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Priimin sopimuksen mukaisen tietojenvaihdon periaatteet 

Pe L/p  M/ZOÖCJ^/A 



SISÄASIAINMINISTERIÖ 
KVTR 

 
Prumin sopimus sisältää kahdentyyppistä yhteistyötä jäsenvaltioiden välillä. Keskeisen 
sisällön muodostaa DNA-, sormenjälki-ja ajoneuvotietoja koskeva tietojenvaihto 
sopimuspuolten tietojärjestelmien välillä. Lisäksi sopimus sisältää operatiivista 
yhteistyötä koskevia määräyksiä terrorismin, järjestäytyneen rikollisuuden ja laittoman 
muuttoliikkeen torjunnassa. 
 
Sopimuksen aivan keskeinen periaate on, että se ei pyri harmonisoimaan 
sopimusvaltioiden lainsäädäntöä sen paremmin tietojenvaihdon kuin operatiivisen 
yhteistyön osalta. Täten kaikki Suomen toimesta tapahtuvaan tietojenvaihtoon sekä 
Suomessa tapahtuvaan operatiiviseen yhteistyöhön sovellettaisiin Suomen 
lainsäädäntöä. 
 
Prumin sopimuksen keskeinen sisältö - myös Suomen kannalta - on yhteistyö 
tietojärjestelmiin talletettavien tietojen vaihtamisessa DNA-tietojen, sormenjälkien 
sekä ajoneuvorekisteritietojen osalta. Sopimus perustuu viitetietojen vaihtamiseen 
sopimuspuolten välillä suojatussa ja salatussa tietoliikenneverkossa. Sopimuspuolet 
käyttävät tietoliikenneverkkona EU:n komission hallinnoimaa Testa- verkkoa sekä 
tulevaa S-Testa -verkkoa. Testa-verkkoa käytetään jo tällä hetkellä esimerkiksi 
Eurodac-yleissopimuksen sekä ns. Dublin-järjestelmän mukaiseen tietojenvaihtoon 
turvapaikanhakijoista EU:n jäsenvaltioiden välillä. Tämä salattu EU:n jäsenvaltioiden 
välinen tietoverkko on siis jo tällä hetkellä myös Suomen viranomaisten käytössä. 
 
DNA-ja sormenjälkitiedoista sopimuspuolet saavat toisten sopimuspuolten 
järjestelmistä osuma - ei-osuma -menetelmällä (hit - no-hit) vain viitetietoja, joita ei 
voida yhdistää yksittäiseen henkilöön. Kaikki konkreettinen henkilötietojen vaihto 
tapahtuu sopimuspuolten kansallisen lainsäädännön mukaisesti tavanomaisia 
kansainvälisen oikeusavun periaatteita ja sääntöjä noudattaen. DNA-ja 
sormenjälkitietojen osalta Prumin sopimuksen tietojenvaihto tarjoaa siis käytännössä 
paremman teknisen apuvälineen, jonka avulla oikeusapupyynnöt voidaan osoittaa 
suoraan oikeaan kohteeseen ja kansainvälinen oikeusapu tehostuu. Näin sopimus 
toteuttaa myös Haagin ohjelmassa mainittua tietojen saatavuusperiaatetta, mutta 
tavalla, joka ei harmonisoi jäsenvaltioiden lainsäädäntöä. 
 
Ajoneuvorekisteritietojen vaihto tapahtuu suorakäyttöperiaatteella automaattisesti, 
mutta toisen sopimuspuolen ajoneuvorekisteristä voidaan 

MUISTIO 
 
 

hakea ainoastaan omistajaa tai haltijaa ja ajoneuvoa koskevia tietoja. Nämä tiedot ovat 
Suomessa julkisia jo nykyisellään. 
 
Lisäksi sopimuksen 16 artikla sisältää määräyksiä terrorismirikosten torjumiseksi 
tapahtuvasta tietojenvaihdosta.. Lisäksi sopimuksen 27 artiklan mukainen pyynnöstä 
tapahtuva yhteistyö koskee tietojenvaihtoa. Molemmissa tapauksissa tietojenvaihto 
Suomesta tapahtuisi Suomen lainsäädäntöä noudattaen. 
 
 

Operatiivinen yhteistyö 
 
Sopimus sisältää seuraavia operatiivisen yhteistyön muotoja: 

- yhteistyö lennon turvahenkilöiden osalta (17 - 18 artikla) 



SISÄASIAINMINISTERIÖ 
KVTR 

- asiakirja-asiantuntijoiden yhteistyö laittoman muuttoliikkeen torjumiseksi (EU:n 
neuvoston asetuksen 377/2004 mukaisesti, 20 - 22 artikla) 
- avustaminen palauttamistoimenpiteissä (23 artikla) 
- yhteiset operaatiot (24 artikla) 
- toimenpiteet välittömän vaaran uhatessa (25 artikla) 
- avustaminen joukkotapahtumissa, katastrofeissa ja vakavissa 
onnettomuuksissa (26 artikla) 
 
Sopimuksen 25 artiklan mukaan sopimuspuolen virkamiehet voivat kiireellisessä 
tilanteessa ilman toisen sopimuspuolen ennakkosuostumusta ylittää yhteisen rajan 
välittömän vaaran uhatessa. Määräys tarkoittaa konkreettista tilannetta sopimuspuolten 
yhteisellä maarajalla, jossa toisen sopimuspuolen virkamies huomaa rajan toisella 
puolella vaaratilanteen, josta aiheutuu välitöntä vaaraa hengelle tai terveydelle. 
Sopimuksen valmistelun yhteydessä on käytetty esimerkkinä liikenneonnettomuuksien 
uhrien taikka itsetuhoisten tai toimintakyvyttömien ihmisten auttamista. 
 
Sopimuspuolten on tarkoitus määritellä täytäntöönpanosopimuksessa yksityiskohtaisesti 
ne poliisiviranomaiset, joihin tällaisessa tilanteessa on otettava yhteyttä sopimuksen 25 
artiklan 3 kohdan mukaisesti. 
 
Suomen osalta 25 artiklan määräykset voisivat siten sopimuksen määräysten 
mukaisesti tulla sovellettavaksi ainoastaan, jos Ruotsi päättää liittyä sopimukseen. 
Norjan - joka osallistuu Schengenin säännöstön soveltamiseen mutta ei ole EU:n jäsen - 
liittyminen sopimukseen edellyttäisi sen muuttamista. Jos Ruotsi päättäisi liittyä 
sopimukseen ja artiklan määräykset tulisivat sovellettavaksi, tulisi ruotsalaisten 
virkamiesten noudattaa vaaratilanteessa rajat ylitettyään Suomen lainsäädäntöä. 
 
Jos Suomi päättäisi sopimukseen liittymisen jälkeen ryhtyä sopimuksen 24 artiklan 
mukaisiin yhteisiin operaatioihin taikka 26 artiklan mukaiseen avustamiseen 
joukkotapahtumissa, katastrofeissa sekä suuronnettomuuksissa, operaatiot tapahtuisivat 
mainituissa artikloissa olevien nimenomaisten määräysten mukaisesti Suomen 
lainsäädäntöä noudattaen. 

MUISTIO 
 
 

Sopimuksen 25 artiklan välittömät vaaratilanteet mahdollistavat rajan ylittämisen ilman 
isäntävaltion ennakkosuostumusta. Muut sopimuksen sisältämät operatiivisen toiminnan 
muodot (24 artiklan tarkoittamat yhteiset operaatiot sekä 26 artiklan mukainen 
avustaminen joukkotapahtumissa, katastrofeissa ja vakavissa onnettomuuksissa) 
Suomen alueella tapahtuisivat aina ja vain Suomen viranomaisten omilla päätöksillä. 
 
 

Prumin sopimuksen 44 artiklan mukainen täytäntöönpanosopimus 
 
 

Prumin sopimuksen sopimuspuolet ovat neuvotelleet käytännössä valmiiksi sopimuksen 
44 artiklassa tarkoitetun sopimuksen hallinnollista ja teknistä täytäntöönpanoa koskevan 
sopimuksen (Administrative and Technical Implementation Agreement, ATIA). 
Täytäntöönpanosopimuksessa on 20 kohtaa sekä useita teknisiä liitteitä. 
 
Sopimuksen 1 kohdassa todetaan sen määrittelevän Prumin sopimuksen hallinnolliseksi 
ja tekniseksi täytäntöönpanemiseksi sekä soveltamiseksi tarvittavat määräykset. 
Sopimuksen 2 kohta sisältää määritelmät Lisäksi se sisältää tarkentavat määräykset 
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DNA-tietojen vaihtamista koskevista teknisistä yksityiskohdista (2-6 kohta), 
sormenjälkitietojen vaihtamista koskevat tekniset määräykset (7-10 kohta), 
ajoneuvorekisteritietojen vaihtamista koskevat määräykset (11-13 kohta). 
Täytäntöönpanosopimuksen 14-16 kohta sisältää määräyksiä tiedoista ja ilmoituksista, 
joita tarvitaan 24 artiklan mukaisista yhteisistä operaatioista sopimiseen. 17-20 kohta 
sisältää yleisiä määräyksiä. 
 
 

sisältävät täytäntöönpanosopimusta tarkentavia tietoteknisiä määräyksiä DNA-, 
sormenjälki- sekä ajoneuvorekisteritietojen vaihdosta. Lisäksi liitteessä on luettelot 24 
artiklan mukaisista yhteisistä operaatioista päättävistä viranomaisista sekä luettelot 
niistä sopimusvaltioiden lähinnä paikallisista viranomaisista, joille on ilmoitettava, 
mikäli sopimuspuolen viranomainen ylittää 25 artiklan mukaisesti rajan välittömän 
vaaran uhatessa. Liitteessä on myös luettelo sopimuksen 28 artiklan mukaisesti 
ilmoitetuista aseista, ammuksista sekä varustuksesta, joiden käytön sopimusvaltiot 
kieltävät. 
 
Kuten edellä esitetystä käy ilmi, täytäntöönpanosopimus on luonteeltaan tekninen. Se ei 
sisällä sopimusta muuttavia eikä lainsäädännön alaan kuuluvia määräyksiä. Vaikka 
täytäntöönpanosopimus on Suomen valtiosäännön kannalta luonteeltaan kansainvälinen 
sopimus, se ei edellytä eduskunnan hyväksymistä. Täytäntöönpanosopimus tulisi 
Suomea sitovaksi sopimuksen 51 artiklan mukaisesti samanaikaisesti kuin itse sopimus 
tulisi Suomen osalta voimaan. 

 
Lausunto 29.11.2006 
Tuomas Ojanen 
 
 

Eduskunnan perustuslakivaliokunnalle 

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 
 
Yleistä 
 
Prumin sopimus on seitsemän EU:n 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. 
 
Suomen näkökulmasta sopimuksen lisäarvo olisi lähinnä lainvalvontaviranomaisten välisen 
tietojenvaihdon tehostamisessa ja siitä koituvassa rikostutkinnallisessa 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 kritiikille 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. Puumin 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 kemttäminen kangertelee tai 
on ainakin viivästynyt, kokonaisasetelmaa ei voi pitää tyydyttävänä viranomaistoiminnan 
kontrolloitavuuden, hyvän hallinnon perusteiden sekä tietosuojan toteutumisen kannalta. 
Valtiosääntöoikeudellisen arvioinnin perusteita 
 
Kuten hallituksen esityksestä ilmenee, esitys on merkityksellinen ennen muuta yhtäältä 
perustuslain täysivaltaisuussäännösten ja toisaalta henkilötietojen suojaa koskevan perustuslain 10 
§:n kannalta. Henkilötietojen suojan osalta on syytä korostaa, että henkilötietojen suojaa 
käsitellään myös Euroopan unionin perusoikeuskirjan 8 artiklassa, samoin kuin Euroopan 
neuvoston puitteissa vuonna 1981 tehdyssä yleissopimuksessa yksilöiden suojelusta 
henkilötietojen automaattisessa tietojenkäsittelyssä. 
 
Eduskunnan suostumus 
 
Hyväksymisen tarpeellisuus 
 
Priimin sopimus sisältää runsaasti lainsäädännön alaan kuuluvia määräyksiä, joista on nähdäkseni 
esityksen perusteluissa tehty kohtuullisesti selkoa. 
 
Hyväksymispäätöksen ala 
 
Eduskunnan hyväksymispäätöksen pitää kattaa jo vakiintuneen käytännön mukaisesti Priimin 
sopimus kokonaisuudessaan ja siten myös sopimukseen sen erottamattomina osina kuuluvat 
liitteet (ks. esim. PeVL 36/2006 vp). 
 
Käsittelyjärjestys 
 
Arvion lähtökohtia 
 
Nähdäkseni hallituksen esityksessä on liian ylimalkaisesti käsitelty Prumin sopimuksen suhdetta 
Suomen perustuslakiin täysi valtaisuussäännösten ja asian arvioinnissa merkityksellisten 
perusoikeussäännösten kannalta. Mielestäni hallituksen esitys ansaitsee moitteet Prumin 
sopimuksen valtiosääntöoikeudellisen arvioinnin ylimalkaisuudesta. 
 
Hallituksen esityksessä on myös erehdytty arvioimaan Prumin sopimusta osin vääristä 
valtiosääntöoikeudellisista lähtökohdista. Kuten hallituksen esityksestäkin ilmenee (ks. erit. s. 4), 
Priimin 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 Prumin sopimus on tavanomainen kv. oikeudellinen sopimus, jonka hyväksymistä ja 
voimaansaattamista on arvioitava perustuslain 94 ja 95 §:n kannalta. Se seikka, että Priimin 
sopimuksen osapuolivaltioina voivat olla vain unionin jäsenvaltiot, ei 

 
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. Prumin sopimukseen ei 
tässä mielessä liity sellaisia ongelmia eduskunnan aseman ja vaikutusmahdollisuuksien kannalta kuin 
esimerkiksi viime päivinä esillä olleeseen ns. Eurojust -sopimukseen. Tämä sopimus ei ole ollut lainkaan 
eduskunnan käsiteltävänä, mitä voidaan pitää vakavana valtiosääntöoikeudellisena menettelyvirheenä niiden 
ministeriöiden taholta, joiden toimialaan sopimus kuuluu. 

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. 
 
Prumin sopimuksen perusluonne tavanomaisena kv. oikeudellisena sopimuksena - ei siis 
mitenkään EU:n toimielin- ja päätöksentekojärjestelmässä valmisteltuna ja hyväksyttynä "EU-
instrumenttina" - merkitsee mielestäni täysivaltaisuusarvioiiinin kannalta sitä, että sopimusta ei 
voida arvioida niistä vakiintuneista lähtökohdista, joiden mukaan perustuslakivaliokunta on viime 
vuosina vakiintuneesti arvioinut täysivaltaisuuskysymyksiä tavalla tai toisella EU-kytkentäisissä 
asioissa (ks. viimeksi PeVL 36/2006vp). Toisin sanoen kysymys on siis siitä, että Suomen 
jäsenyys Euroopan unionissa ei vaikuta esim. lausunnosta PeVL 36/2006vp ilmenevällä tavalla 
Prumin sopimuksen valtiosääntöoikeudelliseen arviointiin. 
 
Näin ollen Priimin sopimuksen arvioinnissa täysivaltaisuuden kannalta saa nähdäkseni merkitystä 
"vain" perustuslain 1 §-:n3 momentti, sitä koskevat perasmslakiuudistuksen esityöt ja 
perasmslalrivaliokunnan 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. 73/11) ja 
pemstuslakivaliokunnan käytäntö. 
 
Nähdäkseni Prumin sopimus perustuu Suomen perustuslain kannalta hyväksyttäviin vaatimuksiin 
ihmisoikeuksien, demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden kunnioittamisesta samoin kuin 
yhteistyön tehostamiseksi vakavan kansainvälisen rikollisuuden, kuten terrorismin 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. 
 
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 
tapahtuvat kansallisen lainsäädännön mukaisesti. Olennaista on myös henkilötietojen suojan 
kannalta se, että sopimuspuolilla olisi pääsy ainoastaan sellaisiin DNA-tietueisiin, joista ilmenee 
vain DNA-profiili ja viitenumero, joita ei ole mahdollista yhdistää suoraan kehenkään henkilöön. 



 

Vastaava koskisi myös sormenjälkitietojen hakua. Vasta jos tieto-osuma syntyy, henkilötietoja 
voitaisiin pyytää DNA-tietojen ja 
sormenjälkitietojen osalta rikosoikeudellista yhteistyötä koskevien sopimusten ja säännösten 
mukaisesti. 
 
Sopimuksen solumateriaalin keräämistä koskevan velvoitteen primafacie ongelmallisuutta 
vähentää, että sopimuksen 7 artiklan 3 kohdan mukaan on noudatettava luovuttavan valtion 
lainsäädännössä määriteltyjä tiedon keräämisen ja käsittelyn edellytyksiä, mikä merkitsee myös 
solumateriaalin keräämisen määräytyvän ao. valtion valtiosäännön ja kv. 
ihmisoikeusvelvoitteiden asettamien reunaehtojen mukaan. 
 
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. Ha VL 22/2006vp) 
 
Lisäksi täysivaltaisuusarvioinnin kannalta 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 lentoturvallisuusvartijoista 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 lentoturvallisuusvartijoiden 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 
lentoturvallisuusvartijoiden 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 toiminnasta 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 osallistumisesta kansainväliseen yhteistyöhön, eivät mainitut 
ministerikomitean ja sopimusosapuolten päätösvaltaa koskevat sopimusmääräykset ole Suomen 
täysivaltaisuuden kannalta ongelmallisia. 
 
Tietosuojan taso ja 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 tasoja 
ottaa huomioon myös vuoden 1987 suositukset henkilötietojen käsittelystä poliisialalla. 
 
Lisäksi on syytä korostaa, että sopimuspuolet ovat Euroopan unionin perusoikeuskirjan ja 
Euroopan ihmisoikeussopimuksen velvoittamia. Perustuslakivaliokunnan orisi paikallaan 
korostaa, että mainitut sopimukset ja perasoikeuskirja muodostavat tietosuojan vähimmäistakeet 
Prumin sopimuksen piiriin kuuluvassa yhteistyössä mutta että Suomen osalta erityistä huomiota 
on vielä syytä kiinnittää perustuslain 10 §:n säännökseen. 
 
Parhaillaan EU:ssa on vireillä III pilarin tietosuojaa koskeva puitepäätösehdotus, tarkoituksena on 
varmistaa tietosuojan riittävä taso III pilarin yhteistyössä liittyen etenkin tietojen 



 

saatavuusperiaatteen täytäntöönpanoon (ks. Pe VL 27/2006 vp - U 48/2005 vp). Prumin 
sopimuksen mukaisesti puitepäätös saisi voimaan tullessaan etusijan sopimukseen nähden. Edellä 
tietosuojan vähimmäistakeista esittämäni pätee riippumatta III pilarin puitepäätöksen 
voimaantulosta, mutta tarvetta aikaansaada kiireellisesti yhteiset tietosuojasäännöt III pilarin 
alalla on tässäkin yhteydessä aiheellista korostaa. 
 
Lisäksi olisi valiokunnan lausunnossa olisi paikallaan korostaa tarvetta tulkita ja soveltaa 
sopimusmääräyksiä perus- ja ihmisoikeusmyönteisellä tavalla sopimuksen konkreettisissa 
soveltamistapauksissa. Tämä olisi osaltaan varmistamassa sitä, että sopimus ei muodostu 
ongelmalliseksi kotimaisten perusoikeusssäännösten tai Suomea velvoittavien kv. 
ihmisoikeussopimusten kannalta. 
 
 
Helsingissä 29. päivänä marraskuuta 2006 f 
 
Tuomas Ojanen 
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Hallituksen esitys rajat ylittävän yhteistyön tehostamisesta erityisesti terrorismin, rajat ylittävän 
rikollisuuden ja laittoman muuttoliikkeen torjumiseksi tehdyn sopimuksen (Priim) hyväksymisestä 
ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta sekä eräiksi muiksi 
siihen liittyviksi laeiksi (HE 243/2006 vp) 

1. Valiokunnan käsiteltävänä on esitys rajat ylittävän yhteistyön tehostamisesta erityisesti terrorismin, rajat 
ylittävän rikollisuuden ja laittoman muuttoliikkeen torjumiseksi tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen 
hyväksymisestä ja laista sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ym. Sopimus 
on tehty muutaman EU:n jäsenvaltion kesken. Sopimuksella pyritään luomaan puitteet jäsenvaltioiden 
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lainvalvontaviranomaisten välisen yhteistyön helpottamiselle erityisesti vakavan kansainvälisen 
rikollisuuden torjumisessa ja tutkimisessa. Sopimuksen sääntelyt tähtäävät suurelta osin jäsenvaltioiden 
viranomaisten välisen tietojenvaihdon helpottamiseen mutta siinä on lukuisia muitakin piirteitä. Hallituksen 
esityksen perusteluissa on esitetty, että sopimuksen tarkoittamat määräykset lainsäädännön alaan kuuluvat 
määräykset on Suomessa säädetty jo voimassa olevassa lainsäädännössä tavallisen lain 
säätämisjärjestyksessä, minkä johdosta sopimuksen voimaansaattamisen edellyttämät 
lainsäädäntömuutokset ehdotetaan käsiteltäväksi niin ikään tavallisen lain säätämisjärjestyksessä. 

2. Sopimus sisältää lainsäädännön alaan kuuluvia määräyksiä ja edellyttää sellaisena eduskunnan 
hyväksymistä. Perustuslaillisen tarkastelun kannalta siinä on relevantteja Suomen täysivaltaisuutta 
koskettavia määräyksiä. Näillä määräyksillä ja eräillä muilla sopimusjärjestelyillä on relevanssia myös 
suomalaisen perusoikeusjärjestelmän kannalta. Tämän ohella perustuslailliseen tarkasteluun vaikuttaa nyt 
käsiteltävänä olevan järjestelyn suhde unionioikeudelliseen järjestelmään. 
 
 

Sopimusjärjestelyn suhde unionioikeuden järjestelmään 
 
3. Yleisesti ottaen voidaan todeta, että sopimuksen mukainen viranomaisyhteistyö vastaa EU:n ja mm. 
Eurooppa-neuvoston vuoden 2004 Haagin ohjelmaan sisältyviä tavoitteita, erityisesti ns. saatavuuspe- 
riaatteen toteuttamista koskevin osin, mitä sinänsä voi pitää positiivisena. Samalla on selvää, että 
sopimus on osin myös päällekkäinen monien unionihankkeiden kanssa, mikä puolestaan on unionitoi- 
minnalla vastakkainen kehityspiirre eikä ilmennä erityistä solidaarisuutta suhteessa unionipuitteissa 
tapahtuvaan yhteistyöhön. Tällaisten oikeus- ja sisäasioiden kuuluminen unioniyhteistyöhön on 
kiistatonta: ne tulivat unioniyhteistyöhön jo Maastrichtin sopimuksella. Amsterdamin sopimuksella 
osa yhteistyöstä siirrettiin yhteisöpilarin alaisuuteen mutta edelleen poliisi- ja rikosoikeudellinen 
yhteistyö jäivät vielä kolmannen pilarin hallitustenvälisen yhteistyön piiriin, mikä merkitsee sitä, että 
yhteistyö on edelleen hidasliikkeitä ja jähmeää. Perustuslaillinen sopimus on voimaantullessaan 
omiaan muuttamaan tilannetta. 
4. Nyt käsiteltävän yleissopimuksen tarkoittamalla alalla harjoitetaan unionin puitteissa perussopimusten 
tarjoamissa puitteissa yhteistyötä käyttämällä unionin perusrakenteita ja päätöksentekomenettelyjä, ja myös 
unionissa on ollut sääntelyhankkeita Prumin sopimuksen tarkoittamissa asioissa. Sopimusta ei kuitenkaan 
ole valmisteltu unionin tiiviimmän yhteistyön periaatteita noudattaen eikä kysymys ole unionin hankkeesta, 
vaikka siinä sopijavaltiot pitävätkin esillä rooliaan "edelläkävijöinä" eurooppalaisen yhteistyön kehittäjinä. 
Tärkeää on kuitenkin, että yleissopimuksessa (47.1 artikla) on selkeästi tuotu esiin se, että Euroopan 
unionin oikeudella on etusija Priimin sopimukseen nähden. Lisäksi mahdolliset tulevaisuudessa sovittavat 
yleissopimuksen soveltamisalaan liittyvät järjestelyt korvaavat vastaavat yleissopimuksen mukaiset 
järjestelyt sopimuksen mukaan. Sopimuksen 1.4 artiklan mukaan yhteistyö pyritään siirtämään kolmen 
vuoden kuluessa sopimuksen voimaantulosta osaksi Euroopan unionin oikeusjärjestystä. 

5. Näistä unioniviittauksista ja unionin oikeudellisen järjestelmän "tunnustavista" sopimusmääräyksistä 
huolimatta on alleviivattava sitä, että kysymyksessä ei ole unionihanke: Sitä ei ole valmisteltu 
unionipuitteissa. Lisäksi itse yleissopimuksessa on sopimuksen sisältämää yhteistyötä varten erillisiä omia 
toimielimiä (ministerikomitea, työryhmä) ja omaa päätöksentekomenettelyä niissä. Unionin toimielinten 
ulkopuolella toiminta on myös unionitason parlamentaarisen valvonnan ulkopuolella. Eduskunnalla tai 
Euroopan parlamentilla ei ole minkäänlaista nimenomaista roolia asioiden valmistelemisessa tai 
valvonnassa. Oikeudellisen tarkastelun kannalta vähämerkityksistä ei ole sekään, että yhteistyö ja sen 
tuotokset ovat myös yhteisöjen tuomioistuimen toimivallan ulkopuolella. Ja vaikka sopimuksessa viitataan 
unionin perusoikeuskirjaan, sen soveltuminen on tulkinnanvaraista tämän viittauksen perusteella. Kuten 
myöhemmin esitän muun muassa nämä seikat merkitsevät sitä, että lähtökohtaisesti esimerkiksi niihin 
täysivaltaisuuden loukkauksiin tai perusoikeusjärjestelmän heijastusvaikutuksiin, joita tällä 
sopimusjärjestelyllä on, ei voida suhtautua samalla tavalla ymmärtävästi kuin jos kysymys olisi 
unioniasiasta. 

6. Sopimus ei sinänsä muodosta estettä EU:n piirissä tapahtuvalle yhteistyön edelleen kehittämiselle. 
Edellä kuvattuja järjestelyitä voidaan jossakin lukutavassa tulkita siten, että sopimusjärjestely olisi 



 
nimenomaan sensitiivinen ja avoin unionitasoisen järjestelyn toteuttamiselle ja toimisi ikään kuin 
avauksena unionitason toiminalle kuten itse sopimus antaa ymmärtää. Samalla on kuitenkin selvää, että 
tämä järjestely on selkeä irrottautuminen unionioikeudellisista puitteista tällä alalla eikä sellaisena takaa 
sitä, että unionissa tällä alalla edistytään yhtä lailla. Avaustakaan sen on vaikea kuvitella edustavan, koska 
unionin piirissä on jo nyt ollut vireillä useita samoihin seikkoihin sääntelyä rakentavia hankkeita, kuten 
hallituksen esityksestäkin käy ilmi. 
 
 

Sopimusmääräysten suhde perustuslakiin 
 
7. Sopimuksen perustuslaillisen tarkastelun kannalta on merkitystä perustuslain 1.1 §:n täysivaltaisuu- 
della ja perustuslain 1.3 §:n säännöksellä, jonka mukaan Suomi osallistuu kansainväliseen yhteistyö- 
hön rauhan ja ihmisoikeuksien turvaamiseksi ja yhteiskunnan kehittämiseksi. Perustuslain 1.3 §:n 
sääntelyllä on tarkoitettu kuvata yleisesti Suomen kansainvälisten sitoumusten ja osallistumisen 
tarkoitusperiä ja yhteistyön rajoja koskeva tulkinta suoritetaan perustuslakin esitöiden mukaan koko 
valtiosäännön kokonaisuus huomioon ottaen. Kansainvälisyysperiaatteen ilmaisemalle perustuslain 1.3 
§:n säännökselle tulisi antaa tulkinnallista merkitystä arvioitaessa kansainvälinen velvoitteen soveltu- 
vuutta yhteen täysivaltaisuuden kanssa. Hallituksen esityksen mukana perustuslain tässä ilmaiseman 
kansainvälisyysperiaatteen valossa sellaiset "kansainväliset velvoitteet, jotka ovat tavanomaisia 
nykyaikaisessa kansainvälisessä yhteistoiminnassa ja jotka vain vähäisessä määrin vaikuttaisivat 
valtion täysivaltaisuuteen", eivät sellaisenaan asetu ristiriitaan perustuslain täysivaltaisuutta koskevien 
säännösten kanssa. 

8. Yleissopimuksen tarkoituksena on tehostaa ja helpottaa jäsenvaltioiden välistä yhteistyötä rajat ylittävän 
rikollisuuden torjunnassa. Yhteistyö on rajattu yleissopimuksen perusteella Euroopan unionin 
jäsenvaltioiden väliseksi. Perustuslakivaliokunnan aikaisemmassa käytännössä on katsottu, että koska 
rikollisuus ylittää nykyisin yhä enenevästi valtioiden rajat, vastaavasti myös rikollisuuden torjunnan ja 
muun muassa rikosoikeusavun järjestämisen täytyy voida tapahtua yli valtioiden rajojen, minkä johdosta 
tämänkaltaisissa kansainvälisoikeudellisissa järjestelyissä on käytännössä katsottu olevan kysymys 
perustuslain 1.3 §:n tarkoittamassa mielessä kansainvälisestä yhteistyöstä, joka lisäksi tässä tapauksessa on 
paitsi tavanomaista myös kannatettavaa (esim. PeVL 9/2003 vp - HE 31/2003 vp). Muutenkin perustuslain 
1.3 §:n ilmentämään kansainvälisyysperiaatteeseen on täysivaltaisuusarvioin-tien yhteydessä viitattu 
käytännössä myös samankaltaisten tulli- ja poliisiyhteistyötä koskevien asioiden yhteydessä. Yhteistyötä, 
jota sopimus ilmentää, voitaneen siten perustuslakivahokunnan aikaisempi käytäntökin huomioon ottaen 
pitää tavanomaisena nykyaikaisessa kansainvälisessä yhteisössä. Näillä hyväksyttävillä perusteilla, 
sopimuksen jäsenvaltioiden alueellinen yhteistyö kansainvälisen rikollisuuden vastaisessa taistelussa, on 
osaltaan merkitystä myös täysivaltaisuusarvi-oinnin kannalta. 

9. Yllä esitetyn arvioinnin ohella yleissopimuksen sisältöä on siis tarkasteltava myös perustuslain 1.1 §:n 
tarkoittaman Suomen täysivaltaisuuden kannalta. Kuten valiokuntakin on monissa aikaisemmissa 
yhteyksissä todennut, perustuslain täysivaltaisuussäännöstä tulkittaessa perustuslain esitöiden mukaan on 
otettava huomioon Suomen jäsenyys useissa kansainvälisissä järjestöissä ja sitä on tarkasteltava Suomen 
kansainvälisten velvoitteiden valossa sekä erityisesti ottaen huomioon Suomen jäsenyys Euroopan 
unionissa. Valiokunta on pitänyt perustuslain mukaisina unionijäsenvaltioiden pitkälle meneviäkin 
toimivaltuuksia, kun niiden käyttötilanteet sijoittuvat Suomen alueen ulkopuolelle. Eräissä rajoissa myös 
Suomeen ulottuvat toisen sopimusvaltion viranomaisten valtuudet toimia myös Suomen alueella ja osin 
samalla tavalla kuin kansalliset viranomaiset on käytännössä hyväksytty. 
 

10. Täysivaltaisuus siis sellaisenaan joustaa kansainvälisen yhteistyön ja sen vähäisten valtionsisäisten 
vaikutusten kohdalla yleisesti, mutta erityisesti silloin, kun on kysymys Euroopan unionin asioista tai 
asioista, joilla on niihin selvä kytkentä. Asiat voidaan jakaa siis täysivaltaisuustarkastelun kannalta kahteen 
lohkoon, 1) unioni- tai unionikytkentäisiin asioihin ja 2) kansainvälisiin asioihin. Ensiksi mainitun ryhmän 
kohdalla täysivaltaisuuteen puuttumisessa voidaan mennä pidemmälle ilman, että tullaan ristiriitaan 
täysivaltaisuuden kanssa. Tärkeätä on havaita, miten huomio täysivaltaisuusarvioin-nissa kiinnittyy 
nimenomaan täysivaltaisuuteenkin sinänsä puuttuvien järjestelyjen muihin, erityisesti 
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perusoikeuskytkentäisiin, ulotmwuksiin. Käsittelen ensin asian jaottelun edellä mainitulla akselilla, sitten 
sopimuksen varsinaiset täysivaltaisuutta koskevat määräykset ja lopulta lyhyesti sopimuksen relevanssia 
perusoikeusjärjestelmän kannalta. 

11. Asian systematisoiminen siltä kannalta, onko se mainitussa jaottelussa tyypiltään (unioni- tai) 
unionikytkentäinen vai kansainvälinen asia, ei ole aivan yksiselitteistä. Unioniasia se ei ole. Yhtäältä 
yleissopimuksessa on referenssejä Euroopan unionin sääntelyjärjestelmään, ja sopimusjärjestely on avoinna 
Euroopan unionin jäsenvaltioille, minkä johdosta voitaisiin esittää, että sillä on myös unionikytkentä. 
Toisaalta se nimenomaisesti ei ole unionin oikeudelliseen järjestelmään liittyvä yleissopimus vaikka 
yleissopimuksen jäsenvaltioilla sopimuksestakin ilmenevällä tavoin on pyrkimyksiä saattaa aikanaan 
sopimus osaksi unionioikeudellista järjestelmää. Osapuolet voivat pyrkiä toimimaan tähän suuntaan, mutta 
ratkaisu ei ole yksinomaan niiden. Sopimuksen osapuolista johtuu, että ne toimivaltuudet, joita sopimus 
antaa ulkomaisille virkamiehille Suomeen ulottuen tai Suomessa annetaan EU:n jäsenvaltioiden 
viranomaisille, vaikkakaan ei tässä ominaisuudessa. Kun otan huomioon sen, että nyt tarkasteltava 
sopimusjärjestely kuitenkin nimenomaisesti edustaa irtaantumista unionioikeudellisesta järjestelmästä eri 
suhteissa, kuten olen yllä selvittänyt, käsitykseni mukaan tämä asia on tyypiteltävä nimenomaan 
kansainväliseksi asiaksi - eikä siis unionikytkentäiseksi asiaksi - , mikä puolestaan merkitsee sitä, että niitä 
perusteita, joita valiokunnan käytännössä liitetään täysivaltai-suusarviota suhteellistamaan nimenomaan 
jonkin asian EU-kytkentäisyyden vuoksi, ei ole tämän asian osalta käytössä. 

12. Yleissopimus sisältää joitakin määräyksiä sellaista ulkomaisten viranomaisten toimivaltuuksista, jotka 
ulottuvat myös Suomen valtion alueelle. Pääosin näissä nämä tilanteet koskevat yhteistyötä yhteisissä 
operaatioissa, joissa toimivalta annetaan toisen valtion viranomaiselle Suomen valtion lainsäädännön 
puitteissa ja lisäksi Suomen pyynnöstä tai suostumuksella. Toimintaan myös sovelletaan Suomen 
lainsäädäntöä. Toimivaltaa täällä käytetään lisäksi Suomen virkamiehen johdolla ja "pääsääntöisesti heidän 
läsnäollessaan" (24 artikla). Käytännössä on katsottu, ettei tällainen muodosta täysivaltaisuuden kannalta 
loukkausta. Sopimuksen 23 artikla koskee maahanmuuttajien palautusmenettelyjä, ja myös sen 
käyttäminen voi merkitä ulkomaisten viranomaisten toimintaa Suomessa. Niissä hypoteettisissa 
tapauksissa, joissa kuljettaisiin Suomen kautta, kauttakulkuvaltion päätöksenteko määrittää asetelman mm. 
käytettäviä pakkokeinoja myöten, eikä sääntely siten muodostuisi täysivaltaisuuden kannalta ongelmaksi. 
Siltä osin kuin 25 artiklan mukaisessa tilanteessa asia ei siedä viivytystä, raja voidaan ylittää myös ilman 
ennakollista suostumusta, mutta tähänkin liittyy ulkomaan viranomaisen velvollisuus välittömästi ilmoittaa 
tilanteesta, minkä johdosta tämäkään täysivaltaisuutta koskettava sääntely ei sitä loukkaa. Muissa kohdissa 
toimivaltuuksien käyttö täällä on sidottu suomalaisten virkamiesten myötävaikutukseen. Lisäksi niiden 
käyttö Suomessa määräytyy Suomen oikeuden mukaan Ulkomaisia viranomaisia kohdellaan täällä 
esimerkiksi rikosvastuun osalta kuten kotimaisia virkamiehiä. Toimivaltuuksien käyttö on lisäksi rajoittunut 
erityiselle toimialalle. 

13. Näin tarkasteltuna voitaneen katsoa perustuslakivaliokunnan käytännön valossa, että nämä sopimuksen 
sisältämät velvoitteet, jotka ovat merkityksekkäitä myös täysivaltaisuuden kannalta, eivät kuitenkaan ole 
sen näkökulmasta ongelmallisia. Tosin samalla on tuotava esiin niitä eräitä riskejä, joita sopimukseen liittyy 
perus- ja ihmisoikeuksien vaarantumisen näkökulmasta. Perustuslakivaliokunnan käytännöstä on mielestäni 
havaittavissa lähestymistapa, jossa tämä näkökulma on ollut vaikuttavana myös varsinaiseen 
täysivaltaisuutta koskevaan lopulliseen arviointiin. 

14. Yleissopimuksen mukaiset edellä mainitut toimivaltuudet kohdistuvat perustuslaissa turvattuihin 
perusoikeuksiin. Lisäksi siinä on muutoin perusoikeuksien kannalta relevantteja sääntelyitä. Erityisesti ne 
liittyvät henkilötietojen suojaan. Soveltamisalaltaan sopimus on verraten laaja, ja vaikka sopimus sinänsä 
korostaa yhteyksiä terrorismiin, rajat ylittävään rikollisuuteen ja laittomaan muuttoliikkeeseen ja niiden 
torjuntaan, sen säännösten soveltaminen ei sopimuksen perusteellakaan rajaudu yksinomaan näihin 
tilanteisiin, mistä esimerkkinä on sopimuksen 26 artiklassa tarkoitettu "avustaminen joukkotapahtumissa". 
 
Samalla kun sopimuksen määräyksistä voidaan todeta, että sopimuksessa on kiinnitetty huomiota myös 
tietosuojaan, on välttämättä tuotava esiin, että kysymys on vain vähimmäissuojan toteuttavista 
järjestelyistä, jotka nekään eivät erityisen hyvin toteuta vähimmäistasoa, koska ne ovat yleisestä 



 
kehityksestä jäljessä. On epäselvää, takaavatko ne Euroopan unionin niin sanotun kolmannenkaan pilarin 
tasoista tietosuojaa, joka niin ikään on jäänyt jälkeen yleisen tietojenvaihdon helpottumiskehi-tyksestä. 
Huomio kiinnittyy myös esimerkiksi siihen, että sinänsä tärkeänä instrumenttina on ministerikomitean 
päätöksenteko siitä, että sopimuspuolten lainsäädäntö täyttää henkilötietojen lähettämisen aloittamisen 
edellytykset, mutta se puolestaan ei ole minkään nimenomaisen (parlamentaarisen) valvonnan kohteena. 
Saatavuusperiaatteen näin laaja introdusointi asettaa paineita siihen, että unionin sääntelyn puitteissa pitäisi 
kyetä etenemään. Tietosuojasääntelyn kehittyminen ei välttämättä tästä sopimuksesta edisty, eikä tämän 
yleissopimuksen edistäminen takaa sitä, että unionin puitteissa saatavuusperiaatetta vastaavaa tietosuojaa 
ryhdyttäisiin sääntelytoimin edistämään. 

15. Eduskunnassa on jo aikaisemmissa yhteyksissä (mm. Ha VL 22/2006 vp) on kiinnitetty huomiota 
siihen, että sopimus sisältää DNA-tietojenvaihdossa velvoitteita myös muun kuin rikoksesta epäillyn 
henkilön tietojen luovuttamisesta ja niiden keräämisessä avustamisessa. Määräykset DNA-tietojen 
vaihdosta eivät erottele rikoksesta epäiltyjä, asianomistajia tai sivullisia. Näin ollen tietojen vaihto näyttäisi 
voivan koskea myös näiden henkilöiden tietoja. Erityisesti on aihetta ottaa esille määräys, jonka mukaan 
lisäksi jos meneillään olevan tutkinnan tai rikosoikeudenkäynnin aikana DNA-tunnistet-ta ei ole saatavilla 
henkilöstä, joka on oikeusapupyynnön kohteena olevan valtion alueella, valtion tulisi tietyin edellytyksin 
tarjota apua henkilön solumateriaalin keräämiseksi ja toimittamiseksi pyytäjävaltioon. Sopimuksen 7 
artiklan 3 kohdan mukaan tässä on noudatettava luovuttavan valtion (Suomen) lainsäädännössä määriteltyjä 
tiedon keräämisen ja käsittelyn edellytyksiä, ja käsitykseni mukaan Suomessa DNA-tietojen keräämistä ei 
voi kohdistaa muihin kuin rikoksesta epäiltyihin. Sopimusmääräys ei anna aihetta tämän sääntelyn 
laajentavaan tulkintaan sopimuksen mukaisesti. Toisin kuin muiden tietojen osalta ajoneuvorekisteritietoja 
tulee sopimuksen perusteella koskemaan suora käyttöyhteys. Viime kädessä tämän hyväksyttävyydessä on 
kysymys siitä, mitkä kaikki tiedot ovat näin suoraan saatavissa. Havaintojeni mukaan tietojen jakamista 
koskeva toiminta on muutoin rajattu Suomen harkintaan viime kädessä luovuttaa tietoja, ja täällä 
tapahtuvana sidottuja siihen, miten asianomaiset toimet ovat sallittuja Suomessa. Edellytykset määrittyvät 
siis Suomen oikeuden mukaan. Selvästi olisi kuitenkin tuotava iimi, että sopimus ei toisaalta anna aihetta 
sopimuksen perusteella tehtäviin laajentaviin tulkintoihin kansallisessa oikeudessa. 

16. Perustuslailliselta kannaltakaan ei ole ongelmatonta se, että alalla on tällä hetkellä käytössä lukuisia 
sääntelyinstrumentteja, jotka sisällöltään asettuvat osin päällekkäin. Tämä voi olla omiaan vaikuttamaan 
siten, että esimerkiksi tietosuojan toteutumisen valvonta hajautuu ja kokonaisvalvonta jää toteutumatta. 



 

Teuvo Pohjolainen 
29.11.2006 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lausunto Eduskunnan perustuslakivaliokunnalle Hallituksen esityksestä Eduskunnalle 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) 
 
 
 

Eduskunnan perastuslakivaliokunnan pyytämänä lausuntona otsikossa mainitusta asiasta esitän 

kunnioittavasti seuraavan. 
 
 
 
 
 

1 Yleistä 
 

Hallituksen esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi ns. Prumin sopimuksen, jonka 

tarkoituksena on tehostaa sopimuspuolten viranomaisten rajat ylittävää yhteistyötä erityisesti 

terrorismin, rajat ylittävän rikollisuuden ja laittoman muuttoliikkeen torjumiseksi. Sopimus sallii 

DNA-, sormenjälki- ja ajoneuvorekisteritietojen vaihtamisen sekä rajat ylittävän operatiivisen 

toiminnan. Lisäksi sopimuksessa on tietosuojaa koskevia määräyksiä. Sanotut tietojen vaihtoa 

koskevat kysymykset ovat pääosin sisältyneet jo eduskunnan käsittelyssä olleeseen 

puitepäätösehdotukseen (tietojen saatavuusperiaate, U 50/2005 vp), joten Priimin sopimus ei tältä osin 

merkitse periaatteellisesti uutta järjestelyä unionin piirissä. 

Edellä sanottu osoittaa, että sopimuksella on läheisiä kytkentöjä perustuslain perusoikeus-sääntelyyn, 

erityisesti yksityisyyden suojaan, sekä mahdollisesti toimivallankäyttöa koskevaan 

sääntelyjärjestelmään, joskin sopimuksen tarkoitusta voidaan sinänsä pitää hyväksyttävänä. 
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On selvää, että sopimus sisältää sillä tavalla lainsäädännön alaan kuuluvia määräyksiä, että 

eduskunnan on se hyväksyttävä PeL 94.1 §:n nojalla. Eduskunnan hyväksyntä oikeuttaa myös 

sopimuksen sellaiset määräykset, jotka ovat mahdollisesti ristiriidassa voimassa olevan lainsäädännön 

kanssa (ks. PeVL 11/200 vp). 
 

Harkittava kysymys on se, onko sopimuksessa määräyksiä, joista Suomessa tulisi säätää perustuslain 

säätämisjärjestyksessä. Hallituksen esityksen perusteluissa (s. 39) on katsottu, että sopimus voidaan 

hyväksyä eduskunnassa äänten enemmistöllä ja esitykseen sisältyvät lakiehdotukset tavallisen lain 

säätämisjärjestyksessä. 
 
 
 
 
2 Sopimuksen valmistelusta 
 

Priimin sopimusta ei ole valmisteltu Euroopan unionin tiiviimmän yhteistyön säännösten mukaisesti. 

Suomen pitkäaikaisena EU-politiikan linjana on ollut toimia unionissa aktiivisesti yhteisten 

tavoitteiden eteenpäin viemiseksi. Suomen omaksuman kannan mukaan tiiviimpää yhteistyötä 

voidaan harkita vasta, jos yhteistyö ei muuten etene. Valtioneuvosto on viimeksi selonteossaan 

perustuslakisopimuksesta (VNS 6/2005 vp ) todennut, että unionia pitää pyrkiä kehittämään 

mahdollisimman yhtenäisenä. Tämä lähtökohta ei estä jäsenvaltioiden tiiviimpää yhteistyötä 

unionissa, mutta on olennaista, että tiiviimpää yhteistyötä harjoitetaan perussopimusten tarjoamissa 

puitteissa käyttämällä unionin perusrakenteita ja päätöksentekomenettelyjä, ja että se on avointa 

kaikille unionin jäsenvaltioille. 
 

Prumin sopimus on valmisteltu unionin ulkopuolella hallitustenvälisesti seitsemän allekirjoittaneen 

valtion toimesta. Sopimuksessa esitetään yhteistyölle erillisiä toimielimiä (sopimuksen 43 artikla: 

ministerikomitea, työryhmä) ja omaa päätöksentekomenettelyä. Unionin toimielinten ulkopuolella 

tapahtuvana toiminta on kaiken parlamentaarisen valvonnan ulkopuolella. Eduskunnalla eikä 

Euroopan parlamentilla ei ole minkäänlaista roolia asioiden valmistelemisessa tai valvonnassa. 

Samoin yhteistyö on yhteisöjen tuomioistuimen toimivallan ulkopuolella. Yksi Suomen tavoitteista 

edellisessä hallitustenvälisessä konferenssissa oli laajentaa yhteisöjen tuomioistuimen valvontavalta 

koskemaan myös nykyistä kolmatta pilaria. Sopimusmääräysten (1 artiklan 4 kohta) mukaan sopimus 

on tarkoitus saattaa kolmen vuoden sisällä voimaantulosta osaksi Euroopan unionin normistoa. 

Tavoite on kannatettava, mutta sen toteutumisesta ei ole varmuutta. 
 

Edellä sanottuja ongelmia kuitenkin jossain määrin lieventää se, että sopimuksen 47 artiklan mukaan 

Prumin sopimuksen määräyksiä sovelletaan vain, jos ne ovat Euroopan unionin lainsäädännön 



 

mukaisia. Myös mahdollisesti myöhemmin säädettävä lainsäädäntö syrjäyttää sopimuksen 

määräykset. Kaikesta huolimatta voidaan sanoa (ks. myös LaVL 4/2006 vp), että Prumin sopimukseen 

liittyminen olisi vastoin Suomen EU-politiikan yleisiä tavoitteita ja toimintaperiaatteita. 
 
 
 
 
3 Tietojen vaihto Prumin sopimuksen nojalla 
 

Prumin sopimuksen nojalla helpotetaan tietojen vaihtoa sopimuksen tarkoituksen toteuttamiseksi. 

Useisiin hallituksen esityksen lakiehdotuksiin sisältyy muutosehdotuksia, joiden tarkoituksena on 

saattaa voimaan sopimuksen edellyttämät säännökset henkilötietojen suojan kannalta keskeisistä 

kysymyksistä, kuten tietojen säilyttämisestä ja hävittämisestä. 
 

Perustuslaillisen sääntelyn kannalta ehdotuksen keskeisimmät kysymykset liittyvät henkilötietojen 

käyttöön ja luovuttamiseen, jotka puolestaan kytkeytyvät PeL 10 §:ssä turvattuun yksityisyyden 

suojaan. Perutuslakivaliokunta on useissa tulkintatilanteissa määrittänyt tässä suhteessa yksityisyyden 

suojan rajoja. 
 

PeL 10 §:ssä säädetään: "Jokaisen yksityiselämä, kunnia ja kotirauha on turvattu. Henkilötietojen 

suojasta säädetään tarkemmin lailla." Perusoikeusuudistusta koskeneen hallituksen esityksen mukaan 

"säännös viittaa tarpeeseen lainsäädännöllisesti turvata yksilön oikeusturva ja yksityisyyden suoja 

henkilötietojen käsittelyssä, rekisteröinnissä ja käyttämisessä" (HE 309/1993 vp, s. 53). 

Säännöksen lakiviittaus henkilötietojen suojasta edellyttää perusoikeusuudistuksen tarkoituksen 

mukaisesti (PeVM 25/1994 vp, s. 6/1) lainsäätäjän säätävän tästä oikeudesta, mutta se jättää sääntelyn 

yksityiskohdat lainsäätäjän harkintaan. Tällainen perusoikeussäännös sitoo perustuslakivaliokunnan 

mukaan (PeVL 25/1998 vp) "lainsäätäjän sisällöllistä harkintaa vähemmän kuin sen tapainen 

sääntelyvarauksen sisältävä säännös, jossa perusoikeuden todetaan olevan olemassa sen mukaan kuin 

lailla säädetään." Lainsäätäjän liikkuma-alaa rajoittaa kuitenkin se, että henkilötietojen suoja osittain 

sisältyy samassa momentissa lähtökohtaisesti suojatun yksityiselämän piiriin. 
 

Henkilötietojen suojaa käsitellään myös Euroopan unionin perusoikeuskirjan 8 artiklassa. Euroopan 

ihmisoikeussopimuksen 8 artikla sisältää niin ikään määräyksiä jokaisen oikeudesta nauttia 

yksityiselämäänsä ja kirjeenvaihtoonsa kohdistuvaa kunnioitusta. 
 

Valiokunta arvioi yksityisyyden suojan perusoikeussäännöksiä pian perusoikeusuudistuksen 

voimaantulon jälkeen lausunnossa, joka koski lakiehdotusta poliisin tehtävien suorittamisesta 

puolustusvoimissa (PeVL 8/1995 vp). Valiokunta korosti yleisesti lain yksityiskohtaisten säännösten 
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täsmällisyyden tärkeyttä (ks. myös PeVL 26/1996 vp sekä PeVL 7/1997 vp, PeVL 28/1997 vp ja 

PeVL 29/1997 vp). Valiokunta erikseen totesi, että myös kysymys henkilörekistereihin talletettujen 

tietojen säilytysajoista kuuluu kyseisessä perustuslainkohdassa ilmaistun lailla säätämisen 

vaatimuksen piiriin. Tämän näkemyksen valiokunta uudisti lausunnossa PeVL 7/1997 vp ja useasti 

tämän jälkeenkin (mm. 35/2004 vp). 
 

Erityisesti valiokunta on korostanut tarvetta lakitasolla täsmällisesti määritellä mm. rekisteröinnin 

tavoite, tietojen sisältö, sallitut käyttötarkoitukset, tietojen luovutettavuus ja säilytysaika sekä 

rekisteröidyn oikeusturva (PeVL 14/1998 vp). 
 
 
PeVL 30/2005 vp: "Sääntelyyn ei perustuslakivaliokunnan aiemman käytännön valossa liity 
ongelmia siltä osin kuin tietojensaantioikeus on säännöksessä rajattu asian ratkaisemista varten 
välttämättömiin tietoihin. Muilta osin tietojensaantioikeus kohdistuu tehtävien toimeenpanossa 
tarpeellisiin tietoihin. Perustuslakivaliokunta on pitänyt tällaisessa hyvin väljässä ja 
ulottuvuudeltaan laajassa sääntely-yhteydessä erityisen tärkeänä, että tietojensaantioikeutta ei 
erikseen sanonnallisesti venytetä ja että tietojensaantioikeus rajataan koskemaan ainoastaan 
välttämättömiä tietoja. Pykälän tarkistaminen tällä tavoin on edellytys lakiehdotuksen 
käsittelemiselle tavallisen lain säätämisjärjestyksessä (PeVL 14/2002 vp , s. 3-4, PeVL 15/2002 
vp , s. 2/1)." 

Sopimuksen VII luku sisältää yleisiä tietosuojamääräyksiä, joihin kuuluvat mm. tietosuojan taso, 

tietojen käsittelyn tarkoitussidonnaisuus, tietojen oikeellisuuden ja ajantasaisuuden varmistaminen 

sekä säilytysaika, tietosuojan varmistaminen sekä säännökset kohdehenkilön oikeusturvasta. Lisäksi 

sopimuksen mukaan henkilötietojen luovutus tapahtuu pääsääntöisesti kansallisen lainsäädännön (ja 

oikeusapua koskevien mahdollisten sopimusten) mukaisesti ja sen sallimin ehdoin. Tietojen 

luovuttamisedellytykset ja luovutukselle asetettavat ehdot jäävät siten sopimuksen perusteella 

jäsenvaltion kansallisessa lainsäädännössä säänneltäviksi. Siksi ehdotuksesta ei ole huomautettavaa 

perustuslain 10 §:ssä turvatun luottamuksellisen viestin salaisuuden tai yksityisyyden suojan 

näkökulmasta. 
 

Edellä on viitattu jo siihen, että Prumin sopimuksella on läheinen kytkentä Euroopan unionin tietojen 

saatavuusperiaatetta koskevaan puitepäätökseen (U 50/2005 vp). Siihen liittyen Euroopan neuvoston 4 

marraskuuta 2004 hyväksymässä Haagin ohjelmassa on kehotettu komissiota tekemään ehdotukset 

tietojen saatavuusperiaatteen täytäntöönpanemiseksi. Haagin ohjelma painottaa, että ehdotuksissa on 

tarkoin otettava huomioon tietosuojaa koskevat keskeiset periaatteet. Myös tähän viitataan 

sopimuksessa (34 art.). 
 

Eduskunnan käsittelyssä ovatkin jo aikaisemmin olleet sekä komission ehdotus puitepäätökseksi 

rikosasioissa tehtävässä poliisi- ja oikeudellisessa yhteistyössä käsiteltävien henkilötietojen 



 

suojaamisesta (III pilarin tietosuoja, U 48/2005 vp) että ehdotus tietojen saatavuusperiaatetta 

koskevasta puitepäätöksestä (U 50/2005 vp). 
 

Euroopan unionin oikeudellisiin instrumentteihin on jo vanhastaan kuulunut I pilarin tie-

tosuojadirektiivi. Euroopan unionin I pilarin tietosuojadirektiivi on huomattavasti kehittyneempi 

instrumentti, kuin tähänastiset III pilarin tietosuojaa koskevat järjestelyt (esimerkiksi poliisitoimen 

tietosuojaa koskeva suositus ja Prumin yhteistyösopimus). Useimmat jäsenvaltiot ovatkin pääosin 

noudattaneet I pilarin tietosuojaperiaatteita myös III pilarin puitepäätöksen soveltamisalalla 

tapahtuvassa henkilötietojen käsittelyssä. Suomessa I pilarin tietosuojasäännökset on saatettu 

kansallisesti voimaan henkilötietolailla (523/1999), jonka suhde perustuslain perusoikeussääntelyyn 

on aikanaan arvioitu perustuslakivaliokunnassa (PeVL 25/1998 vp). 

Hallituksen esityksen lakiehdotuksiin sisältyvät henkilötietojen säilyttämistä ja hävittämistä koskeviin 

säännöksiin (ja niissä viitattuihin Prumin sopimuksen artikloihin) sisältyy täsmälliset säännökset 

tietojen säilyttämisestä ja hävittämisestä sekä asianomaisen tietojen tarkistusoikeudesta sekä 

oikeudesta korjata virheelliset tiedot, mitä perustuslakivaliokunta on pitänyt tietosuojan kannalta 

keskeisinä kysymyksinä (esim. PeVL 27/2006 vp). Tältä osin en näe sopimuksessa tai hallituksen 

esityksen lakiehdotuksissa ongelmia valtiosääntöoikeudellisesta näkökulmasta. 
 
 
 
 
4 Muita kysymyksiä 
 
 

Toimivaltajärjestelyt 

Ensimmäisen lakiehdotuksen 2 §:n mukaan sopimuksen 17 ja 18 artiklan nojalla Suomen alueella 

toimivalle lennon turvahenkilölle voidaan antaa oikeus kantaa ilma-aluksessa ja lentoasemalla 

ampuma-aseita ja muita voimankäyttövälineitä. Päätöksen oikeudesta kantaa ampuma-asetta tai muuta 

voimankäyttövälinettä tekee lakiehdotuksen mukaan "poliisi". 
 

Toimivaltakysymys on jätetty tältä osin laissa varsin avoimeksi (toisin kuin saman lakiehdotuksen 3 

§.ssä, jossa on täsmällisesti määritelty kuka päätöksen voi tehdä). Lakiehdotuksen 6 §:ssä on väljä 

asetuksenantovaltuus, jonka mukaan tarkempia säännöksiä toimivaltaisista viranomaisista ja 

virkamiehistä voidaan antaa valtioneuvoston asetuksella. 
 

Kun otetaan huomioon se, että 1. lakiehdotuksessa ei juurikaan ole säännöksiä toimivaltaisista 

viranomaisista - ellei sellaisena pidetä ehdotetun 2 §:n poliisia - valtuutussäännöksen viittaus 

"tarkempiin säännöksiin" vaikuttaa pikemminkin avoimelta valtuudelta määritellä toimivaltaisuutta 

koskevat kysymykset kokonaan asetuksessa. 
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Käsitykseni mukaan ehdotetussa 1. lakiehdotuksen 2 §:ssä tulisi säätää siitä, kenellä tai millä 

viranomaisella poliisihallinnossa on oikeus päättää oikeudesta kantaa ampuma-aseita ja muita 

voimankäyttövälineitä lentokoneissa ja lentoasemilla. 

 

M O I K E U S M I N I S T E R I Ö  MUISTIO ' / . 

Lainvalmisteluosasto 
Erityisasiantuntija Kirsi Neiglick 7.12.2006 
 
 
 
Perustuslakivaliokunnalle 
 
 
 
 

HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE RAJAT YLITTÄVÄN YHTEISTYÖN TEHOSTAMISESTA 
ERITYISESTI TERRORISMIN, RAJAT YLITTÄVÄN RIKOLLISUUDEN JA LAITTOMAN 
MUUTTOLnKKEEN TORJUMISEKSI TEHDYN SOPIMUKSEN (PRUMIN SOPIMUS) 
HYVÄKSYMISESTÄ JA LAIKSI SEN LAINSÄÄDÄNNÖN ALAAN KUULUVEEN MÄÄRÄYSTEN 
VOIMAANSAATTAMISESTA SEKÄ ERÄIKSI MUIKSI SIIHEN LIITTYVIKSI LAEIKSI (HE 243/2006 
vp) 

 
 
1. Yleistä 
 
Sopimuksen keskeinen osa koskee jäsenvaltioiden välistä tiedonvaihdon tehostamista. 
Kyseinen sopimus sivuaa läheisesti useita tietojenvaihtoon liittyviä EU:ssa 
valmisteilla olevia ehdotuksia, kuten neuvoston puitepäätöstä tietojen 
saatavuusperiaatteen toteuttamisesta (U 50/2005 vp), III-pilarin tietosuojaa koskevaa 
puitepäätösehdotusta (U 48/2005 vp) ja terrorismin ehkäisemistä koskevaa 
yleissopimusta. 
 
Sopimus on perusoikeusherkkä kokonaisuus. Siinä on useita määräyksiä, jotka 
koskevat perustuslaissa turvattua henkilötietojen suojaa. Sopimuksessa     
mahdollistetaan     myös      suomalaisittain     uusia 
tuivailiöuUaupciaaiiuicJa ^lcmiuli tuivaiiiauUai±eiiii.uui, o/Cy rriui^nctm, cui. 

17-19), joille sopimuspuolet antavat pyynnöstä yleisen oikeuden kantaa asetta, 
ammuksia ja muita tarvittavia varusteita lennolla sopimusvaltioon tai -valtiosta. 
Sopimus mahdollistaa myös virka-aseiden käytön toisessa sopimusvaltiossa. 
 
Valtiosääntöoikeudellisesti Prumin sopimus on valtiosopimus. Perustuslain 94 §:n 1 
momentin mukaan eduskunta hyväksyy muun muassa sellaiset valtiosopimukset ja 
muut kansainväliset velvoitteet, jotka sisältävät lainsäädännön alaan kuuluvia 
määräyksiä. Eduskunnan perustuslakivaliokunnan mukaan tämä perustuslaissa 



 
tarkoitettu eduskunnan hyväksymistoimi-valta kattaa kaikki aineelliselta luonteeltaan 
lain alaan kuuluvat kansainvälisen velvoitteen määräykset. 
 

Asiaa on E 97/2000 vp -kirjelmän pohjalta käsitelty eduskunnassa useissa 
valiokunnissa keväällä 2006. Lakivaliokunta katsoi, että ennen liittymismenettelyn 
aloittamista tulisi tehdä perusteellinen lisäselvitys sopimuksen vaikutuksista 
lainsäädäntöömme ja vertailu sopimuksen tavoitteiden suhteesta asioiden valmisteluun 
Euroopan unionin piirissä. Tällaisesta selvi- 
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tyksestä oikeusministeriö on myös huomauttanut lakivaliokunnalle 1.12.2006 
antamassaan lausunnossa käsillä olevasta hallituksen esityksestä. 
 
 

2. DNA-tunnisteet, sormenjälkitiedot ja muut tiedot (II luku) 
 
Prumin sopimuksen kannalta päällisin puolin näyttää, että suuri osa määräyksistä 
koskee henkilötietojen käsittelyä. Kyseiset kansalliset säännökset sisältyvät 
pääasiallisesti poliisirekisterilakiin (761/2003). Sopimuksen kannalta mainittavia 
erityissäännöksiä ovat ainakin laki henkilötietojen käsittelystä rajavartiolaitoksessa 
(579/2005) ja tullilaki (1466/1994). Perussäännökset periaatteista, jotka on otettava 
huomioon henkilötietoja käsiteltäessä, sisältyvät henkilötietolakiin (523/1999). 
Henkilötietolailla on saatettu henkilötietojen käsittelyä koskeva kansallinen 
lainsäädäntö vastaamaan EY:n henkilötietodirektiiviä 95/46/EY. Lakia säädettäessä 
on otettu huomioon myös Euroopan neuvoston tietosuojasopimus 108, johon Suomi 
liittyi vuonna 1992. 
 
Suomen perustuslain 10 §:n 1 momentin mukaan jokaisen yksityiselämä on turvattu. 
Lainkohdan mukaan henkilötietojen suojasta säädetään tarkemmin lailla. Perustuslain 
10 §:ssä suojatun henkilötietojen suojan kannalta erityisen merkittäviä ovat 
sopimuksen DNA-tunnisteita koskevat määräykset. Sopimus velvoittaa 
sopimusosapuolet perustamaan muun ohella kansalliset DNA-analyysitietokannat, 
joihin toisen sopimusvaltion viranomaisilla olisi pääsy. Toisen valtion viranomaisella 
tulisi olla pääsy myös sopimukseen liittyneen valtion sormenjälki tietoihin. 
 
Sopimuksen artiklassa 7 säädetään DNA-tunnisteen määrittämistä varten tarvittavan 
"solumateriaalin" keräämisestä ja DNA-tunnisteen toimittamisesta toiseen 
sopimusvaltioon. Artiklan mukaan, jos meneillään olevan tutkinnan tai 
rikosoikeudenkäynnin aikana DNA-tunnistetta ei ole saatavilla sellaisesta henkilöstä, 
joka on läsnä sellaisen valtion alueella, jolta oikeusapua pyydetään, ko. valtion tulee 
tarjota oikeudellista apua keräämällä ja tutkimalla kyseisen henkilön 
"solumateriaalia" ja toimittamalla määrittä-mänsä DNA-tunnisteen pyynnön 
esittäneeseen sopimusvaltioon, jos artiklassa tarkemmin luetellut edellytykset 
täyttyvät. 
 
Edellytykset ovat seuraavat: 1) pyynnön esittänyt valtio määrittää, mihin 
tarkoitukseen DNA-tunnistetta tarvitaan, 2) pyynnön esittänyt valtio tekee 
tutkintapyynnön tai -lausuman, joka on tarpeen tuon sopimusvaltion lainsäädännön 
mukaan ja jonka on antanut pyynnön esittäneen valtion toimivaltainen viranomainen, 
näyttääkseen, että DNA-tunnisteen määrittämistä varten tarvittavan "solumateriaalin" 
keräämisen edellytykset olisivat täyttyneet, jos ko. henkilö olisi pyynnön esittäneen 
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valtion alueella, ja 3) sellaisen valtion lainsäädännön mukaan, jolle pyyntö esitetään, 
DNA-tunnisteen määrittämistä varten tarvittavan "solumateriaalin" keräämisen 
edellytykset ja edellytykset määritetyn DNA-tunnisteen toimittamiseksi pyynnön 
esittäneeseen valtioon täyttyvät. 
Suomessa DNA-tunnisteiden määrittämisestä ja tallentamisesta säädetään 
pakkokeinolaissa (646/2003). Prumin sopimuksen artiklassa 7 ei tehdä eroa sille, 
onko kyseinen henkilö rikoksesta epäilty vai esimerkiksi asianomistaja tai sivullinen 
henkilö. Artikla asettaa lisäksi velvollisuuden kerätä ja toimittaa toiseen 
sopimusvaltioon artiklassa tarkoitettuja tietoja. Artiklassa mainittujen kaikkien 
kolmen edellytyksen on kuitenkin aina täytyttävä. Kysymys ei liene ongelmallinen 
Suomen lainsäädännön kannalta. 
 

Sopimuksessa sovitaan myös sormenjälkitietojen vaihdosta, ajoneuvorekis-
teritietojen vaihdosta, DNA-, sormenjälki- ja ajoneuvorekisteritietojen vaihtoon 
liittyvistä teknisistä seikoista ja tiedonvaihdosta väkivallan torjumiseksi 
joukkotapahtumissa. Poliisirekisterilain 37 § ja henkilötietojen käsittelyä 
rajavartiolaitoksessa koskevan lain (579/2005) 38 § mahdollistavat nykyisin laajan 
tietojen luovuttamisen Euroopan unionin jäsenvaltioiden alueelle ja Euroopan 
talousalueelle. 
 
Mikäli ulkomaan viranomaisille sallitaan suora pääsy kansallisiin rekistereihin, asiaa 
pohdittaessa tulee myös huomioida perustuslain 1 §:n 1 momentissa tarkoitettu 
Suomen täysivaltaisuus. Tätä pohdittaessa on merkitystä erityisesti sillä, säilyykö 
viimekätinen rekisteritietojen toimi- ja valvontavalta sillä valtiolla, jonka rekistereistä 
tietoja hankitaan. Sopimuksen määräyksillä on täten myös läheinen yhteys vireillä 
oleviin III-pilarin tietojen saatavuusperiaatetta ja tietosuojaa koskeviin 
puitepäätösehdotuksiin, joiden kanssa se vaikuttaa olevan osin päällekkäinen. 

Marraskuussa 2004 hyväksytty Haagin ohjelma määrittelee unionin vapauden, 
turvallisuuden ja oikeuden alueen tulevat tavoitteet vuodesta 2005 ainakin uuden 
perustusiakisopimuksen voimaantuloon asti. Haagin ohjelman mukaan 
lainvalvontatietojen vaihtoon tulisi vuoden 2008 alusta soveltaa saatavuusperiaatetta. 
Tällä tarkoitetaan sitä, että koko EU:n alueella jäsenvaltion 
lainvalvontaviranomainen, joka tarvitsee tietoa työtehtäviensä suorittamiseen, voi 
saada sen toisesta jäsenvaltiosta ja että toisessa jäsenvaltiossa sijaitseva 
lainvalvontaviranomainen, jonka hallussa tieto on, antaa sen käyttöön mainittua 
tarkoitusta varten. Saatavuusperiaatteen toteuttamisessa on otettava tarkasti 
huomioon mm. se, että tietojen luottamuksellisuus varmistetaan tietojenvaihdon 
kaikissa vaiheissa ja vaihdon jälkeen, ja että tietosuojan noudattamista valvotaan. 
 
Komissio on 12 päivänä lokakuuta 2005 tehnyt ehdotuksen neuvoston pui-
tepäätökseksi saatavuusperiaatteen mukaisesta tietojenvaihdosta (KOM(2005) 490 
lopullinen, jälj. saatavuusperiaatetta koskeva puitepää-tösehdotus) ja 4 päivänä 
lokakuuta 2005 ehdotuksen neuvoston puitepäätökseksi rikosasioissa tehtävässä 
poliisi- ja oikeudellisessa yhteistyössä käsiteltävien henkilötietojen suojaamisesta 
(KOM(2005) 475 lopullinen, jälj. III-pilarin tietosuojaa koskeva puitepäätösehdotus). 
Molemmat ehdotukset sääntelevät lainvalvontaviranomaisten välistä tietojenvaihtoa 
ja kumpikin sisältää Prumin sopimuksen tavoin tietosuojaa koskevia määräyksiä. III-
pilarin tietosuojaa koskevan puitepäätösehdotuksen tietosuojaa koskevien määräysten 
soveltamisala on huomattavasti laajempi kuin Prumin sopimuksen ja määräykset ovat 
myös sopimuksen määräyksiä yksityiskohtaisemmat ja tarkkarajaisemmat. 
Tavoitteena on, että III-pilärin tietosuojaa koskeva puitepäätös tulisi voimaan 
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mahdollisimman pian. Puitepäätöksen tullessa voimaan se tulisi sovellettavaksi 
Prumin sopimuksen sijasta, mikäli katsottaisiin, että sopimuksen säännökset eivät 
joiltain osin olisi yhteensopivat puitepäätöksen säännösten kanssa. 
 
 

3. Toimenpiteet terrorismin ehkäisemiseksi (HI luku) 
 
Sopimuksen III luvussa (16-19 artiklat) säädetään toimenpiteistä terrorismin 
ehkäisemiseksi. Huomionarvoisia ovat 17-19 artiklat, joissa säädetään ns. lennon 
turvallisuushenkilöistä (sky marshals). Kuvatunlaiset turvalli-suushenkilöt ovat 
Suomessa uusia operaattoreita. Sopimuspuolet voivat asettaa oman 
lentoturvallisuuspolitiikkansa mukaisesti oman maansa koneisiin lennon 
turvallisuushenkilöitä, jotka voivat kuljettaa aseita, ammuksia ja muita tarvittavia 
varusteita lennoilla. Artiklojen muotoilut ovat epämääräisiä ja tulkinnanvaraisia, 
koska sopimus mahdollistanee kyseiset lennon turvallisuushenkilöt niitä käyttävien 
sopimusvaltioiden lentokoneissa myös muiden valtioiden ilmatilassa ilman toisen 
valtion suostumusta. 
 
 

4. Muut yhteistyön muodot (V luku) 
 
Sopimuksen V luvussa on määräyksiä yhteisistä poliisioperaatioista. Vaikka kyseistä 
yhteistyötä kutsutaan sopimuksessa poliisiyhteistyöksi, Suomessa sen mukaista 
yhteistyötä voisi toteuttaa myös muu suomalainen toimivaltainen viranomainen kuin 
poliisi. Myös tulli ja rajavartiolaitos voisivat hyödyntää näitä toimivaltuuksia. 
Euroopan unionin jäsenvaltioissa toimivaltaisten viranomaisten joukko voi vaihdella 
laajastikin. 
 
Sopimuksen 25 artiklan mukaan vieraan valtion toimivaltainen viranomainen voisi 
kiireellisissä tapauksissa ilman isäntävaltion edeltävää suostumusta ylittää 
sopimusvaltioiden rajan sekä ryhtyä rajan läheisyydessä olevalla alueella väliaikaisiin 
toimenpiteisiin, jotka ovat välttämättömiä ihmisen fyysistä integriteettiä uhkaavan 
välittömän vaaran torjumiseksi. Tällöinkin toimivaltaisen viranomaisen toimien tulisi 
olla sopusoinnussa isäntävaltion kansallisen lainsäädännön kanssa. Tällaisesta 
toiminnasta on ilman viivytystä ilmoitettava isäntävaltiolle, joka myös vastaa vieraan 
valtion toimivaltaisen viranomaisen toiminnasta. 
 
Sopimuksen VI luvussa olevan 28 artiklan mukaan vieraan valtion toimivaltaisella 
viranomaisella on yhteisoperaatiossa oikeus käyttää omaa virka-pukuaan ja oman 
maan lainsäädännön mukaista aseistusta. Sopimusvaltiot voivat kuitenkin kieltää 
tiettyjen aseiden, ammusten ja varustusten käyttämisen. Aseita ym. varusteita saadaan 
käyttää ainoastaan toimivaltaisen viranomaisen hyväksyttävään itsepuolustukseen. 
Isäntävaltion toimivaltainen viranomainen voi yksittäistapauksessa oman 
lainsäädäntönsä puitteissa antaa luvan muuhunkin käyttöön. Tällöinkin vieraan 
valtion viranomaista sitoisi samat rajoitteet, joita sovelletaan suomalaisen 
viranomaisen voimankäyttöön. Artiklassa on määräyksiä myös 
tieliikennelainsäädännön noudattamisesta. 

 

Sopimuksen yhteisiä viranomaisoperaatioita koskevia V luvun artikloja onkin 
arvioitava mm. perustuslain 1 §:n 1 momentissa tarkoitetun Suomen 
täysivaltaisuuden kannalta. Perustuslakivaliokunnan tulkintakäytännössä on 
katsottu, että pitkällekin menevät EU:n jäsenvaltioiden toimivaltuudet voivat olla 
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perustuslainmukaisia, jos niiden käyttötilanteet sijoittuvat Suomen alueen 
ulkopuolelle (PeVL 44/2002 vp, s. 3/1). Yleissopimukseen ei kuitenkaan sisälly 
tällaista rajausta, vaan toisen sopimusvaltion toimivaltaiset viranomaiset saavat 
vallan toimia myös Suomen alueella ja osin samalla tavalla kuin kansalliset 
viranomaiset sopimuksen tarkoittamissa asioissa sekä käyttää tällöin Suomen 
oikeudenkäyttöpiiriin ja siellä oleskeleviin kohdistuvaa julkista valtaa (PL 124 §). 
 
Perustuslakivaliokunta on katsonut, että tällaistakin toimivaltaa voidaan tietyillä 
edellytyksillä antaa ulkomaan viranomaiselle tavallisen lain säätä-
misjärjestyksessä (PeVL 11/2001 vp, PeVL 21/2003 vp ja PeVL 9/2003 vp). 
Tärkeää nyt käsiteltävän artiklan osalta on, että toimivallan antamisen vieraan 
valtion viranomaiselle tulee tapahtua toimivaltaa luovuttavan valtion oman 
lainsäädännön puitteissa ja suostumuksella sekä että toiminnassa on noudatettava 
toimivaltaa luovuttavan valtion lainsäädäntöä. 

 
Voinee todeta, että tällä hetkellä voimassa olevat sopimukset ja laki yhtei-^sistä 
tutkintaryhmistä (1313/2002) kattavat rikostutkintaa varten perustettavat yhteiset 
ryhmät. Käsillä olevaan sopimukseen sisältyy kuitenkin säännöksiä 
ennaltaehkäisevistä yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämiseksi 
perustettavista ryhmistä. Sopimusmääräykset laajentavat kansainvälistä rajat ylittävää 
operatiivista yhteistyötä ennalta ehkäisevään toimintaan. 

 
 

5. Muita näkökohtia 
 
Sopimuksen VI lukuun sisältyy määräyksiä, jotka mahdollistavat merkittävää 
julkisen vallan käyttöä (PL 124 §). Sopimuksen 28 artiklassa on aseen-käyttöä 
koskevia määräyksiä. Aseenkäyttöä koskevilta osin oikeusministeriö viittaa jo 
edellä sanottuun. 
 
Sopimuksen 31 artiklassa edellytetään, että virkamiehiä, jotka toimivat toisen 
sopimusvaltion alueella, kohdellaan samalla tavoin kuin tämän valtion omia 
virkamiehiä heidän tehdessään rikoksia tai rikosten kohdistuessa heihin. 
Rikosoikeudellinen virkavastuu on sinänsä RL 40 luvun 12 §:n 3 momentin 
mukaan jo ulotettu koko laajuudessaan 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. Heihin kohdistuviin 
tekoihin sovelletaan mm. virkamiehen väkivaltaista vastustamista, niskottelua ja 
virkavallan anastusta koskevia rikoslain säännöksiä (RL 17:20). Heihin 
virkatoimessa tai virkatoimen vuoksi kohdistunut tahallinen surmaaminen voidaan 
katsoa murhaksi (RL 21:18). Ulkomaisen virkamiehen käsite on kattava (RL 40 
luvun 11 §:n 4 kohta). Tässä suhteessa suomalainen lainsäädäntö vaikuttaa 
ongelmattomalta. 

 
Sopimuksen 43 artiklassa säädetään sopimusta tulkitsevasta ja soveltavasta 
toimivaltaisesta toimielimestä, joka olisi Ministerikomitea (Committee of Ministers). 
Jokainen jäsenvaltio valitsisi oman kansallinen edustajansa kyseiseen 
ministerikomiteaan, jolla on artiklan mukaan viimekätinen toimivalta tehdä 
sopimuksen soveltamista koskevia ratkaisuja. Päätöksenteko perustuu yksimielisiin 
päätöksiin. Artiklasta ei käy mm. ilmi, kuinka monta kansallista edustajaa kustakin 
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jäsenvaltiosta toimielimeen valitaan. Artiklan 2 kohdan mukaan ministerikomiteaa 
avustaa erillinen yhteistyöryhmä (joint vvorking group), joka voi myös tehdä 
sopimuksen tarkistamiseen tai kehittämiseen liittyviä aloitteita. Tarkempia 
määräyksiä artiklasta tämän ryhmän kokoonpanosta ei käy ilmi. 
 
Kansallisen viranomaisen määräämistä sekä rekisteritietojen antamista koskevien 
määräysten osalta (6, 11 ja 12 artiklat) on otettava huomioon, että Ahvenanmaalla on 
toimivalta yleistä järjestystä ja turvallisuutta koskevissa asioissa. Maakunnalla on 
oma poliisihallinto. Maakunnan suostumus sopimuksen voimaantulemiselle 
Ahvenanmaalla on tarpeen. 



 

 
 
 
 

Olli Mäenpää 
3.1.2007 
 
 
Perustuslakivaliokunnalle 
 
 
 
 
 
 
 
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 määrä-
ysten voimaansaattamisesta sekä eräiksi muiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 243/2006 vp) 
 
 

Poliisin toimivaltaa koskevat säännökset ja määräykset 
 
Henkilötietojen käsittelyjä lähettäminen (2-15 artikla) 

 
DNA-tietoja (2-7 art.) koskevat sopimusmääräykset eivät perusta poliisille tai muulle vi-
ranomaiselle itsenäistä toimivaltaa tällaisten tietojen keräämiselle, vaan toimivalta 
määräytyy kansallisen lainsäädännön mukaan. Sopimuspuolet tosin sitoutuvat 2 artiklan 
mukaisesti perustamaan DNA-analyysitiedostoja "rikosten tutkimistarkoituksessa", mutta 
tämä tapahtuu ottaen huomioon kansallinen lainsäädäntö, joka määrittelee DNA-tietojen 
hankkimista ja tallettamista. DNA-analyysitiedostojen perustaminenkaan ei siten 
sellaisenaan perusta itsenäistä toimivaltaa tällaisten tietojen keräämiseen. Myös 
kansallisen yhteyspisteen toimivaltuudet (6 art.) määräytyvät kansallisen lainsäädännön 
mukaan. 
 
Suomessa DNA-tunnisteiden määrittämisestä ja tallettamisesta säädetään pakkokeinolain 
5 luvun 11 §:ssä sekä 6 luvun 5 ja 6 §:ssä. Näiden säännösten perusteella DNA-tietojen 
keräämistä ei voi kohdistaa muihin kuin rikoksesta epäiltyihin tai tuomittuihin. Sopimuksen 
2-4 artiklan velvoitteet perustaa DNA-analyysitiedostoja sekä sallia niihin kohdistuva 
automaattinen haku ja vertailu eivät edellä mainitut seikat huomioon ottaen laajenna 
poliisin toimivaltaa DNA-tietojen keräämiseen tai tallentamiseen. Vastaavat lähtökohdat 
koskevat sormenjälkitietoja (8-11 art.). 

 
Tietojen lähettäminen terrorismirikosten torjumiseksi (16 artikla) 

 
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 rikolli-
sesta toiminnasta. 
 



 
Perustuslakivaliokunta on (PeVL 27/2006 vp, s. 2) pitänyt rekisteröidyn yksityisyyden 
suojan ja oikeusturvan kannalta ongelmallisena sääntelyä sellaisten tietojen rekiste-
röinnistä, jotka perustuvat muihin kuin todennetaviin tosiasioihin ja joihin sisältyy siten 
korostunut virheellisyyden riski. Tähän suuntaan vaikuttaa myös se, että poliisi- ja oi-
keusviranomaisten 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 otettava huomioon, että sitä sovelletaan artiklan 1 kohdan mukaan kan-
sallista lainsäädäntöä noudattaen. Tässä yhteydessä 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 vastaanottava viranomainen voi käyttää tietoja. Poliisin toimivaltaa 
koskevaan sääntelyyn ei siten näiltä osin ole huomauttamista valtiosääntöoikeudelliselta 
kannalta. 

 
Lennon turvahenkilöt (17 ja 18 artikla) 

 
Turvahenkilöitä koskeva 17 artikla ei määrittele poliisille toimivaltuuksia lentoturvalli-
suuden ylläpitämiseksi. Jokainen sopimuspuoli päättää edelleen itsenäisesti lennon 
turvahenkilöiden mahdollisesta käyttämisestä ja toimivallasta. 
 
Sopimuspuolten on 18 artiklan mukaan pyynnöstä myönnettävä "yleinen lupa" toisen 
sopimuspuolen asettamille lennon turvahenkilöille artiklassa mainittuihin tarkoituksiin ja 
siinä määritellyin edellytyksin. Tämäkään säännös ei sisällä itsenäistä toimivallan mää-
rittelyä (toisen sopimusvaltion) turvahenkilölle. 
 
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, mutta 
mahdollistaa myös niiden noudattamisen. 

 
Yhteiset operaatiot (24 artikla) 

 
Poliisin toimivaltuuksien kannalta yhteisissä operaatioissa on keskeistä, että muiden 
sopimuspuolten virkamiehet saavat oikeuden käyttää julkista valtaa (hoheitliche Be-
fugnisse) Suomessa. (Tältä osin suomenkielisessä tekstissä käytetyt ilmaisut "alueellinen 
toimivalta" ja "lainsäädännön mukaiset toimivaltuudet" eivät vastaa saksankielistä 
sopimustekstiä, eivätkä kuvaa täsmällisesti tai riittävästi toimivaltuuksien sisältöä.) 
Julkisen vallan käyttöä yhteisissä operaatioissa on tarkemmin säännelty voimaansaat-
tamislain 3 §:n 1 momentissa. Toimivaltuuksia koskevan sääntelyn voidaan sinänsä 
arvioida vastaavan niitä kriteereitä, joiden rajoissa perustuslakivaliokunta on katsonut 
mahdolliseksi antaa toisen vaition viranomaiselle toimivaltaa käyttää julkista valtaa 
Suomen oikeudenkäyttöpiirissa (esim. PeVL 9/2003 vp). Merkitystä on myös sillä, että 
kysymys on perustuslain 1 §:n 3 momentissa tarkoitetusta yhteistyöstä. 
 
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 pitkälle viedyn yhtenäistämisen. Tämä ei kuitenkaan 



 
ole yhteisten operaatioiden varsinainen tarkoitus. Viime kädessä yhteistyöasteen laajuus 
ja intensiteetti jää 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 kieitää toi-
menpiteitä (vrt. PeVL 21/2003 vp), joihin sopimuksen mukaan voinee sisältyä myös jul-
kisen vallan käyttöä. Toimenpiteet on kuitenkin keskeytettävä, kun isäntävaltio on ryhtynyt 
tarpeellisiin toimenpiteisiin vaaran torjumiseksi. Rajan ylittämisestä on välittömästi 
ilmoitettava ja toimenpiteet on lisäksi tehtävä isäntävaltion kansallisen lainsäädännön 
mukaisesti.. 
 
Artiklan toteuttamista säännellään tarkerr.min voimaansaattamislain 4 §:ssä. Sääntelyyn 
ei ole huomauttamista täysivaltaisuuden tai julkisen vallan käytön lakisidonnaisuuden 
kannalta. Artikian edellyttäessä yhteisen rajan ylittämistä se ei ainakaan tässä vaiheessa 
voine koskea toimintaa Suomen oikeudenkäyttöpiirissä. 

 
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 kuitenkaan vastaa saksankielistä, täsmällisempää 
määrittelyä (im Fall der Notvvehr einshcliesslich der Nothilfe), joka rajoittaa käytön 
itsepuolustukseen ja hätävarjeluun. Myös sopimustekstin käännöksen tarkistaminen voi 
siten olla aiheellista. Voimaansaattamislain 3 §:n 2 momentissa aseen käyttövaituus on 
joka tapauksessa asianmukaisesti rajoitettu hätävarjeiutilanteeseen ja (Suomen) 
poliisimiehen antamaan yksittäistapaukselliseen valtuutukseen. 
 
Kun otetaan huomioon, että perustuslain 124 §:n mukaan merkittävää julkista valtaa 
voidaan antaa vain viranomaiselle, on paikallaan ja välttämätöntäkin, että aseen käyt-
tövaituus voidaan voimaansaattamislain 3 §:n 2 momentin mukaan antaa vain toisen 
valtion toimivaltaiselle virkamiehelle. Kokonaisuudessaan sääntelyyn ei ole huomautet-
tavaa valtiosääntöoikeudelliselta kannalta. 

 
Oikeusturva (Johdantolausekkeet ja 40.1 artikla) 

 
Viidennessä johdantolausekkeessa korostetaan toimivaltuuksien käyttöön kohdistuvan 
tuomioistuinvalvonnan (gerichtliche Uberprufungen) tärkeyttä. Suomenkielinen teksti 
kuitenkin viittaa pelkästään oikeudelliseen valvontaan, joka on olennaisesti lievempi il-
maus. Viittaus tuomioistuinvalvontaan olisi syytä sisällyttää suomenkieliseen tekstiin. 
 
Poliisin toimivallan käyttöä nimenomaisesti koskevia oikeusturvasäännöksiä sisältyy 
lähinnä tietosuojamääräysten soveltamista koskevaan 40 artiklaan. Artiklan saksan-
kielisen version voidaan arvioida sisältävän riittävät oikeusturvatakeet. Niitä kuitenkin 
näyttäisi olevan heikennetty artiklan 1 kohdan suomenkielisessä käännöksessä, jossa ei 
riittävästi tuoda esiin tuomioistuinkontrollin merkitystä. 



 
• Käännös: Oikeus kääntyä tehokkaalla valituksella riippumattoman ja puolueet-

toman, lakiin perustuvan tuomioistuimen puoleen ihmisoikeussopimuksen 6(1) 
artiklan tarkoituksessa sekä riippumattoman valvontaviranomaisen puoleen di-
rektiivin 28 artiklan tarkoituksessa -> Saksankielinen teksti: Oikeus saattaa asia 
tehokkaalla valituksella käsiteltäväksi ihmisoikeussopimuksen 6(1) artiklan tar-
koittamassa riippumattomassa ja puolueettomassa, lakiin perustuvassa tuomio-
istuimessa sekä direktiivin 28 artiklan tarkoittamassa riippumattomassa valvon-
taviranomaisessa. 

• Käännös: ...että hänelle annetaan mahdollisuus vaatia vahingonkorvausta tai 
muuta korvausta -> Saksankielinen teksti: ...että hänelle annetaan mahdollisuus 
saattaa tuomioistuimessa käsiteltäväksi vahingonkorvausta tai muuta korvausta 
koskeva vaatimus. 

 
Etenkin perustuslain 21 §:n vaatimukset huomioon ottaen ja koska kysymys on perus-
oikeuksiin kohdistuvasta poliisin toimivallasta, on välttämätöntä, että oikeus saattaa 40(1) 
artiklassa mainitut asiat tuomioistuimen käsiteltäväksi ilmaistaan selkeästi myös 
suomenkielisessä sopimusversiossa. Vastaavalla tavalla olisi paikallaan tarkistaa so-
pimuksen johdantolausekkeen käännöstä. 

 
Poliisin sopimustoimivalta (44 artikla) 

 
Kysymys on sopimuksen hallinnollista täytäntöönpanoa koskevista sopimuksista toimi-
valtaisten viranomaisten kesken. Tätä koskeva sopimustoimivalta osoitetaan poliisilain 53 
§:n 2 momenttia muuttamalla sisäasiainministeriölle. Mainitussa säännöksessä so-
pimustoimivalta on rajoitettu siten, että se koskee poliisin toimialaan kuuluvia, tavan-
omaisina pidettäviä sopimuksia, jotka eivät kuulu lainsäädännön alaan tar muutoin vaadi 
eduskunnan suostumusta. Näin rajattuun sopimustoimivaltaan ei liity valtiosään-
töoikeudellisia ongelmia, kun myös voidaan edellyttää, että sopimustoimivaltaa käytetään 
vain näissä puitteissa. 
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tehdyn sopimuksen (Prumin sopimus) hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien 
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HALLITUKSEN ESITYS 
 

Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi rajat ylittävän yhteistyön tehostamiseksi erityisesti 

terrorismin, rajat ylittävän rikollisuuden ja laittoman muuttoliikkeen torjumiseksi tehdyn sopimuksen eli niin 

sanotun Prumin sopimuksen. 

Sopimuksen tarkoituksena on tehostaa sen kattamiin rikollisuuden muotoihin liittyvää yhteistyötä ja 

tietojen vaihtoa erityisesti poliisin ylläpitämistä henkilörekistereistä. Rekistereiden sisällöstä ja 

tallettamisperiaatteista säädetään kunkin sopimuspuolen lainsäädännössä. Sopimus sisältää tietojenvaihdon 

lisäksi määräyksiä muun muassa lennon turvahenkilöiden käytöstä, laittoman muuttoliikkeen torjumiseen 

tähtäävistä toimenpiteistä, sopimuspuolten viranomaisten operatiivisesta yhteistyöstä, virka-aseiden käytöstä 

ja tietosuojasta. 

Prumin sopimus on oikeudelliselta muodoltaan tavanomainen kansainvälinen sopimus. Sopimukseen 

sisältyvät toimet kuuluvat EU:n toimivaltaan, mutta sitä ei ole valmisteltu unionin rakenteissa. Tarkoituksena 

on, että sopimuksen määräykset otetaan myöhemmin osaksi EU:n oikeusjärjestystä. 

Prumin sopimus on tullut kansainvälisesti voimaan 1 päivänä marraskuuta 2006 Espanjan ja Itävallan 

välillä. Suomen on tarkoitus liittyä sopimukseen. Suomen osalta sopimus tulee voimaan 90 päivän kuluttua 

liittymisasiakirjan tallettamisesta. Ehdotettu laki sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten 

voimaansaattamisesta ja esityksessä muutettavaksi ehdotettavat lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan 

samanaikaisesti kuin sopimus tulee Suomen osalta kansainvälisesti voimaan. 

Esityksen perusteluissa sopimuksen sisältöä arvioidaan perustuslain 1 §:n täysi-valtaisuussäännösten 

kannalta. Sopimuspuolten ministereistä koostuvan ministerikomitean toimivaltaa tehdä sopimuksen 

soveltamista ja toteuttamista koskevia päätöksiä tarkastellaan perustuslain 8 luvun säännösten valossa. 

Perusteluissa katsotaan, että sopimuksen hyväksymisestä voidaan päättää äänten enemmistöllä ja että ehdotus 

voimaansaattamislaiksi ja muut esitykseen sisältyvät lakiehdotukset voidaan käsitellä tavallisen lain 

säätämisjärjestyksessä. Hallitus on kuitenkin pitänyt tarpeellisena perustuslakivaliokunnan lausunnon 

hankkimista esityksestä. 
 

VALIOKUNNAN KANNANOTOT Perustelut 
 



 
Eduskunnan suostumus 

Eduskunta hyväksyy perustuslain 94 §:n 1 momentin mukaan muun ohella sellaiset valtiosopimukset ja muut 

kansainväliset velvoitteet, jotka sisältävät lainsäädännön alaan kuuluvia määräyksiä. Prumin sopimus sisältää 

useita lainsäädännön alaan kuuluvia määräyksiä, joista on esityksen perusteluissa tehty selkoa. Eduskunnan 

suostumus sopimukseen on siksi tarpeen. 
 

Sopimusmääräysten suhde perustuslakiin 

Täysivaltaisuus. Sopimuksen tarkoituksena on tehostaa ja helpottaa sopimusvaltioiden välistä yhteistyötä 

terrorismin, rajat ylittävän rikollisuuden ja laittoman muuttoliikkeen torjumiseksi. Rikollisuus ylittää nykyisin 

yhä enenevässä määrin valtioiden rajat. Vastaavasti rikollisuuden torjuntaan on perusteltua ryhtyä valtioiden 

välisin yhteistyöjärjestelyin. Perustuslakivaliokunta on pitänyt sisällöltään vastaavanlaisia kansainvälisiä vel-

voitteita perustuslain 1 §:n3 momentin tarkoittamana kansainvälisenä yhteistyönä, joka on paitsi tavanomaista 

myös kannatettavaa (PeVL 9/2003 vp, s. 3/1, PeVL 21/2003 vp, s. 2/II). 

Sopimuksen sisältöä on arvioitava perustuslain 1 §:n 1 momentissa tarkoitetun Suomen 

täysivaltaisuuden kannalta. Perustuslakivaliokunta on perustuslain esitöiden pohjalta lähtenyt vakiintuneesti 

siitä, että täysivaltaisuussäännöstä tulkittaessa on otettava huomioon Suomen jäsenyys useissa 

kansainvälisissä järjestöissä ja erityisesti Euroopan unionissa (HE 1/1998 vp, s. 71—72, PeVL 36/2006 vp, s. 

4/II). 

Prumin sopimuksen määräyksillä on yhteys unionin puitteissa tehtävään yhteistyöhön, vaikka 

sopimusta ei ole tehty unionin rakenteissa. Sopimuksessa tarkoitetut toimet kuuluvat Euroopan unionin 

toimivaltaan ja sopimuksessa nimenomaisesti ilmaistun mukaisesti sen määräykset on tarkoitus siirtää osaksi 

EU:n oikeusjärjestystä. EU:n säädöksillä on lisäksi sopimuksen perusteella etusija sopimuksen määräyksiin 

nähden. Täy-sivaltaisuusarvioinnissa on valiokunnan mielestä otettava erityisesti huomioon, että Prii-min 

sopimuksen mukainen yhteistyö on rajattu unionin jäsenvaltioiden välisiin toimiin. 

Valiokunta on pitänyt perustuslain mukaisina EU:n jäsenvaltioiden pitkälle meneviäkin 

toimivaltuuksia, kun niiden käyttötilanteet sijoittuvat Suomen alueen ulkopuolelle (PeVL 44/2002 vp, s. 3/1). 

Valiokunta ei ole pitänyt perustuslain täysivaltaisuussään-nösten kannalta ongelmallisena myöskään sellaisia 

alaltaan rajattuja sopimusmääräyksiä, joilla toisen sopimusvaltion viranomaiselle on annettu valta toimia 

myös Suomen alueella ja osin samalla tavalla kuin kansalliset viranomaiset sekä käyttää tällöin Suomen 

oikeudenkäyttöpiiriin ja siellä oleskeleviin kohdistuvaa julkista valtaa (PeVL 9/2003 vp, s. 3, PeVL 21/2003 

vp, s. 2—3). 



 

Toisen sopimuspuolen nimeämät virkamiehet voivat Prumin sopimuksen 24 artiklan perusteella 

osallistua Suomen alueella yleisen turvallisuuden ja järjestyksen ylläpitämiseksi sekä rikosten torjumiseksi 

yhteisiin partioihin ja muihin operaatioihin. Suomella on vapaa harkintavalta päättää, myönnetäänkö toisen 

valtion virkamiehille tällöin oikeus käyttää julkista valtaa1 Suomessa. Vieraan valtion virkamiehiä sitoo 

toimivaltuuksia käyttäessään Suomen lainsäädäntö ja he ovat sopimuksen 31 artiklan mukaan Suomessa 

toimiessaan rikosoikeudellisen vastuun piirissä. He voivat käyttää toimivaltuuksia ainoastaan suomalaisten 

virkamiesten johdolla ja pääsääntöisesti ainoastaan näiden läsnä ollessa. Tällainen sopimusjärjestely ei 

valiokunnan mielestä ole ongelmallinen perustuslain täysivaltaisuussäännösten kannalta (ks. PeVL 9/2003 vp, 

s. 3). 

Perustuslain kannalta huomautettavaa ei ole myöskään sopimuksen voimaansaattamislain 3 §:n 1 

momentista, jonka mukaan suomalainen poliisimies voi toimivaltansa rajoissa ja ohjeidensa mukaan osoittaa 

toisen valtion toimivaltaiselle virkamiehelle po-liisimiehelle kuuluvia valtuuksia ja valtuuttaa tämän 

voimakeinojen käyttämiseen. 

Sopimuksen 25 artiklan perusteella toisen sopimusvaltion virkamiehet voivat ylittää valtion rajan 

ilman Suomen viranomaisten ennakkosuostumusta suorittaakseen rajan läheisyydessä väliaikaisia 

toimenpiteitä, joita tarvitaan torjumaan välitön vaara hengelle tai terveydelle. Virkamiesten on ilmoitettava 

Suomen viranomaisille välittömästi rajan ylittämisestä, jonka jälkeen vastuun toimenpiteestä on siirryttävä 

mahdollisimman pian Suomen viranomaisille. Rajanyiittämisoikeus on kytketty kiireellisiin tilanteisiin. 

Lisäksi rajanylittävien virkamiesten on noudatettava Suomen lainsäädäntöä ja suomalaisten viranomaisten 

ohjeita. Järjestely ei ole ongelmallinen perustuslain täysivaltaisuussäännösten näkökulmasta (ks. PeVL 

21/2003 vp, s. 3). 

Toisen sopimusvaltion virkamies saa sopimuksen 28 artiklan 2 kappaleen nojalla käyttää yhteisen 

operaation yhteydessä virka-asetta, ammuksia ja muita tarvittavia varusteita vain oikeutetussa itsensä tai 

toisen puolustamisessa. Tällaisena toimivallan määrittely on varsin väljä ja epämääräinen. Saksankielisen 

alkuperäistekstin mukaan kysymys on kuitenkin hätävarjelusta, joka Suomessa merkitsee viittausta rikoslain 

4 luvun 4 §:ään. Tällainen sopimusmääräys ei ole perustuslain täysivaltaisuussääntelyn kannalta 

ongelmallinen. 

                                            
1 Sopimuksen saksankielisessä todistusvoimaisessa tekstissä käytetty termi "hoheitliche Befugnisse" on tosin suomennettu 
termeillä "alueellinen toimivalta" ja "lainsäädännön mukaiset toimivaltuudet". Käännös ei vastaa alkuperäistekstiä ja antaa 
harhaanjohtavan kuvan sopimuskohdan sisällöstä. 



 

Sopimuksen voimaansaattamislain 3 §:n 2 momentissa voimankäyttövälineen käyttöoikeus on 

asianmukaisesti rajattu rikoslain mukaiseen hätävarjelutilanteeseen ja tilanteeseen, jossa poliisimies 

toimivaltansa nojalla yksittäistapauksessa valtuuttaa toisen valtion virkamiehen aseen käyttämiseen. 

Jokainen sopimuspuoli päättää sopimuksen 17 artiklan perusteella vastaisuudessakin itsenäisesti 

lennon turvahenkilöiden mahdollisesta käyttämisestä valtiossa rekisteröidyissä ilma-aluksissa. Turvahenkilön 

käytöstä on ilmoitettava hyvissä ajoin kirjallisesti toiselle sopimuspuolelle. Sopimuksen 18 artiklan 

perusteella Suomi myöntää pyynnöstä toisen sopimuspuolen turvahenkilöille luvan kantaa asetta lennoilla 

Suomeen tai Suomesta. Aseita ja ampumatarvikkeita kantava lennon turvahenkilö saa kuitenkin poistua 

koneesta ainoastaan suomalaisen viranomaisen seurassa ja tarvikkeet varastoidaan välittömästi Suomen 

viranomaisen määrittämään valvottuun luovutuspaikkaan. Näin rajattu järjestely ei ole ongelmallinen 

perustuslain täysivaltaisuussäännösten kannalta. Lennon turvahenkilöitä ei esityksen perustelujen mukaan ole 

tarkoitus ottaa käyttöön suomalaisissa ilma-aluksissa. 

Perusoikeudet. Prumin sopimuksen mukaiset edellä mainitut toimivaltuudet kohdistuvat myös perustuslaissa 

turvattuihin perusoikeuksiin. Yhteisten operaatioiden ja rajanylityksen yhteydessä toisen valtion virkamiehen 

toimenpiteet voivat merkitä puuttumista Suomen alueella ainakin perustuslain 7 §:ssä turvattuihin 

henkilökohtaiseen vapauteen ja koskemattomuuteen tai 10 §:ssä turvattuun yksityiselämän suojaan. 

Virkamiesten tulee kuitenkin noudattaa Suomen lainsäädäntöä ja suomalaisten viranomaisten ohjeita. 

Sopimus ei laajenna kansalliseen lainsäädäntöön perustuvia toimivaltuuksia. Täi 

laiset sopimusjärjestelyt eivät valiokunnan mielestä ole ongelmallisia perusoikeusjärjestelmän 

kannalta (vrt. PeVL 9/2003 vp, s. 3—4 ja PeVL 21/2003 vp, s. 4—5). 

Sopimuspuoli voi sopimuksen 16 artiklan nojalla lähettää pyytämättäkin toisille sopimuspuolille 

terrorismirikosten torjumiseksi henkilö- ja muita tietoja, jos käytettävissä olevien tietojen 

perusteella on syytä olettaa, että asianomaiset henkilöt tulevat syyllistymään niin sanotussa 

terrorismipuitepäätöksessä säädettyihin rikoksiin. Määräyksen "syytä olettaa" -muotoilu on sangen 

väljä. Olennaista kuitenkin on, että määräystä sovelletaan kansallista lainsäädäntöä noudattaen. 

Suomessa tämä viittaa lähinnä perustuslakivaliokunnan myötävaikutuksella (PeVL 51/2002 vp) 

säädettyyn poliisin henkilörekisterilain 37 §:ään, jonka mukaisia tietojen luovuttamisen 

edellytyksiä ei esityksessä ehdoteta väljennettäviksi. Sopimuksen 16 artiklan kattamien tietojen 

osalta perustuslakivaliokunta painottaa, että muihin kuin todennettaviin tosiasioihin perustuvien 

tietojen rekisteröinti ja edelleen luovuttaminen saattavat muodostua rekisteröidyn yksityiselämän 

 



 

suojan ja oikeusturvan kannalta ongelmallisiksi. Tällaisten tietojen virheettömyyteen ja 

luotettavuuteen kohdistuu siksi erityisiä vaatimuksia (PeVL 27/2006 vp, s. 2/II). Tähän on syytä 

kiinnittää huomiota päätettäessä yksittäistapauksessa tietojen lähettämisestä. 

"2 2 Sopimuksen 2—15 artiklat sisältävät määräyksiä DNA-tunnisteiden, sormenjälki- 

tietojen, ajoneuvorekisteritietojen ja muiden henkilötietojen keräämisestä, käsittelystä ja 

lähettämisestä. Ne ovat lähtökohtaisesti merkityksellisiä perustuslain 7 §:ssä taatun 

henkilökohtaisen koskemattomuuden ja perustuslain 10 §:n 1 momentissa turvatun henkilötietojen 

suojan ja yksityiselämän suojan kannalta. Määräykset eivät kuitenkaan perusta poliisille tai muulle 

viranomaiselle itsenäistä toimivaltaa tällaisten tietojen keräämiseen tai tallentamiseen, vaan 

toimivalta määräytyy kansallisen lainsäädännön mukaan. DNA-tunnisteiden määrittämisestä ja 

tallentamisesta säädetään pakkokeinolain 5 luvun 11 §:ssä ja 6 luvun 5 §:ssä. Nämä säännökset on 

säädetty perustuslakivaliokunnan myötävaikutuksella (PeVL 7/1997 vp, s. 2 ja PeVL 36/2002 vp, s. 

3—4). Sormenjälkitietojen keräämisestä, säilyttämisestä ja rekisteröinnistä on säädetty 

pakkokeinolain 6 luvun 4 §:ssä. Näitä säännöksiä ei esityksessä ehdoteta muutettaviksi. 

Henkilötietojen suojan kannalta olennaista on lisäksi, että sopimuspuolilla on pääsy vain sellaisiin 

DNA-ja sormenjälkitiedostojen viitetietoihin, joita ei ole mahdollista yhdistää suoraan kehenkään 

henkilöön. Tietojen lähettämiseen sovelletaan kansallista lainsäädäntöä. Tällaiset 

sopimusmääräykset eivät ole ongelmallisia perustuslain 7 ja 10 §:n kannalta. 
 

Hyväksyin is estä päättäm in en 

Prumin sopimus ei edellä esitetyn perusteella koske perustuslakia sen 94 ja 95 §:n merkityksessä. 

Sopimuksen hyväksymisestä voidaan siksi päättää äänten enemmistöllä. 
 

Lakiehdotukset 

Voimaansaattamislakiehdotuksen 7 §:n mukaan lain voimaantulosta säädetään tasavallan presidentin 

asetuksella. Valiokunta katsoi perustuslakiesityksestä antamassaan mietinnössä, että perustuslain 93 §:n 2 

momentin ilmaisu "Euroopan unionissa tehtävistä päätöksistä" kattaa myös unionin toimivaltaan 

muodollisesti kuulumattomat, mutta unioniasioihin sisällöltään ja vaikutuksiltaan rinnastettavat asiat, 

jollaisista silloisia Schengenin sopimuksia voitiin pitää esimerkkinä (PeVM 10/1998 vp, s. 27/1, ks. myös 

PeVL 49/2001 vp, 2/II). Tällaisten päätösten yhteydessä lain voimaantulosta säädetään perustuslain 93 §:n 2 

momentin takia valtioneuvoston asetuksella (PeVL 49/2001 vp, s. 3). 



 

Prumin sopimusta ei ole tehty unionin rakenteissa, mutta sillä on tuolloisten Schengenin sopimusten 

tapaan kiinteä yhteys unionin puitteissa tehtävään yhteistyöhön. Sopimuksessa on valiokunnan mielestä 

kysymys sellaisesta unionin asioihin sisällöltään ja vaikutuksiltaan rinnastettavasta asiasta, joka kuuluu 

perustuslain 93 §:n 2 momentin mukaisesti valtioneuvoston toimivaltaan. Tämän vuoksi voimaansaattamisia-

kiehdotuksen 7 §:ää on muutettava niin, että lain voimaantulosta säädetään valtioneuvoston asetuksella. Sama 

koskee esityksen kaikkien muiden lakiehdotusten voimaantulosäännöksiä. Nämä muutokset ovat edellytyksiä 

sille, että lakiehdotukset voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä. 

Lakiehdotusten muista säännöksistä ei ole perustuslain kannalta huomautettavaa. 
 

Muita seikkoja 

Sopimuskäännös. Kansainvälinen sopimus tulee Suomessa voimaan sopimuksessa mainituilla 

todistusvoimaisilla kielillä, tässä tapauksessa saksan, espanjan, ranskan ja hollannin kielellä. Hallituksen 

esityksessä olevat sopimuksen suomen- ja ruotsinkieliset käännökset ovat eduskunnan hyväksymis- ja 

voimaansaattamispäätöksen kannalta oikeudellisesti merkityksettömiä. Eduskunta ei hyväksy käännöksiä, 

mutta se voi ja aiheen ilmetessä sen tuleekin tehdä huomautuksia myös käännösteksteistä. Perustuslaki-

valiokunta on todistusvoimaa väilläkin olevien käännösten valtionsisäisesti tärkeän merkityksen vuoksi 

korostanut käännöstekstien korkeatasoisuutta. Valiokunta on pitänyt mahdollisena hallituksen esitykseen 

sisältyvän sopimuskäännöksen tarkistamista ja korjaamista ennen sopimuksen julkaisemista 

säädöskokoelman sopimussarjassa (PeVL 2/1990 vp, s. 3). 

Käännösten oikeellisuus on erityisen tärkeää sopimuksen sisältäessä Prumin sopi- 
/ 

muksen tapaan perusoikeusherkkiä määräyksiä. Valiokunta on kiinnittänyt huomiota Prumin sopimuksen 

suomenkielisen käännöksen lukuisiin virheellisyyksiin ja epätarkkuuksiin. Edellä näistä on mainittu 24 

artiklan 2 kappaleeseen ja 28 artiklan 2 kappaleeseen sisältyvät käännösvirheet. Lisäksi valiokunta kiinnittää 

huomiota sopimuksen 40 artiklan 1 kappaleen käännökseen, jonka oikeellisuus on oikeusturvan toteutumisen 

kannalta keskeinen. Artiklan käännöstä tulee tarkistaa vastaamaan todistusvoimaista saksankielistä tekstiä 

oikeudesta saattaa kappaleessa mainitut asiat tuomioistuimen käsiteltavaksi. Vastaava tarkistus on syytä 

tehdä sopimuksen johdantolausekkeeseen. Valiokunta pitää tärkeänä, että käännös tarkistetaan vielä 

kauttaaltaan ennen sopimuksen julkaisemista Suomen säädöskokoelman sopimussarjassa. 

Sopimuksen valmistelu. Prumin sopimus on tehty seitsemän EU:n jäsenvaltion kesken. Suomi ei ole 

osallistunut sopimuksen valmisteluun. Sopimusta ei ole valmisteltu unionin toimielimissä eikä siihen ole 



 

sovellettu esimerkiksi perussopimusten tiiviimpää yhteistyötä koskevia määräyksiä. Tällainen valmistelutapa 

ei valiokunnan mielestä ole asianmukainen. Erityisesti pienten jäsenvaltioiden kannalta olisi edullisempaa, 

että mahdolliset tiiviimpää yhteistyötä merkitsevät järjestelyt tehtäisiin unionin perusrakenteiden puitteissa 

kuin niiden ulkopuolella (PeVL 2/2000 vp, s. 5/II). 

Perustuslakivaliokunta kiinnittää lisäksi huomiota siihen, että Prumin sopimuksen ohella useassa 

unionissa voimassa tai valmisteilla olevassa sääntelyinstrumentissa on toistensa kanssa osittain päällekkäisiä 

säännöksiä tietojen vaihdosta jäsenvaltioiden välillä ja tietosuojasta. Tällainen normipohjan pirstaleisuus 

perusoikeusherkällä alalla ei ole perus- ja ihmisoikeuksien kannaltakaan ongelmatonta. Valiokunta pitää 

tärkeänä saada unionin piirissä pikaisesti aikaan yhtenäinen perus- ja ihmisoikeusvelvoitteita kunnioittava 

säännöstö tietojen luovuttamisesta ja tietosuojasta. 
 
 
Lausunto 
 
Lausuntonaan perustuslakivaliokunta esittää, 

 

että eduskunnan suostumus on tarpeen rajat ylittävän yhteistyön 

tehostamisesta erityisesti terrorismin, rajat ylittävän rikollisuuden 

ja laittoman muuttoliikkeen torjumiseksi tehtyyn sopimukseen, että 

tästä päätetään äänten enemmistöllä ja 

että lakiehdotukset voidaan käsitellä tavallisen lain 

säätämisjärjestyksessä, jos valiokunnan niiden 

voimaantulosäännöksistä tekemä valtiosääntöoikeudellinen 

huomautus otetaan asianmukaisesti huomioon. 
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Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa 

pj.    Kimmo Sasi /kok vpj.  Arja 
Alho/sd jäs.   Heidi Hautala /vihr 

Hannu Hoskonen /kesk 
Roger Jansson Iv 

Johannes Koskinen /sd 
Annika Lapintie /vas 
Outi Ojala /vas 
Reino Ojala /sd 
Klaus Pentti /kesk 



 
Markku Rossi /kesk 
Simo Rundgren /kesk 
Arto Satonen /kok 
Seppo Särkiniemi /kesk 
Ilkka Taipale /sd 
Astrid Thors Iv 

Jan Vapaavuori /kok. 
 
Valiokunnan sihteerinä on toiminut 

valiokuntaneuvos Petri Helander. 


