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Laki
rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta Suomen ja muiden Euroopan unio-

nin jäsenvaltioiden välillä annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta Suomen ja muiden Euroo-

pan unionin jäsenvaltioiden välillä annetun lain (1286/2003) 20 §:n edellä oleva väliotsik-
ko sekä

lisätään lakiin uusi 20 b, 21 b ja 57 a § seuraavasti:

Avustaja ja puolustaja sekä kirjallinen ilmoitus oikeuksista

20 §
—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

20 b §

Avustajan käyttöä koskevasta oikeudesta luopuminen

Jos luovutettavaksi pyydetty ei halua käyttää oikeuttaan avustajaan, poliisin on tarvit-
taessa varmistettava, että luovutettavaksi pyydetyllä on riittävät tiedot oikeudestaan käyt-
tää avustajaa ja oikeudestaan puolustajaan. Luovutettavaksi pyydetylle on ilmoitettava,
että hänellä on oikeus myöhemmin peruuttaa avustajan käyttöä koskevasta oikeudesta luo-
puminen. 

21 b §

Ilmoitus oikeudesta nimetä avustaja luovuttamispyynnön esittäneessä jäsenvaltiossa

Sen lisäksi, mitä 21 §:ssä säädetään luovutettavaksi pyydetylle tehtävistä ilmoituksista,
keskusrikospoliisin on ilmoitettava luovutettavaksi pyydetylle viipymättä myös hänen oi-
keudestaan nimetä avustaja luovuttamispyynnön esittäneessä jäsenvaltiossa. Ilmoitukseen
sovelletaan, mitä 21 §:n 2 ja 4 momentissa säädetään. 

Jos luovutettavaksi pyydetty haluaa käyttää 1 momentissa tarkoitettua oikeuttaan, kes-
kusrikospoliisin on viipymättä ilmoitettava siitä luovuttamispyynnön esittäneen jäsenval-
tion toimivaltaiselle viranomaiselle. 
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57 a §

Tietojen toimittaminen avustajan nimeämistä varten

Jos toisen jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen ilmoittaa 54 §:ssä tarkoitetulle toi-
mivaltaiselle viranomaiselle, että luovutettavaksi pyydetty haluaa nimetä avustajan Suo-
messa, 54 §:ssä tarkoitetun toimivaltaisen viranomaisen on toimitettava ilman aiheetonta
viivytystä luovutettavaksi pyydetylle tietoja, jotka helpottavat avustajan nimeämistä. Tie-
dot toimitetaan toisen jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle siten kuin 55 §:ssä sää-
detään. 

————
Tämä laki tulee voimaan 27 päivänä marraskuuta 2016.

Helsingissä 28 päivänä lokakuuta 2016
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