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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi yhteisistä tut-
kintaryhmistä

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki
yhteisistä tutkintaryhmistä. Suomen toimival-
tainen esitutkintaviranomainen voisi yhdessä
vieraan valtion toimivaltaisen viranomaisen
kanssa sopia tutkintaryhmän perustamisesta
tietyn rikoksen esitutkinnan toimittamiseksi.
Laki sisältäisi yhteisten tutkintaryhmien pe-
rustamista ja toimintaa koskevat säännökset.
Vieraan valtion viranomaisten toimivaltuuk-
sia Suomessa ehdotetaan laajennettavaksi si-
ten, että tutkinnanjohtajan määräyksestä vie-
raan valtion viranomainen voisi suorittaa
kuulustelun.

Ehdotetuilla säännöksillä pantaisiin Suo-
messa täytäntöön Euroopan unionin neuvos-
ton kesäkuussa 2002 hyväksymä puitepäätös
yhteisistä tutkintaryhmistä. Lain sovelta-
misalaa ei kuitenkaan rajoitettaisi Euroopan
unionin jäsenvaltioihin, vaan yhteinen tutkin-
taryhmä voitaisiin perustaa minkä tahansa
vieraan valtion kanssa.

Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voi-
maan 1 päivänä tammikuuta 2003, jolloin
puitepäätös on pantava kansallisesti täytän-
töön.

—————
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YLEISPERUSTELUT

1. Johdanto

Esitys perustuu Euroopan unionin neuvos-
ton yhteisistä tutkintaryhmistä tekemään pui-
tepäätökseen (EYVL L 162/2002,
20.6.2002), jäljempänä puitepäätös. Puite-
päätös hyväksyttiin 13 ja 14 päivänä kesä-
kuuta 2002 pidetyssä oikeus- ja sisäasioiden
neuvostossa. Puitepäätöksen sisältö on yh-
denmukainen Euroopan unionista tehdyn so-
pimuksen 34 artiklan mukaisesti keskinäises-
tä oikeusavusta rikosasioissa Euroopan unio-
nin jäsenvaltioiden välillä tehdyn yleissopi-
muksen (EYVL C 197, 12.7.2000), jäljem-
pänä yleissopimus yhteisiä tutkintaryhmiä
koskevien määräysten kanssa. Yleissopimuk-
sen ja puitepäätöksen yhteisiä tutkintaryhmiä
koskevat määräykset perustuvat Tampereella
15 ja 16 päivänä lokakuuta 1999 kokoontu-
neen Eurooppa-neuvoston päätelmiin, joiden
mukaan olisi perustettava viipymättä Ams-
terdamin sopimuksessa edellytettyjä yhteisiä
tutkintaryhmiä ensi vaiheessa huumausaine-
ja ihmiskaupan sekä terrorismin torjumiseksi.

Yleissopimuksen määräysten kanssa yh-
denmukaisen puitepäätöksen hyväksyminen
johtuu siitä, että Yhdysvalloissa 11 päivänä
syyskuuta 2001 tapahtuneen terrori-iskun
vuoksi neuvosto katsoi tarpeelliseksi saattaa
yhteisiä tutkintaryhmiä koskevat määräykset
voimaan jo ennen yleissopimuksen voimaan-
tuloa. Jäsenvaltioiden tulee toteuttaa puite-
päätöksen edellyttämät toimenpiteet 1 päi-
vään tammikuuta 2003 mennessä. Yleisso-
pimus on laaja kokonaisuus, jonka kansalli-
nen voimaansaattaminen voi jäsenvaltioissa
kestää pitkäänkin. Puitepäätös kuuluu Eu-
roopan unionin toimiin terrorismin vastusta-
miseksi.

Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 34
artiklan 2 kohdan b alakohdan mukaan neu-
vosto voi tehdä puitepäätöksiä jäsenvaltioi-
den lainsäädännön lähentämisestä. Puitepää-
tökset velvoittavat jäsenvaltioita saavutetta-
vaan tulokseen nähden, mutta jättävät kansal-

listen viranomaisten valittavaksi muodon ja
keinot. Puitepäätöksistä ei seuraa välitöntä
oikeusvaikutusta. Yksityinen kansalainen ei
siten voi vedota puitepäätöksen säännöksiin.

Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 35
artiklan 7 kohdan mukaan yhteisöjen tuomio-
istuimella on toimivalta ratkaista jäsenvalti-
oiden väliset riidat puitepäätöksen tulkinnas-
ta ja soveltamisesta, jos riitaa ei voida sopia
neuvostossa kuuden kuukauden kuluessa sii-
tä, kun neuvoston jäsen on saattanut asian
neuvoston käsiteltäväksi. Euroopan yhteisö-
jen tuomioistuimen toimivalta rajoittuu siten
jäsenvaltioiden välisiin riitoihin. Komissio ei
voi nostaa jäsenvaltiota vastaan puitepäätök-
sen täytäntöönpanoa koskevaa kannetta.
Suomi on Amsterdamin sopimuksen hyväk-
symiskirjan tallettamisen yhteydessä antanut
julistuksen, jonka mukaan Suomi hyväksyy
Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen ennak-
koratkaisutoimivallan siten, että kaikki tuo-
mioistuimet voivat pyytää Euroopan yhteisö-
jen tuomioistuimelta puitepäätösten päte-
vyyttä ja tulkintaa koskevia ennakkoratkaisu-
ja.

Esityksen tarkoituksena on panna puitepää-
tös kansallisesti täytäntöön. Esityksessä eh-
dotetaan, että yhteisistä tutkintaryhmistä sää-
dettäisiin oma lakinsa. Lain soveltamisala
olisi yleinen, joten laki koskisi myös muita
kuin Euroopan unionin jäsenvaltioita. Ehdo-
tetun lain olisi tultava voimaan viimeistään 1
päivänä tammikuuta 2003.

2. Nykyt i la

2.1. Lainsäädäntö ja käytäntö

Kansainvälistä rikosoikeusapua koskevat
säännökset sisältyvät kansainvälisestä oike-
usavusta rikosasioissa annettuun lakiin
(4/1994), jäljempänä rikosoikeusapulaki. Ri-
kosoikeusapulaki ei sisällä erityisiä säännök-
siä yhteisistä tutkintaryhmistä. Yhteisten tut-
kintaryhmien perustamisen voidaan kuiten-
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kin katsoa olevan mahdollista rikosoikeusa-
pulain 1 §:n 2 momentin 6 kohdan nojalla,
jonka mukaan kansainväliseen oikeusapuun
kuuluu muu rikosasian käsittelyä varten tar-
vittava oikeusapu, tietojen antaminen lain-
säädännöstä ja yhteistoiminta. Lain sovelta-
misalaan voi kuulua myös muut kuin nimen-
omaisesti säännöksessä luetellut toimenpi-
teet, joita ei ole suljettu lain soveltamisalan
ulkopuolelle. Yhteisten tutkintaryhmien pe-
rustamista voidaan pitää säännöksessä tarkoi-
tettuna muuna rikosasian käsittelyä varten
tarvittavana oikeusapuna ja yhteistoimintana.
Yhteisten tutkintaryhmien perustamisen ri-
kosoikeusapulain nojalla on kuitenkin katsot-
tu edellyttävän, että tutkintaryhmät toimivat
toimintavaltion viranomaisten johdon ja val-
vonnan alaisina ja noudattavat tämän valtion
lakia.

Yhteisiin tutkintaryhmiin kuuluvien henki-
löiden toimivaltaan Suomen alueella sovelle-
taan rikosoikeusapulain 10 §:ää, joka koskee
vieraan valtion viranomaisen oikeutta olla
läsnä annettaessa kyseisen valtion pyytämää
oikeusapua. Säännöksen mukaan pyynnön
esittäneen valtion toimivaltaisella viranomai-
sella, asianosaisilla sekä sillä, jota asia muu-
toin koskee, on oikeus Suomen lain mukai-
sesti olla läsnä kuultaessa todistajia, asian-
tuntijoita tai asianosaisia taikka muuta pyy-
dettyä toimenpidettä suoritettaessa. Lisäksi
pyynnön esittäneen valtion viranomaisella on
tuomioistuimessa ja esitutkintaa toimitettaes-
sa oikeus osallistua asian käsittelyyn ja esit-
tää kuultavalle kysymyksiä, jos tuomioistuin
tai esitutkintaviranomainen antaa tähän lu-
van. Oikeus osallistua asian käsittelyyn voi
rikosoikeusapulain säätämiseen johtaneen
kansainvälistä oikeusapua rikosasioissa kos-
keneen hallituksen esityksen (HE 61/1993
vp) mukaan tarkoittaa esimerkiksi sitä, että
vieraan valtion viranomainen voi paitsi esit-
tää kuultaville kysymyksiä, myös esittää
tuomioistuimelle tai esitutkintaviranomaisel-
le, että esimerkiksi todistajaa kuultaessa nou-
datettaisiin jotain erityistä menettelyä. Esi-
tyksen mukaan vieraan valtion viranomainen
on lähinnä asianosaiseen rinnastettavassa
asemassa.

Yhteiseen tutkintaryhmään kuuluvalla vie-
raan valtion virkamiehellä voi olla oikeus
eräiden toimenpiteiden suorittamiseen myös

muun lainsäädännön nojalla. Vieraan valtion
virkamies voi esimerkiksi pakkokeinolain
(450/1987) 5 luvun 4 §:n 1 momentin nojalla
avustaa kotietsinnässä. Poliisilain (493/1995)
46 §:ää poliisimiestä avustavan henkilön val-
tuuksista ja 27 §:n 3 momenttia sivullisen oi-
keudesta käyttää voimakeinoja voidaan so-
veltaa myös vieraan valtion virkamieheen.

Suomella on ollut eräitä yhteisiä tutkinta-
ryhmiä Viron ja Venäjän kanssa. Tutkinta-
ryhmiä on perustettu esimerkiksi silloin, kun
suomalainen on joutunut henkirikoksen uh-
riksi näissä valtiossa. Samoin tutkintaryhmiä
on käytetty näytön saamiseksi ulkomailla ta-
pahtuvista lapsiin kohdistuvista seksuaaliri-
koksista. Suomi on ollut mukana myös eräis-
sä tutkintaryhmissä, joihin on osallistunut
useita Euroopan unionin jäsenvaltioita.

2.2. Kansainväliset yleissopimukset

Jaksossa 3.2. selostettavan puitepäätöksen
ja yleissopimuksen lisäksi yhteisiä tutkinta-
ryhmiä koskevia määräyksiä sisältyy vuonna
1959 tehdyn keskinäistä oikeusapua rikosasi-
oissa koskevan eurooppalaisen yleissopi-
muksen (SopS 30/1981), jäljempänä vuoden
1959 yleissopimus, toiseen lisäpöytäkirjaan
(jäljempänä lisäpöytäkirja) ja Euroopan
unionist tehdyn sopimuksen K.3 artiklan pe-
rusteella tullihallintojen keskinäisestä
avunannosta ja yhteistyöstä tehtyyn yleisso-
pimukseen (EYVL C 24, 23.1.1998), jäljem-
pänä Napoli II yleissopimus. Kumpikaan so-
pimus ei vielä ole tullut Suomen osalta voi-
maan.

Lisäpöytäkirja hyväksyttiin 8 päivänä mar-
raskuuta 2001. Suomen tarkoituksena on al-
lekirjoittaa lisäpöytäkirja vuoden 2002 aika-
na. Lisäpöytäkirjan yhteisiä tutkintaryhmiä
koskevat määräykset vastaavat sisällöltään
yleissopimuksen ja puitepäätöksen määräyk-
siä.

Napoli II yleissopimuksen yhteisiä tutkin-
taryhmiä koskevat määräykset ovat yleisso-
pimuksen, lisäpöytäkirjan ja puitepäätöksen
määräyksiä rajoitetummat. Napoli II yleisso-
pimuksen 24 artiklan mukaan useiden jäsen-
valtioiden viranomaiset voivat sopimuksella
perustaa yhteisen erityistutkintaryhmän tiet-
tyä tarkoitusta varten määräajaksi. Ryhmää
johtaa sen valtion virkamies, jossa ryhmä
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toimii, ja ryhmään kuuluvien virkamiesten on
noudatettava toimintajäsenvaltion lakia.
Ryhmän jäsenyys ei anna siihen kuuluville
virkamiehille oikeutta toimia jonkin muun
jäsenvaltion alueella. Hallituksen esitys Na-
poli II yleissopimuksen voimaansaattamises-
ta on tarkoitus antaa eduskunnalle tänä vuon-
na. Esityksessä ei tulla ehdottamaan muutok-
sia kansainvälistä oikeusapua rikosasioissa
koskeviin säännöksiin.

3. Esityksen tavoit teet ja keskeiset
ehdotukset

3.1. Tavoitteet ja puitepäätöksen täytän-
töönpano

Esityksen tavoitteena on panna puitepäätös
kansallisesti täytäntöön sekä tiivistää ja te-
hostaa eri valtioiden toimivaltaisten viran-
omaisten välistä esitutkintayhteistyötä silloin,
kun tutkitaan kansainvälistä järjestäytynyttä
rikollisuutta tai muita rajat ylittäviä rikoksia
tai rikoksia, joilla muutoin on liittymäkohtia
useaan valtioon. Esityksessä ehdotetaan sää-
dettäväksi laki yhteisistä tutkintaryhmistä.
Laki sisältäisi yhteisiä tutkintaryhmiä koske-
vat säännökset siltä osin kuin puitepäätöksen
täytäntöönpano ja tehokas yhteistyö eri valti-
oiden viranomaisten välillä sitä edellyttää.
Lain soveltamisalaa ei rajoitettaisi Euroopan
unionin jäsenvaltioihin, koska käytännön tar-
ve tiiviiseen esitutkintayhteistyöhön eri valti-
oiden viranomaisten välillä ei rajoitu Euroo-
pan unionin alueelle. Yhteisiä tutkintaryhmiä
koskevan lain lisäksi tutkintaryhmiin sovel-
lettaisiin soveltuvin osin rikosoikeusapulain
säännöksiä.

3.2. Puitepäätös yhteisistä tutkintaryh-
mistä ja sen edellyttämät muutokset
lainsäädäntöön

Yhteiset tutkintaryhmät

Puitepäätöksen 1 artiklan 1 kohdan mu-
kaan keskinäisestä sopimuksesta kahden tai
useamman jäsenvaltion toimivaltaiset viran-
omaiset voivat muodostaa yhteisen tutkinta-
ryhmän tiettyä tarkoitusta varten määräajak-
si, jota voidaan jatkaa keskinäisellä sopimuk-
sella, suorittaakseen rikostutkintaa yhdessä

tai useammassa ryhmän perustaneista jäsen-
valtioista. Ryhmän kokoonpanosta määrätään
sopimuksessa.

Yleissopimuksen, jonka yhteisiä tutkinta-
ryhmiä koskevat määräykset ovat yhdenmu-
kaisia puitepäätöksen kanssa, selitysmuistion
(EYVL C 379/7, 29.12.2000) mukaan ryhmät
tulevat todennäköisesti muodostumaan lain-
valvontaviranomaisista, mutta niihin voi kuu-
lua myös syyttäjiä, tuomareita sekä muita
henkilöitä.

Artiklan 1 kohdan toisen alakohdan mu-
kaan yhteinen tutkintaryhmä voidaan perus-
taa erityisesti, jos jäsenvaltion on rikoksen
selvittämiseksi suoritettava vaikeaa ja vaati-
vaa tutkintaa, jolla on yhteyksiä toiseen jä-
senvaltioon (a alakohta) tai jos useat jäsen-
valtiot suorittavat rikoksen selvittämiseksi
tutkintaa, joka tapauksen luonteesta johtuen
edellyttää koordinoitua ja yhteistä toimintaa
tutkintaan osallistuvissa jäsenvaltioissa (b
alakohta).

Artiklan 1 kohdan kolmannen alakohdan
mukaan yhteisen tutkintaryhmän perustamis-
ta koskevan pyynnön voi esittää mikä tahan-
sa asianomaisista jäsenvaltioista. Tutkinta-
ryhmä perustetaan yhteen niistä jäsenvaltiois-
ta, joissa tutkinta oletettavasti suoritetaan.
Yleissopimuksen selitysmuistion mukaan
ryhmä perustettaisiin yleensä siihen jäsenval-
tioon, jossa tutkintaa odotetaan pääasiallisesti
suoritettavan.

Esityksessä ehdotetaan, että yhteisistä tut-
kintaryhmistä säädettäisiin erillinen laki,
minkä lisäksi rikosoikeusapulain säännöksiä
sovellettaisiin soveltuvin osin. Lakiin otettai-
siin tarpeelliset säännökset tutkintaryhmän
perustamisesta, kokoonpanosta ja tehtävistä.
Lain soveltamisalaa ei rajoitettaisi Euroopan
unionin jäsenvaltioihin, koska tutkintaryhmi-
en perustaminen myös muiden valtioiden,
erityisesti Viron ja Venäjän, kanssa on osoit-
tautunut tarpeelliseksi.

Artiklan 2 kohdan mukaan yhteisen tutkin-
taryhmän perustamista koskevassa pyynnös-
sä on annettava eurooppalaisen oikeusapuso-
pimuksen 14 artiklan asiaa koskevissa mää-
räyksissä ja Benelux-yleissopimuksen 37 ar-
tiklassa tarkoitetut tiedot, sekä tehtävä ehdo-
tus tutkintaryhmän kokoonpanosta. Vuoden
1959 yleissopimuksen 14 artiklan mukaan
keskinäistä oikeusapua koskevassa pyynnös-
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sä tulee mainita pyynnön esittävä viranomai-
nen (a alakohta), pyydetty toimenpide ja sen
perusteet (b alakohta), mahdollisuuksien mu-
kaan pyynnössä tarkoitetun henkilön kansa-
laisuus ja henkilöllisyys (c alakohta) sekä
tarvittaessa sen henkilön nimi ja osoite, jolle
tiedoksianto on toimitettava (d alakohta). Yh-
teisen tutkintaryhmän perustamista koskevan
pyynnön osalta a ja b alakohdissa mainitut
tiedot ovat olennaisia.

Pyyntö yhteisen tutkintaryhmän perustami-
seksi olisi luonteeltaan oikeusapupyyntö ja
siihen sovellettaisiin oikeusapupyyntöä kos-
kevia säännöksiä. Rikosoikeusapulain 7 §:n
2 momentissa mainitaan ne tiedot, jotka oi-
keusapupyynnön tulee sisältää siltä osin kuin
ne ovat tarpeellisia pyynnön asianmukaisen
toimeenpanon kannalta. Luettelo sisältää
myös vuoden 1959 yleissopimuksen 14 artik-
lassa mainitut tiedot. Luettelo ei ole tyhjen-
tävä, vaan oikeusapupyyntöön voidaan ottaa
muitakin pyynnön täytäntöönpanon kannalta
tärkeitä tietoja. Yhteisen tutkintaryhmän pe-
rustamista koskevassa pyynnössä on mainit-
tava myös se, minkä valtioiden toimivaltais-
ten viranomaisten tai muiden tahojen osallis-
tumista tutkintaryhmään pyynnön esittävä
valtio ehdottaa. Tältä osin lakiin ei ole tarvet-
ta ottaa nimenomaista säännöstä.

Artiklan 3 kohdan mukaan yhteinen tutkin-
taryhmä työskentelee tutkintaryhmän perus-
taneiden jäsenvaltioiden alueella seuraavien
yleisten edellytysten mukaisesti:

a) Tutkintaryhmän johtaja on rikostutkin-
taan osallistuvan toimivaltaisen viranomaisen
edustaja siitä jäsenvaltiosta, jossa tutkinta-
ryhmä toimii. Tutkintaryhmän johtaja toimii
kansallisen lainsäädännön mukaisen toimi-
valtansa rajoissa. Yleissopimuksen selitys-
muistion mukaan määräys tarkoittaa, että
ryhmän johtajuus vaihtuu aina tapauskohtai-
sesti, jos ryhmä suorittaa tutkintaa useam-
massa kuin yhdessä jäsenvaltiossa.

b) Tutkintaryhmä noudattaa toiminnassaan
sen jäsenvaltion lainsäädäntöä, jossa se toi-
mii. Ryhmän jäsenet suorittavat tehtävänsä
tutkintaryhmän johtajan johdolla ottaen
huomioon ehdot, jotka heidän omat viran-
omaisensa ovat asettaneet ryhmän perustami-
sesta tehdyssä sopimuksessa.

c) Jäsenvaltio, jonka alueella tutkintaryhmä
toimii, vastaa ryhmän toiminnan vaatimista

järjestelyistä.
Esityksessä ehdotetaan, että lakiin yhteisis-

tä tutkintaryhmistä otettaisiin selvyyden
vuoksi säännös siitä, että tutkintaryhmä toi-
mii Suomen alueella Suomen viranomaisten
johdon ja valvonnan alaisena. Suorittaessaan
tutkintaa Suomessa tutkintaryhmän on toi-
mittava Suomen lainsäädännön mukaisesti.
Myös tutkintaryhmän johtajan, joka siis on
suomalainen virkamies, toimivalta määräytyy
tällöin Suomen lainsäädännön mukaan.

Artiklan 4 kohdan mukaan yhteiseen tut-
kintaryhmään lähetetyillä jäsenillä tarkoite-
taan puitepäätöksessä niitä tutkintaryhmän
jäseniä, jotka tulevat muista jäsenvaltioista
kuin siitä jäsenvaltiosta, jossa ryhmä toimii.

Artiklan 5 kohdan mukaan yhteiseen tut-
kintaryhmään lähetetyillä jäsenillä on oikeus
olla läsnä silloin, kun toimintajäsenvaltiossa
toteutetaan tutkintatoimia. Tutkintaryhmän
johtaja voi kuitenkin erityisistä syistä päättää
toisin sen valtion lainsäädännön mukaisesti,
jossa ryhmä toimii. Yleissopimuksen seli-
tysmuistion mukaan erityisillä syillä tarkoite-
taan esimerkiksi todistelun vastaanottamista
seksuaalirikoksista etenkin, jos uhrit ovat
lapsia. Päätös lähetetyn jäsenen läsnäolon
kieltämisestä ei saa perustua yksinomaan sii-
hen, että tämä on ulkomaalainen. Tietyissä
tapauksissa tällainen päätös voidaan tehdä
operatiivisista syistä.

Artiklan 6 kohdan mukaan yhteisen tutkin-
taryhmän johtaja voi sen jäsenvaltion lain-
säädännön mukaisesti, jossa ryhmä toimii,
antaa tutkintaryhmään lähetettyjen jäsenten
vastata joidenkin tutkintatoimien toteuttami-
sesta. Tutkintatoimenpiteiden toteuttaminen
edellyttää, että toimintajäsenvaltio ja lähettä-
vän jäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset
ovat hyväksyneet asian. Yleissopimuksen se-
litysmuistion mukaan hyväksyntä voi sisältyä
ryhmän perustamisesta tehtyyn sopimukseen
tai se voidaan antaa myöhemmin. Hyväksyn-
tä voi olla yleisessä muodossa tai se voidaan
rajoittaa koskemaan erityistapauksia tai -
tilanteita. Artiklan 6 kohta ei velvoita jäsen-
valtioita antamaan tutkintaryhmän jäsenille
oikeuksia tutkintatoimenpiteiden suorittami-
seen.

Esityksessä ehdotetaan, että tutkintaryh-
mään kuuluvilla vieraan valtion viranomaisil-
la olisi rikosoikeusapulain 10 §:n mukaiset
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oikeudet. Selvyyden vuoksi tästä ehdotetaan
otettavaksi säännös lakiin yhteisistä tutkinta-
ryhmistä. Säännöksen mukaan tutkintaryh-
mään kuuluvilla henkilöillä olisi oikeus
Suomen lain mukaisesti olla läsnä tutkintaan
liittyvää toimenpidettä suoritettaessa. Esitut-
kintaviranomaisen luvalla heillä olisi esitut-
kintaa toimitettaessa oikeus osallistua asian
käsittelyyn ja esittää kuulusteltaville kysy-
myksiä. Säännöksessä todettaisiin selvyyden
vuoksi myös se, että tutkintaryhmään kuulu-
vaan henkilöön voitaisiin soveltaa pakkokei-
nolain 4 luvun 8 §:n ja 5 luvun 4 §:n 1 mo-
mentin säännöksiä asiantuntijasta tai muusta
henkilöstä. Tutkintaryhmään kuuluva henkilö
voisi siten olla apuna kotietsinnässä silloin,
kun se harkitaan tarpeelliseksi. Hän voisi
myös tutkinnanjohtajan osoituksen mukaises-
ti tarkastaa yksityisiä asiakirjoja. Edellä tar-
koitetut oikeudet ovat läsnäolo-oikeuteen liit-
tyviä, eikä toimenpiteiden suorittamista var-
ten tarvitse erikseen pyytää puitepäätöksessä
tarkoitettua lupaa siltä valtiolta, joka on lä-
hettänyt jäsenen tutkintaryhmään.

Käytännössä on esiintynyt tarvetta sille, et-
tä vieraan valtion virkamies voisi joissain ti-
lanteissa suorittaa esitutkintakuulustelun
omalla kielellään. Tulkinnanvaraisena on
käytännössä pidetty sitä, miten pitkälle ri-
kosoikeusapulain 10 §:n säännös kysymysten
esittämisoikeudesta mahdollistaa kuuluste-
lemisen. Sen vuoksi esityksessä ehdotetaan,
että tutkinnanjohtaja voisi antaa tutkintaryh-
mään kuuluvalle vieraan valtion virkamiehel-
le oikeuden kuulustelun suorittamiseen. Kuu-
lustelu suoritettaisiin kuitenkin aina tutkin-
nanjohtajan johdon ja valvonnan alaisena.
Kuulustelun suorittaminen edellyttäisi myös
lupaa siltä valtiolta, joka on lähettänyt vir-
kamiehen tutkintaryhmään. Kuulusteluoike-
uksien antaminen vieraan valtion virkamie-
helle tarkoittaisi sitä, että vieraan valtion vir-
kamiehelle annettaisiin tältä osin oikeus jul-
kisen vallan käyttämistä tarkoittavan tehtä-
vän suorittamiseen Suomessa.

Kun tutkintaryhmä toimii vieraassa valtios-
sa, siihen kuuluvan Suomen virkamiehen
toimivalta määräytyy sen valtion lainsäädän-
nön mukaan, jossa tutkintaryhmä toimii. Täs-
tä asiasta ei ole tarvetta ottaa säännöstä la-
kiin.

Artiklan 7 kohdan mukaan yhteisen tutkin-

taryhmän työn edellyttäessä tutkintatoimien
toteuttamista jossakin tutkintaryhmän perus-
taneista jäsenvaltioista, kyseisen jäsenvaltion
tutkintaryhmään lähettämät jäsenet voivat
pyytää omia toimivaltaisia viranomaisiaan
toteuttamaan kyseiset toimet. Toimia harki-
taan asianomaisessa jäsenvaltiossa samoilla
edellytyksillä, joita sovellettaisiin, jos toi-
menpiteiden toteuttamista pyydettäisiin ko-
timaisen tutkinnan yhteydessä. Yleissopi-
muksen selitysmuistiossa selvennetään, että
kohdan tarkoittamassa tilanteessa ei tarvitse
toimittaa oikeusapupyyntöä. Säännöksen tar-
koituksena on yksinkertaistaa ja helpottaa
menettelyä silloin, kun tutkintaa tehdään use-
assa valtiossa.

Voimassa olevaan lainsäädäntöön ei sisälly
säännöstä edellä tarkoitetusta menettelystä.
Esityksessä ehdotetaan yhteisiä tutkintaryh-
miä koskevan lakiin otettavaksi 1 artiklan 7
kohtaa vastaava säännös.

Artiklan 8 kohdan mukaan yhteisen tutkin-
taryhmä tarvitessa oikeusapua joltakin muul-
ta jäsenvaltiolta kuin yhteisen tutkintaryhmän
perustaneilta jäsenvaltioilta tai joltain kol-
mannelta valtiolta toimintavaltion toimival-
taiset viranomaiset voivat esittää oikeusapu-
pyynnön kyseisen valtion toimivaltaisille vi-
ranomaisille asiaa koskevien oikeudellisten
välineiden tai järjestelyjen mukaisesti.

Säännöksessä selvennetään sitä, että toi-
mintajäsenvaltion on asiassa tavanomaisesti
sovellettavien sääntöjen mukaisesti esitettävä
oikeusapupyyntö, jos oikeusapua tarvitaan
muulta kuin tutkintaryhmän perustaneelta
valtiolta. Säännös ei edellytä lainsäädännön
muuttamista.

Artiklan 9 kohdan mukaan yhteisen tutkin-
taryhmän jäsen voi maansa kansallisen lain-
säädännön mukaisesti ja toimivaltansa rajois-
sa toimittaa yhteisen tutkintaryhmän suorit-
tamaa rikostutkintaa varten tutkintaryhmälle
tietoja, jotka ovat saatavilla hänet lähettä-
neessä jäsenvaltiossa.

Säännöksessä ei tarkemmin määritellä sitä,
minkälaisia tietoja yhteisen tutkintaryhmän
jäsenen olisi voitava toimittaa tutkintaryh-
mälle, vaan tietojen toimittaminen määräytyy
yhteisen tutkintaryhmän jäsenen kansallisen
lainsäädännön mukaisesti. Säännös ei siis
edellytä lainsäädäntömuutoksia.

Viranomaisten toiminnan julkisuudesta an-
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netun lain (621/1999) 30 §:ssä säädetään sa-
lassa pidettävien tietojen luovuttamisesta vie-
raan valtion viranomaiselle. Säännöksen mu-
kaan sen lisäksi, mitä laissa erikseen sääde-
tään, viranomainen voi antaa salassa pidettä-
västä asiakirjasta tiedon ulkomaan viran-
omaiselle tai kansainväliselle toimielimelle,
jos ulkomaan ja Suomen viranomaisen väli-
sestä yhteistyöstä määrätään Suomea sitovas-
sa kansainvälisessä sopimuksessa tai sääde-
tään Suomea velvoittavassa säädöksessä ja
tieto asiakirjasta voitaisiin tämän lain mu-
kaan antaa yhteistyötä Suomessa hoitavalle
viranomaiselle.

Rikosoikeusapulain 25 a §:ssä säädetään li-
säksi siitä, milloin salassa pidettäviä asiakir-
joja voidaan luovuttaa vieraan valtion viran-
omaiselle käytettäviksi todisteina. Säännök-
sen mukaan viranomaisten toiminnan julki-
suudesta annetussa laissa tai muussa laissa
säädetyn salassapitovelvollisuuden estämättä
myös salassa pidettäviä tietoja sisältäviä
asiakirjoja saa vieraan valtion oikeusapu-
pyynnön perusteella luovuttaa käytettäväksi
todisteena rikosasiassa, jollei tiedon tai asia-
kirjan luovuttamista ulkomaille tai käyttämis-
tä todisteena ole laissa kielletty tai rajoitettu.
Oikeus luovuttaa salassa pidettäviä tietoja ei
kuitenkaan koske tietoja, jotka niiden haltija
on saanut luvan perusteella tieteellistä tutki-
musta, tilastointia tai viranomaisten suunnit-
telu- ja selvitystehtäviä varten.

Artiklan 10 kohdan mukaan tietoja, joita
jäsen tai lähetetty jäsen laillisesti saa kuulu-
essaan yhteiseen tutkintaryhmään ja jotka ei-
vät muuten olisi asianomaisten jäsenvaltioi-
den toimivaltaisten viranomaisten saatavissa,
voidaan käyttää seuraaviin tarkoituksiin:

a) Niihin tarkoituksiin, joita varten tutkin-
taryhmä on perustettu.

b) Rikosten paljastamiseen, tutkintaan ja
niitä koskevaan syytteeseenpanoon edellyttä-
en, että valtio, jossa tiedot saatiin käyttöön,
on antanut tähän ennakolta luvan. Tämä lupa
voidaan olla antamatta ainoastaan tapauksis-
sa, joissa tietojen käyttö voisi vaarantaa ri-
kostutkinnan kyseisessä jäsenvaltiossa tai
joissa kyseinen jäsenvaltio voisi kieltäytyä
keskinäisestä oikeusavusta.

c) Yleiselle turvallisuudelle aiheutuvan vä-
littömän ja vakavan uhan ehkäisemiseksi ja
vaikuttamatta b alakohtaan, jos myöhemmin

aloitetaan rikostutkinta.
d) Muihin tarkoituksiin sen mukaisesti kuin

ryhmän perustaneet jäsenvaltiot sopivat.
Yleissopimuksen selitysmuistioon on kir-

jattu Irlannin valtuuskunnan neuvotteluissa
esiintuoma kanta. Sen mukaan laillisesti saa-
tuihin tietoihin sisältyvän vapaaehtoisen to-
distajan lausunnon käyttämiseen muuhun
tarkoitukseen kuin siihen, mihin yhteinen
tutkintaryhmä on perustettu, vaaditaan todis-
tajan lupa, elleivät c alakohdassa mainitut
vaatimukset yleiselle turvallisuudelle aiheu-
tuvasta välittömästä ja vakavasta uhasta täy-
ty. Artiklan teksti ei sisällä määräyksiä asias-
ta, mutta yleissopimuksen selitysmuistion
mukaan on artiklan hengen mukaista, että täl-
laisista asioista keskustellaan ryhmän perus-
taneiden jäsenvaltioiden kesken ja että todis-
tajan lupaa pyydetään tarvittaessa.

Eräissä tilanteissa on epäselvää, mitä val-
tiota 10 kohdan b alakohdassa tarkoitetaan
sillä valtiolla, ”jossa tiedot saatiin käyttöön”.
Jos tutkintaryhmä saa tiedot käyttöön yhdes-
sä valtiossa, mutta toinen valtio toimittaa ne,
lienee tarkoitettu, että lupa on pyydettävä
tiedot alun perin käyttöön saaneelta ja ne
toimittaneelta valtiolta eikä siltä valtiolta,
jossa tutkintaryhmä toimi saadessaan tiedot
käyttöönsä.

Yleissopimuksen henkilötietojen suojaa
koskevan 23 artiklan 5 kohdassa todetaan, et-
tä yleissopimuksen 13 artiklan 10 kohdan
määräyksiä sovelletaan ensisijaisina 23 artik-
laan nähden silloin, kun kysymys on yhteisiä
tutkintaryhmiä koskevaa 13 artiklaa sovellet-
taessa saaduista tiedoista.

Myös yleissopimuksen 23 artiklan 1 koh-
dan c alakohdassa mainitaan tietojenkäyttö-
perusteena yleistä turvallisuutta koskevan vä-
littömän ja vakavan uhan ehkäiseminen.
Yleissopimuksen selitysmuistion mukaan kä-
site on sama kuin yleissopimuksen 20 artik-
lan 4 kohdan b alakohdassa. Selitysmuistion
mukaan ilmaisua ei pidä ymmärtää liian sup-
peasti, vaan se kattaa esimerkiksi toteutetta-
vat toimenpiteet, kun kyseessä on ihmishen-
keen kohdistuva uhka, huumausainerikokset
ja muut vastaavanlaiset törkeät rikokset. Seli-
tysmuistion maininnan valossa määräystä
voitaneen tulkita niin, että tietoja voidaan
käyttää laajemminkin kuin pelkästään laajalle
ihmisjoukolle vakavaa vaaraa aiheuttavien
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rikosten torjumiseen. Puitepäätöksen sään-
nöstä lienee tulkittava tältä osin samoin kuin
yleissopimusta.

Rikosoikeusapulain 27 §:n 1 momentin
mukaan Suomen viranomaisen pyytäessä oi-
keusapua vieraan valtion viranomaiselta on
asiakirjojen ja muiden tallenteiden salassapi-
dosta, vaitiolovelvollisuudesta sekä asian-
osaisten ja viranomaisten tiedonsaantioikeu-
desta voimassa, mitä Suomen laissa sääde-
tään. Saman pykälän 2 momentin mukaan
1 momentissa säädetyn lisäksi on noudatetta-
va, mitä Suomen ja vieraan valtion välillä
voimassa olevassa sopimuksessa taikka oike-
usapua antaneen valtion asettamissa ehdoissa
on määrätty salassapidosta, vaitiolovelvolli-
suudesta, tietojen käytön rajoituksista taikka
luovutetun aineiston palauttamisesta tai hä-
vittämisestä.

Oikeusapupyynnön avulla saatujen tietojen
salassapitoon, vaitiolovelvollisuuteen ja tie-
tojen käytön rajoituksiin sovelletaan siis
Suomen lainsäädäntöä samalla tavoin kuin
muullakin tavalla saatuihin tietoihin. Sen li-
säksi oikeusapua antanut valtio voi asettaa
ehtoja ja antaa määräyksiä salassapidosta tai
tietojen käytön rajoituksista esimerkiksi si-
ten, että se velvoittaa noudattamaan joitain
sen lainsäädännössä olevia rajoituksia taikka
edellyttää, että tietoja käytetään vain siihen
tarkoitukseen, johon ne on annettu. Asiasta
on myös voitu sopia Suomen ja vieraan val-
tion välillä voimassa olevassa sopimuksessa.

Puitepäätöksessä rajoitetaan oikeutta käyt-
tää tutkintaryhmän toiminnassa saatuja tieto-
ja. Esityksessä ehdotetaan yhteisiä tutkinta-
ryhmiä koskevaan lakiin otettavaksi puite-
päätöksen edellyttämä säännös Suomen vi-
ranomaisten oikeudesta käyttää tietoja. Sään-
nöksessä on lisäksi otettava huomioon, että
tietojen käytön rajoitukset eivät välttämättä
määräydy puitepäätöksessä säädetyllä taval-
la, jos tutkintaryhmä on perustettu muun val-
tion kuin Euroopan unionin jäsenvaltion
kanssa.

Artiklan 11 kohdan mukaan puitepäätöksen
säännökset eivät vaikuta muihin yhteisten
tutkintaryhmien perustamista tai toimintaa
koskeviin voimassa oleviin säännöksiin tai
järjestelyihin.

Artiklan 12 kohdan mukaan voidaan sopia,
että muutkin henkilöt kuin ryhmän perusta-

neiden jäsenvaltioiden toimivaltaisten viran-
omaisten edustajat voivat osallistua yhteisen
tutkintaryhmän toimintaan siinä määrin, kuin
se asianosaisten jäsenvaltioiden lainsäädän-
nön ja näiden valtioiden välillä sovellettavien
oikeudellisten välineiden määräysten mukaan
on mahdollista. Näitä henkilöitä voivat olla
esimerkiksi Euroopan unionista tehdyn so-
pimuksen määräysten nojalla perustettujen
elinten virkamiehet. Ryhmän jäsenille ja lä-
hetetyille jäsenille tämän artiklan nojalla an-
netut oikeudet eivät koske kyseisiä henkilöi-
tä, ellei sopimuksessa nimenomaisesti toisin
todeta.

Yleissopimuksen selitysmuistiossa selven-
netään, että tällaisia Euroopan unionin vir-
kamiehiä voisivat olla esimerkiksi Europolin
tai Eurojustin virkamiehet edellyttäen, että
niiden virkamiehillä olisi tulevaisuudessa
toimivalta osallistua tutkintaryhmien toimin-
taan. Myös komission, erityisesti OLAF:in
eli ”petoksentorjuntayksikön” virkamiesten
osallistuminen voisi olla mahdollista. Puite-
päätöksen johdanto-osassa todetaan, että
myös kolmansien maiden viranomaisten ja
erityisesti Yhdysvaltojen lainvalvontaviran-
omaisten osallistumisesta voitaisiin sopia.
Määräys ei sulje pois myöskään muiden ta-
hojen kuten kansainvälisten järjestöjen edus-
tajien osallistumista ryhmän toimintaan. Li-
säksi yleissopimuksen selitysmuistion mu-
kaan 12 kohdan nojalla tutkintaryhmään
osallistuvat henkilöt antavat pääasiassa tukea
tai neuvoja, eikä heillä ole oikeutta hoitaa
ryhmän jäsenten tai lähetettyjen jäsenten teh-
täviä eikä käyttää 10 kohdassa tarkoitettuja
tietoja, ellei asianomaisten jäsenvaltioiden
välillä asiasta tehty sopimus sitä salli.

Europolin ja Eurojustin edustajien osallis-
tuminen tutkintaryhmään määräytyisi sen pe-
rusteella, onko Europolia ja Eurojustia kos-
kevissa instrumenteissa niiden virkamiehille
annettu tällaista toimivaltaa. Euroopan unio-
nin neuvostossa on vireillä Europolia koske-
van yleissopimuksen muuttaminen siten, että
siihen otettaisiin määräykset Europolin vir-
kamiesten osallistumista yhteisiin tutkinta-
ryhmiin.

Esityksessä ehdotetaan, että tutkintaryhmä
koostuisi sen perustaneiden valtioiden toimi-
valtaisista viranomaisista, mutta tutkintaryh-
mään voisi kuulua myös muita henkilöitä.
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Lainsäädäntö mahdollistaisi siten myös mui-
den kuin tutkintaryhmän perustaneiden valti-
oiden virkamiesten osallistumisen tutkinta-
ryhmään. Kaikilla tutkintaryhmään kuuluvil-
la henkilöillä olisi muutoin samat toimival-
tuudet, mutta kuulustelun voisi suorittaa vain
tutkintaryhmän perustaneen vieraan valtion
virkamies. Tällä hetkellä ei ole tarvetta antaa
Europolin tai Eurojustin virkamiehille kuu-
lusteluoikeutta, koska heillä ei EU:n instru-
menttien mukaan ole toimivaltaa kuulustelu-
jen suorittamiseen jäsenvaltioissa.

Virkamiesten rikosoikeudellinen vastuu

Puitepäätöksen 2 artikla koskee toisen jä-
senvaltion alueella toimivien virkamiesten
rikosoikeudellista vastuuta. Sen mukaan 1 ar-
tiklassa tarkoitettujen tehtävien aikana muun
jäsenvaltion kuin toimintajäsenvaltion lähet-
tämien virkamiesten katsotaan olevan toimin-
tajäsenvaltion virkamiehiä sellaisten rikosten
osalta, joiden kohteeksi he joutuvat tai joita
he tekevät.

Artikla perustuu Schengenin sopimuksen
soveltamisesta tehdyn yleissopimuksen 42
artiklaan. Kyseinen artikla on samansisältöi-
nen kuin puitepäätöksen 2 artikla, mutta se
koskee virkamiehiä, jotka toimivat toisen jä-
senvaltion alueella valtioiden rajat ylittävää
tarkkailua tai takaa-ajoa koskevan yhteistyön
perusteella.

Rikoslain säännöksiä, jotka koskevat Suo-
messa toimivan ulkomaisen virkamiehen ri-
kosoikeudellista asemaa, on muutettu 1 päi-
vänä lokakuuta 2002 voimaan tulleella rikos-
lain muuttamisesta annetulla lailla
(604/2002). Tietyt rikoslain säännökset so-
veltuvat ulkomaisiin virkamiehiin ja lisäksi
eräät säännökset sellaisiin ulkomaisiin vir-
kamiehiin, jotka toimivat Suomen alueella
kansainvälisen sopimuksen tai muun kan-
sainvälisen velvoitteen nojalla tarkastus-,
tarkkailu-, takaa-ajo- tai esitutkintatehtävissä.

Rikoslain 40 luvun 11 §:n mukaan ulko-
maisella virkamiehellä tarkoitetaan henkilöä,
joka on nimitetty tai valittu vieraan valtion
tai julkisen kansainvälisen järjestön, toimie-
limen tai tuomioistuimen hallinnolliseen tai
oikeudelliseen virkaan tai tehtävään tai joka
muuten hoitaa julkista tehtävää vieraan valti-
on tai julkisen kansainvälisen järjestön, toi-

mielimen tai tuomioistuimen puolesta. Ri-
koslain 16 luvun 20 §:n 3 momentin ja 40 lu-
vun 12 §:n 3 momentin soveltamisalasään-
nösten nojalla ulkomaisiin virkamiehiin so-
velletaan rikoslain 16 luvun lahjuksen anta-
mista (13 §) ja törkeää lahjuksen antamista
(14 §) koskevia säännöksiä sekä rikoslain
40 luvun lahjuksen ottamista (1 §), törkeää
lahjuksen ottamista (2 §), lahjusrikkomusta
(3 §) ja menettämisseuraamusta (14 §) kos-
kevia säännöksiä.

Ulkomaisiin virkamiehiin, jotka toimivat
Suomen alueella kansainvälisen sopimuksen
tai muun kansainvälisen velvoitteen nojalla
tarkastus-, tarkkailu-, takaa-ajo- tai esitutkin-
tatehtävissä, sovelletaan rikoslain 16 luvun
20 §:n 1 ja 2 momentin soveltamisalasään-
nösten nojalla rikoslain 16 luvun virkamie-
hen väkivaltaista vastustamista koskevaa
1 §:ää, virkamiehen vastustamista koskevaa
2 §:ää, haitantekoa virkamiehelle koskevaa
3 §:ää ja virkavallan anastusta koskevaa
9 §:ää. Rikoslain 21 luvun 18 §:n sovelta-
misalasäännöksen nojalla kyseiset virkamie-
het rinnastetaan kansalliseen virkamieheen
rikoslain 21 luvun 2 §:n 1 momentin 4 koh-
dan mukaisessa murhan tunnusmerkistössä.
Rikoslain 40 luvun 12 §:n 3 momentin sovel-
tamisalasäännöksen mukaan kyseisiin virka-
miehiin sovelletaan myös rikoslain 40 luvun
virkasalaisuuden rikkomista ja tuottamuksel-
lista virkasalaisuuden rikkomista koskevaa
5 §:ää, virka-aseman väärinkäyttämistä kos-
kevaa 7 §:ää, törkeää virka-aseman väärin-
käyttämistä koskevaa 8 §:ää, virkavelvolli-
suuden rikkomista koskevaa 9 §:ää sekä tuot-
tamuksellista virkavelvollisuuden rikkomista
koskevaa 10 §:ää.

Puitepäätöksen 1 artiklan nojalla Suomessa
toimivat toisen jäsenvaltion virkamiehet ovat
rikoslain 40 luvun 11 §:n määritelmän mu-
kaisia ulkomaisia virkamiehiä, joten heihin
voidaan soveltaa rikoslain ulkomaisiin vir-
kamiehiin soveltuvia säännöksiä. He ovat
myös rikoslain määritelmän mukaisia sellai-
sia ulkomaisia virkamiehiä, jotka toimivat
Suomen alueella kansainvälisen sopimuksen
tai muun kansainvälisen velvoitteen nojalla
esitutkintatehtävissä, joten heihin voidaan
soveltaa myös tällaisiin virkamiehiin sovel-
tuvia rikoslain säännöksiä. Kyseiset säännök-
set rinnastavat laajasti puitepäätöksen nojalla
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Suomessa toimivan virkamiehen suomalai-
seen virkamieheen. Voimassaolevan lainsää-
dännön voidaan katsoa täyttävän puitepää-
töksen velvoitteet.

Virkamiesten yksityisoikeudellinen vastuu

Puitepäätöksen 3 artikla sisältää määräyk-
set vahingonkorvausvastuun määräytymises-
tä, kun virkamiehet toimivat yhteisen tutkin-
taryhmän jäseninä toisen jäsenvaltion alueel-
la. Artikla on yhdenmukainen Schengenin
yleissopimuksen 43 artiklan kanssa. Schen-
genin yleissopimuksen 43 artikla koskee kui-
tenkin rajat ylittävää takaa-ajoa ja tarkkailua.

Artiklan 1 kohdan mukaan virkamiesten
toimiessa 1 artiklan mukaisesti toisessa jä-
senvaltiossa virkamiehet lähettänyt valtio on
vastuussa virkamiesten tehtävän aikana aihe-
uttamista vahingoista sen jäsenvaltion lain-
säädännön mukaisesti, jonka alueella nämä
toimivat.

Artiklan 2 kohdan mukaan jäsenvaltion,
jonka alueella 1 kohdassa tarkoitettu vahinko
aiheutuu, on hyvitettävä vahinko samoin
edellytyksin kuin omien virkamiestensä ai-
heuttama vahinko. Säännöksessä rinnastetaan
toisen jäsenvaltion virkamiehet toimintaval-
tion virkamiehiin suhteessa vahingon kärsi-
neeseen. Toimintavaltio on oman lainsäädän-
tönsä mukaisesti ensisijaisessa korvausvas-
tuussa myös toisen valtion virkamiesten ai-
heuttamista vahingoista.

Artiklan 3 ja 4 kohdassa taas säädetään
korvausvastuun määräytymisestä valtioiden
välillä. Artiklan 3 kohdan mukaan jäsenval-
tio, jonka virkamiehet ovat aiheuttaneet va-
hinkoa henkilölle jonkin toisen jäsenvaltion
alueella, korvaa tälle toiselle jäsenvaltiolle
kaikki tämän vahingon uhreille tai heidän oi-
keudenomistajilleen maksamat korvaukset.
Säännöksen mukaan vahingon kärsineelle
korvausvastuussa olevalla toimintavaltiolla
on siis takautumisoikeus siihen valtioon näh-
den, jonka virkamiehet ovat aiheuttaneet va-
hingon.

Artiklan 4 kohdan mukaan kukin jäsenval-
tio pidättyy 1 kohdassa tarkoitetussa tapauk-
sessa pyytämästä kärsimiensä vahinkojen
korvaamista toiselta jäsenvaltiolta. Se ei kui-
tenkaan rajoita jäsenvaltion oikeuksia kol-
mansiin osapuoliin nähden ja 3 kohdan so-

veltamista. Jäsenvaltiot siis sitoutuvat siihen,
etteivät ne muissa kuin 3 kohdassa mainituis-
sa tilanteissa vaadi toisiltaan korvausta.
Säännöksessä ei kuitenkaan rajoiteta jäsen-
valtioita vaatimasta korvausta kolmansilta
osapuolilta, joilla yleissopimuksen selitys-
muistion mukaan tarkoitetaan esimerkiksi
vahingon aiheuttaneita virkamiehiä.

Schengenin yleissopimuksen kansallisen
voimaansaattamisen yhteydessä säädettiin
poliisilakiin uusi 22 a ja 30 a §, joissa sääde-
tään vieraan valtion poliisimiehen suoritta-
masta rajan ylittävästä takaa-ajosta ja tark-
kailusta. Schengenin yleissopimuksen 43 ar-
tikla edellytti, että poliisilakiin otettiin sään-
nös myös vahingonkorvausvastuusta. Takaa-
ajoa koskevan poliisilain 22 a §:n 4 momen-
tin mukaan vieraan valtion poliisimiehen
toimenpiteistä sivulliselle aiheutuneen va-
hingon korvaamisesta on voimassa, mitä po-
liisilain 47 §:n 2 momentissa säädetään kor-
vauksen suorittamisesta. Kyseisen poliisilain
säännöksen mukaan valtion varoista korva-
taan sellaiset välittömät kustannukset, jotka
ovat aiheutuneet sivulliselle henkilölle polii-
sin suorittamasta pakkotoimenpiteestä.

Poliisilain säännökset eivät kata kaikkia
puitepäätöksessä tarkoitettuja tilanteita. Yh-
teisiin tutkintaryhmiin voi kuulua muitakin
kuin poliisimiehiä ja vahinko voi aiheutua
muustakin toiminnasta kuin poliisin suorit-
tamasta pakkotoimenpiteestä. Poliisilain
säännös on myös rajoitettu vain takaa-ajoon.
Puitepäätöksen 3 artikla edellyttää sen vuoksi
vahingonkorvausvastuuta koskevan säännök-
sen ottamista lakiin.

Täytäntöönpano

Puitepäätöksen 4 artiklan mukaan jäsenval-
tioiden on toteutettava puitepäätöksen edel-
lyttämät toimenpiteet 1 päivään tammikuuta
2003 mennessä. Sen vuoksi esityksessä ehdo-
tettujen lakien olisi tultava voimaan viimeis-
tään tuolloin.

4. Esityksen vaikutukset

Yhteisten tutkintaryhmien perustaminen
helpottaa ja tehostaa rajat ylittävää esitutkin-
tayhteistyötä. Tutkintaryhmistä toivotaan
olevan apua erityisesti organisoidun, useisiin



HE 186/2002 vp12

valtioihin ulottuvan rikollisuuden selvittämi-
sessä. On vaikea esittää arvioita siitä, kuinka
paljon yhteisiä tutkintaryhmiä tullaan perus-
tamaan. Tutkintaryhmien perustaminen on
mahdollista jo voimassa olevan lainsäädän-
nön nojalla, joten ryhmien lukumäärä tuskin
lisääntyy kovin merkittävästi. Puitepäätöksen
täytäntöönpano kaikissa EU:n jäsenvaltioissa
saattaa kuitenkin lisätä jäsenvaltioiden välis-
ten tutkintaryhmien lukumäärää. Käytännös-
sä joudutaan myös miettimään sitä, peruste-
taanko rajat ylittävän rikoksen tutkintaa var-
ten yhteinen tutkintaryhmä vai suoritetaanko
esitutkintaa muutoin yhteistyössä vieraan
valtion viranomaisten kanssa.

Jotta yhteisiä tutkintaryhmiä voitaisiin
hyödyntää mahdollisimman tehokkaasti, tut-
kintaryhmiin osallistuville viranomaisille tu-
lisi järjestää koulutusta. Koulutuksesta aiheu-
tuu jonkin verran kustannuksia pääosin sisä-
asiainministeriön, mutta osin myös oikeus-
ministeriön ja valtiovarainministeriön toimi-
alalle. Tarvittava koulutus voitaneen kuiten-
kin järjestää nykyisen koulutusjärjestelmän
puitteissa ilman lisäresursseja.

Tutkintaryhmien perustamisesta aiheutu-
viin kustannuksiin sovelletaan yleistä periaa-
tetta, jonka mukaan oikeusavun antamisesta
aiheutuvista kustannuksista ei peritä korvaus-
ta pyynnön esittäneeltä valtiolta. Tämä pää-
sääntö on todettu myös rikosoikeusapulain
25 §:ssä. Tutkintaryhmien toimiminen Suo-
men alueella tarkoittaa sitä, että rikosten esi-
tutkinnassa on mukana myös vieraan valtion

viranomaisia. Tästä ei sinänsä aiheudu lisä-
kustannuksia. Jonkin verran kustannuksia voi
sen sijaa aiheutua suomalaisten virkamiesten
lähettämisestä yhteisen tutkintaryhmän jäse-
niksi vieraaseen valtioon. Nämä kustannuk-
set katetaan sen viranomaisen budjetista, joka
on lähettänyt jäsenen tutkintaryhmään. Kun
yhteisten tutkintaryhmien perustaminen on
ollut mahdollista nykyisenkin lainsäädännön
nojalla ja kun edellä mainitut kustannusvai-
kutukset ovat hyvin vähäisiä, esityksellä ei
ole merkittäviä valtiontaloudellisia vaikutuk-
sia.

5. Asian valmiste lu

Esitys on valmisteltu oikeusministeriössä
virkatyönä. Valmistelun aikana on kuultu si-
säasiainministeriön poliisiosastoa, Keskusri-
kospoliisia, Valtakunnansyyttäjänvirastoa ja
Tullihallitusta.

Hallitus on perustuslain 96 §:n 2 momentin
perusteella 11 päivänä lokakuuta 2001 lähet-
tänyt eduskunnalle kirjelmän ehdotuksesta
neuvoston puitepäätökseksi yhteisistä tutkin-
taryhmistä ja ehdotuksesta laaditun muistion
(U 65/2001 vp). Eduskunnan lakivaliokunta
on 26 päivänä lokakuuta 2001 antanut ehdo-
tuksesta lausunnon (LaVL 19/2001 vp), jossa
se yhtyy valtioneuvoston myönteiseen kan-
taan. Eduskunnan suuri valiokunta on 7 päi-
vänä marraskuuta 2001 yhtynyt lakivalio-
kunnan lausunnon mukaisesti valtioneuvos-
ton kantaan.
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YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT

1. Lakiehdotuksen perustelut

1.1. Laki yhteisistä tutkintaryhmistä

1 §. Yhteisen tutkintaryhmän perustaminen.
Pykälässä ehdotetaan säädettäväksi yhteisen
tutkintaryhmän perustamisesta. Pykälän 1
momentin mukaan Suomen toimivaltainen
esitutkintaviranomainen voisi yhdessä yhden
tai useamman vieraan valtion toimivaltaisen
viranomaisen kanssa sopia tutkintaryhmän
perustamisesta. Toimivaltainen esitutkintavi-
ranomainen on Suomessa yleensä poliisi,
mutta se voi olla myös tulliviranomainen tai
rajavartiolaitos silloin, kun esitutkinnan toi-
mittaminen kuuluu niiden tehtäviin.

Tutkintaryhmä perustettaisiin tietyn rikok-
sen taikka rikosten selvittämiseksi ja esitut-
kinnan toimittamiseksi. Tutkintaryhmän pe-
rustaminen edellyttäisi aina erillistä sopimus-
ta, jonka sisällöstä neuvoteltaisiin tutkinta-
ryhmään osallistuvien valtioiden kesken.
Tutkintaryhmän perustamisen edellytyksistä
ei ehdoteta säädettäväksi laissa, vaan esitut-
kintaviranomaisten harkintaan jätettäisiin se,
milloin tutkintaryhmän perustaminen olisi
tarpeellista. Tutkintaryhmän perustaminen
saattaisi olla tarpeellista varsinkin silloin,
kun esitutkinta on vaativaa ja koskee rikok-
sia, joilla on liittymäkohtia useaan valtioon.
Jos tutkinnan kuluessa ilmenisi tarvetta laa-
jentaa tutkintaryhmän suorittamaa esitutkin-
taa myös muihin rikoksiin tai ottaa tutkinta-
ryhmään mukaan uusia valtioita, tästä voitai-
siin sopia tutkintaryhmän perustaneiden val-
tioiden toimivaltaisten viranomaisten kesken.
Tutkintaryhmä perustettaisiin yleensä määrä-
ajaksi, jonka jatkamisesta voitaisiin sopia.

Pykälän 2 momentin mukaan tutkintaryh-
män perustamista koskevaa pyyntöä olisi kä-
siteltävä oikeusapupyyntönä. Rikosoikeusa-
pulain säännökset oikeusapupyynnöstä tuli-
sivat sovellettavaksi sekä silloin, kun Suomi
pyytäisi tutkintaryhmän perustamista että sil-
loin, kun Suomelta sitä pyydettäisiin. Pyyn-
nöt tutkintaryhmän perustamiseksi ohjattai-
siin poliisiviranomaisten osalta Keskusrikos-

poliisin kautta, vaikka paikallinen poliisivi-
ranomainen suorittaisi esitutkinnan ja osallis-
tuisi tutkintaryhmään.

2 §. Tutkintaryhmän kokoonpano. Pykäläs-
sä säädettäisiin tutkintaryhmän kokoon-
panosta. Tutkintaryhmä koostuisi sen perus-
taneiden valtioiden toimivaltaisista viran-
omaisista eli pääosin niistä viranomaisista,
joiden toimivaltaan esitutkinnan toimittami-
nen kuuluu. Suomessa tutkintaryhmään osal-
listuisi siten lähinnä poliisi, mutta siihen voi-
si kuulua myös tulliviranomaisia ja rajavar-
tiolaitoksen virkamiehiä silloin, kun esitut-
kinnan toimittaminen kuuluu niiden tehtä-
viin. Esitutkintaviranomaisten ja syyttäjien
välisen yhteistyön merkitys korostuu rikok-
sissa, joiden esitutkinnan toimittamiseksi tar-
vitaan yhteistä tutkintaryhmää. Sen vuoksi
esitutkintaviranomaisen tulisi ilmoittaa ri-
koksesta syyttäjälle mahdollisimman varhai-
sessa vaiheessa. Syyttäjän osallistuminen
tutkintaryhmään voisi myös olla tarpeellista.
Toimivaltaisten viranomaisten lisäksi tutkin-
taryhmään voisi kuulua myös muita henkilöi-
tä, kuten Eurojustin tai Europolin edustajia.
Tutkintaryhmän kokoonpanosta sovittaisiin
aina erikseen tutkintaryhmän perustamista
koskevassa sopimuksessa.

3 §. Tutkintaryhmän yleiset toimintaedelly-
tykset. Pykälässä ehdotetaan selvyyden vuok-
si säädettäväksi tutkintaryhmän yleisistä toi-
mintaedellytyksistä. Tutkintaryhmä toimisi
Suomessa Suomen viranomaisten johdon ja
valvonnan alaisena Suomen lainsäädännön
mukaisesti. Esitutkintaa johtaisi tällöin esi-
tutkintalain (449/1987) 14 §:n mukaisesti
määräytyvä tutkinnanjohtaja. Tutkintaryh-
män toimiessa vieraassa valtiossa sitä johtaisi
sen valtion toimivaltaisen viranomaisen
edustaja, jossa tutkintaryhmä toimii. Tutkin-
taryhmän johtajan toimivalta määräytyisi ai-
na hänen kansallisen lainsäädäntönsä mukai-
sesti.

4 §. Tutkintaryhmään kuuluvan henkilön
toimivaltuudet Suomessa. Pykälässä säädet-
täisiin tutkintaryhmään kuuluvien henkilöi-
den toimivallasta Suomen alueella. On mah-
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dollista, että heidän toimivaltaansa kuitenkin
rajoitettaisiin tässä ehdotettua suppeammaksi
tutkintaryhmän perustamista koskevassa so-
pimuksessa tai sitä olisi rajoitettu virkamie-
hen tutkintaryhmään lähettäneen valtion lain-
säädännössä taikka esimerkiksi Europolin
edustajien osalta heidän toimivaltuuksiaan
sääntelevissä instrumenteissa. Pykälässä eh-
dotettua laajempia toimivaltuuksia tutkinta-
ryhmään kuuluvat henkilöt eivät saisi käyttää
Suomessa.

Pykälän 1 momenttiin otettaisiin säännös,
jonka mukaan tutkintaryhmään kuuluvilla
henkilöillä olisi samat toimivaltuudet kuin
oikeusapupyynnön esittäneen valtion toimi-
valtaisilla viranomaisilla on rikosoikeusapu-
lain 10 §:n nojalla. Heillä olisi oikeus Suo-
men lain mukaisesti olla läsnä tutkintaan liit-
tyvää toimenpidettä suoritettaessa. Samoin
heillä olisi esitutkintaviranomaisen luvalla
oikeus osallistua asian käsittelyyn esitutkin-
taa toimitettaessa ja oikeus esittää kuulustel-
taville kysymyksiä. Oikeudella osallistua asi-
an käsittelyyn tarkoitettaisiin esimerkiksi si-
tä, että tutkintaryhmään kuuluva henkilö voi-
si tutkia esitutkinta-aineistoa ja tehdä ehdo-
tuksia jatkotoimenpiteiksi.

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin selvyy-
den vuoksi siitä, että tutkintaryhmään kuulu-
va henkilö voi pakkokeinolain 5 luvun 4 §:n
1 momentin mukaisesti olla toimitusmiehen
harkinnan mukaan apuna kotietsinnässä ja
saman lain 4 luvun 8 §:n nojalla tutkinnan-
johtajan osoituksen mukaisesti tutkia suljet-
tuja yksityisiä asiakirjoja. Tutkintaryhmän
tehokas toiminta edellyttää, että siihen kuu-
luvat henkilöt voivat tarvittaessa avustaa ko-
tietsinnässä ja tutustua esitutkinta-aineistoon.

Pykälän 3 momentissa mahdollistettaisiin
se, että tutkintaryhmään kuuluva vieraan val-
tion virkamies voisi tutkinnanjohtajan niin
määrätessä suorittaa kuulustelun. Pykälän 1
ja 2 momentissa mainittuja toimivaltuuksia
voitaisiin ehdotuksen mukaan soveltaa kaik-
kiin tutkintaryhmään kuuluviin henkilöihin,
kun taas kuulusteluoikeus voitaisiin antaa
vain vieraan valtion virkamiehelle. Rajoitus
on perusteltu sen vuoksi, että kuulustelun
suorittaminen on julkisen vallan käyttöä si-
sältävä tehtävä, jota ei ole perusteltua antaa
muun kuin viranomaisen tehtäväksi. Sään-
nöstä voitaisiin soveltaa esimerkiksi siten, et-

tä tutkintaryhmään kuuluva vieraan valtion
virkamies voisi kuulustella omalla kielellään
samaa kieltä äidinkielenään puhuvaa kuulus-
teltavaa. Tarvetta tällaiselle erityisjärjestelyl-
le saattaa esiintyä erityisesti silloin, jos vie-
raan valtion virkamies tuntee asian parhaiten
ja kuulusteltava osaa samaa kieltä.

Kuulustelu olisi aina suoritettava Suomen
lainsäädännön mukaisesti syylliseksi epäillyn
vähimmäisoikeuksia kunnioittaen. Ennen
kuulusteluoikeuden antamista vieraan valtion
virkamiehelle tutkinnanjohtajan olisi varmis-
tuttava siitä, että kuulustelija tuntee Suomen
lainsäädännön tältä osin. Se, miten kuuluste-
lun tulkkaus tai kääntäminen järjestettäisiin,
jäisi tapauskohtaisesti harkittavaksi. Kuulus-
telun tulisi kuitenkin aina tapahtua tutkinnan-
johtajan johdon ja valvonnan alla, joten tut-
kinnanjohtajan olisi ymmärrettävä kuuluste-
lun sisältö. Jokaisen kysymyksen ja vastauk-
sen tulkkaamista kuulustelutilanteessa ei kui-
tenkaan välttämättä edellytettäisi, mutta täl-
lainen menettely olisi suositeltavaa erityisesti
silloin, jos kuulusteltaisiin rikoksesta epäiltyä
ja mahdollinen syyte olisi tarkoitus nostaa
Suomessa. Kuulustelupöytäkirja laadittaisiin
yleensä kuulusteltavan käyttämällä kielellä,
vaikka esitutkintapöytäkirja laaditaankin
suomeksi tai ruotsiksi. Vieraan valtion vir-
kamies voisi suorittaa kuulustelun vain, jos
se valtio, joka on lähettänyt henkilön tutkin-
taryhmään, antaisi siihen luvan. Lupa voitai-
siin saada esimerkiksi tutkintaryhmän perus-
tamista koskevassa sopimuksessa tai tapaus-
kohtaisesti erikseen.

Varsinkin laajoissa ja monimutkaisissa ri-
kosoikeudenkäynneissä on viime vuosina esi-
tetty oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä
koskevia väitteitä, joissa on ollut kysymys
siitä, että esitutkintaa suorittaneiden poliisi-
miesten tai syyttäjän on väitetty ylittäneen
toimivaltansa ja loukanneen siten rikoksesta
epäillyn oikeuksia. Jos kuulustelun suorittaa
vieraan valtion virkamies, voi olla pelättävis-
sä, että tällaisia väitteitä esitetään. Tulkkauk-
sen puuttuessa väitteiden oikeellisuuden sel-
vittäminen saattaa olla vaikeaa, joskin myös
tällöin kuulustelussa mukana olevat Suomen
viranomaiset voivat tehdä havaintoja kuulus-
telijan ja kuulusteltavan käyttäytymisestä
kuulustelutilanteessa. Jotta tarvittaessa voi-
taisiin helpommin jälkikäteen varmistua kuu-
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lustelun asianmukaisesta suorittamisesta, vie-
raan valtion virkamiehen suorittama kuulus-
telu olisi hyvä tallentaa videotallenteeseen tai
muuhun kuva- ja äänitallenteeseen.

5 §. Toimenpiteen suorittaminen ilman oi-
keusapupyynnön esittämistä. Tutkintaryhmän
tarpeelliseksi katsomia toimenpiteitä voidaan
joutua suorittamaan samanaikaisesti useassa
valtiossa, vaikka tutkintaryhmä varsinaisesti
toimisikin vain yhden valtion alueella. Pykä-
lään ehdotetaan otettavaksi puitepäätöksen 1
artiklan 7 kohdan edellyttämä joustavaan
menettelyyn tähtäävä säännös siitä, että tut-
kintaryhmän suomalaisen jäsenen pyynnöstä
esitutkintaan liittyvä toimenpide voitaisiin to-
teuttaa Suomessa ilman oikeusapupyynnön
toimittamista. Toimenpide toteutettaisiin sa-
moin edellytyksin kuin se toteutettaisiin sil-
loin, jos teko olisi tehty vastaavissa olosuh-
teissa Suomessa. Toimenpide voisi olla esi-
merkiksi kuulustelun suorittaminen tai myös
pakkokeino. Jos toisessa valtiossa toimivan
tutkintaryhmän suomalainen jäsen pyytäisi
esimerkiksi kotietsinnän suorittamista, Suo-
men esitutkintaviranomaiset voisivat tehdä
kotietsinnän pakkokeinolain säännösten mu-
kaisesti. Tällöin kotietsinnän suorittamisen
edellytykset määräytyisivät pakkokeinolain 5
luvun 1 §:n mukaisesti. Säännös ei siis mer-
kitse luopumista pakkokeinoja koskevasta
kaksoisrangaistavuuden vaatimuksesta. Sen
tarkoituksena on ainoastaan oikeusapumenet-
telyn ohittaminen.

6 §. Tietojen käytön rajoitukset. Pykälään
ehdotetaan otettavaksi puitepäätöksen 1 ar-
tiklan 10 kohdan edellyttämä säännös tieto-
jen käytön rajoituksista. Säännös koskisi tie-
toja, jotka on saatu tutkintaryhmän toimin-
nassa ja jotka muutoin eivät olisi Suomen vi-
ranomaisten tiedossa. Tiedot olisi voitu saada
vieraassa valtiossa tai esimerkiksi vieraan
valtion viranomaiselta tutkintaryhmän toimi-
essa Suomessa. Pykälän 1 momentti koskisi
tietojen käyttämistä esitutkinnassa ja syytteen
nostamisessa, kun taas 2 momentissa kysy-
mys olisi tietojen käytöstä muissa tilanteissa.
Pykälän 3 momentissa otettaisiin huomioon
tilanne, jossa tietojen käytön rajoituksiin so-
vellettaisiin puitepäätöksestä ja ehdotetusta 1
ja 2 momentista poikkeavia ehtoja.

Pykälän 1 momentin mukaan Suomen vi-
ranomaiset saisivat käyttää tutkintaryhmässä

saamiaan tietoja siihen tarkoitukseen, jota
varten tutkintaryhmä on perustettu. Tällä pe-
rusteella tietoja saataisiin käyttää tutkinta-
ryhmän tutkimien rikosten selvittämistä ja
syytteen nostamista varten. Tietojen käyttä-
miseen muiden kuin tutkintaryhmän tutkimi-
en rikosten esitutkintaan tai syytteen nosta-
miseen tarvittaisiin sen valtion lupa, jossa
tiedot on saatu tai joka on toimittanut tiedot
tutkintaryhmälle. Jos tutkintaryhmä olisi pe-
rustettu esimerkiksi rahanpesurikoksen sel-
vittämiseksi, tutkintaryhmän suomalaisen jä-
senen saamia tietoja voitaisiin käyttää ilman
lisäedellytyksiä tutkinnan kohteena olevan
rahanpesurikoksen esitutkintaa ja syytetoimia
varten. Jos taas ilmenisi tarve esitutkinnan
toimittamiseen ja syytteen nostamiseen myös
muusta kuin tutkintaryhmän tutkittavana ole-
vasta rikoksesta — esimerkiksi veropetokses-
ta — tarvittaisiin tietojen käyttöä varten sen
valtion ennakkoon antama lupa, jossa tiedot
on saatu. Jos tutkintaryhmä toimisi yhdessä
valtiossa, mutta toinen valtio olisi toimittanut
tiedot tutkintaryhmälle, olisi lupaa pyydettä-
vä tiedot toimittaneelta valtiolta.

Puitepäätöksen mukaan luvan antamisesta
toiselle EU:n jäsenvaltiolle voitaisiin kieltäy-
tyä vain, jos tietojen käyttö voisi vaarantaa
rikostutkinnan kyseisessä jäsenvaltiossa tai
jos tämä jäsenvaltio voisi kieltäytyä keski-
näisestä oikeusavusta. Tämä tulee ottaa huo-
mioon, jos tutkintaryhmässä mukana olevan
toisen EU:n jäsenvaltion viranomainen pyy-
tää Suomelta lupaa käyttää meillä saamiaan
tietoja esitutkintaa tai syytetoimia varten.

Pykälän 2 momentin mukaan tietoja voitai-
siin käyttää myös välittömän ja vakavan hen-
gen tai terveyden vaaran torjumiseksi. Vaa-
ran tulisi olla äkillinen, eikä tietoja voitaisi
tällä perusteella käyttää esitutkinnan aloitta-
miseen, esitutkintaan eikä syytteen nostami-
seen. Oikeus tietojen käyttämiseen näihin
tarkoituksiin määräytyisi 1 momentin mu-
kaan. Toisin sanoen tietojen käyttäminen ri-
koksen tutkintaan tai syytteen nostamiseen
edellyttäisi kyseisen valtion nimenomaista
lupaa, vaikka tietoja olisi saanut käyttää vaa-
ran torjumiseksi. Tutkintaryhmän perustaneet
valtiot voisivat myös sopia tietojen käyttämi-
sestä muuhun tarkoitukseen. Tietojen käyt-
tämisestä voitaisiin sopia esimerkiksi valtioi-
den välisessä sopimuksessa, tutkintaryhmän
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perustamista koskevassa sopimuksessa taikka
yksittäistapauksittain.

Pykälän 3 momentin mukaan Suomen vi-
ranomaisten olisi noudatettava, mitä Suomen
ja vieraan valtion välillä voimassa olevassa
sopimuksessa, tutkintaryhmän perustamista
koskevassa sopimuksessa tai vieraan valtion
asettamissa ehdoissa on määrätty tietojen
käytön rajoituksista. Puitepäätökseen perus-
tuvista 1 ja 2 momentin säännöksistä poik-
keavia ehtoja joudutaan soveltamaan silloin,
jos tutkintaryhmä on perustettu muun valtion
kuin EU:n jäsenvaltion kanssa. Tietojen käyt-
täminen 2 momentin nojalla vaaran torjumi-
seen ei siis välttämättä sovellu silloin, kun
tiedot on saatu EU:n ulkopuoliselta valtiolta.
Tutkintaryhmässä mukana oleva EU:n ulko-
puolinen valtio voi edellyttää tietojen tai to-
disteiden käytön rajoittamista esimerkiksi si-
ten, että niitä saadaan käyttää vain siihen tar-
koitukseen, johon ne on annettu. Rajoitusta
on tällöin noudatettava. Silloin kun tutkinta-
ryhmä perustetaan muun valtion kuin EU:n
jäsenvaltion kanssa, tietojen käyttämisestä
olisi hyvä sopia tutkintaryhmän perustamista
koskevassa sopimuksessa.

Siltä osin kuin kysymys on salassapidosta,
vaitiolovelvollisuudesta tai luovutetun aineis-
ton palauttamisesta tai hävittämisestä, sovel-
letaan ehdotetun 8 §:n 1 momentin nojalla ri-
kosoikeusapulain 27 §:ää.

7 §. Vastuu tutkintaryhmään kuuluvan ul-
komaisen virkamiehen aiheuttamasta vahin-
gosta. Pykälään ehdotetaan otetavaksi puite-
päätöksen 3 artiklan edellyttämä säännös va-
hingonkorvausvastuusta. Valtio vastaisi ul-
komaisen virkamiehen aiheuttamasta vahin-
gosta samalla tavoin kuin oman virkamie-
hensä aiheuttamasta vahingosta.

Vahingon korvaamiseen sovellettaisiin
yleensä vahingonkorvauslakia (412/1974).
Jos vahingonkorvauslaki tulisi sovellettavak-
si, valtion vastuu ulkomaisen virkamiehen
aiheuttamasta vahingosta määräytyisi sen 3
luvun mukaisesti. Valtion vahingonkorvaus-
vastuun määräytymisen kannalta on olennais-
ta, onko vahinko aiheutettu julkista valtaa
käytettäessä. Jos vahinko olisi aiheutettu vir-
heellä tai laiminlyönnillä, joka ei ole julkisen
vallan käyttämistä, vahingonkorvausvastuu
määräytyisi lain 3 luvun 1 §:n mukaisesti.
Tällöin valtio vastaisi pääsääntöisesti vain

virkamiehen työssä aiheuttamista henkilö- ja
esinevahingoista. Esityksen mukaan tutkinta-
ryhmään kuuluvilla vieraan valtion virka-
miehillä olisi oikeus eräiden julkisen vallan
käyttöä tarkoittavien tehtävien suorittami-
seen. Jos vahinko olisi aiheutettu julkista val-
taa käytettäessä, valtion vahingonkorvaus-
vastuu määräytyisi vahingonkorvauslain 3
luvun 2 §:n mukaan ja kattaisi 5 luvun 1 §:n
nojalla myös puhtaat varallisuusvahingot.
Vahingonkorvauslain lisäksi eräissä tilanteis-
sa sovellettavaksi voisi tulla myös poliisilain
47 §:n 2 momentti valtion korvausvastuusta.

Puitepäätöksen 3 artiklassa on säännös ta-
kautumisoikeudesta. Sen mukaan virkamie-
hen tutkintaryhmään lähettäneen jäsenvaltion
tulee korvata korvauksen suorittaneelle jä-
senvaltiolle koko se määrä, jonka se on mak-
sanut vahinkoa kärsineelle henkilölle. Valtio
voisi käyttää tätä takautumisoikeutta ja saada
maksamansa määrän takaisin vahingon aihe-
uttaneen virkamiehen tutkintaryhmään lähet-
täneeltä valtiolta. Niissä tilanteissa, joissa
virkamiehen tutkintaryhmään lähettäneellä
valtiolla ei olisi kansainväliseen velvoittee-
seen perustuvaa korvausvelvollisuutta, valtio
voisi tapauskohtaisesti neuvotella asiasta vir-
kamiehen lähettäneen valtion kanssa tai
mahdollisesti hakea vahingon aiheuttaneelta
virkamieheltä korvausta vahingonkorvauslain
4 luvun nojalla.

8 §. Suhde muihin lakeihin ja kansainväli-
siin velvoitteisiin. Tutkintaryhmiä koskevan
lain lisäksi tutkintaryhmien perustamiseen ja
toimintaan sovellettaisiin pykälän 1 momen-
tin mukaan soveltuvin osin rikosoikeusapu-
lakia. Tutkintaryhmän perustamista koskeva
pyyntö olisi oikeusapupyyntö ja siihen sovel-
lettaisiin rikosoikeusapulain oikeusapupyyn-
töä koskevia säännöksiä. Tutkintaryhmän
toiminnan aikana sovellettavaksi voisi tulla
ainakin tutkintaryhmään kuuluvien henkilöi-
den toimivaltaa koskeva 10 § siltä osin kuin
asiaa ei ole säännelty yhteisiä tutkintaryhmiä
koskevassa laissa. Samoin sovellettaisiin oi-
keusavun antamisesta aiheutuvia kustannuk-
sia koskevaa 25 §:ää ja salassa pidettävien
tietojen luovuttamista koskevaa 25 a §:ää.
Lain 27 §:ää salassapidosta, vaitiolovelvolli-
suudesta sekä tietojen käytön rajoituksista
sovellettaisiin siltä osin kuin asiasta ei sääde-
tä ehdotettavassa laissa.
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Pykälän 2 momentin mukaan kansainväliset
velvoitteet menisivät yhteisiä tutkintaryhmiä
koskevan lain säännösten edelle. Jos Suomea
velvoittavassa kansainvälisessä sopimuksessa
olisi yhteisiä tutkintaryhmiä koskevia määrä-
yksiä, niitä sovellettaisiin lain säännösten es-
tämättä.

9 §. Voimaantulo. Lain on tarkoitus tulla
voimaan 1 päivänä tammikuuta 2003, jolloin
puitepäätös on kansallisesti pantava täytän-
töön.

2. Voimaantulo

Laki ehdotetaan tulemaan voimaan 1 päi-
vänä tammikuuta 2003, jolloin sen puitepää-
töksen täytäntöönpanoa koskevan velvoitteen
mukaan on oltava voimassa.

3. Säätämisjärjes tys

Tutkintaryhmä toimisi Suomessa Suomen
viranomaisten johdon ja valvonnan alaisena
Suomen lakia noudattaen. Tutkintaryhmään
kuuluvien henkilöiden toimivaltuuksia ehdo-
tetaan kuitenkin yhdessä suhteessa laajennet-
tavaksi nykyisestä. Lain 4 §:n 3 momenttiin
ehdotetaan otettavaksi säännös siitä, että tie-
tyin edellytyksin tutkintaryhmään kuuluva
vieraan valtion virkamies voisi suorittaa esi-
tutkintakuulustelun. Kuulustelun suorittami-
nen on julkisen vallan käyttöä sisältävä teh-
tävä. Vieraan valtion virkamies voisi kuiten-
kin suorittaa kuulustelun vain tutkinnanjohta-
jan määräyksestä. Tutkinnanjohtajan tulisi
johtaa ja valvoa kuulustelua. Vieraan valtion
virkamies voisi myös suorittaa kuulustelun
vain, jos se valtio, jonka virkamiehestä on
kysymys, olisi antanut siihen luvan.

Ehdotettu säännös perustuu puitepäätöksen
1 artiklan 6 kohtaan, jonka mukaan yhteisen
tutkintaryhmän johtaja voi toimintajäsenval-
tion lainsäädännön mukaisesti antaa tutkinta-
ryhmään lähetettyjen jäsenten vastata joiden-
kin tutkintatoimien toteuttamisesta. Edelly-
tyksenä on, että toimintajäsenvaltio ja lähet-
tävä jäsenvaltio ovat hyväksyneet asian. Pui-
tepäätös ei siis velvoita säätämään toisen Eu-
roopan unionin jäsenvaltion virkamiehille
kuulusteluoikeutta, vaan ainoastaan mahdol-
listaa sen. Kansainvälisiä ulottuvuuksia
omaavien rikosten esitutkinnassa on kuiten-

kin tarkoituksenmukaista, että vieraan valtion
virkamies voi suorittaa kuulustelun omalla
kielellään erityisesti silloin, jos hän tuntee
asian parhaiten ja kuulusteltava puhuu äidin-
kielenään samaa kieltä. Vaikka puitepäätös ei
edellytä kuulusteluoikeuden myöntämistä,
toisen Euroopan unionin jäsenvaltion virka-
miehen toimivallan Suomessa voidaan myös
tältä osin katsoa perustuvan kansainväliseen
velvoitteeseen.

Esityksessä ehdotetaan, että tutkinnanjohta-
ja voisi määrätä myös muun valtion kuin toi-
sen Euroopan unionin jäsenvaltion virkamie-
hen suorittamaan kuulustelun. Tällöin kuu-
lusteluoikeus ei perustu puitepäätökseen eikä
muuhunkaan kansainväliseen velvoitteeseen
ja on valtion täysivaltaisuuden kannalta on-
gelmallisempaa kuin toimivallan antaminen
puitepäätöksen nojalla muiden Euroopan
unionin jäsenvaltioiden virkamiehille.

Kuulustelun suorittaminen yhteisessä tut-
kintaryhmässä selvitettävänä olevassa rikok-
sessa on tavanomaista nykyaikaista kansain-
välistä yhteistyöstä. Vaikka ehdotetussa
sääntelyssä annetaan julkisen vallan käyttöä
sisältävä tehtävä vieraan valtion viranomai-
selle, se vaikuttaa vain vähäisessä määrin
valtion täysivaltaisuuteen, eikä sellaisenaan
merkitse valtion täysivaltaisuuden loukkaa-
mista. Kansainvälinen yhteistoiminta rikos-
ten tutkimisessa ja selvittämisessä on omiaan
myötävaikuttamaan yhteiskunnan kehittymi-
seen perustuslain 1 §:n 3 momentissa tarkoi-
tetulla tavalla.

Kuulusteluoikeuden antaminen ei tosiasias-
sa merkitsisi suurta muutosta nykyiseen lain-
säädäntöön ja käytäntöön verrattuna. Rikos-
oikeusapulain 10 §:n nojalla vieraan valtion
viranomainen voi jo nykyisin esitutkintavi-
ranomaisen luvalla osallistua asian käsitte-
lyyn ja esittää kysymyksiä kuulusteltavalle.
Ehdotettu säännös tarkoittaisi, että vieraan
valtion viranomainen ei pelkästään esittäisi
kysymyksiä, vaan suorittaisi esitutkintakuu-
lustelun kokonaisuudessaan. Vieraan valtion
virkamies ei voisi itsenäisesti päättää kuulus-
telun suorittamisesta, vaan ainoastaan suo-
malainen jutun tutkinnanjohtaja voisi määrä-
tä hänet tähän tehtävään. Tutkinnanjohtajan
olisi tapauskohtaisesti harkittava, määrääkö
hän vieraan valtion virkamiehen suoritta-
maan kuulustelun. Kuulustelu olisi suoritet-
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tava Suomen lain mukaisesti tutkinnanjohta-
jan johdon ja valvonnan alaisena. Esitutkin-
nan johto ja vastuu siitä olisi koko ajan Suo-
men viranomaisilla. Rikosoikeudellinen vir-
kavastuu koskisi vieraan valtion viranomaisia
yleisperusteluissa selvitetyn mukaisesti.

Edellä mainitut seikat huomioon ottaen eh-
dotettu toimivaltuus vaikuttaisi kokonaisuu-

tena tarkasteltuna valtion täysivaltaisuuteen
vain vähäisessä määrin. Hallituksen käsityk-
sen mukaan lakiehdotus voidaan käsitellä ta-
vallisessa lainsäätämisjärjestyksessä.

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus-
kunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdo-
tus:
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Lakiehdotukset

1.

Laki

yhteisistä tutkintaryhmistä

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Yhteisen tutkintaryhmän perustaminen

Toimivaltainen esitutkintaviranomainen
voi yhdessä vieraan valtion toimivaltaisen vi-
ranomaisen kanssa tehdä sopimuksen yhtei-
sen tutkintaryhmän (tutkintaryhmä) perusta-
misesta rikoksen esitutkinnan toimittamisek-
si.

Tutkintaryhmän perustamista koskevaa
pyyntöä on käsiteltävä oikeusapupyyntönä.

2 §

Tutkintaryhmän kokoonpano

Tutkintaryhmä koostuu sen perustaneiden
valtioiden toimivaltaisista viranomaisista.
Sen mukaan kuin sopimuksessa erikseen
määrätään, tutkintaryhmään voi kuulua myös
muita henkilöitä. Tutkintaryhmän kokoon-
panosta on määrättävä tutkintaryhmän perus-
tamista koskevassa sopimuksessa.

3 §

Tutkintaryhmän yleiset toimintaedellytykset

Suomessa tutkintaryhmä toimii Suomen vi-
ranomaisten johdon ja valvonnan alaisena
Suomen lainsäädännön mukaisesti.

4 §

Tutkintaryhmään kuuluvan henkilön toimi-
valtuudet Suomessa

Tutkintaryhmään kuuluvalla henkilöllä on
oikeus Suomen lain mukaisesti olla läsnä tut-

kintaan liittyvää toimenpidettä suoritettaessa.
Hänellä on esitutkintaa toimitettaessa oikeus
osallistua asian käsittelyyn ja esittää kuulus-
teltaville kysymyksiä, jos esitutkintaviran-
omainen antaa tähän luvan.

Tutkintaryhmään kuuluvaan henkilöön
voidaan soveltaa, mitä pakkokeinolain
(450/1987) 4 luvun 8 §:ssä ja 5 luvun 4 §:n 1
momentissa säädetään asiantuntijasta tai
muusta henkilöstä.

Tutkintaryhmään kuuluva vieraan valtion
virkamies saa tutkinnanjohtajan määräyksen
mukaisesti tämän johdon ja valvonnan alai-
sena suorittaa kuulustelun, jos se valtio, jon-
ka virkamiehestä on kysymys, on antanut tä-
hän luvan.

5 §

Toimenpiteen suorittaminen ilman oikeus-
apupyynnön esittämistä

Jos tutkintaryhmän toimiessa vieraassa val-
tiossa tutkinnan suorittamiseksi on tarpeen
toteuttaa toimenpiteitä Suomessa, toimenpi-
teet on tutkintaryhmän suomalaisen jäsenen
pyynnöstä toteutettava samoin edellytyksin
kuin ne toteutettaisiin, jos teko olisi tehty
Suomessa vastaavissa olosuhteissa.

6 §

Tietojen käytön rajoitukset

Suomen viranomaiset saavat käyttää tutkin-
taryhmän toiminnassa saatuja tietoja, jotka
eivät muutoin olisi Suomen viranomaisten
tiedossa, siihen tarkoitukseen, jota varten
tutkintaryhmä on perustettu. Sen valtion lu-
valla, jossa tiedot on saatu tai joka on toimit-
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tanut tiedot, saadaan tietoja käyttää myös
muiden rikosten esitutkintaa ja syytteen nos-
tamista varten.

Tietoja saadaan käyttää myös välittömän ja
vakavan hengen tai terveyden vaaran torju-
miseksi. Muuhun tarkoitukseen tietoja saa-
daan käyttää sen mukaisesti kuin tutkinta-
ryhmän perustaneet valtiot ovat sopineet.

Edellä 1 ja 2 momentissa säädetyn lisäksi
on noudatettava, mitä Suomen ja vieraan val-
tion välillä voimassa olevassa sopimuksessa,
tutkintaryhmän perustamista koskevassa so-
pimuksessa tai vieraan valtion asettamissa
ehdoissa on määrätty tietojen käytön rajoi-
tuksista.

7 §

Vastuu tutkintaryhmään kuuluvan ulkomai-
sen virkamiehen aiheuttamasta vahingosta

Tutkintaryhmään kuuluva ulkomainen vir-
kamies, joka aiheuttaa vahinkoa virkatehtä-

vässä Suomen alueella, rinnastetaan korva-
usvelvollisuutta määrättäessä suomalaiseen
virkamieheen.

8 §

Suhde muihin lakeihin ja kansainvälisiin vel-
voitteisiin

Tutkintaryhmän perustamiseen ja toimin-
taan sovelletaan sen lisäksi, mitä tässä laissa
säädetään, soveltuvin osin kansainvälisestä
oikeusavusta rikosasioissa annettua lakia
(4/1994).

Tämän lain säännösten estämättä tutkinta-
ryhmistä on lisäksi voimassa, mitä niistä on
erikseen sovittu tai säädetty.

9 §

Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan päivänä kuu-
ta 20 .

—————

Helsingissä 18 päivänä lokakuuta 2002

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Oikeusministeri Johannes Koskinen


