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Oikeusministeriön ilmoitus
keskinäistä oikeusapua rikosasioissa koskevaan eurooppalaiseen yleissopimukseen, 
sellaisena kuin se on muutettuna sen toisella lisäpöytäkirjalla, annetuista selityksistä

Oikeusministeriö ilmoittaa, että Suomi on antanut liitteen mukaiset selitykset keski-
näistä oikeusapua rikosasioissa koskevaan eurooppalaiseen yleissopimukseen sellaisena
kuin se on muutettuna sen toisella lisäpöytäkirjalla. Valtioneuvosto on 4 päivänä maalis-
kuuta 2021 päättänyt antaa kyseiset selitykset ja Suomi on ilmoittanut Euroopan neuvos-
ton pääsihteerille niiden antamisesta 11 maaliskuuta 2021 päivätyllä nootilla. Euroopan
neuvoston pääsihteeri on rekisteröinyt selitykset 16 päivänä maaliskuuta 2021.

Helsingissä 23.6.2021

Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson

Lainsäädäntöneuvos Lauri Rautio
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Liite 
Suomennos 

 
 

Yleissopimuksen 24 artiklan mukaisesti, 
sellaisena kuin artikla on muutettuna yleisso-
pimuksen toisen lisäpöytäkirjan 6 artiklalla, 
Suomen tasavalta Euroopan unionin jäsen-
valtiona, joka osallistuu tiiviimpään yhteis-
työhön Euroopan syyttäjänviraston perusta-
misessa, ilmoittaa selityksenään, että Euroo-
pan syyttäjänviraston (EPPO) käyttäessä 
neuvoston asetuksen (EU) 2017/1939 22, 23 
ja 25 artiklalla säädettyä toimivaltaansa 
EPPO katsotaan oikeusviranomaiseksi esitet-
täessä yleissopimuksen ja sen pöytäkirjojen 
mukaisesti keskinäistä oikeusapua koskevia 
pyyntöjä ja annettaessa toisen sopimuspuo-
len pyynnöstä yleissopimuksen ja sen pöytä-
kirjojen mukaisesti tietoja tai todisteita, joita 
EPPO on jo saanut tai voi saada aloitettuaan 
toimivaltaansa kuuluvan tutkinnan. EPPO 
katsotaan oikeusviranomaiseksi myös vas-
taanotettaessa yleissopimuksen 21 artiklan 
mukaisesti tietoja rikoksista, jotka kuuluvat 
neuvoston asetuksen (EU) 2017/1939 22, 23 
ja 25 artiklalla säädettyyn EPPO:n toimival-
taan. Tämä selitys on tarkoitettu täydentä-
mään niitä aiempia selityksiä, jotka Suomen 
tasavalta on antanut yleissopimuksen 24 ar-
tiklan, sellaisena kuin se on muutettuna yleis-
sopimuksen toisen lisäpöytäkirjan 6 artik-
lalla, mukaisesti. 

 
 
 
Viitaten tähän yleissopimuksen 24 artiklan, 

sellaisena kuin se on muutettuna yleissopi-
muksen toisen lisäpöytäkirjan 6 artiklalla, 
mukaisesti annettavaan selitykseen Suomen 
tasavalta käyttää hyväkseen mahdollisuutta 
tulkita selityksen oikeusvaikutuksia seuraa-
vasti: 

a) Jos yleissopimuksessa tai sen pöytäkir-
joissa viitataan pyynnön esittäneeseen osa-
puoleen tai pyynnön vastaanottaneeseen osa-
puoleen, tämän tulkitaan Euroopan syyttäjän-
viraston esittämien tai sille toimitettujen 
pyyntöjen osalta tarkoittavan sitä EU:n jäsen-
valtiota, jossa toimii kussakin asiassa toimi-
valtainen valtuutettu Euroopan syyttäjä, 

In accordance with Article 24 of the Con-
vention as amended by Article 6 of the Sec-
ond Additional Protocol to the Convention, 
Finland, as a Member State of the European 
Union participating in the enhanced coopera-
tion on the establishment of the European 
Public Prosecutor’s Office, declares that the 
European Public Prosecutor’s Office 
(“EPPO”), in the exercise of its competences, 
as provided for by Articles 22, 23 and 25 of 
Council Regulation (EU) 2017/1939, shall be 
deemed to be a judicial authority for the pur-
pose of issuing requests for mutual assistance 
in accordance with the Convention and its 
protocols as well as for the purpose of provid-
ing, on request of another Contracting Party 
in accordance with the Convention and its 
protocols, information or evidence which the 
EPPO has obtained already or may obtain 
following the initiation of an investigation in 
the area of its competence. The EPPO shall 
also be deemed to be a judicial authority for 
the purpose of receipt of information in ac-
cordance with Article 21 of the Convention 
in respect of offences within its competence 
as provided for by Articles 22, 23 and 25 of 
Council Regulation (EU) 2017/1939. This 
declaration is intended to supplement the pre-
vious declaration(s) made by Finland in ac-
cordance with Article 24 of the Convention 
as amended by Article 6 of the Second Addi-
tional Protocol to the Convention. 

With reference to this declaration made in 
accordance with Article 24 of the Convention 
as amended by Article 6 of the Second Addi-
tional Protocol to the Convention, Finland 
avails itself of the opportunity to interpret the 
legal effects of that declaration as follows: 

 
a) Where the Convention or its protocols 

refer to the requesting Party or the requested 
Party, this shall in case of requests issued by 
or addressed to the European Public Prosecu-
tor’s Office be interpreted as referring to the 
EU Member State of the competent European 
Delegated Prosecutor whose powers and 
functions are referred to in Article 13 of 
Council Regulation (EU) 2017/1939. 
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jonka valtuuksia ja tehtäviä tarkoitetaan neu-
voston asetuksen (EU) 2017/1939 13 artik-
lassa. 

b) Jos yleissopimuksessa tai sen pöytäkir-
joissa viitataan pyynnön esittäneen osapuo-
len tai pyynnön vastaanottaneen osapuolen 
lainsäädäntöön, tämän tulkitaan Euroopan 
syyttäjänviraston esittämien tai sille toimitet-
tujen pyyntöjen osalta tarkoittavan Euroopan 
unionin lainsäädäntöä, erityisesti neuvoston 
asetusta (EU) 2017/1939, sekä sen EU:n jä-
senvaltion kansallista lainsäädäntöä, jossa 
toimii kussakin asiassa toimivaltainen val-
tuutettu Euroopan syyttäjä, siltä osin kuin 
kansallista lainsäädäntöä asetuksen 5 artiklan 
3 kohdan mukaan sovelletaan. 

c) Jos yleissopimuksessa tai sen pöytäkir-
joissa määrätään sopimuspuolen mahdolli-
suudesta antaa selityksiä tai tehdä varaumia, 
kaikkia tällaisia Suomen tasavallan selityksiä 
ja varaumia katsotaan sovellettavan pyyntöi-
hin, joita toinen sopimuspuoli esittää Euroo-
pan syyttäjänvirastolle Suomen tasavallassa 
toimivan valtuutetun Euroopan syyttäjän ol-
lessa toimivaltainen asiassa neuvoston ase-
tuksen (EU) 2017/1939 13 artiklan 1 kohdan 
mukaisesti. 

d) Toimiessaan pyynnön esittävänä oikeus-
viranomaisena yleissopimuksen 24 artiklan 
mukaisesti, sellaisena kuin artikla on muutet-
tuna yleissopimuksen toisen lisäpöytäkirjan 
6 artiklalla, Euroopan syyttäjänvirasto nou-
dattaa saamiensa tietojen ja todisteiden käy-
tön suhteen sellaisia ehtoja ja rajoituksia, 
joita pyynnön vastaanottanut osapuoli voi 
asettaa yleissopimuksen ja sen pöytäkirjojen 
perusteella. 

e) Velvoitteet, jotka pyynnön esittäneelle 
osapuolelle määrätään yleissopimuksen 12 
artiklalla, sitovat myös sen EU:n jäsenvaltion 
oikeusviranomaisia, jonka valtuutettu Euroo-
pan syyttäjä on toimivaltainen asiassa. Sama 
koskee pyynnön esittäneen osapuolen yleis-
sopimuksen 11 artiklan mukaisia velvolli-
suuksia, sellaisena kuin artikla on muutettuna 
yleissopimuksen toisen lisäpöytäkirjan 3 ar-
tiklalla, sekä toisen lisäpöytäkirjan 13, 14 ja 
23 artiklan mukaisia velvollisuuksia sen 
EU:n jäsenvaltion osalta, jonka valtuutettu 
Euroopan syyttäjä on toimivaltainen asiassa 
neuvoston asetuksen (EU) 2017/1939 13 ar-
tiklan 1 kohdan mukaisesti. 

 
 
 
b) Where the Convention or its protocols 

refer to the law of the requesting or the re-
quested Party, this shall in case of requests 
issued by or addressed to the European Pub-
lic Prosecutor’s Office be interpreted as re-
ferring to Union law, in particular Council 
Regulation (EU) 2017/1939, as well as to the 
national law of the EU Member State of the 
competent European Delegated Prosecutor, 
to the extent applicable in accordance with 
Article 5(3) of that Regulation. 

 
 
c) Where the Convention or its protocols 

provide for the possibility of a Party to make 
declarations or reservations, all such declara-
tions and reservations made by Finland shall 
be deemed applicable in case of requests 
made by another Party to the European Pub-
lic Prosecutor’s Office whenever a European 
Delegated Prosecutor located in Finland is 
competent in accordance with Article 13(1) 
of Council Regulation (EU) 2017/1939. 

 
d) As a judicial requesting authority acting 

in accordance with Article 24 of the Conven-
tion as amended by Article 6 of the Second 
Additional Protocol to the Convention, the 
European Public Prosecutor’s Office shall 
comply with any conditions or restrictions on 
the use of information and evidence obtained, 
which may be imposed by the requested 
Party based on the Convention and its proto-
cols. 

e) Obligations imposed upon the requesting 
Party by Article 12 of the Convention shall 
also be binding upon the judicial authorities 
of the EU Member State of the competent Eu-
ropean Delegated Prosecutor. The same ap-
plies in case of obligations of the requesting 
Party under Article 11 of the Convention as 
amended by Article 3 of the Second Addi-
tional Protocol and under Articles 13, 14 and 
23 of the Second Additional Protocol in re-
spect of the EU Member State of the Euro-
pean Delegated Prosecutor competent in ac-
cordance with Article 13(1) of Council Reg-
ulation (EU) 2017/1939. 
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Yleissopimuksen 15 artiklan mukaisesti, 

sellaisena kuin artikla on muutettuna yleisso-
pimuksen toisen lisäpöytäkirjan 4 artiklalla, 
Suomen tasavalta ilmoittaa selityksenään, 
että sopimuspuolen Euroopan syyttäjänviras-
tolle esittämät keskinäistä oikeusapua koske-
vat pyynnöt ja yleissopimuksen 21 artiklan 
mukaiset syyttämispyynnöt toimitetaan suo-
raan Euroopan syyttäjänvirastolle. Keski-
näistä oikeusapua koskevat pyynnöt lähete-
tään joko Euroopan syyttäjänviraston kes-
kusvirastoon tai kyseisen jäsenvaltion val-
tuutetun Euroopan syyttäjän virastoon. Tar-
vittaessa EPPO toimittaa pyynnön edelleen 
toimivaltaisille kansallisille viranomaisille, 
jos EPPO ei ole toimivaltainen asiassa tai ei 
käytä toimivaltaansa siinä. 

 
Yleissopimuksen toisen lisäpöytäkirjan 4 

artiklalla muutetun yleissopimuksen 15 artik-
lan mukaisesti Suomen tasavalta ilmoittaa li-
säksi selityksenään, että toisen lisäpöytäkir-
jan 3 artiklalla muutetun yleissopimuksen 11 
artiklan mukaiset ja 11 artiklaan viittaavien 
toisen lisäpöytäkirjan 13 ja 14 artiklan mää-
räysten mukaiset pyynnöt, jotka joku kysei-
sessä EU:n jäsenvaltiossa toimivista valtuu-
tetuista Euroopan syyttäjistä on esittänyt, vä-
littää oikeusministeriö.  

 
Yleissopimuksen toisen lisäpöytäkirjan 33 

artiklan 2 kappaleen mukaisesti Suomen ta-
savalta ilmoittaa selityksenään, että jos lisä-
pöytäkirjan 20 artiklassa tarkoitetun yhteisen 
tutkintaryhmän on tarkoitus toimia Suomen 
tasavallan alueella, Euroopan syyttäjänvi-
rasto voi toimia toimivaltaisena viranomai-
sena lisäpöytäkirjan 20 artiklan mukaisesti 
ainoastaan Suomen tasavallan oikeusviran-
omaisten ennakkosuostumuksella ja neuvos-
ton asetuksen (EU) 2017/1939 sekä sovellet-
tavan kansallisen lainsäädännön mukaisesti. 

 
 

In accordance with Article 15 of the Con-
vention as amended by Article 4 of the Sec-
ond Additional Protocol to the Convention, 
Finland declares that requests to the Euro-
pean Public Prosecutor’s Office for mutual 
assistance as well as information laid by a 
Contracting Party in accordance with Article 
21 of the Convention shall be addressed di-
rectly to the European Public Prosecutor’s 
Office. Requests for mutual assistance shall 
be sent either to the Central Office of the Eu-
ropean Public Prosecutor’s Office or to the 
European Delegated Prosecutor's Office(s) of 
that Member State. The EPPO shall, where 
appropriate, forward such request to the com-
petent national authorities if the EPPO either 
does not have or is not exercising its compe-
tence in a particular case. 

In accordance with Article 15 of the Con-
vention as amended by Article 4 of the Sec-
ond Additional Protocol to the Convention, 
Finland furthermore declares that applica-
tions in accordance with Article 11 of the 
Convention as amended by Article 3 of the 
Second Additional Protocol, and Articles 13 
and 14 of the Second Additional Protocol as 
they refer to the above mentioned Article 11, 
initiated by one of the European Delegated 
Prosecutors in that EU Member State, shall 
be transmitted by the Ministry of Justice. 

In accordance with Article 33(2) of the 
Second Additional Protocol to the Conven-
tion, Finland declares that the European Pub-
lic Prosecutor’s Office may, where a joint in-
vestigation team as referred to in Article 20 
of that Protocol is intended to operate on the 
territory of Finland, act in the capacity of 
competent authority in accordance with Arti-
cle 20 of that Protocol only with the prior 
consent of the judicial authorities of Finland 
and in accordance with Council Regulation 
(EU) 2017/1939 and the applicable national 
law. 
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