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Hallituksen esitys Eduskunnalle Eurojustin vahvista-
mista koskevan päätöksen täytäntöönpanoa koskevaksi 
lainsäädännöksi 

 
ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esitys sisältää ehdotuksen laiksi Eurojustia 
koskevan päätöksen eräiden määräysten täy-
täntöönpanosta. Ehdotetulla lailla kumottai-
siin saman niminen voimassa oleva laki. Esi-
tys sisältää myös ehdotuksen laiksi yhteisistä 
tutkintaryhmistä annetun lain muuttamisesta. 
Laeilla pantaisiin täytäntöön Euroopan unio-
nin neuvoston päätös Eurojustin vahvistami-
sesta. 

Vuonna 2002 perustetun Eurojustin tarkoi-
tuksena on avustaa EU:n jäsenvaltioita rikos-
oikeudellisessa yhteistyössä sekä vakavien, 
rajat ylittävien rikosten tutkinnan ja syyte-
toimien koordinoimisessa. Nyt täytäntöön-
pantavan päätöksen tavoitteena on vahvistaa 
Eurojustia määrittämällä yhteiset vähimmäis-
toimivaltuudet kansallisille jäsenille, luomal-
la kiireellisten tilanteiden koordinointimeka-
nismi, tehostamalla tietojen vaihtoa kansal-
listen viranomaisten ja Eurojustin välillä sekä 

velvoittamalla jäsenvaltiot perustamaan kan-
sallinen koordinaatiojärjestelmä. Päätös sisäl-
tää myös säännöksiä Eurojustin suhteesta 
muihin organisaatioihin ja verkostoihin sekä 
EU:n ulkopuolisiin valtioihin.  

Valtaosa päätöksen säännöksistä velvoittaa 
Suomen viranomaisia suoraan. Uutta lain-
säädäntöä ehdotetaan siltä osin kuin päätös 
edellyttää täsmentäviä säännöksiä kansalli-
sessa laissa. Esityksessä Eurojustin Suomen 
kansallisen jäsenen asemaa ehdotetaan vah-
vistettavaksi. Lisäksi lakiin otettaisiin sään-
nökset kansallisista yhteyshenkilöistä ja hei-
dän oikeudestaan käyttää Eurojustin asian-
hallintajärjestelmää, tietojen toimittamisesta 
Eurojustille sekä henkilötietojen luovuttami-
sesta Eurojustilta EU:n ulkopuoliselle valtiol-
le tai kansainväliselle järjestölle. 

Ehdotetut lait on tarkoitettu tulemaan voi-
maan viimeistään 4 päivänä kesäkuuta 2011.  

————— 
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YLEISPERUSTELUT 

 
1  Johdanto 

Euroopan unionin neuvosto teki 16 päivänä 
joulukuuta 2008 päätöksen Eurojustin vah-
vistamisesta sekä Eurojust-yksikön perusta-
misesta vakavan rikollisuuden torjunnan te-
hostamiseksi tehdyn päätöksen 
2002/187/YOS muuttamisesta 
(2009/426/YOS), jäljempänä uusi Eurojust-
päätös. Päätös perustuu Slovenian, Ranskan, 
Tsekin, Ruotsin, Espanjan, Belgian, Puolan, 
Italian, Luxemburgin, Alankomaiden, Slova-
kian, Viron, Itävallan ja Portugalin 7 päivänä 
tammikuuta 2008 tekemään ehdotukseen 
neuvoston päätökseksi Euroopan unionista 
tehdyn sopimuksen, jäljempänä unionisopi-
mus, 31 artiklan ja 34 artiklan 2 kohdan 
c alakohdan nojalla. 

Haagissa sijaitseva Eurojust-yksikkö (jäl-
jempänä Eurojust) on perustettu 6 päivänä 
maaliskuuta 2002 voimaan tulleella neuvos-
ton päätöksellä Eurojust-yksikön perustami-
sesta vakavan rikollisuuden torjunnan tehos-
tamiseksi (2002/187/YOS), jäljempänä vuo-
den 2002 Eurojust-päätös. Eurojust on aloit-
tanut toimintansa vuonna 2002. Taustalla 
olivat Tampereen Eurooppa-neuvoston 15 ja 
16 päivänä lokakuuta 1999 antamat päätel-
mät, joiden 46 kohdassa tavoitteeksi asetet-
tiin perustaa jäsenvaltioiden syyttäjistä, tut-
kintatuomareista tai vastaavaa toimivaltaa 
käyttävistä poliiseista koostuva yksikkö va-
kavan, järjestäytyneen rikollisuuden torjun-
nan tehostamiseksi. Eurojustin tehtävänä on 
avustaa ja koordinoida jäsenvaltioiden viran-
omaisia erityisesti vakavien, rajat ylittävien 
rikosasioiden käsittelyssä. Eurojustin toimi-
valta rajoittuu lähinnä tietojen välittämiseen 
sekä suositusten ja lausuntojen antamiseen. 
Sillä ei ole ylikansallisia toimivaltuuksia. 
Suomessa vuoden 2002 Eurojust-päätös on 
kaikilta osin pantu täytäntöön Eurojustia 
koskevan päätöksen eräiden määräysten täy-
täntöönpanosta annetulla lailla (1012/2008), 
joka tuli voimaan vuoden 2009 alussa. Vuo-
den 2002 Eurojust-päätöksen sisältöä sekä 

Eurojustin tehtäviä ja toimintaa on selostettu 
hallituksen esityksessä HE 61/2008 vp. 

Uusi Eurojust-päätös perustuu Eurojustin 
toiminnasta viiden vuoden aikana saatuihin 
kokemuksiin. Tarve lisätä sen mahdollisuuk-
sia tukea kansallisia viranomaisia johtuu use-
asta syystä. Niistä keskeisin koskee kansallis-
ten jäsenten toimivaltuuksia. Vuoden 
2002 Eurojust-päätöksen mukaan jäsenvaltiot 
voivat antaa rikosasian käsittelyä koskevia 
toimivaltuuksia kansallisille jäsenilleen, kun 
nämä toimivat kansallisina toimivaltaisina vi-
ranomaisina. Kansallisen jäsenen toimival-
tuuksien laajuus jätetään kuitenkin jäsenval-
tion harkintavaltaan. Tämä on johtanut jäsen-
ten toimivaltuuksien erilaisuuteen, mikä on 
vaikeuttanut heidän keskinäistä yhteistyötä 
Eurojustissa. Useilla kansallisilla jäsenillä ei 
ole sellaista toimivaltaa, jollaisesta olisi hyö-
tyä heidän rikosasioiden käsittelyn tukemi-
seen liittyvien tehtäviensä kannalta.  

Uudella Eurojust-päätöksellä kansallisten 
jäsenten toimivaltuuksia on pyritty yhtenäis-
tämään määrittämällä heille yhteiset vähim-
mäistoimivaltuudet. Kullakin kansallisella jä-
senellä on vähintään oltava pääsy rikosasian 
käsittelyssä tarvittaviin kansallisiin rekiste-
reihin sekä valtuudet välittää ja seurata oike-
usapupyyntöjä. Kansallisen jäsenen tulee 
myös voida tehdä oikeusapua ja tutkintaa se-
kä valvottuja läpilaskuja koskevia päätöksiä 
toimivaltaisen kansallisen viranomaisen 
pyynnöstä tai suostumuksella ja kiiretilan-
teissa itsenäisesti. Lisäksi kansallisen jäsenen 
on tietyin edellytyksin voitava osallistua yh-
teisiin tutkintaryhmiin ja niiden perustami-
seen. 

Uusi Eurojust-päätös velvoittaa jäsenvaltiot 
perustamaan Eurojustin kansallisen koordi-
naatiojärjestelmän. Järjestelmällä on kaksi 
päätavoitetta. Ensinnäkin tarkoituksena on 
parantaa kansallisella tasolla yhteyttä Euro-
justin, Euroopan oikeudellisen verkoston ja 
muiden rikosasioissa aktiivisesti toimivien 
eurooppalaisten verkostojen välillä. Toiseksi 
pyritään helpottamaan rajat ylittävien rikos-
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ten tutkintaa koskevien tietojen antamista 
kansallisilta viranomaisilta Eurojustille.  

Uuden Eurojust-päätöksen tarkoituksena 
on muutenkin edistää tietojen toimittamista 
kansallisilta viranomaisilta Eurojustille. 
Vuoden 2002 Eurojust-päätöksessä ei ole yk-
sityiskohtaisia säännöksiä kansallisten viran-
omaisten velvollisuudesta toimittaa Eurojus-
tille tietoja. Neuvoston päätöksessä terroris-
mirikoksia koskevasta tiedonvaihdosta ja yh-
teistyöstä 2005/671/YOS säädetään terroris-
mirikoksiin liittyvien tietojen toimittamisesta 
Eurojustille. Uusi Eurojust-päätös jatkaa tätä 
kehitystä. Tietojen toimittaminen parantaa 
Eurojustin mahdollisuuksia selvittää vireillä 
olevien rikosasioiden välisiä yhteyksiä ja 
toimittaa niistä tietoja kansallisille viran-
omaisille.  

Eurojustin vahvistamisen taustalla on myös 
Euroopan unionin laajentuminen ja lainsää-
dännön kehitys rikosoikeudellisen yhteistyön 
alalla. Euroopan unioniin on liittynyt Euro-
justin perustamisen jälkeen 12 uutta jäsenval-
tiota, mikä on lisännyt rajat ylittävää yhteis-
työtä rikosasioissa ja samalla tarvetta tukea ja 
koordinoida sitä. Keskinäisestä oikeusavusta 
rikosasioissa Euroopan unionin jäsenvaltioi-
den välillä 29 päivänä toukokuuta 2000 tehty 
yleissopimus (SopS 88/2005), jäljempänä 
vuoden 2000 oikeusapusopimus, on tullut 
voimaan kaikissa EU:n jäsenvaltioissa. So-
pimuksen mukaan jäsenvaltioiden oikeusvi-
ranomaisten tulisi olla suorassa yhteydessä 
keskenään ilman, että oikeusapupyynnöt vä-
litetään keskusviranomaisten kautta. Suorien 
yhteyksien tarkoituksena on nopeuttaa ja 
helpottaa yhteistyötä. EU:ssa on tehty myös 
useita muita oikeusviranomaisten suoriin yh-
teyksiin perustuvia yhteistyöinstrumentteja, 
muun muassa neuvoston puitepäätös 
2002/584/YOS eurooppalaisesta pidätysmää-
räyksestä ja jäsenvaltioiden välisistä luovut-
tamismenettelyistä, jäljempänä EAW-
puitepäätös, neuvoston puitepäätös 
2003/577/YOS omaisuuden tai todistusai-
neiston jäädyttämistä koskevien päätösten 
täytäntöönpanosta Euroopan unionissa, jäl-
jempänä jäädyttämispuitepäätös, neuvoston 
puitepäätös 2008/978/YOS eurooppalaisesta 
todisteiden luovuttamismääräyksestä esinei-
den, asiakirjojen ja tietojen hankkimiseksi ri-
kosasian käsittelyä varten, jäljempänä EEW-

puitepäätös. Viranomaisten välisten suorien 
yhteyksien lisääntymisen seurauksena Euro-
justin rooli jäsenvaltioiden tukemisessa ja 
yhteistyön koordinoimisessa on muodostunut 
aikaisempaa tärkeämmäksi. 

Uudella Eurojust-päätöksellä myös vahvis-
tetaan Eurojustin toimintakykyä suhteessa 
muihin organisaatioihin ja verkostoihin sekä 
EU:n ulkopuolisiin, niin sanottuihin kolman-
siin valtioihin ja kansainvälisiin järjestöihin. 
Eurojust voi muun muassa tehdä yhteistyö-
sopimuksia kolmansien valtioiden ja järjestö-
jen kanssa sekä lähettää kolmansiin valtioi-
hin yhteystuomareita. Lisäksi Eurojust voi 
koordinoida sellaista kolmannen valtion toi-
mittaman oikeudellista yhteistyötä koskevan 
pyynnön täytäntöönpanoa, joka edellyttää 
täytäntöönpanoa vähintään kahdessa jäsen-
valtiossa. 

Eurojustille ei ole uudellakaan päätöksellä 
annettu ylikansallista toimivaltaa määrätä ri-
kosasian käsittelystä jäsenvaltiota velvoitta-
vasti. Päätöksessä vahvistetaan, että kansalli-
sen jäsenen tehdessä kansalliseen rikosasiaan 
liittyviä oikeudellista yhteistyötä, pakkokei-
noja tai tutkintatoimenpiteitä koskevia pää-
töksiä, hän tekee niitä kansallisena viran-
omaisena. 

Esitys sisältää ehdotuksen laiksi Eurojustia 
koskevan päätöksen eräiden määräysten täy-
täntöönpanosta. Lakiteknisistä syistä ehdote-
tulla lailla kumottaisiin voimassa oleva laki 
Eurojustia koskevan päätöksen eräiden mää-
räysten täytäntöönpanosta, jäljempänä Euro-
just-laki. Esitys sisältää myös ehdotuksen 
laiksi yhteisistä tutkintaryhmistä annetun lain 
(1313/2002) muuttamisesta. Ehdotetuilla la-
eilla pantaisiin täytäntöön uusi Eurojust-
päätös. Asiallisesti voimassa olevaa Euro-
just-lakia muutettaisiin vain siinä määrin, 
kuin uusi Eurojust-päätös edellyttää.  

Ehdotetut säännökset koskevat Eurojustin 
kansallisen jäsenen sekä tämän varajäsenen 
ja avustajan asemaa sekä toimivaltaa, kansal-
lisia yhteyshenkilöitä ja heidän oikeuttaan 
käyttää Eurojustin asianhallintajärjestelmää, 
tietojen toimittamista Eurojustille sekä henki-
lötietojen luovuttamista Eurojustilta EU:n ul-
kopuoliselle valtiolle tai kansainväliselle jär-
jestölle. Muilta osin ehdotettu laki vastaa si-
sällöltään voimassa olevaa lakia.  
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2  Nykyti la  

2.1 Suomen lainsäädäntö 

Ennen vuoden 2009 alussa voimaan tullutta 
Eurojust-lakia ei vuoden 2002 Eurojust-
päätöksen täytäntöönpanosta ollut Suomessa 
säädetty nimenomaista lainsäädäntöä. Pää-
töksen velvoitteet täyttyivät pääosin kansain-
välistä rikosoikeudellista yhteistyötä sekä 
yleisiä syyttäjiä koskevan lainsäädännön pe-
rusteella. Eurojust-laissa on säännökset Euro-
justin kansallisesta jäsenestä ja tämän avusta-
jasta, Suomen edustajasta Eurojustin yhtei-
sessä valvontaelimessä sekä kansallisista yh-
teyshenkilöistä. Lisäksi laissa säädetään hen-
kilötietojen luovuttamisesta ja niiden tarkas-
tamisesta. Muilta osin vuoden 2002 Eurojust-
päätöksen lainsäädäntöä edellyttävät velvoit-
teet täyttyvät muun lainsäädännön nojalla. 
Tältä osin viitataan aikaisemmin mainittuun 
Eurojust-lakia koskevaan hallituksen esityk-
seen.  

Eurojust-lain 2 §:n mukaan kansallisen jä-
senen toimikausi on neljä vuotta ja se voi-
daan uudistaa kerran. Kansallinen jäsen nimi-
tetään määräaikaiseen virkasuhteeseen valti-
onsyyttäjäksi Valtakunnansyyttäjänvirastoon. 
Jäsenen nimittämismenettely ja kelpoisuus-
vaatimukset ovat vastaavat kuin valtionsyyt-
täjällä.  

Kansallisella jäsenellä on Eurojust-lain 
3 §:n mukaan Eurojustin toimivaltaan kuulu-
vissa asioissa vastaava toimivalta kuin valti-
onsyyttäjällä. Jäsenellä on siten yleisistä 
syyttäjistä annetun lain (199/1997) 11 §:n 
1 momentin sekä henkilötietojen käsittelystä 
poliisitoimessa annetun lain (761/2003) 
19 §:n 1 momentin 9 kohdan nojalla oikeus 
syyttäjänä saada tehtävänsä hoitamisessa tar-
vitsemiaan tietoja rikosasioiden käsittelyä 
koskevista rekistereistä. Kansallinen jäsen 
voi myös toimivaltaisen kansallisen viran-
omaisen roolissa vastaanottaa, toimittaa ja 
seurata oikeusapupyyntöjä sekä tarvittaessa 
pyytää niitä koskevia täydentäviä toimenpi-
teitä. Eurojust-lain 3 §:n 2 momentin nojalla 
jäsen voi saattaa rikosasian Eurojustin käsi-
teltäväksi vain asian käsittelystä vastaavan 
Suomen viranomaisen pyynnöstä. Kansalli-
sen jäsenen on toimitettava toisesta jäsenval-
tiosta saamansa oikeusapupyyntö Suomen vi-

ranomaisille käsiteltäväksi. Hän voi kuiten-
kin kiireellisissä tilanteissa ryhtyä välttämät-
tömiin toimenpiteisiin pyynnön täytäntöön-
panon turvaamiseksi. Sääntelyllä on hallituk-
sen esityksen mukaan pyritty turvaamaan se, 
että Suomessa voitaisiin tehdä päätös myös 
nopeaa reagointia vaativista tutkintatoimen-
piteistä, vaikka tutkinnasta kotimaassa vas-
taavaa virkamiestä ei tavoitettaisi.  

Edellä selostetun mukaisesti keskeisimmät 
velvoitteet uudessa Eurojust-päätöksessä 
koskevat kansallisen jäsenen vähimmäistoi-
mivaltuuksia. Ne on määritelty päätöksen 
9—9 f artiklassa. Säännöksissä edellytetään, 
että jäsenellä on oltava pääsy tiettyihin rikos-
asioita koskeviin kansallisiin rekistereihin 
(9 artiklan 3 kohta). Jäsenellä on myös oltava 
valtuudet välittää ja seurata oikeusapupyyn-
töjä (9 b artikla). Lisäksi hänen tulee voida 
tehdä oikeusapua ja tutkintaa ja valvottuja 
läpilaskuja koskevia päätöksiä toimivaltaisen 
kansallisen viranomaisen pyynnöstä tai suos-
tumuksella (9 c artikla) sekä kiiretilanteissa 
itsenäisesti (9 d artikla). Jäsenellä tulee myös 
olla oikeus osallistua yhteisiin tutkintaryh-
miin ja niiden perustamiseen (9 f artikla). 

Kansallisen jäsenen Eurojust-lain 2 ja 
3 §:ään perustuva toimivalta kattaa jo suurel-
ta osin uudessa Eurojust-päätöksessä edelly-
tetyn vähimmäistoimivallan. Kansallisella jä-
senellä on jo nyt 9 ja 9 a ja b artiklassa edel-
lytetyt toimivaltuudet saada tietoa rekistereis-
tä ja välittää sekä seurata oikeusapupyyntöjä. 
Hänellä on myös pääosin 9 c ja d:ssä tarkoi-
tetut toimivaltuudet. Laissa ei ole säädetty 
nimenomaisesti kansallisen jäsenen 9 c artik-
lassa edellytetystä toimivallasta päättää kan-
sallisen toimivaltaisen viranomaisen pyyn-
nöstä tai suostumuksella Eurojustin koordi-
naatiokokouksessa tarpeellisiksi katsotuista 
tutkintatoimista Suomessa. Nimenomaisia 
säännöksiä ei ole myöskään 9 c tai d artiklas-
sa edellytetystä päätöksentekomenettelystä 
valvottua läpilaskua koskevissa tilanteissa, 
eikä muutoinkaan sellaisten oikeusapupyyn-
töjen täytäntöönpanosta, joiden toimeenpa-
nosta Suomessa vastaa tutkinnanjohtaja. 
Näiltä osin nykyinen lainsäädäntö ei riittä-
västi vastaa uuden Eurojust-päätöksen vel-
voitteita.   

Päätöksen 9 f artiklassa on säännös kansal-
lisen jäsenen oikeudesta osallistua yhteiseen 
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tutkintaryhmään. Suomessa tämä on jo nyt 
ryhmän perustaneen esitutkintaviranomaisen 
suostumuksella mahdollista yhteisistä tutkin-
taryhmistä annetun lain 2 §:n nojalla. Laissa 
ei kuitenkaan ole säädetty päätöksen 9 f ar-
tiklassa edellytetystä velvoitteesta mahdollis-
taa jäsenen osallistuminen aina omaa jäsen-
valtiotaan koskevaan tutkintaryhmään silloin, 
kun tutkintaryhmää rahoittaa Euroopan yh-
teisö.  

Eurojust-lain 4 §:n nojalla kansallisella jä-
senellä on vähintään yksi avustaja, joka voi 
toimia jäsenen sijaisena. Avustajalla on vas-
taava toimivalta kuin kansallisella jäsenellä, 
kun hän toimii jäsenen sijaisena. Säännöksiä 
ei ole varajäsenestä, kuten uudessa Eurojust-
päätöksessä edellytetään. 

Eurojust-lain 5 §:ssä on säännös Suomen 
edustajasta Eurojustin yhteisessä valvonta-
elimessä, jota uusi Eurojust-päätös ei edellytä 
muutettavaksi. Eurojust-lain 6 §:ssä puoles-
taan säädetään yhdestä tai useammasta kan-
sallisesta yhteyshenkilöstä, jonka nimeämi-
nen on Valtakunnansyyttäjänviraston harkin-
nassa. Uusi Eurojust-päätös edellyttää kan-
sallisten yhteyshenkilöiden nimeämistä sekä 
sääntelyä heidän pääsystään Eurojustin 
asianhallintajärjestelmään..  

Eurojust-lain 7 §:ssä säädetään henkilötie-
tojen luovuttamisesta Eurojustille. Eurojustil-
le voidaan sen pyynnöstä luovuttaa sen toi-
mivaltaan kuuluvien tehtävien suorittamista 
varten tarpeelliset tiedot rikosrekisteristä ja 
muista oikeushallinnon henkilörekistereistä 
samoin edellytyksin kuin syyttäjälle. Tietojen 
luovuttamiseen poliisin, rajavartiolaitoksen ja 
tullin henkilörekistereistä sovelletaan henki-
lötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun 
lain 37 §:ää, henkilötietojen käsittelystä raja-
vartiolaitoksessa annetun lain (579/2005) 
38 §:ää, tullilain (1466/1994) 27 §:ää sekä vi-
ranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun 
lain (621/1999) 30 §:ää. Eurojust-lain 8 §:ssä 
on säännös yksityishenkilön oikeudesta tar-
kastuttaa Eurojustin käsittelemät henkilötie-
tonsa. Uusi Eurojust-päätös ei edellytä mai-
nittujen säännösten muuttamista. 

 
2.2 Eurojustin toiminta käytännössä 

Suomen kansallisena jäsenenä on Eurojus-
tin toiminnan alusta lähtien toiminut valtion-

syyttäjä Eurojustin toimipaikassa Haagissa. 
Kansallisen jäsenen sijaisena toimivana avus-
tajana on ollut poliisivirkamies vuoteen 2008 
asti ja sen jälkeen valtionsyyttäjä. Nykyisin 
kansallisella jäsenellä on myös avustaja, joka 
on nimetty keskusrikospoliisista. 

Vuonna 2008 Eurojustissa käsiteltiin yh-
teensä 1193 kollegiossa rekisteröityä juttua. 
Suomen osaston käsittelemiä tapauksia oli 
kaikkiaan 109, joista 43 oli Suomen viran-
omaisten avaamia ja 76 muiden maiden 
Suomelle avaamia asioita. Suomen osastolla 
käsiteltiin vuoden 2008 aikana 36 Suomen 
kansallisten viranomaisten Eurojustiin toi-
mittamaa asiaa joista 35 oli operatiivisia jut-
tuja ja yksi yleinen tiedustelu. Tapauksista 
29 oli kahden valtion välisiä ja 6 monenväli-
siä.  

Muut jäsenvaltiot tekivät vuonna 2008  Eu-
rojustin välityksellä Suomen viranomaisille 
rikosoikeudellista yhteistyötä koskevan 
pyynnön yhdeksässä operatiivisessa tapauk-
sessa. Vain yksi näistä koski pelkästään 
Suomea. (Lähde: Suomen osaston toiminta-
kertomus 2008, Eurojust.) 

 
3  Esityksen tavoitteet  ja  keskeiset  

ehdotukset  

Uuden Eurojust-päätöksen tavoitteena on 
vahvistaa Eurojustin asemaa ja sen mahdolli-
suuksia tukea jäsenvaltioiden välistä oikeu-
dellista yhteistyötä sekä rajat ylittävien rikos-
ten tutkinnan ja syytetoimien koordinointia. 
Päätöksen merkittävin uudistus on kansallisia 
jäseniä koskevien yhteisten vähimmäistoimi-
valtuuksien määritteleminen. Lisäksi päätös 
sisältää säännöksiä kiireellisten tilanteiden 
koordinointimekanismin luomisesta Eurojus-
tiin, tietojen toimittamisesta jäsenvaltioiden 
viranomaisilta Eurojustille, Eurojustin kan-
sallisen koordinaatiojärjestelmän perustami-
sesta sekä Eurojustin aseman vahvistamisesta 
suhteessa muihin organisaatioihin ja verkos-
toihin sekä kolmansiin valtioihin.   

Esityksen tavoitteena on tehdä lainsäädän-
töön uuden Eurojust-päätöksen täytäntöön-
panon edellyttämät muutokset. Lakiteknisistä 
syistä päätöksestä aiheutuvat lainsäädäntö-
velvoitteet ehdotetaan edellä selostetun mu-
kaisesti täytettäviksi kumoamalla Eurojust-
laki ja säätämällä uusi saman niminen laki. 
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Kumoamisesta huolimatta ehdotettu laki vas-
taisi sisällöltään monelta osin voimassa ole-
vaa lakia.  

 
Kansallisen jäsenen toimivalta 

Uuden Eurojust-päätöksen kansallisen täy-
täntöönpanon kannalta tärkein uudistus kos-
kee kansallisen jäsenen toimivaltuuksia. 
Vuoden 2002 Eurojust-päätöksen mukaan 
kunkin jäsenvaltion on määriteltävä, minkä-
laisen ja miten laajan oikeudellisen toimival-
lan se antaa kansalliselle jäsenelleen. Vä-
himmäisvaatimuksena vuoden 2002 päätök-
sessä on, että jäsen on syyttäjä, tuomari tai 
vastaava toimivaltaa käyttävä poliisi. Tämän 
lisäksi päätöksessä edellytetään, että jäsenel-
lä on pääsy jäsenvaltionsa rikosasian käsitte-
lyssä tarvittaviin rekisteritietoihin.  

Uudessa Eurojust-päätöksessä määritellään 
aikaisempaa täsmällisemmin ja velvoitta-
vammin vähimmäistoimivaltuudet, jotka 
kansallisilla jäsenillä on oltava. Toimivaltuu-
det on lueteltu edellä mainituissa 9—9 f ar-
tikloissa. Jäsenvaltio voi antaa kansalliselle 
jäsenelleen laajemmatkin toimivaltuudet kuin 
mitä päätöksessä edellytetään. Suomen kan-
sallisen jäsenen toimivalta tulisi määritellä 
siten, että hän voi avustaa kansallisia viran-
omaisia ja siten toteuttaa Eurojustin tavoit-
teiden mukaisia tehtäviään mahdollisimman 
tehokkaasti sekä Suomen ollessa oikeusapua 
tarvitseva että sitä antava osapuoli.  

Suomen kansalliselle jäsenelle myönnettä-
vien toimivaltuuksien osalta voitaisiin ensin-
näkin harkita sitä, että hänellä olisi nykytilaa 
vastaavasti valtionsyyttäjän toimivaltuudet. 
Tämä ei kuitenkaan täysin vastaisi uuden Eu-
rojust-päätöksen säännöksiä, koska kansalli-
sen jäsenen tulee tietyin edellytyksin voida 
tehdä päätöksiä myös sellaisista asioista, jois-
ta Suomen järjestelmässä päättää tutkinnan-
johtajana toimiva virkamies. Suomessa tut-
kinnanjohto pääsääntöisesti kuuluu poliisille. 
Järjestelmä on kansainvälisesti vertailtuna 
poikkeuksellinen, sillä useimmissa EU:n jä-
senvaltioissa rikostutkintaa johtaa syyttäjä tai 
tutkintatuomari. Eurojustista saatava lisäarvo 
toisaalta painottuu nimenomaan rikosten esi-
tutkintavaiheeseen. Kansallisen jäsenen teh-
tävänä on ennen muuta avustaa kansallisia 
viranomaisia kansainvälistä rikosoikeudellis-

ta yhteistyötä edellyttävien rikosten tutkin-
nassa.  

Eurojustin tehtäviä silmällä pitäen luonteva 
vaihtoehto olisikin, että kansallisella jäsenel-
lä olisi valtionsyyttäjän toimivaltuuksien li-
säksi tutkinnanjohtajan toimivaltuudet. Jäse-
nellä olisi siten laajat toimintamahdollisuudet 
tehdä rajat ylittävien rikosasioiden tutkintaan 
liittyviä päätöksiä. Eurojust-päätös ei kuiten-
kaan välttämättä edellytä, että kansalliselle 
jäsenelle tulisi myöntää täysin kansallisen 
tutkinnanjohtajan valtuuksia vastaava toimi-
valta tehdä rikostutkintaan liittyviä päätöksiä. 
Kansallinen jäsen ei myöskään toimi Euro-
justin käsittelemissä rikosasioissa tutkinnan-
johtajana, vaan hänen tehtävänsä on ainoas-
taan avustaa kansallisia esitutkintaviranomai-
sia.  

Esityksessä ehdotetaan edellä mainittujen 
vaihtoehtojen väliin asettuvaa sääntelyä, jon-
ka mukaan Eurojustin Suomen kansallisella 
jäsenellä olisi nykyisten valtionsyyttäjän 
toimivaltuuksien lisäksi päätöksen 9 c ja 
d artiklassa nimenomaisesti mainitut muut 
toimivaltuudet. Kansallinen jäsen voisi siten 
Suomen toimivaltaisen viranomaisen pyyn-
nöstä tai suostumuksella tehdä ja panna täy-
täntöön myös sellaisia oikeusapupyyntöjä, 
joista Suomessa päättää tutkinnanjohtaja sekä 
määrätä Eurojustin koordinointikokouksissa 
sovituista tutkintatoimenpiteistä Suomessa. 
Koska valvotuista läpilaskuista ei ole kansal-
lista lainsäädäntöä, laissa säädettäisiin ni-
menomaisesti kansallisen jäsenen toimival-
lasta päättää tietyin edellytyksin valvotusta 
läpilaskusta. Jäsenellä olisi velvollisuus teh-
dä näiltä osin päätöksiä aina yhteistyössä 
kansallisen toimivaltaisen viranomaisen 
kanssa. Tällä pyrittäisiin varmistamaan se, 
että kansallisella jäsenellä on päätöstä teh-
dessään riittävästi tietoa käsiteltävänä olevas-
ta rikosasiasta. Valvotun läpilaskun osalta 
varmistuttaisiin aina myös siitä, että läpilasku 
voidaan toteuttaa turvallisesti. Mainittujen 
tutkinnanjohtajan valtuuksia vastaavien toi-
mivaltuuksien käyttäminen ei merkitsisi, että 
kansallinen jäsen toimisi asiassa tutkinnan-
johtajana, vaan pääasiallinen vastuu ja pää-
töksentekovalta rikosasian käsittelystä olisi 
aina kansallisella toimivaltaisella viranomai-
sella. Kansallisella jäsenellä ei olisi toimival-
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taa päättää myöskään sellaisista asioista, jois-
ta Suomessa päättää tuomioistuin.  

Ehdotetulla sääntelyllä voitaisiin helpottaa 
niin sanottujen kansainvälisliityntäisten ri-
kosten tutkintaa. Kansallisen jäsenen mah-
dollisuudet avustaa kansallisia esitutkintavi-
ranomaisia paranisivat ja samalla tehostettai-
siin Eurojustin toimintaa rajat ylittävien ri-
kosasioiden käsittelyn tukemisessa. Yhtenä 
Eurojustin vahvistamista koskevan päätöksen 
tavoitteena on ollut selkeyttää kansallisen jä-
senen asemaa esimerkiksi tilanteessa, jossa 
Eurojustin koordinaatiokokouksessa Haagis-
sa neuvotellaan useaa jäsenvaltiota koskevas-
ta rikosasiasta, eikä asianomaisen jäsenvalti-
on rikoksen tutkinnasta vastaava virkamies 
ole itse päässyt osallistumaan kokoukseen. 
Kansallinen jäsen voitaisiin tällöin valtuuttaa 
toimimaan kansallisen virkamiehen puolesta. 

Ehdotettua sääntelyä puoltaa myös se, että 
rikosoikeudellista yhteistyötä Euroopan 
unionissa on rakennettu jo vuosikymmenen 
ajan oikeudellisten päätösten vastavuoroisen 
tunnustamisen periaatteen pohjalta. Periaate 
on kirjattu myös joulukuun 1 päivänä 2009 
voimaan tulleen Euroopan unionin toimin-
nasta tehdyn sopimuksen 82 artiklan 1 koh-
taan (jäljempänä Lissabonin sopimus). Koska 
useimmissa jäsenvaltioissa kansainväliseen 
rikosoikeusapuun liittyvistä päätöksistä vas-
taa oikeusviranomainen, on vastavuoroista 
tunnustamista koskevissa oikeudellisen yh-
teistyön instrumenteissa pääsääntöisesti hy-
väksytty päätösvaltaiseksi viranomaiseksi 
vain oikeusviranomainen, jolla tarkoitetaan 
tuomaria, tutkintatuomaria, tuomioistuinta tai 
syyttäjää. Tällaisia instrumentteja ovat aikai-
semmin mainitut EAW-puitepäätös ja jäädyt-
tämispuitepäätös, sekä tiettyjä poikkeusjär-
jestelyjä lukuun ottamatta EEW-puitepäätös.  

On myös huomattava, että syyttäjän toimi-
valtuudet suhteessa tutkinnanjohtajan toimi-
valtuuksiin on määritelty laissa erityisesti 
kansallista rikosprosessia silmällä pitäen. 
Syyttäjän rooli korostuu kansainvälisissä ja 
etenkin Eurojustin käsittelemissä tapauksissa, 
jotka edellyttävät sujuvaa oikeusviranomais-
ten välistä yhteistyötä. Tältä osin voidaan 
myös viitata lakivaliokunnan mietintöön 
(LaVM 7/2005 vp). Mietinnössä valiokunta 
pitää omaisuuden tai todistusaineiston jäädyt-
tämistä koskevien päätösten täytäntöönpanoa 

Euroopan unionissa koskevan järjestelmän 
selkeyden kannalta tarkoituksenmukaisimpa-
na yksinkertaista ja keskitettyä menettelyä, 
jossa kaikissa tilanteissa toimivaltaisena vi-
ranomaisena on syyttäjä. Lakivaliokunta on 
myös EU-luovuttamislaista antamassaan 
mietinnössä LaVM 7/2003 pitänyt perustel-
tuna syyttäjän keskeistä asemaa EU-
luovuttamislain mukaisessa menettelyssä.  

Päätöksen 9 e artiklassa jäsenvaltiolle salli-
taan mahdollisuus olla antamatta kansallisel-
le jäsenelleen 9 c ja 9 d artiklassa tarkoitettu-
ja toimivaltuuksia, jos tämä olisi jäsenvaltion 
valtiosäännön tai sen rikosoikeusjärjestelmän 
perusteiden vastaista poliisin, syyttäjien ja 
tuomareiden toimivallanjaon osalta. Poik-
keaminen 9 c ja 9 d artiklan velvoitteista ei 
siis ole sallittua pelkästään siitä syystä, että 
tehtävän- tai toimivallanjako olisi kansalli-
sesti järjestetty toisin mainittujen viranomais-
ten välillä.  

Yleisistä syyttäjistä annetun lain 1 §:n 
1 momentin mukaan syyttäjän tehtävänä on 
huolehtia rikosoikeudellisen vastuun toteut-
tamisesta rikosasian käsittelyssä, syytehar-
kinnassa ja oikeudenkäynnissä asianosaisten 
oikeusturvan ja yleisen edun vaatimalla ta-
valla. Esitutkintalain (449/1987) nojalla syyt-
täjällä on jo nyt useita tutkinnanjohtajan teh-
täviä vastaavia valtuuksia. Syyttäjä voi esi-
merkiksi lain 14 §:n 2 momentin nojalla toi-
mia tutkinnanjohtajana. Syyttäjällä on myös 
oikeus pidättämiseen oikeutetun virkamiehen 
ominaisuudessa päättää useimmista esitut-
kinnan aikana tehtävistä pakkokeinoista. Po-
liisin on esitutkintalain 15 §:n 1 momentin 
nojalla ilmoitettava syyttäjälle alkaneesta ri-
kostutkinnasta, kun asia ei ole yksinkertai-
nen. Lisäksi syyttäjä voi esitutkintalain 
15 §:n 2 momentin mukaan antaa poliisille 
erinäisiä esitutkintaa koskevia määräyksiä. 
Sen, että kansallinen jäsen voisi rajoitetusti 
päättää tietyistä kansallisesti tutkinnanjohta-
jalle kuuluvista oikeusapuasioista, ei siten ole 
katsottava merkitsevän sellaista Suomen val-
tiosääntöön tai rikosoikeusjärjestelmän pe-
rusteisiin kajoavaa muutosta, jota päätöksen 
9 e artiklassa tarkoitetaan.  
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Muut lainsäädäntömuutoksia edellyttävät 
säännökset 

Artikla 2 edellyttää, että kansallista jäsentä 
avustaa yksi varajäsen ja toinen henkilö 
avustavana jäsenenä. Varajäsenen ja avusta-
van jäsenen ero on, että varajäsenen on täy-
tettävä vastaavat muodolliset kelpoisuusvaa-
timukset kuin varsinaisen jäsenen eli hänen 
on oltava syyttäjä, tuomari tai vastaavaa toi-
mivaltaa käyttävä poliisi. Lisäksi varajäsenen 
tulee voida toimia kansallisen jäsenen puo-
lesta tai sijasta. Avustavan jäsenen kelpoi-
suudelle ei ole asetettu vastaavia edellytyk-
siä. Säännöksen täytäntöönpanemiseksi Eu-
rojust-lakiin ehdotetaan otettavaksi säännös 
varajäsenestä, jonka on täytettävä vastaavat 
kelpoisuusvaatimukset kuin kansallisen jäse-
nen, ja jolla on vastaava toimivalta. Avusta-
jalta ei edellytettäisi vastaavia kelpoisuusvaa-
timuksia,. Hän voisi kuitenkin toimia kansal-
lisen jäsenen sijaisena, jos hän täyttää maini-
tut kelpoisuusvaatimukset.    

Artiklassa 12 artiklassa edellytetään, että 
jäsenvaltiot nimeävät Eurojustia varten yh-
den tai useamman kansallisen yhteyshenki-
lön. Vuoden 2002 Eurojust-päätöksessä vas-
taava säännös ei ole velvoittavassa muodos-
sa. Lisäksi määrättyjen yhteyshenkilöiden on 
voitava käyttää jäsenvaltioiden määrittele-
mässä laajuudessa Eurojustin asianhallinta-
järjestelmää. Lakiin ehdotetaan otettaviksi 
näiden velvoitteiden täytäntöönpanoa koske-
vat säännökset. 

Artikla 13 sisältää säännöksen velvollisuu-
desta toimittaa tietoja Eurojustille. Artikla si-
sältää yleisen jäsenvaltion toimivaltaisille vi-
ranomaisille asetetun velvollisuuden toimit-
taa Eurojustille kaikkia sen tehtävien suorit-
tamiseksi tarvittavia tietoja. Vuoden 
2002 Eurojust-päätöksen säännöstä tietojen-
toimittamisvelvollisuudesta on täsmennetty 
määrittelemällä ne tiedot, jotka Eurojustille 
on vähintään toimitettava. Lisäksi tiedot on 
päätöksen mukaan toimitettava järjestelmäl-
lisellä tavalla. Lakiin ehdotetaan otettavaksi 
säännös tietojentoimittamisvelvollisuudesta 
ja -tavasta.  

Artiklassa 27 on säännös tietojen luovut-
tamisesta Eurojustilta kolmannelle valtiolle 
tai kansainväliselle järjestölle. Tällöin tiedot 
Eurojustille toimittaneen jäsenvaltion kansal-

lisen jäsenen on annettava suostumuksensa 
tietojen luovuttamiselle. Tarvittaessa jäsenen 
tulee neuvotella jäsenvaltion toimivaltaisten 
viranomaisten kanssa. Esityksessä ehdotetaan 
lakiin otettavaksi säännös siitä, että kansalli-
nen jäsen voi suostua tiedon luovuttamiseen 
edellyttäen, että tieto Suomen lain mukaan 
saadaan luovuttaa vieraalle valtiolle tai kan-
sainväliselle järjestölle. 

 
4  Esityksen vaikutukset  

Uuden Eurojust-päätöksen täytäntöönpano 
vahvistaisi Eurojustin kansallisten jäsenten 
asemaa ja sitä kautta parantaisi Eurojustin 
mahdollisuuksia tukea jäsenvaltioita rajat 
ylittävien rikosasioiden käsittelyssä. Myös 
tietojenvaihto kansallisten viranomaisten ja 
Eurojustin välillä tehostuisi. Se, että yhteis-
työtä rajat ylittävien rikosten selvittämiseksi 
helpotetaan, voisi edistää kiinnijäämisriskiä 
ja rikosoikeudellisen vastuun toteutumista 
EU:n alueella. 

Voidaan arvioida, että Eurojustin kokoon-
panoon liittyvillä ehdotuksilla ei kokonaista-
loudellisesti olisi merkittäviä vaikutuksia 
Suomelle. Kansallisen jäsenen, varajäsenen 
ja avustajien palkkakustannuksista vastaisi 
nykyiseen tapaan se viranomainen, joista 
mainitut henkilöt tulevat, eikä päätös edelly-
tä, että muilla kuin kansallisella jäsenellä oli-
si oltava pysyvä toimipaikkansa Haagissa. 
Päätöksen 5 a artiklassa tarkoitetun päivystä-
vän koordinaatiojärjestelmän perustamisesta 
seuraa, että kansallinen jäsenen, hänen vara-
jäsenensä tai avustajansa tulisi tarvittaessa 
olla ympärivuorokautisessa valmiudessa vas-
taanottamaan ja käsittelemään Eurojustille 
tehtyjä toimenpidepyyntöjä. Tästä aiheutuisi 
päivystävälle henkilölle lisätyötä, sekä hänet 
palkanneelle viranomaiselle päivystyksestä 
aiheutuvia kustannuksia. Tällä hetkellä ei ole 
arvioitavissa, seuraako uudistuksista mahdol-
lisesti tarve lisätä henkilöstöä niissä viran-
omaisissa, joista mainitut henkilöt tulevat. 
Tämä tiedetään vasta, kun Eurojustin toimin-
nasta uuden päätöksen mukaisesti on enem-
män käytännön kokemusta. Uudistukset voi-
vat toisaalta myös vähentää Suomessa rajat 
ylittäviä rikosasioita käsittelevien viran-
omaisten työmäärää, sillä Eurojustissa Suo-
mea edustavien virkamiesten tehtävänä on 
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avustaa kansallisia viranomaisia ja siten hel-
pottaa heidän työtään kansainvälisten rikos-
oikeusapuasioiden hoitamisessa. 

 
5  Asian valmistelu 

Uuden Eurojust-päätöksen valmisteluvai-
heessa valtioneuvosto on lähettänyt eduskun-
nalle kirjelmän U 5/2008 vp. Lakivaliokunta 
on antanut asiasta lausunnon LaVL 
4/2008 vp. 

Oikeusministeriö asetti 1 päivänä lokakuu-
ta 2008 työryhmän valmistelemaan lainsää-
däntöä uuden Eurojust-päätöksen panemisek-
si täytäntöön. Työryhmässä olivat edustettui-
na oikeusministeriön lainvalmisteluosasto ja 
kriminaalipoliittinen osasto, Valtakunnan-
syyttäjänvirasto, sisäasiainministeriö ja kes-
kusrikospoliisi. Työryhmän tuli laatia ehdo-
tuksensa hallituksen esityksen muotoon. 
Valmistelun aikana työryhmä kuuli Tullihal-
litusta, rajavartiolaitosta ja Suomen kansallis-
ta jäsentä Eurojustissa. Työryhmä antoi mie-
tintönsä 8 päivänä toukokuuta 2009 (työryh-
mämietintö 2009:6). Mietintöön liitettiin si-
säasiainministeriön ja keskusrikospoliisin 
eriävä mielipide.  

Mietinnöstä pyydettiin lausunto 22 eri vi-
ranomaiselta, yhteisöltä ja asiantuntijalta. Li-
säksi korkeimmalle oikeudelle varattiin tilai-
suus antaa mietinnöstä lausunto.  Pyydetyistä 
lausunnoista saapui yhteensä 16. Valvottua 
läpilaskua lukuun ottamatta työryhmän kes-
keisiin ehdotuksiin suhtauduttiin myönteises-
ti. Sisäasiainministeriö ja valtiovarainminis-
teriön tulliasioista vastaava vero-osasto sekä 
kyseisten ministeriöiden alaiset keskusrikos-
poliisi, rajavartiolaitos ja tullihallitus pitivät 
ongelmallisena kansalliselle jäsenelle ehdo-
tettua toimivaltaa päättää valvotusta läpilas-
kusta kiiretilanteessa. Helsingin hovioikeus 
ja Helsingin käräjäoikeus katsoivat, että eh-
dotuksia on tältä osin työryhmän mietintöön 
jätetyssä eriävässä mielipiteessä esitetyin pe-
rustein vielä harkittava. Muut lausunnonanta-
jat puolsivat ehdotusta.   

Ehdotukset on laadittu uuden Eurojust-
päätöksen edellyttämin tavoin ja pyritty rat-
kaisuun, joka tarjoaisi Suomen viranomaisil-
le laaja-alaiset mahdollisuudet hyödyntää Eu-
rojustia erityisesti Suomen kansallisen jäse-
nen kautta. Säännökset parantaisivat Suomen 

viranomaisten mahdollisuuksia pyytää kan-
sainvälistä oikeusapua sekä saada sitä, ja 
helpottaisivat rajat ylittävien rikosten tutkin-
nan koordinoimista. Esitetyt näköhdat valvo-
tusta läpilaskusta on otettu huomioon rajaa-
malla valvottua läpilaskua koskeva päätök-
senteko normaalitilanteissa aina kansallisten 
viranomaisten suostumukseen. Myös säännös 
kiiretilanteita varten on laadittu siten, ettei 
kansallinen jäsen voisi valvotusta läpilaskus-
ta päättää ilman kansallisten viranomaisten 
myötävaikutusta. Voidaan myös arvioida, et-
tä tarve soveltaa säännöstä olisi ilmeisen har-
vinainen, koska Suomen esitutkintajärjestel-
mässä toimii ympärivuorokautinen päivystys. 

 
6  Riippuvuus muista es i tyksistä  

Oikeusministeriö ja sisäasiainministeriö 
asettivat 12 päivänä maaliskuuta 2007 toimi-
kunnan valmistelemaan esitutkinta-, pakko-
keino- ja poliisilain kokonaisuudistusta. 
Toimikunnan oli määrä tarkastella muun mu-
assa poliisin ja syyttäjän välistä yhteistyötä ja 
valvottua läpilaskua koskevaa sääntelyä. 
Toimikunta luovutti mietintönsä 17 päivänä 
huhtikuuta 2009 (komiteanmietintö 2009:2). 
Mietinnön pohjalta valmisteltavat hallituksen 
esitykset on määrä antaa eduskunnalle tou-
kokuussa 2010. Nyt annettavassa esityksessä 
ehdotetaan täsmennettäväksi Suomen kansal-
lisen jäsenen toimivaltaa tehdä rikosoikeu-
delliseen yhteistyöhön liittyviä päätöksiä, 
mukaan lukien valvotut läpilaskut. Ehdotuk-
set perustuvat Eurojust-päätökseen vähim-
mäisedellytyksiin kansallisten jäsenten toi-
mivaltuuksista. Ehdotuksilla ei ole tarkoitus 
puuttua siihen, miten esitutkinta- ja syyttäjä-
viranomaisten toimivalta on kansallisesti jär-
jestetty, vaan kansallisen jäsenen toimival-
tuudet on rajattu siihen, mitä Eurojust-
päätöksessä edellytetään ja mikä kansainväli-
sessä yhteistyössä on tarpeen. Esitutkinta- ja 
pakkokeinolain uudistuksessa sitä vastoin on 
tarkasteltu lainsäädäntöä ennen muuta kan-
sallisia tarpeita silmällä pitäen. Näin ollen se, 
millaiset toimivaltuudet Suomen kansalliselle 
jäsenelle annetaan, ei suoranaisesti riipu kan-
sallisten viranomaisten toimivaltasäännöksis-
tä. Tällä esityksellä sekä esitutkinta- ja pak-
kokeinolain uudistuksella ei siten ole sellais-
ta välitöntä yhteyttä, joka edellyttäisi lakieh-
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dotusten samanaikaista käsittelyä tai voi-
maantuloa. 

Syyttäjien ja esitutkintaviranomaisten vä-
listä toimivallanjakoa kansainvälisessä oike-
usapuyhteistyössä käsitelty myös aikaisem-
min mainitun EEW-puitepäätöksen täytän-
töönpanoa koskevassa hallituksen esityksessä 
(HE 268/2009). Puitepäätöksen velvoitteiden 
johdosta esityksessä ehdotetaan syyttäjän 
roolin vahvistamista todisteiden hankkimi-
seen liittyvässä rikosoikeudellisessa yhteis-
työssä. Esityksessä ehdotetut ratkaisut liitty-
vät myös syyttäjän toimivaltuuksiin Eurojus-
tin kansallisena jäsenenä. Välttämätöntä ei 
kuitenkaan ole, että EEW-puitepäätöksen ja 
Eurojust-päätöksen edellyttämät lainmuutok-
set olisi käsiteltävä tai saatettava voimaan 
samanaikaisesti.  

Sisäasiainministeriössä on valmisteltavana 
hallituksen esitys henkilötietojen käsittelystä 
poliisitoimessa annetun lain sekä eräiden sii-

hen liittyvien lakien muuttamisesta. Esityk-
sessä muun muassa kansainvälistä poliisiyh-
teistyötä koskevien säännösten rakennetta 
ehdotetaan selkeytettäväksi. Esityksessä eh-
dotettavat lainmuutokset voivat aiheuttaa tar-
peen muuttaa Eurojust-laissa olevia viittauk-
sia henkilötietolainsäädäntöön. Esitys on 
määrä antaa eduskunnalle keväällä 2010.  

Oikeusministeriön 27 päivänä marraskuuta 
2007 asettaman syyttäjälaitoksen hallintoa 
koskevaa lainsäädäntöä uudistavan työryh-
män esityksessä (työryhmämietintö 2008:12) 
ehdotetaan säädettäväksi uusi laki syyttäjälai-
toksesta ja kumottavaksi muun muassa laki 
yleisistä syyttäjistä. Säännökset vastaisivat 
sisällöltään pääosin nykyisiä. Mainittu esitys 
vaikuttaisi nyt ehdotetussa laissa oleviin la-
kiviittauksiin ja syyttäjien virkanimikkeisiin. 
Esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle ke-
väällä 2010. 
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YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

 
1  Eurojust in  vahvistamista koske-

va päätös  ja  sen suhde Suomen 
lainsäädäntöön 

Uuden Eurojust-päätöksen 1 artiklassa on 
38 kohtaa, joilla muutetaan vuoden 2002 Eu-
rojust-päätöstä. Päätöksen 2 artikla koskee 
päätöksen saattamista osaksi kansallista lain-
säädäntöä ja 3 artikla voimaantuloa. Tässä 
jaksossa selostetaan 1 artiklan sisältöä eli 
vuoden 2002 päätöksen artikloihin tehtyjä 
muutoksia siten, että muita säännöksiä yksi-
tyiskohtaisemmin käydään läpi ne artikla-
muutokset, joista ehdotetaan otettaviksi tar-
kentavia säännöksiä lainsäädäntöön.  

Unionisopimuksen 34 artiklan 2 kohdan 
c alakohdan nojalla tehdyt neuvoston päätök-
set ovat velvoittavia, mutta niillä ei ole väli-
töntä oikeusvaikutusta. Siltä osin kuin pää-
tökset eivät edellytä tarkentavaa sääntelyä 
kansallisessa lainsäädännössä, ne velvoittavat 
suoraan kansallisia viranomaisia. Tässä esi-
tyksessä uutta Eurojust-päätöstä tarkentavaa 
sääntelyä ehdotetaan säädettäväksi silloin, 
kun päätös jättää velvoitteen täytäntöönpa-
non laajuuden suhteen harkintavaltaa kansal-
liselle lainsäätäjälle tai edellyttää muutoin 
tarkempia täytäntöönpanosäännöksiä kansal-
lisessa laissa. Tällaisia säännöksiä ovat kan-
sallisen jäsenen, varajäsenen ja avustajan 
asemaa sekä toimivaltaa koskevat 2, 9, 9 a—
d ja 9 f artiklat. Lisäksi täytäntöönpanolain-
säädäntöä edellyttävät Eurojustin kansallista 
koordinointijärjestelmää koskeva 12 artikla, 
tietojenvaihtoa Eurojustin ja jäsenvaltioiden 
välillä koskeva 13 artikla, asianhallintajärjes-
telmään pääsyä kansallisella tasolla koskeva 
16 b artikla sekä 27 artikla tietojen toimitta-
misesta kolmansiin valtioihin ja kansainväli-
siin järjestöihin. 

Osa Eurojust-päätöksen säännöksistä kos-
kee Eurojustin sisäistä organisaatiota tai toi-
mintaedellytyksiä, joten niistä ei seuraa tar-
vetta tehdä muutoksia jäsenvaltioiden kansal-
liseen lainsäädäntöön.    

2 artikla. Eurojustin kokoonpano. Artik-
lassa on säännökset kansallisesta jäsenestä, 
tämän varajäsenistä sekä avustavista jäsenis-

tä. Artiklan 1 kohdan mukaan Eurojustissa 
on kustakin jäsenvaltiosta yksi kansallinen 
jäsen, jonka on oltava syyttäjä, tuomari tai 
vastaavaa toimivaltaa käyttävä poliisi. Yleis-
perusteluissa selostetun mukaisesti Suomen 
kansallinen jäsen on Eurojustin toiminnan 
alusta lähtien ollut syyttäjä. Eurojust-lain 
2 §:n mukaan kansallinen jäsen nimitetään 
määräaikaiseen virkasuhteeseen valtionsyyt-
täjäksi Valtakunnansyyttäjänvirastoon. Jäse-
nen nimittämismenettely ja kelpoisuusvaati-
mukset ovat samat kuin valtionsyyttäjillä. 
Säännös säilyisi samansisältöisenä myös uu-
dessa laissa.  

Artiklan 2 kohdan mukaan jäsenvaltioiden 
on varmistettava jatkuva ja tehokas osallis-
tuminen Eurojustin päätöksen 3 artiklan mu-
kaisten tavoitteiden saavuttamiseen. Alakoh-
dan a mukaan kansallisella jäsenellä on olta-
va säännöllinen työpaikka Eurojustin toimi-
paikassa. Alakohdan b mukaan kansallista jä-
sentä avustaa yksi varajäsen ja toinen henkilö 
avustavana jäsenenä. Varajäsenellä ja avusta-
jalla voi olla säännöllinen työpaikka Eurojus-
tissa. Tarvittaessa kansallista jäsentä voi 
avustaa useampikin varajäsen tai avustaja. 
Kollegion suostumuksella heillä voi olla 
säännöllinen työpaikka Eurojustissa. Artiklan 
3 kohdan mukaan kansallisella jäsenellä on 
oltava sellainen asema, että se takaa hänelle 
tehtävien hoitamiseen tarvittavat valtuudet. 
Artiklan 4 kohdan mukaan kansallisten jä-
senten, varajäsenten ja avustajien oikeudelli-
nen asema määräytyy heidän jäsenvaltionsa 
lainsäädännön mukaan. Varajäsenen on artik-
lan 5 kohdan mukaan oltava syyttäjä, tuomari 
tai vastaavaa toimivaltaa käyttävä poliisi. 
Hänen on voitava toimia kansallisen jäsenen 
puolesta tai sijasta. Avustajan ei ole täytettä-
vä mainittuja edellytyksiä, mutta jos hän ne 
täyttää, hän voi jäsenvaltion harkinnan mu-
kaan toimia kansallisen jäsenen puolesta tai 
sijasta. 

Suomen kansallinen jäsen on Eurojustin 
toiminnan alusta lähtien toiminut Eurojustin 
toimipaikassa Haagissa. Kansallisella jäse-
nellä on Eurojust-lain 4 §:n nojalla oltava 
vähintään yksi avustaja, joka toimii tarvitta-
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essa jäsenen sijaisena. Valtakunnansyyttä-
jänvirasto määrää avustajan. Laissa ei ole 
säädetty avustajan kelpoisuusvaatimuksista, 
joten avustajaksi voidaan nimetä myös muu 
virkamies kuin syyttäjä, tuomari tai vastaa-
vaa toimivaltaa käyttävä poliisi. Käytännössä 
kansallisen jäsenen avustajana on toiminut 
poliisivirkamies vuoteen 2008 asti ja sen jäl-
keen valtionsyyttäjä. Lisäksi kansallisella jä-
senellä on joulukuusta 2008 ollut avustaja 
keskusrikospoliisista. Voimassa olevan Euro-
just-lain 4 §:n säännös avustajasta täyttää uu-
den Eurojust-päätöksen 2 artiklan edellytyk-
set avustajan nimeämisestä.  

Varajäsenestä ei ole säännöksiä vuoden 
2002 Eurojust-päätöksessä. Uusi Eurojust-
päätös edellyttää nimeämään varajäsenen, 
jolla on vastaavat kelpoisuusvaatimukset 
kuin kansallisella jäsenellä sekä kansallisen 
jäsenen sijaisena toimiessaan sama toimivalta 
kuin kansallisella jäsenellä.  

Ehdotetussa laissa olisi säännökset sekä va-
rajäsenestä että avustajasta. Varajäsenen olisi 
täytettävä valtionsyyttäjän kelpoisuusvaati-
mukset, jotta hänellä olisi kansallisen jäsenen 
sijaisena toimiessaan sama toimivalta kuin 
kansallisella jäsenellä. Avustaja voisi toimia 
kansallisen jäsenen sijaisena vain, jos hän 
täyttää kansallisen jäsenen kelpoisuusvaati-
mukset. 

Artiklan 6—8 kohdat koskevat Eurojustin 
yhdistämistä kansalliseen koordinointijärjes-
telmään, yhteystuomareiden lähettämistä Eu-
rojustista kolmansiin valtioihin ja Eurojustin 
sihteeristöä. Säännökset eivät edellytä lain-
säädännön muuttamista. 

3 artikla. Tavoitteet. Artiklaa on päivitetty 
viittaamalla vastavuoroisen tunnustamisen 
insutrumentteihin jäsenvaltioiden välisessä 
oikeudellisessa yhteistyössä sekä muuttamal-
la viittauksia uudella Eurojust-päätöksellä 
muutettuihin kohtiin. Sisältö vastaa muutoin 
vuoden 2002 päätöstä.  

4 artikla. Toimivalta. Artiklassa määritel-
lään ne rikollisuuden lajit, jotka kuuluvat Eu-
rojustin yleiseen toimivaltaan. Päätöksellä ar-
tiklan 1 kohdan a alakohtaa on muutettu niin, 
ettei siinä enää viitata vuoden 1995 Europol-
sopimuksen 2 artiklassa määriteltyihin rikok-
siin, vaan yleisesti niihin rikollisuuden lajei-
hin ja rikoksiin, joiden osalta Europol on 
toimivaltainen. Muutoksen johdosta vuoden 

2002 Eurojust-päätöksen 4 artiklan 1 kohdan 
b alakohta on poistettu. Muutetun sanamuo-
don johdosta Eurojustin toimivaltaan kuulu-
vat rikokset muuttuvat samalla kun Europo-
lin toimivaltaan kuuluvien rikosten luetteloa 
Europolin perustamisasiakirjassa muutetaan. 
Rikokset, joiden osalta Europol ja Eurojust 
ovat toimivaltaisia, perustuvat neuvoston 
6 päivänä huhtikuuta 2009 hyväksymään Eu-
roopan poliisivirastoa koskevaan päätökseen 
(2009/371/YOS), jäljempänä Europol-
päätös, 4 artiklan 1 kohtaan ja päätöksen liit-
teeseen. Europolin toimivaltaan kuuluvat 
esimerkiksi terrorismi, laiton huumausaine-
kauppa, ihmiskauppa, laittoman maahantulon 
järjestäminen, moottoriajoneuvoihin kohdis-
tuva rikollisuus, tietoverkkorikokset ja ympä-
ristörikokset.  

Eurojustin yleinen toimivalta käsittää c ala-
kohdan lisäksi muut rikokset, jotka on tehty a 
alakohdassa mainittujen rikosten yhteydessä. 
Vuoden 2002 Eurojust-päätöksen 4 artiklan 
2 kohtaa ei ole muutettu. Sen mukaan Euro-
just voi tavoitteidensa toteuttamiseksi avus-
taa jäsenvaltiota myös muiden kuin 1 koh-
dassa mainittujen rikosten tutkinnassa ja syy-
tetoimissa, jos jäsenvaltion toimivaltainen vi-
ranomainen sitä pyytää. 

5 a artikla. Päivystävä koordinaatio. Ar-
tiklassa on säännökset Eurojustin päivystä-
västä koordinaatiosta. Vastaavaa säännöstä ei 
sisälly vuoden 2002 Eurojust-päätökseen. 
Artiklan mukaan Eurojustiin perustetaan kii-
reellisiä tapauksia varten päivystävä koordi-
naatio, jolla on valmius vastaanottaa ja käsi-
tellä sille toimitettuja pyyntöjä kaikkina vuo-
rokauden aikoina. Päivystävään koordinaa-
tioon kuuluu kustakin jäsenvaltiosta joko 
kansallinen jäsen, tämän varajäsen tai avusta-
ja, jolla on oikeus toimia kansallisen jäsenen 
sijaisena. Käytännössä säännös edellyttää, et-
tä mainittujen henkilöiden työtehtävät on jär-
jestetty siten, että kaikkina vuorokauden ai-
koina yhdellä heistä on valmius vastaanottaa 
ja toimittaa päivystävään koordinaatioon 
saapunut pyyntö asianomaisen jäsenvaltion 
päivystävän koordinaation edustajalle. Edus-
tajan on toimittava pyynnön täytäntöönpa-
nemiseksi käyttämällä päätöksen mukaisia 
kansallisen jäsenen toimivaltuuksia. Säännös 
ei välttämättä edellytä, että kansallisen koor-
dinaation edustaja päivystää Eurojustin toi-
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mipaikassa Haagissa. Eurojustissa päivystää 
ympärivuorokautisesti erillinen koordinaa-
tion yhteyspiste, jonka kautta pyynnöt toimi-
tetaan kansallisen koordinaation edustajalle.  

6 artikla. Kansallisten jäsenten välityksel-
lä toimivan Eurojustin tehtävät. Artiklassa on 
säädetty toimenpiteistä, joita Eurojust voi 
tehdä kansallisten jäsentensä välityksellä.   

Vuoden 2002 Eurojust-päätöksen 6 artiklan 
teksti on muutettu artiklan 1 kohdaksi. Koh-
dan a alakohdan sanamuotoa on muutettu. 
Kun vuoden 2002 Eurojust-päätöksen 6 ar-
tiklan a alakohdan nojalla Eurojust voi pyy-
tää jäsenvaltion toimivaltaisia viranomaisia 
harkitsemaan alakohdassa mainittuja toimen-
piteitä ja päätöksiä, uudella Eurojust-
päätöksellä säännöstä on muutettu niin, että 
Eurojust voi pyytää, perustellen pyyntönsä, 
toimivaltaisia viranomaisia tekemään mainit-
tuja toimenpiteitä tai päätöksiä. Toimenpiteet 
koskevat tutkinnan tai syytetoimien aloitta-
mista, eri jäsenvaltioiden viranomaisten vä-
listä koordinointia, yhteisen tutkintaryhmän 
perustamista ja tietojen antamista Eurojustil-
le. Toimenpiteiden luetteloon on lisätty eri-
tyisten tutkintatoimien sekä muiden tutkinta- 
ja syytetoimien toteuttaminen. Artiklasta on 
poistettu oikeusapupyyntöjen välittämistä tie-
tyissä tilanteissa koskeva g alakohta.  

Eurojust ei voi edelleenkään kansallisen jä-
senen välityksellä antaa jäsenvaltion viran-
omaisia velvoittavia määräyksiä. Artiklaan 
on kuitenkin lisätty 2 kohta, jonka mukaan 
toimivaltaisten kansallisten viranomaisten on 
vastattava ilman aiheetonta viivytystä artik-
lan mukaisesti tehtyihin pyyntöihin.  

7 artikla. Kollegiona toimivan Eurojustin 
tehtävät. Artiklassa mainitaan toimenpiteet, 
joita Eurojust voi tehdä kollegiona. Vuoden 
2002 Eurojust-päätöksen teksti on muutettu 1 
kohdaksi. Artiklaan on lisätty 2 kohta, jonka 
mukaan kollegio voi antaa ei-sitovan lausun-
non tutkinnan tai syytetoimien aloittamista 
koskevasta toimivaltaristiriidasta jäsenvalti-
oiden välillä. Artiklaan on myös lisätty 
3 kohta, joka koskee oikeudellista yhteistyötä 
koskevien pyyntöjen ja päätösten täytäntöön-
panoon liittyvien toistuvien ongelmien il-
moittamista Eurojustille ja kollegion ei-
sitovan lausunnon antamista asiasta.  

Eurojustille ei myöskään kollegiona ole 
myönnetty ylikansallisia toimivaltuuksia 

määrätä rikosasian käsittelystä jäsenvaltioita 
velvoittavasti.  

8 artikla. Pyyntöjen ja Eurojustin lausun-
tojen seuranta. Artiklan mukaan jäsenvaltion 
toimivaltaisen viranomaisen, joka ei noudata 
Eurojustin pyyntöä tai lausuntoa, on perustel-
tava ratkaisunsa. Päätöksellä perusteluvelvol-
lisuus on laajennettu koskemaan myös 6 ar-
tiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettuja 
tutkinta- ja syytetoimia koskevia pyyntöjä, 
jotka Eurojust tekee kansallisen jäsenen väli-
tyksellä, sekä 7 artiklan 2 ja 3 tarkoitettuja 
Eurojustin kollegion ei-sitovia lausuntoja. 
Perustelut on ilmoitettava viipymättä. Artik-
lassa on myös säännökset perusteluvelvolli-
suutta koskevista poikkeuksista, jotka koske-
vat kansallisten turvallisuusetujen vahingoit-
tumista tai henkilöiden turvallisuuden vaa-
rantumista.  

Artiklojen 3—8 ei ole katsottava edellyttä-
vän tarkentavaa sääntelyä kansallisessa lain-
säädännössä. Siltä osin kuin säännöksissä 
asetetaan velvoitteita kansallisille viranomai-
sille, niitä on pidettävä riittävän täsmällisinä 
sovellettaviksi sellaisenaan. 

9 artikla. Kansalliset jäsenet. Artiklan 
1 kohdan mukaan kansallisen jäsenen toimi-
kausi kestää vähintään neljä vuotta. Jäsenval-
tio voi nimittää kansallisen jäsenen uudeksi 
toimikaudeksi. Toimikauden keskeyttäminen 
edellyttää perusteltua ilmoitusta asiasta neu-
vostolle. Jos kansallinen jäsen on Eurojustin 
puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, hänen 
toimikautensa on oltava vähintään niin pitkä, 
että hän ehtii hoitaa tehtävänsä  puheenjohta-
jana tai varapuheenjohtajana ennen toimikau-
tensa päättymistä. 

Kohdan 2 mukaan kaikki Eurojustin ja jä-
senvaltioiden välinen tietojenvaihto tapahtuu 
kansallisen jäsenen välityksellä.  

Kohdassa 3 edellytetään, että Eurojustin 
kansalliselle jäsenelle sallitaan pääsy kansal-
lisiin rikosrekistereihin, pidätettyjä henkilöitä 
koskeviin rekistereihin, tutkintarekistereihin, 
DNA-rekistereihin ja muihin rekistereihin, 
joissa hän katsoo olevan tehtäviensä suorit-
tamiseksi tarpeellista tietoa. Kansallisella jä-
senellä on oltava vähintään yhtä laajat oikeu-
det saada tietoa kyseisistä rekistereistä kuin 
hänellä olisi toimiessaan kansallisena syyttä-
jänä, tuomarina tai poliisina. 
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Eurojust-lain 2 §:n mukaan Suomen kan-
sallinen jäsen nimitetään määräaikaiseen val-
tionsyyttäjän virkasuhteeseen Valtakunnan-
syyttäjänvirastoon. Kansallisen jäsenen toi-
mikausi on neljä vuotta ja se voidaan uudis-
taa kerran. Lain 3 §:ssä säädetään kansallisen 
jäsenen toimivallasta. Pykälän nojalla kansal-
lisella jäsenellä on valtionsyyttäjän toimival-
ta Eurojustin toimivaltaan kuuluvissa asiois-
sa. Syyttäjän tiedonsaantioikeudesta sääde-
tään yleisistä syyttäjistä annetun lain 
11 §:ssä. Syyttäjän tiedonsaantioikeutta on 
marraskuussa 2001 voimaan tulleella lain-
muutoksella 848/2001 laajennettu siten, että 
syyttäjällä on vastaava oikeus kuin poliisilla 
saada salassa pidettäviä tietoja muilta viran-
omaisilta ja julkista tehtävää hoitavilta yhtei-
söiltä. Syyttäjän tietojensaantioikeudesta 
säädetään myös henkilötietojen käsittelystä 
poliisitoimessa annetun lain 19 §:n 1 momen-
tin 9 kohdassa. Sen mukaan syyttäjällä on oi-
keus saada tehtäviensä hoitamisessa tarvitta-
via tietoja rekistereistä yleisistä syyttäjistä 
annetun lain 11 §:ssä säädetyssä laajuudessa.  

Kansallisella jäsenellä on siten voimassa 
olevan lain mukaan päätöksen 9 artiklan 
3 kohdassa edellytetty tiedonsaantioikeus. 
Säännös ei sinällään velvoita jäsenvaltioita 
perustamaan uusia rekistereitä, vaan velvoit-
taa ainoastaan kansallisen jäsenen saamaan 
jäsenvaltionsa rekistereistä tietoa yhtä laajalti 
kuin mitä hän saisi toimiessaan kansallisena 
syyttäjänä, tuomarina tai poliisina. 

9 a artikla. Kansalliselle jäsenelle kansal-
lisella tasolla annettu toimivalta. Artiklan 
1 kohdan mukaan kansallisen jäsenen käyttä-
essä 9 b, 9 c ja 9 d artiklassa tarkoitettuja val-
tuuksia, hän käyttää niitä toimivaltaisena 
kansallisena viranomaisena. Siten valtuuksi-
en käyttäminen ei merkitse Eurojustin yli-
kansallista toimivaltaa. Jäsen toimii kansalli-
sen lainsäädäntönsä mukaisesti ja 9 a—9 e 
artiklassa vahvistetuin edellytyksin. Sään-
nökset koskevat kansallisen jäsenen valtuuk-
sia välittää ja seurata oikeusapupyyntöjä (9 b 
artikla), tehdä oikeudellista yhteistyötä ja tut-
kintaa koskevia päätöksiä toimivaltaisen kan-
sallisen viranomaisen pyynnöstä tai suostu-
muksella (9 c artikla) ja kiiretilanteissa (9 d 
artikla) sekä valtuuksien rajoittamista (9 e ar-
tikla). Tehtäviä hoitaessaan kansallisen jäse-
nen on tarvittaessa annettava ilmoitus, kun 

hän toimii 9 a—9 d artiklan mukaisesti kan-
salliselle jäsenelle annettujen valtuuksien no-
jalla.  

Artiklan 2 kohdan mukaan jäsenvaltioiden 
on määriteltävä kansallisen jäsenensä valtuu-
det oikeudellisessa yhteistyössä. Kansallisel-
la jäsenellä on oltava vähintään päätöksen 
9 b artiklassa määritellyt tavanomaiset val-
tuudet sekä 9 c ja d artiklassa tarkoitetut val-
tuudet, jotka hänellä olisi toimiessaan kansal-
lisena syyttäjänä, tuomarina tai poliisina. Ky-
seessä ovat siis vähimmäistoimivaltuudet, 
mikä merkitsee sitä, ettei estettä ole myöntää 
kansalliselle jäsenelle laajempia toimival-
tuuksia kuin mitä artikloissa edellytetään. 
Valtuuksia voidaan rajoittaa vain 9 e artiklas-
sa mainituista syistä, jotka liittyvät valtio-
säännön vastaisuuteen tai rikosoikeusjärjes-
telmän perusteisiin. 

9 b artikla. Tavanomaiset valtuudet. Artik-
la sisältää säännökset tavanomaisista val-
tuuksista, jotka kaikilla kansallisilla jäsenillä 
tulee olla. Artiklan 1 kohdan mukaan kansal-
lisella jäsenellä on oltava oikeus toimivaltai-
sena kansallisena viranomaisena vastaanottaa 
ja toimittaa oikeudellista yhteistyötä koske-
via pyyntöjä, helpottaa ja seurata niiden täy-
täntöönpanoa sekä toimittaa pyyntöjä koske-
via lisätietoja. Kansalliselle toimivaltaiselle 
viranomaiselle on ilmoitettava viipymättä 
valtuuksien käytöstä. Jos oikeusapupyyntöä 
ei ole kokonaan pantu täytäntöön, kansalli-
nen jäsen voi 2 kohdan mukaan pyytää jä-
senvaltionsa toimivaltaista viranomaista ryh-
tymään täydentäviin toimenpiteisiin, jotta 
pyyntö voidaan kaikilta osin panna täytän-
töön.  

Suomen kansallinen jäsen voi nykyisin val-
tionsyyttäjän toimivaltuuksin vastaanottaa, 
toimittaa ja seurata oikeusapupyyntöjä sekä 
tarvittaessa pyytää niitä koskevia täydentäviä 
toimenpiteitä. Jäsenellä on näin ollen jo Eu-
rojust-päätöksen 9 a ja b artiklassa tarkoitettu 
toimivalta. 

Artikla 9 c. Toimivaltaisen kansallisen vi-
ranomaisen suostumuksella käytetyt valtuu-
det. Artiklassa luetellaan toimenpiteet, joihin 
kansallisella jäsenellä tulee olla toimivalta 
ryhtyä edustamansa jäsenvaltion toimivaltai-
sen viranomaisen pyynnöstä tai suostumuk-
sella. Näitä ovat 1 kohdan mukaan oikeudel-
lista yhteistyötä koskevien pyyntöjen esittä-
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minen ja täytäntöönpano (a ja b alakohta), 
Eurojustin koordinaatiokokouksessa tarpeel-
lisiksi katsottujen tutkintatoimien määräämi-
nen (c alakohta) sekä luvan myöntäminen 
valvottuihin läpilaskuihin ja niiden koor-
dinoiminen (d alakohta). Päätösvalta alakoh-
dissa b—d tarkoitetuissa tilanteissa rajoittuisi 
luonnollisesti kansallisen jäsenen omassa jä-
senvaltiossa toteutettaviin toimenpiteisiin. 
Kohdan 2 mukaan artiklassa tarkoitettuja val-
tuuksia käyttää periaatteessa toimivaltainen 
kansallinen viranomainen.  

Voimassaolevassa Eurojust-laissa ei ole 
säännöksiä siitä, että kansallinen jäsen voisi 
tehdä Eurojust-päätöksen 9 c artiklassa tar-
koitettuja päätöksiä silloin, kun kyse on toi-
menpiteestä, josta jäsenellä ei kansallisesti 
ole toimivaltaa valtionsyyttäjänä päättää. 
Esimerkiksi pakkokeinolain (450/1987) mu-
kaan tietyistä pakkokeinoista päättäminen 
kuuluu tuomioistuimille. Osasta pakkokeino-
ja taas voi päättää pidättämiseen oikeutettu 
virkamies tai tutkinnanjohtaja. Myös poliisi-
lain (493/ 1995) 3 luvussa on säännöksiä eri 
tiedonhankintakeinoista päättämiseen toimi-
valtaisista viranomaisista. Toimivaltaisten 
esitutkinta- ja syyttäjäviranomaisten tehtävät 
on määritelty myös alueellisesti. Se, että esi-
merkiksi toimivalta päättää kotietsinnästä 
pakkokeinolain 5 luvun 3 §:n mukaan on pi-
dättämiseen oikeutetulla virkamiehellä, ei oi-
keuta käyttämään tätä toimivaltuutta toisen 
viranomaisen tehtäväalueella. Myöskään 
syyttäjä ei lähtökohtaisesti voi puuttua sellai-
sen rikosasian hoitamiseen, joka on määrätty 
toiselle syyttäjälle. Lisäksi esimerkiksi EU-
luovuttamislaissa ja jäädyttämislaissa tarkoi-
tetut syyttäjäntehtävät on keskitetty Helsin-
gin, Kuopion, Oulun ja Tampereen käräjäoi-
keuksien tuomiopiireissä toimiville syyttäjil-
le. Vain erityisistä syistä toimivaltaisena 
syyttäjänä voi olla muu syyttäjä.  

Valvottua läpilaskua voidaan pitää yhtenä 
rikostutkintaan liittyvänä tiedonhankinnan 
tapana. Suomessa se on ymmärretty esitut-
kintatoimenpiteiden siirtämisenä, joka näin 
ollen liittyy poliisilain 5 §:n 1 momenttiin ja 
jonka tavoitteena on selvittää ja saada tietoja 
laajemmasta rikoskokonaisuudesta ja siihen 
osallistuneista tahoista. Usein valvottua läpi-
laskua käytetään keinona selvittää rajat ylit-
tävää, kansainvälistä rikollisuutta. Laittomik-

si epäiltyjä tavaraeriä ei pysäytetä, vaan niitä 
valvotaan, kunnes ne saapuvat määränpää-
hänsä. Tarkoituksena on paljastaa mahdolli-
simman monta rikolliseen menettelyyn syyl-
listynyttä henkilöä. Valvotussa läpilaskussa 
poliisi voi myös osallistua itse kuljetukseen. 

Suomen kansallinen lainsäädäntö ei sisällä 
säännöksiä valvotusta läpilaskusta, vaikka se 
toimintatapana tunnetaankin Suomea sitovis-
sa kansainvälisissä yhteistyövelvoitteissa. 
Kansainvälisiin instrumentteihin sisältyy 
myös valvotun läpilaskun määritelmiä. Esi-
merkiksi kansainvälisen järjestäytyneen ri-
kollisuuden vastaisen Yhdistyneiden kansa-
kuntien yleissopimuksen (SopS 20/2004, jäl-
jempänä YK:n järjestäytyneen rikollisuuden 
vastainen sopimus) 2 artiklan i kohdan mu-
kaan valvotulla läpilaskulla tarkoitetaan me-
nettelytapaa, jonka avulla sallitaan laittomien 
tai laittomiksi epäiltyjen lähetysten kuljetta-
minen yhden tai useamman valtion alueelta, 
alueen läpi tai alueelle kyseisten valtioiden 
toimivaltaisten viranomaisten tieten ja val-
vonnassa, rikosten tutkimiseksi ja rikokseen 
osallisten henkilöiden tunnistamiseksi. Mai-
nitun yleissopimuksen lisäksi valvottuun lä-
pilaskuun liittyvää sääntelyä sisältyy esimer-
kiksi aikaisemmin mainittuun vuoden 
2000 oikeusapusopimukseen, Euroopan unio-
nin jäsenvaltioiden tullihallintojen keskinäi-
sestä avunannosta ja yhteistyöstä tehtyyn 
yleissopimukseen (SopS 147/2004) sekä 
huumausaineiden ja psykotrooppisten ainei-
den laitonta kauppaa vastaan tehtyyn Yhdis-
tyneiden kansakuntien yleissopimukseen 
(SopS 44/1994).  

Valvottu läpilasku on mainittu kansainväli-
sestä oikeusavusta rikosasioissa annettua la-
kia (4/1994) jäljempänä rikosoikeusapulaki, 
koskevassa hallituksen esityksessä (HE 
61/1993 vp) lain 1 §:n 6 kohdassa tarkoitet-
tuna muuna rikosasian käsittelyä varten tar-
vittavana oikeusapuna, jota Suomi voi oike-
usapupyynnön johdosta antaa. Myös lakiva-
liokunta on katsonut mainitun säännöksen 
kattavan valvottuja läpilaskuja koskevan yh-
teistyön (LaVM 25/1993 vp). Lainsäädän-
töön ei tällä hetkellä sisälly nimenomaisia 
säännöksiä päätöksentekotoimivallasta val-
vottua läpilaskua koskevissa oikeusaputilan-
teissa, joten estettä ei sikäli olisi sille, että 
valtakunnansyyttäjän valtuuksin toimiva 
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Suomen kansallinen jäsen voisi antaa luvan 
valvotulle läpilaskulle, jos edellytykset tällai-
sen oikeusavun antamiseen rikosoikeusapu-
lain mukaan toteutuisivat. Käytännössä val-
votusta läpilaskusta Suomessa päättää esitut-
kintaviranomaisen päällikkötason virkamies. 
Valvottuun läpilaskuun voi olla myös tarpeen 
liittää pakkokeinolain 5a luvun 4 b §:ssä tar-
koitettua teknistä seurantaa, josta luvun 5 §:n 
4 momentin mukaan päättää tutkinnanjohta-
ja.  

Vuoden 2010 alussa tuli voimaan poliisin, 
tullin ja rajavartiolaitoksen yhteistoiminnasta 
annettu laki (687/2009, jäljempänä PTR-
laki). Lain 4 §:ssä ovat säännökset menette-
lystä valvotun läpilaskun toteuttamisessa se-
kä yhteistyön järjestämisestä poliisin, tullin 
ja rajavartiolaitoksen välillä. Laki ei kuiten-
kaan sisällä säännöksiä valvotun läpilaskun 
aineellisesta sisällöstä. Pykälän 4 momentin 
mukaan valtioneuvoston asetuksella voidaan 
säätää tarkemmin valvottuun läpilaskuun liit-
tyvästä päätöksentekomenettelystä.  

Eduskunnassa on toistuvasti pidetty puut-
teena sitä, ettei valvotusta läpilaskusta ole 
kansallisia säännöksiä ja kiirehditty niiden 
aikaansaamista (EV 92/2003 vp, LaVM 
5/2003 vp, HaVM 2/2004 vp, LaVL 23/2008 
vp, PeVL 35/2008 vp). Valvotun läpilaskun 
asianmukaista sääntelyä on pidetty myös oi-
keusturvakysymyksenä sekä rikoksesta epäil-
tyjen että viranomaisten näkökulmasta. Kan-
sainvälisessä yhteistyössä tulisi voida helpos-
ti selvittää, mitkä ovat viranomaisten toimi-
valtuudet ja mahdollisuudet osallistua opera-
tiiviseen yhteistyöhön yksittäisessä tapauk-
sessa (LaVL 23/2008 vp). 

Eurojust-päätöksellä ei puututa toimival-
lanjakoon kansallisissa tapauksissa esitutkin-
taviranomaisten, syyttäjien tai tuomioistuin-
ten välillä. Päätöksen tarkoituksena on aino-
astaan edistää sitä, että jäsenvaltioiden toimi-
valtaiset viranomaiset mahdollisimman laaja-
alaisesti hyödyntäisivät Eurojustia kansallis-
ten jäsentensä avulla. Suomen toimivaltainen 
viranomainen voisi esimerkiksi valtuuttaa 
kansallisen jäsenen tekemään hänen puoles-
taan oikeusapupyynnön vieraalle valtiolle tai 
päättämään tutkinnanjohtajan pyynnöstä ri-
kosasiaan liittyvästä, Eurojustin koordinoin-
tikokouksesta sovitusta toimenpiteestä sil-
loin, kun tutkinnanjohtaja ei itse ole päässyt 

kokoukseen osallistumaan. Kun kyse olisi 
oikeudellista yhteistyötä koskevan pyynnön 
täytäntöönpanosta, kansallinen jäsen voisi 
Suomessa täytäntöönpanosta vastaavan vi-
ranomaisen suostumuksella selvittää, voi-
daanko pyyntöön asia koskevien kansainvä-
listen instrumenttien sekä Suomen lain mu-
kaan suostua ja myönteisessä tapauksessa 
määrätä pyyntö pantavaksi täytäntöön Suo-
messa. Tarve siirtää päätösvalta kansalliselle 
jäsenelle voisi johtua esimerkiksi siitä, että 
pyyntö olisi pantava täytäntöön kiireellisesti 
tai tiettyä menettelyä noudattaen, jolloin pää-
töksentekoa voisi jouduttaa se, että päätös-
valta siirrettäisiin kansallisen jäsenelle. 
Pyynnön täytäntöönpano kuitenkin määräy-
tyisi Suomen lain mukaan. Siten, jos esimer-
kiksi kyse olisi takavarikkoa edellyttävästä 
oikeusapupyynnöstä, se tulisi viedä käräjäoi-
keuden vahvistettavaksi siten kuin pakkokei-
nolain 4 luvun 15 a §:ssä säädetään.  

Kansallisen jäsenen toimivaltaa kaikissa ti-
lanteissa rajaisi se, että Eurojust voi toimia 
vain sille asetettujen tavoitteiden ja tehtävien 
mukaisesti. Kansallisen jäsenen tehtävänä on 
avustaa jäsenvaltioiden toimivaltaisia viran-
omaisia kahta tai useampaa jäsenvaltiota 
koskevien rikosten tutkinnassa ja syytetoi-
missa. Siten esimerkiksi rikosten estäminen 
tai tiedustelutyyppinen toiminta sekä rangais-
tusten täytäntöönpano jää Eurojustin ja myös 
kansallisen jäsenen toimivallan ulkopuolelle.  

Kaiken kaikkiaan 9 c artiklasta johtuvia 
lainmuutoksia ei viranomaisten toimival-
tuuksia ajatellen ole pidettävä ongelmallisi-
na, koska kansallisella jäsenellä ei olisi toi-
mivaltaa päättää 9 c artiklassa tarkoitetuista 
toimenpiteistä yksin, vaan hän toimisi aina 
kansallisen viranomaisen pyynnöstä tai suos-
tumuksella.  

Eurojust-lakiin ehdotetaan otettavaksi 
säännös siitä, että kansallinen jäsen voisi 
Suomen toimivaltaisen viranomaisen pyyn-
nöstä tehdä päätöksiä 9 c artiklassa tarkoite-
tuista toimenpiteistä. Eurojustin tavoitteet ja 
tehtävät huomioon ottaen toimivalta kattaisi 
sellaiset toimenpiteet, joista päättäminen 
Suomessa kuuluisi esitutkintaviranomaisen 
tai syyttäjän toimivaltaan. Selvyyden vuoksi 
lakiin myös otettaisiin kaikkiin kansallisen 
jäsenen toimivaltuuksiin soveltuva säännös, 
jonka mukaan rikosoikeudellista yhteistyötä 
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koskevien pyyntöjen tekemisestä ja niiden 
täytäntöönpanosta on muutoin voimassa, mi-
tä siitä on säädetty tai sovittu.   

Artikla 9 d. Kiireellisissä tapauksissa käy-
tetyt valtuudet. Artikla koskee kansallisen jä-
senen valtuuksia kiiretilanteissa, joissa hän ei 
voi riittävän nopeasti määritellä toimivaltais-
ta kansallista viranomaista tai olla tähän yh-
teydessä. Kansallinen jäsen voi tällöin myön-
tää luvan valvottuihin läpilaskuihin ja koor-
dinoida niitä jäsenvaltiossaan (a kohta) sekä 
panna täytäntöön jäsenvaltionsa osalta oi-
keudellista yhteistyötä koskevan pyynnön tai 
päätöksen (b kohta). Kun toimivaltainen kan-
sallinen viranomainen on määritelty, tai sii-
hen on saatu yhteys, sille on ilmoitettava val-
tuuksien käytöstä.  

Kansallisella jäsenellä on jo nykyisen lain-
säädännön nojalla päätöksen 9 d artiklassa 
tarkoitettuja toimivaltuuksia tehdä päätöksiä 
kiiretilanteissa. Vaikka päävastuu rikosasian 
käsittelystä on kansallisilla toimivaltaisilla 
viranomaisilla, kansallisella jäsenellä on 
voimassaolevan Eurojust-lain 3 §:n 2 mo-
mentin mukaan toimivalta kiireellisissä tilan-
teissa ryhtyä itse välttämättömiin toimenpi-
teisiin. Aikaisemmin selostetun mukaisesti 
sääntelyllä on hallituksen esityksen mukaan 
pyritty turvaamaan se, että päätös voidaan 
tehdä myös nopeaa reagointia vaativista tut-
kintatoimenpiteistä, vaikka tutkinnasta koti-
maassa vastaavaa viranomaista ei tavoitettai-
si. 

Eurojust-lakiin ehdotetaan otettavaksi 
säännös myös kansallisen jäsenen toimival-
lasta kiiretilanteissa. Säännöksen mukaan 
kansallisella jäsenellä olisi kiiretilanteessa 
toimivalta päättää luvan myöntämisestä val-
vottuun läpilaskuun ja sen koordinoimisesta 
Suomessa, oikeudellista yhteistyötä koskevan 
pyynnön täytäntöönpanosta Suomessa sekä 
Eurojustin koordinointikokouksessa tarpeel-
liseksi katsotun tutkintatoimen suorittamises-
ta Suomessa. Säännöksessä myös täsmennet-
täisiin kansallisen jäsenen ja Suomen toimi-
valtaisten viranomaisten välistä yhteistyö- ja 
yhteydenpitovelvoitetta siten, että kansalli-
nen jäsen voisi kiiretilanteissa tehdä päätök-
sen asiassa oltuaan ensin yhteydessä toimen-
piteen täytäntöönpanosta Suomessa vastaa-
vaan viranomaiseen. Siten toimivalta rajoit-
tuisi tilanteeseen, jossa toimenpiteestä päät-

tävään päällikkötason virkamieheen ei saatai-
si yhteyttä. Säännöksessä myös todettaisiin, 
että toimivalta päättää toimenpiteen jatkami-
sesta palautuisi kansallisesti toimivaltaiselle 
viranomaiselle heti, kun viranomaiseen on 
saatu yhteys. Ottaen huomioon, että Suomen 
esitutkintajärjestelmässä toimii ympärivuo-
rokautinen päivystys, voidaan olettaa, että 
säännöstä olisi tarve soveltaa äärimmäisen 
harvoin. Myös Suomen maantieteellisen si-
jainnin perusteella voidaan arvioida, että val-
vottua läpilaskua koskevat pyynnöt olisivat 
harvinaisia.  

Artikla 9 e. Kansallisten jäsenten pyynnöt, 
joiden osalta valtuuksia ei voida käyttää. Ar-
tikla sisältää säännökset perusteista, joiden 
nojalla 9 c artiklassa ja 9 d artiklassa tarkoi-
tettujen valtuuksien käytöstä voidaan poike-
ta. Poikkeaminen on sallittua, jos toimivallan 
siirtäminen kansalliselle jäsenelle olisi val-
tiosäännön tai rikosoikeusjärjestelmän perus-
teiden vastaista poliisin, syyttäjien ja tuoma-
reiden toimivallan jaon osalta, syyttäjäviran-
omaisten välisen tehtävienjaon osalta tai asi-
anomaisen jäsenvaltion liittovaltiorakenteen 
osalta. Tällöin kansallisella jäsenellä tulee ol-
la ainakin toimivalta esittää ehdotus viran-
omaiselle, joka on toimivaltainen käyttämään 
9 c ja 9 d artiklassa tarkoitettuja valtuuksia. 
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että toimi-
valtainen kansallinen viranomainen käsittelee 
viipymättä kansallisen jäsenen esittämän 
pyynnön. 

Yleisperusteluissa esitetyistä syistä esityk-
sessä ei ehdoteta poikkeamista 9 d artiklassa 
ja 9 c artiklassa tarkoitetuista toimivaltuuk-
sista. 

9 f artikla. Kansallisen jäsenen osallistu-
minen yhteisiin tutkintaryhmiin. Artikla sisäl-
tää säännöksen kansallisen jäsenen osallis-
tumisesta yhteisiin tutkintaryhmiin. Säännök-
sen mukaan jäsenellä on oltava oikeus osal-
listua puitepäätöksen 2002/465/YOS mukai-
siin yhteisiin tutkintaryhmiin ja niiden perus-
tamiseen. Jäsenvaltiot voivat kuitenkin edel-
lyttää kansallisen jäsenen osallistumiselta 
kansallisen toimivaltaisen viranomaisen 
suostumusta. Kansalliset jäsenet tai heidän 
varajäsenensä tai avustajansa on säännöksen 
mukaan kutsuttava osallistumaan yhteiseen 
tutkintaryhmään, joka koskee heidän jäsen-
valtiotaan ja jota varten myönnetään Euroo-
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pan yhteisön rahoitusta sovellettavien rahoi-
tusvälineiden mukaisesti. Kunkin jäsenvalti-
on olisi myös määriteltävä, osallistuuko kan-
sallinen jäsen yhteiseen tutkintaryhmään 
kansallisena toimivaltaisena viranomaisena 
vai Eurojustin edustajana. 

Voimassaolevassa Eurojust-laissa ei ole 
erityissäännöksiä kansallisen jäsenen osallis-
tumisesta yhteisiin tutkintaryhmiin. Yhteisis-
tä tutkintaryhmistä annetun lain 2 §:n nojalla 
tutkintaryhmä koostuu sen perustaneiden val-
tioiden toimivaltaisista viranomaisista. Tut-
kintaryhmään voi kuulua myös syyttäjiä (HE 
186/2002 vp). Lisäksi tutkintaryhmän perus-
tamisesta tehdyssä sopimuksessa voidaan 
erikseen määrätä, että tutkintaryhmään voi 
sen perustaneiden viranomaisten  suostumuk-
sella  kuulua muita henkilöitä kuin jäsenval-
tioiden virkamiehiä, esimerkiksi Eurojustin 
tai Europolin edustajia. Koska Eurojustin 
kansallinen jäsen on 9 f artiklan mukaan kut-
suttava sellaisiin tutkintaryhmiin, joita varten 
myönnetään Euroopan yhteisön rahoitusta, 
ehdotetaan lakiin otettavaksi säännös tästä 
velvollisuudesta.  

Laissa ei ole säännöksiä siitä, osallistuuko 
kansallinen jäsenen tutkintaryhmään kansal-
lisena toimivaltaisena viranomaisena vai Eu-
rojustin edustajana. Ehdotetun lain mukaan 
jäsen toimisi yhteisessä tutkintaryhmässä 
Suomen toimivaltaisena syyttäjäviranomai-
sena. 

10 artikla. Kollegio. Artikla sisältää sään-
nökset Eurojustin kollegion kokoonpanosta, 
kollegion työjärjestyksen hyväksymismenet-
telystä ja kollegion päätöksentekomenettelys-
tä. Uudella Eurojust-päätöksellä on muutettu 
kollegion työjärjestyksen hyväksymismenet-
telyä niin, että neuvosto hyväksyy kollegion 
ehdottaman työjärjestyksen vuoden 2002 Eu-
rojust-päätöksessä edellytetyn yksimielisen 
päätöksen sijaan määräenemmistöllä. 

12 artikla. Eurojustin kansallinen koor-
dinointijärjestelmä. Artikla sisältää säännök-
set Eurojustin kansallisesta koordinointijär-
jestelmästä. Artiklalla korvataan vuoden 
2002 Eurojust-päätöksen 12 artikla kansallis-
ten yhteyshenkilöiden nimeämisestä. Artik-
lan 1 kohdan mukaan kunkin jäsenvaltion on 
nimettävä Eurojustia varten vähintään yksi 
kansallinen yhteyshenkilö. Artiklan 2 koh-
dassa jäsenvaltiolle asetetaan velvollisuus 

kahden vuoden kuluessa päätöksen voimaan-
tulosta perustaa kansallinen koordinointijär-
jestelmä, joka koordinoi a—d alakohdassa 
tarkoitettujen yhteyshenkilöiden toimintaa. 
Mainittuja yhteyshenkilöitä ovat Eurojustin 
kansalliset yhteyshenkilöt (a alakohta), Euro-
justin terrorismiasioiden kansallinen yhteys-
henkilö (b alakohta), Euroopan oikeudellisen 
verkoston kansallinen yhteyshenkilö ja enin-
tään kolme muuta Euroopan oikeudellisen 
verkoston yhteysviranomaista (c alakohta), 
sekä yhteisten tutkintaryhmien, sotarikoksia, 
varallisuuden takaisin hankintaa ja korruptio-
ta koskevien verkostojen edustajat (d alakoh-
ta). Artiklan 3 kohdan mukaan yhteyshenki-
löiden kansallisen lainsäädännön mukainen 
oikeudellinen asema ja tehtävät säilyvät en-
nallaan. Artiklan 4 kohdan mukaan koor-
dinointijärjestelmän toiminnasta vastaa 
1 kohdassa tarkoitettu Eurojustin kansallinen 
yhteyshenkilö tai yksi heistä.  

Artiklan 5 kohdassa säädetään koordinoin-
tijärjestelmän tehtävistä. Koordinointijärjes-
telmän tulee helpottaa Eurojustin tehtävien 
suorittamista varmistamalla jäsenvaltioon 
liittyvien tietojen saaminen asianhallintajär-
jestelmässä tehokkaalla ja luotettavalla taval-
la. Lisäksi sen on avustettava Eurojustia rat-
kaisemaan, onko tapaus käsiteltävä Eurojus-
tin vai Euroopan oikeudellisen verkoston 
avulla. Edelleen koordinointijärjestelmän 
tehtävänä on avustaa kansallista jäsentä mää-
rittämään oikeudellista yhteistyötä koskevien 
pyyntöjen ja päätösten täytäntöönpanosta 
vastaavat viranomaiset sekä olla tiiviisti yh-
teydessä Europolin kansalliseen yksikköön. 
Artiklan 6 kohdan mukaan 1 kohdassa ja 
2 kohdan a, b ja c alakohdassa tarkoitetuilla 
yhteyshenkilöillä on oltava ja 2 kohdan d ala-
kohdassa tarkoitetuilla henkilöillä voi olla 
yhteys Eurojustin asianhallintajärjestelmään. 
Artiklan 7 kohdan nojalla artiklan säännösten 
ei katsota vaikuttavan oikeudellisissa väli-
neissä määrättyihin viranomaisten tai kansal-
lisen jäsenen ja hänen jäsenvaltionsa välisiin 
suoriin yhteyksiin.  

Vuoden 2002 Eurojust-päätöksen 12 artik-
lan mukaan jäsenvaltion harkinnassa on Eu-
rojustin kansallisen yhteyshenkilön nimeä-
minen. Artikla velvoittaa nimeämään ainoas-
taan terrorismiasioita käsittelevän yhteys-
henkilön. Terrorismiasioiden kansallinen Eu-
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rojust-yhteyshenkilö on nimettävä myös ter-
rorismirikoksia koskevasta tiedonvaihdosta 
ja yhteistyöstä tehdyn neuvoston päätöksen 
2 artiklan 2 kohdan nojalla.  

Eurojust-lain 6 §:n mukaan Valtakunnan-
syyttäjänvirasto voi nimetä yhden tai use-
amman Eurojust-päätöksen 12 artiklassa tar-
koitetun Eurojustin kansallisen yhteyshenki-
lön. Tällä hetkellä yhteyshenkilöä ei ole ni-
metty. Terrorismiasioiden kansalliseksi Euro-
just-yhteyshenkilöksi on nimetty Valtakun-
nansyyttäjänvirastossa toimiva valtionsyyttä-
jä. Euroopan oikeudellisen verkoston kansal-
lista yhteyshenkilöä ei ole nimetty. Yhteisten 
tutkintaryhmien verkoston kansalliset yh-
teyshenkilöt on nimetty syyttäjälaitoksesta, 
poliisista ja tullista. Sotarikoksia ja varalli-
suuden takaisin hankintaa koskevien verkos-
tojen kansalliset yhteyshenkilöt on nimetty 
keskusrikospoliisista. Korruptiota koskevan 
verkoston kansallista yhteyshenkilöä ei ole 
nimetty. Mainittujen henkilöiden tehtävien 
yhteensovittamisesta ei ole erityislainsäädän-
töä. 

Lakiin ehdotetaan otettavaksi säännös vel-
vollisuudesta nimetä Eurojust-päätöksen 
12 artiklassa tarkoitetut yhteyshenkilöt. Lais-
sa säädettäisiin myös yhteyshenkilöiden pää-
systä Eurojustin asianhallintajärjestelmään 
tehtäviensä hoitamista varten.  

13 artikla. Tietojenvaihto jäsenvaltioiden 
ja kansallisten jäsenten kanssa.  Artiklassa 
on säännökset tietojenvaihdosta kansallisten 
viranomaisten ja jäsenten välillä. Säännökset 
ovat vuoden 2002 Eurojust-päätöksen 13 ar-
tiklaa yksityiskohtaisemmat ja velvoitta-
vammat. Artiklan 1 kohdan mukaan jäsenval-
tioiden toimivaltaiset viranomaiset vaihtavat 
Eurojustin kanssa kaikkia sen tehtävien suo-
rittamiseksi tarvittavia tietoja asioissa, jotka 
4 ja 5 artiklan nojalla kuuluvat Eurojustin 
toimivaltaan ja tehtäviin. Tietojen vaihdossa 
on otettava huomioon Eurojust-päätöksen 
säännökset tietosuojasta. Tietojenvaihtoon on 
kuuluttava vähintään 13 artiklan 5, 6 ja 
7 kohdassa tarkoitetut tiedot. 

Artiklan 2 kohdan mukaan tietojen toimit-
taminen Eurojustille tulkitaan Eurojustille 
osoitetuksi avunpyynnöksi kyseisessä tapa-
uksessa vain, jos näin ilmoitetaan. Kansalli-
set jäsenet voivat 3 kohdan mukaan vaihtaa 
Eurojustin tehtävien suorittamiseksi tarvitta-

via tietoja keskenään tai oman jäsenvaltionsa 
toimivaltaisten viranomaisten kanssa ilman 
etukäteislupaa. Kohdassa myös velvoitetaan 
antamaan kansallisille jäsenille nopeasti tie-
toa heitä koskevasta tapauksesta.  

Artikla ei 4 kohdan mukaan vaikuta muista 
instrumenteista johtuviin tietojenvaihtovel-
voitteisiin Eurojustin kanssa. Esimerkkinä 
mainitaan neuvoston päätös 2005/671/YOS 
terrorismirikoksia koskevasta tiedonvaihdos-
ta ja yhteistyöstä. Sen 2 artiklassa säädetään 
velvoillisuudesta toimittaa Eurojustille syyte-
toimia ja tuomioita koskevat tiedot, jotka liit-
tyvät useampaan jäsenvaltioon vaikuttaviin 
tai mahdollisesti vaikuttaviin terrorismiri-
koksiin. Tiedot koskevat rikoksesta epäillyn 
henkilön, ryhmän tai yhteisön tunnistetietoja, 
asianomaista rikosta ja sitä koskevia erityisiä 
olosuhteita, terrorismirikoksia koskevia lo-
pullisia tuomioita ja näihin rikoksiin liittyviä 
erityisiä olosuhteita, yhteyksiä muihin asiaan 
liittyviin tapauksiin sekä oikeusapupyyntöjä. 

Artiklan 5-7 kohdissa määritellään tiedot, 
jotka kansalliselle jäsenelle tulee aina toimit-
taa 8 kohdassa mainittuja poikkeustilanteita 
lukuun ottamatta. Artiklan 5 kohdan nojalla 
kansalliselle jäsenelle on ilmoitettava yhtei-
sen tutkintaryhmän perustamisesta ja sen 
työn tuloksista. 

Artiklan 6 kohdassa määritellään rikosasiat, 
joista kansallista jäsentä on viipymättä in-
formoitava. Rikosasiassa tulee olla välittö-
mästi osallisina vähintään kolme jäsenvaltio-
ta, joista vähintään kahdelle on toimitettu oi-
keudellista yhteistyötä koskeva pyyntö. Lisä-
edellytyksenä a alakohdan mukaan on, että 
rikoksesta voi pyynnön tehneen jäsenvaltion 
lain mukaan seurata vähintään viiden tai 
kuuden vuoden enimmäisrangaistus kyseisen 
jäsenvaltion päätöksen mukaisesti, ja että ri-
kos kuuluu johonkin kohdassa mainituista 
yhdeksästä rikoslajista. Tällaisia rikoksia 
ovat ihmiskauppa, lasten seksuaalinen hy-
väksikäyttö ja lapsipornografia, huumausai-
neiden laiton kauppa, ampuma-aseiden ja –
tarvikkeiden laiton kauppa, lahjonta, Euroo-
pan yhteisöjen taloudellisiin etuihin kohdis-
tuvat petokset, euron väärentäminen, rahan-
pesu sekä tietojärjestelmiin kohdistuvat 
hyökkäykset. Riippumatta a alakohdan mu-
kaisten kriteerien täyttymisestä kansallista jä-
sentä on informoitava myös kun on näyttöä 
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rikoksesta, jossa rikollisjärjestö on osallisena 
(b alakohta). Lisäksi jäsenelle on toimitettava 
tietoa tapauksesta, jolla saattaa olla vakavia 
rajat ylittäviä ulottuvuuksia tai vaikutuksia 
Euroopan unionin tasolla tai jos rikos saattai-
si vaikuttaa muihin jäsenvaltioihin kuin nii-
hin, joita se suoranaisesti koskee (c alakoh-
ta). 

Artiklan 7 kohdan mukaan kansalliselle jä-
senelle on ilmoitettava toimivaltaristiriidois-
ta. Lisäksi tiedot on toimitettava valvotuista 
läpilaskuista, jotka koskevat vähintään kol-
mea valtiota, joista vähintään kaksi on jäsen-
valtiota. Kansallista jäsentä on myös infor-
moitava oikeudellista yhteistyötä koskevien 
pyyntöjen täytäntöönpanoon liittyvistä tois-
tuvista vaikeuksista. Artiklan 10 kohdan mu-
kaan 5-7 kohtien nojalla välitettävien tietojen 
täsmällisempi vähimmäissisältö määritellään 
päätöksen liitteessä. Liitteeseen sisältyy tie-
toja muun muassa rikoksen yksilöimiseksi 
sekä rikoksesta epäillyn henkilön tunnistami-
seksi. Artiklan 11 kohdassa edellytetään toi-
mittamaan tiedot Eurojustille järjestelmälli-
sellä tavalla. 

Artiklan 8 kohta sisältää säännöksen poik-
keuksesta tietojentoimittamisvelvollisuuteen. 
Poikkeaminen on yksittäistapauksessa mah-
dollista, jos tietojen siirto vahingoittaisi kes-
keisiä kansallisia turvallisuusetuja tai vaaran-
taisi henkilöiden turvallisuuden. Artiklan 
9 kohdan mukaan artikla ei vaikuta jäsenval-
tioiden ja kolmansien valtioiden välisissä so-
pimuksissa tai järjestelyissä määrättyihin 
edellytyksiin eikä mahdollisiin kolmansien 
valtioiden asettamiin edellytyksiin tietojen 
käytöstä.  

Suomen lainsäädäntöön ei sisälly säännöstä 
velvollisuudesta toimittaa tietoja Eurojustille. 
Eurojust-lain 7 §:ssä säädetään viranomaisten 
toimivallasta toimittaa Eurojustille tietyin 
edellytyksin henkilötietoja. Päätöksen 13 ar-
tiklan 5-7 kohdan säännökset velvollisuudes-
ta toimittaa tietoja ovat riittävän täsmällisiä 
suoraan sovellettaviksi eivätkä siten edellytä 
täytäntöönpanosäännöstä laissa. Ehdotetussa 
laissa kuitenkin säädettäisiin artiklan 1 koh-
dan yleisestä velvollisuudesta toimittaa kan-
salliselle jäsenelle tietoja, jotka ovat tarpeen 
Eurojustin tehtäviensä hoitamiseksi. Säännös 
olisi tarpeen sen selventämiseksi, että myös 
siinä tapauksessa, että jokin 13 artiklan 6 tai 

7 kohdan kriteereistä ei täyttyisi, mutta tieto 
kuitenkin olisi tärkeä Eurojustin toimivallan 
ja tehtävien kannalta, siitä olisi informoitava 
kansallista jäsentä. Kuten edellä on todettu, 
13 artiklan 6 ja 7 kohdassa on lueteltu vain 
ne tiedot, jotka kansalliselle jäsenelle vähin-
tään on toimitettava.   

13 a artikla. Toimivaltaisille kansallisille 
viranomaisille Eurojustista toimitettavat tie-
dot. Artikla koskee tietojen toimittamista Eu-
rojustista toimivaltaiselle kansalliselle viran-
omaiselle. Eurojustin on toimitettava toimi-
valtaisille kansallisille viranomaisille tiedot 
ja palautetta tietojen käsittelyn tuloksista, 
mukaan lukien olemassa olevat yhteydet ta-
pauksiin, jotka on jo tallennettu asianhallinta-
järjestelmään. Lisäksi toimivaltaisen kansal-
lisen viranomaisen pyytäessä Eurojustia toi-
mittamaan sille tietoja, Eurojustin on toimi-
tettava ne pyynnön esittäneen viranomaisen 
edellyttämässä ajassa.  

Artiklaa vastaavaa säännöstä ei ole vuoden 
2002 Eurojust-päätöksessä. Uuden säännök-
sen tarkoituksena on varmistaa se, että myös 
jäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset saa-
vat tarpeelliset tiedot Eurojustilta kansallisten 
jäsentensä avulla. Aikaisemmin selostetun 
mukaisesti kaikki Eurojustin ja jäsenvaltioi-
den toimivaltaisten viranomaisten välinen 
tietojenvaihto tapahtuu kansallisen jäsenen 
välityksellä.     

14 artikla. Henkilötietojen käsittely. Artik-
la koskee henkilötietojen käsittelyä Eurojus-
tissa. Vuoden 2002 Eurojust-päätöksessä ar-
tiklan 3 kohdan mukaan Eurojustin käsitte-
lemien henkilötietojen on muun muassa olta-
va täsmällisiä ja ajantasaisia ottaen huomi-
oon jäsenvaltioiden toimivaltaisten viran-
omaisten tai muiden yhteistyötahojen 13 ja 
26 artiklan mukaisesti toimittamat tiedot. 
Päätöksellä 3 kohta on ulotettu myös 26 a ar-
tiklassa tarkoitettuihin tilanteisiin eli kun ky-
se on henkilötiedoista, joita on vaihdettu Eu-
rojustin ja kolmansien valtioiden tai kansain-
välisten järjestöjen kanssa.  

Lisäksi vuoden 2002 Eurojust-päätöksen 
4 kohdan säännös tutkintatoimien rekisterin 
ja tilapäisten tietokantojen perustamisesta on 
poistettu. Säännökset rekistereistä ovat uuden 
Eurojust-päätöksen 16 ja 16a artiklassa.  

15 artikla. Henkilötietojen käsittelyä kos-
kevat rajoitukset. Artiklan 1 kohdassa on lue-
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teltu henkilötiedot, joita Eurojust saa käsitel-
lä kohdassa määritellyissä tapauksissa. Vuo-
den 2002 Eurojust-päätöksen mukaan Euro-
just saa käsitellä ainoastaan 1 kohdan a—k 
alakohdissa mainittuja henkilötietoja, jotka 
koskevat henkilöitä, ”joiden osalta on käyn-
nistetty rikostutkinta tai syytetoimet yhdestä 
tai useammasta 4 artiklassa määritellystä ri-
kollisuuden lajista ja rikoksesta”. Uudella 
Eurojust-päätöksellä artiklan 1 kohtaa on 
muutettu korvaamalla mainittu sanamuoto 
johdantolauseessa sanoilla "joita epäillään 
Eurojustin toimivaltaan kuuluvasta rikokses-
ta tai osallisuudesta tällaiseen rikokseen tai 
jotka on tuomittu tällaisesta rikoksesta". Si-
ten sallittua on rikoksesta epäiltyä koskevien 
henkilötietojen lisäksi rikoksesta tuomitun 
henkilötietojen käsittely. 

Henkilötietoja, joita Eurojust saa artiklan 
1 kohdan alakohtien nojalla käsitellä, ovat 
muun muassa nimi, kansalaisuus, asuinpaik-
ka, ammatti, sosiaaliturvanumerot, ajokortti- 
ja passitiedot, pankkitilit, epäiltyjen rikosten 
kuvaus ja seikat jotka liittyvät epäiltyyn jäse-
nyyteen rikollisjärjestössä. Tiedot vastaavat 
vuoden 2002 Eurojust-päätöksessä lueteltuja 
henkilötietoja.. Uudella Eurojust-päätöksellä 
luetteloon on lisätty alakohdat l, m ja n. Ala-
kohdan l mukaan Eurojust voi myös käsitellä 
puhelinnumeroita ja, sähköpostiosoitteita. Li-
säksi se voi käsitellä direktiivin 2006/24/EY 
2 artiklan 2 kohdan a alakohdassa tarkoitettu-
ja tietoja eli viestintäverkon liikenne- ja 
paikkatietoja sekä tarvittaessa tilaajan tai 
käyttäjän tunnistamiseksi tarvittavia tietoja. 
Kohdan m mukaan sallittua on ajoneuvojen 
rekisteritietojen käsittely. Kohdan n kohdan 
nojalla Eurojust voi käsitellä DNA:n koo-
daamattomasta osasta saatuja DNA-
tunnisteita, valokuvia ja sormenjälkiä.  

Artiklan 2-4 kohdissa on muita rajoituksia 
ja edellytyksiä henkilötietojen käsittelylle.  
Henkilötietojen käsittelyä on rajoitettu myös 
päätöksen muissa artikloissa (14, 16—16 b, 
18 ja 21 artiklat). Päätöksessä on lisäksi 
säännöksiä yksilön oikeudesta saada itseään 
koskevia Eurojustin käsittelemiä henkilötie-
toja (19 artikla), henkilötietojen oikaisemi-
sesta ja poistamisesta (20 artikla), tietoturval-
lisuudesta (22 artikla), henkilötietojen käsit-
telyn riippumattomasta valvonnasta (17 ja 
23 artikla), tietojen luvatonta tai virheellistä 

käsittelyä koskevasta vastuusta (24 artikla) 
sekä salassapitovelvollisuudesta (25 artikla).  

Kaiken kaikkiaan tietosuojaa koskevien 
Eurojust-päätöksen säännösten voidaan kat-
soa muodostavan kokonaisen ja johdonmu-
kaisen säännöstön kaikista tietosuojan olen-
naisista näkökohdista. Sikäli kun kyse on Eu-
rojustin ja jäsenvaltioiden välillä toimitettu-
jen tietojen käsittelystä jäsenvaltioissa, käsit-
telyyn sovelletaan myös neuvoston puitepää-
töstä rikosasioissa tehtävässä poliisi- ja oi-
keudellisessa yhteistyössä käsiteltävien hen-
kilötietojen suojaamisesta (2008/977/YOS). 
Tämä todetaan Eurojust-päätöksen johdanto-
osassa 13. Puitepäätöksen täytäntöönpanoa 
koskeva hallituksen esitys on tarkoitus antaa 
eduskunnalle syksyllä 2010. Suomessa tie-
tosuojasta rikosoikeudelliseen yhteistyöhön 
liittyvissä asioissa säädetään henkilötietolais-
sa, viranomaisten toiminnan julkisuudesta 
annetussa laissa, henkilötietojen käsittelystä 
poliisitoimessa annetussa laissa, henkilötieto-
jen käsittelystä rajavartiolaitoksessa annetus-
sa laissa sekä tullilaissa. Vaikka 15 artiklassa 
on laajennettu niiden henkilötietojen luette-
loa, joita Eurojust saa käsitellä, niin ottaen 
huomioon, että tiedot on säännöksessä tar-
koin yksilöity, ja tietosuoja muutoin on kat-
tavasti säännelty, 15 artiklaa ei ole pidettävä 
ongelmallisena henkilötietojen suojan kan-
nalta. 

16 ja 16 a artiklat. Asianhallintajärjestel-
mä, rekisteri ja tilapäiset tietokannat. Artik-
lat sisältävät säännökset Eurojustin asianhal-
lintajärjestelmästä, joka koostuu tilapäisistä 
tietokannoista ja rekisteristä, jotka sisältävät 
henkilö- ja muita tietoja.  

Kansallisen jäsenen on avattava tilapäinen 
tietokanta jokaisesta asiasta, josta hänelle 
toimitetaan tietoja, jos tiedot toimitetaan pää-
töksen tai muiden tietojen toimittamista Eu-
rojustille sääntelevien välineiden mukaisesti. 
Tilapäiset tietokannat ovat tietojärjestelmään 
luotuja kansioita, jotka sisältävät tietoja ri-
kosasioista. Tietokannoissa on muun muassa 
yleisiä tietoja siitä, minkä tyyppinen ri-
kosasia on kyseessä, miten asia on tullut Eu-
rojustille, jäsenvaltioista, joita asia koskee ja 
Eurojustin toimenpiteistä kyseisessä asiassa. 
Tarkempia tietoja on myös asiaan liittyvistä 
henkilöistä ja rikoksista. Tietokantaan voi-



 HE 18/2010 vp  
  

 

23

daan tallentaa myös asian käsittelyyn liittyviä 
asiakirjoja.  

Pääsyoikeus kuhunkin tilapäiseen tietokan-
taan rajoitetaan aluksi tiedot syöttäneen kan-
sallisen jäsenen ja tämän osaston käytettä-
väksi. Tietokannan avannut kansallinen jäsen 
päättää tapauskohtaisesti siitä, pidetäänkö 
tietokanta rajoitettuna vai sallitaanko muille 
kansallisille jäsenille tai Eurojustin valtuute-
tuille työntekijöille pääsy tietoihin tai osaan 
niistä. Edellytyksenä on, että tietokantaan 
pääsy on tarpeen Eurojustin tehtävien suorit-
tamiseksi. Muiden jäsenvaltioiden osastot 
voivat liittää tietokantaan viitteitä asiaan liit-
tyvistä muista tilapäisistä tietokannoista.  

Asianhallintajärjestelmän rekisterissä on 
viitetiedot tilapäisistä tietokannoista. Rekiste-
rin viitetiedoissa saa olla ainoastaan 15 artik-
lassa mainittuja henkilötietoja. Kaikilla, joilla 
on käyttöoikeus asianhallintajärjestelmään, 
on pääsy rekisterin sisältämiin tietoihin. 

Mainituilla säännöksillä on korvattu vuo-
den 2002 Eurojust-päätöksen rekisteriä ja ti-
lapäisiä tietokantoja koskeva 16 artikla. 

16 b artikla. Asianhallintajärjestelmään 
pääsy kansallisella tasolla. Artiklassa on 
säännökset 12 artiklassa tarkoitettuun kansal-
liseen koordinointiin osallistuvien henkilöi-
den pääsystä Eurojustin asianhallintajärjes-
telmän tilapäisiin tietokantoihin ja rekisteriin 
sekä pääsyyn liittyvistä rajoituksista. Artik-
lan 1 kohdassa on yleisiä rajoituksia 12 artik-
lan 2 kohdassa tarkoitettujen kansallisten yh-
teyshenkilöiden pääsylle asianhallintajärjes-
telmään. Kyseisillä henkilöillä on pääsy re-
kisteriin, paitsi jos kansallinen jäsen, joka on 
päättänyt syöttää tiedot rekisteriin, on ni-
menomaisesti pääsyn kieltänyt. Lisäksi heillä 
on pääsy tilapäisiin tietokantoihin, jotka hei-
dän jäsenvaltionsa kansallinen jäsen on 
avannut tai joita tämä hallinnoi. Mainituilla 
henkilöillä on myös pääsy muiden jäsenval-
tioiden kansallisten jäsenten avaamiin tai hal-
linnoimiin tilapäisiin tietokantoihin, joihin 
kyseisen jäsenvaltion kansallinen jäsen on 
saanut pääsyn, ellei pääsyä tietokantaan ei 
ole nimenomaisesti kielletty.  

Artiklan 2 kohdan mukaan kansallinen jä-
sen päättää 1 kohdassa säädetyin rajoituksin, 
miten laaja pääsy tilapäisiin tietokantoihin 
myönnetään kansallisille yhteyshenkilöille, 

joilla 12 artiklan 6 kohdan nojalla on yhteys 
Eurojustin asianhallintajärjestelmään.    

Artiklan 3 kohdassa on säännös kansallis-
ten yhteyshenkilöiden pääsystä asiainhallin-
tajärjestelmän rekisteriin. Sen mukaan kukin 
jäsenvaltio päättää kansallista jäsentään kuul-
tuaan, miten laaja pääsy rekisteriin myönne-
tään yhteyshenkilöille, joilla 2 kohdan tilan-
teita vastaavasti on pääsy asianhallintajärjes-
telmään. Aikaisemmin selostetun mukaan 
yhteys on oltava Eurojustin kansallisilla yh-
teyshenkilöillä, Eurojustin terrorismiasioiden 
kansallisella yhteyshenkilöllä ja Euroopan 
oikeudellisen verkoston kansallisella yhteys-
henkilöllä. Lisäksi yhteys voi jäsenvaltion 
harkinnan mukaan olla yhteisten tutkinta-
ryhmien, sotarikoksia, varallisuuden takaisin 
hankintaa ja korruptiota koskevien verkosto-
jen edustajilla. Jäsenvaltioiden tulee ilmoittaa 
Eurojustille ja neuvoston pääsihteeristölle 
kohdan täytäntöönpanoa koskevasta päätök-
sestään siten, että pääsihteeristö voi tiedottaa 
asiasta muille jäsenvaltioille. Kohdan mu-
kaan kaikilla henkilöillä, joilla on yhteys 
asianhallintajärjestelmään, tulee olla pääsy 
ainakin rekisteriin siltä osin kuin pääsy on 
tarpeen sellaisiin tilapäisiin tietokantoihin 
pääsemiseksi, joihin kansallinen jäsen on 
myöntänyt heille pääsyn. 

Lakiin ehdotetaan otettavaksi säännökset 
12 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen yhteys-
henkilöiden oikeudesta käyttää Eurojustin 
asianhallintajärjestelmää.  

17 artikla. Tietosuojavaltuutettu. Artiklaan 
on tehty pääosin kielellisiä muutoksia.  

18 artikla. Sallittu pääsy tietoihin. Artikla 
koskee valtuuksia päästä Eurojustin käsitte-
lemiin henkilötietoihin. Säännöksen mukaan 
ainoastaan 2 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuil-
la kansallisilla jäsenillä, varajäsenillä ja avus-
tajilla, 12 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuilla 
henkilöillä, mikäli heillä on yhteys asianhal-
lintajärjestelmään 12 artiklan 6 kohdan mu-
kaisesti, sekä Eurojustin valtuutetuilla työn-
tekijöillä on pääsy Eurojustin käsittelemiin 
henkilötietoihin. Pääsy tietoihin on sallittu 
vain Eurojustin tavoitteiden toteuttamiseksi 
ja 16, 16 a ja 16 b artiklassa säädetyissä ra-
joissa. 

Säännöksellä on korvattu vuoden 2002 Eu-
rojust-päätöksen tietojen sallittua käyttöä 
koskeva 18 artikla. 



 HE 18/2010 vp  
  

 

24 

19 artikla. Oikeus henkilötietojen saantiin. 
Artikla koskee yksilön oikeutta saada Euro-
justilta itseään koskevia henkilötietoja. Vuo-
den 2002 Eurojust-päätöksen 19 artiklan 
4 kohdan b alakohdan mukaan oikeus saada 
henkilötietoja on evättävä, jos se voi vaaran-
taa Eurojustin tukeman kansallisen tutkinta-
toimen. Uudella Eurojust-päätöksellä alakoh-
taa on muutettu niin, että myös sellaisen kan-
sallisen tutkintatoimen vaarantaminen, jota 
Eurojust ei ole tukenut, olisi peruste evätä 
henkilötietojen saanti.  

21 artikla. Henkilötietojen säilyttämisen 
määräajat. Artiklassa on säännökset ajan-
kohdista, jolloin Eurojustin on poistettava 
tietokannastaan käsittelemänsä henkilötiedot. 
Uudella Eurojust-päätöksellä on tehty artik-
laan eräitä muutoksia ja täsmennyksiä ajan-
kohtiin ja tietojenpoistamisvelvoitteesta 
poikkeamista koskeviin säännöksiin. 

23 artikla. Yhteinen valvontaviranomai-
nen. Artiklaan on  tehty eräitä muutoksia 
muun muassa valvontaviranomaisen kokoon-
tumista koskeviin sääntöihin. Valvontaviran-
omaisen toimivaltaa on laajennettu Eurojus-
tin yhteistyötahojen kanssa tapahtuvaan tieto-
jenvaihtoon. Jäsenvaltion valvontaviran-
omaiseen nimittämän tuomarin vähimmäis-
toimikausi on pidennetty 18 kuukaudesta 
kolmeen vuoteen.  

Eurojust-lain 5 §:n mukaan Suomen edus-
tajan Eurojustin yhteiseen valvontaelimeen 
nimeää oikeusministeriö. Asiasisällöltään 
vastaava säännös ehdotetaan otettavaksi 
myös uuteen lakiin. Tällä hetkellä Suomea 
yhteisessä valvontaelimessä edustaa käräjä-
tuomari.  

25 artikla. Salassapitovelvollisuus. Artik-
laan on tehty teknisluontoisia muutoksia.  

Eurojust-lain 3 §:n 3 momentin nojalla 
kansallisella jäsenellä on salassapitovelvolli-
suus Eurojustista saamistaan tiedoista Euro-
just-päätöksen 25 artiklan mukaisesti. Sa-
mansisältöinen säännös otettaisiin myös uu-
teen lakiin.  

25 a artikla. Yhteistyö Euroopan oikeudel-
lisen verkoston ja rikosasiayhteistyöhön osal-
listuvien muiden Euroopan unionin verkosto-
jen kanssa. Artiklassa on säännökset yhteis-
työstä Eurojustin ja Euroopan oikeudellisen 
verkoston sekä muiden rikosasiayhteistyössä 
toimivien Euroopan unionin verkostojen 

kanssa. Säännökset eivät edellytä lainsäädän-
tötoimia kansallisella tasolla.  

26 artikla. Suhteet yhteisöön tai unioniin 
liittyviin toimielimiin, elimiin ja virastoihin. 
Artiklassa on säännökset yhteistyösuhteiden 
luomisesta Euroopan unionin toimielimiin, 
elimiin ja virastoihin. Suhteet on luotava vä-
hintään Europolin, Euroopan petostentorjun-
taviraston (OLAF), Euroopan unionin jäsen-
valtioiden operatiivisesta ulkorajayhteistyös-
tä huolehtivan viraston (Frontex) ja neuvos-
ton, erityisesti sen yhteisen tilannekeskuksen 
(Sitcen) kanssa. Tahojen kanssa tehdyt sopi-
mukset tai käytännön järjestelyt voivat kos-
kea tietojen vaihtoa, mukaan lukien henkilö-
tietojen vaihto, ja yhteyshenkilöiden lähettä-
mistä Eurojustiin.  

Artiklan 5 kohdassa on tietojen vaihtoa 
OLAF:in kanssa koskeva säännös, joka vas-
taa vuoden 2002 Eurojust-päätöksen 26 artik-
lan 4 kohdassa ollutta säännöstä.  Säännös 
edellyttää, että kansallinen jäsen on toimival-
tainen viranomainen tietojenvaihdossa Euro-
justin ja OLAF:n kesken. Säännöksen velvoi-
te on täytetty Eurojust-lain 3 §:n 1 momen-
tissa, jonka mukaan kansallinen jäsen on 
toimivaltainen vaihtamaan tietoja Euroopan 
petostentorjuntaviraston kanssa Eurojust-
päätöksen 26 artiklan 4 kohdassa mainitussa 
tarkoituksessa. Vastaavan sisältöinen säännös 
olisi ehdotetun lain 3 §:n 1 momentissa. 

Artikla ei edellytä kansalliselle jäsenelle 
vastaavaa toimivaltaa suhteessa muihin artik-
lassa mainittuihin elimiin. Siten artikla ei 
muilta osin edellytä lainsäädännön muutta-
mista. 

26 a artikla. Suhteet kolmansiin valtioihin 
ja järjestöihin. Artikla sisältää säännöksiä 
yhteistyöstä Eurojustin ja EU:n ulkopuolisten 
valtioiden sekä kansainvälisten järjestöjen 
kanssa. Mainittujen tahojen kanssa tehdyt 
sopimukset tai käytännön järjestelyt voivat 
koskea tietojen vaihtoa, mukaan lukien hen-
kilötietojen vaihto, ja yhteyshenkilöiden tai 
yhteystuomareiden lähettämistä Eurojustiin. 
Henkilötietojen vaihdolle on asettu tie-
tosuojaan ja tietojen käyttöön liittyviä edelly-
tyksiä. Yhteistyötä koskeva sopimus voidaan 
tehdä ainoastaan Eurojustin kuultua yhteistä 
valvontaviranomaista tietosuojasäännösten 
osalta ja neuvoston hyväksyttyä sen määrä-
enemmistöllä. 
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27 artikla. Tietojen toimittaminen. Artik-
lan 1 kohdan mukaan tietojen vaihtaminen 
26 a artiklassa tarkoitettujen tahojen kanssa 
edellyttää, että tiedot toimittaneen jäsenvalti-
on kansallinen jäsen on antanut suostumuk-
sensa tietojen toimittamiseen. Kansallisen jä-
senen on tarvittaessa neuvoteltava jäsenvalti-
oiden toimivaltaisten viranomaisten kanssa.  
Artiklan 2 kohdan mukaan Eurojust vastaa 
tietojen toimittamisen lainmukaisuudesta se-
kä pitää kirjaa kaikesta 26 ja 26 a artiklan no-
jalla tapahtuneesta tietojenvaihdosta ja sen 
perusteista. Kohdassa tietojen vastaanottajal-
le myös asetetaan velvollisuus sitoutua käyt-
tämään tietoja ainoastaan niihin tarkoituksiin, 
joita varten ne toimitettiin.   

Voimassa olevassa laissa ei ole säännöksiä 
edellytyksistä, jotka kansallinen jäsenen olisi 
otettava huomioon ennen suostumuksen an-
tamista tietojen toimittamiseen Eurojustilta 
EU:n ulkopuolisiin valtioihin tai kansainväli-
sille järjestöille. Esityksessä ehdotetaan, että 
kansallinen jäsen voisi antaa suostumuksensa 
Suomesta Eurojustille toimitetun henkilötie-
don luovuttamiseen Eurojustilta 26 a artik-
lassa tarkoitetuille tahoille samoin edellytyk-
sin kuin tieto voidaan luovuttaa Suomelta 
vieraalle valtiolle tai kansainväliselle järjes-
tölle. Kansallisen jäsenen olisi myös tarvitta-
essa ennen suostumuksen antamista neuvo-
teltava tietojen luovuttamisesta tiedot toimit-
taneen Suomen viranomaisen kanssa.  

27 a artikla. Kolmansiin valtioihin lähete-
tyt yhteystuomarit. Artiklassa on säännökset 
yhteystuomarien lähettämisestä kolmansiin 
valtioihin 26 a artiklassa tarkoitetun Eurojus-
tin ja asianomaisen valtion välisen sopimuk-
sen mukaisesti.  

27 b artikla. Kolmansien valtioiden esit-
tämät ja niille esitettävät oikeudellista yhteis-
työtä koskevat pyynnöt. Artiklassa on sään-
nökset kolmansien valtioiden esittämien ja 
jäsenvaltioiden niille esittämien oikeudellista 
yhteistyötä koskevien pyyntöjen täytäntöön-
panon koordinoimista, kun pyynnöt ovat osa 
samaa tutkintaa ja kun ne edellyttävät pyyn-
töjen täytäntöönpanoa vähintään kahdessa jä-
senvaltiossa. 

27 c artikla. Muu kuin tietojen luvatonta 
tai virheellistä käsittelyä koskeva vastuu. Ar-
tikla sisältää säännökset sopimusperusteises-
ta ja muusta vahingonkorvausvastuusta, joka 

koskee muuta kuin tietojen luvatonta tai vir-
heellistä käsittelyä. 

Uuden Eurojust-päätöksen muut säännök-
set. Uudessa Eurojust.päätöksessä on myös 
eräitä muita säännöksiä, joilla on muutettu 
vastaavia vuoden 2002 Eurojust-päätöksen 
artikloja. Ne koskevat lähinnä Eurojustin si-
säistä hallintoa ja rahoitusta. Säännökset 
koskevat hallinnollista johtajaa (29 artikla), 
henkilöstöä (30 artikla), tiedottamista Euroo-
pan parlamentille, neuvostolle ja komissiolle 
(39 artikla), rahoitusta (33 artikla), talousar-
vion laatimista (35 artikla), talousarvion to-
teuttamista ja vastuuvapautta (36 artikla), 
EU:n turvaluokiteltuja tietoja (39 a artikla), 
raportointia (41 artikla) ja arviointia (41 a ar-
tikla). 

Artiklat 27 a – 41 a eivät edellytä lainsää-
däntötoimia kansallisella tasolla. 

 
2  Lakiehdotusten perustelut  

2.1 Laki Eurojustia koskevan päätöksen 
eräiden määräysten täytäntöön-
panosta 

1 §. Lain tarkoitus. Pykälän mukaan lailla 
toteutettaisiin uuden Eurojust-päätöksen 
edellyttämät täytäntöönpanotoimet Suomes-
sa. Täytäntöönpano käsittäisi Eurojust-
päätöksen sellaisena kuin sitä on muutettu 
uudella päätöksellä. Säädösviittauksissa nou-
datettua käytäntöä vastaavasti pykälässä 
mainittaisiin ainoastaan alkuperäisen säädök-
sen eli vuoden 2002 Eurojust-päätöksen vii-
tetiedot. Kuten edellä on todettu, tarkoituk-
sena on uuden Eurojust-päätöksen täytän-
töönpanon yhteydessä kumota voimassaoleva 
Eurojust-laki. Seuraavassa selostetaan muu-
toksia kumottavan Eurojust-lain asiasisäl-
töön. Siltä osin kuin ehdotetut pykälät vas-
taavat kumottavan lain säännöksiä, niiden pe-
rustelut ilmenevät hallituksen esityksestä 
61/2008 vp.   

2 §. Kansallinen jäsen. Kansallisen jäsenen 
toimikauden osalta pykälän 1 momentti vas-
taisi sisällöltään kumottavan lain 2 §:n 
1 momenttia. Siten kansallisen jäsenen toi-
mikausi olisi neljä vuotta ja se voitaisiin uu-
distaa kerran. Tilanteessa, jossa kansallinen 
jäsen toimii Eurojustin puheenjohtajana tai 
varapuheenjohtajana, hänen toimikauttaan 
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voitaisiin jatkaa puheenjohtajuuden tai vara-
puheenjohtajuuden loppuun. Toimikauden 
jatkaminen ei vaikuttaisi siihen, että kansalli-
nen jäsen voidaan nimittää korkeintaan kah-
deksi toimikaudeksi, kuten nykyisinkin. 

Pykälän 2 momentti vastaisi sisällöltään 
kumottavan lain 2 §:n 2 momenttia. Siten 
kansallinen jäsen nimitettäisiin määräaikai-
seen virkasuhteeseen valtionsyyttäjäksi Val-
takunnansyyttäjänvirastoon. Kansallisen jä-
senen olisi täytettävä yleisistä syyttäjistä an-
netun lain 13 §:n 2 momentissa edellytetyt 
valtionsyyttäjän kelpoisuusvaatimukset eli 
hänellä tulisi olla oikeustieteen kandidaatin 
tutkinto ja tehtävän hoitamiseksi tarvittava 
taito.  

3 §. Kansallisen jäsenen toimivalta ja teh-
tävät. Kumottavassa laissa olevan pykälän 
asiasisältöä ehdotetaan muutettavaksi uuden 
Eurojust-päätöksen 9—9 d artiklan johdosta. 
Artiklojen sisältöä on selostettu artiklakoh-
taisissa perusteluissa. Pykälän 1 momentti 
säilyisi samansisältöisenä kuin kumottavan 
lain 3 §:n 1 momentti. Siten kansallinen jäsen 
olisi yleisistä syyttäjistä annetun lain 7 §:n 
mukaisesti toimivaltainen hoitamaan syyttä-
jän tehtäviä koko maassa. Toimivalta kattaisi 
vain Eurojustin tehtäviin kuuluvat rikosasiat. 
Ne on määritelty uuden Eurojust-päätöksen 
4 artiklassa. Kansallisella jäsenellä olisi ylei-
sistä syyttäjistä annetun lain 11 §:än sekä 
henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa 
annetun lain 19 §:n 1 momentin 9 kohtaan 
perustuva oikeus saada tehtävässään tarvit-
semiaan tietoja kansallisista rekistereistä. Li-
säksi hänellä olisi toimivalta vastaanottaa ja 
toimittaa oikeudellista yhteistyötä koskevia 
pyyntöjä sekä helpottaa ja seurata niiden täy-
täntöönpanoa. Momentissa säilyisi myös 
kumottavassa laissa oleva säännös kansalli-
sen jäsenen toimivallasta vaihtaa tietoja Eu-
roopan petoksentorjuntaviraston kanssa. Täl-
tä osin momentissa viitattaisiin uuden Euro-
just-päätöksen 26 artiklan 5 kohtaan säännös-
ten muutettua numerointia vastaavasti. 

Pykälän 2 momentissa säilyisi kumottavan 
lain 3 §:n 2 momentin toista virkettä vastaava 
säännös kansallisen jäsenen velvollisuudesta 
toimittaa rikosoikeudellista yhteistyötä kos-
keva pyyntö viipymättä Suomen toimivaltai-
sille viranomaisille. Säännös määrittäisi kan-
sallisen jäsenen ja Suomen toimivaltaisen vi-

ranomaisen välistä toimivallanjakoa, jonka 
mukaan päävastuu rikosasian käsittelystä on 
kansallisella viranomaisella. 

Pykälän 3 momentti koskisi sellaisia toi-
menpiteitä, joita kansallinen jäsen voisi tehdä 
Suomen toimivaltaisen viranomaisen pyyn-
nöstä tai sen suostumuksen saatuaan. Koh-
dassa 1 olisi kumottavan lain 3 §:n 2 momen-
tin ensimmäistä virkettä vastaava säännös 
kansallisen jäsenen oikeudesta saattaa asia 
Eurojustin käsiteltäväksi vain asian käsitte-
lystä vastaavan Suomen viranomaisen pyyn-
nöstä. Säännösten tarkoituksena on helpottaa 
kansallisten viranomaisen toimintaa mahdol-
listamalla se, että nämä voisivat valtuuttaa 
kansallisen jäsenen toimimaan puolestaan oi-
keudelliseen yhteistyöhön liittyvien pyyntö-
jen laatimisessa ja niiden täytäntöönpanossa 
sekä silloin, kun Eurojust koordinoi useaa jä-
senvaltiota koskevan rikosasian tutkintaa tai 
syytetoimia. 

Kohdan 2 mukaan kansallinen jäsen voisi 
tehdä oikeudellista yhteistyötä koskevan 
pyynnön vieraalle valtiolle. Peruste valtuut-
taa kansallinen jäsen tekemään säännöksessä 
tarkoitettu pyyntö voisi olla ennen muuta se, 
että siten voitaisiin helpottaa tai nopeuttaa 
pyynnön täytäntöönpanoa.  

Kohdan 3 mukaan kansallinen jäsen voisi 
päättää rikosoikeudellista yhteistyötä koske-
van pyynnön täytäntöönpanosta Suomessa. 
Säännös voisi tulla sovellettavaksi esimer-
kiksi kansallisen jäsenen vastaanotettua ri-
kosoikeudellista yhteistyötä koskevan pyyn-
nön, joka olisi pantava täytäntöön kiireelli-
sesti. Tällöin kansallisen jäsenen tulisi jo 
2 momentissa edellytetyn mukaisesti olla yh-
teydessä Suomen toimivaltaiseen viranomai-
seen, joka voisi 3 momentin 3 kohdan nojalla 
antaa suostumuksensa siihen, että kansallinen 
jäsen päättää pyynnön täytäntöönpanosta 
Suomessa. Kohdan mukaan kansallinen jäsen 
voisi päättää vain sellaisesta toimenpiteestä, 
josta Suomessa päättää esitutkintaviranomai-
nen tai syyttäjä. Kansalliselle jäsenelle ei toi-
sin sanoen olisi mahdollista siirtää toimival-
taa päättää sellaisesta täytäntöönpanotoimes-
ta, josta Suomessa päättää tuomioistuin. Ra-
jaus on perusteltu siksi, että valtiosääntöoi-
keudellisesti saattaisi olla ongelmallista siir-
tää tuomioistuimille kuuluvaa päätösvaltaa 
kansalliselle jäsenelle. Tähän ei olisi tarvet-
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takaan sikäli, että kansallisen jäsenen tehtä-
vät liittyvät nimenomaan esitutkinta- ja syy-
tetoimien koordinointiin. Oikeudellista yh-
teistyötä koskevan pyynnön täytäntöön-
panosta olisi muutoin voimassa, mitä siitä on 
erikseen säädetty tai asianomaisen vieraan 
valtion kanssa sovittu. Tämä todettaisiin jäl-
jempänä selostettavassa 6 momentissa.  

Kohdissa 4 ja 5 olisi säännökset siitä, että 
kansallinen jäsen voisi päättää Eurojustin 
koordinointikokouksessa sovitun tutkinta-
toimenpiteen suorittamisesta Suomessa taik-
ka luvan myöntämisestä valvottuun läpilas-
kuun tai sen koordinoimisesta Suomessa. Si-
ten esimerkiksi tutkinnanjohtaja tai valvotus-
ta läpilaskusta päättävä virkamies voisi val-
tuuttaa kansallisen jäsenen tarvittaessa päät-
tämään Eurojustin koordinointikokouksessa 
sovitun toimenpiteen toteuttamisesta Suo-
messa, jos asianomainen virkamies itse ei ole 
päässyt kokoukseen osallistumaan. Säännök-
siä valvotusta läpilaskusta on selostettu edel-
lä artiklakohtaisissa perusteluissa. Menette-
lystä valvotun läpilaskun toteuttamisessa 
säädetään PTR-lain 4 §:ssä. Mainittuun sään-
nökseen ei kuitenkaan sisälly valvotun läpi-
laskun määritelmää, vaan siinä viitataan Suo-
mea sitovaan kansainväliseen sopimukseen 
tai muuhun velvoitteeseen. Esimerkiksi YK:n 
järjestäytyneen rikollisuuden vastaisen sopi-
muksen 2 artiklan i kohdan mukaan valvotul-
la läpilaskulla tarkoitetaan menettelytapaa, 
jonka avulla sallitaan laittomien tai laitto-
miksi epäiltyjen lähetysten kuljettaminen yh-
den tai useamman valtion alueelta, alueen lä-
pi tai alueelle kyseisten valtioiden toimival-
taisten viranomaisten tieten ja valvonnassa, 
rikosten tutkimiseksi ja rikokseen osallisten 
henkilöiden tunnistamiseksi. 

Pykälän 4 momentti koskisi kansallisen jä-
senen toimivaltuuksia kiireellisissä tilanteis-
sa. Artiklakohtaisissa perusteluissa selostetun 
mukaisesti säännöksellä täsmennettäisiin 
kumottavan 3 §:n 2 momentin kiireellisiä ti-
lanteita koskevaa säännöstä. Säännöksen tar-
koituksena on turvata kansallisen jäsenen 
mahdollisuudet toimia nopeaa päätöstä edel-
lyttävässä tilanteessa, joissa hän ei saa yhte-
yttä Suomessa viranomaiseen, jolla on toimi-
valta päättää toimenpiteestä. Momentin mu-
kaan kansallinen jäsen voisi tällöin päättää 3 
momentin 3—5 kohdassa mainituista toi-

menpiteistä eli rikosoikeudellista yhteistyötä 
koskevan pyynnön täytäntöönpanosta, Euro-
justin koordinointikokouksessa päätetyn tut-
kintatoimenpiteen suorittamisesta Suomessa 
sekä luvan myöntämisestä valvottuun läpi-
laskuun tai sen koordinoimisesta. Valvotun 
läpilaskun koordinoimisessa on kyse ennen 
muuta tiedonkulun varmistamisesta eri vas-
tuuviranomaisten välillä.  

Kansallisen jäsenen päätösvaltaa kiiretilan-
teessa on ehdotuksessa pyritty rajaamaan si-
ten, että säännökseen ei käytännössä olisi 
tarvetta turvautua. Tämä johtuu siitä, että 
Suomessa toimii ympärivuorokautinen päi-
vystysjärjestelmä sekä esitutkintaviranomais- 
että syyttäjäorganisaatiossa. Kansallisen jä-
senen toimivaltaa rajoittaisi se, että hänellä 
olisi aina ennen päätöksen tekemistä velvol-
lisuus olla yhteydessä Suomen viranomai-
seen, joka vastaa toimenpiteen käytännön to-
teuttamisesta. Toimenpiteen Suomessa toi-
meenpaneva viranomainen olisi useimmiten 
tutkinnanjohtaja tai vastaavan tasoinen vir-
kamies. Näin varmistuttaisiin etukäteen siitä, 
että toimenpide toteutetaan asianmukaisesti 
ja voimassaolevia menettelysäännöksiä nou-
dattaen. Aikaisemmin selostetun mukaisesti 
PTR-lain 4 §:ssä on säännös menettelystä 
valvotun läpilaskun toteuttamisessa. Sen mu-
kaan valvottua läpilaskua koskevasta oikeus-
apupyynnöstä on viipymättä ilmoitettava sille 
PTR-viranomaiselle, jonka tehtäväalueeseen 
asia kuuluu. Lisäksi edellytyksenä on, että 
valvotusta läpilaskusta sovitaan tapauskoh-
taisesti siten, ettei siitä aiheudu välitöntä va-
kavaa vaaraa hengelle, terveydelle tai vapau-
delle eikä välitöntä huomattavan ympäristö-, 
omaisuus- tai varallisuusvahingonvaaraa. 
Nimenomaisia määräyksiä valvotusta läpi-
laskusta sisältyy myös kansainvälistä rikos-
oikeusapua koskeviin sopimuksiin. Voimas-
saolevia säännöksiä ja kansainvälisiä velvoit-
teita olisi noudatettava valvotun läpilaskun 
toteuttamisessa myös kun kyse on Eurojustin 
kansallisen jäsenen välityksellä Suomeen 
saapuneesta valvottua läpilaskua koskevasta 
oikeusapupyynnöstä.   

Ehdotetussa 4 momentissa edellytettäisiin 
myös nimenomaisesti, että momentissa tar-
koitetusta toimenpiteestä on viipymättä il-
moitettava viranomaiselle, jolla on toimivalta 
päättää toimenpiteestä. Tämän jälkeen maini-
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tulla viranomaisella olisi toimivalta päättää 
toimenpiteen jatkamisesta tai sen keskeyttä-
misestä.  

Pykälän 5 momentissa olisi kumottavan 
lain 3 §:n 3 momenttia vastaava säännös, 
jonka mukaan kansallinen jäsen voi käyttää 
asian käsittelyssä Eurojustissa toimivaltansa 
nojalla saamiaan henkilötietoja salassapito-
säännösten estämättä. Jäsenellä olisi salassa-
pitovelvollisuus Eurojustista saamistaan tie-
doista Eurojust-päätöksen 25 artiklan mukai-
sesti.  

Pykälän 6 momentissa olisi viittaussään-
nös, jonka mukaan kansallisen jäsenen osal-
listumisesta yhteiseen tutkintaryhmään sää-
detään yhteisistä tutkintaryhmistä annetussa 
laissa. Lisäksi momentissa olisi säännös siitä, 
että menettelystä kansallisen jäsenen toimi-
valtaan kuuluvissa asioissa olisi muutoin 
voimassa mitä siitä on erikseen sovittu tai 
säädetty. Säännöksen tarkoituksena on sel-
ventää sitä, että käyttäessään pykälässä lue-
teltuja toimivaltuuksia, kansallisen jäsenen 
olisi toimittava Suomen lain sekä kansainvä-
listä rikosoikeudellista yhteistyötä koskevien 
instrumenttien mukaisesti. Kansallinen jäsen 
ei siten esimerkiksi voisi päättää antaa oike-
usapua, jos pyyntöön suostumisesta lain mu-
kaan olisi kieltäydyttävä. Kansallisella jäse-
nellä ei myöskään olisi toimivaltaa päättää 
muista kuin 3 §:ssä yksilöidyistä asioista. Jos 
esimerkiksi toimivalta päättää oikeudellista 
yhteistyötä koskevan pyynnön täytäntöön-
panosta lain mukaan kuuluu tuomioistuimel-
le, kansallinen jäsen ei saisi siitä päättää. Hä-
nellä ei siten olisi toimivaltaa päättää esimer-
kiksi eurooppalaiseen pidätysmääräykseen 
perustuvasta, rikoksesta syytetyn tai rangais-
tukseen tuomitun henkilön luovuttamisesta, 
vaan toimivalta päättää luovuttamisesta kuu-
luisi tuomioistuimelle.       

4 §. Kansallisen jäsenen varajäsen. Pykä-
län mukaan kansallisella jäsenellä olisi vä-
hintään yksi varajäsen, joka voisi toimia tar-
vittaessa jäsenen sijaisena. Väärinymmärrys-
ten välttämiseksi varajäsenestä käytetään 
ruotsiksi ehdotetussa laissa nimitystä "biträ-
dande medlem" sopimuksen ruotsinkielisen 
terminologian mukaisesti, ja avustajasta käy-
tetään nimitystä "assisterande medlem", 
vaikka termit ovat yleiskielessä synonyymejä 
ja voimassa olevassa laissa "biträdande med-

lem" vastaa lähinnä ehdotetun lain mukaista 
termiä "assisterande medlem".   

Varajäsenen olisi täytettävä kansalliselle 
asetetut kelpoisuusvaatimukset. Siten myös 
varajäseneksi olisi nimitettävä yleisistä syyt-
täjistä annetun lain 13 §:n 2 momentissa 
edellytetyt valtionsyyttäjän kelpoisuusvaati-
mukset täyttävä henkilö. Kansallisen jäsenen 
toimikautta vastaavasti varajäsenen toimi-
kausi olisi neljä vuotta ja se voitaisiin uudis-
taa. Varajäsenen määräisi Valtakunnansyyt-
täjänvirasto. Suomen kansallisen jäsenen tä-
hänastisen työmäärän perusteella voidaan ar-
vioida, että yhden varajäsenen nimeäminen 
olisi riittävää. Koska Eurojust-päätöksessä 
kuitenkin sallitaan useamman kuin yhden va-
rajäsenen nimeämisen, tämä mahdollistettai-
siin myös Eurojust-laissa. Myös avustajia on 
mahdollisuus nimetä useampia. 

Pykälän 2 momentissa olisi säännös siitä, 
että kansallisen jäsenen sijaisena toimiessaan 
varajäsenellä on 3 §:ssä tarkoitettu toimival-
ta.  

5 §. Kansallisen jäsenen avustaja. Pykäläs-
sä olisi kumottavan lain 4 §:ssä olevaa sään-
nöstä pääosin vastaava säännös avustajasta. 
Avustaja eroaisi varajäsenestä siinä, ettei 
avustajalle asetettaisi erityisiä kelpoisuusvaa-
timuksia. Avustajaksi voitaisiin siten tarpeen 
mukaan nimetä muukin kuin oikeustieteen 
kandidaatin tutkinnon suorittanut henkilö 
esimerkiksi poliisihallinnosta Voimassa ole-
vassa laissa ei rajoiteta avustajan mahdolli-
suuksia toimia kansallisen jäsenen sijaisena. 
Ehdotetun 5 §:n 1 momentin mukaan vain 
kansallisen jäsenen kelpoisuusvaatimukset 
täyttävä avustaja voisi toimia kansallisen jä-
senen sijaisena. Koska 4 §:ssä säädettäisiin 
varajäsenestä, jonka olisi aina täytettävä kan-
sallisen jäsenen kelpoisuusvaatimukset, ja 
joka myös voisi toimia kansallisen jäsenen 
sijaisena, tarvetta ei ole sille, että myös sel-
laisen avustajan, joka ei täytä kansallisen jä-
senen kelpoisuusvaatimuksia, olisi voitava 
toimia kansallisen jäsenen sijaisena. Myös-
kään Eurojust-päätöksen 2 artiklassa ei tätä 
edellytetä. Pykälän 2 momentin mukaan 
avustajalla olisi varajäsenen tavoin kansalli-
sen jäsenen sijaisena toimiessaan 3 §:ssä tar-
koitettu toimivalta. 

6 §. Suomen edustaja Eurojustin yhteisessä 
valvontaelimessä. Säännös vastaisi sisällöl-
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tään kumottavan lain 5 §:ää. Siten oikeusmi-
nisteriö nimeäisi Suomen edustajan Eurojust-
päätöksen 23 artiklan nojalla perustettuun 
yhteiseen valvontaelimeen.  

7 §. Kansalliset yhteyshenkilöt. Pykälän 
1 momentti vastaisi pääosin kumottavan lain 
6 §:n säännöstä kansallisista yhteyshenkilöis-
tä. Säännös olisi kuitenkin kumottavasta lais-
ta poiketen velvoittavassa muodossa Euro-
just-päätöksen 12 artiklan 1 kohdassa edelly-
tetyn mukaisesti. Siten pykälässä edellytet-
täisiin, että Valtakunnansyyttäjänvirasto ni-
meää yhden tai useamman kansallisen yh-
teyshenkilön.  

Artiklakohtaisissa perusteluissa selostetun 
mukaisesti säännöksiä kansallisten yhteys-
henkilöiden nimeämisestä sisältyy myös 
muihin instrumentteihin, kuten terrorismiri-
koksia koskevasta tiedonvaihdosta ja yhteis-
työstä tehtyyn neuvoston päätökseen sekä 
Euroopan oikeudellisesta verkostosta tehtyyn 
neuvoston päätökseen. Eri tarkoituksia varten 
nimettäviä yhteyshenkilöitä on lueteltu uuden 
Eurojust-päätöksen 12 artiklan 2 kohdassa. 
Kansallisia yhteyshenkilöitä nimitettäessä 
olisi otettava huomioon erityisesti 12 artiklan 
4 kohdan velvoite, jonka mukaan yhden yh-
teyshenkilöistä on vastattava kansallisen 
koordinointijärjestelmän toiminnasta. Käy-
tännössä tämä tarkoittaisi muun muassa huo-
lehtimista siitä, että eri tarkoituksia varten 
nimetyt kansalliset yhteyshenkilöt ovat tie-
toisia toistensa Eurojustiin liittyvistä toimista 
ja saavat tähän liittyvät tiedot. Lisäksi se tar-
koittaisi kokonaisvastuuta siitä, että Suomea 
koskevat tiedot toimitetaan Eurojustille te-
hokkaalla ja järjestelmällisellä tavalla, sekä 
muista Eurojust-päätöksen 12 artiklan 5 koh-
dassa luetelluista kansallisen koordinaatiojär-
jestelmän tehtävistä, joita on selostettu artik-
lakohtaisissa perusteluissa.  Valtakunnan-
syyttäjä voisi antaa tarkempia ohjeita siitä, 
miten kansallinen koordinaatio Suomessa to-
teutetaan. 

8 §. Kansallisten yhteyshenkilöiden pääsy 
Eurojustin asianhallintajärjestelmään. Pykä-
län 1 momentissa säädettäisiin Suomen vi-
ranomaisten pääsystä Eurojustin asianhallin-
tajärjestelmään. Säännöksen mukaan päätök-
sen 12 artiklan 2 kohdan a—d alakohdassa 
mainituilla kansallisilla yhteyshenkilöillä oli-
si oikeus käyttää asianhallintajärjestelmän 

rekisteriä, jos se on tarpeen heidän tehtävien-
sä hoitamiseksi. Artiklakohtaisissa peruste-
luissa selostetun mukaisesti uudessa Euro-
just-päätöksessä on jätetty jäsenvaltioiden 
harkintaan järjestää pääsy Eurojustin asian-
hallintajärjestelmään 12 artiklan 2 kohdan 
d alakohdassa mainituille henkilöille eli yh-
teisten tutkintaryhmien verkoston kansallisil-
le yhteyshenkilöille sekä sotarikoksiin, ri-
koksella saadun hyödyn takaisin hankintaan 
ja korruption vastaiseen toimintaan liittyvien 
verkostojen yhteyshenkilöille. Olisi tarkoi-
tuksenmukaista, että myös nämä henkilöt 
voisivat saada tietoa asianhallintajärjestel-
män rekisteristä tehtäviensä hoitamista var-
ten. Se, että kaikilla 12 artiklan 2 kohdan a—
d alakohdassa tarkoitetuilla yhteyshenkilöillä 
olisi yhtäläinen oikeus saada tietoja Eurojus-
tin asianhallintajärjestelmän rekisteristä olisi 
omiaan edistämään myös 1 momentissa tar-
koitettua koordinointia. 

Pykälän 2 momentissa olisi säännös kan-
sallisten yhteyshenkilöiden pääsystä Eurojus-
tin asianhallintajärjestelmän tilapäisiin tieto-
kantoihin. Pääsystä niihin päättäisi kansalli-
nen jäsen Eurojust-päätöksen 16 b artiklan 
2 kohdan mukaisesti. Mainitun säännöksen 
mukaan kansallinen jäsen päättää 16 b artik-
lan 1 kohdassa säädetyin rajoituksin kansal-
listen yhteyshenkilöiden pääsystä tilapäisiin 
tietokantoihin. Edellytyksenä on, että kansal-
lisilla yhteyshenkilöillä on yhteys asianhal-
lintajärjestelmään 12 artiklan 6 kohdan mu-
kaisesti. Edellä selostetun mukaisesti esityk-
sessä ehdotetaan, että kaikilla 12 artiklan 
2 kohdan a—d kohdassa mainituilla kansalli-
silla yhteyshenkilöillä olisi oikeus käyttää 
Eurojustin asianhallintajärjestelmän rekiste-
riä tehtäviensä hoitamista varten. Mainittujen 
henkilöiden pääsystä asianhallintajärjestel-
män tilapäisiin tietokantoihin päättäisi siis 
kansallinen jäsen. Momenttiin kirjattaisiin 
rekisteriin pääsyn edellytystä vastaavasti, että 
tilapäisiin tietokantoihin pääsy edellyttäisi, 
että se on tarpeen kansallisen yhteyshenkilön 
tehtävien hoitamiseksi. Artiklakohtaisissa pe-
rusteluissa on selostettu eroa Eurojustin 
asianhallintajärjestelmän rekisterin sekä tila-
päisten tietokantojen välillä.  

9 §. Tietojen toimittaminen kansalliselle jä-
senelle. Pykälässä säädettäisiin rikosasian 
käsittelystä vastaavan Suomen viranomaisen 
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velvollisuudesta toimittaa Eurojustille tietoja, 
jotka ovat tarpeen Eurojustin tehtävien hoi-
tamiseksi. Säännös täydentäisi Eurojust-
päätöksen 13 artiklassa ja neuvoston päätök-
sen terrorismirikoksia koskevasta tiedon-
vaihdosta ja yhteistyöstä 2 artiklassa tarkoi-
tettuja tietojentoimittamisvelvoitteita. Sään-
nös sisältäisi täsmällisemmän velvoitteen 
kuin Eurojust-päätöksen 13 artiklan 1 kohdan 
tietojen vaihtamista Eurojustin kanssa koske-
va säännös, joka ei yksiselitteisesti velvoita 
toimittamaan Eurojustille muita kuin artiklan 
5—7 kohdassa tarkoitettuja tietoja.  

Muissa kuin Eurojust-päätöksen 13 artiklan 
5—7 kohdassa tarkoitetuissa tilanteissa sään-
nös jättäisi Suomen viranomaisen harkintaan, 
ovatko tiedot tarpeen Eurojustin tehtävien 
toimittamiseksi. Eurojustin tehtävät on mää-
ritelty päätöksen 4 ja 5 artiklassa, ja niissä 
viitatuissa säännöksissä. Tietoja olisi lähtö-
kohtaisesti toimitettava rikosasioista, joita 
Eurojust tehtäviensä mukaisesti käsittelee. 
Kyseeseen tulisivat myös muita rikosasioita 
koskevat tiedot, jotka edistäisivät Eurojustin 
tavoitteita, esimerkiksi tutkinta- ja syytetoi-
mien koordinointia jäsenvaltioiden viran-
omaisten välillä, kun rikosasialla on vaiku-
tusta Euroopan unionin tasolla tai se saattaisi 
koskea muitakin kuin asiaan suoranaisesti 
liittyviä jäsenvaltioita.  

Tietojen toimittamisesta Eurojustille sääde-
tään myös muissa säännöksissä, kuten henki-
lötietojen luovuttamista koskevassa 10 §:ssä, 
jota selostetaan jäljempänä. Lisäksi sitä kos-
kee erityisesti uuden Eurojust-päätöksen 
13 artiklan 11 kohta, jonka mukaan tiedot on 
toimitettava Eurojustille järjestelmällisellä 
tavalla. Tietojen toimittamisen käytännön to-
teuttamistapaa voitaisiin tarpeen mukaan 
täsmentää valtakunnansyyttäjän ohjeilla. 

10 §. Henkilötietojen luovuttaminen Euro-
justille. Säännös vastaisi sisällöltään kumot-
tavan lain 7 §:ää ja siinä säädettäisiin henki-
lötietojen luovuttamisesta Eurojustille. Pykä-
län 1 momentin mukaan Eurojustille voitai-
siin luovuttaa henkilötietoja rikosrekisteristä 
ja muista oikeushallinnon rekistereistä sa-
moin edellytyksin kuin syyttäjälle. Pykälän 2 
momentissa olisi säännös siitä, että tietojen 
luovuttamiseen poliisin, rajavartiolaitoksen ja 
tullin henkilörekistereistä sovellettaisiin hen-
kilötietojen käsittelystä poliisitoimessa anne-

tun lain 37 §:ää, henkilötietojen käsittelystä 
rajavartiolaitoksessa annetun lain (579/2005) 
38 §:ää, tullilain (1466/1994) 27 §:ää ja vi-
ranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun 
lain (621/1999) 30 §:ää. Voimassaolevaa la-
kia vastaavasti tietojen luovuttamisesta 
3 momentin mukaan päättäisi rekisterinpitäjä 
ja ne luovutettaisiin Eurojustille kansallisen 
jäsenen välityksellä. Eurojust-päätöksen 9 ar-
tiklan 2 kohdan mukaan kaikki Eurojustin ja 
jäsenvaltioiden välinen tietojenvaihto tapah-
tuu kansallisen jäsenen välityksellä, eikä tätä 
säännöstä ole uudella Eurojust-päätöksellä 
muutettu. 

11 §. Henkilötietojen luovuttaminen Euro-
justilta Euroopan unionin ulkopuoliselle val-
tiolle tai kansainväliselle järjestölle. Pykä-
lässä säädettäisiin edellytyksistä, joiden täyt-
tyessä kansallinen jäsen voisi suostua Suo-
men luovuttamien henkilötietojen luovutta-
miseen Eurojustilta 26 a artiklassa tarkoite-
tulle EU:n ulkopuolisella valtiolle tai kan-
sainväliselle järjestölle. Säännöksen mukaan 
kansallinen jäsen voisi suostua tiedon luovut-
tamiseen vieraalle valtiolle tai kansainvälisel-
le järjestölle, jos tieto olisi lain mukaan voitu 
luovuttaa niille Suomesta. Säännöksiä henki-
lötietojen luovuttamisesta sisältyy edellä 
mainittuihin lakeihin henkilötietojen käsitte-
lystä poliisitoimessa ja rajavartiolaitoksessa 
sekä tullilakiin ja viranomaisten toiminnan 
julkisuudesta annettuun lakiin. Määräyksiä 
henkilötietojen luovuttamisesta ja niiden 
käyttörajoituksista sisältyy myös kansainvä-
listä rikosoikeudellista yhteistyötä koskevaan 
lainsäädäntöön ja sopimuksiin.  

12 §. Henkilötietojen tarkastaminen. Sään-
nös vastaisi sisällöltään kumottavan lain 
8 §:ää. Siten pyyntö Eurojustin käsittelemien 
henkilötietojen tarkastamisesta olisi esitettä-
vä Valtakunnansyyttäjänvirastolle, jonka oli-
si viipymättä toimitettava pyyntö Eurojustin 
käsiteltäväksi. Säännös liittyy Eurojust-
päätöksen 19 artiklan 2 kohtaan, jonka mu-
kaan henkilöllä, jota koskevia tietoja on tal-
lennettu Eurojustiin, on oikeus maksutta pyy-
tää saada tai tarkastuttaa henkilötietonsa, ja 
valita jäsenvaltio, jonka viranomaiselle pyyn-
tö toimitetaan. Säännöstä ei uudella Eurojust-
päätöksellä ole muutettu.  

13 §. Voimaantulo. Pykälän 1 momentissa 
olisi säännös lain voimaantulosta. Lain olisi 
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tultava voimaan viimeistään 4 päivänä kesä-
kuuta 2011, johon mennessä jäsenvaltioiden 
on uuden Eurojust-päätöksen 2 artiklan mu-
kaan saatettava kansallinen lainsäädäntönsä 
päätöksen mukaiseksi. 

Pykälän 2 momentissa olisi säännös siitä, 
että ehdotetulla lailla kumottaisiin Eurojustia 
koskevan päätöksen eräiden määräysten täy-
täntöönpanosta 19 päivänä joulukuuta 
2008 annettu laki. 

 
2.2 Laki yhteisistä tutkintaryhmistä an-

netun lain muuttamisesta 

2 §. Tutkintaryhmän kokoonpano. Pykälää 
ehdotetaan muutettavaksi Eurojust-päätöksen 
9 f artiklan edellyttämin tavoin. Pykälän al-
kuosa säilyisi nykyisellään. Sen mukaan tut-
kintaryhmä koostuu ryhmän perustaneiden 
valtioiden toimivaltaisista viranomaisista. 
Tutkintaryhmään voi sopimuksen mukaan 
kuulua myös muita henkilöitä. Tämä mahdol-
listaa jo nykyisin Suomen kansallisen jäse-
nen osallistumisen tutkintaryhmään ryhmän 
perustaneiden viranomaisten harkinnan mu-
kaan. Ehdotetun muutoksen mukaan Eurojus-
tin kansallinen jäsen olisi kuitenkin kutsutta-
va sellaiseen tutkintaryhmään, joka koskee 
Suomea ja jota varten myönnetään Euroopan 
unionin rahoitusta. Säännöstä siten täyden-
nettäisiin koskien niitä tilanteita, joissa 9 f ar-
tikla edellyttää kansallisen jäsenen kutsumis-
ta yhteiseen tutkintaryhmään. Vaikka artik-
lassa käytetään termiä yhteisön rahoitus, Lis-
sabonin sopimuksen tultua voimaan myös 
rahoituksesta säädetään nykyisin Euroopan 
unionin säädöksissä.  

Lisäksi säännöksessä määriteltäisiin kan-
sallisen jäsenen asema tämän osallistuessa 
tutkintaryhmään. Eurojust-päätöksen 9 f ar-
tikla velvoittaa jäsenvaltiot määrittelemään, 
toimiiko heidän kansallinen jäsen tällöin 
kansallisena viranomaisena vai Eurojustin 
puolesta. Ehdotetun säännöksen mukaan jä-
sen toimisi tutkintaryhmässä Suomen kansal-
lisena syyttäjäviranomaisena. Säännös sel-
ventäisi sen, ettei jäsen toimisi ryhmässä Eu-
rojustin edustajana vaan Suomen viranomai-
sena. Lisäksi säännöksessä täsmennettäisiin, 
että jäsenellä olisi yhteiseen tutkintaryhmään 
osallistuessaan yleisistä syyttäjistä annetun 
lain 7 §:n mukaiset valtuudet eli koko maan 

kattavat valtionsyyttäjän toimivaltuudet. 
Täsmennys olisi aiheellista tehdä, koska Eu-
rojustissa toimiessaan kansallisella jäsenellä 
on osittain erilainen asema ja toimivaltuudet 
kuin kansallisella syyttäjäviranomaisella.  

 
3  Voimaantulo  

Aikaisemmin selostetun mukaisesti jäsen-
valtioiden on saatettava kansallinen lainsää-
däntönsä päätöksen mukaiseksi viimeistään 
4 päivänä kesäkuuta 2011. Tarkoituksena on, 
että ehdotetut lait tulisivat voimaan mainit-
tuun ajankohtaan mennessä.  

 
4  Suhde perustuslaki in  ja  säätä-

misjärjestys  

Eurojust-päätöstä on arvioitava perustus-
lain 1 §:n 1 momentissa tarkoitetun Suomen 
täysivaltaisuuden kannalta. Suomi on sitou-
tunut useisiin oikeudellista yhteistyötä rikos-
asioissa koskeviin velvoitteisiin. Sellaisten 
kansainvälisten velvoitteiden, jotka ovat ta-
vanomaisia nykyaikaisessa kansainvälisessä 
yhteistoiminnassa ja jotka vain vähäisessä 
määrin vaikuttavat valtion täysivaltaisuuteen, 
ei ole katsottu olevan ristiriidassa perustus-
lain täysivaltaisuutta koskevien säännösten 
kanssa (esimerkiksi PeVL 44/2002 vp). Ar-
vioitaessa Eurojust-päätöstä Suomen täysi-
valtaisuuden kannalta onkin kiinnitettävä 
huomiota erityisesti siihen, onko Eurojustilla 
niin sanottua ylikansallista toimivaltaa eli 
Suomen viranomaisia velvoittavaa päätösval-
taa. 

Pääosa Eurojust-päätöksen uusista sään-
nöksistä on sellaisia, joilla kansallisen jäse-
nen toimintamahdollisuuksia on vahvistettu. 
Samalla päätöksessä on korostettu kansalli-
sen jäsenen roolia jäsenvaltionsa toimivaltai-
sena viranomaisena. Kansallisella jäsenellä ei 
myöskään olisi itsenäistä asemaa suhteessa 
kansallisiin esitutkinta- ja syyttäjäviranomai-
siin, vaan hänen tehtävänään olisi avustaa 
kansallisia viranomaisia Suomesta saamiaan 
ohjeita noudattaen. Myös kiiretilanteissa 
kansallisella jäsenellä olisi aina velvollisuus 
olla yhteydessä toimenpiteen täytäntöön-
panosta vastaavaan viranomaiseen. Toisaalta 
kollegion toimivaltuuksiin ei ole merkittäväs-
ti puututtu. Se ei voi velvoittaa jäsenvaltiota 
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ryhtymään mihinkään tiettyyn toimenpitee-
seen, vaan ainoastaan esittää toimenpide-
pyynnön tai mielipiteensä jäsenvaltiolle. 
Näin ollen Eurojustille ei uusilla säännöksillä 
ole siirretty sellaista ylikansallista päätösval-
taa, jota perustuslain kannalta olisi pidettävä 
ongelmallisena.  

Henkilötietojen suojasta on perustuslain 
10 §:n 1 momentin mukaan säädettävä lailla. 
Edellytykseen laintasoisesta sääntelystä kuu-
luu muun muassa vaatimus tarkkarajaisuu-
desta ja täsmällisyydestä sekä siitä, että hen-
kilötietojen luovuttaminen on suhteellisuus-
periaatteen mukaista ja välttämätöntä hyväk-
syttävän tarkoituksen saavuttamiseksi. Vaik-
ka päätöksen 13 artiklassa on vahvistettu 
kansallisten viranomaisten velvollisuutta 
toimittaa tietoja Eurojustille, velvollisuus ei 
merkittävästi laajenna jo nykyisessä rikosoi-
keudellisessa yhteistyössä Suomen ja Euro-

justin sekä muiden Euroopan unionin jäsen-
valtioiden välillä sovellettavia tietojenvaih-
tovelvoitteita. Henkilötietojen luovuttami-
seen soveltuvat myös ehdotetun Eurojust-lain 
9 §:n ja 10 §:n mukaiset edellytykset henki-
lötietojen luovuttamisesta Suomesta Eurojus-
tille sekä Eurojustilta kolmansille valtioille ja 
kansainvälisille järjestöille. Henkilötietojen 
käsittelystä Eurojustissa puolestaan on otettu 
kattavat tietosuojasäännökset Eurojust-
päätökseen. Siten Eurojust-päätöstä ei ole pi-
dettävä ongelmallisena myöskään henkilötie-
tojen suojaa koskevan perustuslain säännök-
sen kannalta. 

Lakiehdotukset voidaan näin ollen hyväk-
syä tavallisessa lainsäätämisjärjestyksessä. 

 
Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus-

kunnan hyväksyttäviksi seuraavat lakiehdo-
tukset: 
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Lakiehdotukset 

 

1. 

Laki 

Eurojustia koskevan päätöksen eräiden määräysten täytäntöönpanosta  

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 
 

1 § 

Lain tarkoitus 

Tässä laissa säädetään Eurojust-yksikön 
perustamisesta vakavan rikollisuuden torjun-
nan tehostamiseksi tehdyn Euroopan unionin 
neuvoston päätöksen (2002/187/YOS), jäl-
jempänä Eurojust-päätös, eräiden määräys-
ten täytäntöönpanosta. 

 
2 § 

Kansallinen jäsen 

Suomea Eurojustissa edustaa kansallinen 
jäsen, jonka toimikausi on neljä vuotta ja se 
voidaan uudistaa kerran. Jäsenen toimikautta 
voidaan jatkaa, jos hän toimii Eurojustin pu-
heenjohtajana tai varapuheenjohtajana. Täl-
löin toimikausi kestää puheenjohtajuuden tai 
varapuheenjohtajuuden loppuun. 

Kansallinen jäsen nimitetään määräaikai-
seen virkasuhteeseen valtionsyyttäjäksi Val-
takunnansyyttäjänvirastoon. Jäsenen nimit-
tämiseen ja kelpoisuusvaatimuksiin sovelle-
taan, mitä valtionsyyttäjän nimittämisestä ja 
kelpoisuusvaatimuksista säädetään. 

 
3 § 

Kansallisen jäsenen toimivalta ja tehtävät  

Kansallisella jäsenellä on yleisistä syyttä-
jistä annetun lain (199/1997) 7 §:ssä tarkoi-
tettu toimivalta Eurojustin toimivaltaan kuu-
luvissa asioissa. Jäsen on toimivaltainen 
vaihtamaan tietoja Euroopan petostentorjun-
taviraston kanssa Eurojust-päätöksen 26 ar-
tiklan 5 kohdassa mainitussa tarkoituksessa.  

Kansallisen jäsenen on viipymättä ilmoitet-
tava toimivaltaiselle viranomaiselle tietoonsa 
tulleista seikoista, jotka liittyvät tai voivat 
liittyä Suomessa käsiteltävänä olevaan riko-
asiaan. Hänen on myös viipymättä toimitet-
tava vieraasta valtiosta saamansa rikosoikeu-
dellista yhteistyötä koskeva pyyntö toimival-
taisen viranomaisen käsiteltäväksi.  

Kansallinen jäsen voi toimivaltaisen viran-
omaisen pyynnöstä tai suostumuksella: 

1) saattaa rikosasian Eurojustin käsiteltä-
väksi; 

2) tehdä vieraalle valtiolle rikosoikeudellis-
ta yhteistyötä koskevan pyynnön; 

3) päättää esitutkintaviranomaisen tai syyt-
täjän toimivaltaan kuuluvan rikosoikeudellis-
ta yhteistyötä koskevan pyynnön täytäntöön-
panosta Suomessa;  

4) päättää Eurojustin järjestämässä koor-
dinointikokouksessa tarpeelliseksi katsotun 
esitutkintatoimenpiteen suorittamisesta Suo-
messa; sekä 

5) päättää luvan myöntämisestä valvottuun 
läpilaskuun tai sen koordinoimisesta Suo-
messa. 

Kansallinen jäsen voi päättää 3 momentin 
3—5 kohdassa tarkoitetusta toimenpiteestä 
kiireellisessä tilanteessa, jos hän ei saa yhte-
yttä viranomaiseen, jolla on toimivalta päät-
tää toimenpiteestä. Ennen päätöksen tekemis-
tä kansallisen jäsenen on oltava yhteydessä 
toimenpiteen täytäntöönpanosta vastaavaan 
viranomaiseen. Toimenpiteestä on viipymättä 
ilmoitettava viranomaiselle, jolla on toimi-
valta päättää toimenpiteestä, minkä jälkeen 
toimivalta päättää toimenpiteen jatkamisesta 
tai sen keskeyttämisestä on mainitulla viran-
omaisella.  

Kansallinen jäsen voi käyttää asian käsitte-
lyssä Eurojustissa toimivaltansa nojalla saa-
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miaan henkilötietoja salassapitosäännösten 
estämättä. Jäsenellä on salassapitovelvolli-
suus Eurojustista saamistaan tiedoista Euro-
just-päätöksen 25 artiklan mukaisesti. 

Kansallisen jäsenen osallistumisesta yhtei-
seen tutkintaryhmään säädetään yhteisistä 
tutkintaryhmistä annetussa laissa 
(1313/2002). Menettelystä kansallisen jäse-
nen toimivaltaan kuuluvissa asioissa on muu-
toin voimassa, mitä siitä on erikseen sovittu 
tai säädetty. 

 
4 §  

Varajäsen 

Kansallisella jäsenellä on vähintään yksi 
varajäsen. Varajäsenen on täytettävä kansal-
lisen jäsenen kelpoisuusvaatimukset. Varajä-
sen toimii tarvittaessa jäsenen sijaisena. Va-
rajäsenen toimikausi on neljä vuotta ja se 
voidaan uudistaa. Valtakunnansyyttäjänviras-
to määrää varajäsenen. 

Varajäsenellä on 3 §:ssä säädetty toimival-
ta, kun hän toimii kansallisen jäsenen sijaise-
na. 

 
5 § 

Kansallisen jäsenen avustaja 

Kansallisella jäsenellä on vähintään yksi 
avustaja. Kansallisen jäsenen kelpoisuusvaa-
timukset täyttävä avustaja toimii tarvittaessa 
kansallisen jäsenen sijaisena. Avustajan toi-
mikausi on neljä vuotta ja se voidaan uudis-
taa. Valtakunnansyyttäjänvirasto määrää 
avustajan. 

Avustajalla on 3 §:ssä säädetty toimivalta, 
kun hän toimii kansallisen jäsenen sijaisena. 

 
 

6 § 

Suomen edustaja Eurojustin yhteisessä val-
vontaelimessä 

Oikeusministeriö nimeää Suomen edusta-
jan Eurojust-päätöksen 23 artiklan nojalla pe-
rustettuun yhteiseen valvontaelimeen. 

 
 

7 § 

Kansalliset yhteyshenkilöt  

Valtakunnansyyttäjänvirasto nimeää yhden 
tai useamman Eurojust-päätöksen 12 artiklan 
1 kohdassa tarkoitetun kansallisen yhteys-
henkilön. 

 
8 § 

Kansallisten yhteyshenkilöiden pääsy Euro-
justin asianhallintajärjestelmään 

Eurojust-päätöksen 12 artiklan 2 kohdan a - 
d alakohdassa tarkoitetut kansalliset yhteys-
henkilöt voivat käyttää Eurojustin asianhal-
lintajärjestelmän rekisteriä, jos se on tarpeen 
heidän tehtäviensä hoitamiseksi.  

Kansallinen jäsen päättää Eurojust-
päätöksen 16 b artiklan 2 kohdan mukaisesti 
1 momentissa tarkoitettujen yhteyshenkilöi-
den pääsystä Eurojustin asianhallintajärjes-
telmän tilapäisiin tietokantoihin. Pääsyn 
edellytyksenä on, että se on tarpeen yhteys-
henkilön tehtävien hoitamiseksi. 

 
9 § 

Tietojen toimittaminen kansalliselle jäsenelle 

Rikosasian käsittelystä vastaavan viran-
omaisen on toimitettava kansalliselle jäsenel-
le Eurojust-päätöksen 13 artiklan 5—7 ja 
10 kohdassa tarkoitettujen sekä terrorismiri-
koksia koskevasta tiedonvaihdosta ja yhteis-
työstä tehdyn neuvoston päätöksen 
2005/671/YOS 2 artiklassa tarkoitettujen tie-
tojen lisäksi muut tiedot, jotka ovat tarpeen 
Eurojustin tehtävien hoitamiseksi. 

 
10 § 

Henkilötietojen luovuttaminen Eurojustille 

Eurojustille voidaan sen pyynnöstä luovut-
taa sen toimivaltaan kuuluvien tehtävien suo-
rittamista varten tarpeelliset tiedot rikosrekis-
teristä ja muista oikeushallinnon henkilöre-
kistereistä samoin edellytyksin kuin syyttä-
jälle. 
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Tietojen luovuttamiseen Eurojustille polii-
sin, rajavartiolaitoksen ja tullin henkilörekis-
tereistä sovelletaan henkilötietojen käsittelys-
tä poliisitoimessa annetun lain (761/2003) 
37 §:ää, henkilötietojen käsittelystä rajavar-
tiolaitoksessa annetun lain (579/2005) 
38 §:ää, tullilain (1466/1994) 27 §:ää sekä vi-
ranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun 
lain (621/1999) 30 §:ää. 

Rekisterinpitäjä päättää 1 ja 2 momentissa 
tarkoitettujen tietojen luovuttamisesta. Tiedot 
luovutetaan Eurojustille kansallisen jäsenen 
välityksellä. 

 
11 § 

Henkilötietojen luovuttaminen Eurojustilta 
Euroopan unionin ulkopuoliselle valtiolle tai 

kansainväliselle järjestölle 

Kansallinen jäsen voi antaa suostumuksen-
sa 9 §:n nojalla Eurojustille luovutetun hen-
kilötiedon luovuttamiseen Eurojustilta Euro-
just-päätöksen 26 a artiklassa tarkoitetulle 
kolmannelle valtiolle tai kansainväliselle jär-
jestölle edellyttäen, että tieto saadaan Suo-

men lain mukaan luovuttaa asianomaiselle 
vieraalle valtiolle tai kansainväliselle järjes-
tölle. Ennen suostumuksen antamista jäsenen 
on tarvittaessa neuvoteltava luovuttamisesta 
tiedot luovuttaneen viranomaisen kanssa. 

 
12 § 

Henkilötietojen tarkastaminen 

Eurojustin käsittelemien henkilötietojen 
tarkastamista koskeva pyyntö on esitettävä 
Valtakunnansyyttäjänvirastolle. Valtakun-
nansyyttäjänviraston on viipymättä toimitet-
tava pyyntö Eurojustin käsiteltäväksi. 

 
13 § 

Voimaantulo  

Tämä laki tulee voimaan   päivänä    kuuta 
20  . 

Tällä lailla kumotaan Eurojustia koskevan 
päätöksen eräiden määräysten täytäntöön-
panosta 19 päivänä joulukuuta 2008 annettu 
laki (1012/2008).  

————— 
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2. 

Laki 

yhteisistä tutkintaryhmistä annetun lain 2 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan yhteisistä tutkintaryhmistä 30 päivänä joulukuuta 2002 annetun lain (1313/2002) 

2 § seuraavasti: 
 

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. Jos tutkin-
taryhmä koskee Suomea ja tutkintaryhmää 
varten myönnetään Euroopan unionin rahoi-
tusta, tutkintaryhmään on kutsuttava Eurojus-
tin Suomen kansallinen jäsen. Kansallinen 
jäsen toimii tutkintaryhmässä Suomen kan-
sallisena syyttäjäviranomaisena ja hänellä on 
yleisistä syyttäjistä annetun lain (199/1997) 7 
§:ssä tarkoitettu toimivalta. 

————— 
 
 

Helsingissä 19 päivänä maaliskuuta 2010 

 
 

Tasavallan Presidentti 

TARJA HALONEN 

 
 
 
 

Oikeusministeri Tuija Brax 
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Liite 
Rinnakkaistekstit 

2. 

Laki 

yhteisistä tutkintaryhmistä annetun lain 2 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan yhteisistä tutkintaryhmistä 30 päivänä joulukuuta 2002 annetun lain (1313/2002) 

2 § seuraavasti: 
 

Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

2 §  

Tutkintaryhmän kokoonpano 

Tutkintaryhmä koostuu sen perustaneiden 
valtioiden toimivaltaisista viranomaisista. Sen 
mukaan kuin sopimuksessa erikseen määrä-
tään, tutkintaryhmään voi kuulua myös muita 
henkilöitä. Tutkintaryhmän kokoonpanosta 
on määrättävä tutkintaryhmän perustamista 
koskevassa sopimuksessa. 
 

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. Jos tutkin-
taryhmä koskee Suomea ja tutkintaryhmää 
varten myönnetään Euroopan unionin rahoi-
tusta, tutkintaryhmään on kutsuttava Euro-
justin Suomen kansallinen jäsen. Kansallinen 
jäsen toimii tutkintaryhmässä Suomen kan-
sallisena syyttäjäviranomaisena ja hänellä 
on yleisistä syyttäjistä annetun lain 
(199/1997) 7 §:ssä tarkoitettu toimivalta. 

 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (Adobe RGB \0501998\051)
  /CalCMYKProfile (Europe ISO Coated FOGRA27)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments false
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        8.503940
        8.503940
        8.503940
        8.503940
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions true
        /ConvertStrokesToOutlines false
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 300
        /LineArtTextResolution 1200
        /PresetName ([High Resolution])
        /PresetSelector /HighResolution
        /RasterVectorBalance 1
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 14.173230
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


