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HE 243/2006 vp 
 

rajat ylittävän yhteistyön tehostamisesta erityisesti terrorismin, rajat ylittävän rikollisuuden ja 
laittoman muuttoliikkeen torjumiseksi tehdyn sopimuksen (Prumin sopimus) hyväksymisestä ja laiksi 
sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta sekä eräiksi muiksi siihen 
liittyviksi laeiksi 

Ministeriö: Sisäasiainministeriö 

 

 

Asian valiokuntakäsittely 
 

Saapumis-
vaihe 

Asiantuntijavaihe 
/jaostovaihe 

Keskustelin/aihe Rätrs.31 slavatt 3 Käsrttel* 
päätyn»! 

Täysistunto lähettänyt 08.11.2006 hallintovaliokuntaan mietintöä varten 
Täysistunto lähettänyt 08.11.2006 perustuslakivaliokuntaan lausuntoa varten 
Täysistunto lähettänyt 08.11.2006 lakivaliokuntaan lausuntoa varten 

 

 

Hallintovaliokunta 

Saapunut 09.11.2006 

Käsittelyvaiheet 

Asian ilmoittaminen 

09.11.2006 Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten. 

Käsittely 

12.01.2006 Asiantuntijoiden kuuleminen 
 

- ylijohtaja Antti Pelttari, sisäasiainministeriö (K) 
- osastopäällikkö, hallitusneuvos Tomi Vuori, sisäasiainministeriö, rajavartio-osasto (K) 
- poliisiylitarkastaja Marja Kartila, sisäasiainministeriö (K) 
- ylitarkastaja Kukka Savolainen, sisäasiainministeriö (K) 
- lainsäädäntöneuvos Tuula Majuri, oikeusministeriö (K) 

18.01.2007      Asiantuntijoiden kuuleminen 
- tietosuojavaltuutettu Reijo Aarnio, (K) 
- professori Olli Mäenpää, (K) 
- professori Tuomas Ojanen, (K) 
- professori Kaarlo Tuori, (K) 

25.01.2007      Merkitty saapuneeksi lausunto 
- PeVL 56/2006 vp 

26.01.2007      Asiantuntijoiden kuuleminen 
- vastine 
- ylijohtaja Antti Pelttari, sisäasiainministeriö (K) 
- poliisijohtaja Kimmo Hakonen, sisäasiainministeriö (K) 

 

- poliisiylitarkastaja Marja Kartila, sisäasiainministeriö (K) 
Merkitty saapuneeksi lausunto 
- LaVL 23/2006 vp 

31.01.2007      Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto: 
- sisäasiainministeriö (K) 

01.02.2007      Yleiskeskustelu 

 

 

Perustuslakivaliokunta 

Saapunut 09.11.2006 

Käsittely päättynyt 24.01.2007 PeVL 56/2006 vp 

Käsittelyvaiheet 

Asian ilmoittaminen 

10.11.2006 Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten. 

Käsittely 

29.11.2006      Asiantuntijoiden kuuleminen 

- ylijohtaja Antti Pelttari, sisäasiainministeriö (K) 

- poliisijohtaja Kimmo Hakonen, sisäasiainministeriö 
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- professori Tuomas Ojanen, (K) 
- assistentti Janne Salminen, (K) 
- professori Teuvo Pohjolainen, (K) 

30.11.2006 Pyydetty kirjallinen lausunto: 
- professori Olli Mäenpäältä 

09.01.2007 Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto: 
- erityisasiantuntija Kirsi Neiglick, oikeusministeriö (K) 
- professori Olli Mäenpää, (K) 

24.01.2007      Todettu asiantuntijakuuieminen päättyneeksi. 
Yleiskeskustelu 
- lausuntoluonnos 
Yksityiskohtainen käsittely 
Valmistunut: 
- PeVL 56/2006 vp 

 

 

Lakivaliokunta 

Saapunut 08.11.2006 

Käsittely päättynyt 25.01.2007 La VL 23/2006 vp 

Käsittelyvaiheet 

Asian ilmoittaminen 

10.11.2006 Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi iausunnon antamista varten. 

Käsittely 

01.12.2006      Asiantuntijoiden kuuleminen 

- ylijohtaja Antti Pelttari, sisäasiainministeriö 
- poliisijohtaja Kimmo Hakonen, sisäasiainministeriö 
- lainsäädäntöneuvos Ilari Hannula, oikeusministeriö (K) 
- erityisasiantuntija Erkki Hämäläinen, keskusrikospoliisi (K) 
- professori Raimo Lahti, (K) 

12.12.2006 Merkitty saapuneeksi 
- sisäasiainministeriön lisäselvitys. 
Merkitty saapuneeksi 
- professori Raimo Lahden tarkistettu kirjallinen lausunto. 

09.01.2007 Asiantuntijoiden kuuleminen 
- professori Pekka Koskinen, (K) 16.01.2007      

Todettu asiantuntijakuuieminen päättyneeksi. 
Valmistava keskustelu 

24.01.2007      Yleiskeskustelu 
Yksityiskohtainen käsittely 

Erillinen ratkaiseva käsittely 

25.01.2007      Yleiskeskustelu 
Yksityiskohtainen käsittely 
Valmistunut: 
- La VL 23/2006 vp 

 

Päivitetty 01.02.2007 16:01:05 
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HALLITUKSEN ESITYS (HE 243/2006 VP) RAJAT YLITTÄVÄN YHTEISTYÖN TEHOSTAMISESTA 

ERITYISESTI TERRORISMIN, RAJAT YLITTÄVÄN RIKOLLISUUDEN JA LAITTOMAN 

MUUTTOLIIKKEEN TORJUMISEKSI TEHDYN SOPIMUKSEN (PRUMIN SOPIMUS 

)HYVÄKSYMISESTÄ JA LAIKSI SEN LAINSÄÄDÄNNÖN ALAAN KUULUVIEN MÄÄRÄYSTEN 

VOIMAAN SAATTAMISESTA SEKÄ ERÄIKSI MUIKSI SIIHEN LIITTYVIKSI LAEIKSI 

 

 

Yleistä 
 

 

Priimin sopimuksen voimaantulo- ja soveltamistilanne 
 

 

Seitsemän Euroopan uriionin jäsenvaltiota allekirjoitti Priimin sopimuksen toukokuussa 2005. Sopimuksen ovat 

toistaiseksi ratifioineet Itävalta, Espanja ja Saksa, joiden osalta sopimus on tullut voimaan marraskuussa 2006. 

Sopimus on tämän hetken tietojen mukaan Belgian, Luxemburgin ja Alankomaiden osalta tulossa voimaan vielä 

vuoden 2007 ensimmäisen puoliskon aikana. Sopimukseen sen allekirjoittamisen jälkeen kiinnostuksensa 

ilmaisseista maista (Suomi, Italia, Portugali ja Slovenia) Suomen liittymisprosessi on selkeästi pisimmällä. Myös 

useat muut EU:n jäsenvaltiot ovat osoittaneet kiinnostusta Priimin sopimukseen. Kaikki EU:n jäsenvaltiot sekä 

Norja, Islanti ja Sveitsi osallistuivat marraskuussa 2006 Wienissä järjestettyyn Priimin sopimusta koskevaan 

seminaariin. 
 

Saksa ja Itävalta ovat erillisen päätöksen mukaisesti ryhtyneet vaihtamaan sopimuksen mukaisesti DNA-tietoja 

kansallisista DNA-rekistereistään. Alustavien tietojen mukaan tästä tietojenvaihdosta on saatu erittäin lupaavia 

tuloksia. Saksan ja Itävallan on tarkoitus julkistaa tarkempia tietoja tietojenvaihdon tuloksista ensi viikolla 

Dresdenissä Saksassa pidettävässä epävirallisessa oikeus- ja sisäministereiden kokouksessa. 
 

Itävalta, Espanja ja Saksa vaihtavat sopimuksen mukaisesti terrorismin torjuntaan liittyvää tietoa. Tekniset 

valmistelut sormenjälkiä ja ajoneuvorekisteritietoja koskevan tietojenvaihdon käynnistämiseksi ovat käynnissä. 

Konkreettinen tietojenvaihto käynnistetään näiden tietojen osalta erillisellä ministerikomitean päätöksellä. 
 

Sopimuksen 43 artiklan mukainen täytäntöönpanosopimus allekirjoitettiin 5. joulukuuta 2006 Brysselissä. Sopimus 

sisältää täydentäviä hallinnollisia ja teknisiä määräyksiä. Suomen osalta se tulee sovellettavaksi samanaikaisesti kuin 

sopimus tulee Suomen osalta voimaan. 

Sopimuksen sisällyttäminen osaksi Euroopan unionin oikeusjärjestelmää 
 

 

Sopimuksen 1 artiklan 4 kohdan mukaisesti kolmen vuoden kuluessa sopimuksen voimaantulosta tehdään ehdotus 

sen siirtämiseksi osaksi Euroopan unionin oikeusjärjestelmää. Kuten hallituksen esityksessä todetaan, Suomi 

kannattaa tätä. 
 

Suomea EU:n neuvoston puheenjohtajana seuraava Saksa on ottanut Priimin sopimuksen integroinnin EU:hun 

yhdeksi puheenjohtajakautensa painopisteistä oikeus- ja sisäasioissa. Ensimmäinen poliittinen keskustelu Prumin 

sopimuksen integroinnista käydään oikeus- ja sisäministereiden epävirallisessa kokouksessa Dresdenissä 15.- 16. 
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tammikuuta 2007. Saksa ehdottaa ensisijaisesti Prumin sopimuksen III pilariin kuuluvien määräysten sisällyttämistä 

osaksi EU:n oikeusjärjestystä. Tavoitteena on säilyttää Prumin sopimuksen sisältö integroitaessa mahdollisimman 

samansisältöisenä. 
 

Integrointi edellyttää kaikkien jäsenvaltioiden yksimielistä päätöstä. Sopimus voidaan integroida osaksi EU:ta myös 

ns. vahvistetun yhteistyön periaatteita noudattaen, jolloin määräykset sitoisivat vain vahvistetussa yhteistyössä 

mukana olevia eli käytännössä Priim-valtioita. Vahvistetun yhteistyön käyttäminen edellyttäisi aluksi komission 

aloitetta, koko neuvoston erillistä hyväksyntää sekä Euroopan parlamentin lausuntoa. 
 

Valmisteltaessa sopimuksen sisällyttämistä osaksi EU:n oikeusjärjestystä, Prumin sopimuksen soveltaminen Priim-

valtioiden kesken jatkuu normaalisti. Prosessin kestosta on nyt - integroimista koskevan keskustelun ollessa vasta 

alkamassa - vaikeaa esittää täsmällistä arviota, mutta integrointiprosessin voidaan arvioida kestävän varsin pitkään, 

koska integroinnissa on kyse EU:n normaaliin lainsäädäntöprosessiin verrattavasta prosessista. 
 

Suomen liittyminen sopimukseen on integrointiprosessista huolimatta edelleen ajankohtaista ja tarpeellista, jotta 

Suomi pääsee yhtenä Prum-valtiona täysimääräisesti vaikuttamaan sopimuksen soveltamiseen ja edelleen 

kehittämiseen. Suomi on Priim-valtioiden 5.12.2006 tekemän poliittisen julistuksen mukaisesti täysimääräisesti 

mukana kaikessa Prumin valtioiden yhteistyössä yhtenä 11 jäsenvaltiosta. Täydet oikeudet Suomella on kuitenkin 

vasta, kun liittyminen on tapahtunut sopimusoikeudellisesti sitovana. 
 

Prumin sopimus on osoittautumassa merkittäväksi konkreettiseksi edistysaskeleeksi EU:n oikeus- ja sisäasioiden 

kehityksessä. Sen avulla jäsenvaltiot voivat konkreettisella tavalla tiivistää käytännön tietojenvaihtoa ja yhteistyötä 

erityisesti vakavan rikollisuuden torjumiseksi. Sopimuksen avulla kyetään käytännössä toteuttamaan Haagin 

ohjelman mukaista saatavuusperiaatetta. 
 

 

Poliisiyhteistyötä koskevat määräykset 
 

 

DNA-tietojen (2-7 artiklat) ja sormenjälkitietojen vaihto (8 - 11 artikla) 
 

Prumin sopimuksen mukaan kukin sopimuspuoli perustaa kansalliset DNA-analyysitiedostot. Sopimus sallii DNA-

tietojen käytön rikosten tutkimiseksi tai rikosoikeudenkäynneissä eli ainoastaan siinä vaiheessa, kun rikos on jo 

tapahtunut. Sekä 3 että 4 artiklojen määräykset pitävät sisällään automaattisen hakurobotin, joka etsii vastaavaa 

DNA-tunnistetta toisten sopimuspuolten sekä henkilö- että tahratunnisteista. Tietoa hakeva sopimuspuoli saa tiedon 

vastaavuudesta, minkä jälkeen voidaan lähettää asiaa koskeva pyyntö henkilötiedon saamiseksi toisesta valtiosta. 

Sopimuspuolille annetaan siis vain pääsy toisen sopimuspuolen sellaisiin DNA-tietueisiin, joista ilmenee vain DNA-

profiili sekä viitenumero, joita ei ole mahdollista yhdistää suoraan kehenkään henkilöön. Mikäli DNA- tietojen 

vastaavuus todetaan, sovelletaan asian jatkokäsittelyssä rikosoikeudellista yhteistyötä koskevia säännöksiä. Priimin 

sopimus ei edellytä muutoksia niihin kansallisiin säädöksiin, jotka koskevat DNA- tai sormenjälkitietojen 

hankkimista ja tallettamista. 
 

Sormenjälkien osalta sopimusosapuolet vaihtavat keskenään tietoja rikosten torjumiseksi ja tutkimiseksi. 

Soveltamisala on siis laajempi kuin DNA-tietojen kohdalla. Kukin sopimuspuoli nimeää kansallisen yhteyspisteen 

tiedonvaihtoa varten ja sallii muiden sopimuspuolten vastaaville yhteyspisteille rikosten torjuntaa ja tutkintaa varten 

pääsyn ja hakuoikeuden tietueisiin, jotka sisältävät vain sormenjälkitiedot sekä viitenumeron ja joita ei ole 

mahdollista yhdistää suoraan kehenkään henkilöön. 
 

Voimassa olevien sopimusten nojalla ei voida hakea viitetietoa muiden maiden tietojärjestelmistä. Haluttaessa 

selvittää se, onko jonkin toisen maan rekisterissä kyseinen DNA-tunniste tai sormenjälkitieto, tulee ensin harkita, 

mikä maa voisi olla oikea kohde, ja sen jälkeen lähettää tähän maahan asiaa koskeva kysely. Käytännössä tämä 

tarkoittaa oikeusapupyynnön tekemistä. Tällöin käytössä on Euroopan Neuvoston rikosoikeusapusopimus vuodelta 

1959, EU:n vuoden 2000 oikeusapusopimus (MLA), joka ainoastaan täydentää vuoden 1959 sopimusta, YK:n 
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piirissä solmittu Palermon yleissopimus, Schengenin yleissopimuksen määräykset oikeusavusta sekä kahdenväliset 

rikostorjuntasopimukset, joita Suomi on solminut seuraavien maiden kanssa: Viro (SopS 58/1995), Latvia (SopS 

8/1997), Liettua (SopS 72/1997), Puola (SopS 70/2003), Unkari (SopS 66/2003), Venäjä (SopS 12/1994) ja Turkki 

(SopS 139/2004). Sormenjälkitietojen saamista ja antamista ajatellen edellä luetelluista sopimuksista rikosten 

ennalta estämiseen soveltuvat Schengenin yleissopimus sekä kahdenväliset rikostorjuntasopimukset, kun sen sijaan 

muut sopimukset soveltuvat ainoastaan niihin tilanteisiin, joissa rikos on jo tapahtunut. 
 

Sopimusten erona on muun muassa pyynnön välityksessä käytettävä kanava: esimerkiksi Euroopan neuvoston 

sopimuksessa välityskanavana käytetään oikeusministeriötä, MLA käytettäessä pyynnön voi lähettää 

keskusrikospoliisi ja kahdenvälisissä rikostorjuntasopimuksissa pyynnöt kulkevat keskusrikospoliisin kautta. 

Luetellut sopimukset eroavat luonnollisesti toisistaan myös esim. kieltäytymisperusteiden ja tietosuojasäännösten 

osalta. Myös niiden soveltamisala on erilainen. Esimerkiksi Palermon sopimusta voidaan käyttää ainoastaan 

järjestäytynyttä rikollisuutta koskeviin tapauksiin. 
 

Priimin sopimus luo uuden menettelytavan, joka sijoittuu edellä selostettuja pyyntöjä edeltävään aikaan eikä se sen 

vuoksi siltä osin ole päällekkäinen minkään olemassa olevan järjestelmän kanssa: suorilla yhteyksillä toisen 

sopimuspuolen tietojärjestelmiin taataan ainoastaan se, että edellä mainittuja sopimuksia voidaan käyttää tehokkaasti 

hyväksi. Perusajatuksena on antaa jäsenvaltioille tieto siitä, millä toisella jäsenvaltiolla on DNA- tai 

sormenjälkirekisterissään sama tunniste kuin tietoja hakevan valtion rekisterissä. Viimeksi mainitun valtion 

viranomaiset kykenevät siten kohdistamaan tietoja koskevan pyyntönsä heti siihen valtioon, jolla on haluttuja tietoja 

eikä aikaa kuluu turhiin, väärin kohdistettuihin kyselyihin. Prumiä muistuttava viitejärjestelmä, joskin tullitoimen 

alalla, on tulossa EU:n tulliviranomaisten käyttöön, kun aletaan soveltaa niin sanottua tullitutkintatietokantaa (HE 

213/2006 vp). Eduskunnan täysistunto on 1.12.2006 hyväksynyt asiaa koskevan hallituksen esityksen ja siihen 

liittyvät lakimuutosehdotukset. 
 

Niissä tilanteissa, joissa Suomelta pyydetään tietoja, edellä luetellut sopimukset velvoittavat Suomea henkilötietojen 

antamiseen, elleivät kieltäytymisperusteet ole esteenä. Suomen poliisi voi henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa 

annetun lain, jäljempänä poliisirekisterilaki, 37 ja 40 §:n nojalla Interpolin jäsenenä lähettää Interpolille ja sen sekä 

EU:n jäsenvaltioiden poliisiviranomaisille tai muulle turvallisuusviranomaiselle, tietoja, myös DNA-tietoja, jos 

tiedot ovat välttämättömiä sanottujen viranomaisten tehtävien suorittamiseksi. 
 

Ajoneuvorekisteritietojen vaihto (12 artikla) 
 

Sopimuksen mukaan sopimuspuolet sitoutuvat vaihtamaan keskenään ajoneuvorekisteritietoja rikosten torjuntaa ja 

tutkintaa varten sekä yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämiseksi. Jokainen sopimuspuoli nimeää myös tältä 

osin kansallisen yhteyspisteen tiedonvaihtoa varten ja sallii muiden sopimuspuolten vastaaville yhteyspisteille 

suoran pääsyn ja hakuoikeuden ajoneuvon omistajaa ja / tai haltijaa sekä ajoneuvoja koskeviin tietoihin. HE:ssä on 

selostettu, miten tietojen haku joko Suomesta ulkomaille tai ulkomailta Suomeen on tarkoitus toteuttaa 

keskusrikospoliisia yhteyspisteenä hyväksi käyttäen. Suora tietojen hakemisratkaisu ei ole päällekkäinen minkään 

olemassa olevan sopimusjärjestelyn kanssa. 
 

Suomessa ajoneuvorekisteri ei ole poliisin vaan ajoneuvohallintokeskuksen (AKE) ylläpitämä. Poliisirekisterikin 13 

§:n mukaan poliisilla on oikeus saada teknisen käyttöyhteyden avulla tai konekielisessä muodossa 

ajoneuvohallintokeskuksen tieliikenteen tietojärjestelmästä poliisin etsimiä tai esitutkinnan, poliisitutkinnan taikka 

muun tutkinnan kohteena olevan ajoneuvoja koskevia tietoja. Poliisirekisterikin mukaan poliisi voi varsin joustavasti 

luovuttaa rekisteritietojaan myös ulkomaiselle poliisiviranomaiselle tai muulle viranomaiselle, jonka tehtäviin 

kuuluu muun muassa rikosten ennalta estäminen, selvittäminen ja syyteharkintaan saattaminen. Priimin sopimus 

edellyttää toisen maan viranomaisen suoran pääsyn tietojärjestelmään ja henkilötietoihin. Määräys on kirjoitettu 

velvoittavaan muotoon. 
 

Tietojenvaihto väkivallan torjumiseksi joukkotapahtumissa (13 - 15 artikla) sekä tietojen lähettäminen 

terrorismirikosten torjumiseksi (16 artikla) 
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Yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämiseksi ja rikosten torjumiseksi mm. urheilutapahtumien ja Eurooppa-

neuvoston kokousten yhteydessä sopimuspuolet sitoutuvat vaihtamaan keskenään sekä henkilötietoja että muita 

tietoja. Tämä velvoite koskee sekä pyynnöstä tapahtuvaa että oma-aloitteista tietojen antamista. Kukin sopimuspuoli 

nimeää kansallisen yhteyspisteen tiedonvaihtoa varten. Henkilötietoja voidaan vaihtaa vain silloin, kun 

lainvoimaisten tuomioiden tai muiden vastaavien seikkojen perusteella voidaan olettaa, että kyseiset henkilöt 

muodostavan turvallisuusuhan. Tietojenvaihto tapahtuu kansallisen lainsäädännön mukaisesti. Toimitetut tiedot on 

poistettava heti kun uhka on ohi ja viimeistään vuoden kuluttua. 
 

Schengenin yleissopimuksen 46 artiklassa määrätään oma-aloitteisesta tietojen vaihdosta sellaisissa tilanteissa, joissa 

sopimuspuoli voi katsoa tiedoilla olevan vastaanottajalle tärkeää merkitystä rikostorjunnan tai yleisen järjestyksen ja 

turvallisuuden kannalta. Priimin sopimuksen 13 ja 14 artiklat ovat tältä osin päällekkäiset jo olemassa olevan 

säätelyn kanssa, joten Priimin tarkoituksena tässä kohden on lähinnä korostaa tietojen antamisvelvoitetta suurten 

tapahtumien yhteydessä. 
 

Edellä sanottu Schengenin yleissopimuksen 46 artikla soveltuu myös terrorismirikosten torjuntaan, joten tässäkin 

kohden Priimin tarkoituksena on korostaa tietojen vaihdon merkitystä artiklan tarkoittamien rikosten estämisessä. 

Lennon turvahenkilöt (17 artikla) 
 

Voimassa olevissa, Suomea sitovissa sopimuksissa ei ole nimenomaisia määräyksiä lennon turvahenkilöistä. Niiden 

käyttäminen on kuitenkin katsottu olevan yksi muoto huolehtia ilmaturvallisuudesta ja käytännössä niiden toiminta 

on hyväksytty. HE:n sivulla 20 on lueteltu ne sopimukset, joiden nojalla lennon turvahenkilöitä nykyisin käytetään. 

Priimin merkitys on siinä, että sen myötä tämä uusi yhteistyömuoto saadaan säädeltyä täsmällisemmin, jolloin 

oikeudellinen tilanne selkiytyy. 
 

Yhteiset operaatiot ja toimenpiteet välittömän vaaran uhatessa (24-25 artiklat) 
 

Priimin sopimuksen tarkoituksena on edesauttaa sopimuspuolten viranomaisia edustavista virkamiehistä koostuvien 

yhteisten ryhmien toimintaa muun muassa sopimalla yhteisistä partioinneista ja mahdollistaa sopimuspuolten 

virkamiesten toiminta toisen sopijapuolen alueella sellaisissa tilanteissa, joissa he havaitsevat toisen sopimuspuolen 

alueella tapahtuvan vaaran, joka välittömästi uhkaa jonkun henkeä tai terveyttä (esim. itsetuhoiset ja sairaat henkilöt 

sekä onnettomuudet). Yhteisiä operaatioita ja välittömiä vaaratilanteita koskevilla määräyksillä täydennetään 

olemassa olevia sopimusjärjestelyjä siltä osin, kuin käytännössä on nähty tarvetta, ja selkiytetään oikeustilaa. Priimin 

mukainen järjestely kuvastaa myös sitä yleistä suuntausta pyrkiä rikosten jälkikäteisen selvittämisen sijasta ennalta 

estävään toimintaan. 
 

Yhteistyön tehostamiseksi sopimuspuolet voivat jäljestää yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämiseksi ja 

rikosten torjumiseksi yhteisiä partioita ja muuta yhteistyötä. Käytännössä tämä tarkoittaa yhteistyön tekemistä 

fyysisesti toisen sopijapuolen alueella. Viimeksi mainittu valtio voi kansallista lainsäädäntöään noudattaen antaa 

toisen sopimuspuolen lainvalvontaviranomaisen edustajille oikeuden käyttää julkista valtaa yhteisissä operaatioissa. 

Näitä valtuuksia voidaan käyttää vain vastaanottavan valtion viranomaisten johdolla ja pääsääntöisesti näiden läsnä 

ollessa. Näiden viranomaisten antamat ohjeet ovat sitovia. Vastaanottava valtio on vastuussa toisen sopimuspuolen 

viranomaisten toiminnasta alueellaan ja toiminnassa noudatetaan vastaanottavan valtion lainsäädäntöä. 
 

Hätätilanteissa toisen sopimuspuolen virkamiehet voivat lupaa etukäteen pyytämättä ylittää valtioiden välisen rajan 

toteuttaakseen toisen sopimuspuolen rajan läheisyydessä kohdemaan lainsäädäntöä noudattaen toimenpiteitä 

ihmisten henkeä tai fyysistä turvallisuutta uhkaavien välittömien vaarojen torjumiseksi. Sopimuksessa tarkoitetusta 

hätätilanteesta on kyse silloin, kun toisen sopimuspuolen viranomaisten toimien odottaminen voisi aiheuttaa vaaran 

aktualisoitumisen. Hätätilanteessa suoritetuista toimista on ilmoitettava viipymättä sille sopimuspuolelle, jonka 

alueella toimitaan. Toisen sopimuspuolen viranomaiset voivat toimia toisen sopimuspuolen alueella vain siihen 

saakka, kunnes viimeksi mainittu on toteuttanut tarvittavat toimet vaaran torjumiseksi. Vastuu rajan ylittäneiden 

virkamiesten suorittamista toimista kuuluu sille valtiolle, jonka alueella toimitaan. 
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Priimin sopimuksen 24 - 25 artiklan määräykset yhteisistä partioista ja operaatioista sekä välittömän vaaran 

torjumisesta ovat luonteeltaan laajempia yhteistyömuotoja kuin Schengenin yleissopimuksen 40 ja 41 artiklan 

määräykset rajojen yli tapahtuvasta tarkkailusta ja takaa-ajosta. Viimeksi mainituissa määräyksissä on kyse aina 

yksittäistapauksesta, joka liittyy tapahtuneen rikoksen selvittämiseen, kun taas Priimin sopimuksen po. määräykset 

koskevat yleistä uhkatilannetta ja rikosten estämistä. Priimin sopimuksen sanotut määräykset on tosin kirjoitettu ei-

sitovaan muotoon (may). Priimin sopimuksen sanamuodot eivät ole yhtä yksityiskohtaisia kuin Schengenin 

yleissopimuksen vastaavat, toisaalta Priimin määräykset on tarkoitettu sovellettavaksi tilanteissa, joita ei voida 

ennakoida, jolloin myös niiden yksityiskohtainen kuvaus sopimuksessa on mahdotonta. Myös Napoli II 

yleissopimus sisältää samankaltaiset määräykset rajojen yli tapahtuvasta takaa-ajosta ja tarkkailusta kuin Schengenin 

säännöstö. MLA ja Napoli II yleissopimuksessa on määräykset rajat ylittävästä peitetoiminnasta, viimeksi mainittu 

sopimus soveltuu tältä osin myös rikoksen tapahtumista edeltävään tilanteeseen. Edellä mainittujen säännösten 

lisäksi yhteisiä tutkintaryhmiä koskevassa puitepäätöksessä ja sitä koskevassa kansallisessa laissa (1313/2002) on 

säädetty ehdoista, joilla toisen jäsenvaltion viranomainen voi toimia Suomen alueella. 
 

Voimassa olevista sopimuksista voidaan mainita myös Ruotsin (SopS 2/1963) ja Norjan (SopS 37/1969) kanssa 

tehtyjen rajatulhyhteistyösopimusten mukaan tulliviranomaiset voivat suorittaa valvontavyöhykkeellä, toisen 

sopimuspuolen alueella, toimenpiteitä. Ruotsin kanssa solmitun rajatulliyhteistyösopimuksen perusteella 

tulliviranomaiset voivat muun muassa suorittaa tullivalvontaa toisen osapuolen alueella kolmen kilometrin päähän 

valtakuntien rajasta ulottuvalla valvontavyöhykkeellä sekä käyttää myös toisen valtion lainsäädännön mukaisia 

pakkokeinoja sillä edellytyksellä, että ne ovat kummankin valtion lainsäädännön mukaisia ja että kyseinen tutkinta 

liittyy välittömästi salakuljetusrikokseen tai sellaisen yrittämiseen. 
 

 

Avustaminen joukkotapahtumissa, katastrofeissa ja vakavissa onnettomuuksissa (26 artikla) 
 

 

Sopimuspuolet antavat toisilleen tukea joukkotapahtumien sekä katastrofien ja vakavien onnettomuuksien 

yhteydessä. Sopimuspuolet ilmoittavat toisilleen mahdollisimman pikaisesti tapahtumista, joilla on rajat ylittäviä 

vaikutuksia. Ne toteuttavat tarpeellisia poliisitoimia omalla alueellaan tilanteissa, joista aiheutuu rajat ylittäviä 

vaikutuksia, ja avustavat mahdollisuuksien mukaan pyynnöstä sitä sopimuspuolta, jonka alueella tällainen tilanne 

aktualisoituu. 
 

Tämä Priimin määräys on osittain päällekkäinen edellä selostetun Schengenin yleissopimuksen 46 artiklan kanssa. 

Priimin sopimuksen avulla halutaan kiinnittää huomiota tietojen antamisen merkitykseen sellaisten suurten 

tapahtumien, katastrofien ja vakavien onnettomuuksien ollessa kyseessä, joilla voidaan arvioida olevan vaikutusta 

naapurivaltioissa. 
 

Schengenin yleissopimuksen 47 artikla sisältää määräykset, joiden mukaan sopimuspuolet voivat lähettää toistensa 

palvelukseen yhdysmiehiä tarkoituksena helpottaa ja nopeuttaa osapuolten välistä yhteistyötä tukemalla 

tietojenvaihtoa rikosten estämiseksi ja selvittämiseksi. Myös tämä määräys on osittain päällekkäinen Priimin 

sopimuksen 26 artiklan kanssa. Priimin määräys on Schengenin määräystä laajempi, koska se velvoittaa 

sopimuspuolet antamaan toisilleen mahdollisuuksien mukaan apua lähettämällä kohdevaltioon virkamiehiä, 

erikoisasiantuntijoita ja neuvonantajia sekä tarvittavia varusteita. Priimin määräys on luonteeltaan sitovampi kuin 

Schengenin 26 artikla: Schengenissä todetaan, että sopimuspuolet voivat tehdä sopimuksen yhdysmiesten käytöstä, 

kun taas Prurn edellyttää, että apua annetaan, kansallisen lainsäädännön mukaisesti ja mahdollisuuksien mukaan, jos 

toinen sopijapuoli sitä pyytää. On kuitenkin huomattava, että Priimin määräys tarkoittaa asiantuntija-avun ja 

varusteiden antamista toiselle sopijapuolelle, ei operatiivisten toimenpiteiden suorittamista. 
 

Tässä kohden voidaan myös mainita se, että EU:n piirissä on laadittu erilaisia turvakäsikirjoja, jotka koskevat 

suurten tapahtumien turvallisuuden takaamista ja joiden tarkoituksena on helpottaa ja tehostaa jäsenvaltioiden välistä 

yhteistyötä suurten tapahtumien aikana. Käsikirjat eivät ole säädöksiä vaan ne sisältävät ohjeistuksia 

turvatoimenpiteistä, suosituksia tietojen vaihdosta jäsenvaltioiden kesken ja yhdysmiesten lähettämisestä toisessa 

jäsenvaltiossa järjestettäviin tilaisuuksiin. Käsikirjaa sovellettaessa nojaudutaan voimassa olevaan lainsäädäntöön. 



SISÄASIAINMINISTERIÖ 

m:\hav pnim muistio.doc 

MUISTIO 10 

 

Yhteistyö pyynnöstä (27 artikla) 

Sopimuspuolet sitoutuvat antamaan toisilleen pyynnöstä apua toimivaltuuksiensa ja kansallisen lainsäädäntönsä 

mukaisesti. Ne avustavat toisiaan Schengenin vuoden 1990 täytäntöönpano-yleissopimuksen määräysten ja 

erityisesti sen 39 artiklan mukaisesti. 
 

Tämä Priimin sopimuksen artikla velvoittaa erityisesti siinä erikseen lueteltujen tietojen antamiseen. Tämänkin 

määräyksen tarkoituksena on tehostaa Schengenin yleissopimuksen toimintaa poimimalla ne erityiset tietoluokat, 

jotka koetaan rikostorjunnan kannalta tärkeiksi ja joiden kohdalla tietojen vaihtoa halutaan tehostaa. 
 

 

Virka-aseiden käyttö ja vastuu (28 - 32 artikla) 
 

Yhteisiin partioihin osallistuvat virkamiehet voivat käyttää kansallisia virkapukujaan. He voivat kantaa virka-asetta, 

ammuksia ja muita varusteita toisessa sopimusvaltiossa, mutta mitä saadaan käyttää vain itsepuolustus- tai 

hätävarjelutapauksissa. Tiettyjen aseiden ja ammusten kantaminen voidaan kieltää. Virkamiehiin, jotka käyttävät 

toisen sopimuspuolen alueella moottoriajoneuvoa, sovelletaan samoja sääntöjä kuin vastaanottavan valtion 

virkamiehiin. Sopimusosapuolet tarjoavat samanlaista suojelua ja apua toisen sopimuspuolen virkamiehille kuin 

omille vastaaville virkamiehilleen. Sopimuspuolen virkamiehet, jotka toimivat tämän sopimuksen perusteella toisen 

sopimuspuolen alueella, rinnastetaan rikosoikeudellisen vastuun osalta jälkimmäisen sopimuspuolen virkamiehiin, 

jollei muusta sopimuksesta muuta johdu. 
 

Tämä artikla vastaa lähtökohdiltaan jo niiden olemassa olevien sopimusten sisältöä (MLA, Napoli II 

tulliyleissopimus ja Schengenin yleissopimus), jotka myös sallivat sopimuspuolen viranomaisten tulon rajojen yli 

toisen sopimuspuolen alueelle suorittamaan tiettyjä toimenpiteitä ja tuomaan myös aseensa rajan yli ja käyttämään 

sitä hätävarielutilanteissa. Priimin mukaan aseiden käyttäminen on lähtökohtaisesti sallittua ainoastaan oman tai 

toisen henkilön hengen suojaamiseksi. Lisäksi sopimuspuoli voi kieltää lähtövaltion virkamiehiltä tiettyjen aseiden 

mukana pitämisen. 
 

Kuten edellä on todettu, Priimin sopimus laajentaa yhteistyön alaa sallimalla rajojen yli tulemisen aseiden kanssa jo 

rikoksen tekemistä edeltävänä ajankohtana. Lisäksi Priimin sopimuksen 28 artikla määrää, että kohdevaltion 

operaatiota johtava virkamies voi yksittäistapauksessa, kansallisen lainsäädännön mukaisesti, sallia aseiden käytön 

myös muissa kuin oman tai toisen hengen suojaamisen tilanteissa. Nämä kaksi seikkaa ovat sellaisia, joista ei ole 

määräyksiä voimassa olevissa sopimuksissa. 
 

Yhteenveto poliisiyhteistyön kannalta 
 

Priimin sopimuksen suurin lisäarvo Suomen lainvalvontaviranomaisen kannalta on DNA-, sormenjälki- ja 

ajoneuvorekisteritietojen saamisen takaaminen. Kahden ensiksi mainitun tietoryhmän kohdalla tietojen saatavuus 

taataan viitetietojäriestelmän avulla ja ajoneuvorekisteritietojen kohdalla suoralla pääsyllä toisen jäsenvaltion 

tietoihin. 
 

Yhteisiä partioita ja operaatioita koskevat sopimusmääräykset kattavat rikosten paljastamiseen ja estämiseen liittyvät 

toimenpiteet, kun taas nykyiset sopimukset ja säännökset koskevat rikosten esitutkintaa. Priimin sopimus laajentaa 

siten yhteisten operaatioiden kenttää. Suomen kannalta sopimuksen merkitystä näiden määräysten osalta lisäisi se, 

jos Baltian maat ja muut pohjoismaat liittyisivät   sopimukseen.   Toisaalta  Priimin   sopimuksessa  on  paljon  

viittauksia  kansalliseen lainsäädäntöön, joten sopimuksella saavutettava yhteistyön syvyys riippuu tosiasiallisesti 

kansallisesta lainsäädännöstä ja sen kehittymisestä. 
 

Priimin avulla tiettyjä yhteistyömuotoja koskeva oikeustila saadaan selkiytettyä. Rikosten ennalta ehkäisevän 

toiminnan piirissä on enenevässä määrin paineita tietynlaisiin rajat ylittäviin operationaalisiin yhteistyömuotoihin, 

joiden osalta Suomessa ei ole kansallisia säännöksiä. Priimin sopimus sisältää määräykset muun muassa lennon 

turvahenkilöiden käytöstä ja käytön ennalta ilmoittamisesta sekä turvahenkilöiden mukanaan kantamien virka-
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aseiden, ammusten ja muiden varusteiden hallussapidosta. Vaikka Suomi ei aio ottaa käyttöön lennon 

turvahenkilöitä omissa ilma-aluksissaan, on oikeustilan selkiytyminen tarpeen. 
 

 

Sopimuksen 23 artiklan mukainen yhteistyö maasta poistamisessa 
 

 

Priimin sopimuksen 23 artiklan 2 kohdan mukaan sopimusvaltio voi tarvittaessa poistaa maastapoistettavat henkilöt 

kohdemaahan toisen sopimusvaltion alueen kautta. Tällaista kauttakulkua koskevassa luvassa voidaan sopimuksen 

mukaan määritellä ehtoja sen suorittamisesta, mm. myös kansallisen lain sallimien pakkokeinojen käytöstä. 
 

Ulkomaalaislakiin on ehdotettu lisättäväksi tätä sopimusmääräystä koskeva pykälä. Pykäläehdotus on muotoiltu 

siten, että luvan toisen valtion viranomaisille toteuttaa kauttakulkutoimenpide antaisi poliisi- tai rajavartiolaitos. 

Poliisi- tai rajavartiomies myös pääsääntöisesti vastaisi kauttakulun toteuttamisesta ja antaisi toisen valtion 

viranomaisille mahdollisuuden osallistua siihen. Vain poikkeuksellisessa tilanteessa toisen valtion virkamiehille 

voitaisiin antaa lupa toteuttaa kauttakulkutoimenpide itsenäisesti. Pykälässä myös määriteltäisiin vieraan valtion 

viranomaisille annettavasta toimivallasta kummassakin tilanteessa. 
 

On erittäin tärkeää, että pykälästä ja sen perusteluista käy selkeästi ilmi, mistä kauttakulussa on kyse, ketkä 

viranomaiset Suomessa voivat antaa toisen valtion viranomaisille luvan kauttakulkuun ja mitkä ovat toisen valtion 

viranomaisen toimivaltuudet kauttakulkutilanteissa. 
 

Jotta tämä tavoite toteutuisi mahdollisimman hyvin, toteammekin, että sisäasiainministeriön näkemyksen mukaan 

ehdotetun pykälän kieliasua voisi vielä täsmentää. Asiasisältöä koskevia muutoksia pykälään ei ole tarkoitus esittää. 

Toimitamme mielellään valiokunnalle täsmennetyn pykäläehdotuksen perusteluineen. 
 

Rajavartiolaitoksen toimialaan liittyvien kysymysten osalta viitataan tarkemmin erilliseen 

rajavartiolaitoksen muistioon. 
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Section 1: Scope and definitions 

1 Scope 
 

According to article 44 of the Treaty, the scope of this Implementing Agreement is to 

decide the necessary provisions for the achrünistrative and technical implementation 

and application of the Treaty. 

2 Definitions 
 

For the purpose of this Implementing Agreement 

2.1 "Treaty" means the Treaty between the Kingdom of Belgium, the Federal Republic 

of Germany, the Kingdom of Spain, the French Republic, the Grand Duchy of 

Luxembourg, the Kingdom of the Netherlands and the Republic of Austria on the 

stepping up of cross-border cooperation, particularly in combating terrorism, cross-

border crime and illegal migration, signed in Priim, Germany, on 27 May 2005; 

2.2 "Party" means a Contracting Party of the Treaty which has signed the present 

Implementing Agreement; 

2.3 "the procedures of "search", "comparison" or "searches by comparing" as referred 

to in articles 3, 4 and 9 of the Treaty means the procedures by which it is established 

whether there is a match between respectively DNA data or dactyloscopic data, 

which has been communicated by one Party, with the DNA data or the dactyloscopic 

data stored in the data bases of one, more, or all of the other Parties; 

2.4 "DNA profile" means a letter or a number code which represents a set of 

identification characteristics of the non-coding part of an analysed human DNA 

sample, i.e. the particular chemical form at the various DNA locations (loci); 

2.5 "non-coding part of DNA" means chromosome zones containing no genetic 

expression, i.e. not known to provide information about specific hereditary 

characteristics; 

2.6  "DNA Reference data" means a DNA profile and the linked non DNA specific data; 

 

2.7   "non DNA specific data" comprises: 

2.7.1 an identification code or number allowing, in case of a match, the Parties to 

retrieve personal data and / or other information in their data bases in order to 

supply it to one, more or all of the other Parties, pursuant to article 5 of the 

Treaty; 

2.7.2 a Party code to indicate the national origin of the DNA profile, and 
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2.7.3 _ a code to indicate the type of DNA profile as declared by the Parties 

 ___________ according to articlBJLparagr.aph.2_of the Treaty; __  

2.8 "unidentified DNA profile" means the DNA profile obtained from stains steinming from 

the investigation of criminal offences and belonging to a not yet identified person; 

2.9 "reference DNA profile" is used as a technical expression and means the DNA profile of 

an identified person included in the national DNA analysis files according to article 2 

paragraph 3 of the Treaty; 

2.10 "dactyloscopic data" means fingerprint images, images of fingerprint latents, palm 

prints, palm print latents as well as templates of such images {minutiae), as far as they 

are stored and dealt with in an automated data base; 

2.11 "follow-up request" means the request addressed by one Party to one, more or all of the 

other Parties in case of a match of compared DNA or dactyloscopic data, in order to 

obtain further personal data and other information according to articles 5 and 10 of the 

Treaty; 

2.12 "vehicle registration data" means the data-set as specified in Annex C.l on which the 

Parties agreed to make them mutually available for an automated search procedure as 

defined in point 2.13 hereafter; 

2.13 "Automated searching" means an online access procedure in order to consult, in 

accordance with article 33 paragraph 1, point 2 of the Treaty, the data bases of one, 

more or all of the other Parties; 

2.14 "the system ex article 12" means all technical measures and functional aspects, such as 

network, interfaces and security issues, established for the exchange of vehicle register 

data according to article 12 of the Treaty; 

2.15 "EUCARIS" means the European Vehicle and Driving License Information System as 

established by the relevant Treaty, signed in Luxembourg on the 29
th 

June 2000; 

2.16 "individual cases", as referred to in article 3 paragraph 1, article 9 paragraph 1 and 

article 12 paragraph 1 of the Treaty, means one single investigation or prosecution file; 

if such a file contains more than one DNA profile, dactyloscopic data or vehicle register 

data^they may be, respectively, transmitted together as one search query; 

2.17 "reason for search or supply of data" means, for the application of article 39 of the 

Treaty, an indication which enables to establish a clear link between a particular request 

and the corresponding individual case which gave rise to the request; 

2.18 "TESTA II communication network" means the "Trans European Services for 

Telematics between Administrations" managed by the European Commission, as well as 

any modified version of it. 

Section 2: DNA Profiles 
 

 

http://articlbjlparagr.aph.2_of/
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3 Composition and comparison of DNA profiles 

3.1 For the purpose of the implementation of article 2 of the Treaty, the DNA Reference 

data which are to be exchanged under the terms of the Treaty are composed of a 

DNA profile and the non DNA specific data. 

3.2 A set of common technical specifications, including matching rules, algorithms and 

Parties code numbers, as defined in Annex A.1, will be implemented and 

 ------- —(Jeptoy^d-atrthe national contact points oTthe Parties and wilHseapphedto all 

queries and answers related to searches and comparisons of DNA profiles, as 

referred to in point 3.1. 

3.3 DNA profiles will be compared on the basis of shared markers as defined in Annex 

A.l. Any DNA profile transmitted for automated search or comparison by the 

requesting Party will be compared with any DNA profile made available for 

comparison by the requested Parties pursuant to article 2 paragraphs 2 and 3 of the 

Treaty. 

3.4 The Parties make use of existing standards such as the European Standard Set 

(ESS) or the Interpol Standard Set of Loci (ISSOL). 

 

 

4 DNA requesting and reporting rules 
 

4.1 The query for an automated search or comparison, as referred to in articles 3 

and 4 of the Treaty, solely includes the following information: 

4.1.1 the Party code of the requesting Party; 

4.1.2 the date, the time and the reference number of the query; 

4.1.3 the DNA profiles and their non DNA specific data; 

4.1.4 the type of DNA profiles transmitted (unidentified DNA profiles or reference 

DNA profiles). 

 

4.2 The Parties do the necessary so that queries are in full compliance with the 

conditions imposed by the declarations referred to article 2 paragraph 3 of the 

Treaty and reproduced in Annex A.3. 

The answer (matching report) to the query referred to in point 4.1 will be sent to the national 

contact point of the requesting Party in order to determine if a follow-up request may be 

made. A matching report contains solely the following information: 

4.3.1 the indication whether there was one or more matches (hit) or not (no hit). 

4.3.2 the date, the time and the reference number of the query; 

4.3.3 the date, the time and the reference number of the answer; 

4.3.4 the Party code of the requested Party; 

4.3.5 the non DNA specific data of the requesting and the requested Party; 

„4,3Jx_~ Ae-ry^jej^DMA-pB^es-tea^ profiles or 

reference DNA profiles); 4.3.7   in the case of a comparison according to article 4 of the 

Treaty, the matched DNA profile. 

 

Automated notification of a hit is only provided on condition that the automated search or 

comparison has resulted in a match of a minimum of loci as set out in Annex A.l. In the case of 
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a searching according to Article 3 of the Treaty, for verification purposes, national contact 

points of the Parties shall take appropriate measures in compliance with their national law. 

 

 

Communication network for transmission of DNA data 
 

The electronic exchange of DNA related data amongst the Parties are deployed by the use of 

the "TESTA II" communication network according to the technical specifications as set out in 

Annexes A.5. 

 

 

Quality control measures 
 

The Parties take appropriate measures to guarantee the integrity of the DNA profiles made 

available to the other Parties or transmitted for comparison. These measures shall be in 

compliance with international standards, such as ISO 17025. The forensic aspects of these 

DNA profiles have to comply with the specifications set forth in Annex A.l. 

Section 3: Dactyloscopic data 7       

Transmission of dactyloscopic data 

7.1 For the purpose of the implementation of article 9 of the Treaty, the Parties establish 

a mutually accessible technical entry to their "automated fingerprint identification 

systems" (called hereafter "APIS"). 

7.2 The systems mentioned in point 7.1 only include automated dactyloscopic 

identification systems established for the prevention and investigation of criminal 

offences. Data from administrative files must not be transmitted. 

7.3 The digitalisation of dactyloscopic data and its transmission to other Parties is 

carried out according to the data format specified in the "Interface Control 

Document (ICD)" as denned in Annex B.l. Each Party ensures that the dactyloscopic 

data transmitted by the other Parties can be compared with the reference data of its 

own AFIS. 

7.4 The references as referred to in article 9 of the Treaty allow the univocal 

correspondence to a person or a criminal case, as well as the identification of the 

requesting Party. 

 

 

8      Search and transmission of results 

8.1 The Parties ensure that the transmitted dactyloscopic data is of a suitable quality for 

a comparison by AFIS. The requested Party checks the quality of the transmitted 

dactyloscopic data without delay by a fully automated procedure. In case of data 

being not suitable for an automated comparison, the requested Party informs the 

requesting Party without delay. 
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8.2 The requested Party conducts the searches in the order in which requests were 

received. Requests have to be processed within 24 hours by a fully automated 

procedure. The requesting Party may, if its national law so demands, ask for an 

accelerated processing of these searches. The requested Party conducts these 

searches without delay. If deadlines cannot be met for reasons the requested Party is 

not responsible, the comparison need to be carried out without delay as soon as the 

impediments have been removed. 

8.3   The requested Party takes care that the system is able to transmit in a fully automated 

way any hit or no-hit without delay to the requesting Party. In case of a hit, it 

transmits the dactyloscopic data and the references referred to in article 9 paragraph 

2 of the Treaty for all matches between dactyloscopic data as specified below (10.1). 

 

 

9 Communication network for transmission of dactyloscopic data 
 

The electronic exchange of dactyloscopic related data between the Parties have to be 

executed by the use of the "TESTA II" communication network, according to the 

technical specifications as set out in Annex B.l. 

 

 

10 Definition and capacities of automated searching capacities of 

dactyloscopic data 

10.1 The maximum amount of the different types of dactyloscopic data (candidates) 

accepted for verification per transmission is set out in Annex B.2. 

10.2 The maximum research capacities per day for dactyloscopic data of identified 

persons of each Party are set out in Annex B.3. 

10.3 The maximum research capacities per day for dactyloscopic traces of each Party are 

set out in Annex B.4. 

Section 4: Vehicle registration data 
 

 

11 Search procedure and transmission of data 

11.1 For the purpose of article 12 of the Treaty, the Parties set up a network of national 

contact points in order to conduct automated searches in their respective vehicle 

registration data bases. The technical conditions of the data exchange are set out in 

Annex C.3. 

11.2 Without prejudice to the Treaty's provisions, and taking into account 

 ------  —specific^y^heTHTrvisiorrs-of articles 3t^aiidiS9rtfre~Parties,ax^irrg~respeutively'as 

requesting or requested Party, organise the mode of operation of their national 

contact points, in good faith to the Treaty's provisions and principles. 

 

11.3 The Parties opting for an entirely automated requesting procedure have to 

assure that all their requests have to pass through their national contact point 
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provided for by the Treaty, which has to be under the supervision of a 

responsible officer. 

 

 

12 Communication network for transmission of vehicle 

registration data 

12.1 As a means for the electronic exchange of vehicle registration data, the Parties 

decide to use the "TESTA II" communication network and a for the purposes of the 

system ex article 12 especially designed EUCARIS software application, as well as 

any modified version of both systems. 

12.2 All costs to be shared emanating from the management and the use of the system ex 

article 12, including the costs related to the EUCARIS technology, have to be 

discussed and agreed upon on an annual basis. 

Technical and organisational measures to protect personal data and data security 
 

The technical specifications of the automated search, as referred to in article 38 paragraph 2 

of the Treaty, concerning data protection, security, confidentiality and integrity, the network 

encryption and authorisation procedures as well as the checking procedures for the 

admissibility of automated searches are detailed in Annex C.2. 

Section 5: Police cooperation 
 

 

14     Joint operations 
 

14.1 By mission statement, two or more Parties may set up a joint operation as referred to 

in article 24 of the Treaty. Before the start of the operation, they make written or 

verbal arrangements about the operational modalities, such as: 

a. the competent authorities of the Parties to the mission statement; 

b. the specific purpose of the operation; 

c. the host Party where the operation takes place; 

the^eogxapliicai area^rf thehosr Party where the operation takes 

place; 

e. the period covered by the operation mission statement; 

f. the specific assistance to be provided by the seconding Party to the 

host Party, including officers or other officials, material and financial 

elements; 

g. the officers participating in the operation; 

h. the officer who will be in charge of the operation; 

i. the powers the officers and other officials of the seconding Party may 

exercise in the host Party during the operation; 

j. the particular arms, ammunition and equipment the seconding 

officers may use during the operation in accordance to the rules laid out 

in Annex D.3; 

k. the logistic modalities concerning transport, accommodation and 

security; 

1. the bearing of costs of the joint operation, if it differs from the 
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provision of article 46 of the Treaty; 

m. any other possible elements required. 

 

14.2 A request for the setting up of a joint operation may be made by the competent 

authorities of any of the Parties. In Annex D.l, each Party may set out the 

procedures for mcoming requests. If there is no fixed procedure, a national contact 

point according to Annexe D.l is identified that can help the other Parties to address 

their requests to the com
n
etent authorities. 

15     Cross-border operations in urgent situations 

15.1 The authorities to be notified without delay, as stipulated in article 25 paragraph 3 of 

the Treaty, are set out in Annex D.2. 

15.2 Any modification of the contact details of these authorities is communicated as soon 

as possible to the contact points of the other Parties listed also in Annex D.2. 

 

 

16     The carrying and use of arms, ammunition and equipment 
 

In Annex D.3, each Party fists the particular arms, ammunition and equipment 

which are prohibited to be carried, according to article 28 paragraph 1, 3rd phrase 

of the Treaty, the particular arms, ammunition and equipment which are prohibited 

to be used and the legal aspects according to article 28 paragraph 2 of the Treaty, as 

well as the practical aspects according to article 28 paragraph 5 of the Treaty. 

Section 6: General provisions 
 

 

17 Evaluation of the application and the implementation of the 

Treaty and the Implementing Agreement 
 

17.1 The evaluation of the administrative and technical application and 

implementation of the Treaty and the Implementing Agreement is executed by 

the Joint Working Group as provided for in article 43 paragraph 2 of the Treaty, 

or by any specific technical working group mandated for this purpose by the 

Joint Working Group. Such an evaluation may be executed at the request of any 

 -----------of the Parties. ---------- —--     ------------------------  

17.2 The modalities of the automated searching and comparison of DNA and 

dactyloscopic data will be evaluated, unless otherwise decided upon by the Joint 

Working Group, six month after the beginning with activities on the basis of this 

Implementing Agreement. For vehicle register data, this first evaluation will take 

place three months after the beginning with activities. Subsequently, such 

evaluations may take place at the request of any Party according to article 43 of the 

Treaty. 

17.3 The bodies responsible for recording under article 39 paragraph 2 of the Treaty 

shall carry out random checks in such a frequency and to the extent necessary to 

ensure an effective evaluation of the lawfulness of automated searches carried out 
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according to articles 3, 9 and 12 of the Treaty by the respective foreign contact 

points. 

 

 

18 Availability of automated data exchange 
 

The Parties provide all reasonable efforts to maintain upright the automated online 

exchange of DNA, dactyloscopic and vehicle register data on the basis of a 24 hours 

per day and 7 days per week availability. In case of a technical failure, the relevant 

contact points of the Parties inform each other as soon as possible and agree upon a 

temporary alternative mean of corornumcation, according to any other applicable 

legal instrument. The automated exchange of data has to be restored as quickly as 

possible. 

19 Modification of the Implementing Agreement and its Annexes 

19.1 Modifications to this Implementing Agreement and its Annexes may be proposed by 

any Party. Such proposals are communicated to all other Parties. 

19.2 If the proposed modification relates to the provisions of the Implementing 

Agreement, it is adopted by a Decision of the Committee of Ministers according to 

article 43 paragraph 1 of the Treaty. 

19.3 If the proposed modification relates to one or more of the Annexes of the 

Implementing Agreement, it is adopted by the Joint Working Group provided for in 

article 43 paragraph 2 of the Treaty. 

19.4 For the purpose of the modification of this Implementing Agreement or its Annexes, 

unanimity is reached when the attendant and represented Parties agree on the 

proposed modification. Consequently, absent and not represented Parties do not 

prevent the adoption of a modification of the Implementing Agreement. Such a 

modification applies to all Parties. 

 

 

20 Taking effect- Sisoiins: Deoositarv 

20.1 For the Parties for which the Treaty entered into force, this Implementing 

Agreement takes effect after its signature, as well as the adoption of the necessary 

Decisions provided for in article 34 paragraph 2 of the Treaty. For the other Parties, 

it will take effect according to article 50 paragraph 1, respectively article 51 

paragraph 1, of the Treaty and after the adoption of the necessary Decisions 

provided for in Article 34 paragraph 2 of the Treaty. 

20.2 This Implementing Agreement and its Annexes will be signed in the German, 

Spanish, French, Dutch and English languages, which are all equally authentic. 

20.3 The Government of the Federal Republic of Germany acts as depositary for this 

Implementing Agreement and its Annexes. 
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Brussels, the 5 December 2006. For the Kingdom of 

Belgium
1
, 

For the Federal Republic of Germany, 

For the Kingdom of Spain, 

For the French Republic, 

For the Grand Duchy of Luxembourg, 

For the Kingdom of The Netherlands, 

For the Republic of Austria, 

 

 

 

 

 

 

 

 

' The exact language of these signature formalities have to be defined later, according to the 

signing authorities designated by each Party. 
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HALLITUKSEN ESITYS (HE 243/2006 VP) RAJAT YLITTÄVÄN YHTEISTYÖN TEHOS-
TAMISESTA ERITYISESTI TERRORISMIN, RAJAT YLITTÄVÄN RIKOLLISUUDEN JA 
LAITTOMAN MUUTTOLIIKKEEN TORJUMISEKSI TEHDYN SOPIMUKSEN {PRUMIN 
SOPIMUS HYVÄKSYMISESTÄ JA LAIKSI SEN LAINSÄÄDÄNNÖN ALAAN KUULUVIEN 
MÄÄRÄYSTEN VOIMAAN SAATTAMISESTA SEKÄ ERÄIKSI MUIKSI SIIHEN 
LIITTYVIKSI LAEIKSI 

 

 

 

 

 

Rajavartiolaitoksen esikunta toteaa lausuntonaan Belgian kuningaskunnan, Saksan liittotasavallan, 

Espanjan kuningaskunnan, Ranskan tasavallan, Luxemburgin suurherttuakunnan, Alankomaiden 

kuningaskunnan sekä Itävallan tasavallan välisestä sopimuksesta rajat ylittävän yhteistyön 

tehostamisesta erityisesti terrorismin, rajat ylittävän rikollisuuden ja laittoman maahanmuuton 

torjunnassa (Prumin sopimus) ja sen voimaansaattamiseksi annetusta hallituksen esityksestä aiemmin 

jo E-kirjelmän (E 97/2005 vp) käsittelyn yhteydessä lausumansa uudistaen seuraavaa: 

Prumin sopimuksen tarkoituksena on edistää sopimusvaltioiden rajat ylittävää yhteistyötä erityisesti 

terrorismin, rajat ylittävän rikollisuuden ja laittoman maahanmuuton vastaisessa taistelussa. 

Sopimuksen tarkoituksena on avata tietä entistä syvemmälle yhteistyölle Euroopan unionissa 

lainvalvontaviranomaisten toimialalla. Kolmen vuoden aikana hankittujen kokemusten jälkeen saatuja 

kokemuksia arvioidaan. On mahdollista, että sopimuksen määräykset liitetään myöhemmin osaksi 

Euroopan unionin lainsäädäntöä. Tämä kehitys saattaa olla hyvinkin nopeaa. 
 

Rajavartiolaitoksen näkökulmasta sopimusta on arvioitava toisaalta osana rajaturvallisuuden 

ylläpitämistä, toisaalta osana rikostorjuntaa. Rajavartiolaitoksen esikunta tarkastelee jäljempänä 

sopimusta pääasiassa rajavartiolaitoksen omien tehtävien näkökulmasta jättäen vähemmälle 

huomiolle sopimuksen sellaiset määräykset, jotka liittyvät luontevammin muiden 

lausuntoviranomaisten tehtäväalueeseen. Tällaisia alueita ovat lähinnä tietosuojamääräykset, DNA-

rekisterit jne.. 
 

Rajaturvallisuuden ylläpitotehtävien näkökulmasta nykyinen sopimusjärjestelmä ja valmistunut tai 

valmistumaisillaan oleva Euroopan unionin lainsäädäntö tarjoavat pääsääntöisesti riittävät perusteet 

myös kansainväliselle operatiiviselle rajahrrvallisuustoiminnalle. Sopimuksessa mainittua 

tietojenvaihtoa tapahtuu rajavalvontayhteistyön puitteissa jo nyt. Tilanne paranee koko ajan kun 

Euroopan umonin rajaturvallisuusvirasto Frontexin kyky 

operatiivisen yhteistoiminnan edistämiseen ja koordinointiin paranee. Tässä mielessä ei ole itsestään selvää, 

kuinka suurta lisäarvoa nykyisen kansainvälisen tietojenvaihdon lisäksi saadaan uusista 

tietojenvaihtojärjestelyistä. 

Sopimuksen 2-15 artikloissa on määräyksiä ajoneuvojen rekisteritiedoista sekä sormenjälki-ja DNA-

rekistereistä. Tavoitteena on helpottaa tietojen saatavuutta toisessa sopimusmaassa olevista rekistereistä. 

Määräykset toisivat lainvalvontaviranomaisille lisäarvoa henkilöiden identiteetin varmistamisessa esimerkiksi 

kaksoishenkilöllisyyksiä käytettäessä. Jäsenvaltioiden välinen laajempi vertailujen tekeminen on perusteltua 

muun muassa siitä syystä, että henkilöiden liikkuvuus on unionin sisällä lisääntynyt. Rajavartiolaitoksen 

näkökulmasta voidaan arvioida, että suora pääsy toisen sopimusvaltion ajoneuvotietoihin helpottaa ja no-
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peuttaa ajoneuvoja koskevien tietojen saantia. Nämä tiedot ovat usein tarpeellisia rajatarkastuksen yhteydessä. 

Tässä mielessä sopimus on hyvin kannatettava. 
 

Sopimuksen 16-19 artikloissa on määräyksiä terrorismin torjunnan alalla. Terrorismin torjunnassa ja 

massatapahtumien turvallisuusasioissa sekä kahden- että monenvälinen yhteistyö ja tietojen vaihto toimii 

usean viranomaisen voimin aina tilanteen, tarpeen ja kansallisen lainsäädännön mukaan. Lienee kyseenalaista, 

toisiko sopimukseen liittyminen tältä osin ainakaan merkittävää lisäarvoa. Vaikka terrorismin torjunta kuuluu 

myös rajavartiolaitoksen tehtäviin, on joka tapauksessa asianmukaisempaa, että näitä artikloja arvioidaan 

pääsääntöisesti poliisin toimialalla. 
 

Rajavartiolaitoksen esikunta toteaa terrorismin torjunnan alalta kuitenkin sen, että kannatettavaa on 

oikeustilan selventäminen air marshal -toiminnan (lennon turvahenkilöstön toiminta) suhteen. Tällä hetkellä 

sääntely on sekavaa tapahtuen jäsenvaltiosta riippuen yleensä paikallistasolla tehtyjen virkamiespäätösten 

perusteella. Asiaa hoitavat virkakunnat ovatkin tahtomattaan joutuneet tapahtuneen tosiasian eteen, ja asia on 

hoidettu ad hoe -pohjalta ilman erityistä oikeudellista perustaa. Aivan kokonaan toinen kysymys on se onko 

Suomella itsellään tarvetta tällaiseen toimintaan. 
 

Laittoman maahantulon torjunnan näkökulmasta rajavartiolaitoksen esikunta toteaa, että Frontexin 

toimenkuvaan kuuluu myös yhteisten palauttamistoimien koordinointi, joten tältäkin osin sopimuksessa on 

osin päällekkäisiä määräyksiä. Asiakirja-asiantuntijoiden suhteen Suomi toimii maahanmuuttoalan 

yhdyshenkilöverkoston perustamisesta annetun neuvoston asetuksen 377/2004 mukaisesti. Sopimuksessa 

laajennetaan asetuksen sisältöä. Siinä on viittauksia ALO (airline liaision ofticer) -toimintaan koskien 

kuljetusyhtiöiden koulutusta ja neuvontaa. Lisäksi siinä mainitaan sijoitusvaltion rajatarkastusviranomaisten 

neuvonta. Jos tällä sektorilla halutaan toiminnallisesti laajentua, Prurnin sopimus on kannatettava. Toisaalta 

nykyinenkin asetusperusta antanee riittävän perustan ainakin rajavartiolaitoksen toimille. 
 

Yhteiset operaatiot rajaturvallisuuden alalla liittyvät sekä jäsenvaltioiden väliseen, Frontexin koordinoimaan 

operatiiviseen yhteistyöhön, että siihen toimintaan, jota tultaisiin jatkossa säätelemään komission 

valmistelemassa asetuksessa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi rajan nopean toiminnan tiimien 

luomista koskevasta välineestä. Säädösehdotus koskee rajavartiomiesten toimivaltuuksia toisen jäsenvaltion 

alueella. Asian käsittely on parhaillaan eduskunnassa kesken (U 48/2006 vp). Taustalla on mm. Euroopan 

unionin ulko-rajasuunnitelma ja Haagin monivuotinen ohjelma. Prumin sopimuksen tähän tuoma lisäarvo 

 

rajaturvallisuuden kannalta lienee vähäinen, sillä tältä osin sopimuksessa tarkoitettu kehitys on jo 

muutoinkin tapahtumassa. 
 

Yhteenvetona voidaan todeta, että hakeutuminen entistä sitovampaan ja valtiosopimuksin sidottuun 

yhteistyöhön keskieurooppalaisten valtioiden kanssa ei tuone merkittävää lisäarvoa Suomen 

rajaturvallisuudelle. Sopimuksesta ei toisaalta ole rajavartiolaitoksen tälle toiminnalle myöskään 

haittaa. 
 

Sopimukseen sisältyy sen sijaan aivan ilmeisesti monia rikostorjuntaa tehostavia elementtejä. Näistä 

esimerkiksi monet uudet rekisterikyselymahdollisuudet hyödyttävät myös rajavartiolaitosta. Näitä 

uusia rikostorjuntakeinoja voidaan pitää kannatettavina erityisesti siinä tilanteessa kun vapaan 

liikkuvuuden alue laajenee parin vuoden kuluttua nykyisestään. Samalla on todettava, että monet 

sopimukseen sisältyvien artiklojen tavoitteista ovat sopimuksesta riippumatta toteutumassa jo 

muutoinkin erilaisten Euroopan unionin oikeudellisten instrumenttien kehityksen kautta. 
 

Lakiehdotusten arviointia 



 

 

 

Rajavartiolaitoksen esikunnalla on ollut tilaisuus osallistua Priimin sopimuksen käsittelyyn 

eduskunnassa ja asiaa koskevan hallituksen esityksen valmisteluun sisäasiainministeriössä. Niinpä 

rajavartiolaitoksen esikunnalla ei olekaan asiassa enää huomautettavaa. 
 

Priimin sopimuksen voimaansaattamislain 2 §:ää voidaan pitää kannattavana. On asianmukaista, että 

lennon turvahenkilöiden aseen hallussapitolupien osalta lupaviranomaisena toimii poliisi, jolle 

muutenkin aselupahallinnon tehtävät kuuluvat myös ulkomaalaisten valtiovieraiden turvamiesten 

osalta. Myöskään niin ikään toimivaltuuksia koskevien voimaansaattamislain 3 ja 4 §:n osalta ei 

rajavartiolaitoksella ole huomautettavaa. Säännökset mahdollistavat rajavartiolaitoksen näkökulmasta 

sujuvan viranomaisyhteistyön. 
 

Ulkomaalaislain (301/2004) muutosehdotuksella pantaisiin osaltaan täytäntöön direktiivi 2003/11 

O/EY, joka koskee avunantoa kauttakulkutilanteissa lentoteitse tapahtuvien palaut-

tamistoimenpiteiden yhteydessä. Rajavartiolaitoksen toiminnan kannalta tärkeän direktiivin 

täytäntöönpano on hyvin tervetullutta. Todettakoon, että direktiivissä tarkoitettu yhteyspiste on 

rajavartiolaitoksen ylläpitämä (Suomenlahden merivartioston päivystyspiste Helsinki-Vantaan 

lentoasemalla) sen mukaan kuin asiasta on yksimielisesti poliisin ja rajavartiolaitoksen kesken vuoden 

2005 lopulla sovittu. Voimaansaattamislain 6 §:n mukaan yhteyspisteestä voitaisiin säätää 

valtioneuvoston asetuksella, kuten asianmukaista onkin. 
 

Rajavartiolaitoksen esikunta toteaa, että edellä mainitusta direktiivistä poiketen Priimin sopimuksen 

määräysten nojalla voitaisiin toteuttaa ulkomaalaisten kuljetus Suomen alueen kautta myös 

maakuljetuksena. Tämä asettaa mahdollisia voimankäyttötilanteita koskevan sääntelyn aivan eri 

valoon kuin lentokuljetusten yhteydessä. Rajavartiolaitoksen näkökulmasta ulkomaalaislain 

muutosesitys on hyvin perusteltuja rajavartiolaitoksen tarpeet täyttävä. 

OIKEUSMINISTERIÖ LAUSUNTO 

Lainvalmisteluosasto 

LsN Tuula Majuri 12.1.2007 
 

 

Eduskunnan hallintovaliokunnalle 
 

 

HALLITUKSEN ESITYS RAJAT YLITTÄVÄN YHTEISTYÖN TEHOSTAMISESTA 

ERITYISESTI TERRORISMIN, RAJAT YLITTÄVÄN RIKOLLISUUDEN JA LAITTOMAN 

MUUTTOLIIKKEEN TORJUMISEKSI TEHDYN SOPIMUKSEN (PRUMIN SOPIMUS) 

HYVÄKSYMISESTÄ JA LAIKSI SEN LAINSÄÄDÄNNÖN ALAAN KUULUVIEN 

MÄÄRÄYSTEN VOIMAANSAATTAMISESTA SEKÄ ERÄIKSI MUIKSI SIIHEN 

LIITTYVIKSI LAEIKSI (HE 243/2006 vp) 

 

 

1. Taustaa 
 

Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi eräiden EU:n jäsenvaltioiden välillä solmitun, niin 

sanotun Prumin sopimuksen. Sopimuksen tarkoituksena on tehostaa valtioiden rajat ylittävää 

viranomaisten yhteistyötä erityisesti terrorismin, rajat ylittävän rikollisuuden ja laittoman muutto-

liikkeen torjumiseksi. Sopimus sisältää määräykset DNA-, sormenjälki ja ajoneuvorekisteritietojen 

vaihtamisesta viranomaisten kesken sekä määräykset tietojenvaihdosta väkivallan torjumiseksi 

joukkotapahtumissa ja terroritekojen torjumiseksi. Sopimuksessa määrätään myös lennon turvahen-

kilöiden (Sky Marshals) käytöstä sekä laittoman muuttoliikkeen torjumiseksi määräykset asiakirja-
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asiantuntijoista ja yhteisistä laittomien maahantulijoiden palautustoimista. Lisäksi sopimuksessa 

määrätään rajat ylittävästä operatiivisesta yhteistyöstä. 
 

Prumin sopimukseen liittymisen valmisteluvaiheessa valtioneuvosto on antanut eduskunnalle perus-

tuslain 97 §:n mukaisen selvityksen (E 97/2005 vp). Hallintovaliokunta antoi selvityksestä lausunnon 

(HaVL 22/2006 vp) suurelle valiokunnalle, joka lausunnossaan puolsi sopimukseen liittymistä (SuVL 

7/2006 vp). 
 

Tässä hallituksen esitystä koskevassa lausunnossa käsitellään ainoastaan sopimuksen kansallisen 

voimaansaattamisen edellyttämiä lainsäädäntötoimia. Lausunnossa ei arvioida sopimukseen liittymisen 

tarkoituksenmukaisuutta eikä myöskään sen perustuslaillisia kytkentöjä, sillä esitys on perus-

tuslakivaliokunnan käsiteltävänä lausuntoasiana. 
 

 

2. Sopimuksen voimaansaattamista koskeva lainsäädäntö 
 

Yleistä 
 

Sopimuksen kansallisessa voimaansaattamisessa ehdotetaan esityksessä käytettäväksi blankettimuo-

toista tekniikkaa, mikä on sinänsä asianmukaista. Sopimuksen voimaansaattamiseen liittyen ehdote-

taan varsinaisessa voimaansaattamislaissa lisäksi eräitä kansallisia asiasisältöisiä säännöksiä. Polii-

siviranomaisten kansainvälistä yhteistoimintaa koskeva lainsäädäntö on jo nykyisellään siinä määrin 

mutkikasta ja vaikeaselkoista, ettei tällainen voimaansaattamistapa ole omiaan ainakaan sitä 

selventämään. Perustuslakivaliokunta on todennut eräässä kansainvälistä yhteistyötä koskevassa 

lausunnossaan (PeVL 9/2003 vp), ettei tällainen voimaansaattamistapa ole aivan merkityksetön 

perusoikeussääntelyyn kohdistuvien täsmällisyyden ja tarkkarajaisuuden vaatimusten kannalta. Ta-

voitteena tulisi olla, että asiasisältöisestä lainsäädännöstä näkyisi perusoikeuksien kannalta merki-

tykselliset seikat; tässä tapauksessa siis erityisesti poliisilaista. 
 

Sopimus syrjäyttää kaikki sen kanssa ristiriidassa olevat muut kansainväliset sopimukset, sillä so-

pimuksen 47 artiklan 2 kohdassa todetaan, että tapauksissa, joissa muiden sopimusten mukaiset 

oikeudet ja velvollisuudet ovat ristiriidassa tämän (Priimin) sopimuksen kanssa, sovelletaan tämän 

(Priimin) sopimuksen määräyksiä. Kyse on siten varsin merkittävästä sopimuksesta ottaen huomioon 

sen, että lainvalvontaviranomaisten kansainvälisestä yhteistyöstä ja tietojenvaihdosta on solmittu 

useita erilaisia, Suomeakin sitovia sopimuksia. Näiden sopimusten sisällöstä on tehty yleispiirteisesti 

selkoa hallituksen esityksen yleisperusteluissa, mutta esityksestä puuttuu kokonaisvaltainen arviointi 

voimassa olevien sopimusten ja Priimin sopimuksen välisistä mahdollisista ristiriitaisuuksista. 
 

 

Tietojenvaihto 
 

Tiedonvaihtoa koskevat määräykset muodostavat keskeisen osan sopimuksessa. Lainsäädännöllisesti 

sopimuksen voimaansaattaminen ei merkitse tältä osin kovin suuria muutoksia Suomen osalta. 

Voimassa oleva lainsäädäntö mahdollistaa jo varsin laajasti tietojenvaihdon EU:n poliisi-ja rajaval-

vontayhteistyössä. Tiedonvaihdon osalta sopimuksen sisältämät toimivaltuudet sisältyvät jo varsin 

pitkälti kansalliseen lainsäädäntöön eivätkä ne ole sen vuoksi ongelmallisia. Ehkä merkittävin muutos 

nykyiseen lainsäädäntöön tietosuojan kannalta on sopimukseen sisältyvä suora käyttöyhteys 

ajoneuvoliikennerekisterin niin julkisiin kuin salassa pidettäviin tietoihin. 
 

Sopimus velvoittaa viitetietokantojen perustamiseen DNA-tunnisteiden ja sormenjälkien osalta. 

Viitetietokantoja on pidettävä henkilörekistereinä, koska niiden tiedot voidaan ja on tarkoituskin 

yhdistää tiettyyn luonnolliseen henkilöön. Viitetietokantojen perustamista koskeva sääntely näyttäisi 



 

 

jäävän kansallisessa lainsäädännössä jossain määrin aukolhseksi, sillä esityksessä ehdotetaan poliisin 

henkilörekisterilain säännösten muuttamista vain tietojen poistamisen ja eräiden muiden kysymysten 

osalta eivätkä sopimuksen artiklat viitetietokannoista — vaikkakin ne voimaan saatetaan laintasoisina 

säännöksiä — merkitse suoranaisesti viitetietokantojen perustamista. 
 

Sopimuksen 27 artiklan määräykset tietojen luovuttamisesta pyynnön perusteella ulottuvat poliisin ja 

poliisirekisterien lisäksi ilmeisesti useisiin muihinkin viranomaisiin (mm. ulkomaalaisvirasto, 

väestörekisterikeskus, maistraatit?). Esityksessä ei ole arvioitu tätä tietojen vaihtoa koskevaa voimassa 

olevaa lainsäädäntöä ja sen mahdollisia tarkistustarpeita. Esityksessä viitataan ainoastaan poliisin 

henkilörekisterilain 37 §:ään ja poliisilain 53 §:n 1 momenttiin, joihin tuskin pelkästään voidaan tässä 

tukeutua. 
 

Ajoneuvoliikennerekisteristä annetun lain 17 §:ää koskevassa muutosehdotuksessa olisi asianmukaista 

todeta kyse olevan teknisen käyttöyhteyden luomisesta (ks. esim. Pe VL 51/2002 vp). 
 

Toisaalla tietojenvaihdon laajeneminen rikollisuutta ennalta estävään poliisitoimintaan voi olla on-

gelmallista tietosuojan periaatteiden kannalta. Milloin voidaan esimerkiksi kaikkien tilanteiden osalta 

katsoa, ettei tähän tarkoitukseen annettu tieto ole enää tarpeellista ja että tieto olisi tarpeettomana 

hävitettävä? 

 

Toisen valtion virkamiesten toimivaltuudet 
 

Sopimukseen voimaansaattamiseen liittyvät kansallisen lainsäädännön muutosehdotukset eivät vaikuta kaikilta 

osin onnistuneilta säädeltäessä toisen valtion virkamiesten toimivaltuuksista Suomessa. 
 

Yhteisiä operaatioita ja erityisesti sopimuksen 24 artiklaa koskeva voimaansaattamislain 3 § jättää varsin 

avoimeksi toimivaltuuksien sääntelyn. Toisen jäsenvaltion virkamiehellä olisi Suomen alueella oikeus 

suomalaisen poliisimiehen ohjeiden mukaisesti käyttää sellaisia poliisimiehelle kuuluvia valtuuksia ja 

voimakeinoja, jotka poliisimies toimivaltansa rajoissa osoittaa. Sinänsä lähtökohtana oleva isäntävaltion 

lainsäädännön soveltaminen yhteisissä operaatioissa on oikeansuuntainen, mutta ulkomaisten virkamiesten 

toimivaltuuksien ja voimakeinojen sääntelyn tulisi olla ehdotettua täsmällisempää ottaen huomioon asian 

yhteyden Suomen täysivaltaisuuteen ja senkin, että sopimuksen 24 artiklassa tarkoitetut yhteiset operaatiot 

kattavat merkittävän osan poliisitoimintaan (useissa muissa kansainvälisissä instrumenteissa yhteistoiminta 

rajautuu selvemmin joihinkin yksittäisiin asiaryhmiin). Ei liene ajateltavissa, että ulkomaisten virkamiesten 

valtuudet perustuisivat poliisilain 27 §:n 3 momenttiin (poliisimiestä tilapäisesti avustavan (siviili-)henkilön 

voimankäyttö-oikeudet) ja 46 §:ään (poliisimiestä avustavan (siviili-)henkilön valtuudet), kuten esityksen 

perusteluissa todetaan (s. 33). 
 

Myös lakiehdotus ulkomaalaislain muuttamisesta vaikuttaa aukolliselta ja epäselvältä toisen valtion 

virkamiesten toimivallan sääntelyn osalta. Pykälän 1 momentissa säädettäisiin toisen valtion virkamiesten 

itsenäisestä oikeudesta maasta poistamisen toteuttamiseen Suomen alueen kautta, 2 momentissa toisen valtion 

virkamiesten avustavasta toiminnasta suomalaisten viranomaisten johdon alaisena ja 3 momentissa toisen 

valtion virkamiesten voimakäyttöoikeudesta 1 momentin tarkoittamissa itsenäisissä toimenpiteissä. Pykälästä 

näyttäisi puuttuvan kokonaan toisen valtion virkamiesten toimivaltuuksien määräytyminen itsenäisten 

toimenpiteiden tilanteissa (eli 1 momentin tarkoittamissa tilanteissa). Eikö näiltäkin osin olisi kyse 

suomalaiselle poliisi- ja rajavartiomiehelle kuuluvien toimivaltuuksien käytöstä, mikä edellyttäisi 

nimenomaista säännöstä laissa? Lakiehdotuksen yksityiskohtaisissa perusteluissa (s. 37) todetaan 

epämääräisesti (ja virheellisesti?), että itsenäisesti toimivilla toisen valtion virkamiehillä olisi "vartijan 

valtuuksia muistuttavat oikeudet". Mitä tämä tarkoittaa? 



 

 

 

Lakiehdotus rikoslain 16 luvun 20 §:n ja 40 luvun 12 §:n muuttamisesta ei anna aihetta huomautuksiin 

oikeusministeriön taholta. 
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Hallintovaliokunta 

 

 

 

 

 

PRUMIN SOPIMUS 

 

Prumin sopimuksella pyritään tehostamaan sen kattamiin rikollisuuden muotoihin liittyvää rajat 

ylittävä tietojenvaihtoa ja yhteistyötä. Sopimuksen mukaan osapuolet sitoutuvat vaihtamaan mm. 

DNA-, sormenjälki- ja ajoneuvorekisteritietoja. Sopimuksen periaatteena on se, että rekistereiden 

sisällöstä ja tallentamisperiaat-teista säädetään kunkin sopimuspuolen kansallisessa 

lainsäädännössä, eikä sillä pyritä harmonisoimaan näitä periaatteita. Tietojen luovutus ja 

vastaanottaminen tapahtuu kansallisen lainsäädännön mukaan, sopimukseen liittyminen ei siten li-

sää viranomaisten oikeuksia käsitellä, luovuttaa tai vastaanottaa henkilötietoja. 

 

Eduskunta (SuVL 7/2006 vp - E 97/2005 vp) on asian aikaisemman käsittelyn yhteydessä 

todennut, että Prumin sopimukseen liittyminen aiheuttaa todennäköisesti useita muutoksia 

kansalliseen lainsäädäntöömme, sopimukseen sisältyy mm. selvitettäviä kysymyksiä tietojen 

keräämiseen ja tietosuojaan liittyen. Suuri valiokunta on katsonut lakivaliokunnan ja 

hallintovaliokunnan tavoin, että näihin kysymyksiin on syytä paneutua huolella hallituksen esityksen 

valmistelun yhteydessä ja niitä on arvioitava huolellisesti perustuslain näkökulmasta. 

 

Tässä lausunnossani en tarkastele sitä, onko ko. sopimus tarpeellinen tai tarkoituksenmukainen, 

vaan sitä, onko sopimuksessa huomioitu erityisesti sen VII luvussa riittävästi tietosuojan taso. 

 

Tietosuojamääräykset 

 

Yhteisten tietosuojaa koskevien menettelytapojen merkitys lll-pilarin alueella korostuu tietojen 

vaihdon lisääntyessä, myös Prumin sopimukseen liittymisen myötä. Prumin sopimuksen tietosuojaa 

koskevat yleiset määräykset ovat asialliselta sisällöltään samansuuntaisia kuin vastaavat, ehdotetun 

lll-pilarin tietosuojaa koskevan puitepäätösehdotuksen määräykset. Prumin sopimus sisältää 

määräyksiä mm. lokitietojen keräämisestä ja sopimuksen perusteella tapahtuvan henkilötietojen 

käsittelyn valvonnasta. 

 

Tietosuojamääräysten soveltamisen osalta on otettava huomioon, että lll-pilarin tietosuojaa koskeva 

puitepäätös ei vielä ole valmistunut. Sopimukseen liittyneissä ja liittyvissä maissa 

tietosuojaviranomaisten toimivalta poliisi- ja oikeusasioihin liittyvän henkilötietojen käsittelyyn 

saattaa olla erilainen. Sopimuksen piiriin kuuluvan henkilötietojen käsittelyn tulisi kuitenkin olla 

valvontaviranomaisten toimivallassa kaikissa sopimuksen piiriin kuuluvissa maissa. Oikeus- ja sisä-
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asioissa lll-pilarin alueelle tapahtuvalla henkilötietojen käsittelylle olisi luotava henkilötietojen suojan 

näkökulmasta vakaa ja yhteinen perusta kaikissa jäsenmaissa. 
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00181 HELSINKI 

Perustuslakivaliokunta on lausunnossaan 14/1998 vp todennut, että henkilötietojen suojaa koskevan 

perusoikeussäännöksen (Perustuslaki 10 §) kannalta tärkeitä sääntelyn kohteita ovat ainakin: 

•  rekisteröinnin tavoite, 

•  rekisteröitävien henkilötietojen sisältö, 

•  tietojen sallitut käyttötarkoitukset, 

•  tietojen luovutettavuus ja 

•  tietojen säilytysaika. 

 

Nämä sääntelyn kohteet on huomioitu kansallisessa lainsäädännössämme. 

 

Esitystä ja sen VII -lukua on arvioitava myös yleisten tietosuojaperiaatteiden kannalta. Tietosuojan 

tarkoituksena on osoittaa ne riitojenratkaisumallit, joita sovelletaan, jos rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn välille 

syntyy kiistaa henkilötietojen käsittelystä. Yleisiä tietosuojaperiaatteita ovat mm: 

 

1) henkilötietojen käsittelyn tulee perustua lakiin 

 

Esityksen sivulla 9 todetaan, että "Tietojen saatavuusperiaatteen toteutuminen on riippuvainen kolmannen 

pilarin yhteisten tietosuojasäännösten vahvistamisesta ja voimaantulosta. 

 

Tällä seikalla on siinä suhteessa merkitystä, ettei tietojeni mukaan kaikissa mahdollisissa sopimusvaltioissa ole 

tietosuojan tasoa vielä riittävästi harmonisoitu, eli eteen voi tulla tilanne, jossa vastaanottajamaan tietosuoja on 

heikompi kuin meillä. 

 

2) henkilötietoja tulee käsitellä huolellisesti 

 

Periaate tarkoittaa mm. sitä, että henkilötietoja luovuttava rekisterinpitäjä varmistuu etukäteen, että 

luovutuksensaajalla on tietosuojasta annettujen säännösten mukaan oikeus käsitellä saamiaan henkilötietoja. 

 

Nähdäkseni järjestely, jossa saatavuusperiaatteen nojalla annetaan suora pääsy tietokantoihin, ei tätä 

edellytystä sellaisenaan täytä. 

 

3) suhteellisuusperiaate ja tietojen laatu sekä tallennusaika 

 

Henkilötietojen tulee olla tarpeellisia eikä liian iaajoja siihen tarkoitukseen, johon ne kerätään ja jota varten niitä 

käsitellään. Ehdotuksessa esitetty menettely esimerkiksi tietojen varustamisesta tunnuksella ja tietojen 

sulkeminen (kielto-oikeuden käyttö) näyttäisi liittyvän jopa rekisteröidyn oikeuksiin vaatia virheenoikaisua. 

 

4) käyttötarkoitussidonnaisuuden periaate 

 

Tietoja ei saa käsitellä ja käyttää muuhun kuin käsittelyn alkuperäiseen tarkoitukseen, eräitä laissa ilmeneviä 

poikkeuksia lukuun ottamatta. 

 

Tämä edellytys on huomioitu 35 artiklassa. 
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5) tietoturva 

Tästäkin on ehdotuksessa oma pykälänsä. 

6) rekisteröidyn oikeuksien toteuttaminen 

Näihin oikeuksiin kuuluu mm. oikeus tarkastaa omat tietonsa ja vaatia virhe oikaistavaksi. Sopimus ei näyttäisi 

rajoittavan näitä oikeuksia kansallista lainsäädäntöä enempää. 

 

Jokaisella on myös oikeus tulla informoiduksi henkilötietojensa käsittelystä. Tämäkin jäisi kansallisen 

lainsäädännön varaan. 

Oikeus saada vahingonkorvausta on myös huomioitu. 

7) oikeus kääntyä itsenäisen valvontaviranomaisen puoleen 

Tämä saattaa tulevaisuudessa olla ongelmallinen. 

 

 

 

Sopimuksen vaikutus muihin viranomaisiin 

 

Sopimuksen artiklaan 27 sisältyy määräykset pyynnöstä tapahtuvasta yhteistyöstä. Tietoja annettaisiin mm. 

ajokorteista, laivurinkirjoista ja niihin verrattavissa olevista toimiluvista, vahvistamalla henkilön olinpaikan ja 

asuinpaikan, tarkistamalla oleskeluluvan perusteet, toteamalla puhelinliittymän omistajat ja muiden te-

lekommunikaatiolaitteiden haltijat, sikäli kuin tietoihin on julkinen pääsy, vahvistamalla henkilöllisyyden, 

selvittämällä esineiden, esimerkiksi aseiden, moottoriajoneuvojen ja vesiajoneuvojen alkuperän, hankkimalla 

tietoja poliisin tietokannoista ja poliisin asiapapereista sekä tietoja viranomaisten julkisista rekistereistä. 

 

Sopimuksen velvoitteiden piiriin tulisi näin ollen lukuisia muita viranomaisia, esimerkiksi ulkomaalaisvirasto, 

väestörekisterikeskus, maistraatit sekä yksityisiä yrityksiä esimerkiksi puhelinoperaattorit. Puutteena on 

pidettävä, että hallituksen esityksessä ei ole analysoitu tätä tietojenvaihtoa, eikä sen edellyttämiä säädös-

muutoksia. 

 

Hallituksen esityksen mukaan estettä sille, että suomalaisen viranomaisen tietojen luovuttaminen tapahtuu 

suomalaisen lainvalvontaviranomaisen välityksellä, ei ole. Tällainen tietojen luovuttaminen pelkästään edelleen 

luovuttamista varten on kuitenkin lainsäädännön kannalta ongelmallista. Olisikin selkeämpää, että tietojen 

luovuttaminen ulkomaille tapahtuisi suoraan, kunkin rekisterinpitäjän itsensä toimesta ja niitä koskevien 

säännösten perusteella. 

 

Sekä toimivaltaisten viranomaisten, että valvontaviranomaisten näkökulmasta olisi välttämätöntä, että 

henkilötietojen käsittelyä koskevat säännökset ovat selkeitä. Kaiken kaikkiaan puutteena on pidettävä, että 

Poimin sopimuksen osalta eräät tietojenvaihtoa koskevat kysymykset jäävät ratkaistavaksi vasta siinä vai-

heessa, kun sopimusta aletaan käytännössä soveltaa. 

 

Tietojen vaihtoon liittyvät menettelytavat 

Viitetietokannat 

DNA- ja sormenjälkitietojen vertailu on sopimuksen mukaan tarkoitus toteuttaa viitetietojärjestelmän avulla. 
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Perustuslain 94 §:n mukaan eduskunta hyväksyy sellaiset valtiosopimukset ja muut kansainväliset velvoitteet, 

jotka sisältävät lainsäädännön alaan kuuluvia määräyksiä tai ovat muutoin merkitykseltään huomattavia taikka 

vaativat perustuslain mukaan muusta syystä eduskunnan hyväksymisen. Perustuslain 10 §, jonka mukaan 

henkilötietojen suojasta säädetään tarkemmin lailla. 

 

Viitetiedot ovat henkilötietolain (523/1999) 3 §:n tarkoittamia henkilötietoja, koska tiedot voidaan ja 

tarkoituksena on yhdistää ne tiettyyn luonnolliseen henkilöön. Hallituksen esityksen mukaan viitetietokantojen 

katsotaan kuuluvan osana perus-rekistereihin, minkä vuoksi ne eivät vaatisi erillistä kansallista sääntelyä. 

 

Sikäli kun viitetietokannoilla tarkoitetaan uusien henkilörekisterien perustamista tai kansallisten rekisterien 

toiminnan olennaista muuttamista niistä sopimisen osalta on noudatettava perustuslaissa säädettyjä edellä 

mainittuja menettelytapoja. 

Hallituksen esityksen osalta puutteena on pidettävä sitä, ettei esityksestä käy ilmi esimerkiksi se, missä 

vaiheessa sopimuksen 44 artiklan perusteella tehtävien täytäntöönpanosopimusten valmistelu on. 

 

Henkilötietojen oikeellisuus ia ajantasaisuus 

Sopimuksen artiklassa 37 säädetään tietojen oikeellisuudesta, ajantasaisuudesta ja säilytysajasta. Näitä 

menettelytapoja ja niiden toteuttamista koskeva analyysi on hallituksen esityksessä suppea. 

 

Hallituksen esityksestä ei esimerkiksi käy, ilmi mitä tietojen sulkeminen ja tunnuksella varustaminen tarkoittaa 

Suomen lainsäädännössä (artiklat 37:2 ja 37:3). Hallituksen esityksessä viitataan tältä osin henkilötietojen 

käsittelystä poliisitoimessa annetun lain 27 §:ään, jossa säädetään virheelliseksi todetun tiedon käsittelystä. 

 

Hallituksen esityksestä ei käy ilmi mitä menettelytapoja tultaisiin noudattamaan silloin kun luovutettuihin 

tietoihin on asetettu esimerkiksi säilyttämisaikaa koskevia ehtoja artikla (37:3). 

 

Ajoneuvorekisterin tiedot 

Sopimuksen mukaan sopimuspuolet sitoutuvat vaihtamaan keskenään ajoneuvo-rekisteritietoja rikosten 

torjuntaa ja tutkintaa varten sekä yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämiseksi. Suomessa 

ajoneuvorekisteri ei ole poliisin, vaan ajoneuvohallintokeskuksen (AKE) ylläpitämä. Sopimus edellyttää toisen 

maan viranomaisen suoraa pääsyä tietojärjestelmään ja henkilötietoihin. Määräys on kirjoitettu velvoittavaan 

muotoon. Ajoneuvorekisteriin sisältyy merkittävä osa suomen kansalaista, mukaan lukien heidän 

osoitetietonsa. 

 

Suoran pääsyn antaminen toisen sopimusvaltion viranomaisille on muutos nykytilanteeseen, jossa ajoneuvoa 

koskevaa tietoa joudutaan erikseen pyytämään. Ajoneuvohallintokeskus ei ole lainvalvontaviranomainen. 

Suorassa käyttöyhteydessä ei voitaisi soveltaa kieltäytymisperusteita eikä esimerkiksi huomioida tietojen 

luovutusta koskevia luovutuskiellot (mm. turvakielto). 

 

DNA- tunnisteiden ja sormenjälkien käsittely 

Henkilötuntomerkkien ottamisesta säädetään yksityiskohtaisesti pakkokeinolaissa (646/2003). Sopimuksella ei 

ole tarkoitus muuttaa kansallista lainsäädäntöä esimerkiksi DNA-tietojen tallentamisesta kansalliseen DNA-

rekisteriin. Kerättyjen henkilötietojen käyttötarkoituksen tulee säilyä samana kuin mihin tarkoituksiin ne on 

kerätty. Suomessa ei voida käyttää ulkomailta saatuja DNA-tunnisteisiin perustuvia tietoja tai sormenjälkiä 

tapauksissa, joissa Suomessa DNA-tunnisteen ottaminen ei ole sallittua. 

 

Suomesta ei voida myöskään luovuttaa DNA-tunnisteisiin perustuvia tietoja tai sormenjälkiä sellaisiin 

tarkoituksiin, johon niitä kansallisen lainsäädännön mukaan ei voida käyttää. Kaiken kaikkiaan kansallisten 

lainsäädäntöjen erilaisuus on käytännön tietojen vaihdon ja valvonnan kannalta tulee olemaan ongelmallista. 



 

 

 

 

 

 

Olli Mäenpää 

18.1.2007 

 

 

Hallintovaliokunnalle 

 

 

 

 

Hallituksen esitys rajat ylittävän yhteistyön tehostamisesta erityisesti terrorismin, 
rajat ylittävän rikollisuuden ja laittoman muuttoliikkeen torjumiseksi tehdyn 
sopimuksen (Prumin sopimus) hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan 
kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta sekä eräiksi muiksi siihen liittyviksi 
laeiksi (HE 243/2006 vp) 

g  

Hallintovaliokunta on jo aikaisemmin näiden valtiopäivien aikana arvioinut Prumin 

sopimuksen valmistelevaa versiota käsitellessään valtioneuvoston selvitystä 

sopimuksesta rajat ylittävän yhteistyön syventämiseksi erityisesti terrorismin, rajat 

ylittävän rikollisuuden ja laittoman maahanmuuton vastustamiseksi (E 97/2005 vp). 

Valiokunta yhtyi lausunnossaan (HaVL 22/2006 vp) valtioneuvoston arvioon Prumin 

sopimuksen merkityksestä vakavan kansainvälisen rikollisuuden torjunnan ja unionin 

sisäisen turvallisuuden kehittämisen kannalta. Sopimuksen lisäarvon valiokunta näki ole-

van etenkin lainvalvontaviranomaisten välisen tietojenvaihdon tehostamisessa ja siitä 

koituvassa rikostutkinnallisessa hyödyssä, kun sen sijaan rajat ylittävissä yhteisissä 

operaatioissa sopimuksen merkitys Suomelle olisi käytännössä vähäinen. 

 

Hallintovaliokunta katsoi lausunnossaan myös, että valmisteluja Prumin sopimukseen 

liittymistä koskevan hallituksen esityksen valmistelemiseksi oli mahdollista jatkaa 

edellyttäen, että valiokunnan esiin nostamat kysymykset ja täsmennystarpeet 

perusteellisesti selvitetään. Nyt arvioitava hallituksen esitys on laadittu ottaen huomioon 

mm. näitä valiokunnan esittämiä kysymyksiä. 

 

Myös varsinainen sopimusteksti on täsmentynyt valtioneuvoston selvityksen jälkeen, ja 

se on nyt lopullinen. Prumin sopimusta arvioitaessa onkin otettava huomioon, että 

sopimus tuli voimaan Espanjan, Itävallan ja Saksan välillä marraskuussa 2006. Belgiassa 

ja Luxemburgissa sopimus on ratifioitu marraskuussa. Ranskassa ja Alankomaissa 

ratifioinnista päätetään tämän vuoden 2007 alkupuolella. Suomen lisäksi kiinnostuksensa 
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Prumin sopimukseen liittymisestä ovat ilmaisseet Italia, Portugali ja Slovenia. 

 

Yleiset lähtökohdat 

 

Sekä sopimustekstin että hallituksen esityksen mukaan keskeiset toimivaltasäännökset 

sekä niiden perusteella ja puitteissa tapahtuva viranomaisten toiminta on sidottu 

kansalliseen lainsäädäntöön. Näin ollen sopimusmääräykset eivät sellaisenaan ja 

välittömästi perusta poliisille tai muullekaan viranomaiselle itsenäistä toimivaltaa. Nämä 

seikat määritellään sen sijaan kansallisella lailla. 

 

Tietojen vaihto viranomaisten välillä 

 

Lainvalvontaviranomaisten välisen tietojenvaihdon tehostamisen kannalta keskeisten 

DNA-tietojen käsittelyä koskevat sopimusmääräykset (2-7 art.) edellyttävät, että 

viranomaisten toimivalta määräytyy kansallisen lainsäädännön mukaan. Myös DNA-

analyysitiedostojen perustaminen "rikosten tutkimistarkoituksessa" on mahdollista vain 

ottaen huomioon kansallinen lainsäädäntö, joka määrittelee DNA-tietojen hankkimista ja 

tallettamista. DNA-analyysitiedostojen perustaminenkaan ei siten sellaisenaan perusta 

itsenäistä toimivaltaa tällaisten tietojen keräämiseen. Niin ikään kansallisen yhteyspisteen 

toimivaltuudet (6 art.) määräytyvät kansallisen lainsäädännön mukaan. 

 

Tämä merkitsee, että jos Suomen iainsäädäntö ei salli joidenkin henkilötietojen keräämistä 

tai muuta käsittelyä lainvalvontaviranomaisten toimesta, niitä ei voida myöskään Prumin. 

sopimuksen perusteella käsitellä. Hallintovaliokunta piti edellä mainitussa lausunnossaan 

aiheellisena, että tämä toimivallan määräytymistä koskeva kysymys vielä selvitetään. 

Sopimusmääräyksiä voidaan nyt tältä osin pitää riittävän selvinä. 

 

DNA-tietojen vaihdon merkitystä yhteistyön kannalta on arvioitu EU:n sisäministerien 

kokouksessa 15.1.2007. Siinä esitettyjen tietojen mukaan ensimmäisten Saksan ja 

Itävallan DNA-rekisteritietojen vertailussa on löytynyt yli 3000 osumaa. Näiden joukossa 

oli tietoja 31 murhasta ja taposta, yli 20 vakavasta seksuaalirikoksesta sekä lähes 150 

ryöstöstä. Tietojen vaihdon merkitystä voidaan näiden tietojen perusteella pitää 

huomattavana. 

 

Tietojen lähettäminen terrorismirikosten torjumiseksi (16 artikla)  

 

Sopimuksen 16 artiklan mukaan sopimuspuolet voisivat lähettää yksittäistapauksessa 

myös oma-aloitteisesti toiselle sopimusvaltiolle "henkilötietoja ja muita tietoja 

tarvittaessa!,] jos tiettyjen käytettävissä olevien tietojen perusteella on syytä olettaa, että 

asianomaiset henkilöt tulevat syyllistymään sellaisiin rikoksiin, joista säädetään" 

terrorismin torjuntaa koskevan puitepäätöksen (2002) 1-3 artiklassa. Tietojen 

lähettäminen on sidottu melko väljään "syytä olettaa" -otaksumaan tietojen kohteena 

olevan henkilön tulevasta rikollisesta toiminnasta. 
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Perustuslakivaliokunta on (PeVL 27/2006 vp, s. 2) pitänyt rekisteröidyn yksityisyyden 

suojan ja oikeusturvan kannalta ongelmallisena sääntelyä sellaisten tietojen 

rekisteröinnistä, jotka perustuvat muihin kuin todennettaviin tosiasioihin ja joihin sisältyy 

siten korostunut virheellisyyden riski. Tähän suuntaan vaikuttaa myös se, että poliisi- ja 

oikeusviranomaisten tiedot ovat usein arkaluonteisia, kun viranomaiset ovat saaneet niitä 

tietoonsa henkilöön kohdistuneen tutkinnan yhteydessä. Tietojen edelleen siirtämisen 

seurauksena tietoja voidaan käsitellä kaukana alkuperäisestä lähteestään. Tällaisten 

tietojen virheettömyydelle ja luotettavuudelle on siksi valiokunnan arvion mukaan syytä 

asettaa erityisen painavia vaatimuksia. 

 

Arvioitaessa sopimuksessa sangen väljästi muotoiltua poliisin toimivaltaa koskevaa 

säännöstä on kuitenkin lisäksi otettava huomioon, että myös tätä sopimusmääräystä 

sovelletaan artiklan 1 kohdan mukaan kansallista lainsäädäntöä noudattaen. Hallituksen 

esityksessä ei esitetä Suomen lainsäädännön muuttamista niin, että tietojen 

luovuttamisen edellytyksiä väljennettäisiin tai muuten laajennettaisiin. Lisäksi lähettävä 

viranomainen voi artiklan 4 kohdan mukaan määritellä ehdot, joiden mukaan vastaanot-

tava viranomainen voi käyttää tietoja. Poliisin toimivaltaa koskevaan sääntelyyn ei siten 

näiltä osin ole huomauttamista hallinnon lainalaisuuden ja oikeusturvan kannalta. 

 

Lennon turvahenkilöt (17 ja 18 artikla) 

 

Lennon turvahenkilöitä koskeva 17 artikla ei välittömästi määrittele poliisille 

toimivaltuuksia lentoturvallisuuden ylläpitämiseksi. Jokainen sopimuspuoli päättää sen 

sijaan edelleen itsenäisesti lennon turvahenkilöiden mahdollisesta käyttämisestä ja 

toimivallasta. Esitettyjen tietojen mukaan Suomen ei ole tarkoitus ottaa käyttöön lennon 

turvahenkilöitä, mitä voidaan pitää etenkin matkustajaturvallisuuden realiteettien kannalta 

perusteltuna ratkaisuna. 

 

Sopimuspuolten olisi 18 artiklan mukaan pyynnöstä myönnettävä "yleinen lupa" toisen 

sopimuspuolen asettamille lennon turvahenkilöille artiklassa mainittuihin tarkoituksiin ja 

siinä määritellyin edellytyksin. Mainittu säännös ei kuitenkaan sisällä itsenäistä toimivallan 

määrittelyä (toisen sopimusvaltion) turvahenkiiöiie. 

Voimaansaattamislain 2 §:n mukaan lupatoimivalta kuuluu Suomessa poliisille, joka "voi" 

antaa kyseisen luvan. Lupatoimivalta on siis lain mukaan harkinnanvarainen ja suppea, 

mikä sinänsä poikkeaa sopimuksen 18 artiklan velvoittavista lähtökohdista. Toisaalta 

voimaansaattamislaissa käytetty sääntelytapa mahdollistaa myös sopimusmääräysten 

noudattamisen lupapäätöstä tehtäessä. 

 

Yhteiset operaatiot (24 artikla) 

 

Poliisin toimivaltuuksien kannalta yhteisissä operaatioissa on keskeistä, että muiden 

sopimuspuolten virkamiehet saavat oikeuden käyttää julkista valtaa (hoheitliche 

Befugnisse) Suomessa. Julkisen vallan käyttöä yhteisissä operaatioissa on tarkemmin 

säännelty voimaansaattamislain 3 §:n 1 momentissa. Toimivaltuuksia koskevan sääntelyn 

voidaan sinänsä arvioida vastaavan niitä kriteereitä, joiden rajoissa perustuslakivaliokunta 

on katsonut mahdolliseksi antaa toisen valtion viranomaiselle toimivaltaa käyttää julkista 

valtaa Suomen oikeudenkäyttöpiirissä (esim. PeVL 9/2003 vp). 

 

Hallintovaliokunnan aikaisemman lausunnon mukaisesti voidaan arvioida, että 

käytännössä yhteisillä operaatioilla olisi merkitystä muun muassa järjestäytyneitä 

rikollisryhmiä, kansainvälistä huumekauppaa ja ihmissalakuljetusta koskevien rikosten 
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estämiseksi ja paljastamiseksi. Yhteisistä operaatioista voisi olla hyötyä myös suurien 

yleisötapahtumien turvallisuuden varmistamiseen liittyvissä operaatioissa. Tällaisissa 

tilanteissa yhteisiä operaatioita koskevilla sopimusmääräyksillä olisi selvää lisäarvoa 

nykytilanteeseen verrattuna. Sen sijaan välittömästi rajan yli tapahtuvassa yhteistyössä 

sopimuksen merkitys Suomelle olisi valiokunnan käsityksen mukaan vähäinen, mikä 

johtuu jo käytännön syistä. 

 

Jossain määrin ongelmallisena voidaan kuitenkin pitää sitä, että yhteisten operaatioiden 

soveltamisalaa tai tarkempia edellytyksiä ei ole sopimuksessa oikeastaan mitenkään 

määritelty. Yhteisiä operaatioita voidaan järjestää "poliisiyhteistyön tehostamiseksi" ja 

operaatioiden tarkoitus liittyy poliisin yleisiin tehtäviin. Nämä kriteerit eivät lainkaan rajaa 

operaatioiden alaa tai syvyyttä. Laajimmin tulkittuna sääntely voisi siten ainakin teoriassa 

mahdollistaa sopimusvaltioiden poliisitoiminnan hyvinkin pitkälle viedyn yhtenäistämisen. 

Tämä ei kuitenkaan näyttäisi olevan yhteisten operaatioiden varsinainen tarkoitus, vaan ne 

olisivat tapauskohtaisia. Viime kädessä myös yhteisiin operaatioihin sisältyvän 

yhteistyöasteen laajuus ja intensiteetti jää siten jokaisen sopimusvaltion itsenäisesti 

päätettäväksi 24(2) artiklan mukaisesti. 

Toimenpiteet välittömän vaaran uhatessa (25 artikla) 

 

Kysymys on välittömän hengen tai terveyden vaaran torjumiseksi tapahtuvasta yhteisen 

rajan ylittämisestä ja väliaikaisten toimenpiteiden tekemisestä toisen sopimusvaltion 

alueella, rajan läheisyydessä. Isäntävaltiolla ei ole suoranaista oikeutta kieltää 

toimenpiteitä (vrt. PeVL 21/2003 vp), joihin sopimuksen mukaan voinee sisältyä myös 

julkisen vallan käyttöä. Toimenpiteet on kuitenkin keskeytettävä, kun isäntävaltio on 

ryhtynyt tarpeellisiin toimenpiteisiin vaaran torjumiseksi. Rajan ylittämisestä on välittömäs-

ti ilmoitettava ja toimenpiteet on lisäksi tehtävä isäntävaltion kansallisen lainsäädännön 

mukaisesti. 

 

Artiklan toteuttamista säännellään tarkemmin voimaansaattamislain 4 §:ssä. Sääntelyyn ei 

ole huomauttamista täysivaltaisuuden tai julkisen vallan käytön lakisidonnaisuuden 

kannalta. Artiklan edellyttäessä yhteisen rajan ylittämistä se ei ainakaan tässä vaiheessa 

voine koskea toimintaa Suomen oikeudenkäyttöpiirissa. 

 

Virka-aseiden ja varusteiden käyttö (28 artikla) 

 

Säännöksen 2 kohta koskee virka-aseiden ja varusteiden käyttöedellytyksiä. Säännöstä ei 

ole nimenomaisesti rajoitettu yhteisiin operaatioihin. Tämä lienee kuitenkin tarkoitus, mikä 

käy ilmi sopimuksen sääntely-yhteydestä. Voimaansaattamislain 3 §:n 2 momentissa 

aseen käyttö on lisäksi nimenomaisesti rajoitettu yhteiseen operaatioon. 

 

Sopimuspuolen virkamies saisi sopimuksen 28 artiklan 2 kohdan mukaan käyttää virka-

asetta, ammuksia ja varusteita "vain oikeutetussa itsensä tai toisensa puolustamisessa". 

Sopimustekstin mukainen sääntely on varsin väljä ja epämääräinen. Toimivaltuuden näin 

määritellyt edellytykset eivät myöskään vastaa saksankielistä, täsmällisempää määrittelyä 

(im Fall der Notvvehr einshcliesslich der Nothilfe), joka rajoittaa käytön itsepuolustukseen 

ja hätävarjeluun. Myös sopimustekstin käännöksen tarkistaminen voi siten tältä osin olla 

aiheellista. Toimivallan käyttöön sovellettavan voimaansaattamislain 3 §:n 2 momentissa 

aseen käyttövaltuus on joka tapauksessa asianmukaisesti rajoitettu 

hätävarjelutilanteeseen ja (Suomen) poliisimiehen antamaan yksittäistapaukselliseen 

valtuutukseen, mitä voidaan pitää riittävän täsmällisenä sääntelynä. 
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Kun otetaan huomioon, että perustuslain 124 §:n mukaan merkittävää julkista valtaa 

voidaan antaa vain viranomaiselle, on paikallaan ja välttämätöntäkin, että aseen 

käyttövaltuus voidaan voimaansaattamislain 3 §:n 2 momentin mukaan antaa vain toisen 

valtion toimivaltaiselle virkamiehelle. 

Kokonaisuudessaan sääntelyyn ei tältä osin ole huomautettavaa toimivaltuuksien 

lainalaisuuden ja virkamieshallintoperiaatteen kannalta. 

 

Oikeusturvajärjestelyjä ja sopimustekstiä koskevia näkökohtia 

 

Poliisin toimivallan käyttöä nimenomaisesti koskevia oikeusturvasäännök-siä sisältyy 

lähinnä tietosuojamääräysten soveltamista koskevaan 40 artiklaan. Artiklan 

saksankielisen version voidaan arvioida sisältävän riittävät oikeusturvatakeet. Ne 

edellyttävät oikeutta saattaa oikeusturvan epäiltyä loukkausta koskeva asia 

riippumattoman tuomioistuimen ja riippumattoman valvontaviranomaisen käsiteltäväksi. 

Sen sijaan 40 artiklan 1 kohdan suomenkielisessä käännöksessä ei riittävästi tuoda esiin 

tuomioistuinkontrollin ja tehokkaan oikeusturvakeinon merkitystä. 

 

Saksankielinen sopimusteksti edellyttää oikeutta saattaa asia tehokkaalla valituksella 

käsiteltäväksi ihmisoikeussopimuksen 6(1) artiklan tarkoittamassa 

riippumattomassa ja puolueettomassa, lakiin perustuvassa tuomioistuimessa sekä 

direktiivin 28 artiklan tarkoittamassa riippumattomassa valvontaviranomaisessa. Samoin 

alkuperäinen teksti edellyttää, että asianosaiselle annetaan mahdollisuus saattaa 

tuomioistuimessa käsiteltäväksi vahingonkorvausta tai muuta korvausta koskeva 

vaatimus. Etenkin perustuslain 21 §:n vaatimukset huomioon ottaen ja koska kysymys 

on perusoikeuksiin kohdistuvasta poliisin toimivallasta, olisi aiheellista, että oikeus 

saattaa 40(1) artiklassa mainitut asiat tuomioistuimen käsiteltäväksi ilmaistaan selkeästi 

myös suomenkielisessä sopimusversiossa. 



 

 

Lausunto 18.1.2007 

Tuomas Ojanen 
 

 

Eduskunnan hallintovaliokunnalle 

HE 243/2006 vp rajat ylittävän yhteistyön tehostamisesta erityisesti terrorismin, rajat 

ylittävän rikollisuuden ja laittoman muuttoliikkeen torjumiseksi tehdyn sopimuksen 

(Priimin sopimus) hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien 

määräysten voimaansaattamisesta sekä eräiksi muiksi siihen liittyviksi laeiksi 
 

 

Yleistä 
 

Mmin sopimus on seitsemän Keski-Euroopan EU-jäsenvaltion - Belgian, Saksan, Espanjan, 

Ranskan, Luxemburgin, Alankomaiden ja Itävallan - välinen yleissopimus rajat ylittävän 

yhteistyön tehostamisesta kansainvälisen rikollisuuden torjunnassa. Sopimuksen tarkoituksena 

on tehostaa etenkin vastavuoroista tietojen vaihtoa. Sopimuksella luodaan oikeudelliset puitteet 

sopimusvaltioiden poliisi^ ja muiden lainvalvontaviranomaisten käytännön yhteistyön 

tehostamiselle erityisesti terrorismin, rajat ylittävän rikollisuuden ja laittoman maahanmuuton 

torjumisessa. 
 

Sopimus (valtiosääntö)oikeudellinen merkityksellisyys perustuu ennen muuta siihen, että 

sopimuksella on kytkentöjä yhtäältä perustuslain täysivaltaisuussäännöksiin ja toisaalta 

tiettyihin perusoikeuksien lurvaamiin seikkoihin, joista merkittävimmät liittyvät tässä 

yhteydessä etenkin tietosuojaan. Henkilötietojen suojaa koskee Suomen perustuslain 10 §:n 

ohella Euroopan ihmisoikeussopimuksen 8 artikla Euroopan 

ihmisoikeustuomioistuimen oikeuskäytännön valossa (Ks. esim. Eur. Ct. H.R., Leander v. 

Sweden judgment of 26 March 1987, Series A, no 116; Eur. Ct. H. R., Amann v. Swizerland 

judgment of 16 February; Rep. 2000-11 and Rotaru v. Romania judgment of 4 May 2000, Rep. 

2000-V). Lisäksi on huomioitava Euroopan neuvoston puitteissa yksilöiden suojelusta 

henkilötietojen automaattisessa tietojenkäsittelyssä vuonna 1981 tehty yleissopimus (SopS 

36/92, ns. tietosuojasopimus), joka tuli Suomessa voimaan v. 1992. 
 

Nähdäkseni Priimin sopimus perustuu Suomen perustuslain ja ylipäätään oikeusjärjestyksen 

kannalta hyväksyttäviin vaatimuksiin ihmisoikeuksien, demokratian ja oikeusvaltion 

periaatteiden kunnioittamisesta samoin kuin yhteistyön tehostamiseksi vakavan kansainvälisen 

rikollisuuden, kuten ten-orismin ja laittoman maahanmuuton, torjumiseksi. Tässä yhteydessä on 

erityisesti perusoikeuksien ja ihmisoikeuksien kannalta korostettava sitä, että kaikki 

sopijaosapuolet ovat Euroopan neuvoston ihmisoikeussopimuksen sitomia ja että sopimuksen 1 

ja 47 artiklasta myös seuraa, että EU:n oikeusjärjestyksessä turvatuilla perusoikeuksillakin on 

etusija sopimukseen nähden mahdollisissa ristiriitatilanteissa. 

Suomen näkökulmasta sopimuksen lisäarvo olisi lähinnä lainvalvontaviranomaisten välisen 

tietojenvaihdon tehostamisessa ja siitä koituvassa rikosmtkinnallisessa hyödyssä. Sitä vastoin 

rajat ylittävissä yhteisissä operaatioissa sopimuksen merkitys Suomelle jäänee käytännössä 

vähäiseksi ainakin niin kauan kuin sopimuksen maantieteellinen pohja on lähinnä Keski-

Euroopassa. 
 

Prumin sopimus on muutamissa suhteissa kritiikille hyvin altis. Yhtäältä kritiikin perusteena on, 

että Prumin sopimusta ei ole valmisteltu EU:n tiiviimmän yhteistyön periaatteita noudattaen tai 

ylipäätään unionin toimielin- ja päätöksentekojärjestelmän puitteissa, vaan hallitusten välisesti. 

Prumin sopimus valmisteluprosesseineen edustaakin sellaista "irtiottoa" EU:n 

päätöksentekorakenteista, mitä ei voida pitää sen paremmin Suomen EU-politiikan yleisten 



 

 

tavoitteiden mukaisena kuin tyydyttävänä Suomen osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksien 

sekä demokraattisen legitimiteetin kannalta. 
 

Toisaalta kriittistä huomiota on kiinnitettävä siihen, että sekä Euroopan unionin puitteissa että 

jäsenvaltioiden toimesta Euroopan unionin rakenteiden ulkopuolella on viime vuosina 

hyväksytty runsaasti poliisiviranomaisten ja muiden lainvalvontaviranomaisten yhteistyötä 

tehostavaa normistoa, joka on yhdessä poliisi- yms. viranomaisyhteistyötä koskevan kv. 

normiston ja kansallisen lainsäädännön normikokonaisuuden kanssa pirstaleinen ja siten 

vaikeasti avautuva ja ymmärrettävä. Kun samaan aikaan tietosuojaa takaavan normiston 

kehittäminen kangertelee tai on ainakin viivästynyt, kokonaisasetelmaa ei voi pitää tyydyttävänä 

sen paremmin viranomaistoiminnan kontrolloitavuuden kuin hyvän hallinnon perusteiden ja 

tietosuojan kannalta. 
 

Prumin sopimus ei ole EU-oikeudellinen instrumentti -ja mitä siitä seuraa? 
 

Edellä jo totesin, että Prumin sopimusta ei ole valmisteltu EU:n tiiviimmän yhteistyön 

periaatteita noudattaen tai ylipäätään unionin toimielin- ja päätöksentekojärjestelmän puitteissa, 

vaan hallitusten välisesti. Kysymyksessä ei ole siis "EU-oikeudellinen instrumentti".
1 

 

Sitä vastoin Pimnin sopimus on tavanomainen kv. oikeudellinen sopimus. Se seikka, että Prumin 

sopimuksen osapuolivaltioina voivat olla vain unionin jäsenvaltiot, ei muuta sopimuksen kv. 

oikeudellista perusluonnetta. Asiaa ei muuta toiseksi myöskään se, että sopimukseen sisältyvät 

toimet kuuluvat sinänsä unionin toimivaltaan, että EU-säädöksillä on etusija 

sopimusmääräyksiin nähden 47 artiklan 1 kohdan nojalla tai että tarkoituksena on kolmen 

vuoden kuluttua sopimuksen voimaantulosta tehdä aloite sen määräysten saattamiseksi osaksi 

EU:n oikeusjärjestystä. - Tässä suhteessa on tapahtunut läpimurto juuri äsken, kun oikeus- ja 

sisäministerien tapaamisen yhteydessä Dresdenissä Saksan ja 

komission aloitteesta saatiin aikaan kaikkien 27 jäsenvaltion kesken yhteisymmärrys 

toimenpiteiden käynnistämisestä sopimuksen saattamiseksi osaksi EU-oikeutta. 
 

Pidän tarpeellisena painottaa sitä, että Prurnin sopimus ei ole EU-oikeuden, vaan kv. oikeuden 

instrumentti, koska asia on merkityksellinen etenkin sopimuksen (valtiosääntö)oikeudellisen 

arvioinnin kannalta. Näin on etenkin silloin, kun sopimusta arvioidaan Suomen perustuslain 

täysivaltaisuussäännösten kannalta, koska Suomen uuden perustuslain aikaisessa 

täysivaltaisuusarvioinnissa on annettu suuri paino sille, onko kysymys EU-oikeudellisesta 

instrumentista vai tavanomaisesta kv. oikeudellisesta sopimuksesta tms. velvoitteesta. Priimin 

sopimuksen perusluonne tavanomaisena kv. oikeudellisena sopimuksena - ei siis EU:n 

toimielin- ja päätöksentekojärjestelmässä valmisteltuna ja hyväksyttynä "EU-instrumenttina" - 

merkitsee mielestäni täysivaltaisuusarvioinnin kannalta sitä, että sopimusta ei voida arvioida 

niistä vakiintuneista lähtökohdista, joiden mukaan perustuslakivahokunta on viime vuosina 

vakiintuneesti arvioinut täysivaltaisuuskysymyksiä EU-kytkentäisissä asioissa (ks. viimeksi Pe 

VL 36/2006vp). Toisin sanoen kysymys on siitä, että Suomen jäsenyys Euroopan unionissa ei 

vaikuta lausunnosta Pe VL 36/2006vp ilmenevällä tavalla Prumin sopimuksen 

valtiosääntöoikeudelliseen arviointiin. 
 

                                            
1
 Vaikka kysymys ei siis ole EU-asiasta, on sinänsä myönteistä, että Prumin sopimus on ollut 

eduskunnan käsiteltävänä ns. E-asiana (E97/2005vp) etenkin, kun otetaan huomioon sopimuksen 

merkityksellisyys Suomen perustuslain täysivaltaisuussäännösten ja tiettyjen 

perusoikeussäännösten kannalta. Priirnin sopimukseen ei tässä mielessä liity sellaisia ongelmia 

eduskunnan aseman ja vaikutusmahdollisuuksien kannalta kuin esimerkiksi viime päivinä esillä 

olleeseen ns. Eurqjust -sopimukseen. Tämä sopimus ei ole ollut lainkaan eduskunnan käsiteltävänä, 

mitä voidaan pitää vakavana valtiosääntöoikeudellisena menettelyvirheenä niiden ministeriöiden 

taholta, joiden toimialaan sopimus kuuluu. 



 

 

Sitä vastoin Prurnin sopimuksen täysivaltaisuusarvioinnissa saavat merkitystä "vain" 

perustuslain 1 §:n 3 momentti, sitä koskevat perustuslakiuudistuksen esityöt ja 

perustuslakivaliokunnan käytäntö mukaan lukien. Pykäläkohdan mukaan "Suomi osallistuu 

kansainväliseen yhteistyöhön rauhan ja ihmisoikeuksien turvaamiseksi sekä yhteiskunnan 

kehittämiseksi", sekä tätä perustuslain kohtaa koskevat esityöt (HE 1/1998 vp , s. 73/H) ja 

perustuslakivaliokunnan käytäntö. 
 

Äsken todettu on huomioitava etenkin Prurnin sopimuksen valtiosääntöoikeudellisessa 

arvioinnissa, joka on ennen muuta perustuslakivaliokunnan toimenkuvaan kuuluva asia. 

Nähdäkseni on kuitenkin myös sopimuksen arvioinnissa hallintovaliokunnan toimialan 

näkökulmasta syytä panna painoa sille, että kysymyksessä ei ole EU-mstrurnentti, vaan 

tavanomainen kv. oikeudellinen valtiosopimus, vaikka näkökohta ei kenties saakaan sillä tavalla 

konkreettista merkitystä kuin se jo lähtökohtaisesti saa sopimuksen valtiosääntöoikeudellisessa 

täysivaltaisuusarvioinnissa. 
 

Yksityiskohtaisia huomioita 
 

DNA- ja sormenjälkitietojen vaihto sekä solumateriaalin kerääminen 
 

Mielestäni sopimuksen määräykset DNA- ja sormenjälkitietojen vaihdosta ovat ongelmattomia 

perustuslain täysivaltaisuussäännösten ja henkilötietojen suojaa koskevan perustuslain 10 §:n 1 

momentin sekä henkilötietojen suojasta määräävien kv. tai EU-oikeudellisten instrumenttien 

kannalta. 
 

Valtiosääntöoikeudellisen arvioinnin kannalta on olennaista, että kysely, käsittely ja käyttö 

määräytyisivät kansallisen lainsäädännön mukaisesti, mikä loisi siten edellytyksiä Suomen 

oikeudesta tulevien vaatimusten toteutumiselle siltä osin kuin kysymys olisi 

suomalaisten viranomaisten toiminnasta. Sopimuksen solumateriaalin keräämistä koskevan 

velvoitteen primafacie ongelmallisuutta vähentää niin ikään se, että sopimuksen 7 artiklan 3 

kohdan mukaan on noudatettava luovuttavan valtion lainsMdännössä määriteltyjä tiedon 

keräämisen ja käsittelyn edellytyksiä, mikä merkitsee myös solumateriaalin keräämisen 

määräytyvän ao. valtion valtiosäännön ja kv. ihmisoikeusvelvoitteiden asettamien reunaehtojen 

mukaan. Tosin yleiseurooppalaisesta näkökulmasta em. toimintojen normikehikon 

määräytyminen kunkin sopijavaltion kansallisen lainsäädännön mukaisesti ei ole välttämättä 

paras mahdollinen asia, koska se johtaa siihen, että tietoihin liittyvä kysely, käsittelyjä käyttö 

määräytyvät potentiaalisesti eri tavoin eri valtioissa. 
 

Huomionarvoista henkilötietojen suojan tosiasiallisen toteutumisen kannalta on myös se, että 

sopimuspuolilla olisi pääsy ainoastaan sellaisiin DNA-tietaeisiin, joista ilmenee vain DNA-

profiili ja viitenumero, joita ei ole vielä mahdollista yhdistää suoraan kehenkään henkilöön. 

Vastaava koskisi myös sormenjälkitietojen hakua. Vasta jos tieto-osuma syntyy, henkilötietoja 

voitaisiin pyytää DNA-tietojen ja sormenjälkitietoista rikosoikeudellista yhteistyötä koskevien 

sopimusten ja säännösten mukaisesti. 
 

Nähdäkseni Priimin sopimuksessa sormenjälkitietojen ja DNA -tietojen suhteen omaksuttua 

kaksiportaista järjestelyä voidaaan pitää jopa esimerkillisenä. Kysymys on sellaisesta 

henkilötietojen suojan toteutumisen kannalta positiivisesta ratkaisumallista, jonka soisi 

yleistyvän muissakin vastaavanlaisissa rajat ylittävissä tietojenvaihtosopimuksissa sekä EU:n 

jäsenvaltioiden välillä että etenkin EU:n ja kolmansien maiden välillä. 
 

Vastapainoksi Priimin sopimukseen voidaan kuitenkin kritisoida siltä osin kuin sopimuksen 

määräykset DNA-tietojen vaihdosta eivät tee eroa sen suhteen, onko henkilö rikoksesta epäilty 

vai esimerkiksi asianomistaja tai sivullinen henkilö. Tietojen vaihto voisi koskea siten myös 



 

 

viimeksi mainittuja koskevia tietoja, mitä voidaan kritisoida sellaisten tietosuojaperiaatteiden 

kuin välttämättömyys ja oikeasuhtaisuusperiaatteiden näkökulmasta. Kysymys ei kuitenkaan ole 

sellaisista epäkohdista, joilla olisi vaikutusta hallituksen esityksen käsittelyjärjestykseen. 
 

 

Toimenpiteet terrorismirikosten torjumiseksi 
 

Sopimuksen 16 artiklassa määrätään tietojen lähettämisestä terrorismirikosten torjumiseksi. 

Terrorismirikosten määritelmä perustuu ns. terrorismipuitepäätökseen, jonka mukaiseen 

terroriteon määritelmään sisältyy kritiikille altista väljyyttä perusoikeusnäkökulmasta (ks. esim. 

PeVL 41/2001vp). Asia on syytä tiedostaa Prumin sopimuksen 16 artiklaa sovellettaessa. 
 

Muutoin en näe sopimuksessa tältä osin ongelmia perustuslain näkökulmasta. Olennaista on 

tässäkin se, että kansallisen yhteyspisteen toimivaltuudet määräytyvät kansallisen lainsäädännön 

mukaan, so. Suomessa myös perustuslain ja kv. ihmisoikeusvelvoitteiden asettamien 

reunaehtojen mukaan. 

Rajat ylittävä operatiivinen yhteistyö 
 

Sopimuksen määräykset rajat ylittävästä operatiivisesta yhteistyöstä ovat ongelmattomia 

täysivaltaisuussäännösten kannalta. Olennaista tässäkin on, että sopimuksen mukaan toimivalta 

annetaan toisen valtion viranomaiselle toimivaltaa luovuttavan valtion lainsäädännön puitteissa 

ja suostumuksella. Lisäksi toiminnassa on noudatettava toimivaltaa luovuttavan valtion 

lainsäädäntöä. Operaatio suoritetaan isäntävaltion ohjauksessa ja pääsäännön mukaan 

isäntävaltion poliisimiehen läsnä ollessa. Sopimuksessa edellytetään, että virkamiehiä, jotka 

toimivat toisen sopimusvaltion alueella, kohdellaan samalla tavoin kuin tämän valtion omia 

virkamiehiä heidän tehdessään rikoksia tai rikosten kohdistuessa heihin. Suomessa 

rikosoikeudellinen virkavastuu on sinänsä rikoslain 40 luvun 12 §:n 3 momentin (604/2002 ) 

mukaan jo ulotettu koko laajuudessaan muun muassa ulkomaiseen virkamieheen, joka toimii 

Suomen alueella kansainvälisen sopimuksen tai muun kansainvälisen velvoitteen nojalla 

tarkastus-, tarkkailu-, takaa-ajo- tai esitutkinta-tehtävissä. Mainitut ulkomaiset virkamiehet 

rinnastetaan kotimaisiin virkamiehiin myös silloin, kun virkamiehiä vastustetaan tai heihin 

kohdistetaan rikoksia (rikoslain 17 kuvun 20 § ja 21 luvun 18 §). Ulkomaisen virkamiehen 

käsitettä voidaan pitää kattavana (rikoslain 40 luvun 11 §:n 4 kohta) (ks. HaVL 22/2006vp) 
 

Lisäksi täysivaltaisuusaraoinnin karmalta on jossain määrin merkitystä sillä, että rajat ylittävissä 

yhteisissä operaatioissa sopimuksen merkitys Suomelle jäänee käytännössä vähäiseksi. 
 

Sopimusvaltion oikeus asettaa oman maansa lentoyhtiön koneisiin 

lentoturvallisuusvartijoita ("sky marshal") 
 

Sopimukseen määräyksiin lentoturvallisuus vartijoista ei liity ongelmia perustuslain 

täysivaltaisuussäännösten kannalta. Ensinnäkin lennon turvahenkilön käyttö on kv. oikeuden, 

ml. ihmisoikeussopimusten alaista. Toiseksi turvahenkilön käytöstä on aina ilmoitettava 

etukäteen kirjallisesti. Sopimuksen mukaan sopimuspuolet antavat pyynnöstä toistensa 

lentoturvallisuusvartijoille oikeuden kantaa asetta, ammuksia ja muita tarvittavia varusteita 

lennoilla sopimusvaltioon tai sopimusvaltiosta, mutta merkittävää on, että aseita ja 

ampumatarvikkeita kantavat vartijat eivät saa poistua koneesta niiden kanssa ilman kohdemaan 

viranomaisen saattuetta. Edellä mainitut varusteet on välittömästi koneesta poistumisen jälkeen 

saatettuna jätettävä kohdemaan viranomaisen osoittamaan valvottuun säilöön. 
 

Kaiken kaikkiaan lentoturvalhsuusvartijoiden oikeus kantaa aseita ja ampumatarvikkeita ja 

niiden käyttöön liittyvät tilanteet ovat nähdäkseni ajallisesti ja paikallisesti riittävästi rajattuja. 
 



 

 

Ainoa ongelma näyttäisi olevan siinä, että sopimuksesta ei kunnolla ilmene sitä, miten 

sopimusvaltioiden keskinäinen (vahingonkorvaus)vastuu määräytyisi tilanteessa, jossa 

lentoturvalhsuusvartijoiden toiminnasta syntyisi vahinkoa. Sopimuksen 30 artiklan 

mukaan vastuuseen ei sovellettaisi Schengenin sopimuksen 43 artiklaa, jonka mukaan 

sopimusvaltioiden välisessä vastuunjaossa lähtökohtana on, että sopimusvaltio vastaa viime 

kädessä aina omien virkamiestensä rajat ylittävissä tehtävissä aiheuttamista vahingoista sen 

valtion lainsäädännön mukaisesti, jossa tehtävä suoritettiin. 
 

Tosin virkamiehen rikosoikeudellisesta asemasta on erikseen määrätty sopimuksen 31 

artiklassa, mutta nähdäkseni vastuun rajoittaminen pelkästään rikosoikeudelliseen 

virkavastuuseen ei tässä yhteydessä riitä, koska toirninnasta voi aiheutua merkittäviä vahinkoja. 

Lentoturvallisuusvartijoiden tulisi siksi toimia täydellä virkavastuulla, mikä Suomen tulisi 

ainakin omalta osaltaan koettaa varmistaa. Suomi voisi esimerkiksi antaa sitoutumisen 

yhteydessä asiasta selityksen. (Jos selitys annetaan, on huomioitava, että sillekin on saatava 

eduskunnan suostumus. Perustuslakivaliokunnan käytännössä on lähdetty siitä, että eduskunta 

antaa nimenomaisella päätöksellä suostumuksen sellaisten sopimusmääräyksiä koskevien 

varaumien, selitysten ja julistusten antamiseen, jotka vaikuttavat Suomen kansainvälisten 

velvoitteiden sisältöön tai laajuuteen itse sopimuksiin verrattuna (ks. esim. Pe VL 16/2005 vp).) 
 

Sopimuksen muuttaminen 

Sopimuksessa on määräyksiä (ks. ainakin 17 artiklan 5 kohta), joiden nojalla sopimusosapuolet 

voivat sopia erillisellä sopimuksella sopimuksen liitteen muuttamisesta. Lisäksi 43 artiklan 

nojalla ministerikomitealla on toimivalta sopimuksen toteuttamista ja soveltamista koskevien 

päätösten tekoon. 
 

Nähdäkseni sopimuskohdat eivät muodostu ongelmallisiksi, koska sopimusosapuolten 17 

artiklan 5 kohdan mukainen toimivalta koskee vain sopimuksen liitteen muuttamista, ei itse 

sopimusta, josta määräytyvät perustavat reunaehdot myös sille, mistä liitteessä voi ylipäätään 

olla kysymys. Päätös ei myöskään voi syntyä vastoin Suomen tahtoa. Kun lisäksi otetaan 

huomioon perustuslain 1 §:n 3 momentin säännös Suomen osaUistumisesta kansainväliseen 

yhteistyöhön, eivät mainitut niinisterikomitean ja sopimusosapuolten päätösvaltaa koskevat 

sopimusmääräykset ole Suomen täysivaltaisuuden kannalta ongelmallisia. 
 

Tietosuojan taso sekä sopimuksen perus- ja ihmisoikeusmyönteinen tulkinta ja 

soveltaminen 
 

Sopimuksen mukaan henkilötietojen käsittelyssä tulee taata vähintään Euroopan neuvoston 

vuoden 1981 yleissopimuksen ja siihen liittyvän vuoden 2001 lisäpöytäkirjan mukainen taso ja 

ottaa huomioon myös vuoden 1987 suositukset henkilötietojen käsittelystä poliisialalla. Lisäksi 

sopimuspuolet ovat Euroopan unionin perusoikeuskirj an ja Euroopan ihmisoikeussopimuksen 

velvoittamia. 
 

Hallintovaliokunnan olisi paikallaan korostaa, että mainitut sopimukset ja pemsoikeuskirja 

muodostavat tietosuojan vähimmäistakeet Prömin sopimuksen piiriin kuuluvassa yhteistyössä 

mutta että Suomen osalta erityistä huomiota on vielä syytä kiinnittää perustuslain 10 §:n 

säännökseen. 

Parhaillaan EUrssa on vireillä III pilarin tietosuojaa koskeva puitepäätösehdotus, jonka 

tarkoituksena on varmistaa tietosuojan riittävä taso UI pilarin yhteistyössä liittyen etenkin 

tietojen saatavuusperiaatteen täytäntöönpanoon (ks. U 48/2005 vp). Prtimin sopimuksen 

mukaisesti puitepäätös saisi voimaan tullessaan etusijan sopimukseen nähden. Edellä 

tietosuojan vähimmäistakeista esittämäni pätee riippumatta JJJ pilarin puitepäätöksen 



 

 

voimaantulosta, mutta tarvetta aikaansaada kiireellisesti yhteiset tietosuojasäännöt UI pilarin 

alalla olisi paikallaan korostaa tässäkin yhteydessä. 
 

Lisäksi hallintovaliokunnan lausunnossa olisi paikallaan korostaa tarvetta tulkita ja soveltaa 

sopimusmääräyksiä perus- ja ihmisoikeusmyönteisellä tavalla sopimuksen konkreettisissa 

soveltamistilanteissa. Tämä olisi osaltaan varmistamassa sitä, että sopimus ei muodostu 

ongelmalliseksi perusoikeusssäännösten tai Suomea velvoittavien kv. ihmisoikeussopimusten 

kannalta. 
 

 

Helsingissä 18. päivänä tammikuuta 2007 
 

Tuomas Ojanen 

OTT, professori 
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Kaarlo Tuori 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HALLINTOVALIOKUNNALLE 
 

Esitän kunnioittaen seuraavan lausunnon, jonka koskee hallituksen esitystä 243/2006 vp. 

 

Hallituksen esitys sisältää ehdotuksen, että eduskunta hyväksyisi niin sanotun Prumin 

sopimuksen, sekä ehdotukset sopimuksen voimaansaattamista tarkoittavista lainsäädännöllisistä 

toimista. 

 

Prumin sopimusta ei ole valmisteltu EU:n ns. tiiviimmän yhteistyön puitteissa vaan kysymys 

on tavallisesta kansainvälisoikeudellisesta sopimuksesta, joka lainsäädännön alaan kuuluvia 

sopimusmääräyksiä sisältävänä edellyttää perustuslain 94 §:n mukaisesti eduskunnan 

hyväksymistä. 

 

Prumin sopimusta on eduskunnan jo käsitelty ns. E-asiana valtioneuvoston selvityksen (E 

97/2005 vp) pohjalta. Suuri valiokunta otti sopimukseen liittymiseen varovaisen myönteisen 

kannan mutta viittasi kuitenkin sopimuksen ongelmallisuuteen Suomen EU-yhteistyöhön 

omaksuman yleisen linjan kannalta ja osoitti eräitä lisäselvityksiä edellyttäviä kysymyksiä 

(SuVL 7/2006 vp). Lakivaliokunta sen sijaan suhtautui liittymiseen kriittisesti ja katsoi, että 

ennen liittymismenettelyn aloittamista tulisi tehdä perusteellinen lisäselvitys sopimuksen 

vaikutuksista lainsäädäntöömme ja vertailu sopimuksen tavoitteiden suhteesta asioiden 

valmisteluun EU:n piirissä (LaVL 4/2006 vp). Hallmtovaliokunta kiinnitti lausunnossaan niin 

ikään huomiota vielä lisäselvityksiä edellyttäviin kysymyksiin, mutta yhtyi kuitenkin 

valtioneuvoston yleisarvioon sopimuksen merkityksestä vakavan kansainvälisen rikollisuuden 

torjunnan ja unioni sisäisen turvallisuuden kannalta. 

Hallintovaliokunnalle 24.3.2006 antamassani lausunnossa suhtauduin varauksellisesti 

sopimukseen liittymiseen. Huomautin siitä, että sopimuksen allekirjoittajamaat ovat Keski-

Euroopassa sijaitsevia valtioita, joiden kanssa Suomella ei esimerkiksi ole yhteistä rajaa. 



 

 

Tämän vuoksi esimerkiksi rajat ylittäviä poliisioperaatioita koskevilla sopimusmääräyksillä ei 

Suomen kannalta ole merkitystä. 

 

Kiinnitin huomiota myös pirstoutuneisuuteen EU:n poliisiyhteistyötä sekä rikollisuuden ja 

terrorismin torjuntaa koskevan sääntelyn ongelmana (sama ongelma vaivaa myös kansallista 

oikeusjärjestyksestämme). Sääntely on kehittynyt asteittain ja eri säädösten tarkoittamien 

järjestelyjen samoin kuin niitä hoitavien viranomaistenkin keskinäiset suhteet saattavat olla 

vaikeasti hahmotettavissa. Kansainvälisen sopimuksen muodossa hyväksyttävät määräykset 

eivät ainakaan selkeytä tilannetta. Sopimuksen 1(4) artiklassa lähdetään tosin siitä, että 

sopimuksen tarkoittama yhteistyö siirretään aikaa myöten osaksi Euroopan unionin 

oikeusjärjestystä: kolmen vuoden kuluessa sopimuksen voimaan tulosta tullaan tekemään tätä 

tarkoittava aloite. Järjestelyjen siirtäminen osaksi EU:n oikeusjärjestystä ei välttämättä vielä 

sekään selkeyttäisi tilannetta, vaan pyrkimyksenä tulisi olla EU:n alaa koskevan sääntelyn 

yleinen kodifikaatio ja selkeyttäminen. 

 

Sopimuksen 47(1) artiklan mukaan EU:n oikeusjärjestyksellä on ristiriitatilanteissa etusija 

sopimusmääräyksiin nähden. Tämä on sinänsä tervetullut määräys, vaikka sekään ei tietenkään 

vielä ratkaise sääntelyn vaikeaselkoisuuteen liittyvä ongelmia. 

 

Sekä kansainvälisen ja ylikansallisen että kansallisen sääntelyn sekavuus ja vaikeaselkoisuus 

edellyttäisi erityistä huolellisuutta sopimusmääräysten kansallisessa voimaansaattamisessa. 

Hallituksen esityksessä on valittu eräänlainen sekamalli. Hallitus ehdottaa erityistä lakia 

sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta sekä sopimuksen 

soveltamisesta sekä joitakin vähäisiä muutoksia voimassa olevaan lainsäädäntöön: ampuma-

aselakiin, poliisilakiin, lakiin henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa, lakiin 

ajoneuvoliikennerekisteristä, rikoslakiin ja ulkomaalaislakiin. Erityislaissa oli blanco-säännös 

sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta sekä sisällöllisiä 

säännöksiä lennon turvahenkilöstä ja toisen valtion virkamiesten toimivaltuuksista. 

Hallituksen esityksen puutteena on pidettävä sitä, että siinä ei ole perusteltu 

voimaansaattamisessa valittua menettelyä. Vallitsevassa sekavassa sääntelytilanteessa selkein 

ja oikeusturvankin kannalta suositeltavin vaihtoehto olisi sopimusmääräysten voimaan 

saattaminen asianomaista kansallista lainsäädäntöä muuttamalla. Nyt soveltavat viranomaiset 

joutuvat esimerkiksi tietosuojakysymyksissä ottamaan selkoa sekä asianomaisen kansallisen 

substanssilainsäädännön - kuten henkilötietolain ja poliisin henkilörekistereitä koskevan lain - 



 

 

että Priimin sopimuksen kussakin tilanteessa merkityksellisistä säännöksistä. Perustelematta on 

myös jäänyt, miksi on katsottu tarkoituksenmukaiseksi sijoittaa esimerkiksi säännökset 

poliisilain mukaisten toimivaltuuksien käyttämisestä voimaansaattamislakiin (3-4 §) eikä 

poliisilakiin. Ehdotettujen säännösten sisällöstä on syytä huomauttaa, että toisen valtion 

virkamiehen toimivaltuudet tulisi 4 §:n tavoin sitoa poliisilakiin. En myöskään pidä 

asianmukaisena määritellä virkamiehen toimivaltuuksia rikoslain yleisen 

hätävarjelusäännöksen kautta (3. 2 §). Lakiehdotuksen 3.2 §:ssä tarkoitettu 

voimankäyttövälineiden käyttöoikeus voitaisiin 4 §:n tavoin sitoa henkeä tai terveyttä 

(välittömästi) uhkaavan vaaran torjumiseen. 

 

 

 

Helsingissä 18.1.2007 

Kaarlo Tuori 

Professori 

Pelttari/Hakonen 26.1.2007 
 

 

 

HE 243/2006 VP; SISÄASIAINMINISTERIÖN VASTINE HALLINTOVALIOKUNNAN SAAMIIN 

ASIANTUNTIJALAUSUNTOIHIN 
 

 

Oikeusministeriön asiantuntijalausunto 
 

 

Oikeusministeriön lausunnossa todetaan, että tavoitteena tulisi olla, että asiasisältöisestä lainsäädännöstä, tässä 

tapauksessa poliisilaista, näkyisivät perusoikeuksien kannalta merkitykselliset seikat. Myös professori Tuori pitää 

lausunnossaan puutteena sitä, että esityksessä ei ole perusteltu valittua voimaansaattamismallia. Sisäasiainministeriö 

toteaa, että aikanaan Schengenin yleissopimusta voimaan saatettaessa otettiin asianomaiset säännökset poliisilakiin, 

mutta sittemmin on omaksuttu toinen menettelytapa. Esimerkiksi MLA:ta ja Napoli II -yleissopimusta voimaan 

saatettaessa otettiin asianomaiset säännökset kyseisten sopimusten voimaansaattamislakeihin. On huomattava, että 

kaikkia mainittuja sopimuksia soveltavat muutkin lainvalvontaviranomaiset kuin poliisi. 
 

Edelleen OM toteaa, että esityksestä puuttuu kokonaisvaltainen arviointi voimassa olevien sopimusten ja Priimin 

sopimuksen välisistä mahdollisista ristiriitaisuuksista. Sisäasiainministeriö toteaa, että arviointi sisältyy pääosin HE:n 

yleisperusteluihin. Sitä on täydennetty SM:n muistiossa lakivaliokunnalle. Mainittu muistio on tämän vastineen 

liitteenä. Yleisenä kommenttina voidaan todeta, että Priimin sopimuksen ja muiden Suomea sitovien kansainvälisten 

sopimusten välillä on vähän ristiriitaisuuksia ja päällekkäisyyksiä. 
 

OM:n mukaan viitetietokantojen perustamista koskeva sääntely näyttäisi jäävän kansallisessa lainsäädännössä 

jossakin määrin aukolliseksi. Sopimuksen artiklat viitetietokannoista - vaikkakin ne voimaan saatetaan laintasoisina 

säännöksinä - eivät merkitse suoranaisesti viitetietokantojen perustamista. SM toteaa, että DNA-ja 

sormenjälkiviitetietokannat eivät muodosta meillä juridisesti tai atk-teknisesti omia rekistereitään, vaan ne ovat 

rajoitettuja näkymiä olemassa oleviin ja kansallisessa lainsäädännössä säädeltäviin DNA-ja sormenjälkirekistereihin. 
 



SISÄASIAINMINISTERIÖ MUISTIO r\        ^ 

KVTR/PO 

c:\prum vastine.doc 

Oikeusministeriö toteaa, että esityksessä ei ole arvioitu muihin viranomaisiin kuin poliisiin ulottuvaa sopimuksen 27 

artiklan mukaista tietojen vaihtoa koskevaa voimassa olevaa lainsäädäntöä ja sen mahdollisia tarkistustarpeita.. SM 

toteaa, että sopimuksen 27 artiklan 1 kohdan mukaan tuen antaminen tapahtuu toimivaltuuksien puitteissa ja 

kansallisen lainsäädännön mukaisesti. Julkisuuslain 30 §:n nojalla Suomen viranomainen voi antaa salassa 

pidettävästäkin asiakirjasta tiedon Priimin sopimusvaltion lainvalvontaviranomaiselle, jos tieto asiakirjasta voitaisiin 

antaa Suomen lainvalvontaviranomaiselle. 
 

OM:n asiantuntijalausunnon mukaan, ajoneuvoliikennerekisteristä annetun lain 17 §:ää koskevassa 

muutosehdotuksessa olisi asianmukaista todeta kyse olevan teknisen käyttöyhteyden luomisesta. SM toteaa, että tämä 

seikka todetaan voimassa olevassa ajoneuvoliikennerekisteristä annetun lain 17 §:n 3 momentista, jota ei ehdoteta 

tässä yhteydessä muutettavaksi. 
 

Oikeusministeriön mukaan Priimin sopimuksen nojalla tapahtuva tietojenvaihdon laajeneminen rikollisuutta ennalta 

estävään poliisitoimintaan voi olla ongelmallista tietosuojan periaatteiden kannalta. Milloin voidaan esimerkiksi 

kaikkien tilanteiden osalta katsoa, ettei tähän tarkoitukseen annettu tieto ole 
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enää tarpeellista ja että tieto olisi tarpeettomana hävitettävä? SM toteaa olevan totta, että tietojen tarpeellisuuden 

määrittäminen ei ole rikosten ennalta estämisen yhteydessä yhtä selväpiirteistä kuin rikosten jälkikäteisen 

selvittämisen osalta. Erityisesti Priimin sopimuksen tarkoittamien vakavien turvallisuusuhkien (terrorismi, rajat 

ylittävä rikollisuus ja laiton muuttoliike) torjumisessa viranomaistoiminnan ja -yhteistyön painopistettä on kuitenkin 

siirrettävä jälkikäteisestä selvittämisestä ennalta estämiseen. 
 

Oikeusministeriö toteaa, että ulkomaisten virkamiesten toimivaltuuksien ja voimakeinojen sääntelyn sopimuksen 24 

artiklan mukaisissa tilanteissa tulisi olla ehdotettua täsmällisempää. Ei liene ajateltavissa, että ulkomaisten 

virkamiesten valtuudet perustuisivat poliisilain 27 §:n 3 momenttiin (poliisimiestä tilapäisesti avustavan 

(siviili)henkilön voimankäyttöoikeudet) ja 46 §:ään (poliisimiestä avustavan (siviili)henkilön valtuudet), kuten 

esityksen perusteluissa todetaan. SM toteaa, että ulkomaisten virkamiesten valtuudet perustuisivat 

voimaansaattamislain 3 §:ään, ei poliisilain 27§:n 3 momenttiin ja 46 §:ään. Voimaansaattamislain 3 §:n muotoilussa 

on hyödynnetty poliisilain 27 §:n 3 momentin ja 46 §:n muotoilua, koska olisi epäloogista, että ulkomaisilla 

virkamiehillä olisi suomalaista poliisimiestä avustaessaan rajoitetummat toimivaltuudet kuin (ulkomaalaisellakin) 

siviilihenkilöllä. 
 

OM:n mukaan lakiehdotus ulkomaalaislain muuttamisesta vaikuttaa aukolliselta ja epäselvältä toisen valtion 

virkamiesten toimivallan sääntelyn osalta. Pykälästä näyttäisi puuttuvan kokonaan toisen valtion virkamiesten 

toimivaltuuksien määräytyminen itsenäisten toimenpiteiden tilanteissa (eli 1 momentin tarkoittamissa tilanteissa). 

Eikö näiltäkin osin olisi kyse suomalaiselle poliisi- ja rajavartiomiehelle kuuluvien toimivaltuuksien käytöstä, mikä 

edellyttäisi nimenomaista säännöstä laissa ? Lakiehdotuksen yksityiskohtaisissa perusteluissa todetaan epämääräisesti 

(ja virheellisesti?), että itsenäisesti toimivilla toisen valtion virkamiehillä olisi "vartijan valtuuksia muistuttavat 

oikeudet". Sisäasiainministeriö toteaa, että itsenäisesti toimiville toisen valtion virkamiehille ei ole haluttu antaa 

muita toimivaltuuksia kuin voimakäyttövaltuudet. Saattajana toimivan toisen valtion virkamiehen tehtävä rinnastuu 

poliisin palveluksessa olevan vartijan tai vankeinhoitolaitoksen palveluksessa olevan vartijan 

vanginkuljetustehtävään. Itsenäisesti toimivan toisen valtion virkamiehen tarvitsemia toimivaltuuksia arvioitaessa on 

sen vuoksi tarkoituksenmukaista tehdä vertailu poliisin palveluksessa olevan vartijan toimivaltuuksiin (laki poliisin 

säilyttämien henkilöiden kohtelusta 15 luku 2 §) ja vankeinhoitolaitoksen palveluksessa olevan vartijan 

toimivaltuuksiin (vankeuslaki 18 luku 6 §). SM on toimittanut hallintovaliokunnalle muokatun ehdotuksen 

ulkomaalaislain muuttamista koskevaksi pykäläksi. 
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Professori Mäenpään asiantuntijalausunto 
 

 

Professori Mäenpää toteaa, että 24 artiklan mukaiset yhteiset operaatiot voisivat laajimmin tulkittuna sääntely 

ainakin teoriassa mahdollistaa sopimusvaltioiden poliisitoiminnan hyvinkin pitkälle viedyn yhtenäistämisen. Tämä ei 

kuitenkaan näyttäisi olevan yhteisten operaatioiden varsinainen tarkoitus, vaan ne olisivat tapauskohtaisia. Viime 

kädessä myös yhteisiin operaatioihin sisältyvän yhteistyöasteen laajuus ja intensiteetti jää siten jokaisen 

sopimusvaltion itsenäisesti päätettäväksi 24(2) artiklan mukaisesti. Sisäasiainministeriö toteaa, että jälkimmäinen 

tulkinta on oikea. Yhteisistä operaatioista sovitaan aina tapauskohtaisesti. Priimin sopimuksen 

täytäntöönpanosopimuksen 14 artiklan 1 kohta sisältää yksityiskohtaiset määräykset niistä seikoista (esim. operaation 

tarkoitus, kohde, osallistuvat viranomaiset ja heidän toimivaltuutensa jne,), joista yhteiseen operaatioon osallistuvien 

sopimuspuolen viranomaisten on sovittava ennen operaatiota. 
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Professori Ojasen lausunto 
 

 

Kuten professori Ojanen toteaa, että sopimuksen mukainen tietosuojan taso vastaa yleiseurooppalaisia erityisesti 

Euroopan neuvoston puitteissa sovittua tietosuojan tasoa. Sopimuksen tietosuojamääräykset on valmisteltu yhdessä 

esim. Itävallan ja Saksan tietosuojavalmutettujen kanssa. 
 

Ojasen mainitseman III pilarin tietosuojaa koskeva puitepäätösehdotuksen osalta voidaan todeta, kuten Ojanen 

lausunnossaan, että hyväksytyksi tullessaan mainittu puitepäätös saa etusijan sopimukseen nähden. Professori Ojasen 

lausuntoon viitaten sisäasiainministeriö toteaa, että sopimuksen soveltamisessa tullaan noudattamaan Suomen 

perustuslain perusoikeussäännöksiä sekä Suomea velvoittavia kv. ihmisoikeussopimuksia. 
 

 

 

Lakivaliokunnan lausunto 
 

 

SM tulee valiokunnan kuulemisessa esitettyjen kirjallisten kommenttien lisäksi toimittamaan kirjallisen vastineen 

lakivaliokunnan 25.1.2007 antamassa lausunnossa esitettyihin HE:n voimaansaattamislain sekä muiden lakiehdotusten 

pykäliä ja niiden perusteluja koskeviin kommentteihin. 
 

 

Perustuslakivaliokunnan lausunto 
 

Sisäasiainministeriöllä ei - luonnollisesti - ole huomautettavaa perustuslakivaliokunnan esittämiin 

valtiosääntöoikeudellisiin näkökohtiin. 

 

Sisäasiainministeriö tulee ottamaan huomioon perustuslakivaliokunnan sekä professori Mäenpään tekemät Priimin 

sopimuksen suomenkielistä tekstiä koskevat huomiot sopimuksen voimansaattamisen ja sopimussarjassa julkaisun 

yhteydessä. Sopimuksen suomenkielinen käännös tullaan tarkistamaan kauttaaltaan ennen sopimuksen julkaisemista 

sopimussarjassa. 
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Yleinen huomio 
 

Erilaisten osittain rinnakkaisten kansainvälisten velvoitteiden implementointi kansalliseen lainsäädäntöön 

helposti hahmottuvalla tavalla on haastava tehtävä. Yksi vaihtoehto on ottaa kansalliseen lainsäädäntöön 

kutakin kansainvälistä velvoitetta koskevat erityiset säännökset. Toinen vaihtoehto on ottaa kansalliseen 

lainsäädäntöön yleisemmät säännökset, joiden sisältöä täsmentää tapauskohtaisesti kyseisessä tapauksessa 

sovellettava kansainvälinen velvoite. Jälkimmäinen vaihtoehto ei välttämättä ole ensimmäistä vaihtoehtoa 

vaikeammin hahmottuva tai epäasianmukaista lainsäädäntöpolitiikkaa. 
 

 

Yksityiskohtaisia huomioita 
 

Voimaansaattamislain 2 § 
 

Osaksi edellä yleisenä huomiona todettuun viitaten ehdotetussa pykälässä on käytetty ilmailulain siviili-

ilmailun turvaamista koskevan 11 luvun peruskäsitettä "lentoasema". Jos katsotaan välttämättömäksi, ei liene 

estettä käyttää myöskään ilmailulain samassa luvussa käytettyä rajatumpaa käsitettä "lentoaseman turvavalvottu 

alue". 
 

Ilmaisun "ilma-alus" on katsottu itsestään selvästi tarkoittavan sitä ilma-alusta, johon turvahenkilö on asetettu. 
 

Ilma-aluksesta poistumisen ja lentoasemalla oleskelun tapahtuminen kansallisen viranomaisen edustajan 

seurassa sekä aseiden varastoiminen ilma-aluksesta poistumisen jälkeen seuraa suoraan Priimin sopimuksen 

määräyksistä, jotka saatetaan nyt lakina voimaan. 
 

Voimaansaattamislain 3 § 
 

Valtuuksien sitominen välttämättömyyteen seuraa yleisesti poliisilain 2 §:n 2 momentista ja voimakeinojen 

käytön osalta erityisesti poliisilain 27 §:n 1 momentista. 



 

 

 

Kun voimakeinoja on käyttämässä vieraan valtion tällaisiin tehtäviin koulutettu virkamies ja kun voimakeinojen 

käyttäminen tapahtuu suomalaisen virkamiehen ohjauksessa, voimakeinojen käyttöoikeuden sitominen 

suomalaisen virkamiehen esteeseen tai ampuma-aseen ehdoton käyttökielto ei liene tarpeen. 
 

Pykäläehdotuksessa on haluttu nostaa päätösvalta voimakäyttövälineen kantamisoikeudesta päällystötasolle 

niissäkin tilanteissa, joissa operaatiota johtaa alempi virkamies. 
 

Voimaansaattamislain 4 § 
 

Pykäläehdotuksen alussa viitataan nimenomaisesti sopimuksen 25 artiklassa tarkoitettuun välittömään 

vaaratilanteeseen. Saman lauseen myöhemmän maininnan uhkaavasta vaarasta on katsottu itsestään selvästi 

tarkoittavan samaa vaaraa. 

Ajoneuvoliikennerekisterilain 17 § 
 

Pykäläehdotusta valmisteltaessa on ollut lähtökohtana, että ulkomaiset lainvalvontaviranomaiset voivat tarvita 

ajoneuvoliikenncrekisteristä samoja tietoja kuin kotimaisetkin lainvalvontaviranomaiset. 

 

Lainsäädäntöpolitiikan asianmukaisuutta koskevan toteamuksen osalta viitataan yleisenä huomiona todettuun. 

 

Rikoslain 16 luvun 20 § 
 

Pykälän 1 ja 2 momentin muutosehdotukset ovat jääneet virheellisesti erilaisiksi. Pykälän 2 momentin 

muutosehdotus tulee oikaista lakivaliokunnan ehdottamalla tavalla. 

SM/Epävirallinen suomennos 19.01.2007 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rajat ylittävän yhteistyön tehostamisesta erityisesti terrorismin, rajat ylittävän rikollisuuden ja laittoman 

muuttoliikkeen torjumiseksi Prumissä, Saksassa 27 päivänä toukokuuta 2005 Belgian kuningaskunnan, Saksan 

liittotasavallan, Espanjan kuningaskunnan, Ranskan tasavallan, Luxemburgin suurherttuakunnan, 

Alankomaiden kuningaskunnan ja Itävallan tasavallan välillä tehdyn sopimuksen täytäntöönpanosopimus 

1 osasto: Soveltamisala ja määritelmät 
 

1. Soveltamisala 
 

Prumin sopimuksen 44 artiklan mukaan tämän täytäntöönpanosopimuksen soveltamisalaan kuuluu 

päättää tarvittavista Prumin sopimuksen hallinnollista ja teknistä täytäntöönpanoa ja soveltamista 

koskevista määräyksistä. 

 

 

2. Määritelmät 
 



 

 

Tässä täytäntöönpanosopimuksessa 

2.1 "Prumin sopimuksella" tarkoitetaan Belgian kuningaskunnan, Saksan liittotasavallan, Espanjan 

kuningaskunnan, Ranskan tasavallan, Luxemburgin suurherttuakunnan, Alankomaiden kuningaskunnan 

ja Itävallan tasavallan välillä Priimissä, Saksassa 27 päivänä toukokuuta 2005 tehtyä sopimusta rajat 

ylittävän yhteistyön tehostamisesta erityisesti terrorismin, rajat ylittävän rikollisuuden ja laittoman 

muuttoliikkeen torjumiseksi; 

2.2 "sopimuspuolella" tarkoitetaan Prumin sopimuksen sopimuspuolta, joka on allekirjoittanut tämän 

täytäntöönpanosopimuksen; 

2.3 Prumin sopimuksen 3, 4 ja 9 artiklassa tarkoitetuilla "hakua", "vertailua" ja "hakua vertailemalla" 

koskevilla "menettelyillä" tarkoitetaan menettelyjä, joiden avulla todetaan, vastaavatko yhden 

sopimuspuolen välittämät DNA- tai sormenjälkitiedot yhden, useamman tai kaikkien muiden 

sopimuspuolten tietokannoissa tallennettuina olevia DNA- tai sormenjälkitietoja; 

2.4 "DNA-tunnisteella" tarkoitetaan kirjain- tai numerokoodia, joka esittää ihmisen analysoidun DNA-

näytteen koodaamattoman osan tunnistamisen mahdollistavia ominaisuuksia eli erityistä kemiallista 

muotoa DNA:n eri kohdissa (lori); 

2.5 "DNA:n koodaamattomalla osalla" tarkoitetaan kromosomialueita, jotka eivät sisällä geneettistä 

ilmentymää eli joiden ei tiedetä sisältävän tietoja erityisistä perinnöllisistä ominaisuuksista; 

2.6 "DNA-viitetiedoilla" tarkoitetaan DNA-tunnistetta ja siihen liittyviä tietoja, jotka eivät ole DNA-

spesifisiä; 

2.7 seuraavat "tiedot eivät ole DNA-spesifisiä": 
 

2.7.1 tunnistuskoodi tai -numero, joka vastaavuuden löytyessä mahdollistaa sen, että sopimuspuolet 

voivat hakea tietokannoistaan henkilötietoja ja/tai muita tietoja, jotka he toimittavat yhdelle, 

useammalle tai kaikille muille sopimuspuolille Prumin sopimuksen 5 artiklan nojalla; 

2.7.2 sopimuspuolikoodi, joka ilmaisee DNA-tunnisteen kansallisen alkuperän; ja 

2.7.3 koodi, joka ilmaisee DNA-tunnisteen tyypin, siten kuin sopimuspuolet ovat vahvistaneet 

Prumin sopimuksen 2 artiklan 2 kohdan mukaan; 

2.8 "tunnistamattomalla DNA-tunnisteella" tarkoitetaan DNA-tunnistetta, joka on saatu rikostutkinnan 

yhteydessä löydetyistä tahroista ja joka kuuluu toistaiseksi tunnistamattomalle henkilölle; 

2.9 "DNA-viitetunniste" on tekninen ilmaisu, ja sillä tarkoitetaan tunnistetun henkilön DNA-tunnistetta, joka 

on tallennettu Priimin sopimuksen 2 artiklan 3 kohdassa tarkoitettuihin kansallisiin DNA-

analyysitiedostoihin; 

2.10 "sormenjälkitiedoilla" tarkoitetaan sormenjälkikuvia, kuvia sormenjälkien latenteista, kämmenjäljistä ja 

kämmenjälkien latenteista ja tällaisten kuvien mallineita {pienet yksityiskohdat), kunhan ne on tallennettu 

ja niitä käsitellään automatisoidussa tietokannassa; 

2.11 "seurantapyynnöllä" tarkoitetaan pyyntöä, jonka sopimuspuoli esittää yhdelle, useammalle tai kaikille 

muille sopimuspuolille silloin, kun vertaillut DNA- tai sormenjälkitiedot vastaavat toisiaan; tarkoituksena 

on saada lisää henkilötietoja tai muita tietoja Priimin sopimuksen 5 ja 10 artiklan mukaisesti; 



 

 

2.12 "ajoneuvorekisteritiedoilla" tarkoitetaan liitteessä CI määritettyjä tietoja, joista sopimuspuolet ovat 

päättäneet, että ne ovat yhteisesti kaikkien käytettävissä jäljempänä 2.13 kohdassa määriteltyä 

automaattista hakumenettelyä varten; 

2.13 "automaattisella haulla" tarkoitetaan menettelyä, jolla tietoihin päästään verkon välityksellä ja jonka 

avulla yhden, useamman tai kaikkien muiden sopimuspuolten tietokantoja voidaan konsultoida Priimin 

sopimuksen 33 artiklan, 1 kohdan 2 alakohdan mukaisesti; 

2.14 "12 artiklan mukaisella järjestelmällä" tarkoitetaan kaikkia niitä teknisiä toimenpiteitä ja toiminnallisia 

näkökohtia, kuten verkkoa, rajapintoja ja turvallisuusasioita, jotka on luotu Priimin sopimuksen 12 

artiklassa tarkoitettua ajoneuvorekisteritietojen vaihtoa varten; 

2.15 "EUCARIS-järjestelmällä" tarkoitetaan eurooppalaista ajoneuvo- ja ajokorttitietojärjestelmää, joka 

perustettiin Luxemburgissa 29 päivänä kesäkuuta 2000 tehdyllä sopimuksella; 

2.16 Priimin sopimuksen 3 artiklan 1 kohdassa, 9 artiklan 1 kohdassa ja 12 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuilla 

"yksittäistapauksilla" tarkoitetaan yksittäistä tutkinta- tai syytetiedostoa; jos tällainen tiedosto sisältää 

useamman kuin yhden DNA-tunnisteen, sormenjälkitiedot tai ajoneuvorekisteritiedot, ne voidaan 

toimittaa yhtenä hakupyyntönä; 

2.17 Priimin sopimuksen 39 artiklaa sovellettaessa "tiedonhaun tai -lähetyksen aiheella" tarkoitetaan tietoa, 

jonka avulla voidaan esittää selkeä yhteys tietyn pyynnön ja sen yksittäistapauksen välillä, jonka 

perusteella pyyntö tehtiin. 

2.18 "TESTA II -tietoliikenneverkolla" tarkoitetaan Euroopan komission hallinnoimia Euroopan laajuisia 

telematiikkapalveluja hallintojen välillä ja mitä tahansa sen muunneltua versiota. 

2 osasto: DNA-tu n liisteet 

 

3. DNA-tunnisteiden koostumus ja vertailu 

3.1 Priimin sopimuksen 2 artiklan soveltamiseksi DN A-viitetiedot, joita on määrä vaihtaa Priimin 

sopimuksen nojalla, koostuvat DNA-tunnisteesta ja tiedoista, jotka eivät ole DNA-spesiiisiä. 

3.2 Sopimuspuolten kansalliset yhteyspisteet toteuttavat ja ottavat käyttöön yhteiset tekniset yksityiskohdat, 

kuten liitteessä A määritellyt vastaavuussäännöt, algoritmit ja sopimuspuolten koodinumerot; 

yksityiskohtia sovelletaan kaikkiin 3.1 kohdassa tarkoitettujen DNA-tunnisteiden hakua ja vertailua 

koskeviin kyselyihin ja vastauksiin. 

3.3 DNA-tunnisteita vertaillaan liitteessä A.l määriteltyjen yhteisten markkereiden perusteella. Pyytävän 

sopimuspuolen automaattista hakua tai vertailua varten toimittamaa DNA-tunnistetta verrataan DNA-

tunnisteisiin, joihin kyselyn kohteena oleva sopimuspuoli antaa pääsyn Priimin sopimuksen 2 artiklan 2 

ja 3 kohdan nojalla. 

3.4 Sopimuspuolet käyttävät hyväkseen voimassa olevia standardeja, kuten eurooppalaista standardijoukkoa 

(ESS) tai DNA:n kohtia koskevaa Interpolin standardijoukkoa (ISSOL). 

 

 



 

 

4. DNA-tietojen pyytämistä ja raportoimista koskevat säännöt 
 

4.1 Priimin sopimuksen 3 ja 4 artiklassa tarkoitettua automaattista hakua tai vertailua koskeva pyyntö 

sisältää ainoastaan seuraavat tiedot: 

4.1.1 pyytävän sopimuspuolen sopimuspuolikoodi; 

4.1.2 pyynnön paivamaara, aika ja viitenumero; 

4.1.3 DNA-tunnisteet ja niihin sisältyvät tiedot, jotka eivät ole DNA-spesiiisiä; ja 

4.1.4 toimitettujen DNA-tunnisteiden tyyppi (tunnistamattomat DNA-tunnisteet tai DNA-

viitetunnisteet). 
 

4.2 Sopimuspuolet tekevät kaiken tarpeellisen, jotta pyynnöissä noudatetaan kaikkia Priimin sopimuksen 2 

artiklan 3 kohdassa tarkoitetuissa ja liitteessä A.3 toistetuissa ilmoituksissa asetettuja ehtoja. 

4.3 Vastaus (vastaavuusraportti) 4.1 kohdassa tarkoitettuun pyyntöön lähetetään pyytävän sopimuspuolen 

kansalliselle yhteyspisteelle, jotta kyseinen sopimuspuoli voi päättää, voiko se tehdä seurantapyynnön. 

Vastaavuusraportti sisältää ainoastaan seuraavat tiedot: 
 

4.3.1 ilmoitus siitä, että löytyi yksi tai useampi vastaavuus (osuma) tai että ei löytynyt yhtään 

vastaavuutta (ei osumaa). 

4.3.2 pyynnön päivämäärä, aika ja viitenumero; 

4.3.3 vastauksen päivämäärä, aika ja viitenumero; 

4.3.4 kyselyn kohteena olevan sopimuspuolen sopimuspuolikoodi; 

4.3.5 pyytävän sopimuspuolen ja kyselyn kohteena olevan sopimuspuolen tiedot, jotka eivät ole 

DNA-spesifisiä: 

4.3.6 toimitettujen DNA-tunnisteiden tyyppi (tunnistamattomat DNA-tunnisteet tai DNA-

viitetunnisteet); 

4.3.7    DNA-tunniste, jolle löytyi vastaavuus, kun kyse on Priimin sopimuksen 4 artiklassa tarkoitetusta 

vertailusta. 

 

4.4 Automaattinen ilmoitus rekisteriosumasta toimitetaan vain silloin, jos automaattisessa haussa tai vertailussa 

on löytynyt vastaavuus liitteessä A.l määritetylle DNA-kohtien vähimmäismäärälle. Kun kyse on Priimin 

sopimuksen 3 artiklan mukaisesta hausta, sopimuspuolten kansallisten yhteyspisteiden on tarkistusta 

varten ryhdyttävä asianmukaisiin toimenpiteisiin kansallisen lainsäädäntönsä mukaisesti. 

 

 

5. Tietoliikenneverkko DNA-tietojen välittämiseksi 

 

Sopimuspuolet vaihtavat keskenään DNA-tietoja sähköisesti TESTA II -tietoliikenneverkon avulla 

liitteessä A.5 määritettyjen teknisten yksityiskohtien mukaan. 

 

 

6. Laadunvalvontatoimenpiteet 
 

Sopimuspuolet ryhtyvät asianmukaisiin toimenpiteisiin varmistaakseen niiden DNA-tunnisteiden 

koskemattomuuden, joihin he antavat pääsyn muille sopimuspuolille tai joita he välittävät niille vertailua 

varten. Tällaiset toimenpiteet on toteutettava noudattaen kansainvälisiä standardeja, kuten ISO 17025 -

standardia. DNA-tunnisteiden rikosteknisten seikkojen on oltava liitteessä A.l määritettyjen 

yksityiskohtien mukaisia. 



 

 

 

3 osasto: Sormenjälkitiedot 
 

7. Sormenjälkitietojen välittäminen 

7.1 Priimin sopimuksen 9 artiklan soveltamiseksi sopimuspuolet mahdollistavat toisten sopimuspuolten 

teknisen pääsyn automaattisiin sormenjälkien tunnistusjärjestelmiinsä ("Automated Fingerprint 

Identification Systems", jäljempänä "AFIS-järjestelmä"). 

7.2 Kohdassa 7.1 mainitut järjestelmät käsittävät ainoastaan rikosten torjumista ja tutkimista varten 

perustetut automaattiset sormenjälkien tunnistusjärjestelmät. Tietoja ei saa välittää hallinnollisista 

tiedostoista. 

7.3 Sormenjälkitietojen digitalisointi ja niiden välittäminen muille sopimuspuolille tehdään rajapinnan 

määrittelyasiakirjassa (Interface Control Document, ICD) määritetyn tiedon tallennusmuodon mukaan 

liitteessä B.l määritellyllä tavalla. Kukin sopimuspuoli varmistaa, että muiden sopimuspuolten 

välittämiä sormenjälkitietoja voidaan verrata sen omien AFIS-järjestelmien 
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7.4     Priimin sopimuksen 9 artiklassa mainitut viitetiedot mahdollistavat yksiselitteisen vastaavuuden 

henkilöön tai rikosasiaan ja pyytävän sopimuspuolen tunnistamisen. 

8.    Tulosten haku ja välittäminen 

8.1 Sopimuspuolet varmistavat, että välitetyt sormenjälkitiedot ovat laadultaan sopivia vertailun tekemiseksi 

AFIS-järjestelmistä. Kyselyn kohteena oleva sopimuspuoli tarkastaa välitettyjen sormenjälkitietojen 

laadun välittömästi täysin automaattista menettelyä käyttäen. Jos tiedot eivät ole sopivia automaattisen 

vertailun tekemiseksi, kyselyn kohteena oleva sopimuspuoli ilmoittaa välittömästi pyytävälle 

sopimuspuolelle. 

8.2 Kyselyn kohteena oleva sopimuspuoli tekee haut pyyntöjen vastaanottamisjärjestyksessä. Pyynnöt on 

käsiteltävä 24 tunnin kuluessa täysin automaattista menettelyä käyttäen. Pyytävä sopimuspuoli voi, jos 

sen kansallinen lainsäädäntö niin edellyttää, pyytää näiden hakujen nopeutettua käsittelyä. Kyselyn 

kohteena oleva sopimuspuoli tekee nämä haut välittömästi. Jos määräaikoja ei pystytä noudattamaan 

kyselyn kohteena olevasta sopimuspuolesta riippumattomista syistä, vertailu on tehtävä välittömästi sen 

jälkeen kun sille ei enää ole estettä. 

8.3 Kyselyn kohteena oleva sopimuspuoli huolehtii, että järjestelmästä voidaan toimittaa täysin 

automaattisesti tieto osumasta tai sen puuttumisesta pyytävälle sopimuspuolelle välittömästi. Osuman 

löytyessä kyselyn kohteen oleva sopimuspuoli toimittaa Priimin sopimuksen 9 artiklan 2 kohdassa 

tarkoitetut sormenjälkitiedot ja viitetiedot kaikista sormenjälkitietojen vastaavuuksista. 

 

 

9. Tietoliikenneverkko sormenjälkitietojen välittämiseksi 

 

Sopimuspuolten on vaihdettava keskenään sähköisesti sormenjälkiin liittyviä tietoja TESTA II -

tietoliikenneverkon avulla liitteessä B.l määriteltyjen teknisten yksityiskohtien mukaisesti. 

 



 

 

 

10. Sormenjälkitietojen automaattisen haun määritelmä ja kapasiteetti 

10.1 Erityyppisten sormenjälkitietojen (ehdokkaiden) enimmäismäärä, joka hyväksytään tarkistettavaksi yhtä 

tietojen siirtämistä kohden, määritellään liitteessä B.2. 

10.2 Jokaisen sopimuspuolen tunnistettavien henkilöiden sormenjälkitietojen maksimaalinen 

tutkimuskapasiteetti päivää kohden määritellään liitteessä B.3. 

10.3 Jokaisen sopimuspuolen sormenjälkien maksimaalinen tutkimuskapasiteetti päivää kohden määritellään 

liitteessä B.4. 

 

4 osasto: Ajoneuvorekisteritiedot 

11.   Hakumenettely ja tietojen välittäminen 

11.1 Priimin sopimuksen 12 artiklan soveltamiseksi sopimuspuolet perustavat kansallisten yhteyspisteiden 

verkon automaattisten hakujen tekemiseksi kunkin ajoneuvorekisteritietokannasta. Tietojen vaihdon 

tekniset ehdot määritellään liitteessä C.3. 

11.2 Priimin sopimuksen määräysten rajoittamatta ja ottaen huomioon erityisesti artiklan 38 ja 39 määräykset 

sopimuspuolet, kukin toimien pyytävänä tai kyselyn kohteena olevana sopimuspuolena, järjestävät 

kansallisten yhteyspisteidensä toimintatavan vilpittömässä mielessä noudattaen sopimuksen määräyksiä 

ja periaatteita. 

11.3 Sopimuspuolten, jotka valitsevat täysin automaattisen pyyntömenettelyn, on varmistettava, että kaikkien 

niiden tekemien pyyntöjen on mentävä niiden sopimuksessa määrätyn kansallisen yhteyspisteen kautta; 

menettelyn on oltava vastuuhenkilön valvonnassa. 

 

 

12.   Tietoliikenneverkko ajoneuvorekisteritietojen välittämiseksi 

12.1 Ajoneuvorekisteritietojen   vaihtamisessa   sopimuspuolet   päättävät   käyttää   TESTA   II 

tietoliikenneverkkoa ja 12 artiklan mukaista järjestelmää varten erityisesti suunniteltua EUCARIS-

ohjelmasovellusta sekä mitä tahansa molempien järjestelmien muunneltua versiota. 

12.2 Kaikista jaettavista kustannuksista, jotka johtuvat 12 artiklan mukaisen järjestelmän hallinnoinnista ja 

käytöstä, mukaan lukien EUCARIS-tekniikkaan liittyvistä kustannuksista, on keskusteltava ja sovittava 

vuosittain. 

 

 

13.     Tekniset ja organisatoriset toimenpiteet henkilötietojen suojan ja tietoturvallisuuden takaamiseksi 

 

Sopimuksen 38 artiklan 2 kohdan mukaiset automaattisen haun tekniset yksityiskohdat tietosuojasta ja -

turvallisuudesta, tietojen luottamuksellisuudesta ja koskemattomuudesta, verkon salaus- ja 

autentisointimenetelmistä sekä automaattisten hakujen luvallisuuden kontrollointimenettelyistä on 

esitetty liitteessä C.2. 



 

 

 

 

5 osasto: Poliisiyhteistyö 
 

14.   Yhteiset operaatiot 
 

14.1 Tehtävänkuvauksen mukaan kaksi sopimuspuolta tai useampi sopimuspuoli voi järjestää Priimin 

sopimuksen 24 artiklassa tarkoitetun yhteisen operaation. Ennen operaation aloittamista sopimuspuolet 

tekevät kirjallisen tai suullisen sopimuksen toimintaa koskevista yksityiskohdista, kuten: 

a) tehtävänkuvauksen mukaisista sopimuspuolten toimivaltaisista viranomaisista 

b) operaation erityisestä tarkoituksesta; 

c) isäntävaltiosta, jossa operaatio toteutetaan; 

d) isäntävaltion maantieteellisestä alueesta, jossa operaatio toteutetaan; 

e) tehtävänkuvauksessa määritellyn operaation kestosta; 

f) lähettävän valtion isäntävaltiolle tarjoamasta erityisavusta, mukaan lukien virkamiehet tai muut 

valtion palveluksessa olevat henkilöt ja materiaalinen ja taloudellinen apu; 

g) operaatioon osallistuvista virkamiehistä; 

h) operaatiosta vastaavasta virkamiehestä; 

i)     lähettävän valtion nimeämien virkamiesten ja muiden sen palveluksessa olevien henkilöiden 

toimivaltuuksista isäntävaltiossa operaation aikana; j)     virka-aseista, ammuksista ja muista 

tarvittavista varusteista, joita lähettävän valtion 

virkamiehet voivat käyttää operaation aikana  liitteessä D.3 määritettyjen sääntöjen 

mukaisesti; 

k)    kuljetusta, majoitusta ja turvallisuutta koskevista logistiikkayksityiskohdista; 

1)     yhteisestä operaatiosta aiheutuvien kustannusten jakamisesta, jos kustannustenjako poikkeaa 

siitä, mitä Priimin sopimuksen 46 artiklassa 

määrätään; m)   muista mahdollisista välttämättömistä 

asioista. 

 

14.2 Sopimuspuolten toimivaltaiset viranomaiset voivat tehdä pyynnön yhteisen operaation järjestämiseksi. 

Kukin sopimuspuoli voi määrittää tulevia pyyntöjä koskevat menettelyt liitteeseen D.l. Jos käytössä ei ole 

mitään yhteisesti vahvistettua menettelyä, selvitetään liitteen D.l mukainen kansallinen yhteyspiste, joka 

voi auttaa muita sopimuspuolia osoittamaan pyyntönsä toimivaltaisille viranomaisille. 

 

 

15.     Rajat ylittävät operaatiot kiireellisissä tilanteissa 
 

15.1.   Liitteessä D.2 luetellaan ne viranomaiset, joille on tehtävä välittömästi ilmoitus Priimin sopimuksen 25 

artiklan 3 kohdan nojalla. 

 

15.2    Jos kyseisten viranomaisten yhteystiedot muuttuvat, muutoksista ilmoitetaan mahdollisimman pian myös 

liitteessä D.2 luetelluille muiden sopimuspuolten yhteyspisteille. 

 

 

16. Virka-aseiden, ammusten ja muiden tarvittavien varusteiden hallussapito ja käyttö 
 



 

 

Kukin sopimuspuoli merkitsee liitteeseen D.3 sellaiset virka-aseet, ammukset ja muut tarvittavat 

varusteet, joiden hallussapito on kielletty Priimin sopimuksen 28 artiklan 1 kohdan kolmannen virkkeen 

mukaan; virka-aseet, ammukset ja muut tarvittavat varusteet, joiden käyttö on kielletty; Priimin 

sopimuksen 28 artiklan 2 kohdan mukaiset oikeudelliset näkökohdat; ja Priimin sopimuksen 28 artiklan 

5 kohdan mukaiset käytännön seikat. 

 

 

6 osasto: Yleiset määräykset 
 

17. Priimin sopimuksen ja täytäntöönpanosopimuksen soveltamista ja täytäntöönpanoa koskeva 

arviointi 

17.1 Priimin sopimuksen 43 artiklan 2 kohdassa määrätty yhteinen työryhmä (Joint Working Group, JWG) tai 

yhteisen työryhmän tähän tarkoitukseen valtuuttama erityinen tekninen työryhmä arvioi Priimin 

sopimuksen ja sen täytäntöönpanosopimuksen hallinnollista ja teknistä soveltamista ja täytäntöönpanoa. 

Arviointi voidaan tehdä minkä tahansa sopimuspuolen pyynnöstä. 

17.2 Ellei yhteinen työryhmä toisin päätä, DNA-ja sormenjälkitietojen automaattista hakua ja vertailua 

koskevat yksityiskohtaiset säännöt arvioidaan tämän täytäntöönpanosopimuksen perusteella kuuden 

kuukauden kuluttua siitä, kun toiminta aloitettiin. Ensimmäinen ajoneuvorekisteritietoja koskeva arviointi 

tehdään kolmen kuukauden kuluttua toiminnan aloittamisesta. Priimin sopimuksen 43 artiklan mukaan 

kyseisiä arviointeja voidaan sen jälkeen tehdä minkä tahansa sopimuspuolen pyynnöstä. 

 

17.3 Priimin sopimuksen 39 artiklan 2 kohdan mukaisesta kirjaamisesta vastaavat viranomaiset tekevät 

pistokokeita niin usein ja siinä laajuudessa kuin on tarpeellista, jotta varmistetaan, että ulkomaisten 

yhteyspisteiden suorittamien Priimin sopimuksen 3, 9 ja 12 artiklan mukaisten automaattisten hakujen 

laillisuutta arvioidaan tehokkaasti. 

 

 

18. Automaattisen tiedonvaihdon saatavuus 
 

Sopimuspuolet pyrkivät kaikin kohtuullisin keinoin ylläpitämään DNA-, sormenjälki- ja 

ajoneuvorekisteritietojen automaattista vaihtoa verkossa ympäri vuorokauden seitsemän päivää viikossa. 

Teknisen vian sattuessa sopimuspuolten asianomaiset yhteyspisteet ilmoittavat siitä toisilleen 

mahdollisimman pian ja sopivat väliaikaisesta vaihtoehtoisesta yhteydenpitotavasta jonkin muun 

sovellettavissa olevan oikeudellisen asiakirjan mukaisesti. Automaattiseen tietojenvaihtoon on palattava 

mahdollisimman pian. 

 

 

19. Täytäntöönpanosopimuksen ja sen liitteiden muuttaminen 

19.1 Sopimuspuolet voivat ehdottaa muutoksia täytäntöönpanosopimukseen ja sen liitteisiin. Ehdotukset 

toimitetaan kaikille muille sopimuspuolille. 

19.2 Jos ehdotettu muutos koskee täytäntöönpanosopimuksen määräyksiä, Priimin sopimuksen 43 artiklan 1 

kohdassa tarkoitettu ministerikomitea hyväksyy sen päätöksellään. 



 

 

19.3 Jos ehdotettu muutos koskee yhtä tai useampaa täytäntöönpanosopimuksen liitettä, Priimin sopimuksen 

43 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu yhteinen työryhmä hyväksyy kyseisen muutoksen. 

19.4 Tämän täytäntöönpanosopimuksen tai sen liitteiden muuttamisesta saavutetaan yksimielisyys, kun läsnä 

ja edustettuina olevat sopimuspuolet pääsevät sopuun ehdotetusta muutoksesta. Näin ollen poissa ja vailla 

edustusta olevat sopimuspuolet eivät estä täytäntöönpanosopimukseen tehtävän muutoksen hyväksymistä. 

Muutos koskee kaikkia sopimuspuolia. 

 

 

20. Voimaantulo; allekirjoittaminen; tallettaja 

20.1 Niiden sopimuspuolten osalta, joiden välillä Priimin sopimus on voimassa, tämä täytäntöönpanosopimus 

tulee voimaan sen jälkeen, kun se on allekirjoitettu jaPriimin sopimuksen 34 artiklan 2 kohdassa määrätyt tarvittavat päätökset on hyväksytty. Muiden sopimuspuolten osalta täytäntöönpanosopimus tulee voimaan Priimin sopimuksen 50 artiklan 1 kohdan ja 51 artiklan 1 kohdan mukaan sen jälkeen, kun Priimin sopimuksen 34 artiklan 

2 kohdassa määrätyt tarvittavat päätökset on hyväksytty. 

20.2 Täytäntöönpanosopimus ja sen liitteet allekirjoitetaan saksan-, espanjan-, ranskan-, hollannin- ja 

englanninkielisenä kappaleena, ja kaikki nämä tekstit ovat yhtä todistusvoimaisia. 

20.3 Tämän täytäntöönpanosopimuksen ja sen liitteiden tallettaja on Saksan liittotasavallan hallitus. 

Implementing Agreement 
 

 

 

 

 

 

of the Treaty between the Kingdom of Belgium, the Federal Republic of Germany, the 

Kingdom of Spain, the French Republic, the Grand Duchy of Luxembourg, the Kingdom of 

the Netherlands and the Republic of Austria on the stepping up of cross-border cooperation, 

particularly in combating terrorism, cross-border crime and illegal migration, signed in Prüm, 

Germany, on 27 May 2005. 

Section 1: Scope and definitions 

Belgian kuningaskunnan puolesta  

Saksan liittotasavallan puolesta  

Espanjan kuningaskunnan puolesta  

Ranskan tasavallan puolesta  

Luxemburgin suurherttuakunnan puolesta  

Alankomaiden kuningaskunnan puolesta  

Itävallan tasavallan puolesta  

Brysselissä 5 päivänä joulukuuta 2006 
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1.    Scope 
 

According to article 44 of the Treaty, the scope of this Implementing Agreement is to 

decide the necessary provisions for the administrative and technical implementation 

and application of the Treaty. 

 

 

2.    Definitions 
 

For the purpose of this Implementing Agreement: 

2.1 "Treaty" means the Treaty between the Kingdom of Belgium, the Federal Republic of 

Germany, the Kingdom of Spain, the French Republic, the Grand Duchy of 

Luxembourg, the Kingdom of the Netherlands and the Republic of Austria on the 

stepping up of cross-border cooperation, particularly in combating terrorism, cross-

border crime and illegal migration, signed in Prüm, Germany, on 27 May 2005; 

2.2 "Party" means a Contracting Party of the Treaty which has signed the present 

Implementing Agreement; 

2.3 the procedures of "search", "comparison" or "searches by comparing" as referred to in 

articles 3, 4 and 9 of the Treaty means the procedures by which it is established whether 

there is a match between respectively DNA data or dactyloscopic data, which has been 

communicated by one Party, with the DNA data or the dactyloscopic data stored in the 

data bases of one, more, or all of the other Parties; 

2.4 "DNA profile" means a letter or a number code which represents a set of identification 

characteristics of the non-coding part of an analysed human DNA sample, i.e. the 

particular chemical form at the various DNA locations (loci); 

2.5 "non-coding part of DNA" means chromosome zones containing no genetic expression, 

i.e. not known to provide information about specific hereditary characteristics; 

2.6 "DNA reference data" means a DNA profile and the linked non DNA specific data; 

2.7 "non DNA specific data" comprises: 
 

2.7.1 an identification code or number allowing, in case of a match, the Parties to 

retrieve personal data and / or other information in their databases in order to 

supply it to one, more or all of the other Parties, pursuant to article 5 of the 

Treaty; 

2.7.2 a Party code to indicate the national origin of the DNA profile, and 

2.7.3 a code to indicate the type of DNA profile as declared by the Parties according 

to article 2 paragraph 2 of the Treaty; 

 

2.8 "unidentified DNA profile" means the DNA profile obtained from stains stemming from 

the investigation of criminal offences and belonging to a not yet identified person; 



 

 

2.9 "reference DNA profile" is used as a technical expression and means the DNA profile of 

an identified person included in the national DNA analysis files according to article 2 

paragraph 3 of the Treaty; 

2.10 "dactyloscopic data" means fingerprint images, images of fingerprint latents, palm prints, 

palm print latents as well as templates of such images (minutiae), as far as they are stored 

and dealt with in an automated database; 

2.11 "follow-up request" means the request addressed by one Party to one, more or all of the 

other Parties in case of a match of compared DNA or dactyloscopic data, in order to 

obtain further personal data and other information according to articles 5 and 10 of the 

Treaty; 

2.12 "vehicle registration data" means the data-set as specified in Annex C.l on which the 

Parties agreed to make them mutually available for an automated search procedure as 

defined in point 2.13 hereafter; 

2.13 "automated searching" means an online access procedure in order to consult, in 

accordance with article 33 paragraph I ,  point 2 of the Treaty, the databases of one, more 

or all of the other Parties; 

2.14 "the system ex article 12" means all technical measures and functional aspects, such as 

network, interfaces and security issues, established for the exchange of vehicle register 

data according to article 12 of the Treaty; 

2.15 "EUCARIS" means the European Vehicle and Driving License Information System as 

established by the relevant Treaty, signed in Luxembourg on the 29
th
 June 2000; 

2.16 "individual cases", as referred to in article 3 paragraph 1, article 9 paragraph I and article 

12 paragraph I of the Treaty, means one single investigation or prosecution file; if such a 

file contains more than one DNA profile, dactyloscopic data or vehicle register data, they 

may be, respectively, transmitted together as one search query; 

2.17 "reason for search or supply of data" means for the application of article 39 of the Treaty, 

an indication which enables to establish a clear link between a particular request and the 

corresponding individual case which gave rise to the request; 

2.18 "TESTA II communication network" means the "Trans European Services for Telematics 

between Administrations" managed by the European Commission, as well as any 

modified version of it. 

Scction 2: DNA profiles 
 

3. Composition and comparison of DNA profiles 

3.1 For the purpose of the implementation of article 2 of the Treaty, the DNA reference data 

which are to be exchanged under the terms of the Treaty are composed of a DNA profile 

and the non DNA specific data. 
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3.2 A set of common technical specifications, including matching rules, algorithms and 

Parties code numbers, as defined in Annexes A, will be implemented and deployed at the 

national contact points of the Parties and will be applied to all queries and answers related 

to searches and comparisons of DNA profiles, as referred to in point 3.1. 

3.3 DNA profiles will be compared on the basis of shared markers as defined in Annex A.l. 

Any DNA profile transmitted for automated search or comparison by the requesting Party 

will be compared with any DNA profile made available by the requested Parties pursuant 

to article 2 paragraphs 2 and 3 of the Treaty. 

3.4 The Parties make use of existing standards such as the European Standard Set (ESS) or the 

Interpol Standard Set of Loci (ISSOL). 
 

 

4. DNA requesting and reporting rules 

 

4.1 The query for an automated search or comparison, as referred to in articles 3 and 4 of 

the Treaty, solely includes the following information: 

4.1.1 the Party code of the requesting Party; 

4.1.2 the date, the time and the reference number of the query; 

4.1.3 the DNA profiles and their non DNA specific data; 

4.1.4 the type of DNA profiles transmitted (unidentified DNA profiles or reference 

DNA profiles). 
 

4.2 The Parties do the necessary so that queries are in full compliance with the conditions 

imposed by the declarations referred to article 2 paragraph 3 of the Treaty and reproduced 

in Annex A.3. 

4.3 The answer (matching report) to the query referred to in point 4.1 will be sent to the 

national contact point of the requesting Party in order to determine if a follow-up request 

may be made. A matching report contains solely the following information: 
 

4.3.1 the indication whether there was one or more matches (hit) or not (no hit); 

4.3.2 the date, the time and the reference number of the query; 

4.3.3 the date, the time and the reference number of the answer; 

4.3.4 the Party code of the requested Party; 

4.3.5 the non DNA specific data of the requesting and the requested Party; 

4.3.6 the type of DNA profiles transmitted (unidentified DNA profiles or reference 

DNA profiles); 

4.3.7 in the case of a comparison according to article 4 of the Treaty, the matched 

DNA profile. 

 

4.4 Automated notification of a hit is only provided on condition that the automated search or 

comparison has resulted in a match of a minimum of loci as set out in Annex A.l. In the 

case of a searching according to article 3 of the Treaty, for verification purposes, national 

contact points of the Parties shall take appropriate measures in compliance with their 

national law. 

 

 

5. Communication network for transmission of DNA data 



 

 

 

The electronic exchange of DNA related data amongst the Parties are deployed by the use 

of the "TESTA II" communication network according to the technical specifications as set 

out in Annex A.5. 

 

 

6. Quality control measures 
 

The Parties take appropriate measures to guarantee the integrity of the DNA profiles made 

available to the other Parties or transmitted for comparison. These measures shall be in 

compliance with international standards, such as ISO 17025, The forensic aspects of these 

DNA profiles have to comply with the specifications set forth in Annex A.l. 

 

Section 3: Dactyloscopic data 7.      

Transmission of dactyloscopic data 

7.1 For the purpose of the implementation of article 9 of the Treaty, the Parties establish a 

mutually accessible technical entry to their "automated fingerprint identification 

systems" (called hereafter "AFIS"). 

7.2 The systems mentioned in point 7.1 only include automated dactyloscopic identification 

systems established for the prevention and investigation of criminal offences. Data from 

administrative files must not be transmitted. 

7.3 The digitalisation of dactyloscopic data and its transmission to other Parties is carried 

out according to the data format specified in the "Interface Control Document (ICD)" as 

defined in Annex B.l. Each Party ensures that the dactyloscopic data transmitted by the 

other Parties can be compared with the reference data of its own AFIS. 

7.4 The references as referred to in article 9 of the Treaty allow the univocal correspondence to a 

person or a criminal case, as well as the identification of the requesting Party. 
 

 

S.    Search and transmission of results 

8.1 The Parties ensure that the transmitted dactyloscopic data is of a suitable quality for a 

comparison by AFIS. The requested Party checks the quality of the transmitted 

dactyloscopic data without delay by a fully automated procedure. In case of data being not 

suitable for an automated comparison, the requested Party informs the requesting Party 

without delay. 

8.2 The requested Party conducts the searches in the order in which requests were received. 

Requests have to be processed within 24 hours by a fully automated procedure. The 

requesting Party may, if its national law so demands, ask for an accelerated processing of 

these searches. The requested Party conducts these searches without delay. If deadlines 

cannot be met for reasons the requested Party is not responsible, the comparison need to 

be carried out without delay as soon as the impediments have been removed. 
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8.3 The requested Party takes care that the system is able to transmit in a fully automated way 

any hit or no-hit without delay to the requesting Party. In case of a hit, it transmits the 

dactyloscopic data and the references referred to in article 9 paragraph 2 of the Treaty for 

all matches between dactyloscopic data. 
 

 

9. Communication network for transmission of dactyloscopic data 
 

The electronic exchange of dactyloscopic related data between the Parties have to be 

executed by the use of the "TESTA II" communication network, according to the 

technical specifications as set out in Annex A.5. 
 

 

10. Definition and capacities ©f automated searching of dactyloscopic data 

10.1 The maximum amount of the different types of dactyloscopic data (candidates) accepted 

for verification per transmission is set out in Annex B.2. 

10.2 The maximum research capacities per day for dactyloscopic data of identified persons of 

each Party are set out in Annex B.3. 

10.3 The maximum research capacities per day for dactyloscopic traces of each Party are set 

out in Annex B.4. 

Sccrion 4: Vehicle registration data 
 

11. Search procedure and transmission of data 

11.1 For the purpose of article 12 of the Treaty, the Parties set up a network of national contact 

points in order to conduct automated searches in their respective vehicle registration data 

bases. The technical conditions of the data exchange are set out in Annex C.3. 

11.2 Without prejudice to the Treaty's provisions, and taking into account specifically the 

provisions of articles 38 and 39, the Parties, acting respectively as requesting or requested 

Party, organise the mode of operation of their national contact points, in good faith to the 

Treaty's provisions and principles. 

11.3 The Parties opting for an entirely automated requesting procedure have to assure that all 

their requests have to pass through their national contact point provided for by the Treaty, 

which has to be under the supervision of a responsible officer. 

 

 

12. Communication network for transmission of vehicle registration data 

12.1 As a means for the electronic exchange of vehicle registration data, the Parlies decide to 

use the "TESTA II" communication network and a for the purposes of the system ex 

article 12 especially designed EUCARIS software application, as well as any modified 

version of both systems. 



 

 

12.2 All costs to be shared emanating from the management and the use of the system ex article 

12, including the costs related to the EUCARIS technology, have to be discussed and 

agreed upon on an annual basis. 

 

 

13.     Technical and organisational measures to protect personal data and data security 

 

The technical specifications of the automated search, as referred to in article 38 

paragraph 2 of the Treaty, concerning data protection, security, confidentiality and 

integrity, the network encryption and authorisation procedures as well as the checking 

procedures for the admissibility of automated searches are detailed in Annex CJ2. 

Scction 5: Police cooperation 
 

14.   Joint operations 
 

14.1 By mission statement, two or more Parties may set up a joint operation as referred to 

in article 24 of the Treaty. Before the start of the operation, they make written or 

verbal arrangements about the operational modalities, such as: 

a) the competent authorities of the Parties to the mission statement; 

b) the specific purpose of the operation; 

c) the host State where the operation takes place; 

d) the geographical area of the host State where the operation takes place; 

e) the period covered by the operation mission statement; 

i) the specific assistance to be provided by the seconding State to the host State, 

including officers or other officials, material and financial elements; 

g) the officers participating in the operation; 

h) the officer who will be in charge of the operation; 

i) the powers the officers and other officials of the seconding State may exercise 

in the host Party during the operation; 

j) the particular arms, ammunition and equipment the seconding officers may use during 

the operation in accordance to the rules laid out in Annex D.3; 

k)    the logistic modalities concerning transport, accommodation and security; 

1) the bearing of costs of the joint operation if it differs from the provision of article 46 

of the Treaty; 

m)   any other possible elements required. 

 

14.2 A request for the setting up of a joint operation may be made by the competent 

authorities of any of the Parties. In Annex D.I, each Party may set out the procedures 

for incoming requests. If there is no fixed procedure, a national contact point 

according to Annex D.l is identified that can help the other Parties to address their 

requests to the competent authorities. 
 

 

15.     Cross-border operations in the event of imminent danger 
 

15.1.  The authorities to be notified without delay, as stipulated in article 25 paragraph 3 of the 

Treaty, are set out in Annex D.2. 
 

15.2   Any modification of the contact details of these authorities is communicated as soon as 

possible to the contact points of the other Parties listed also in Annex D.2. 
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16.   The carrying and use of arms, ammunition and equipment 
 

In Annex D.3, each Party lists the particular arms, ammunition and equipment which are 

prohibited to be carried, according to article 28 paragraph I, 3rd phrase of the Treaty, the 

particular arms, ammunition and equipment which are prohibited to be used and the 

legal aspects according to article 28 paragraph 2 of the Treaty, as well as the practical 

aspects according to article 28 paragraph 5 of the Treaty. 
 

 

Section 6: General provisions 
 

17. Evaluation of the application and the implementation of the Treaty and the 

Implementing Agreement 

17.1 The evaluation of the administrative and technical application and implementation of the 

Treaty and the Implementing Agreement is executed by the Joint Working Group as 

provided for in article 43 paragraph 2 of the Treaty, or by any specific technical working 

group mandated for this purpose by the Joint Working Group. Such an evaluation may be 

executed at the request of any of the Parties. 

17.2 The modalities of the automated searching and comparison of DNA and dactyloscopic 

data will be evaluated, unless otherwise decided upon by the Joint Working Group, six 

months after the beginning with activities on the basis of this Implementing Agreement. 

For vehicle registration data, this first evaluation will lake place three months after the 

beginning with activities. Subsequently, such evaluations may take place at the request of 

any Party according to article 43 of the Treaty. 

17.3 The bodies responsible for recording under article 39 paragraph 2 of the Treaty shall carry 

out random checks in such a frequency and to the extent necessary to ensure an effective 

evaluation of the lawfulness of automated searches carried out according to articles 3,9 

and 12 of the Treaty by the respective foreign contact points. 

 

 

18. Availability of automated data exchange 
 

The Parties provide all reasonable efforts to maintain upright the automated on-line 

exchange of DNA, dactyloscopic and vehicle register data on the basis of a 24 hours per 

day and 7 days per week availability. In case of a technical failure, the relevant contact 

points of the Parties inform each other as soon as possible and agree upon a temporary 

alternative mean of communication, according to any other applicable legal instrument. 

The automated exchange of data has to be restored as quickly as possible. 
 

 

19. Modification of the Implementing Agreement and its Annexes 
 

19.1 Modifications to this Implementing Agreement and its Annexes may be proposed by any 

Party. Such proposals are communicated to all other Parties. 
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19.2 If the proposed modification relates to the provisions of the Implementing Agreement, it is 

adopted by a Decision of the Committee of Ministers according to article 43 paragraph 1 

of the Treaty. 

19.3 If the proposed modification relates to one or more of the Annexes of the Implementing 

Agreement, it is adopted by the Joint Working Group provided for in article 43 paragraph 

2 of the Treaty. 

19.4 For the purpose of the modification of this Implementing Agreement or its Annexes, 

unanimity is reached when the attendant and represented Parties agree on the proposed 

modification. Consequently, absent and not represented Parties do not prevent the 

adoption of a modification of the Implementing Agreement. Such a modification applies 

to all Parties. 

 

 

20.   Taking effect; Signing; Depositary 

20.1 For the Parties for which the Treaty entered into force, this Implementing Agreement 

takes effect after its signature, as well as the adoption of the necessary Decisions provided 

for in article 34 paragraph 2 of the Treaty. For the other Parties, it will take effect 

according to article 50 paragraph 1, respectively article 51 paragraph 1, of the Treaty and 

after the adoption of the necessary Decisions provided for in article 34 paragraph 2 of the 

Treaty. 

20.2 This Implementing Agreement, with its Annexes, will be signed in the German, Spanish, 

French, Dutch and English languages, which are all equally authentic. 

20.3 The Government of the Federal Republic of Germany acts as depositary for this 

Implementing Agreement and its Annexes. 
 

 

 

Brussels, the 5 December 2006 
 

 

 

For the Kingdom of Belgium 

 

 

For the Federal Republic of Germany 
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Attn exes A Automated searching for 

DNA profiles 

 

 

 

 

Annex  A. l  
 

 

DNA re lated  Forens ic  I ssues ,  Match ing  Rules  and 

Algor i thms  
 

 

 

 

Introduction 
 

This document contains the requirements for DNA-profiles which are to be exchanged under the 

terms of the Treaty as well as the rules for matching and reporting. To enhance the 

exchangeability, existing (European and Interpol) standards are used. 

 

 

 

 

Properties of DNA-profiles 
 

The DNA profile contains 24 pairs of numbers representing the alleles of 24 loci which are also 

used in the DNA-procedures of Interpol. The names of these loci are shown in the following 

table: 
 

VWA THQ1- D21S1L FGA 3D8S117? D3S.1358 P18S5T Amelogenin 

TPOX CSFIPO D13S3I7 D7S820 D5S818 DÏ6S539 D2S1338 D19S433 

Penta D Penta E FES F13A1 F13B SE33 CD4 GABA 

 

The 7 grey loci in the top row are named the European Standard Set of Loci (ESS/ISSOL). The 

DNA-profiles made available by the Parties for searching and comparison as well as the DNA-

profiles sent out for searching and comparison must contain at least 6 of 7 

ESS/ISSOL loci and may contain the 17 other loci or blanks depending on their availability. In 

order to raise the accuracy of matches, it is recommended that all available alleles be stored in 

the indexed DNA profile data pool. 



- 6 9  -  

 

 

Mixed profiles or incomplete loci are not allowed so the allele values of each locus will consist 

of only 2 numbers, which may be the same in the case of homozygosity at a given locus. 

 

Wild-cards and Micro-variants are to be dealt with upon the following rules: 

• Any non-numerical value contained in the profile (e.g. "o", "f"r", "na", "nr" or "un") will be 

automatically converted to a wild-card and searched against all. 

• Only numerical values "0", "1" or "99" contained in the profile will be automatically 

converted to a wild-card and searched against all. 

• If 3 alleles are provided for one locus the first allele will be accepted and the remaining 2 

alleles converted to R (wild-card) and searched against all. 

• When wild-card values are provided for allele 1 or 2 then both permutations of the numerical 

value given for the locus will be searched (e.g. 12,R could match against 12,14 or 9,12). 

• Pentnucleotide (Penta D, Penta E & CD4) micro-variants will be matched according to the 

following: 

x.l =x, x.l,x.2 x.2 = x.l, 

x.2, x.3 x.3 = x.2, x.3, 

x.4 x.4 = x.3, x.4, x+1 

• Tetranucleotide (the rest of the Interpol database loci are tetranucleotides) micro-variants 

will be matched according to the following: 

x.l =x, x.l, x.2 x.2 = x.l, 

x.2, x.3 x.3 = x.2, x.3, 

x+1 

 

Matching rules 
 

The comparison of 2 DNA-profiles will be performed on the basis of the loci for which a pair of 

allele values is available in both DNA-profiles. At least 6 loci of the ESS/ISSOL (exclusive of 

amelogenin) must be available in both DNA-profiles. 
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A full match is defined as a match, when all allele values of the compared loci commonly 

contained in the requesting and requested DNA-profiles are the same. A near match is defined 

as a match, when the value of only one of the all compared alleles is different in the 2 DNA 

profiles. A near match is only accepted if there are at least 6 fully matched loci in the 2 

compared DNA profiles. The reason for a near match may be: 

• A human typing error at the point of entry of one of the DNA-profiles in the search request 

or the DNA-database, 

• an allele-determination or allele-calling error during the generation procedure of the DNA-

profile. 

 

 

 

Reporting rules 
 

 

Both full matches and near matches will be reported. 
 

The matching report will be sent to the requesting national contact point and will also be made 

available to the requested national contact point (to enable it to estimate the nature and number 

of possible follow-up requests for case and/or personal data associated with the DNA-profile 

corresponding to the hit). 

Annex  A.2  Party  Code  

Number  Table  

 

 

 

Within the framework of the Treaty, it is decided to adopt ISO 3166-1 alpha-2 code for setting 

up the domain names and other configuration parameters required in the Priim DNA data 

exchange applications over a closed network. 

 

ISO 3166-1 alpha-2 codes are two-letter Party codes. They form the best known part of the 

standard ISO 3166-1 and (with a few changes) are used for Internet domain names. 
 

Party Names Code 

Belgium BE 

Germany DE 



 

 

Spain ES 

France FR 

Luxembourg LU 

The Netherlands 
■V TT 

iNL, 

Austria AT 
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Annex  A .3  

Funct iona l  Process  and  Workf low  Analys is  1.   

WORKFLOW 

This chapter contains the description of the workflow during the automated searching and 

comparison procedures of all the Parties databases (so called Prüm consultation), in compliance 

with the points 4.3 and 4.4 of the Implementing Agreement. 

1.1 Data Transmission Procedure according to article 3 of the Treaty: 

1.1.1     Unidentified DNA profile 

 

> In case of a HIT in the national database on a reference DNA profde - no transmission. 

^ In case of a HIT in the national database with another unidentified DNA profile — no 

transmission. The comparison will be made in the framework of the procedure provided 

for in article 4 of the Treaty. 

> In case of a NO-HIT in the national database - transmission to all databases if allowed 

by the Parties national legislation: 

- HIT on a reference DNA profile: automated notification of the HIT and 

transmission of profile(s) valuefs). 

- HIT on an unidentified DNA profile: automated notification of the HIT and 

transmission of profile(s) value(s). 

- A note may be added in all national databases where a HIT was made - start of 

consultation process. 

- NO-HIT: automated NO-HIT notification. 

 

 

1.1.2     Reference DNA profile 

> In case of a HIT in the national database on a reference DNA profile - no transmission. 

> In case of a HIT in the national database on an unidentified DNA profile - no 

transmission excepted if a note is added. 

> In case of a HIT in the national database on a noted unidentified DNA profile - HIT 

abroad: second step of consultation process. 



 

 

> In case of a NO-HIT in the national database - transmission to all databases if allowed 

by the Parties national legislation: 

-HIT on a reference DNA profile: automated notification of the HIT and 

transmission of profile(s) values. -HIT on an unidentified DNA profile: automated 

notification of the HIT and 

transmission of profile(s) value(s). 

- NO-HIT: automated NO-HIT notification. 

 

 

1.2 Data Transmission Procedure according to article 4 of the Treaty: 
 

As a first step, if allowed by the Parties national legislation, a search of all unidentified DNA 

profiles from crime scenes against the entire data stock of the Parties is made. Mass search for 

control purposes is possible later on. 

> The initial comparison shall be made with unidentified DNA profiles. 

> The following cases can occur: 
 

- In case of a HIT in the foreign databases on a reference DNA profile: automated 

notification of the HIT and transmission of profile(s) value(s) -second step of 

consultation process. 

- In case of HIT in the foreign databases on an unidentified DNA profile: automated 

notification of the HIT and transmission of profile(s) value(s) -second step of 

consultation process - it will be up to each Party to decide whether a note should be 

added in the databases. Following each Party's initiative, a special mention can be 

left in a database when a hit on an unidentified DNA profile occurred between a 

national DNA database and another Parties' DNA database. 

 

- In case of NO-HIT in the foreign databases: as the Treaty allows to regularly perform 

the comparisons, each Party will decide on the procedure (volume and frequency) 

to be undertaken for the comparison foreseen in article 4. 

> If the national databases contain several identical profiles from different crimes, the 

requesting Party will transmit only one of these profiles for the matching process in 

order to avoid unnecessary duplication of work. 
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> Further details of this matching procedure referred to in article 4 of the Treaty shall be 

bilaterally agreed upon between the competent authorities. 

 

 

 

2.   FUNCTIONAL ANALYSIS: FIRST STEP 
 

 

2.1 Declarations made in virtue of article 2 (3) of the Treaty: 
 

 

AUSTRIA: Austria allows the national contact points of the other Parties access to the DNA 

reference data in its DNA analysis files, with the power to conduct automated searches by 

comparing DNA profiles, exclusively for the purpose of prosecuting criminal offences meeting 

the prerequisites for the issue of a European arrest warrant according to Article 2, paragraph 1 

or 2, of the Council Framework Decision of 13 June 2002 on the European Arrest Warrant and 

the Surrender Procedures between Member States, Official Journal No. L 190 of 18 July 2002,1. 

BELGIUM: Belgium will only make the DNA database of convicted offenders available to 

requesting Parties. 

GERMANY: Pursuant to Article 2 (3) of the Treaty, Articles 2 to 6 thereof apply to the national 

DNA analysis file for the Federal Republic of Germany, which as a combined application is 

maintained at the Federal Criminal Police Office under Sections 2, 7 and 8 of the Federal 

Criminal Police Office Act and in the framework of the co-operation between the Federal 

Government and the Länder in criminal matters. The DNA analysis file is designed to attribute 

scene-of-crime marks to known criminal offenders with the aim of investigating criminal 

offences. For the purpose of data matching in the framework of the Treaty, solely reference data 

pursuant to Article 2 (2) sentence 2 of the Treaty is made available. Thus it is a subset of the 

data recorded in the DNA analysis file. 

SPAIN: In accordance with article 2 (3) of the Treaty, articles 2 to 6 of the Treaty will apply to 

the file INT-SAIP, dependent of the Secretary of State of Security of the Ministry of the Interior 

of Spain. The purpose of this file is assistance to Justice Administration in investigations, by 

means of the genetic identification of biological traces and the identification of samples from 

known sources. This file stores information of criminal offences, identification and personal 

data. However, in accordance with article 2 (2) of the Treaty, only reference data from which 

the data subject cannot be directly identified will be made available to the Parties. 

FRANCE: The consultation of the database is not allowed for minor offences (i.e., 

contravention). 



 

 

NETHERLANDS: The Netherlands shall ensure the availability of reference data from its 

National DNA-analysis file for suspects, convicted offenders, deceased victims and biological 

stains from unsolved crimes. 

LUXEMBOURG: For the purposes of automated DNA searching and comparison in 

compliance with the Treaty, Luxembourg grants the national contact points of the other Parties 

access to the DNA reference data of its two DNA databases as set up by the law of 25
lh
 August 

2006 concerning DNA profiling in criminal matters: the DNA criminal database (including, 

inter alia, unidentified DNA profiles and the DNA profiles of suspected persons implied in an 

ongoing criminal investigation) and the DNA database of convicted offenders. 

 

 

2.2 Volume/number of consultations 
 

In order to implement efficiently the Treaty, each Party should be prepared to face the flow of 

requests which will occur. 

 

Therefore, each Party made an estimation of the requests to which its own system will have to 

answer and an estimation of the consultations that it will make in the databases of the other 

Parties. 

Estimated volume of 

consultations / year 

AT BE FR DE LU NL ES 

Unidentified DNA 

profiles 

6 000 2 000 5 000 30 000 500 6000 6 000 

Reference DNA 

profiles 

12 000 5 000 100 000 45 000 500 12 000 / 

 

2.3 Availability of the system 
 

The queries should reach the targeted database in the chronological order of arrival while 

the answer should reach the requesting Party within 15 minutes of the arrival of the 

query. 

 

 

 

3.   FUNCTIONAL ANALYSIS : SECOND STEP 
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When a Party receives a positive answer, the DNA expert undertakes a comparison 

between the values of the profile which was submitted in question and the values of the 

profile(s) which will be transmitted as an answer. The expert validates and checks the 

evidential value of the profile. 

 

 

Legal assistance procedures start after a "full match" or a "near match" is obtained 

during the automated consultation phase and after validation of an existing match 

between two profiles. 

Annex  A .4 DNA Interface  Contro l  

Document  ( ICD)  

 

 

 

 

1.        Introduction 

 

 

 

1.1. Objectives 

 

The purpose of this Annex is to define the requirements for the exchange of DNA profile 

information between the DNA database systems of all Parties. The header fields are defined 

specific for the Prum DNA exchange, the data part is based on the DNA profile data part in the 

XML schema defined for the Interpol DNA exchange gateway. 

 

It is agreed to exchange data by SMTP (Simple Mail Transfer Protocol), using a central relay 

mail server provided by the network provider. The XML file is transported as mail body. 

 

 

1.2. Scope 

 

This ICD defines the content of the message (mail) only. All network-specific and mail-specific 

topics are defined uniformly in order to allow a common technical base for the DNA data 

exchange. 

 

Within this common definitions should be at least defined: 

• The format of the subject field in the message to make an automated processing of the 

messages possible, 



 

 

• if content encryption is necessary and if yes which methods should be chosen, 

• the maximum length of messages. 

 

 

1.3. XML STRUCTURE AND PRINCIPLES 

 

The XML message is structured into 

• header part, which contains information about the transmission and 

• data part, which contains profile specific information + the profile itself. 
 

The same XML schema should be useable for request and response. Fore purposes of complete 

checks of unidentified DNA profiles (Art. 4) it should be possible to send a batch of profiles in 

one message. A maximum number of profiles within one message must be defined. The number 

is depending from the maximum allowed mail size and should be defined after selection of the 

mail server. 

 

XML example: 
 

 

 

<?version=" 1.0" standalone="yes"?> 

<PRTJEMDNAx xmlns:msxsl="urn :schcmas-microsoft-com:xsIt" 

xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> 

<header> 

(...) 

</header> 

<datas> 

(...) 

</datas> 

[<datas> 

(....) 

</datas>  ] 

datas structure repeated, if multiple profiles sent by a 

single SMTP message, only allowed for Art. 4 cases 

</PRUEMDNAx 

2. XML STRUCTURE DEFINITION 
 

The following definitions are for documentation purposes and better readability, the real binding 

information is provided by an XML schema file (PRUEM DNA.xsd). 

2.1. SCHEMA PRUEMDNAX 

http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance
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It contains the following fields: 
 

Fields Type Description 

header PRUEM_header Occurs: 1 

datas PRUEM_datas Occurs: I ... 500 

 

 

 

2.2. Content of Header structure 

 

 

 

2.2.1.       PRUEM_hcader 
 

This is a structure describing the XML file header. It contains the following fields: 
 

Fields Type Description 

type PRUEM_header_type Type of the XML file 

direction PRUEM_header_dir Direction of message flow 

Ref String Reference of the XML file 

Generator String Generator of XML file 

schema version String Version number of schema to use 

Requesting PRUEM_header_info Requesting Party info 

Requested PRUEM_header_info Requested Party info 

2.2.2.       PRUEM_hcadcr_type 
 

Type of data contained in message, value can be: 
 

Value Description 

M Multiple Profiles (Art. 4) 

S Single Profile (Art. 3) 

2.2.3.       PRUEM_hcadcr_dir 

Type of data contained in message, value can be: 

Value Description 

R Request 

A Answer 

 

2.2.4.       PRUEMJheadcrJnfo 
 

Structure to describe Party + message date/time. It contains the following fields: 
 

Fields Type Description 

SourceJSOCODE string ISO 3166-2 code of the Party 

DestinationJSOCODE String  

REQUESTID String unique Identifier for a request 

date date Date of creation of message 

time Time Time of creation of message 

 

 

 

2.3.  CONTENT OF PRUEM PROFILE DATAS 
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2.3.1.       PRUEM_datas 
 

This is a structure describing the XML profile data part. It contains the following fields: 
 

Fields Type Description 

date Date Dale profile stored 

type PRUEM_datasJy Type of profile 

 pe  

result 
PRUEM_datas_res 

ult 

Result of query 

agency String 
Name of corresponding unit responsible for 

the profile 

PROFILEIDENT String Unique Party profile ID 

Message String Error Message, if result = E 

Profile 
IPSG_DNA_profil e If direction = A (Answer) AND 

result ^ H (Hit) empty 

MATCHJD String 
In case of a HIT PROFILE_ID of the 

requesting profile 

QUALITY 
PRUEM_hitqualit 

yjype 

Quality of Hit 

HITCOUNT Integer Count of matched Alleles 

 

2.3.2.    PRUEM_hitquality_rype 
 

Value Description 

0 
Referring original requesting profile: 

1. Case "No Hit": original requesting profile sent back 

only; 

2. Case "Hit": original requesting profile and matched 

profiles sent back, in compliance with the points 4.3.7 

and 4.4 of the Implementing Agreement. 

1 Equal in all available alleles without wildcards 

2 Equal in all available alleles with wildcards 

3 Hit with Deviation (Microvariant) 

4 Hit with mismatch 

 

 

 

2.3.3.     PRUEM_data_typc 
 

Type of data contained in message, value can be: 

Value Description 

P Person profile 

S Stain 
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2.3.4.    PRUEM_data_result 

Type of data contained in message, value can be: 
 

Value Description 

U Undefined, If direction - R (request) 

H Hit 

N No Hit 

E Error 

 

 

 

2.3.5.    IPSG_DNA_profiIc 

Structure describing a DNA profile. It contains the following fields: 
 

Fields Type Description 

ESSJSSOL IPSG_DNA_ISSOL 
Group of loci corresponding to the ISSOL 

(standard group of Loci of Interpol) 

additionaljtoci IPSG_DNA_additional_loci Other loci 

Marker String Method used to generate of DNA 

profi!e_id String Unique identifier for DNA profile 

2.3.6.     IPSG_DNA_ISSOL  

Structure containing the loci of ISSOL (Standard Group of Interpol loci). It contains the 

following fields:   

Fields Type Description 

Vwa IPSG_DNA_locus Locus vwa 

thOl IPSG_DNA_locus Locus thOl 

D2Isll IPSG_DNA_locus Locus d21sl 1 

Fga IPSG_DNA_locus Locus fga 

d8sl!79 IPSG_DNA_locus Locus d8sl!79 

d3sl358 IPSG_DNA_locus Locus d3sl358 

d!8s51 IPSGJDNAJocus Locus dl8s51 

Amelogenin IPSGJDNAJocus Locus amelogin 

2.3.7.     IPSG_DNA_additiona!_loci  

Structure containing the other loci. It contains the following fields: 

Fields Type Description 

Tpox IPSG_DNA_locus Locus tpox 

csflpo IPSG_DNA_locus Locus csflpo 

d!3s317 IPSGJDNAJocus Locus dl3s317 

d7s820 IPSG_DNA_locus Locus d7s820 

d5s818 IPSGJDNAJocus Locus d5s818 

dl6s539 IPSG_DNA_locus Locus dl6s539 

d2sl338 IPSG_DNA_locus Locus d2sl338 

dl9s433 IPSG_DNA_locus Locus dl9s433 

penta_d IPSG_DNA_locus Locus penta_d 

pentaje IPSG_DNA_iocus Locus penta_e 
res 

Tnop r\\i A irovj_iJ'i'Nrt_iui;ua 
T _____ „ r„„ 

j^uuua lea 

fl3al IPSG_DNA_locus Locus f!3al 

fl3b IPSG_DNA_locus Locus fl3b 
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se33 IPSG_DNA_locus Locus se33 

cd4 IPSG_DNA_locus Locus cd4 

Gaba IPSG_DNA_locus Locus gaba 

 

 

 

2.3.8.     IPSG_DNA_locus 
 

Structure describing a locus. It contains the following fields: 
 

Fields Type Description 

low_al!ele String Most low value of an allele 

high_allele String Most high value of an allele 

 

Annex  A.5  
 

 

Appl icat ion ,  Secur i ty  and Communicat ion  Arch i tec ture  

1. Overview 

 

In implementing applications for the DNA data exchange within the frame of the Treaty, it has 

been decided to use a common communication network, which will be logically closed among 

the Parties. In order to exploit this common communication infrastructure by sending requests 

and receiving replies in a more effective way, an asynchronous mechanism to convey DNA and 

dactyloscopic data requests in a wrapped SMTP e-mail message is adopted. In fulfillment of 

security concerns, the mechanism sMIME as extension to SMTP functionality will be used to 

establish a true end-to-end secure tunnel over the network. 

 

The operative TESTA II (Trans European Services for Telematics between Administrations) 

has been chosen as the communication network for data exchange among the Parties. TESTA II 

is currently under the responsibility of the European Commission. In consideration of eventual 

different locations, where national DNA databases and the current national access points of 

TESTA II reside in the Parties sites, two options may be adopted to get the access to the 

TESTA II: 

1) using the existing national access point or establishing a new national TESTA II 

access point, or 
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2) setting up a secure local link from the site, where DNA database resides and is 

administered by the corresponding national agency, to the existing national TESTA II 

access point. 

 

Each Party will decide which option to take by itself. This access scheme should be accepted by 

future acceding States to the Treaty. 

The protocols and standards deployed in the implementation of the Treaty applications are in 

compliance with the Open Standards and meet the requirements imposed by national security 

policy makers of the Parties. 

 

 

 

2. UPPER LEVEL ARCHITECTURE 
 

 

Each Party of the Treaty will make its DNA data available to be exchanged with and/or 

searched by other Parties in conformity with the standardized common data format. There exists 

no central computer server with a centralized database to hold DNA profiles. 

 

 

 

Fig. 1: Topology of DNA Data Exchange 

 
 

 

 

 

 



 

 

in addition to the fulfillment of national legal constraints at Parties' sites, each Party may decide 

by itself, what kind of hardware and software regarding the appropriate circumference should 

be deployed at its site to suit the needs of the Treaty. 

3.   Security Standards and Data Protection 
 

Within the framework to implement the Treaty DNA data exchange, three levels of security 

concerns have concurred and will be deployed. 

 

 

3.1 Data Level 
 

DNA profile data provided by each Party has to be prepared in compliance with a common data 

protection standard, so that requesting Parties will receive an answer mainly to indicate HIT or 

NO-HIT along with an identification number in case of a HIT, which does not contain any 

personal information at all. The further investigation after the notification of a HIT will be 

conducted at the bilateral level upon the existing national legal and organizational regulations of 

the respective Parties' sites. 

 

 

3.2 Communication Level 
 

Messages containing DNA profile information (requesting and replying) will be encrypted upon 

a state-of-the-art mechanism corresponding to open standards before they are sent to other 

Parties' sites. 

 

 

3.3 Transmission Level 
 

All encrypted messages containing DNA profile information will be forwarded onto other 

Parties' sites through a virtual private tunneling system administered by a trust network provider 

at the international level and the secure links to this tunneling system under the national 

responsibility. This virtual private tunneling system does not have a connection point with the 

open Internet. 

 

By exploiting advantages of these three security levels, DNA data exchange within the frame of 

the Treaty proves to satisfy a high security standard. By deployment of this three level security 

architecture the danger of the whole system being compromised to malicious attacks will be 

greatly mitigated. 
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4.   PROTOCOLS AND STANDARDS TO BE USED FOR ENCRYPTION MECHANISM: sMIME and 

related packages 

 

In consideration of the technical requirements and available technologies, the open standard 

sMIME as extension to de facto e-mail standard SMTP will be deployed to encrypt messages 

containing DNA profile information. The current work on s/MIME (V3) is being done in the 

IETF's s/MIME Working Group. The protocol sMIME (V3) allows signed receipts, security 

labels, and secure mailing lists and layered on Cryptographic Message Syntax (CMS), an IETF 

specification for cryptographic protected messages. It can be used to digitally sign, digest, 

authenticate or encrypt any form of digital data. The underlying certificate used by sMIME 

mechanism has to be in compliance with X.509 standard. 

 

s/MIME functionality is built into the vast majority of modem e-mail software packages 

including Outlook, Mozilla Mail as well as Netscape Communicator 4.x and inter-operates 

among all major e-mail software packages. 

 

Because of sMIME's easy integration into national IT infrastructure at all Parties' sites, it is 

selected as a viable mechanism to implement the communication security level. For achieving 

the goal "Proof of Concept" in a more efficient way and reducing costs the open standard 

JavaMail API is however chosen for prototyping DNA data exchange. JavaMail API provides 

simple encryption and decryption of e-mails using s/MIME and/or OpenPGP. The intent is to 

provide a single, easy-to-use API for e-mail clients that want to send and received encrypted e-

mail in either of the two most popular e-mail encryption formats. Therefore any state-of-the-art 

implementations to JavaMail API will suffice for the requirements set by the Treaty. For 

instance, the product of Bouncy Castle JCE (Java Cryptographic Extension) will be used to 

implement sMIME for prototyping DNA data exchange among all Parties. 

 

5.   Application Architecture 



 

 

 

Each Party will provide the other Parties with a set of standardized DNA profile data upon the 

common ICD. There are two ways to make Treaty conformant DNA data available to the other 

Parties: construct a logical view over individual national database or establish a physical 

exported database. The four main components: E-mail server/sMIME, Application Server, Data 

Structure Area for fetching/feeding data and registering incoming/outgoing messages, and 

Match Engine implement the whole application logic in a product independent way. In order to 

provide all Parties with an easy integration of the components into their respective national 

sites, the same functionality will be implemented by optional open standards and protocols, 

which could be selected by each Party upon its national IT policy and regulations. Because of 

the neutral features to be implemented to get access to indexed databases containing Treaty 

conformant DNA profiles, each Party is given free choice to select its hardware and software 

platform including database and operating systems. 

 

A prototype will be developed by a team consisting of the voluntary Parties with the goal to 

prove the concepts worked out. Other non-prototyping Parties could optionally adopt this 

prototype eventually with a certain amount of customization at local sites, but they are not 

obliged to take this product. Non-prototyping Parties may also develop their own products to 

get connected to the Treaty communication environment upon the specifications provided by 

the present Implementing Agreement. 


