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten
voimaansaattamisesta annettu laki (510/2011)
tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 2011.

3 §
Suomi on tehnyt lisäpöytäkirjan hyväksy-

miskirjan tallettamisen yhteydessä seuraavat
varaumat:

Suomi tekee lisäpöytäkirjan 3 artiklan
3 kappaleessa tarkoitetun varauman, jonka
mukaan Suomi pidättää itselleen oikeuden
olla soveltamatta 3 artiklan 1 kappaleessa
määriteltyä kriminalisointivelvoitetta niihin
syrjintätapauksiin, joihin sananvapauden pe-
riaatteista johtuen ei voida käyttää 3 artiklan
2 kappaleessa tarkoitettuja tehokkaita kei-
noja.

Suomi tekee lisäpöytäkirjan 5 artiklan
2 kappaleen b kohdassa tarkoitetun varau-
man, jonka mukaan Suomi sananvapauden
periaatteista johtuen pidättää itselleen oikeu-
den olla kokonaan tai osittain soveltamatta 5
artiklan 1 kappaleessa määriteltyä kriminali-
sointivelvoitetta tapauksissa, joissa kunnian-
loukkausta tai kiihottamista kansanryhmää
vastaan koskevat säännökset eivät ole sovel-
lettavissa.

Suomi tekee lisäpöytäkirjan 6 artiklan
2 kappaleen b kohdassa tarkoitetun varau-

(Sopimusteksti on julkaistu Suomen säädöskokoelman sopimussarjan n:ossa 84/2011)



man, jonka mukaan Suomi sananvapauden
periaatteista johtuen pidättää itselleen oikeu-
den olla kokonaan tai osittain soveltamatta 6
artiklan 1 kappaleessa määriteltyä kriminali-
sointivelvoitetta tapauksissa, joissa kiihotta-
mista kansanryhmää vastaan koskevat sään-
nökset eivät ole sovellettavissa.

4 §
Yleissopimuksen muut kuin lainsäädännön

alaan kuuluvat määräykset ovat asetuksena
voimassa.

5 §
Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä syys-

kuuta 2011.

Helsingissä 26 päivänä elokuuta 2011

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson
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