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Laki
jäädyttämistä ja menetetyksi tuomitsemista koskevien päätösten vastavuoroista tun-

nustamista Euroopan unionissa koskevan asetuksen soveltamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 luku

Yleiset säännökset

1 §

Soveltamisala

Tässä laissa annetaan jäädyttämistä ja menetetyksi tuomitsemista koskevien päätösten
vastavuoroisesta tunnustamisesta annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta
(EU) 2018/1805, jäljempänä asetus, täydentävät säännökset.

2 §

Keskusviranomainen

Oikeusministeriö toimii asetuksen 24 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuna keskusviran-
omaisena. Oikeusministeriön tehtävänä on avustaa toimivaltaisia viranomaisia jäädyttä-
mispäätöksen tai menetetyksi tuomitsemista koskevan päätöksen toimittamiseen liittyväs-
sä yhteydenpidossa.

3 §

Kielet ja käännökset

Asetuksen 6 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu jäädyttämistodistus ja 17 artiklan 1 kohdas-
sa tarkoitettu menetetyksi tuomitsemista koskeva todistus on käännettävä jollekin täytän-
töönpanovaltion viralliselle kielelle tai muulle sen hyväksymälle kielelle. Päätöksen anta-
va viranomainen huolehtii todistuksen kääntämisestä, jollei muuta sovita.

Asetuksen 6 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu jäädyttämistodistus ja 17 artiklan 1 kohdas-
sa tarkoitettu menetetyksi tuomitsemista koskeva todistus on toimitettava Suomeen joko
suomen, ruotsin tai englannin kielellä taikka siihen on liitettävä käännös jollekin näistä
kielistä. Toimivaltainen syyttäjä voi hyväksyä myös muulla kuin suomen, ruotsin tai eng-
lannin kielellä toimitetun jäädyttämistodistuksen, jos hyväksymiselle ei muutoin ole estet-
tä. Oikeusrekisterikeskus voi hyväksyä myös muulla kuin suomen, ruotsin tai englannin
kielellä toimitetun menetetyksi tuomitsemista koskevan todistuksen, jos hyväksymiselle
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ei muutoin ole estettä. Toimivaltainen viranomainen huolehtii tarvittaessa todistuksen
kääntämisestä suomen tai ruotsin kielelle.

2 luku

Jäädyttämispäätöksen täytäntöönpano ja antaminen

4 §

Suomessa annettava jäädyttämispäätös

Suomen ollessa jäädyttämispäätöksen antava valtio asetuksen 2 artiklan 1 kohdassa
määritellyllä jäädyttämispäätöksellä tarkoitetaan pakkokeinolain (806/2011) 6 luvussa
tarkoitettua tuomioistuimen määräämää vakuustakavarikkoa, syyttäjän määräämää väliai-
kaista vakuustakavarikkoa tai 7 luvussa tarkoitettua tuomioistuimen tai syyttäjän määrää-
mää takavarikkoa asetuksen 2 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuissa asioissa.

5 §

Toimivaltaiset viranomaiset

Asetuksen 2 artiklan 8 kohdan a alakohdassa tarkoitettu päätöksen antava viranomainen
on Suomessa jäädyttämispäätöksen tehnyt syyttäjä tai tuomioistuin. Tuomioistuin tekee
päätöksen jäädyttämispäätöksen lähettämisestä toiseen jäsenvaltioon sen syyttäjän pyyn-
nöstä, joka on toimivaltainen ajamaan syytettä kysymyksessä olevassa rikosasiassa.

Asetuksen 2 artiklan 9 kohdassa tarkoitettu täytäntöönpanoviranomainen on Suomessa
syyttäjä.

6 §

Jäädyttämispäätöksen täytäntöönpanosta päättäminen

Toimivaltainen syyttäjä tekee asetuksen 7 artiklan 1 kohdan mukaisesti jäädyttämispää-
töksen tunnustamista ja täytäntöönpanoa koskevan päätöksen. Päätöksessä syyttäjän tulee
määrätä jäädyttämispäätös pantavaksi täytäntöön vakuustakavarikosta tai takavarikosta
säädetyssä järjestyksessä, jollei syyttäjä asetuksen 8 artiklan mukaisesti päätä olla tunnus-
tamatta ja panematta täytäntöön jäädyttämispäätöstä tai 10 artiklan mukaisesti päätä lykä-
tä sen täytäntöönpanoa. Jäädyttämispäätöksen tunnustamista ja täytäntöönpanoa koskeva
päätös voidaan tehdä myös menetetyksi tuomitsemista koskevan päätöksen täytäntöönpa-
non turvaamiseksi.

7 §

Jäädyttämispäätöksen täytäntöönpano ja tiedoksianto

Toimivaltaisen syyttäjän on viipymättä toimitettava 6 §:ssä tarkoitettu päätöksensä
ulosottoviranomaiselle jäädyttämispäätöksen panemiseksi täytäntöön vakuustakavarikos-
ta säädetyssä järjestyksessä noudattaen soveltuvin osin ulosottokaaren (705/2007) 8 luvun
säännöksiä tai esitutkintaviranomaiselle jäädyttämispäätöksen panemiseksi täytäntöön ta-
kavarikosta säädetyssä järjestyksessä noudattaen soveltuvin osin pakkokeinolain 7 luvun
säännöksiä. Täytäntöönpanon yhteydessä voidaan käyttää kotietsintää ja paikanetsintää.
Kotietsintään ja paikanetsintään sovelletaan, mitä niistä pakkokeinolaissa säädetään.

Edellä 6 §:ssä tarkoitettu päätös annetaan tiedoksi asetuksen 32 artiklan 1 ja 2 kohdan
mukaisesti samalla kuin suoritetaan ulosottokaaressa tai pakkokeinolaissa tarkoitettu tie-
doksianto.
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8 §

Vastaanotetusta jäädyttämispäätöksestä ilmoittaminen

Toimivaltaisen syyttäjän on ennen jäädyttämispäätöksen tunnustamista ja täytäntöön-
panoa koskevan päätöksen tekemistä ilmoitettava vastaanottamastaan jäädyttämispäätök-
sestä keskusrikospoliisille, Tullille ja Rajavartiolaitokselle, joiden on ilman aiheetonta vii-
vytystä ilmoitettava syyttäjälle tiedossaan olevasta perusteesta täytäntöönpanosta kieltäy-
tymiseksi tai täytäntöönpanon lykkäämiseksi. Lisäksi toimivaltaisen syyttäjän on ilmoitet-
tava Oikeusrekisterikeskukselle täytäntöönpannusta jäädyttämispäätöksestä.

9 §

Salassapito, vaitiolovelvollisuus sekä tietojen käyttöä koskevat rajoitukset

Toisen Euroopan unionin jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen Suomeen toimitta-
maan jäädyttämispäätökseen ja sen täytäntöönpanoon Suomessa sovelletaan, mitä Suo-
messa vastaavassa asiassa säädetään salassapidosta, vaitiolovelvollisuudesta ja tiedon-
saantioikeudesta.

Suomen toimivaltaisen viranomaisen antaman jäädyttämispäätöksen perusteella Suo-
meen toimitettuihin asiakirjoihin ja tietoihin Suomessa sovelletaan, mitä Suomessa vas-
taavassa asiassa säädetään salassapidosta, vaitiolovelvollisuudesta ja tiedonsaantioikeu-
desta.

Sen lisäksi, mitä 1 ja 2 momentissa säädetään, on noudatettava niitä ehtoja ja menette-
lyjä, jotka toisen Euroopan unionin jäsenvaltion viranomainen on asettanut salassapidosta,
vaitiolovelvollisuudesta tai tietojen käytön rajoituksista.

10 §

Valittaminen jäädyttämispäätöksen täytäntöönpanosta

Se, jota asia koskee, saa hakea muutosta toimivaltaisen syyttäjän tämän lain ja asetuk-
sen mukaisesti tekemän toisen jäsenvaltion jäädyttämispäätöksen tunnustamista ja täytän-
töönpanoa koskevaan päätökseen valittamalla Helsingin käräjäoikeuteen. Käräjäoikeuden
on viivytyksettä otettava asia käsiteltäväksi. Asian käsittelyssä noudatetaan muuten sovel-
tuvin osin, mitä pakkokeinolain 3 luvun 1 §:n 2 momentissa ja 7 luvun 15 §:ssä säädetään.

Kun jäädyttämispäätös pannaan täytäntöön vakuustakavarikosta säädetyssä järjestyk-
sessä, ulosottomiehen täytäntöönpanotoimista saa valittaa Helsingin käräjäoikeuteen siinä
järjestyksessä kuin ulosottokaaressa säädetään.

Käräjäoikeuden 1 ja 2 momentissa tarkoitetuista päätöksistä saa valittaa hovioikeuteen
noudattaen, mitä oikeudenkäymiskaaressa säädetään.

Tässä pykälässä tarkoitettu muutoksenhaku ei estä jäädyttämispäätöksen täytäntöönpa-
noa, ellei asiaa käsittelevä tuomioistuin toisin määrää.

11 §

Aineellisten perusteiden tutkiminen

Suomessa ei voida tutkia toisen jäsenvaltion oikeusviranomaisen tekemän jäädyttämis-
päätöksen aineellisia perusteita.

12 §

Jäädyttämispäätöksen lähettämistä koskeva ilmoitus

Toimivaltaisen syyttäjän on ilmoitettava Oikeusrekisterikeskukselle toiseen jäsenvalti-
oon lähettämästään jäädyttämispäätöksestä, kun jäädyttämispäätöksen vastaanottanut toi-
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sen jäsenvaltion täytäntöönpanoviranomainen on asetuksen 7 artiklan 2 kohdan mukaises-
ti ilmoittanut jäädyttämispäätöksen täytäntöönpanosta.

3 luku

Menetetyksi tuomitsemista koskevan päätöksen täytäntöönpano ja antaminen

13 §

Toimivaltainen viranomainen

Asetuksen 2 artiklan 8 kohdan b alakohdassa tarkoitettu päätöksen antava viranomai-
nen ja artiklan 9 kohdassa tarkoitettu täytäntöönpanoviranomainen on menetetyksi tuo-
mitsemista koskevan päätöksen osalta Suomessa Oikeusrekisterikeskus.

14 §

Menetetyksi tuomitsemista koskevan päätöksen täytäntöönpanosta päättäminen

Oikeusrekisterikeskus tekee asetuksen 18 artiklan 1 kohdan mukaisesti menetetyksi
tuomitsemista koskevan päätöksen tunnustamista ja täytäntöönpanoa koskevan päätök-
sen, jollei se asetuksen 19 artiklan mukaisesti päätä olla tunnustamatta ja panematta täy-
täntöön menetetyksi tuomitsemista koskevaa päätöstä tai 21 artiklan mukaisesti päätä ly-
kätä sen täytäntöönpanoa.

15 §

Menetetyksi tuomitsemista koskevan päätöksen täytäntöönpano ja tiedoksianto

Menetetyksi tuomitsemista koskeva päätös pannaan täytäntöön sakon täytäntöönpanos-
ta annetun lain (672/2002) mukaisessa järjestyksessä. Menetetyksi tuomitsemista koske-
van päätöksen sijasta ei voida määrätä asetuksen 23 artiklan 3 kohdassa tarkoitettuja vaih-
toehtoisia toimenpiteitä.

Edellä 14 §:ssä tarkoitettu päätös annetaan tiedoksi asetuksen 32 artiklan 1 ja 2 kohdan
mukaisesti samalla kuin suoritetaan tiedoksianto menetetyksi tuomitsemista koskevan
päätöksen täytäntöönpanoa koskevassa menettelyssä.

16 §

Vastaanotetusta menetetyksi tuomitsemista koskevasta päätöksestä ilmoittaminen

Oikeusrekisterikeskuksen on välittömästi ilmoitettava vastaanottamastaan menetetyksi
tuomitsemista koskevasta päätöksestä 5 §:n 2 momentissa tarkoitetulle toimivaltaiselle
syyttäjälle, jos Oikeusrekisterikeskukselle ei ole 8 §:n mukaisesti ilmoitettu päätöstä kos-
kevasta täytäntöönpannusta jäädyttämispäätöksestä.

17 §

Vakuustakavarikosta päättäminen omasta aloitteesta menetetyksi tuomitsemista koskevan 
päätöksen täytäntöönpanon turvaamiseksi

Edellä 5 §:n 2 momentissa tarkoitettu toimivaltainen syyttäjä voi omasta aloitteestaan
tehdä tuomioistuimelle vaatimuksen omaisuuden panemisesta vakuustakavarikkoon me-
netetyksi tuomitsemista koskevan päätöksen täytäntöönpanon turvaamiseksi edellyttäen,
että Oikeusrekisterikeskus voisi tehdä 14 §:n mukaisen menetetyksi tuomitsemista koske-
van päätöksen tunnustamista ja täytäntöönpanoa koskevan päätöksen.
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Vakuustakavarikosta 1 momentissa tarkoitetussa tapauksessa päättää Helsingin käräjä-
oikeus tai se käräjäoikeus, jossa asian käsittely muuten voi tarkoituksenmukaisesti tapah-
tua. Kun tuomioistuin päättää panna omaisuutta vakuustakavarikkoon, sen on samalla ase-
tettava määräaika, jonka vakuustakavarikko on voimassa. Tuomioistuin voi toimivaltai-
sen syyttäjän viimeistään viikkoa ennen määräajan päättymistä tekemästä pyynnöstä pi-
dentää tätä aikaa. Tuomioistuimen on otettava määräajan pidentämistä koskeva asia käsi-
teltäväksi viipymättä ja ratkaistava se määräajan kuluessa.

Vakuustakavarikosta on muuten soveltuvin osin voimassa, mitä pakkokeinolaissa sää-
detään.

18 §

Takavarikosta päättäminen omasta aloitteesta menetetyksi tuomitsemista koskevan 
päätöksen täytäntöönpanon turvaamiseksi

Edellä 5 §:n 2 momentissa tarkoitettu toimivaltainen syyttäjä voi omasta aloitteestaan
takavarikoida esineen, omaisuuden tai asiakirjan menetetyksi tuomitsemista koskevan
päätöksen täytäntöönpanon turvaamiseksi edellyttäen, että Oikeusrekisterikeskus voisi
tehdä 14 §:n mukaisen menetetyksi tuomitsemista koskevan päätöksen tunnustamista ja
täytäntöönpanoa koskevan päätöksen.

Takavarikosta on muuten soveltuvin voimassa, mitä pakkokeinolaissa säädetään.

19 §

Valittaminen menetetyksi tuomitsemista koskevan päätöksen täytäntöönpanosta

Se, jota asia koskee, saa hakea muutosta Oikeusrekisterikeskuksen tämän lain ja asetuk-
sen mukaisesti tekemän toisen jäsenvaltion menetetyksi tuomitsemista koskevan päätök-
sen tunnustamista ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen valittamalla Pirkanmaan kä-
räjäoikeuteen.

Käräjäoikeus on päätösvaltainen, kun siinä on yksin puheenjohtaja.

20 §

Valituksen tekeminen

Valitus on tehtävä kirjallisesti 30 päivän kuluessa siitä, kun päätöksen kohteena oleva
henkilö on hänen läsnä ollessaan toimitetussa ulosmittauksessa taikka muulla tavoin to-
disteellisesti saanut tiedon Oikeusrekisterikeskuksen päätöksestä. Päätöksen kohteena
olevan henkilön katsotaan saaneen tiedon rahamäärään kohdistuvaa menettämisseuraa-
musta koskevasta päätöksestä silloin, kun seuraamuksen suorittaminen on Oikeusrekiste-
rikeskuksen lähettämän maksukehotuksen johdosta vapaaehtoisesti aloitettu.

Valittajan on valituksessaan ilmoitettava vaatimuksensa ja niiden perusteet sekä vaatii-
ko valittaja asian suullista käsittelyä. Valittajan on valituksessaan ilmoitettava myös oi-
keudenkäymiskaaren 5 luvun 2 §:n 2 momentissa tarkoitetut tiedot. Valituskirjelmä toimi-
tetaan Oikeusrekisterikeskukselle.

Oikeusrekisterikeskuksen on viipymättä toimitettava valituskirjelmä käräjäoikeuden
kansliaan sekä liitettävä siihen jäljennökset kertyneestä asiakirja-aineistosta ja oma lausu-
mansa. Asiakirjoja käräjäoikeudelle toimitettaessa on ilmoitettava, milloin valituskirjelmä
on saapunut.

Valitus tulee vireille käräjäoikeudessa silloin, kun 3 momentissa tarkoitetut asiakirjat
saapuvat sen kansliaan. Käräjäoikeuden on viivytyksettä annettava valittajalle ja Oikeus-
rekisterikeskukselle tieto mahdollisen istunnon ajasta ja paikasta sekä valittajan poissa-
olon seurauksista.
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Jos valittaja on toimittanut valituskirjelmän määräajassa suoraan toimivaltaiseen kärä-
jäoikeuteen, hän ei menetä puhevaltaansa.

21 §

Asian käsittely tuomioistuimessa

Asian käsittelystä on soveltuvin osin voimassa, mitä oikeudenkäynnistä rikosasioissa
säädetään.

Tuomioistuin ei valitusta käsitellessään saa tutkia, onko menettämisseuraamuksen tuo-
mitsemiselle ollut edellytyksiä toisessa jäsenvaltiossa.

Asia on käsiteltävä istunnossa, jos käräjäoikeus asian tai sen osan selvittämiseksi pitää
asian istuntokäsittelyä tarpeellisena taikka jos valittaja sitä vaatii, eikä käräjäoikeus pidä
sitä ilmeisen tarpeettomana.

Käräjäoikeuden on huolehdittava siitä, että asia tulee perusteellisesti käsitellyksi.
Oikeusrekisterikeskusta edustavan virkamiehen on oltava läsnä käräjäoikeuden istun-

nossa valitusta käsiteltäessä. Valituksen tekijällä on oikeus olla läsnä käräjäoikeuden is-
tunnossa. Asia voidaan tutkia ja ratkaista valituksen tekijän poissaolosta huolimatta, jollei
käräjäoikeus pidä hänen henkilökohtaista kuulemistaan tarpeellisena ja jos hänet on sel-
laisella uhalla kutsuttu käräjäoikeuteen.

22 §

Muutoksenhaku käräjäoikeuden päätökseen

Muutosta käräjäoikeuden ratkaisuun haetaan hovioikeudelta valittamalla siten kuin oi-
keudenkäymiskaaressa säädetään.

Asian käsittelystä hovioikeudessa ja muutoksenhausta korkeimpaan oikeuteen on so-
veltuvin osin voimassa, mitä oikeudenkäymiskaaren 26 ja 30 luvussa säädetään. Hovioi-
keuden on valitusasiaa käsiteltäessä varattava Oikeusrekisterikeskukselle tilaisuus tulla
kuulluksi valituksen johdosta ja tarvittaessa esittää selvitystä.

23 §

Valituksen vaikutus täytäntöönpanoon

Valitus ei estä täytäntöönpanoa, ellei tuomioistuin toisin määrää. Omaisuutta ei kuiten-
kaan saa myydä eikä varoja tilittää ennen kuin toisen jäsenvaltion tuomioistuimen päätök-
sen tunnustamista ja täytäntöönpanoa koskeva päätös on lainvoimainen.

24 §

Ilmoitusvelvollisuus

Tuomioistuimen on ilmoitettava päätöksestään Oikeusrekisterikeskukselle.

25 §

Täytäntöönpanon kohdistamista koskeva päätös

Asetuksen 18 artiklan 3 kohdan mukaisen päätöksen täytäntöönpanon kohdistamisesta
tekee ulosottoviranomainen.
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26 §

Vaihtoehtoiset seuraamukset

Suomessa tuomittua menettämisseuraamusta ei saa toisessa jäsenvaltiossa muuntaa
vaihtoehtoiseksi seuraamukseksi.

27 §

Päätös omaisuuden palauttamisesta loukatulle tai loukatulle suoritettavasta korvauksesta

Kun Suomessa annetaan asetuksen 30 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu päätös, sen estä-
mättä, mitä rikoslain (39/1889) 10 luvun 2 §:n 6 momentissa säädetään, tuomioistuimen
on loukatun pyynnöstä ratkaistava menettämisvaatimus. Jos menettämisseuraamus tuomi-
taan, tuomioistuimen on loukatun pyynnöstä ratkaistava myös vahingonkorvausta taikka
edunpalautusta koskeva vaatimus.

Vaatimuksen hyväksyessään tuomioistuimen tulee samalla määrätä, että menettämis-
seuraamus pannaan täytäntöön siltä osin kuin omaisuutta ei ole asetuksen 30 artiklan 2
kohdan mukaisesti tai muuten palautettu loukatulle taikka että menettämisseuraamus rau-
keaa siltä osin kuin asetuksen 30 artiklan 3 tai 4 kohdan mukaisesti menettämisseuraa-
muksen täytäntöönpanon johdosta saatua rahaa vastaava rahamäärä on siirretty loukatulle
tai siltä osin kuin vahingonkorvaus on muuten suoritettu.

28 §

Päätöksestä ilmoittaminen täytäntöönpanojäsenvaltioon

Oikeusrekisterikeskus ilmoittaa loukatun Oikeusrekisterikeskukselle osoittaman kirjal-
lisen pyynnön perusteella 27 §:ssä tarkoitetusta vaatimuksen hyväksyvästä, vahingonkor-
vausta tai edunpalautusta koskevasta lainvoimaisesta tuomiosta asetuksen 30 artiklan 1
kohdan mukaisesti toisen jäsenvaltion täytäntöönpanoviranomaiselle.

Jos loukatun vahingonkorvausta tai edunpalautusta koskeva vaatimus on vireillä erilli-
sessä riita-asioiden oikeudenkäynnissä, Oikeusrekisterikeskus ilmoittaa loukatun Oikeus-
rekisterikeskukselle osoittaman kirjallisen pyynnön perusteella vireillä olevasta menette-
lystä asetuksen 30 artiklan 5 kohdan mukaisesti toisen jäsenvaltion täytäntöönpanoviran-
omaiselle. Jos vaatimus hyväksytään, Oikeusrekisterikeskus ilmoittaa loukatun Oikeusre-
kisterikeskukselle osoittaman kirjallisen pyynnön perusteella asiassa annetusta lainvoi-
maisesta tuomiosta toisen jäsenvaltion täytäntöönpanoviranomaiselle edellyttäen, että
tuomittu vahingonkorvaus tai edunpalautus vastaa tuomittua menettämisseuraamusta ja
perustuu samaan tekoon.

29 §

Rahamäärän siirtäminen loukatulle

Asetuksen 30 artiklan 4 kohdan nojalla Suomeen toimitettu rahamäärä siirretään louka-
tulle noudattaen soveltuvin osin, mitä rikoslain 10 luvun 11 §:n 2 momentissa säädetään.
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4 luku

Erinäiset säännökset

30 §

Korvaukset

Oikeusministeriö päättää asetuksen 34 artiklassa tarkoitetun korvauksen maksamisesta
toiselle jäsenvaltiolle tai sen vaatimisesta toiselta jäsenvaltiolta.

31 §

Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan 19 päivänä joulukuuta 2020.
Ennen tämän lain voimaantuloa toimitettuihin jäädyttämistodistuksiin ja menetetyksi

tuomitsemista koskeviin todistuksiin sovelletaan tämän lain voimaan tullessa voimassa ol-
leita säännöksiä.

Helsingissä 27 päivänä marraskuuta 2020

Tasavallan Presidentti

 Sauli Niinistö

Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson
JULKAISIJA: OIKEUSMINISTERIÖ    ISSN 1455-8904
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