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HE 178/2004 VP. HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE KESKINÄISESTÄ OIKEUSAVUSTA 
RIKOSASIOISSA EUROOPAN UNIONIN JÄSENVALTIOIDEN VÄLILLÄ TEHTYYN 
YLEISSOPIMUKSEEN LIITETTÄVÄN PÖYTÄKIRJAN HYVÄKSYMISESTÄ JA LAIKSI SEN 
LAINSÄÄDÄNNÖN ALAAN KUULUVIEN MÄÄRÄYSTEN VOIMAANSAATTAMISESTA. 

1. Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi keskinäisestä oikeusavusta rikosasioissa 
Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä tehtyyn yleissopimukseen liitettävän Luxemburgissa 16 
päivänä lokakuuta 2001 tehdyn pöytäkirjan sekä antaisi suostumuksensa pöytäkirjan nojalla 
annettavaan väliaikaista soveltamista koskevan ilmoituksen antamiseen. 

2. Pöytäkirjan tarkoituksena on tehostaa ja helpottaa Euroopan unionin jäsenvaltioiden välistä 
yhteistyötä kansainvälisessä oikeusavussa rikosasioissa. Pöytäkirja täydentää keskinäisestä 
oikeusavusta rikosasioissa Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä 29 päivänä toukokuuta 2000 
tehtyä yleissopimusta. (Suomi on ratifioinut yleissopimuksen 27.2.2004). Mainittu vuoden 2000 
yleissopimus puolestaan täydentää jäsenvaltioiden välillä voimassa olevia yleissopimuksia, erityisesti 
vuoden 1959 eurooppalaista yleissopimusta keskinäisestä oikeusavusta rikosasioissa. Koska vuoden 
2000 yleissopimus on muita sopimuksia täydentävä eikä itsenäinen sopimus, sen määräykset 
täydennettynä nyt käsiteltävän pöytäkirjan määräyksillä eivät muodosta yhtenäistä kokonaisuutta, 
vaan sisältävät yksittäisiä määräyksiä, jotka täydentävät Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä 
voimassaolevia muita sopimuksia. 

3. Pöytäkirja sisältää ensinnäkin määräyksiä pankkitilitietoja koskevasta oikeusavusta (1-4 artikla). 
Pankkitilitietoja koskevien oikeusapupyyntöjen osalta pöytäkirjassa tarkoitettua oikeusapua voidaan 
jo nyt antaa rikosoikeusapulain ja poliisilain 36 §:n nojalla. Itse asiassa voimassa olevan 
lainsäädännön nojalla pankkitilejä koskevia tietoja voidaan antaa laajemmin kuin mitä mihin 
pöytäkirja velvoittaa. Pöytäkirjalla luodaan velvollisuus siinä tarkoitetun oikeusavun antamiseen 
toiselle jäsenvaltiolle. 

 

1 artikla velvoittaa antamaan oikeusapua, jolla selvitetään onko rikoksesta epäillyllä henkilöllä 
pankkitili pyynnön vastaanottavassa jäsenvaltiossa, ja ilmoittamaan tilitiedot. Artikla ei mahdollista 
ns. kalastusoperaatiota, jossa oikeusapupyyntö umpimähkään lähetään useaan jäsenvaltioon. - 
Artiklan mukaan voidaan edellyttää kaksois-rangaistavuutta. Koska poliisilain 36 §:ssä ei ole 
kysymys pakkokeinolain tarkoittamasta pakkokeinosta, tilitietoja voidaan nykyisin antaa 
kaksoisrangaistavuudesta riippumatta eikä tarkoituksena ole tältä osin muuttaa oikeustilaa. 

2 artikla velvoittaa ilmoittamaan oikeusavun pyytäjälle tietyn pankkitilin tilitapahtumat tietyltä ajalta. 
Pyynnön pitää liittyy käynnissä olevaan rikostutkintaan, mutta se voi artiklan sanamuodon mukaan 
koskea myös muuta kuin rikoksesta epäilytä. 

3 artikla velvoittaa jäsenvaltioita luomaan järjestelmän, joka mahdollistaa tietyn pankkitilin 
tilitapahtumien valvonnan. Pöytäkirja ei kuitenkaan velvoita pöytäkirjan osapuolia artiklassa 
tarkoitetun oikeusavun antamiseen eli valvonnan toteuttamiseen. Päätös siitä, suostutaanko pyyntöön 
tehdään aina tapauskohtaisesti. Samoin valvonnan toteuttamisesta - esim. toteutetaanko valvonta 
reaaliaikaisesti -, päätetään tapauskohtaisesti. Rikosoikeusapulain 13 §:n nojalla oikeusavun 
antamisesta voidaan kieltäytyä, jos pyynnön täyttäminen vaatisi kohtuuttomia voimavaroja. - 
Käytännössä valvonta voitaisiin toteuttaa siten, että pankki esim. päivittäin tai viikoittain toimittaa 
poliisille tiliotteen kyseisestä tilistä. 
 
4. Pöytäkirjan muut artiklat sisältävät määräyksiä, jotka liittyvät yleisesti kaikkeen 
kansainväliseen rikosoikeusapuun EU:n jäsenvaltioiden välillä. Näistä voidaan mai- 
nita seuraavat. 
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7 artiklan mukaan jäsenvaltio ei voi pankkisalaisuuteen vedoten kieltäytyä antamasta oikeusapua 
toiselle jäsenvaltille. Artikla ei edellytä lainsäädännön muuttamista, koska rikosoikeusapulaissa 
oikeusavun kieltäytymisperusteena ei mainita pankkisalaisuutta. (Tosin artiklasta seuraa, ettei 
rikosoikeusapulain ns. "orde public"- kieltäytymisperustetta voida suhteessa toiseen jäsenvaltion 
tulkita kattavan pankkisalaisuutta). 

8 artiklassa keskeistä on, ettei oikeusavusta voi kieltäytyä yksinomaan sillä perusteella, että pyyntö 
koskee rikosta, jota pyynnön vastaanottanut jäsenvaltio pitää vero-, tulli- tai valuuttarikoksena. 
Tämäkään artikla ei edellytä lainsäädännön muuttamista. 

9 artiklan 1 kappaleen mukaan jäsenvaltio ei voi pitää mitään rikosta poliittisena rikoksena ja sillä 
perusteella kieltäytyä oikeusavun antamisesta. Rikosoikeusapulain 13 §:n mukaan oikeusavusta 
voidaan harkinnanvaraisesti kieltäytyä, jos pyynnön perusteena olevaa tekoa pidetään poliittisena 
rikoksena. Tältä osin artikla johtaa siihen, että tätä kieltäytymisperustetta ei voida edes 
harkinnanvaraisesti soveltaa suhteessa EU:n jäsenvaltioihin. Mainittua pykälää ei kuitenkin tarvitse 
muuttaa, koska pöytäkirjan 9 artiklaa voidaan soveltaa suoraan. - Suomen ei myöskään ole syytä 
tehdä artiklan 2 kappaleessa tarkoitettua ilmoitusta siitä, että se pitää poliittisina rikoksina vain 
mainitussa kappaleessa tarkoitettuja rikoksia. 
 

5. Esityksen mukaan pöytäkirjaa sovellettaisiin suoraan, eikä kansainväliseen rikos-oikeusapulakiin 
otettaisi yleissopimusta asiasisältöisesti vastaavia säännöksiä. Pöytäkirjan määräykset ovat niin 
yksityiskohtaisia, että niitä voidaan soveltaa suoraan, rinnakkain kansainvälisen rikosoikeusapulain 
kanssa. 

6. Asetuksella voitaisiin erikseen säätää lain väliaikaisesta soveltamisesta Suomen ja pöytäkirjan 13 
artiklan 5 kohdassa tarkoitetun ilmoituksen antaneen jäsenvaltion välillä. Mainitun kohdan mukaan 
jäsenvaltiot voivat antaa ilmoituksen, jonka mukaan ennen pöytäkirjan kansainvälistä voimaantuloa 
sitä sovelletaan suhteissa muihin saman ilmoituksen antaneisiin jäsenvaltioihin. Suomen on tarkoitus 
antaa tällainen ilmoitus, koska pöytäkirja ei ole vielä tullut voimaan. (Toistaiseksi vain Liettua, Latvia 
ja Alankomaat ovat ratifioineet sen. Myöskään EU:n vuoden 2000 oikeusapuso-pimus ei vielä ole 
tullut kansainvälisesti voimaan). 
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KESKINÄISESTÄ OIKEUAVUSTA RIKOSASIOISSA TEHTYYN YLEISSOPIMUKSEEN LIITETTÄVÄÄ 
PÖYTÄKIRJAA KOSKEVA HALLITUKSEN ESITYS HE 178/2004 vp 

 
 

Oikeusministeriö on ohjeissaan EU-lainsäädännön implementoinnista Suomessa esittänyt, 
että inkorporointimenetelmää, jossa yleissopimukseen liittyvän pöytäkirja ottamiseen 
kansalliseen lainsäädäntöön käytetään viittaustekniikkaa, käytettäisiin implementoitaessa 
vain erityisesti teknisiä ja yksityiskohtaisia asioita. 
 
Nyt käsiteltävänä olevassa hallituksen esityksessä on ehdotettu järjestelmä, jossa 
viranomaisen toimivaltuudet määräytyvät osaksi asiasisältöisen kansallisen 
lainsäädännön, osaksi asiasisältöisen voimaansaattamislain-säädännön ja osaksi suoraan 
kansainvälisten sopimusten perusteella, ei ole toimivaltuusko-konaisuuden hahmottamisen 
kannalta selkeä sen paremmin kansalaisen kuin viranomaisen itsensäkään näkökulmasta. 
Tämä on erityisen ongelmallista rikosasioiden käsittelyn kaltaisen tehtäväalueen osalta, 
jossa viranomaisilla on käytössään kansalaisten oikeuksiin varsin syvästi puuttuvia 
toimivaltuuksia. 
 
Pankkitapahtumien valvontapyynnöt (3 artikla) 
 
Esityksen 3 artiklan mukaan jäsenvaltion tulee voida toisen jäsenvaltion pyynnöstä valvoa 
yhden tai useamman pyynnössä nimetyn tilin kautta suoritettuja pankkitapahtumia. 
Perustelujen mukaan jäsenvaltiota velvoitetaan perustamaan järjestelmä, joka 
mahdollistaa pankkitapahtumien valvonnan. Perustelujen mukaan säännös ei välttämättä 
edellytä reaaliaikaisen valvontajärjestelmän perustamista ja siitä syystä Kansallisesta 
näkökulmasta reaaliaikaisen valvontajärjestelmän perustaminen olisi hyvinkin tarpeellista 
talousrikostiedustelua tehostamiseksi, rahanpesun selvittämisen edistämiseksi tai vaikka 
etsintäkuulutettujen kiinni saamiseksi. 

Ylitarkastaja Keijo Suuripää 
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Viite: Hallituksen esitys 178/2004 vp keskinäisestä oikeusavusta Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä tehtyyn 
yleissopimukseen liitettävän pöytäkirjan hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten 
voimaansaattamisesta 
 
 

Asia: Valtakunnansyyttäjänviraston muistio 
 
 

Valtakunnansyyttäjänvirasto käsityksen mukaan pöytäkirjan voimaansaattaminen Suomessa tulisi 
tehostamaan Suomen ja muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden viranomaisten välistä yhteistyötä 
kansainvälisessä rikosoikeudenhoidossa. Suomessahan voimassa oleva lainsäädäntö on jo nyt 
mahdollistanut pöytäkirjassa mainitun toiminnan. Näin ollen pöytäkirjan voimaansaattaminen tulee 
konkreettisesti parantamaan suomalaisten viranomaisten mahdollisuuksia saada oikeusapua toisista 
jäsenvaltioista. 
 
Kuten hallituksen esityksessä todetaan, pöytäkirjan keskeisimpiä määräyksiä ovat pankkitileihin 
liittyvien tietojen saaminen ja pankkisalaisuutta koskeva määräys. Nämä määräykset tehostavat 
käytännössä ennen kaikkea talousrikosten ja huumausainerikoksiin läheisesti liittyvän 
rahanpesurikollisuuden selvittämistä ja jutun menestyksellistä hoitamista tuomioistuinvaiheessa. 
Pöytäkirjan voimaan tulo unionin alueella mahdollistaa oikeusavun saamisen samoin perustein 
kaikista jäsenvaltioista, Talous-ja rahanpesurikokset ovat Suomessa tyypillisesti sellaisia rikoksia, 
jotka ovat kytköksissä toisiin jäsenvaltioihin. Vero-, tulli- ja valuuttarikoksiin sekä poliittisiin 
rikoksiin liittyvät pöytäkirjamääräykset tulevat myös tehostamaan rikosvastuun toteutumista jä-
senvaltioiden välillä. Poliittisen rikoksen luonteen merkitys kieltäytymisperusteena on tosin koko 
ajan vähenemässä. Viimeksi mainitut määräykset eivät aiheuta muutosta Suomessa, mutta 
pöytäkirjan tullessa voimaan koko unionin alueella, niilläkin on merkitystä oikeusavun saamisen 
varmistamisessa. 
 
Valtakunnansyyttäjänvirasto pitää pöytäkirjan tavoitteita syyttäjän työn kannalta tärkeänä, mistä 
syystä pöytäkirjan voimaansaattaminen tulisi saattaa päätökseen mahdollisimman nopeasti. 

Valtionsyyttäjä Raija Toiviainen 
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Hallituksen esitys 178/2004 vp Eduskunnalle keskinäisestä oikeusavusta rikosasioissa 
Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä tehtyyn yleissopimukseen liitettävän pöytäkirjan 
hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten 
voimaansaattamisesta 
 
Pöytäkirjan hyväksyminen on kannatettavaa, koska se saattaa helpottaa muun 
muassa talousrikosten tutkintaa. Hallituksen esityksessä todetaan oikein, että 
pöytäkirjan voimaansaattaminen ei edellytä Suomessa poliisin tietojensaantioikeutta 
tai pankkisalaisuutta koskevien säännösten muuttamista, koska poliisilla on jo nyt 
oikeus saada tarvittaessa esimerkiksi tilitietoja salassapitosäännösten estämättä. 
Pöytäkirjan voimaansaattaminen merkinnee käytännössä sitä, että poliisin tekemien 
tiedustelujen määrä lisääntyy jonkin verran, koska poliisi antaisi tietoja ulkomaisille 
poliisiviranomaisille nykyistä useammin. 
 
Viranomaistiedusteiut aiheuttavat jo nykyään pankeille suuren työmäärän. Tämän 
takia on korostettava nyt hyväksyttäväksi esitetyn pöytäkirjan lähtökohtaa, jonka 
mukaan jäsenvaltioiden poliisiviranomaiset pyytävät tilitietoja toisista jäsenvaltioista 
vain, jos sillä on olennainen merkitys rikoksen tutkinnan kannalta. Mahdollisten 
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BANKFÖRENINGEN I FINLAND 
THE FINNISH BANKERS' ASSOCIATION 
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ulkomaisten pankkitilien selvittäminen ei saa muodostua kaikissa asioissa tehtäväksi 
rutiinitoimeksi, koska selvityspyyntöihin vastaaminen hidastuisi ja aiheuttaisi 
viranomaisille sekä pankeille tarpeetonta työtä. 
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EDUSKUNNAN LAKIVALIOKUNTA 
 
 
 

VIITE:       HE 178/2004 VP 
 

Käsiteltävänä on edellä viitattu hallituksen esitys Eduskunnalle keskinäisestä 

oikeusavusta rikosasioissa Euroopan Unionin jäsenvaltioiden välillä tehtyyn 

yleissopimukseen liitettävän pöytäkirjan hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön 

alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. 
 

Kysymyksessä on lakiesitys, joka liittyy Euroopan Unionin jäsenvaltioiden väliseen 

yhteistyöhön törkeän talousrikollisuuden ja rahanpesun torjumiseksi. 
 

Lakiehdotuksessa käsitellään määräyksiä ennen muuta pankkitileihin ja -

tilitapahtumiin sekä pankkitapahtumien valvontaan liittyvistä oikeusapupyyn-nöistä ja 

oikeusavun antamisen kriteereistä. Tarkoitus on se, että sopimusvaltiot velvoitetaan 

mahdollisimman laajalti antamaan toisilleen oikeusapua pyynnön esittäneen valtion 

oikeusviranomaisen toimivaltaan kuuluvan rikosasian käsittelyssä. Sikäli lakiehdotus 

http://www.pankkiyhdistys.fi/
http://www.fba.fi/
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menee monessa suhteessa aiempaa pidemmälle, että nyt oikeusapua siitä, onko 

rikostutkinnan kohteena olevalla henkilöllä pankkitilejä pyynnön vastaanottaneessa 

valtiossa, sekä muutoinkin kyseisiä tilejä koskeviin tietoihin nähden, on mahdollisuus 

saada oikeusapua myös vero-, tulli- tai valuuttarikosten yhteydessä. Tämä pyrkimys on 

luonnollisesti kannatettava, koska yhteiskunnalliselta kannalta on tietenkin tärkeätä, 

että ulkomaille tapahtuvien rahasiirtojen kautta, liittyypä niihin minkälainen oi-

keustoimien tai transaktioiden ketju tahansa, ei ole mahdollista kiertää myöskään 

esimerkiksi verotusintressejä tai verorikossäännöksiä. Koska on tunnettua, että nyt 

puheena olevan kaltaiset laittomat toimintamallit usein tulevat selvitettäväksi 

konkurssien tai muiden maksukyvyttömyysmenettelyjen yhteydessä, on luonnollisesti 

myös ns. yleisen velkojaintressin kannalta tärkeätä, että kansainväliselläkin tasolla on 

olemassa lainsäädännölliset keinot pyrkiä optimoimaan tutkinnan kautta saatavilla 

oleva tietopuoli. Näin erityisesti, koska jo vuosia tilanne on käytännön tasolla ollut se, 

että lähes jokaiseen suuremman kokoluokan talousrikosjuttuun liittyy enemmän tai 

vähemmän ns. kansainvälinen ulottuvuus. 
 

Edellä kerrotuin perustein Suomen Asianajajaliitto toteaa lain olevan lähtökohdiltaan ja tavoitteiltaan 

hyvinkin kannatettava. 
 

Lähinnä rikosjutun vastaajan intressissä kiinnittyy huomio kuitenkin kohtaan, jossa edellytetään 

oikeusavun antamiselle sitä, että tutkinta koskee rikosta, josta säädetty enimmäisrangaistus on 

vähintään 4 vuotta vankeutta pyynnön esittäneessä jäsenvaltiossa ja vähintään 2 vuotta pyynnön 

vastaanottaneessa valtiossa (1. artiklan 3 -kohta, vrt. esityksen yksityiskohtaiset perustelut s. 10). 

Käytännössähän tämä tarkoittaa meikäläisen rikoslainsäädännön valossa sitä, että oikeusapua 

voidaan pyytää ns. törkeiden tunnusmerkistöjen kohdalla esim. tyypillisen talousrikostutkinnan 

yhteydessä. Ongelmaksi voi muodostua tällöin se, saadaanko sitten ikään kuin tutkinnassa olleen 

törkeän teon selvittämiseen saatua tietoa käyttää esim. vastaisessa rikosoikeudenkäynnissä 

näyttönä, jos sitten esim. syyteharkinnassa lähtökohta on se, että perusteita syyttää epäilystä 

törkeästä tekomuodosta ei olisi, mutta syyte harkittaisiin oikeaksi nostaa ns. perustunnusmerkistön 

valossa. Tästä ei ole lakiehdotuksessa eikä sen perusteluissa nimenomaista mainintaa tai määräystä. 

Asia on keskeinen, paitsi tietysti vastaajan oikeusturvan kannalta, myös siitä praktisesta läh-

tökohdasta, että oikeuskäytännössä on tähänkin asti ollut jatkuvasti tapauksia, joissa on yhtenä 

keskeisenä ongelmakohtana ollut kysymys siitä, mikä on erityyppisten lähinnä kirjallisiin todisteisiin 

liittyvien käyttörajoitusten ulottuvuus ja sovellettavuus erityyppisissä tilanteissa; tästähän edellä eo. 

hallituksen esityksestä esiin nostetussa ongelmakohdassa juuri on kysymys. Julkisuudesta 
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on voitu lukea ja havaita, että Suomessa on juuri tämänkaltaisen esitutkinta-materiaalin 

käyttöön liittyen ollut esillä myös tutkintaviranomaisiin liittyviä vir-karikosasioita, joten 

tästäkin intressistä asialla on keskeinen merkitys. Tämän johdosta Suomen 

Asianajajaliiton mielestä olisi hyvä, että esitykseen otettaisiin, ainakin sen 

perusteluosaan, yksityiskohtainen kannanotto siitä, saadaanko ns. törkeän teon 

tutkinnan yhteydessä oikeusavun kautta hankittua materiaalia käyttää myös silloin, jos 

syyte lopulta nostetaan muusta, alemman tasoisen tunnusmerkistön täyttävästä teosta. 

Tällöin ko. tulkinnanvaraisuus ja siihen liittyvät todennäköisesti nousevat useatkin 

prosessit ko. kysymyksestä vältettäisiin. 
 
 
 
 

SUOMEN ASIANAJAJLIITON PUOLESTA 
 
 
 

Harri Vento OTT, 

asianajaja 
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JOHDANTO 
 
 

Vireilletulo 

Eduskunta on 5 päivänä lokakuuta 2004 lähettänyt lakivaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi 

hallituksen esityksen keskinäisestä oikeusavusta rikosasioissa Euroopan unionin jäsenvaltioiden 

välillä tehtyyn yleissopimukseen liitettävän pöytäkirjan hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön 

alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (HE 178/2004 vp). 
 
 
Asiantuntijat 

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina 

- lainsäädäntöjohtaja Jan Törnqvist, oikeusministeriö 

- ylitarkastaja Keijo Suuripää, sisäasiainministeriö 

- ylitarkastaja Johanna Hervonen, Valtakunnansyyttäjän virasto 

- päälakimies Markku Lounatvuori, Rahoitustarkastus 

- asianajaja Harri Vento, Suomen Asianajajaliitto 

- lakimies Sakari Wuolijoki, Suomen Pankkiyhdistys. 

HE 178/2004 vp Versio 
O.i 

Viitetieto 

Esityksessä tarkoitettu pöytäkirja täydentää keskinäisestä oikeusavusta rikosasioissa Euroopan 

unionin jäsenvaltioiden välillä tehtyä yleissopimusta, jonka eduskunta hyväksyi vuoden 2003 

valtiopäivillä ja josta lakivaliokunta antoi mietinnön (LaVM 4/2003 vp). Pöytäkirjaa valmisteltaessa 

perustuslakivaliokunta ja lakivaliokunta ovat antaneet asiassa lausuntonsa (PeVL 39/2000 vp ja 

LaVL 12/2000 vp — U 39/2000 vp). 
 
 
 
HALLITUKSEN ESITYS 
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Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi keskinäisestä oikeusavusta rikosasioissa Euroopan 

unionin jäsenvaltioiden välillä tehtyyn yleissopimukseen liitettävän Luxemburgissa 16 päivänä 

lokakuuta 2001 tehdyn pöytäkirjan sekä antaisi suostumuksensa siihen, että Suomi tarvittaessa antaa 

pöytäkirjan 13 artiklan 5 kohdan mukaisen ilmoituksen, jonka mukaan ennen pöytäkirjan 

kansainvälistä voimaantuloa Suomi soveltaa pöytäkirjaa suhteissaan muihin samanlaisen 

ilmoituksen antaneisiin jäsenvaltioihin. 

Pöytäkirja täydentää keskinäisestä oikeusavusta rikosasioissa Euroopan unionin 

jäsenvaltioiden välillä 29 päivänä toukokuuta 2000 tehtyä yleissopimusta. Pöytäkirja sisältää 

määräyksiä muun muassa pankkitilitietoja koskevasta oikeusavusta sekä pankkisalaisuutta, vero-, 

tulli-, ja valuuttarikoksia ja poliittisia rikoksia koskevista kieltäytymisperusteista. Pöytäkirja ei ole 

vielä tullut kansainvälisesti voimaan. 

Esitykseen sisältyy lakiehdotus pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten 

voimaansaattamisesta. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan valtioneuvoston asetuksella 

säädettävänä ajankohtana samanaikaisesti kuin pöytäkirja tulee kansainvälisesti voimaan. 
VALIOKUNNAN KANNANOTOT 
 
 

Perustelut 
 
 
Yleistä 

Keskinäisestä oikeusavusta Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä vuonna 2000 tehtyyn 

yleissopimukseen (jäljempänä vuoden 2000 oikeusapusopimus) liitettävän pöytäkirjan sisältämien 

määräysten tarkoituksena on tehostaa Euroopan unionin jäsenvaltioiden välistä oikeusapua 

rikosasioissa. Pöytäkirja täydentää vuoden 2000 oikeusapusopi-mustaja sen voimaantulo onkin 13 

artiklan 3 kohdassa sidottu mainitun sopimuksen voimaantuloon. Toisaalta vuoden 2000 

oikeusapusopimuskaan ei ole itsenäinen, vaan se sisältää puolestaan vuonna 1959 tehtyä keskinäistä 

oikeusapua rikosasioissa koskevaa eurooppalaista yleissopimusta (SopS 30/1981, jäljempänä 

eurooppalainen oikeusapu-sopimus) täydentäviä määräyksiä. 

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella 

valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa keskinäisestä 

oikeusavusta Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä tehtyyn yleissopimukseen liitettävän 

pöytäkirjan hyväksymistä ja suostumuksen antamista hallituksen esityksessä tarkoitetun ilmoituksen 

antamiseen. Lisäksi valiokunta puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä muuttamattomana. 
 

Pöytäkirjan sisältö 

Pöytäkirjan keskeinen sisältö muodostuu pankkitilitietojen luovuttamista koskevista määräyksistä. 

Näiden mukaan jäsenvaltio velvoitetaan ensinnäkin antamaan oikeusapua sen selvittämiseksi, 
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onko rikostutkinnan kohteena olevalla henkilöllä pankkitili pyynnön vastaanottaneessa valtiossa, 

sekä toimittamaan näitä tilejä koskevat tiedot. Toiseksi pöytäkirja sisältää määräyksen, jonka 

mukaan oikeusapua pyytäneelle valtiolle on ilmoitettava tiedot nimettyjen pankkitilien tietyn 

aikavälin tilitapahtumista. Kolmanneksi jokaisen jäsenvaltion tulee luoda järjestelmä, jolla se voi 

valvoa tietyn pankkitilin tapahtumia. 

Valiokunta on asiaa käsitellessään kiinnittänyt huomiota erityisesti seuraaviin seikkoihin. 
 

Kieltäytymisperusteet 

Oikeusavun tehostamiseksi pöytäkirjassa rajoitetaan kaikkien oikeusapupyyntöjen osalta yleisesti 

niitä perusteita, joilla jäsenvaltio voi kieltäytyä oikeusapupyynnön täyttämisestä. Pöytäkirjan 

määräysten mukaan jäsenvaltio ei saa kieltäytymisperusteena vedota pankkisalaisuuteen, eikä 

pyyntöä saa evätä myöskään sillä perusteella, että pyyntö koskee rikosta, jota pyynnön 

vastaanottanut jäsenvaltio pitää vero-, tulli- tai valuuttarikok-sena. Jäsenvaltio ei myöskään saa pitää 

mitään rikosta poliittisena rikoksena. Lakivaliokunta toteaa, että näiden määräysten voimaantulon 

jälkeenkin oikeusapupyynnöstä kieltäytymiseen on edelleen sovellettavissa eurooppalaisen 

oikeusapusopimuksen 2 artiklan 2 kohta. Tätä sopimusmääräystä vastaava säännös sisältyy 

kansainvälisestä oikeusavusta rikosasioissa annetun lain (4/1994, jäljempänä rikosoikeusapulaki) 12 

§:ään. Sen mukaan oikeusapua ei anneta, jos oikeusavun antaminen saattaisi loukata Suomen täy-

sivaltaisuutta tai vaarantaa Suomen turvallisuutta taikka muita olennaisia etuja. Oikeusapua ei 

anneta myöskään, jos sen antaminen olisi ristiriidassa ihmisoikeuksia ja perusvapauksia koskevien 

periaatteiden kanssa tai muutoin Suomen oikeusjärjestyksen perusperiaatteiden vastaista. 
 

Tietojen käytön rajoitukset 

Pöytäkirjassa tarkoitetut pankkitilitiedot ovat luonteeltaan henkilötietolaissa (523/1999) 

tarkoitettuja henkilötietoja. Pöytäkirja ei kuitenkaan itsessään sisällä määräyksiä henkilötietojen 

suojasta. Tämän vuoksi lakivaliokunta kiinnittää huomiota siihen, myös hailituksen esityksen 

perusteluista (s. 14/11) ilmi käyvään seikkaan, että näiltä osin sovellettaviksi tulevat vuoden 2000 

oikeusapusopimuksen 23 artiklaan sisältyvät määräykset. Mainitun artiklan mukaan henkilötietoja 

voidaan käyttää niissä menettelyissä, joihin vuoden 2000 oikeusapusopimusta sovelletaan, samoin 

kuin näihin suoraan liittyvissä oikeudellisissa ja hallinnollisissa menettelyissä. Henkilötietoja 

voidaan käyttää myös yleisen turvallisuutta koskevan välittömän ja vakavan vaaran uhkan 

estämiseksi. Lisäksi henkilötietojen käyttö on sallittua myös muihin tarkoituksiin, mutta tällöin 

niiden käyttöön tarvitaan yleensä tiedot toimittaneen jäsenvaltion etukäteinen lupa. Tietojen käytön 

jälkikäteisen valvonnan kannalta on puolestaan tärkeää, että 23 artiklan 3 kohdan mukaan tiedot 

toimittanut jäsenvaltio voi yksittäistapauksessa vaatia henkilötiedot saanutta jäsenvaltiota 

antamaan tietoja niiden käyttötarkoituksesta. 
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Pöytäkirjan voimaansaattamistapa 

Hallituksen esitys sisältää ehdotuksen pöytäkirjan voimaansaattamislaiksi. Kyseessä on 

tavanomainen blankettilaki. Esityksen perustelujen (s. 7/1) mukaan Suomen voimassa oleva 

lainsäädäntö mahdollistaa jo nyt pöytäkirjassa tarkoitetun, pankkitilitietoja koskevan oikeusavun 

sekä muun pöytäkirjassa tarkoitetun toiminnan. Tämän vuoksi erityisiä asiasisältöisiä säännöksiä ei 

ole pidetty tarpeellisina pöytäkirjan määräysten voimaansaattamiseksi. Myös vuoden 2000 

oikeusapusopimuksen voimaansaattamislaki on blan-kettimuotoinen. Tämän lisäksi sopimuksen 

voimaansaattamiseksi on kuitenkin tehty myös joitakin asiasisältöisiä säännöksiä. Käsitellessään 

vuoden 2000 oikeusapusopimuksen hyväksymistä ja voimaansaattamista koskenutta hallituksen 

esitystä perustuslakivaliokunta katsoi, että siinä ehdotetun menettelyn vuoksi rikosoikeusapua 

koskevasta säännöskokonaisuudesta muodostuu mutkikas ja vaikeaselkoinen (ks. Pe VL 9/2003 

vp). Lakivaliokunta hyväksyi tuolloin esitetyn voimaansaattamismenettelyn muun muassa sillä 

perusteella, että jos kansainvälisiin yleissopimuksiin sisältyvää sääntelyä ryhdytään 

säännönmukaisesti laajasti toistamaan kansallisessa laissa, yleislaiksi tarkoitetusta 

rikosoikeusapulaista tulee mutkikas ja vaikeaselkoinen. Tällä näkökohdalla on merkitystä myös nyt 

käsiteltävänä olevan pöytäkirjan kohdalla. Hyväksyessään nyt ehdotetun voimaansaattamistavan 

lakivaliokunta pitää kuitenkin tarpeellisena, että vuoden 2000 oikeusapusopimuksen ja nyt 

käsiteltävänä olevan pöytäkirjan voimaantultua oikeusministeriössä seurataan niiden soveltamista ja 

että saatujen kokemusten perusteella arvioidaan, onko Euroopan unionin jäsenvaltioiden välisestä 

oikeusavusta mahdollisesti syytä säätää erillinen laki. 
 
 
 
 
Päätösehdotus 
 
Edellä esitetyn perusteella lakivaliokunta ehdottaa, 

 

että eduskunta hyväksyy keskinäisestä oikeusavusta 

rikosasioissa Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä 

tehtyyn yleissopimukseen liitettävän Luxemburgissa 16 

päivänä lokakuuta 2001 tehdyn pöytäkirjan, 

että eduskunta antaa suostumuksensa siihen, että 

Suomi tarvittaessa antaa pöytäkirjan 13 artiklan 5 

kohdan mukaisen ilmoituksen, jonka mukaan ennen 

pöytäkirjan kansainvälistä voimaantuloa Suomi 

soveltaa pöytäkirjaa suhteissaan muihin samanlaisen 

ilmoituksen antaneisiin jäsenvaltioihin, ja 

että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana. 
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Helsingissä 9 päivänä joulukuuta 2004 

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa pj.    Tuija 

Brax /vihr 

 
jäs.   Esko Ahonen /kesk Lasse 

Hautala /kesk Tatja Karvonen 
/kesk Petri Neittaanmäki 
/kesk Heli Paasio /sd Lyly 
Rajala /kok Jukka Roos /sd 
Tero Rönni /sd Petri Salo 
/kok Pertti Salovaara /kesk 
Minna Sirnö /vas Timo Soini 
/ps frVctrid Thors1 /r| Marja 
Tiura /kok Jan Vapaavuori 
/kok. 

 
Valiokunnan sihteerinä on toiminut 

valiokuntaneuvos Risto Eerola. 


