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kidutuksen ja muun julman, epäinhimillisen tai halventavan kohtelun tai rangaistuksen
vastaisen yleissopimuksen valinnaisen pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien mää-

räysten voimaansaattamisesta ja pöytäkirjan soveltamisesta

Annettu Naantalissa 28 päivänä kesäkuuta 2013

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §
New Yorkissa 18 päivänä joulukuuta 2002
tehdyn kidutuksen ja muun julman, epäinhi-
millisen tai halventavan kohtelun tai rangais-
tuksen vastaisen yleissopimuksen valinnaisen
pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvat
määräykset ovat lakina voimassa sellaisina
kuin Suomi on niihin sitoutunut.

2 §
Edellä 1 §:ssä mainitulla pöytäkirjalla pe-
rustetulla kansainvälisellä alakomitealla on
tehtävänsä suorittamiseksi oikeus tehdä tar-
kastuksia kaikkiin valtion lainkäyttövaltaan
kuuluviin paikkoihin, joissa pidetään tai voi-
daan pitää vapautensa menettäneitä henki-
löitä joko viranomaisen antaman määräyksen
nojalla tai kehotuksesta, suostumuksella tai
myötävaikutuksella.
Kansainvälisen alakomitean on:
1) päästävä kaikkiin 1 momentissa tarkoi-
tettuihin paikkoihin ja niiden tiloihin;
2) saatava kaikki tiedot, jotka koskevat 1
momentissa tarkoitetuissa paikoissa pidettä-
vien vapautensa menettäneiden henkilöiden
lukumäärää sekä näiden paikkojen lukumää-
rää ja sijaintia;

3) saatava kaikki tiedot, jotka koskevat 1
momentissa tarkoitetuissa paikoissa pidettä-
vien vapautensa menettäneiden henkilöiden
kohtelua ja laitosoloja;
4) saatava mahdollisuus käydä vapautensa

menettäneiden henkilöiden kanssa luottamuk-
sellisia keskusteluja, jotka voidaan järjestää
joko kahdenkeskisesti tai tarvittaessa tulkin
välityksellä, sekä keskusteluja muiden sel-
laisten henkilöiden kanssa, joiden alakomitea
katsoo voivan antaa merkityksellisiä tietoja;
sekä
5) saatava valita paikat, joissa komitean

jäsenet haluavat käydä, sekä henkilöt, joita he
haluavat haastatella.

3 §
Vapautensa menettäneistä henkilöistä vas-

taavien tulee avustaa alakomiteaa sen tehtä-
vien suorittamisessa.

4 §
Jos 3 §:ssä tarkoitettu vapautensa menettä-

neistä henkilöistä vastaava katsoo, että alako-
mitean tarkastuskäyntiä johonkin laitokseen
tai paikkaan ei voida suorittaa johtuen kii-
reellisistä ja pakottavista syistä, jotka liittyvät
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kansalliseen puolustukseen, yleiseen turvalli-
suuteen, luonnonkatastrofiin tai vakavaan
häiriöön tarkastuksen kohteena olevassa lai-
toksessa ja jotka väliaikaisesti estävät tarkas-
tuksen toteuttamisen, sen on välittömästi il-
moitettava asiasta valtioneuvostolle.
Valtioneuvoston on kiireellisesti päätet-
tävä, vastustaako Suomen hallitus pöytäkirjan
14 artiklan 2 kohdan mukaisesti tarkastus-
käyntiä tai jotakin siihen liittyvää toimenpi-
dettä.

5 §
Oikeusministeriö vastaa yhteistyöstä Suo-
men hallituksen ja kansainvälisen alakomi-
tean välillä sekä kansainvälisen alakomitean

tarkastuskäyntien yleisestä järjestelystä Suo-
messa.
Oikeusministeriöllä on oikeus tehtävänsä

suorittamiseksi saada 2 §:n 2 momentin 2
kohdan mukaiset tiedot 2 §:n 1 momentissa
tarkoitetuilta viranomaisilta.

6 §
Alakomitealle tietoja antaneelle ei saa

määrätä rangaistusta tai muuta seuraamusta
tietojen antamisen perusteella.

7 §
Pöytäkirjan muiden määräysten voimaan-

saattamisesta ja tämän lain voimaantulosta
säädetään valtioneuvoston asetuksella.

Naantalissa 28 päivänä kesäkuuta 2013
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