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Laki
omaisuuden ja todistusaineiston jäädyttämistä koskevien päätösten täytäntöön-

panosta Euroopan unionissa annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan omaisuuden ja todistusaineiston jäädyttämistä koskevien päätösten täytän-

töönpanosta Euroopan unionissa annetun lain (540/2005) 2 ja 5 § sekä 16 §:n 3 momentti,
sellaisina kuin ne ovat, 2 § osaksi laissa 830/2011 sekä 5 § ja 16 §:n 3 momentti laissa
287/2013, seuraavasti:

2 §

Määritelmä

Jäädyttämispäätöksellä tarkoitetaan Euroopan unionin jäsenvaltion toimivaltaisen oi-
keusviranomaisen rikosasiassa tekemää päätöstä, jolla pyritään estämään väliaikaisesti
sellaisen omaisuuden tuhoaminen, muuntaminen, liikuttaminen, siirtäminen tai luovutta-
minen, joka voitaisiin tuomita tai on tuomittu menetetyksi. Suhteessa Irlannin tasavaltaan
ja Tanskan kuningaskuntaan jäädyttämispäätöksellä tarkoitetaan lisäksi päätöstä, joka
kohdistuu omaisuuteen, jota voitaisiin käyttää todisteena.

Suomen ollessa jäädyttämispäätöksen lähettävä valtio jäädyttämispäätöksellä tarkoite-
taan pakkokeinolain (806/2011) 6 luvussa tarkoitettua tuomioistuimen määräämää va-
kuustakavarikkoa, syyttäjän määräämää väliaikaista vakuustakavarikkoa tai 7 luvussa tar-
koitettua tuomioistuimen tai syyttäjän määräämää takavarikkoa 1 momentissa tarkoite-
tuissa asioissa.

5 §

Toimivaltaiset syyttäjät 

Jäädyttämispäätöksen täytäntöönpanoon liittyviä syyttäjäntehtäviä ovat toimivaltaisia
hoitamaan Helsingin käräjäoikeuden tuomiopiirissä toimivat syyttäjät. Erityisestä syystä
toimivaltainen syyttäjä voi olla myös muu syyttäjä.

16 §

Valittaminen jäädyttämispäätöksen täytäntöönpanosta

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Toimivaltainen käräjäoikeus 1 ja 2 momentissa tarkoitetuissa tapauksissa on Helsingin

käräjäoikeus. 
—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

————
HE 29/2017
LaVM 7/2017
EV 65/2017
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433/2017  
Tämä laki tulee voimaan 3 päivänä heinäkuuta 2017.
Ennen tämän lain voimaantuloa toimitettuihin jäädytyspyyntöihin sovelletaan tämän

lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.
Suhteessa sellaiseen Euroopan unionin jäsenvaltioon, joka ei ole tämän lain tullessa

voimaan pannut täytäntöön rikosasioita koskevasta eurooppalaisesta tutkintamääräykses-
tä annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviä 2014/41/EU, sovelletaan tämän
lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä, kunnes asianomainen jäsenvaltio on
pannut direktiivin täytäntöön. 
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