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Valtioneuvoston asetus
ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehdyn yleissopimuksen kuuden-

nestatoista pöytäkirjasta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään ihmisoikeuksien ja perusvapauksien
suojaamiseksi tehdyn yleissopimuksen kuudennentoista pöytäkirjan lainsäädännön alaan
kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain (1296/2015) nojalla:

1 §
Ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehdyn yleissopimuksen Strasbour-

gissa 2 päivänä lokakuuta 2013 tehty kuudestoista pöytäkirja tulee voimaan 1 päivänä elo-
kuuta 2018 niin kuin siitä on sovittu.

Eduskunta on hyväksynyt pöytäkirjan 13 päivänä lokakuuta 2015 ja tasavallan presi-
dentti on ratifioinut sen 30 päivänä lokakuuta 2015. Ratifioimiskirja on talletettu Euroo-
pan neuvoston pääsihteerin huostaan 7 päivänä joulukuuta 2015.

2 §
Suomi on pöytäkirjan ratifioimiskirjan tallettamisen yhteydessä antanut seuraavan seli-

tyksen:
Suomi antaa pöytäkirjan 10 artiklassa tarkoitetun selityksen, jonka mukaan pöytäkirjan

1 artiklan 1 kohdan mukaisiin tarkoituksiin nimettäviä tuomioistuimia ovat korkein oikeus,
korkein hallinto-oikeus, työtuomioistuin ja vakuutusoikeus.

3 §
Pöytäkirjan muut kuin lainsäädännön alaan kuuluvat määräykset ovat asetuksena voi-

massa.

4 §
Ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehdyn yleissopimuksen kuuden-

nentoista pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
annettu laki (1296/2015) tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 2018.

5 §
Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 2018.

Helsingissä 5 päivänä heinäkuuta 2018

Elinkeinoministeri Mika Lintilä

Lainsäädäntöneuvos Kaija Suvanto
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Sopimusteksti 

 
 

 
IHMISOIKEUKSIEN JA  

PERUSVAPAUKSIEN SUOJAAMISEKSI 
TEHDYN YLEISSOPIMUKSEN  
KUUDESTOISTA PÖYTÄKIRJA 

 
 
Johdanto 
 

Euroopan neuvoston jäsenvaltiot ja muut 
Roomassa 4 päivänä marraskuuta 1950 alle-
kirjoitetun ihmisoikeuksien ja perusvapauksi-
en suojaamiseksi tehdyn yleissopimuksen 
(jäljempänä "yleissopimus") allekirjoittaneet 
korkeat sopimuspuolet, jotka 
 

ottavat huomioon yleissopimuksen määrä-
ykset ja erityisesti sen 19 artiklan, jolla perus-
tetaan Euroopan ihmisoikeustuomioistuin 
(jäljempänä ”ihmisoikeustuomioistuin”),  
 

katsovat, että laajentamalla ihmisoikeus-
tuomioistuimen toimivaltaa antaa neuvoa-
antavia lausuntoja parannetaan edelleen ih-
misoikeustuomioistuimen ja kansallisten vi-
ranomaisten välistä vuorovaikutusta ja vah-
vistetaan siten yleissopimuksen täytäntöön-
panoa toissijaisuusperiaatteen mukaisesti, 

 
ottavat huomioon Euroopan neuvoston par-

lamentaarisen yleiskokouksen 28 päivänä ke-
säkuuta 2013 antaman lausunnon nro 285 
(2013), 
 

ovat sopineet seuraavasta: 
 

1 artikla 
 

1. Tämän pöytäkirjan 10 artiklan mukaisesti 
nimetyt korkean sopimuspuolen ylimmät 
tuomioistuimet voivat pyytää ihmisoikeus-
tuomioistuinta antamaan neuvoa-antavia lau-
suntoja yleissopimuksessa tai sen pöytäkir-
joissa määriteltyjen oikeuksien ja vapauksien 
tulkintaan tai soveltamiseen liittyvistä periaa-
tekysymyksistä. 
 

2. Neuvoa-antavaa lausuntoa pyytävä tuo-
mioistuin voi pyytää lausuntoa ainoastaan kä-

 
PROTOCOL NO. 16 

TO THE CONVENTION 
ON THE PROTECTION OF HUMAN 

RIGHTS AND 
FUNDAMENTAL FREEDOMS 

 
Preamble 
 

The member States of the Council of Eu-
rope and other High Contracting Parties to the 
Convention for the Protection of Human 
Rights and Fundamental Freedoms, signed at 
Rome on 4 November 1950 (hereinafter re-
ferred to as “the Convention”), signatories 
hereto, 

Having regard to the provisions of the Con-
vention and, in particular, Article 19 estab-
lishing the European Court of Human Rights 
(hereinafter referred to as “the Court”);  

 
Considering that the extension of the 

Court’s competence to give advisory opinions 
will further enhance the interaction between 
the Court and national authorities and thereby 
reinforce implementation of the Convention, 
in accordance with the principle of subsidiar-
ity; 

 
Having regard to Opinion No. 285 (2013) 

adopted by the Parliamentary Assembly of 
the Council of Europe on 28 June 2013, 
 

 
Have agreed as follows: 

 
Article 1 

 
1 Highest courts and tribunals of a High 

Contracting Party, as specified in accordance 
with Article 10, may request the Court to give 
advisory opinions on questions of principle 
relating to the interpretation or application of 
the rights and freedoms defined in the Con-
vention or the protocols thereto. 
 
 

2 The requesting court or tribunal may seek 
an advisory opinion only in the context of a 
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siteltävänään olevan asian yhteydessä. 
 

3. Neuvoa-antavaa lausuntoa pyytävän 
tuomioistuimen on perusteltava pyyntönsä ja 
ilmoitettava asiaankuuluvat taustatiedot käsi-
teltävänä olevan asian oikeudellisista seikois-
ta ja tosiseikoista. 
 

2 artikla 
 
1. Viidestä tuomarista koostuva ihmisoike-

ustuomioistuimen suuren jaoston lautakunta 
päättää 1 artiklan huomioon ottaen, hyväk-
syykö se neuvoa-antavaa lausuntoa koskevan 
pyynnön. Lautakunnan on perusteltava pää-
töksensä evätä pyyntö. 

2.  Jos lautakunta hyväksyy pyynnön, ih-
misoikeustuomioistuimen suuri jaosto antaa 
neuvoa-antavan lausunnon.   

3. Edellisissä kohdissa tarkoitettuihin lauta-
kuntaan ja suureen jaostoon kuuluu viran 
puolesta sen korkean sopimuspuolen suhteen 
valittu tuomari, jonka alaisuuteen neuvoa-
antavaa lausuntoa pyytävä tuomioistuin kuu-
luu. Jos tällaista tuomaria ei ole tai jos kysei-
nen tuomari ei voi osallistua, tuomarin omi-
naisuudessa toimii henkilö, jonka ihmisoike-
ustuomioistuimen presidentti valitsee kysei-
sen sopimuspuolen etukäteen toimittamalta 
listalta. 
 

3 artikla 
 
Euroopan neuvoston ihmisoikeusvaltuute-

tulla ja sillä korkealla sopimuspuolella, jonka 
alaisuuteen neuvoa-antavaa lausuntoa pyytä-
vä tuomioistuin kuuluu, on oikeus esittää kir-
jallisia huomioita ja osallistua suulliseen kä-
sittelyyn. Ihmisoikeustuomioistuimen presi-
dentti voi asianmukaisen oikeudenhoidon 
varmistamiseksi pyytää myös toista korkeaa 
sopimuspuolta tai henkilöä esittämään kirjal-
lisia huomioita tai osallistumaan suulliseen 
käsittelyyn. 
 
4 artikla 
 

1. Neuvoa-antavat lausunnot on perustelta-
va. 

2.  Jos neuvoa-antava lausunto ei kokonai-
suudessaan tai joiltakin osin edusta tuomarien 
yksimielistä mielipidettä, kenellä tahansa 

case pending before it. 
 

3 The requesting court or tribunal shall give 
reasons for its request and shall provide the 
relevant legal and factual background of the 
pending case. 

 
 

Article 2 
 

1 A panel of five judges of the Grand 
Chamber shall decide whether to accept the 
request for an advisory opinion, having re-
gard to Article 1. The panel shall give reasons 
for any refusal to accept the request. 

2 If the panel accepts the request, the Grand 
Chamber shall deliver the advisory opinion. 

3 The panel and the Grand Chamber, as re-
ferred to in the preceding paragraphs, shall 
include ex officio the judge elected in respect 
of the High Contracting Party to which the 
requesting court or tribunal pertains. If there 
is none or if that judge is unable to sit, a per-
son chosen by the President of the Court from 
a list submitted in advance by that Party shall 
sit in the capacity of judge. 
 
 
 

Article 3 
 

The Council of Europe Commissioner for 
Human Rights and the High Contracting Par-
ty to which the requesting court or tribunal 
pertains shall have the right to submit written 
comments and take part in any hearing. The 
President of the Court may, in the interest of 
the proper administration of justice, invite 
any other High Contracting Party or person 
also to submit written comments or take part 
in any hearing. 

 
 
Article 4 
 

1 Reasons shall be given for advisory opin-
ions. 

2 If the advisory opinion does not represent, 
in whole or in part, the unanimous opinion of 
the judges, any judge shall be entitled to de-
liver a separate opinion. 
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heistä on oikeus liittää siihen erillinen mieli-
piteensä. 

3. Neuvoa-antavat lausunnot toimitetaan 
niitä pyytäneelle tuomioistuimelle ja sille 
korkealle sopimuspuolelle, jonka alaisuuteen 
kyseinen tuomioistuin kuuluu. 

4. Neuvoa-antavat lausunnot julkaistaan. 
 

5 artikla 
 

Neuvoa-antavat lausunnot eivät ole sitovia. 
 

6 artikla 
 

Korkeiden sopimuspuolten kesken tämän 
pöytäkirjan 1–5 artiklan määräykset katsotaan 
yleissopimuksen lisäartikloiksi, ja kaikkia 
yleissopimuksen määräyksiä sovelletaan tä-
män mukaisesti. 
 

7 artikla 
 

1. Tämä pöytäkirja on avoinna allekirjoit-
tamista varten yleissopimuksen korkeille so-
pimuspuolille, jotka voivat ilmaista suostu-
muksensa tulla pöytäkirjan sitomiksi  

a) allekirjoittamalla pöytäkirjan ilman rati-
fioimis- tai hyväksymisvaraumaa; tai 

b) allekirjoittamalla pöytäkirjan ratifioimis- 
tai hyväksymisvaraumin, mitä seuraa ratifi-
oiminen tai hyväksyminen. 

2. Ratifioimis- tai hyväksymiskirjat tallete-
taan Euroopan neuvoston pääsihteerin huos-
taan. 

 
 

8 artikla 
 

1. Tämä pöytäkirja tulee voimaan seuraa-
van kuukauden ensimmäisenä päivänä sen 
jälkeen, kun on kulunut kolme kuukautta päi-
västä, jona kymmenen yleissopimuksen kor-
keaa sopimuspuolta on 7 artiklan määräysten 
mukaisesti ilmaissut suostumuksensa tulla 
pöytäkirjan sitomaksi.  

 
2.  Sellaisen korkean sopimuspuolen osalta, 

joka ilmaisee myöhemmin suostumuksensa 
tulla pöytäkirjan sitomaksi, pöytäkirja tulee 
voimaan seuraavan kuukauden ensimmäisenä 
päivänä sen jälkeen, kun on kulunut kolme 
kuukautta päivästä, jona tämä korkea sopi-

3 Advisory opinions shall be communicated 
to the requesting court or tribunal and to the 
High Contracting Party to which that court or 
tribunal pertains. 

4 Advisory opinions shall be published. 
 

Article 5 
 

Advisory opinions shall not be binding. 
 

Article 6 
 

As between the High Contracting Parties 
the provisions of Articles 1 to 5 of this Proto-
col shall be regarded as additional articles to 
the Convention, and all the provisions of the 
Convention shall apply accordingly. 
 

Article 7 
 

1 This Protocol shall be open for signature 
by the High Contracting Parties to the Con-
vention, which may express their consent to 
be bound by: 

a signature without reservation as to ratifi-
cation, acceptance or approval; or 

b signature subject to ratification, accep-
tance or approval, followed by ratification, 
acceptance or approval. 

2 The instruments of ratification, accep-
tance or approval shall be deposited with the 
Secretary General of the Council of Europe. 
 

Article 8 
 

1 This Protocol shall enter into force on the 
first day of the month following the expira-
tion of a period of three months after the date 
on which ten High Contracting Parties to the 
Convention have expressed their consent to 
be bound by the Protocol in accordance with 
the provisions of Article 7. 
 

2 In respect of any High Contracting Party 
to the Convention which subsequently ex-
presses its consent to be bound by it, the Pro-
tocol shall enter into force on the first day of 
the month following the expiration of a pe-
riod of three months after the date of the ex-
pression of its consent to be bound by the 
Protocol in accordance with the provisions of 
Article 7. 
4
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muspuoli on 7 artiklan määräysten mukaisesti 
ilmaissut suostumuksensa tulla pöytäkirjan si-
tomaksi.  
 

9 artikla 
 

Tämän pöytäkirjan määräyksiin ei voida 
tehdä varaumia yleissopimuksen 57 artiklan 
mukaisesti. 
 

10 artikla 
 

Kukin yleissopimuksen korkea sopimus-
puoli ilmoittaa pöytäkirjan allekirjoittaessaan 
tai ratifioimis- tai hyväksymiskirjansa tallet-
taessaan Euroopan neuvoston pääsihteerille 
osoitetulla selityksellä ne tuomioistuimet, jot-
ka se nimeää tämän pöytäkirjan 1 artiklan 1 
kohdan mukaisiin tarkoituksiin.  Tätä selitys-
tä voidaan muuttaa milloin tahansa myö-
hemmin samalla tavoin. 
 
 

11 artikla 
 
Euroopan neuvoston pääsihteeri ilmoittaa 

Euroopan neuvoston jäsenvaltioille ja muille 
yleissopimuksen korkeille sopimuspuolille 
 
 

a) allekirjoittamisista;  
b) ratifioimis- tai hyväksymiskirjojen tallet-

tamisista;  
c) tämän pöytäkirjan 8 artiklan mukaisista 

voimaantulopäivistä,  
d) 10 artiklan mukaisesti annetuista selityk-

sistä; ja 
e) muista tähän pöytäkirjaan liittyvistä toi-

mista, ilmoituksista tai selityksistä.  
 

Tämän vakuudeksi allekirjoittaneet, siihen 
asianmukaisesti valtuutettuina, ovat allekir-
joittaneet tämän pöytäkirjan.  

 
Tehty Strasbourgissa 2 päivänä lokakuuta 

2013 yhtenä englannin- ja ranskankielisenä 
kappaleena, jonka molemmat tekstit ovat yhtä 
todistusvoimaiset ja joka talletetaan Euroopan 
neuvoston arkistoon. Euroopan neuvoston 
pääsihteeri toimittaa oikeaksi todistetut jäl-
jennökset kullekin Euroopan neuvoston jä-
senvaltiolle ja muille yleissopimuksen kor-

 
Article 9 

 
No reservation may be made under Article 

57 of the Convention in respect of the provi-
sions of this Protocol. 
 

Article 10 
 

Each High Contracting Party to the Con-
vention shall, at the time of signature or when 
depositing its instrument of ratification, ac-
ceptance or approval, by means of a declara-
tion addressed to the Secretary General of the 
Council of Europe, indicate the courts or tri-
bunals that it designates for the purposes of 
Article 1, paragraph 1, of this Protocol. This 
declaration may be modified at any later date 
and in the same manner. 
 

Article 11 
 

The Secretary General of the Council of 
Europe shall notify the member States of the 
Council of Europe and the other High Con-
tracting Parties to the Convention of: 
 

a any signature; 
b the deposit of any instrument of ratifica-

tion, acceptance or approval; 
c any date of entry into force of this Proto-

col in accordance with Article 8; 
d any declaration made in accordance with 

Article 10; and 
e any other act, notification or communica-

tion relating to this Protocol. 
 

In witness whereof the undersigned, being 
duly authorised thereto, have signed this Pro-
tocol. 
 

Done at Strasbourg, this 2nd day of October 
2013, in English and French, both texts being 
equally authentic, in a single copy which 
shall be deposited in the archives of the 
Council of Europe. The Secretary General of 
the Council of Europe shall transmit certified 
copies to each member State of the Council 
of Europe and to the other High Contracting 
Parties to the Convention. 

keille sopimuspuolille.  
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