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Esityksellä pyydetään eduskunnan hyväksyntää Europol -yleissopimukseen 
vuonna 2003 tehdyille muutoksille. Eduskuntaa pyydetään hyväksymään 
myös laki, joka koskee muutospöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien 
määräysten voimaansaattamista. Yleissopimuksen muutosten hyväksyminen 
ei edellytä muutoksia kansalliseen lainsäädäntöön. 
 
Maaliskuun 25 ja 26 päivänä 2004 pidetyn EU:n huippukokouksen 
terrorismin torjuntaa koskevan julkilausuman mukaan kaikki Europol -
yleissopimuksen muutokset olisi hyväksyttävä jäsenvaltioissa vuoden 2004 
loppuun mennessä. 

 
Yleissopimuksen muutosten keskeinen sisältö 

 
Europolin toimivaltuuksien tarkistaminen Europolin toimivaltaa laajennetaan 
siten, että sen piiriin kuuluvat jatkossa myös kansainväliset rikostapaukset, 
joissa voidaan perustellusti uskoa kyseessä olevan järjestäytyneen 
rikollisrakenteen. Aiemmin toimivallan olemassaolo edellytti tosiasioihin 
perustuvaa näyttöä järjestäytyneestä rikollisrakenteesta. 
 
Europolille annetaan lisäksi uudeksi tehtäväksi toimia euron väärentämisen 
torjunnan Euroopan unionin yhteyspisteenä yhteyksissä kolmansien 
valtioiden ja tahojen kanssa. 
 
Europolin oman analyysitoiminnan ja jäsenvaltioiden operatiivisten toimien 
tukemiskyvyn kehittäminen 
Menettelyä, jolla Europoliin voidaan perustaa uusi rikostutkintaa koskeva 
analyysitietokanta, nopeutetaan muun muassa siten, että avaamiselle ei tarvita 
enää hallintoneuvoston etukäteissuostumusta. Tietosuojaviranomainen on 
kytketty mukaan prosessiin myös jatkossa. Kolmansien valtioiden ja tahojen 
asiantuntijoille annetaan jatkossa 
mahdollisuus osallistua tietyn edellytyksin analyysiryhmän toimintaan. 
Ehdottoman tärkeissä tapauksissa (erityisesti terrorismiin liittyen) Europolin 
johtaja voi määrätä analyysitietokantojen säilyttämisestä kuuden vuoden ajan 
entisen kolmen vuoden asemasta. 
 
Jäsenvaltioille annetaan mahdollisuus sallia suorat yhteydet Europolin ja 
muidenkin lainvalvontaviranomaisten kuin kansallisen yksikön kesken. Kukin 
jäsenvaltio päättää kuitenkin itsenäisesti, pitääkö se suorien yhteyksien 
sallimista omalta osaltaan tarpeellisena. Suomessa malli, jonka mukaan 
tietojenvaihto Europolin kanssa tapahtuu keskitetysti Keskusrikospoliisin 
välityksellä, on osoittautunut toimivaksi, joten suoria yhteyksiä ei ole 
jatkossakaan tarkoitus sallia laajemmin. 
 
Muutoksilla laajennetaan niiden tahojen piiriä, jotka voivat jäsenvaltiossa 
tehdä kyselyjä Europolin tietojärjestelmän hakemistojärjestelmään. Jos haettu 
tieto olemassa, se on saatavilla vain kansallisen yksikön kautta. Suomessa 
oikeus tehdä hakuja Europolin tietojärjestelmään voidaan tarpeen vaatiessa 
antaa rikostiedustelu-ja tarkkailutehtävissä toimiville viranomaisten 
edustajille. 
 
Euroopan parlamentin osallistumismahdollisuuksien kehittäminen 
Yleissopimuksen muutokset edellyttävät, että Europolin toimintasuunnitelma 



 
ja eräät kertomukset (esim. Europolin toimintakertomus ja yhteisen 
valvontaviranomaisen kertomus) annetaan jatkossa tiedoksi neuvoston lisäksi 
Euroopan parlamentille. 
 
Neuvoston on myös kuultava Euroopan parlamenttia entistä useammin 
Europoliin liittyvistä jäsenvaltioiden aloitteista tai komission ehdotuksista, 
jotka koskeva esimerkiksi henkilötietojen käsittelyä, eräiden Europolin 
sisäisten sääntöjen hyväksymistä ja suhteita kolmansiin maihin. 
Puheenjohtajavaltio ja Europolin johtaja voivat osallistua Euroopan 
parlamentin istuntoihin ja keskustella Europoliin liittyvistä yleisistä 
kysymyksistä. 

 
Voimaantulo 

 
Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan valtioneuvoston asetuksella 
säädettävänä ajankohtana samaan aikaan, kun Europol -yleissopimuksen 
muutokset tulevat kansainvälisesti voimaan. 
 
Muutokset tulevat kansainvälisesti voimaan sen jälkeen, kun kaikki ne 15 
valtiota, jotka olivat EU:n jäseniä neuvoston hyväksyessä muutospöytäkirjan. 
ovat hyväksyneet muutokset omien valtiosääntöjensä vaatimusten mukaisesti. 

OIKEUSMINISTERIÖ 
30.11.2004 Leena 
Vettenranta 
 
 
 
Hallintovaliokunnalle 

 
 
 

Hallituksen esitys Eduskunnalle Euroopan poliisiviraston perustamisesta tehdyn 
yleissopimuksen muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan hyväksymisestä ja laiksi sen 
lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (HE 231/2004 vp) 
 
 

Europol-sopimuksen muutoksilla on tarkoitus edistää Europolin toiminnan tehokkuutta sen 
toimiessa yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa kansainvälisen järjestäytyneen rikollisuuden 
estämiseksi ja torjumiseksi. 
 
Oikeusministeriö on arvioinut erityisesti esitykseen sisältyvän pöytäkirjan henkilötietojen 
käsittelyyn ja tietosuojaan liittyviä määräyksiä. Tietosuojan kannalta keskeisiä, tietojen 
käsittelyä koskevia määräyksiä sisältyy pöytäkirjan 4 artiklan 2 kohtaan, 6 a artiklaan sekä 
9,10,12, 16, 18 ja 21 artiklaan. 
 
Avoimuuden kannalta keskeinen artikla on uusi 32 a artikla oikeudesta tutustua Europolin 
asiakirjoihin. 
 
Europolin toimintaa valvova, sopimuksen 24 artiklaan perustuva yhteinen 
valvontaviranomainen valvoisi myös uusien tietosuojaan liittyvien määräysten käytännön 
toteutumista. 
 



 
Oikeusministeriöllä ei ole huomautettavaa pöytäkirjaa koskevan hallituksen esityksen 
johdosta. 
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Hallituksen esitys Euroopan poliisiviraston pe-
rustamisesta tehdyn yleissopimuksen muutta-
misesta tehdyn pöytäkirjan hyväksymisestä ja 
laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien mää-
räysten voimaansaattamisesta 

 
 

JOHDANTO 

Vireilletulo 

Eduskunta on 16 päivänä marraskuuta 2004 lähettänyt hallintovaliokuntaan valmistelevasti 

käsiteltäväksi hallituksen esityksen Euroopan poliisiviraston perustamisesta tehdyn 

yleissopimuksen muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan hyväksymisestä ja laiksi sen 

lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (HE 231/2004 vp). 
 
 
Asiantuntijat 

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina 

- ylitarkastaja Marjo Waismaa, sisäasiainministeriö 

- lainsäädäntöneuvos Leena Vettenranta, oikeusministeriö. 
 
 
 
HALLITUKSEN ESITYS 
 

Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi Euroopan poliisiviraston perustamisesta 

tehdyn yleissopimuksen muuttamisesta vuonna 2003 tehdyn pöytäkirjan. 

Eurooppa-neuvosto kehotti Tampereen erityiskokouksessa syksyllä 1999 neuvostoa 

antamaan Euroopan poliisivirastolle, Europolille, sen toiminnassaan jatkossa tarvit- 
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seraan tuen. Europolin perustamisesta tehdyn yleissopimuksen muutoksilla on tarkoitus 

edistää Europolin toiminnan tehokkuutta sen toimiessa yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa 

kansainvälisen järjestäytyneen rikollisuuden estämiseksi ja torjumiseksi. Europolin kykyä 

tukea Euroopan unionin jäsenvaltioiden operatiivisia toimia halutaan parantaa kehittämällä 

erityisesti Europolissa suoritettavaa analyysitoimintaa. Muutoksilla pyritään lisäksi 

edistämään toiminnan avoimuutta ja parantamaan Euroopan parlamentin mahdollisuuksia 

saada tietoja ja esittää kannanottoja Europolin toiminnasta. 

Koska muutospöytäkirja sisältää lainsäädännön alaan kuuluvia määräyksiä, muu-

tospöytäkirja ja lakiehdotus sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaan-

saattamisesta annetaan eduskunnan hyväksyttäviksi. 

Muutospöytäkirja tulee voimaan 90 päivän kuluttua siitä, kun viimeisenä muutos-

pöytäkirjan hyväksymismenettelyn loppuun saattanut jäsenvaltio on tehnyt ilmoituksen 

pöytäkirjan hyväksymismenettelyn loppuun saattamisesta. 

Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan valtioneuvoston asetuksella sää-

dettävänä ajankohtana samaan aikaan kuin muutospöytäkirja tulee kansainvälisesti voimaan. 
 

VALIOKUNNAN KANNANOTOT 

Perustelut 

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella 

valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa 

Brysselissä 26 päivänä heinäkuuta 1995 Euroopan poliisiviraston perustamisesta tehdyn 

yleissopimuksen muuttamisesta 27 päivänä marraskuuta 2003 tehdyn pöytäkirjan 

hyväksymistä. Lisäksi valiokunta puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä muuttamattomana. 
Päätösehdotus 
 
Edellä esitetyn perusteella hallintovaliokunta ehdottaa, 
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että eduskunta hyväksyy Brysselissä 26 päivänä 

heinäkuuta 1995 Euroopan poliisiviraston 

perustamisesta tehdyn yleissopimuksen muutta-

misesta 27 päivänä marraskuuta 2003 tehdyn 

pöytäkirjan ja 

* 

* että lakiehdotus hyväksytään muuttamattoma- 

na. 


