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Hallituksen esitys Eduskunnalle Euroopan poliisiviras-
ton perustamisesta tehdyn yleissopimuksen muuttamises-
ta tehdyn pöytäkirjan hyväksymisestä ja laiksi sen lain-
säädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaatta-
misesta  

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hy-
väksyisi Euroopan poliisiviraston perustami-
sesta tehdyn yleissopimuksen muuttamisesta 
vuonna 2003 tehdyn pöytäkirjan. 

Eurooppa-neuvosto kehotti Tampereen eri-
tyiskokouksessa syksyllä 1999 neuvostoa an-
tamaan Euroopan poliisivirastolle, Europolil-
le, sen toiminnassaan jatkossa tarvitseman 
tuen. Europolin perustamisesta tehdyn yleis-
sopimuksen muutoksilla on tarkoitus edistää 
Europolin toiminnan tehokkuutta sen toimi-
essa yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa kan-
sainvälisen järjestäytyneen rikollisuuden es-
tämiseksi ja torjumiseksi. Europolin kykyä 
tukea Euroopan unionin jäsenvaltioiden ope-
ratiivisia toimia halutaan parantaa kehittä-
mällä erityisesti Europolissa suoritettavaa 
analyysitoimintaa. Muutoksilla pyritään li-
säksi edistämään toiminnan avoimuutta ja 

parantamaan Euroopan parlamentin mahdol-
lisuuksia saada tietoja ja esittää kannanottoja 
Europolin toiminnasta. 

Koska muutospöytäkirja sisältää lainsää-
dännön alaan kuuluvia määräyksiä, muutos-
pöytäkirja ja lakiehdotus sen lainsäädännön 
alaan kuuluvien määräysten voimaansaatta-
misesta annetaan eduskunnan hyväksyttävik-
si.  

Muutospöytäkirja tulee voimaan 90 päivän 
kuluttua siitä, kun viimeisenä muutospöytä-
kirjan hyväksymismenettelyn loppuun saat-
tanut jäsenvaltio on tehnyt ilmoituksen pöy-
täkirjan hyväksymismenettelyn loppuun saat-
tamisesta.  

Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voi-
maan valtioneuvoston asetuksella säädettä-
vänä ajankohtana samaan aikaan, kuin muu-
tospöytäkirja tulee kansainvälisesti voimaan. 

 
————— 
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YLEISPERUSTELUT 

1.  Nykyt i la  

Euroopan poliisiviraston perustamisesta 
tehty yleissopimus (jäljempänä Europol-
yleissopimus) hyväksyttiin Brysselissä 26 
päivänä heinäkuuta 1995. Sen lainsäädännön 
alaan kuuluvat määräykset saatettiin kansalli-
sesti voimaan lailla Euroopan poliisiviraston 
perustamisesta tehdyn yleissopimuksen sekä 
siihen liittyvän Euroopan yhteisöjen tuomio-
istuimen toimivaltaa koskevan pöytäkirjan 
eräiden määräysten hyväksymisestä (SopS 
78/1998) sekä lain voimaantuloa koskevilla 
asetuksilla (SopS 79/1998 ja 97/1998).  

Europol-yleissopimuksen mukaan Euroo-
pan poliisivirasto (jäljempänä ”Europol”) on 
toimivaltainen vain jäsenvaltioiden  yleisso-
pimuksessa erikseen määrittelemillä rikolli-
suuden aloilla. Yleisenä rajoituksena on li-
säksi yleissopimuksen periaate, jonka mu-
kaan Europol on toimivaltainen sopimukses-
sa määritellyissä asioissa vain, jos on ole-
massa tosiasioihin perustuvaa näyttöä rikolli-
sen rakenteen tai organisaation olemassaolos-
ta. Lisäksi edellytetään, että tällaisella rikol-
lisella toiminnalla on kahdessa tai useam-
massa jäsenvaltiossa sellaisia vaikutuksia, et-
tä jäsenvaltioiden yhteinen toiminta on vält-
tämätöntä. 

Europolin tehtäväksi  määriteltiin aluksi 
laittoman huumausainekaupan, ydin- ja ra-
dioaktiivisten aineiden laittoman kaupan, 
laittoman maahantulon, ihmiskaupan ja va-
rastettujen kulkuneuvojen laittoman kaupan 
estäminen  ja niiden torjuminen. Euroopan 
unionin neuvosto saattoi  yksinkertaistettua 
menettelyä noudattaen yksimielisellä päätök-
sellä antaa Europolin käsiteltäväksi muitakin 
yleissopimuksen liitteessä mainittuja rikolli-
suuden muotoja. Liitteessä mainitaan eräät 
vakavat henkeen, ruumiilliseen koskematto-
muuteen ja vapauteen liittyvät rikokset, tietyt 
omaisuuteen kohdistuvat rikokset ja petokset, 
laiton kauppa (esimerkiksi aseiden ja suojel-
tujen eläin- ja kasvilajien kauppa) ja ympä-
ristöön kohdistuvat rikokset. Liitteessä lue-
tellut rikokset sisällytettiin Europolin toimi-
valtaan 6 päivänä joulukuuta 2001 tehdyllä 
neuvoston päätöksellä (EYVL C 362, 

18.12.2001, s. 1).  
Europol tukee jäsenvaltioita edistämällä 

tietojenvaihtoa muun muassa Europolin 
päämajassa Haagissa toimivien kansallisten 
yhteyshenkilöiden välillä, kokoamalla ja ana-
lysoimalla tietoja ja tiedustelutietoja,  tar-
joamalla operatiivisia analyysejä jäsenvalti-
oiden operaatioiden tueksi, laatimalla strate-
gisia raportteja ja rikosanalyysejä sekä tar-
joamalla asiantuntemusta ja teknistä tukea 
tutkimuksiin ja käynnissä oleviin operaatioi-
hin. Tukea annetaan Euroopan unionin alu-
eella sen jäsenvaltion valvonnan alaisuudessa 
ja vastuulla, jota asia koskee. Europolin suo-
rittama   analysointitoiminta on osoittautunut 
käytännössä varsin tulokselliseksi. Nämä tu-
lokset ovat olleet kasvavassa määrin tukena 
jäsenvaltioiden viranomaisten operatiivisessa 
toiminnassa. 

Yleissopimuksen mukaan tehtäviensä suo-
rittamiseksi Europol perustaa atk-pohjaisen  
tietojärjestelmän, joka koostuu varsinaisesta 
tietojärjestelmästä, analyysijärjestelmästä ja 
hakujärjestelmästä. Yleissopimukseen sisäl-
tyy lisäksi määräykset Europolin oikeudelli-
sesta asemasta, organisaatiosta ja varainhoi-
dosta sekä yhteisestä valvontaviranomaisesta. 
Valvontaviranomaisen tehtävänä on valvoa 
Europolin toimintaa sen varmistamiseksi, et-
tä tietojen tallentaminen, käsittely, käyttö ja 
välittäminen eivät vaaranna rekisteröityjen 
henkilöiden oikeuksia. 

Yleissopimusta muutettaessa sovellettavas-
ta menettelystä määrätään 43 artiklassa. Sen 
mukaan neuvosto antaa Euroopan unionista 
tehdyn sopimuksen VI osastossa määrättyä 
menettelyä noudattaen jäsenvaltion aloittees-
ta ja saatuaan hallintoneuvoston lausunnon 
yksimielisesti Europol –yleissopimuksen 
muutokset, ja se suosittaa jäsenvaltioille nii-
den hyväksymistä kunkin jäsenmaan valtio-
säännön asettamien vaatimusten mukaisesti. 

Europol-yleissopimusta on muutettu 30 
päivänä marraskuuta 2000 tehdyllä pöytäkir-
jalla (EYVL C 358, 13.12.2000, s. 1), jolla 
Europolin tehtäviin lisättiin laittoman rahan-
pesun estäminen ja torjuminen yleisesti riip-
pumatta siitä, minkä tyyppisestä rikoksesta 
pestävät varat ovat peräisin. Yleissopimusta 
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on myös muutettu 28 päivänä marraskuuta 
2002 tehdyllä pöytäkirjalla (EYVL C 312, 
16.12.2002, s. 1), jonka määräyksillä tehdään 
mahdolliseksi Europolin työntekijöiden osal-
listuminen avustavina henkilöinä yhteisiin 
tutkintaryhmiin sekä annetaan Europolille 
oikeus pyytää jäsenvaltioita suorittamaan tai 
sovittamaan yhteen rikostutkintaa yksittäis-
tapauksissa. Muutospöytäkirjat eivät ole tul-
leet vielä kansainvälisesti voimaan. Suomes-
sa eduskunta on hyväksynyt mainitut pöytä-
kirjat 21.6.2004 (HE 36/2004). 

Euroopan unionin neuvosto hyväksyi 27 
päivänä marraskuuta 2003 Europol-
yleissopimuksen muuttamisesta tehdyn uu-
den pöytäkirjan (EYVL C 2, 6.1.2004, s. 1). 

  
 

2.  Esityksen tavoit teet  ja  keskeiset  
ehdotukset  

Esityksellä pyydetään eduskunnan hyväk-
syntää Europol-yleissopimukseen vuonna 
2003 tehdyille muutoksille. Tavoitteena on, 
että muutospöytäkirjan sisältämät määräykset 
voisivat tulla myös Suomen osalta voimaan 
sellaisina kuin niistä on  kansainvälisesti so-
vittu. Esityksellä pyydetään eduskuntaa hy-
väksymään myös laki muutospöytäkirjan 
lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten 
voimaansaattamisesta. 

Europol-yleissopimukseen tehtyjen muu-
tosten yleisenä tavoitteena on edistää Euro-
polin toiminnan tehokkuutta sen toimiessa 
yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa kansain-
välisen järjestäytyneen rikollisuuden estämi-
seksi ja torjumiseksi. Yleissopimuksen alku-
peräisen sanamuodon mukaan Europolin 
toimivallan piiriin kuuluu tiettyjen alojen va-
kava kansainvälinen rikollisuus silloin, kun 
on olemassa tosiasioihin perustuvaa näyttöä, 
että kyseessä on järjestäytynyt rikollisraken-
ne. Muutospöytäkirjalla Europolin toimival-
tuuksia laajennetaan siten, että sen mandaatin 
piiriin lisätään tällainen vakava kansainväli-
nen rikollisuus myös silloin, kun voidaan pe-
rustellusti uskoa, että kyseessä on järjestäy-
tynyt rikollisrakenne. Europolille annetaan 
lisäksi joitakin uusia, rajattuja ja  pienimuo-
toisia tehtäviä. 

Nykyisin yhteydet Europoliin on otettava 
poikkeuksetta jäsenvaltion kansallisen Euro-

pol-yksikön kautta. Erityisesti jäsenvaltiois-
sa, joissa poliisiorganisaatio ei ole yhtenäi-
nen, tätä järjestelyä on toisinaan pidetty liian 
rajoittavana. Muutospöytäkirjalla pyritään jä-
senvaltioiden viranomaisten ja Europolin vä-
lisen tietojenvaihdon tehostamiseen siten, et-
tä siinä tehdään jatkossa mahdolliseksi Euro-
polin ja jäsenvaltioiden nimettyjen toimival-
taisten viranomaisten suorat keskinäiset yh-
teydet. Kukin jäsenvaltio päättää kuitenkin 
jatkossa itsenäisesti, pitääkö se suorien yhte-
yksien sallimista omalta osaltaan tarpeellise-
na.  

Europolin tietojärjestelmän hyödyntämistä 
pyritään edistämään siten, että laajennetaan 
niiden tahojen piiriä, jotka voivat jäsenvalti-
oissa tehdä kyselyjä tietojärjestelmän hake-
mistojärjestelmään. Jatkossa kaikki ennakolta 
nimetyt jäsenvaltioiden toimivaltaiset viran-
omaiset voivat tehdä kyselyjä selvittääkseen, 
onko jokin tieto ylipäätään saatavilla Europo-
lin tietojärjestelmässä. 

Europolin kykyä tukea jäsenvaltioiden ope-
ratiivisia toimia halutaan parantaa erityisesti 
kehittämällä Europolissa suoritettavaa ana-
lyysitoimintaa. Analyysitoimintaa pyritään 
kehittämään nopeuttamalla menettelyä, jolla 
Europoliin voidaan perustaa uusi analyysitie-
tokanta. Nykyinen moniportainen perusta-
mismenettely, jossa edellytetään muun muas-
sa hallintoneuvoston suostumusta ennen tie-
tokannan avaamista, voi kestää kymmenen-
kin kuukautta. Rikostutkinnan kyseessä ol-
lessa tämä on selvästi liian pitkä aika. 

Toiminnan avoimuuden kehittäminen on 
vielä eräs yleissopimuksen muutosten tavoit-
teista. Muutospöytäkirjassa määrätään, että 
Europolin hallintoneuvosto hyväksyy jatkos-
sa säännöt, jotka koskevat yleisön oikeutta 
saada tutustua Europolin asiakirjoihin. Eräitä 
Europolia koskevia kertomuksia ja suunni-
telmia annetaan jatkossa tiedoksi neuvoston 
ohella myös Euroopan parlamentille. Neu-
voston on kuultava Euroopan parlamenttia 
entistä useammista kysymyksistä. 

 
 

3.  Esityksen vaikutukset  

Esityksellä ei ole valtiontaloudellisia vai-
kutuksia eikä myöskään organisaatio- tai 
henkilöstövaikutuksia.  
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4.  Asian valmiste lu 

4.1. Asian valmistelu Euroopan unionissa 

EU:n perussopimuksia muuttaneessa 1 päi-
vänä toukokuuta 1999 voimaan tulleessa 
Amsterdamin sopimuksessa (SopS 54—
55/1999) asetettiin unionin tavoitteeksi antaa 
kansalaisille korkeatasoinen suoja vapauteen, 
turvallisuuteen ja oikeuteen perustuvalla alu-
eella (Sopimus Euroopan unionista, 29 artik-
la).  

Eurooppa-neuvosto piti 15—16 päivänä 
lokakuuta 1999 Tampereella erityiskokouk-
sen vapauteen, turvallisuuteen ja oikeuteen 
perustuvan alueen luomisesta Euroopan unio-
niin. Eurooppa-neuvosto totesi tällöin, että 
Europol on avainasemassa valtioiden rajat 
ylittävän rikollisuuden tutkimiseen liittyvässä 
jäsenvaltioiden viranomaisten yhteistyössä. 
Samassa yhteydessä Eurooppa-neuvosto ke-
hotti neuvostoa antamaan Europolille sen 
tarvitseman tuen.   

Tanskan kuningaskunta teki 2 päivänä hei-

näkuuta 2002 aloitteen neuvoston säädöksen 
antamiseksi Europol -yleissopimuksen  43 
artiklan 1 kohdan perusteella tehtävästä pöy-
täkirjasta kyseisen yleissopimuksen muutta-
misesta. Aloitetta käsiteltiin neuvoston alai-
sessa Europol -työryhmässä. Yleissopimuk-
sen muutospöytäkirja hyväksyttiin oikeus- ja 
sisäasiainneuvoston kokouksessa 27 päivänä 
marraskuuta 2003 (EYVL C 2, 6.1.2004, s. 
1).   

 
 

4.2. Asian valmistelu Suomessa 

Hallituksen esitys on laadittu virkamies-
työnä sisäasiainministeriössä. Ehdotukset 
yleissopimuksen muutoksiksi on saatettu 26 
päivänä syyskuuta 2002 eduskunnan käsitel-
täväksi perustuslain 96 §:n 2 momentin mu-
kaisesti (U 50/2002 vp). Hallintovaliokunta 
on antanut 21 päivänä marraskuuta 2002 ja 
12 päivänä joulukuuta 2002 asiassa lausun-
tonsa (HaVL 34/2002 vp ja HaVL 37/2002 
vp). 
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         YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

1.  Muutospöytäkirjan s i sältö  ja  
sen suhde Suomen lainsäädän-
töön 

1 artiklan 1 kohta. Europolin tavoitteen ja 
toimivallan sisältävä yleissopimuksen 2 ar-
tikla korvataan uudella artiklatekstillä. Uu-
den artiklan mukaan Europolin tavoitteena 
on, osana Euroopan unionista tehdyn sopi-
muksen mukaista jäsenvaltioiden välistä yh-
teistyötä, yleissopimuksen mukaisin toimen-
pitein parantaa jäsenvaltioiden toimivaltais-
ten viranomaisten tehokkuutta ja niiden yh-
teistyötä vakavan kansainvälisen rikollisuu-
den estämisessä ja torjunnassa, kun on ole-
massa tosiasioihin perustuvaa näyttöä siitä tai 
voidaan perustellusti uskoa, että kyseessä on 
järjestäytynyt rikollisrakenne, ja kun sillä on 
kahdessa tai useammassa jäsenvaltiossa sel-
laisia vaikutuksia, että jäsenvaltioiden yhtei-
nen toiminta on välttämätöntä rikosten laaja-
alaisuuden, merkityksen ja seurausten vuok-
si. Muutoksella Europolin toimivaltaa laa-
jennetaan siten, että sen toimivallan piiriin 
kuuluvat jatkossa myös tapaukset, joissa voi-
daan perustellusti uskoa kyseessä olevan jär-
jestäytyneen rikollisrakenteen, vaikka selke-
ää näyttöä asiasta ei olisikaan. 

Samassa artiklassa ja yleissopimuksen liit-
teessä luetellaan edelleen ne rikollisuuden 
muodot, joita pidetään vakavana kansainväli-
senä rikollisuutena. Europolin toimivalta kat-
taa pääsääntöisesti myös näiden rikosten lii-
tännäisrikokset. Rikollisuuden muotojen 
osalta Europolin toimivaltaa ei ole laajennet-
tu.  

1 artiklan 2 kohta. Europolin tehtävät sisäl-
tävän 3 artiklan 3 kohdan 3 alakohtaa muute-
taan siten, että jatkossa Europol voi mahdol-
lisuuksien mukaan ja hallintoneuvoston mää-
rittelemissä rajoissa auttaa jäsenvaltioita 
neuvoin ja selvityksin helpottamalla jäsen-
valtioiden välisen teknisen tuen antamista. 
Samaan artiklaan lisättävässä uudessa 4 koh-
dassa Europolille annetaan uudeksi tehtäväk-
si toimia euron väärentämisen torjunnan Eu-
roopan unionin yhteyspisteenä yhteyksissään 
kolmansien valtioiden ja järjestöjen kanssa. 

1 artiklan 3 kohta. Europolin kansallisia 
yksiköitä koskevan 4 artiklan 2 kohta korva-
taan uudella artiklatekstillä. Uuden kohdan 
mukaan kansallinen yksikkö on edelleen ai-
noa Europolin ja kansallisten toimivaltaisten 
viranomaisten välinen yhteyselin. Jäsenvaltio 
voi kuitenkin sallia suorat yhteydet nimetty-
jen toimivaltaisten viranomaisten ja Europo-
lin välillä siten, että noudatetaan kyseessä 
olevan jäsenvaltion määrittelemiä ehtoja, joi-
hin kuuluu kansallisen yksikön etukäteinen 
osallistuminen. Kansallinen yksikkö saa sa-
manaikaisesti Europolilta kaikki Europolin ja 
nimettyjen toimivaltaisten viranomaisten vä-
lisessä suorassa yhteydessä vaihdetut tiedot. 
Kansallisen yksikön ja toimivaltaisten viran-
omaisten väliset suhteet määräytyvät kansal-
lisen lainsäädännön, erityisesti valtiosäännön 
asettamien vaatimusten mukaisesti. 

Suomessa Europolin kansallinen yksikkö 
on keskusrikospoliisi, jonka rikostietopalve-
lun välityksellä tapahtuu kaikki tietojenvaih-
to Europolin kanssa. Lakia henkilötietojen 
käsittelystä poliisitoimessa (761/2003) sovel-
letaan poliisilain (439/1995) 1 §:ssä tarkoitet-
tujen tehtävien suorittamiseksi tarpeellisten 
henkilötietojen  automaattiseen käsittelyyn ja 
muuhun henkilötietojen käsittelyyn silloin, 
kun henkilötiedot muodostavat tai niiden on 
tarkoitus muodostaa henkilörekisteri tai sen 
osa.  Laissa säädetään kansallisesta Europol-
tietojärjestelmästä, tietojen luovuttamisesta 
Euroopan poliisiviraston tietojärjestelmään ja 
tietojen hankkimisesta tästä tietojärjestelmäs-
tä. Lain 33 §:n 2 momentin mukaan tiedot 
Euroopan poliisiviraston tietojärjestelmästä 
on hankittava keskusrikospoliisin välityksel-
lä. Saman lain 38 §:n 1 momentin mukaan 
poliisi saa luovuttaa poliisin henkilörekisterin 
tietoja Euroopan poliisivirastolle ja  Euroo-
pan poliisiviraston kansallisille yksiköille se-
kä Euroopan poliisiviraston tietojärjestel-
mään tallennettavaksi Euroopan poliisiviras-
ton toimivaltaan kuuluvan rikollisuuden es-
tämiseksi ja selvittämiseksi. Tiedot on luovu-
tettava keskusrikospoliisin välityksellä.  

Kansallisena yksikkönä keskusrikospoliisin 
tehtäviin kuuluu muun muassa Europolin 
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kanssa suoritettavan  tietojenvaihdon koor-
dinointi sekä välitettävää materiaalia koskeva  
laadunvalvonta. Suomen nykyisen mallin 
mukainen keskitetty tietojenvaihto on käy-
tännössä toiminut kaikkien asianomaisten 
kannalta tarkoituksenmukaisella tavalla, jo-
ten mallin muuttamiseen ei näyttäisi olevan 
tarvetta. Sitä vastoin on tarpeen, että jatkos-
sakin Suomessa säilyy riittävän vahva kan-
sallisen rikostiedustelun keskus,  jolla on 
pääsy kansalliseen rikostiedustelutietoon se-
kä mahdollisuus saada tieto muokattavaksi ja 
edelleen luovutettavaksi. Tämän vuoksi 
Suomessa ei yleissopimuksen muutoksen pe-
rusteella ole tarkoitus sallia keskusrikospolii-
sin ohella muille viranomaisille suoria yhte-
yksiä Europolin kanssa.  

1 artiklan  4 kohta. Yleissopimukseen lisä-
tään uusi Europolin tietojenkäsittelyä koske-
va 6 a artikla. Artiklassa Europolille anne-
taan mahdollisuus käsitellä tehtäviensä suo-
rittamisen tukena tietoja selvittääkseen, ovat-
ko kyseiset tiedot oleellisia sen tehtävien 
kannalta ja voidaanko ne liittää varsinaiseen 
Europolin tietojärjestelmään. Tietojen laatua 
ei artiklassa tarkemmin määritellä, joten ne 
voinevat olla sekä henkilötietoja että muita 
tietoja, jotka ovat peräisin jäsenvaltioilta tai 
kolmansilta mailta taikka kansainvälisiltä 
toimielimiltä, kuten Interpolilta. Neuvostossa 
kokoontuvat sopimuspuolet päättävät kahden 
kolmasosan määräenemmistöllä yhteistä val-
vontaviranomaista kuultuaan muun muassa 
näiden tietojen käyttöoikeuksia ja käyttöä 
koskevista ehdoista sekä tietojen poistamista 
koskevista aikarajoista, jotka eivät saa ylittää 
kuutta kuukautta.  

Perustuslain yksityiselämän suojaa koske-
van 10 §:n mukaan henkilötietojen suojasta 
säädetään Suomessa tarkemmin lailla. Polii-
sitoimen osalta perustuslain edellyttämät 
säännökset sisältyvät henkilötietojen  käsitte-
lystä poliisitoimessa annettuun lakiin.  

Mainitussa laissa annetaan mahdollisuus 
säilyttää poliisin tietojärjestelmissä sellaisia-
kin henkilötietoja, jotka eivät liity suoraan 
mihinkään poliisin yksittäiseen tehtävään. 
Lain 12 §:n mukaan poliisin yksittäisen teh-
tävän suorittamisen yhteydessä saatuja tieto-
ja, jotka eivät liity kyseiseen tai muuhun jo 
suoritettavana olevaan tehtävään, saa kerätä 
ja tallentaa tiettyihin rekistereihin, joita ovat 

lain 4 §:ssä tarkoitettu epäiltyjen tietojärjes-
telmä, 5 §:ssä tarkoitettu suojelupoliisin toi-
minnallinen tietojärjestelmä sekä 30 §:ssä 
tarkoitettu kansallinen Europol-
tietojärjestelmä ja 31 §:ssä tarkoitettu kansal-
linen Schengen-tietojärjestelmä. Lisäksi sa-
man lain 10 §:n mukaan henkilötietolain 
(523/1999) 11 §:ssä tarkoitettuja arkaluontei-
sia tietoja saa kerätä ja tallettaa poliisin hen-
kilörekisteriin ja muutoin käsitellä silloin, 
kun se on poliisin yksittäisen tehtävän suorit-
tamiseksi välttämätöntä. 

1 artiklan 5 kohta. Kohdassa muutetaan 
Europolin tietojärjestelmän käyttöoikeuksia 
koskevan 9 artiklan 1 kohtaa ja artiklaan lisä-
tään uusi kohta. Sen mukaan kansallisten yk-
siköiden, yhteyshenkilöiden sekä Europolin 
johtajan, apulaisjohtajien ja työntekijöiden li-
säksi myös jäsenvaltioiden tätä tarkoitusta 
varten nimeämät toimivaltaiset viranomaiset 
voivat tehdä hakuja Europolin tietojärjestel-
mään. Nimetyistä tahoista ilmoitetaan neu-
voston pääsihteeristölle. Haun tuloksesta käy 
ilmi pelkästään, ovatko haetut tiedot tietojär-
jestelmässä. Tiedot voidaan tämän jälkeen 
saada Europolin kansallisen yksikön välityk-
sellä. 

Suomessa oikeus tehdä hakuja Europolin 
tietojärjestelmään on tarkoituksenmukaista 
antaa vain  rikostiedustelu- ja tarkkailutehtä-
vissä toimiville viranomaisten edustajille. 
Paikallispoliisin, tulliviranomaisten ja raja-
vartioviranomaisten edustajille voidaan tar-
peen vaatiessa antaa artiklassa tarkoitetut ha-
kuoikeudet. 

1 artiklan 6 kohta. Kohdassa muutetaan 
yleissopimuksen 10 artiklaa, joka koskee 
henkilötietojen  keräämistä, käsittelyä ja 
käyttöä analyysitietokannoissa. Europol voi 
perustaa varsinaisen tietojärjestelmän ohella 
tietokantoja rikostutkintaa avustavaa analyy-
siä varten. Analyysitietokannat voivat sisäl-
tää yleisluonteiseen tai yksittäistapausta kos-
kevaan analyysiin tarkoitettuja tietoja. Artik-
laan tehdään useita täsmennyksiä. Artiklan 2 
kohtaan lisätään uusi alakohta, jonka mukaan 
kaikilla analyysihanketta varten perustetun 
analyysiryhmän työhön osallistuvilla on oi-
keus hakea tietoja analyysitietokannasta, 
mutta vain Europolin analyytikoilla on val-
tuudet tallentaa tietoja.  

Artiklan 8 kohtaa täsmennetään siten, että 
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uuden sanamuodon mukaan Europolille toi-
mitettujen tietojen levittämisestä ja niiden 
operatiivisesta käytöstä päättää jäsenvaltio, 
jonka on tiedot välittänyt. Jos ei voida rat-
kaista, mikä jäsenvaltio on välittänyt tiedot, 
tietojen levittämisestä ja käytöstä päättävät 
analyysiin osallistuvat. Jäsenvaltio tai asian-
tuntija, joka liittyy myöhemmin jo käynnissä 
olevaan analyysiin, ei saa levittää tai käyttää 
tietoja ilman alun perin mukana olleiden jä-
senvaltioiden ennakkosuostumusta.   

Artiklaan lisätään uusi 9 kohta, jossa mää-
rätään, että Europol voi pyytää kolmansien 
valtioiden ja kolmansien tahojen asiantunti-
joita osallistumaan tietyin edellytyksin ana-
lyysiryhmän toimintaan. Tällöin Europolin ja 
kyseisen kolmannen tahon välillä on oltava  
voimassa henkilötietojen vaihtoa ja tietojen 
luottamuksellista käsittelyä koskeva sopimus. 
Osallistuminen edellyttää Europolin ja kysei-
sen kolmannen tahon välistä järjestelyä. Jär-
jestelyistä ilmoitetaan yhteiselle valvontavi-
ranomaiselle, joka voi esittää mahdolliset 
huomautuksensa Europolin hallintoneuvos-
tolle.   

1 artiklan 7 kohta. Analyysitietokannan pe-
rustamista koskevaa 12 artiklaa muutetaan si-
ten, että menettelyjä, joilla Europoliin voi-
daan perustaa uusi henkilötietoja sisältävä 
analyysitietokanta, nykyisestään nopeutetaan. 
Olennaisin muutos on se, että jatkossa Euro-
polin johtaja päättää tietokannan perustami-
sesta. Hän antaa välittömästi hallintoneuvos-
tolle ja yhteiselle valvontaviranomaiselle tie-
doksi tietokannan perustamista varten laadi-
tun rekisteriselosteen ja asiaan liittyvät asia-
kirjat. Yhteinen valvontaviranomainen voi 
esittää tarpeellisena pitämänsä huomautukset. 
Hallintoneuvosto voi määrätä Europolin joh-
tajan muuttamaan rekisteriselostetta tai sul-
kemaan tietokannan.  

Analyysitietokantaa voidaan säilyttää enin-
tään kolme vuotta. Ennen säilytysajan päät-
tymistä on tarkistettava, onko ajan jatkami-
nen aiheellista. Ehdottoman tärkeissä tapauk-
sissa Europolin johtaja voi määrätä analyysi-
tietokannan uudesta kolmen vuoden säily-
tysajasta. Tällöin sovelletaan samaa menette-
lyä kuin tietokantaa perustettaessa mukaan 
lukien yhteisen valvontaviranomaisen kuu-
leminen.  

1 artiklan 8 kohta. Tietojenkäsittelyä kos-

kevat yhteiset määräykset kattavaan IV osas-
toon sisältyvä  16 artikla korvataan uusilla 
tietohakujen valvontaa koskevilla määräyk-
sillä, joiden mukaan Europol laatii asianmu-
kaiset valvontamenetelmät sen tietojärjestel-
mään tehtyjen hakujen lainmukaisuuden 
varmistamiseksi. Valvontamenettelyssä saa-
dut tiedot on poistettava kuuden kuukauden 
kuluessa. Hallintoneuvosto päättää valvon-
tamenetelmiä koskevista yksityiskohdista yh-
teistä valvontaviranomaista kuultuaan. 

1 artiklan 9 kohta. Yleissopimuksen 18 ar-
tiklassa määrätään henkilötietojen välittämi-
sestä kolmansille valtioille ja elimille. Pää-
säännön mukaan henkilötietoja voidaan välit-
tää, kun toimenpide on tarpeen yksittäistapa-
uksessa Europolin toimivaltaan kuuluvien ri-
kosten estämisessä ja torjumisessa ja kun asi-
anomaisessa valtiossa tai elimessä taataan 
tietojen riittävä suojataso. Uuden 1 kohdan 3 
alakohdan mukaan yleisissä säännöissä Eu-
ropolin suorittamasta henkilötietojen välittä-
misestä voidaan määrätä, että riittävää tie-
tosuojatasoa koskevasta vaatimuksesta voi-
daan poikkeustapauksissa poiketa. Näin voi-
daan tehdä, jos  Europolin johtaja pitää asi-
anomaisten tietojen välittämistä ehdottoman 
välttämättömänä jäsenvaltioiden olennaisten 
etujen suojelemiseksi tai rikokseen liittyvän 
välittömän vaaran torjumiseksi. Kaikissa ta-
pauksissa harkitaan yksilöllisesti kyseisen 
kolmannen valtion tai elimen tietosuojan ta-
soa suhteessa edellä mainittuihin etuihin. 

Henkilötietojen  käsittelystä poliisitoimessa 
annetun lain 40 §:ssä säädetään, että poliisi 
saa luovuttaa henkilörekisterin tietoja kan-
sainväliselle rikospoliisijärjestölle (I.C.P.O. – 
Interpol) taikka sen jäsenvaltion poliisiviran-
omaiselle samoin edellytyksin kuin Euroopan 
unionin jäsenvaltion ja Euroopan talousalu-
een poliisiviranomaiselle eli silloin, kun tie-
dot ovat välttämättömiä kyseisen tehtävän 
suorittamiseksi. Muun kolmannen valtion po-
liisiviranomaiselle tiedot voidaan luovuttaa, 
jos ne ovat välttämättömiä: 1) valtion turval-
lisuuden varmistamiseksi, 2) välittömästi 
henkeä tai terveyttä uhkaavan vaaran tai 
huomattavan omaisuusvahingon torjumiseksi 
tai 3) sellaisen rikoksen ennalta estämiseksi 
tai selvittämiseksi, josta saattaa seurata van-
keutta.  

1 artiklan 10 kohta. Tietojen säilyttämistä 
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ja poistamista koskevista määräajoista mää-
rätään yleissopimuksen 21 artiklassa. Pää-
sääntö on, että tietokannassa olevia tietoja 
saa säilyttää vain tehtävien suorittamiseksi 
tarvittavan ajan  että säilyttämisen tarpeelli-
suus tutkitaan viimeistään kolmen vuoden 
kuluttua tallentamisesta. Artiklan uudessa 3 
kohdassa määrätään, että analyysitietokan-
noissa olevien henkilötietojen säilyttämisen 
tarpeellisuus tarkistetaan joka vuosi ja että 
analyysitietokannoissa olevia henkilötietoja 
ei saa säilyttää pitempään kuin itse tietokanta 
on olemassa eli kolme vuotta tai poikkeusta-
pauksissa kuusi vuotta. 

Henkilötietojen  käsittelystä poliisitoimessa 
annetun lain 22 - 27 §:ssä ja 41 - 42 §:ssä 
säädetään tietojen säilyttämisajoista poliisin 
rekistereissä. Määräajat vaihtelevat rekiste-
reittäin. Lain 22 §:n 3 momentissa on alle 15-
vuotiaita henkilöitä koskevat omat sääntönsä. 
Saman pykälän 4 momentin mukaan kaikki 
henkilöä koskevat tiedot poistetaan järjestel-
mästä viimeistään yhden vuoden kuluttua re-
kisteröidyn kuolemasta. Kyseisen pykälän 5 
momentin mukaan tietyissä poikkeustapauk-
sissa henkilötietoja on  mahdollista säilyttää 
pidempää kyseiseen ilmoitukseen liittyvän 
tutkinnallisen tai valvonnallisen syyn vuoksi 
tai jos kyse on tiedoista, jotka liittyvät henki-
lön omaan turvallisuuteen tai poliisin työtur-
vallisuuteen. Säilyttämisen tarpeellisuus tut-
kitaan viimeistään kolmen vuoden kuluttua 
edellisestä tietojen tarpeellisuuden tarkasta-
misesta.  

1 artiklan 11 kohta. Asiakirjoissa olevien 
tietojen säilyttämistä ja oikaisemista koske-
vaa 22 artiklaa täydennetään. Uudeksi 4 koh-
daksi lisätään määräys, jonka mukaan yleis-
sopimuksen IV osastossa määriteltyjä tieto-
jen käsittelyä koskevia periaatteita sovelle-
taan paitsi sähköisessä muodossa oleviin 
myös paperimuotoisiin asiakirjoihin sisälty-
viin tietoihin. 

1 artiklan 12 kohta. Europolin yhteistä val-
vontaviranomaista käsittelevän 24 artiklan 6 
kohtaa muutetaan siten, että yhteisen valvon-
taviranomaisen kertomus toimitetaan jatkos-
sa neuvoston lisäksi myös Euroopan parla-
mentille. 

1 artiklan 13 kohta. Europolin oikeuskel-
poisuutta koskevaan 26 artiklaan tehdään 
kohdassa tekninen muutos siten, että siitä 

poistetaan viittaus Euroopan unionista tehdyn 
sopimuksen VI osastoon.  

1 artiklan 14 kohta. Europolin hallintoneu-
voston tehtäviä koskevaa 28 artiklaa muute-
taan ja täydennetään. Artiklan 1 kohdan 1 
alakohta korvataan sanamuodolla, jonka mu-
kaan hallintoneuvosto osallistuu Europolin 
toimivaltaan kuuluvien vakavan kansainväli-
sen rikollisuuden muotojen torjumista ja en-
naltaehkäisyä koskevien Europolin painopis-
teiden määrittelyyn. Hallintoneuvoston teh-
täväluetteloon lisätään uusia tehtäviä kuten 
yksittäisen analyysitietokannan sulkemisesta 
päättäminen ja Europolin asiakirjojen käyttö-
oikeuksia koskevien sääntöjen hyväksymi-
nen.  Lisäksi 10 kohtaa täydennetään siten, 
että hallintoneuvoston hyväksyttyä Europolin 
toimintakertomuksen ja toimintasuunnitel-
man toimitettavaksi neuvostolle, neuvosto 
toimittaa ne jatkossa tiedoksi myös Euroopan 
parlamentille. 

1 artiklan 15 kohta. Europolin johtajaa 
koskevaan 29 artiklan 3 kohtaan lisätään uusi 
6 ja 7 alakohta, joiden mukaan johtaja vastaa 
siitä, että hallintoneuvosto saa tietoa paino-
pisteiden täytäntöönpanosta, sekä kaikista 
yleissopimuksessa määrätyistä ja hallinto-
neuvoston antamista tehtävistä. 

1 artiklan 16 kohta. Europolin henkilöstöä 
koskevaan 30 artiklaan tehdään kohdassa 
tekninen muutos siten, että siitä poistetaan 
viittaus Euroopan unionista tehdyn sopimuk-
sen VI osastoon. 

1 artiklan 17 kohta. Yleissopimukseen lisä-
tään uusi 32 a artikla. Artiklan mukaan hal-
lintoneuvosto hyväksyy säännöt, jotka kos-
kevat luonnollisten henkilöiden ja oikeus-
henkilöiden oikeutta saada tutustua Europo-
lin asiakirjoihin. 

1 artiklan 18 kohta. Tietojen antamista Eu-
roopan parlamentille koskeva 34 artikla kor-
vataan uudella artiklatekstillä. Uuden artiklan 
mukaan neuvosto kuulee Euroopan parla-
menttia Euroopan unionista tehdyn sopimuk-
sen kuulemismenettelyn mukaisesti jäsenval-
tioiden aloitteista tai komission ehdotuksista, 
jotka koskevat esimerkiksi henkilötietojen 
käsittelyä, eräiden Europolin sisäisten sään-
töjen hyväksymistä, suhteita kolmansiin 
maihin ja elimiin sekä Europol–
yleissopimuksen muuttamista. Neuvoston 
puheenjohtajavaltion edustaja voi tarvittaessa 
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Europolin johtajan avustamana osallistua Eu-
roopan parlamentin kokouksiin keskustellak-
seen Europoliin liittyvistä yleisistä kysymyk-
sistä. Salassapitovelvollisuus suhteessa par-
lamenttiin otetaan tällöin  huomioon.  

1 artiklan 19 kohta.  Talousarviota koske-
van 35 artiklan 4 kohtaan lisätään maininta 
siitä, että kun  Europolin viisivuotinen talo-
ussuunnitelma toimitetaan neuvostolle, neu-
vosto toimittaa sen jatkossa tiedoksi myös 
Euroopan parlamentille. 

1 artiklan 20 kohta. Europolin muuta vas-
tuuta koskevan 39 artiklan 4 kohdassa oleva 
viittaus vuoden 1968 Brysselin yleissopi-
mukseen tuomiovallasta sekä tuomioiden 
täytäntöönpanosta yksityisoikeuden alalla 
korvataan viittauksella tuomioistuimen toi-
mivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta 
ja täytäntöönpanosta siviili- ja kauppaoikeu-
den alalla 22 päivänä joulukuuta 2000 annet-
tuun neuvoston asetukseen (EY) N:o 
44/2001.  

1 artiklan 21 kohta. Yleissopimuksen 42 
artiklaan, joka koskee Europolin suhteita 
kolmansiin maihin ja kolmansiin elimiin, li-
sätään uusi 3 kohta. Kohdassa määrätään, et-
tä Europol luo tiiviit yhteistyösuhteet Euroo-
pan syyttäjäviranomaisten yhteistyöverkos-
toon Eurojustiin. Yhteistyön keskeiset kohdat 
määritellään osapuolten välisessä sopimuk-
sessa. 

1 artiklan  22 kohta. Yleissopimuksen 
muuttamista koskevan 43 artiklan 3 kohta 
korvataan uudella sanamuodolla. Voimassa 
olevan sanamuodon mukaan neuvosto voi 
yksimielisesti päättää saatuaan asiasta hallin-
toneuvoston lausunnon laajentaa, muuttaa tai 
täydentää liitteessä olevien rikollisuuden 
muotojen määritelmiä. Se voi myös päättää 
sisällyttää siihen uusia määritelmiä liitteessä 
luetelluista rikollisuuden muodoista. Uuden 
sanamuodon mukaan neuvosto voi yksimieli-
sesti ja saatuaan asiasta hallintoneuvoston 
lausunnon päättää muuttaa yleissopimuksen 
liitettä lisäämällä siihen muita vakavan kan-
sainvälisen rikollisuuden muotoja tai muut-
tamalla sen sisältämiä määritelmiä. Tällöin 
kasallisten parlamenttien hyväksyntää ei 
edellytetä. 

Kohdassa on kyse poikkeuksesta pääsään-
töön, jonka mukaan neuvoston tekemä päätös 
muuttaa Europol–yleissopimusta tai sen lii-

tettä on hyväksyttävä kunkin jäsenvaltion 
valtiosäännön asettamien vaatimusten mu-
kaisesti. Poikkeussäännöstä on kuitenkin lu-
ettava yhdessä yleissopimuksen 2 artiklan 
kanssa, joka sisältää yleiset edellytykset sille, 
että tietty rikollisuuden muoto kuuluu Euro-
polin toimivaltaan. Tämän mukaisesti  yleis-
sopimuksen liitteenä olevaan luetteloon voi-
daan neuvoston yksimielisellä päätöksellä 
ilman kansallisia hyväksymismenettelyjä  li-
sätä vain sellaisia tekoja, jotka ovat luonteel-
taan vakavia kansainvälisiä rikoksia 2 artik-
lassa määrätyllä tavalla.  

Perustuslain 94 §:n 1 momentin mukaan 
eduskunta hyväksyy sellaiset valtiosopimuk-
set ja muut kansainväliset velvoitteet, jotka 
sisältävät lainsäädännön alaan kuuluvia mää-
räyksiä tai ovat muutoin merkitykseltään 
huomattavia taikka vaativat perustuslain mu-
kaan muusta syystä eduskunnan hyväksyn-
nän. Europol–yleissopimuksen muuttamista 
koskevan artiklan muutokset on lainsäädän-
nön alaan kuuluvina siten saatettava edus-
kunnan hyväksyttäväksi. Neuvoston oikeus 
lisätä yksimielisellä päätöksellä yleissopi-
muksen liitteeseen rikollisuuden muotoja il-
man eduskunnan hyväksyntää ei kuitenkaan, 
kuten jäljempänä esityksen yksityiskohtais-
ten perustelujen kohdassa 4.2. on tarkemmin 
selostettu, koske perustuslakia sen 94 §:n 2 
momentin tai 95 §:n 2 momentin toisessa 
virkkeessä tarkoitetulla tavalla. 

1 artiklan 23 kohta. Kohdassa muutetaan 
Europol –yleissopimuksen liitteen sanamuo-
toja pääosin teknisesti. Liitteen kolmanteen 
kappaleeseen lisätään uusi laittoman huuma-
usainekaupan määritelmä.  

 
  
 

2.  Lakiehdotuksen perustelut   

1 §. Pykälä sisältää tavanomaisen blanketti-
lainsäännöksen, jolla ehdotetaan saatettavak-
si voimaan ne Europol-yleissopimuksen 
muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan määräyk-
set, jotka kuuluvat lainsäädännön alaan. 

2 §. Laki ehdotetaan tulevaksi voimaan val-
tioneuvoston asetuksella säädettävänä ajan-
kohtana. Tarkoituksena on, että laki saatetaan 
voimaan samaan aikaan, kun muutospöytä-
kirja tulee  kansainvälisesti voimaan. 
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3.  Voimaantulo   

Muutospöytäkirja tulee voimaan yhdek-
sänkymmenen päivän kuluttua siitä, kun vii-
meisenä muutospöytäkirjan hyväksymisme-
nettelyn loppuun saattanut valtio, joka oli 
Euroopan unionin jäsen neuvoston hyväksy-
essä muutospöytäkirjan, on tehnyt Euroopan 
unionin neuvoston pääsihteerille ilmoituksen 
pöytäkirjan hyväksymismenettelyn loppuun 
saattamisesta.   

Esitykseen sisältyvä lakiesitys ehdotetaan 
tulevaksi voimaan valtioneuvoston asetuksel-
la säädettävänä ajankohtana. Tarkoituksena 
on, että laki saatetaan voimaan samaan ai-
kaan, kun muutospöytäkirjat tulevat kansain-
välisesti voimaan. 

 
4.  Eduskunnan suostumuksen 

tarpeel l isuus ja käsi tte lyjärjes-
tys  

4.1. Eduskunnan suostumuksen tarpeelli-
suus 

Perustuslain 94 §:n 1 momentin mukaan 
eduskunta hyväksyy muun muassa sellaiset 
valtiosopimukset ja muut kansainväliset vel-
voitteet, jotka sisältävät lainsäädännön alaan 
kuuluvia määräyksiä. Perustuslakivaliokun-
nan tulkintakäytännön mukaan valtiosopi-
muksen määräys on luettava lainsäädännön 
alaan kuuluvaksi, 1) jos määräys koskee jon-
kin perustuslaissa turvatun perusoikeuden 
käyttämistä tai rajoittamista, 2) jos määräys 
muutoin koskee yksilön oikeuksien tai vel-
vollisuuksien perusteita, 3) jos määräyksen 
tarkoittamasta asiasta on perustuslain mu-
kaan säädettävä lailla taikka 4) jos määräyk-
sen tarkoittamasta asiasta on voimassa lain 
säännöksiä tai 5)  siitä on Suomessa vallitse-
van käsityksen mukaan säädettävä lailla. Ky-
symykseen ei vaikuta se, onko jokin määräys 
ristiriidassa vai sopusoinnussa Suomessa lail-
la annettujen säännösten kanssa (PeVL 11, 
12 ja 45/2000 vp).  

Edellä mainitun mukaisesti Europol-
yleissopimuksen muutospöytäkirjassa on 
useita määräyksiä, jotka kuuluvat lainsää-
dännön alaan. Näitä ovat erityisesti määräyk-
set, joilla Europol-yleissopimuksen sovelta-
misalaa laajennetaan lisäämällä Europolin 

toimivaltuuksia. Toimivaltuuksia lisätään si-
ten, että Europolin toimivallan piiriin tulee 
jatkossa kuulumaan tiettyjen alojen vakava 
kansainvälinen rikollisuus paitsi silloin, kun 
on olemassa tosiasioihin perustuvaa näyttöä 
siitä, että kyseessä on järjestäytynyt rikollis-
rakenne, myös silloin kun voidaan perustel-
lusti uskoa, että kyseessä on tällainen rikol-
lisrakenne (2 artiklan 1 kohta). Lisäksi Euro-
polille annetaan uudeksi tehtäväksi toimia 
euron väärentämisen torjunnan Euroopan 
unionin yhteyspisteenä yhteyksissä kolman-
sien tahojen kanssa (3 artiklan 4 kohta) sekä 
avustaa jäsenvaltioita helpottamalla niiden 
välistä teknisen tuen antamista (3 artiklan 3 
kohta).  

Europolin ja kansallisten toimivaltaisten vi-
ranomaisten väliset suorat yhteydet mahdol-
listava määräys (4 artiklan 2 kohta) kuuluu 
lainsäädännön alaan, koska Europolin ja kan-
sallisten viranomaisten välisestä tietojen-
vaihdosta säädetään henkilötietojen käsitte-
lystä poliisitoimessa annetussa laissa.  

Tietojenkäsittelyä Europolissa koskeva uu-
si määräys (6 a artikla) sekä tietojenkäsitte-
lyyn liittyviin määräyksiin (10, 12, 18 ja 21 
artikla) tehdyt muutokset siltä osin kuin niis-
sä määrätään henkilötietojen käsittelystä, 
kuuluvat lainsäädännön alaan, koska perus-
tuslain 10 §:n mukaan henkilötietojen suojas-
ta säädetään lailla. 

Europol-yleissopimuksen muutokset sisäl-
tävät  siten useita  perustuslain 94 §:n 1 mo-
mentissa tarkoitettuja lainsäädännön alaan 
kuuluviksi katsottavia määräyksiä, joiden 
hyväksyminen edellyttää eduskunnan suos-
tumusta.  

 
4.2. Käsittelyjärjestys 

Käsittelyjärjestyksen kannalta merkitystä 
on Europol-yleissopimuksen muutospöytä-
kirjan määräyksillä, jotka liittyvät henkilötie-
tojen suojaan (6 a, 10, 12, 18 ja 21 artikla), ja 
määräyksellä, joka koskee neuvoston toimi-
valtaa päättää yksimielisesti yleissopimuksen 
liitteen muuttamisesta (43 artiklan 3 kohta).  

Henkilötietojen käsittelyä Europolissa kos-
keviin määräyksiin tehdyt muutokset ovat 
pääosin teknisiä ja  perustuslain 10 §:n mu-
kaisen henkilötietojen suojaamisen näkökul-
masta vähämerkityksellisiä. Niinpä niillä ei 
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ole vaikutusta käsittelyjärjestykseen.  
Perustuslakivaliokunta on todennut, että 

Europol–yleissopimus on lainsäädännön 
alaan kuuluvia määräyksiä sisältävä kansain-
välinen sopimus, jonka muuttamismenettelyn 
muutosehdotuksia arvioidaan valtion täysi-
valtaisuutta ja sopimuksentekovaltaa koske-
vien perustuslain säännösten kannalta (PeVL 
28/1997 vp, PeVL 33/2001 vp ja PeVL 
13/2002 vp). Perustuslakivaliokunnan lau-
suntokäytännön mukaan kansainväliseen so-
pimukseen perustuvalle toimielimelle voi-
daan antaa toimivaltaa mukauttaa sopimusta, 
mutta ei muuttaa sitä. Sallittujen mukautus-
ten tulee olla asialliselta merkitykseltään sel-
laisia, että ne eivät vaikuta itse sopimuksen 
luonteeseen eivätkä toisaalta koske asioita, 
jotka perustuslain mukaan edellyttävät edus-
kunnan myötävaikutusta (PeVL 38/2001 vp 
ja PeVL 13/2002 vp). 

Perustuslakivaliokunta on antanut painoa 
sille, että unioni on jäsenvaltioiden yhteis-
työn kiinteyden ja laajuuden perusteella eri-
tyisasemassa nykyisten kansainvälisten jär-
jestelyjen joukossa. Perustuslain täysivaltai-
suussäännösten kannalta valiokunta on pitä-
nyt keskeisenä, että unionin neuvosto päättää 
sopimusmuutoksista yksimielisesti. Valio-
kunta on kiinnittänyt huomiota myös siihen, 
että neuvoston päätösvalta on rajattu koske-
maan tarkasti ja yksityiskohtaisesti määritel-
tyjä, toimielimiin tai niiden välisiin suhteisiin 
eri tavoin kohdistuvia asioita. Sopimuksen 
muuttamista tarkoittavan  päätösvallan ei toi-
saalta tällaisissakaan tapauksissa ole sallittua 
ulottua sopimuksen perusluonteeseen tai –
tavoitteisiin, vaan rajoittua voimassa olevan 
sopimuksen puitteisiin (PeVL 38/2001 vp ja 
PeVL 13/2002 vp). 

Muutospöytäkirjan määräys, jonka mukaan 
neuvosto voi yksimielisesti muuttaa yleisso-
pimuksen liitettä ilman kansallisten parla-
menttien suostumusta, ei tosiasiallisesti mer-
kitse yleissopimuksen  muuttamistoimivallan 
siirtämistä Euroopan unionille. Neuvostoa ei 
määräyksellä oikeuteta  muuttamaan  yleis-
sopimuksen soveltamisalaa taikka laajenta-
maan Europolin toimivaltuuksia, koska  
yleissopimuksen liitteenä olevaan luetteloon 

voidaan neuvoston päätöksellä ilman kansal-
lisia hyväksymismenettelyjä lisätä vain sel-
laisia tekoja, jotka ovat luonteeltaan vakavia 
kansainvälisiä rikoksia yleissopimuksen 2 ar-
tiklassa määrätyllä tavalla. Voidaan katsoa, 
että kyseessä on tehtäväkentän vähäiseksi 
katsottava tarkistusluonteinen kehittäminen 
jo olemassa olevien toimivaltuuksien pohjal-
ta. Muutospöytäkirjan määräys ei siten ole 
ristiriidassa Suomen täysivaltaisuutta koske-
vien perustuslain säännösten kanssa. On kui-
tenkin syytä tähdentää perustuslain 96 ja 97 
§:n mukaisten menettelytapojen tärkeyttä. 

Perustuslakivaliokunta on lausunnoissaan 
katsonut, että perustuslain 93 §:n 2 momentin 
ilmaisu ”Euroopan unionissa tehtävä päätös” 
kattaa myös unionin toimivaltaan muodolli-
sesti kuulumattomat, mutta unioniasioihin si-
sällöltään ja vaikutuksiltaan rinnastettavat 
asiat (PeVM 10/1998 vp ja PeVL 49/2001 
vp). Europol-yleissopimuksen on katsottava 
olevan asia, joka kuuluu tällä perusteella val-
tioneuvoston toimivaltaan. Esitykseen sisäl-
tyvän lain voimaantulosta säädetään siten 
valtioneuvoston asetuksella.  

Edellä esitetyn perusteella voidaan todeta, 
että muutospöytäkirja ei sisällä määräyksiä, 
jotka koskisivat perustuslakia sen 94 §:n 2 
momentissa tai 95 §:n 2 momentissa tarkoite-
tulla tavalla. Hallituksen käsityksen mukaan 
muutospöytäkirja voidaan hyväksyä äänten 
enemmistöllä ja ehdotus sen voimaansaatta-
mislaiksi voidaan hyväksyä tavallisen lain 
säätämisjärjestyksessä. 

Edellä olevan perusteella ja perustuslain 94 
§:n mukaisesti esitetään, 

 
että Eduskunta hyväksyisi Brysse-

lissä 26 päivänä heinäkuuta 1995 
Euroopan poliisiviraston perustami-
sesta tehdyn yleissopimuksen muut-
tamisesta 27 päivänä marraskuuta 
2003 tehdyn pöytäkirjan. 

 
Koska yleissopimus ja muutospöytäkirja 

sisältävät määräyksiä, jotka kuuluvat lain-
säädännön alaan, annetaan Eduskunnan hy-
väksyttäväksi samalla seuraava lakiehdotus: 
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Lakiehdotus 
 
 
 

Laki 

Euroopan poliisiviraston perustamisesta tehdyn yleissopimuksen muuttamisesta tehdyn pöy-
täkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien  määräysten voimaansaattamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 
 

1 § 
Euroopan poliisiviraston perustamisesta 

tehdyn yleissopimuksen muuttamisesta 27 
päivänä marraskuuta 2003 tehdyn pöytäkir-
jan lainsäädännön alaan kuuluvat määräykset 
ovat lakina voimassa sellaisina kuin Suomi 
on niihin sitoutunut. 

2 § 
Tämä laki tulee voimaan valtioneuvoston 

asetuksella säädettävänä ajankohtana.  
 
 
 

————— 

Helsingissä 12 päivänä  marraskuuta 2004  

 
Tasavallan Presidentti 

TARJA HALONEN 

 
 
 
 

Sisäasiainministeri   Kari Rajamäki 
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(Euroopan unionista tehdyn sopimuksen VI osastoa soveltamalla annetut säädökset)

NEUVOSTON SÄÄDÖS,

annettu 27 päivänä marraskuuta 2003,

Euroopan poliisiviraston perustamisesta tehdyn yleissopimuksen (Europol-yleissopimus)
43 artiklan 1 kohdan perusteella tehtävästä pöytäkirjasta kyseisen yleissopimuksen muuttamiseksi

(2004/C 2/01)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon yleissopimuksen Euroopan poliisiviraston perustamisesta (Europol-yleissopimus) (1) ja eri-
tyisesti sen 43 artiklan 1 kohdan,

ottaa huomioon Tanskan kuningaskunnan aloitteen (2),

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon (3),

ottaa huomioon Europolin hallintoneuvoston lausunnon (4),

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 30 artiklan 2 kohdan mukaisesti neuvosto edistää muun
muassa Europolin kautta tapahtuvaa yhteistyötä eri alueilla viiden vuoden kuluessa Amsterdamin
sopimuksen 1 päivänä toukokuuta 1999 tapahtuneesta voimaantulosta.

(2) Tampereella lokakuussa 1999 kokoontunut Eurooppa-neuvosto totesi, että Europol on avainase-
massa valtioiden rajat ylittävän rikollisuuden tutkimiseen liittyvässä jäsenvaltioiden viranomaisten
välisessä yhteistyössä tukemalla unioninlaajuista rikosten ehkäisemistä, analysointia ja tutkintaa.
Samassa yhteydessä Eurooppa-neuvosto kehotti neuvostoa antamaan Europolille sen tarvitseman
tuen,

ON PÄÄTTÄNYT tehdä pöytäkirjan Euroopan poliisiviraston perustamisesta tehdyn yleissopimuksen (Euro-
pol-yleissopimus) muuttamisesta. Pöytäkirjan teksti on liitteenä, ja jäsenvaltioiden hallitusten edustajat ovat
tänään allekirjoittaneet sen, ja

SUOSITTAA, että jäsenvaltiot hyväksyvät pöytäkirjan valtiosääntöjensä asettamien vaatimusten mukaisesti.

Tehty Brysselissä 27 päivänä marraskuuta 2003.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja
R. CASTELLI

(1) EYVL C 316, 27.11.1995, s. 2, suomenkielinen toisinto julkaistu oikaistuna kokonaisuudessaan EYVL C 301,
30.9.1998, s. 9.

(2) EYVL C 172, 18.7.2002, s. 15.
(3) Lausunto annettu 9. huhtikuuta 2003 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).
(4) Lausunto annettu 31. lokakuuta 2002, lisälausunto annettu 24. kesäkuuta 2003.
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NEUVOSTON JULISTUS

Neuvosto on yhtä mieltä siitä, että Europolille annettu ohje käsitellä petosta yhtenä niistä rikollisuuden
muodoista, joihin Europol-yleissopimuksen liitteessä viitataan, antaa vero- ja tullipetoksissa Europolille val-
tuudet toiminnan ja yhteistyön tehostamiseen vain jäsenvaltioiden toimivaltaisten rikoslain noudattamisen
valvonnasta vastaavien viranomaisten osalta, ei verojen ja tullien kannosta vastaavien jäsenvaltioiden
viranomaisten osalta.
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Euroopan poliisiviraston perustamisesta tehdyn yleissopimuksen (Europol-yleissopimus) 43
artiklan 1 kohdan perusteella tehty

PÖYTÄKIRJA

kyseisen yleissopimuksen muuttamisesta

TÄMÄN PÖYTÄKIRJAN KORKEAT SOPIMUSPUOLET, jotka ovat Euroopan poliisiviraston perustamisesta teh-
dyn yleissopimuksen (Europol-yleissopimus) sopimuspuolia ja Euroopan unionin jäsenvaltioita,

VIITTAAVAT 27 päivänä marraskuuta 2003 annettuun Euroopan unionin neuvoston säädökseen,

sekä katsovat seuraavaa:

(1) Europol-yleissopimusta olisi neuvostossa käytyjen keskustelujen perusteella muutettava.

(2) Europolille olisi annettava tarpeellista tukea, jotta se voisi toimia tehokkaasti eurooppalaisen polii-
siyhteistyön keskeisenä tekijänä.

(3) Europol-yleissopimukseen olisi tehtävä tarpeelliset muutokset, jotta voitaisiin vahvistaa Europolin
kykyä antaa kansallisille poliisiviranomaisille operatiivista tukea.

(4) Eurooppa-neuvosto on korostanut, että Europol on avainasemassa valtioiden rajat ylittävän rikolli-
suuden tutkimiseen liittyvässä jäsenvaltioiden viranomaisten välisessä yhteistyössä tukemalla unio-
ninlaajuista rikosten ehkäisemistä, analysointia ja tutkintaa. Samassa yhteydessä Eurooppa-neuvosto
kehotti neuvostoa antamaan Europolille sen tarvitseman tuen,

OVAT SOPINEET SEURAAVISTA MÄÄRÄYKSISTÄ:

1 artikla

Muutetaan Europol-yleissopimus seuraavasti:

1) Korvataan 2 artikla seuraavasti:

”2 artikla

Tavoite

1. Europolin tavoitteena on, osana Euroopan unionista
tehdyn sopimuksen mukaista jäsenvaltioiden välistä polii-
siyhteistyötä, tässä yleissopimuksessa tarkoitettujen toimen-
piteiden avulla parantaa jäsenvaltioiden toimivaltaisten
viranomaisten tehokkuutta ja niiden yhteistyötä törkeän
kansainvälisen rikollisuuden estämisessä ja torjunnassa, kun
on olemassa tosiasioihin perustuvaa näyttöä siitä tai voi-
daan perustellusti uskoa, että kyseessä on järjestäytynyt
rikollisrakenne, ja kun sillä on kahdessa tai useammassa
jäsenvaltiossa sellaisia vaikutuksia, että jäsenvaltioiden
yhteinen toiminta on välttämätöntä rikosten laaja-alaisuu-
den, merkityksen ja seurausten vuoksi. Tämän yleissopi-
muksen soveltamiseksi seuraavia rikollisuuden muotoja
pidetään törkeänä kansainvälisenä rikollisuutena: henkeen,
ruumiilliseen koskemattomuuteen, henkilökohtaiseen
vapauteen ja omaisuuteen kohdistuvan terroritoiminnan
yhteydessä suoritetut rikokset tai sellaisiksi epäillyt teot, lai-
ton huumausainekauppa, rahanpesu, ydin- ja radioaktiivis-
ten aineiden laiton kauppa, laittoman maahantulon järjes-

täminen, ihmiskauppa, varastettujen kulkuneuvojen laiton
kauppa sekä liitteessä luetellut rikollisuuden muodot tai nii-
den erityiset ilmenemistavat.

2. Neuvosto päättää yksimielisesti hallintoneuvoston
ehdotuksesta Europolin toimivaltaan kuuluvien törkeän
kansainvälisen rikollisuuden muotojen torjumista ja ennal-
taehkäisyä koskevista Europolin painopisteistä.

3. Rikollisuuden eri muotoja tai niihin liittyviä erityis-
piirteitä koskeva Europolin toimivalta käsittää liitännäis-
rikokset. Se ei kuitenkaan käsitä laittomaan rahanpesuun
liittyviä esirikoksia, jotka 1 kohdan nojalla ovat Europolin
toimivaltaan kuulumattomia rikollisuuden muotoja.

Liitännäisrikoksiksi katsotaan ja sellaisina otetaan huo-
mioon 8 ja 10 artiklassa vahvistettujen menettelyjen
mukaisesti:

— rikokset Europolin toimivaltaan kuuluvien tekojen suo-
rittamiseen tarvittavien keinojen hankkimiseksi,

— rikokset, jotka tehdään Europolin toimivaltaan kuu-
luvien tekojen suorittamisen helpottamiseksi tai niiden
toteuttamiseksi,

— rikokset, jotka tehdään Europolin toimivaltaan kuu-
luvien tekojen rankaisematta jäämisen varmistamiseksi.
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4. Tässä yleissopimuksessa tarkoitetaan toimivaltaisilla
viranomaisilla jäsenvaltioissa olevia julkisia elimiä, jotka
kansallisen lainsäädännön mukaan ovat toimivaltaisia rikol-
lisuuden estämisessä ja sen torjunnassa.”

2) Muutetaan 3 artikla seuraavasti:

a) Korvataan 3 kohta seuraavasti:

”3. Lisäksi Europol voi 2 artiklan 1 kohdassa vahvis-
tettuihin tavoitteisiin pyrittäessä, jos se käytettävissä
olevan henkilökunnan ja budjettivarojen kannalta on
mahdollista ja hallintoneuvoston määräämissä rajoissa,
auttaa jäsenvaltioita neuvoin ja selvityksin erityisesti
seuraavilla aloilla:

1) toimivaltaisten viranomaisten jäsenten koulutus;

2) näiden viranomaisten organisointi ja välineet, hel-
pottamalla jäsenvaltioiden välisen teknisen tuen
antamista;

3) rikostentorjuntamenetelmät;

4) poliisin tekniset ja tieteelliset menetelmät ja rikos-
tutkintamenetelmät.”

b) Lisätään kohta seuraavasti:

”4. Europol toimii myös euron väärentämisen tor-
junnan Euroopan unionin yhteyspisteenä yhteyksissään
kolmansien valtioiden ja järjestöjen kanssa, sanotun
kuitenkaan rajoittamatta Genevessä 20 päivänä huhti-
kuuta 1929 allekirjoitetun, väärän rahan valmistamisen
vastustamista koskevan yleissopimuksen sekä sen pöy-
täkirjan soveltamista.”

3) Muutetaan 4 artikla seuraavasti:

a) Korvataan 2 kohta seuraavasti:

”2. Kansallinen yksikkö on ainoa Europolin ja kan-
sallisten toimivaltaisten viranomaisten välinen yhteys-
elin. Jäsenvaltio voi kuitenkin sallia suorat yhteydet
nimettyjen toimivaltaisten viranomaisten ja Europolin
välillä, siten että noudatetaan kyseessä olevan jäsenval-
tion määrittelemiä ehtoja, joihin kuuluu kansallisen
yksikön etukäteinen osallistuminen.

Kansallinen yksikkö saa samanaikaisesti Europolilta
kaikki Europolin ja nimettyjen toimivaltaisten viran-
omaisten välisessä suorassa yhteydessä vaihdetut tiedot.
Kansallisen yksikön ja toimivaltaisten viranomaisten
väliset suhteet määräytyvät kansallisen lainsäädännön,
erityisesti valtiosäännön asettamien vaatimusten,
mukaisesti.”

b) Korvataan 5 kohdassa oleva ilmaisu ”Euroopan unio-
nista tehdyn sopimuksen K.2 artiklan 2 kohdan

mukaista” ilmaisulla ”yleisen järjestyksen ylläpitämiseen
ja sisäisen turvallisuuden suojaamiseen liittyvää”.

c) Korvataan 7 kohta seuraavasti:

”7. Kansallisten yksiköiden johtajat kokoontuvat joko
omasta aloitteestaan tai pyydettäessä säännöllisesti
avustamaan neuvoillaan Europolia.”

4) Lisätään artikla seuraavasti:

”6 a artikla

Europolin tietojenkäsittely

Tehtäviensä suorittamisen tukena Europol voi myös käsi-
tellä tietoja selvittääkseen, ovatko kyseiset tiedot oleellisia
sen tehtävien kannalta ja voidaanko ne liittää 6 artiklan
1 kohdassa tarkoitettuun atk-tietojärjestelmään.

Neuvostossa kokoontuvat sopimuspuolet päättävät kahden
kolmasosan enemmistöllä kyseisten tietojen käsittelyä ja
erityisesti niiden käyttöoikeuksia ja käyttöä koskevista
ehdoista sekä tietojen säilyttämistä ja poistamista koskevista
aikarajoista, jotka eivät saa ylittää kuutta kuukautta, ottaen
asianmukaisesti huomioon 14 artiklassa tarkoitetut periaat-
teet. Hallintoneuvosto valmistelee sopimuspuolten päätök-
sen ja kuulee 24 artiklassa tarkoitettua yhteistä valvontavi-
ranomaista.”

5) Muutetaan 9 artikla seuraavasti:

a) Korvataan 1 kohdan ensimmäinen virke seuraavasti:

”1. Kansalliset yksiköt, yhteyshenkilöt sekä Europo-
lin johtaja, apulaisjohtajat ja sen asianmukaisesti valtuu-
tetut työntekijät ovat oikeutettuja tallentamaan tietoja
suoraan tietojärjestelmään ja hakemaan tietoja siitä.”

b) Lisätään kohta seuraavasti:

”4. Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen kansallisten
yksikköjen ja henkilöiden lisäksi myös jäsenvaltioiden
tätä tarkoitusta varten nimeämät toimivaltaiset viran-
omaiset voivat tehdä hakuja Europolin tietojärjestel-
mään. Tällaisen haun tuloksesta käy kuitenkin ilmi vain
se, ovatko haetut tiedot Europolin tietojärjestelmässä.
Lisätietoja voidaan tämän jälkeen saada Europolin kan-
sallisen yksikön välityksellä.

Nimettyjä toimivaltaisia viranomaisia koskevat tiedot,
mukaan lukien mahdolliset myöhemmät muutokset, on
toimitettava neuvoston pääsihteeristölle, joka julkaisee
nämä tiedot Euroopan unionin virallisessa lehdessä.”
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6) Muutetaan 10 artikla seuraavasti:

a) Korvataan 1 kohdan johdantokappale seuraavasti:

”1. Europol voi, jos se on 2 artiklan 1 kohdassa tar-
koitettujen tavoitteiden toteuttamisen kannalta tarpeen,
tallentaa muihin tietokantoihin tai niissä muuttaa ja
käyttää, paitsi muita kuin henkilötietoja, myös tietoja
Europolin toimivaltaan kuuluvista rikoksista, 2 artiklan
3 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitetut liitännäis-
rikokset mukaan luettuina. Tietojen on oltava tarkoi-
tettu tiettyyn analyysiin ja ne voivat koskea:”

b) Korvataan 2 kohdan 1 alakohta seuraavasti:

”1) analyytikot ja muut Europolin johtokunnan tehtä-
vään määräämät Europolin työntekijät.”

c) Lisätään 2 kohdan 2 alakohdan jälkeen alakohta seuraa-
vasti:

”Ainoastaan analyytikoilla on valtuudet tallentaa tietoja
kyseiseen tietokantaan ja muuttaa niitä. Kaikki osallis-
tuvat henkilöt saavat hakea tietoja tietokannasta.”

d) Korvataan 5 kohta seuraavasti:

”5. Jos Europolilla on Euroopan unionin säädösten
tai kansainvälisten säädösten nojalla oikeus tehdä kyse-
lyjä muista tietojärjestelmistä automaattista tietojenkä-
sittelyjärjestelmää käyttäen, se voi tällä tavoin hankkia
henkilötietoja, jos se on 3 artiklan 1 kohdan 2 alakoh-
dassa tarkoitettujen tehtävien suorittamiseksi tarpeen.
Asiaan sovellettavissa Euroopan unionin säädöksissä tai
muissa kansainvälisissä säädöksissä määrätään, miten
Europol voi käyttää näitä tietoja.”

e) Korvataan 8 kohdan toinen virke seuraavasti:

”Toimitettujen tietojen levittämisestä ja niiden operatii-
visesta käytöstä päättää jäsenvaltio, joka on välittänyt
tiedot Europolille. Jos ei voida ratkaista, mikä jäsenval-
tio on välittänyt tiedot Europolille, toimitettujen tieto-
jen levittämisestä ja niiden operatiivisesta käytöstä päät-
tävät analyysin tekoon osallistuvat. Jäsenvaltio tai asian-
omainen asiantuntija, joka liittyy jo käynnissä olevaan
analyysiin, ei saa varsinkaan levittää tai käyttää kyseisiä
tietoja ilman alun perin asianosaisten jäsenvaltioiden
ennakkosuostumusta.”

f) Lisätään kohta seuraavasti:

”9. Europol voi pyytää 4 kohdassa tarkoitettuja kol-
mansien valtioiden ja kolmansien tahojen asiantunti-
joita osallistumaan analyysiryhmän toimintaan, jos

1) Europolin ja kolmannen valtion tai kolmannen
tahon välillä on voimassa sopimus, joka sisältää asi-
anmukaiset määräykset tietojenvaihdosta, myös
henkilötietojen toimittamisesta, ja vaihdettavien tie-
tojen luottamuksellisuudesta;

2) kolmannen valtion tai kolmannen tahon asiantunti-
joiden osallistuminen on jäsenvaltioiden edun
mukaista;

3) analyysi koskee suoraan kolmatta valtiota tai kol-
matta tahoa; ja

4) kaikki 2 kohdassa tarkoitetut osanottajat ovat yksi-
mielisiä kolmannen valtion tai kolmannen tahon
asiantuntijoiden osallistumisesta analyysiryhmän
toimintaan.

Kolmannen valtion tai kolmannen tahon asiantuntijoi-
den osallistuminen analyysiryhmän toimintaan edellyt-
tää Europolin ja kolmannen valtion tai kolmannen
tahon välistä järjestelyä. Hallintoneuvosto päättää näitä
järjestelyjä koskevista säännöistä jäsentensä kahden kol-
masosan enemmistöllä. Europolin ja kolmansien mai-
den tai kolmansien tahojen järjestelyistä ilmoitetaan
24 artiklassa tarkoitetulle yhteiselle valvontaviranomai-
selle, joka voi esittää tarpeellisiksi katsomansa huomau-
tukset hallintoneuvostolle.”

7) Muutetaan 12 artikla seuraavasti:

”12 artikla

Tietokannan perustamista koskevat määräykset

1. Jokaisen automatisoidun henkilötietokannan osalta,
jota Europol pitää yllä 10 artiklan mukaisesti tehtäviensä
hoitamiseksi, laaditaan tietokannan perustamista koskevat
määräykset (rekisteriseloste), joissa ilmoitetaan

1) tietokannan nimi;

2) tietokannan tarkoitus;

3) henkilöryhmät, joita tietokannan sisältämät tiedot kos-
kevat;

4) tallennettavien tietojen luonne ja kaikki ehdottoman
tarpeelliset 28 päivänä tammikuuta 1981 tehdyn
Euroopan neuvoston yleissopimuksen 6 artiklan ensim-
mäisessä virkkeessä luetellut tiedot;

5) erityyppiset henkilötiedot, jotka mahdollistavat tieto-
kantaan pääsyn;

6) tallennettavien tietojen toimittaminen tai tallentaminen;
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7) millä edellytyksin tietokantaan tallennetut henkilötiedot
voidaan välittää, niiden vastaanottajat ja menettelytapa;

8) tietojen tarkastamista koskevat määräajat ja tietojen säi-
lyttämisaika;

9) tarkastuskertomusten tekemistapa.

2. Europolin johtaja antaa Europolin hallintoneuvostolle
ja 24 artiklassa tarkoitetulle yhteiselle valvontaviranomai-
selle välittömästi tiedon tietokannan perustamista varten
laaditusta rekisteriselosteesta ja antaa niille tiedoksi kaikki
asiakirjat.

Yhteinen valvontaviranomainen voi esittää hallintoneuvos-
tolle tarpeellisina pitämänsä huomautukset. Europolin joh-
taja voi pyytää yhteistä valvontaviranomaista esittämään
huomautuksensa tietyn ajan kuluessa.

3. Hallintoneuvosto voi milloin tahansa antaa Europolin
johtajalle tehtäväksi muuttaa rekisteriselostetta tai sulkea
tietokanta. Hallintoneuvosto päättää, mitä tietoja muutos
tai tietokannan sulkeminen koskee.

4. Tietokanta voidaan säilyttää vain kolme vuotta. Ennen
kolmen vuoden säilytysajan päättymistä Europolin on kui-
tenkin tarkistettava, onko ajan jatkaminen aiheellista. Kun
tietokannan käytön kannalta on ehdottoman tärkeää, Euro-
polin johtaja voi määrätä uudesta kolmen vuoden säilytys-
ajasta. Tällaisia tapauksia koskeva menettely määritellään
12 artiklan 1–3 kohdassa.”

8) Korvataan 16 artikla seuraavasti:

”16 artikla

Tietohakujen valvontaa koskevat määräykset

Europol laatii asianmukaiset valvontamenetelmät 6 ja 6 a
artiklassa tarkoitettuun atk-tietojärjestelmään tehtyjen haku-
jen lainmukaisuuden varmistamiseksi.

Europol ja 23 ja 24 artiklassa tarkoitetut valvontaviran-
omaiset voivat käyttää näin kerättyjä tietoja ainoastaan
tähän tarkoitukseen, ja tiedot on poistettava kuuden kuu-
kauden kuluessa, paitsi jos ne ovat parhaillaan suoritetta-
van valvonnan kannalta tarpeen. Hallintoneuvosto päättää
näitä valvontamenetelmiä koskevista yksityiskohdista
yhteistä valvontaviranomaista kuultuaan.”

9) Muutetaan 18 artikla seuraavasti:

Korvataan 1 kohdan 3 alakohta seuraavasti:

”3) toimenpide on 2 kohdassa tarkoitettujen yleisten
sääntöjen mukainen; säännöissä voidaan määrätä, että 2
alakohdasta voidaan poiketa poikkeuksellisissa tapauksissa,
joissa Europolin johtaja pitää tietojen välittämistä ehdotto-
man välttämättömänä kyseisten jäsenvaltioiden olennaisten
etujen suojelemiseksi Europolin tavoitteiden puitteissa tai
rikokseen liittyvän välittömän vaaran torjumiseksi. Europo-
lin johtaja harkitsee kaikissa tapauksissa kyseisen valtion tai
elimen tietosuojatasoa suhteessa edellä mainittuihin etui-
hin.”

10) Korvataan 21 artiklan 3 kohta seuraavasti:

”3. Edellä 10 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen henkilö-
tietojen säilyttämisen tarpeellisuus tarkistetaan joka vuosi ja
tarkistuksesta tehdään merkintä. Edellä 12 artiklassa tarkoi-
tetussa tietokannassa olevia tietoja ei saa säilyttää pitem-
pään kuin tietokanta on olemassa.”

11) Lisätään 22 artiklaan kohta seuraavasti:

”4. Tässä osastossa määriteltyjä tietojen käsittelyä kos-
kevia periaatteita sovelletaan asiakirjoissa oleviin tietoihin.”

12) Korvataan 24 artiklan 6 kohdassa ilmaisu ”Se toimitetaan
Euroopan unionista tehdyn sopimuksen VI osastossa mää-
rättyä menettelyä noudattaen neuvostolle;” seuraavasti:

”Kertomus toimitetaan Euroopan parlamentille ja neuvos-
tolle;”

13) Poistetaan 26 artiklan 3 kohdasta ilmaisu ”ja Euroopan
unionista tehdyn sopimuksen VI osaston”.

14) Muutetaan 28 artikla seuraavasti:

a) Korvataan 1 kohta seuraavasti:

”1) osallistuu Europolin toimivaltaan kuuluvien törkeän
kansainvälisen rikollisuuden muotojen torjumista ja
ennaltaehkäisyä koskevien Europolin painopisteiden
laadintaan (2 artiklan 2 kohta);”

b) Lisätään kohdat seuraavasti:

”3 a) osallistuu niiden ehtojen määrittelyyn, joiden
mukaisesti tietoja voidaan käsitellä sen selvittä-
miseksi, ovatko kyseiset tiedot oleellisia Euro-
polin tehtävien kannalta ja voidaanko ne liittää
atk-tietojärjestelmään (6 a artikla);”
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”4 a) päättää jäsentensä kahden kolmasosan enem-
mistöllä järjestelyistä, jotka koskevat kolmannen
valtion tai kolmannen tahon asiantuntijoiden
osallistumista analyysiryhmän toimintaan (10
artiklan 9 kohta);”

c) Korvataan 7 kohta seuraavasti:

”7) voi antaa Europolin johtajalle tehtäväksi muuttaa
tietokannan rekisteriselostetta tai sulkea tietokan-
nan (12 artiklan 3 kohta);”

d) Lisätään kohta seuraavasti:

”14 a) hyväksyy jäsentensä kahden kolmasosan enem-
mistöllä Europolin asiakirjojen käyttöoikeuksia
koskevat säännöt (32 a artikla);”

e) Korvataan 22 kohta seuraavasti:

”22) osallistuu tämän yleissopimuksen ja sen liitteen
mahdolliseen muuttamiseen (43 artikla);”

f) Korvataan 10 kohta seuraavasti:

”10. Hallintoneuvosto, joka ottaa huomioon neuvos-
ton 2 artiklan 2 kohdan mukaisesti vahvistamat paino-
pisteet ja Europolin johtajan 29 artiklan 3 kohdan
6 alakohdan mukaisesti antaman katsauksen, hyväksyy
yksimielisesti vuosittain

1) kulunutta vuotta koskevan yleiskertomuksen Euro-
polin toiminnasta;

2) Europolin toimintasuunnitelman, jossa otetaan huo-
mioon jäsenvaltioiden toimintatarpeet ja niiden vai-
kutus Europolin talousarvioon ja sen henkilöstöön.

Nämä kertomukset toimitetaan neuvostolle merkille
pantaviksi ja hyväksyttäviksi. Neuvosto toimittaa ne tie-
doksi myös Euroopan parlamentille.”

15) 29 artiklan 3 kohdassa:

— korvataan 6 alakohta seuraavasti:

”6) siitä, että hallintoneuvosto saa säännöllisesti ajan
tasalla olevaa tietoa 2 artiklan 2 kohdassa tarkoitet-
tujen painopisteiden täytäntöönpanosta;”

— lisätään kohta seuraavasti:

”7) kaikista muista hänelle tässä yleissopimuksessa
määrätyistä tai hallintoneuvoston antamista tehtä-
vistä.”

16) Poistetaan 30 artiklan 1 kohdasta sanat ”VI osaston”.

17) Lisätään artikla seuraavasti:

”32 a artikla

Oikeus tutustua Europolin asiakirjoihin

Hallintoneuvosto hyväksyy Europolin johtajan ehdotuksen
pohjalta jäsentensä kahden kolmasosan enemmistöllä sään-
nöt, jotka koskevat unionin kansalaisten sekä luonnollisten
henkilöiden, jotka asuvat jossain jäsenvaltiossa, ja oikeus-
henkilöiden, joilla on sääntömääräinen kotipaikka jossain
jäsenvaltiossa, oikeutta saada tutustua Europolin asiakirjoi-
hin, ottaen huomioon Euroopan yhteisön perustamissopi-
muksen 255 artiklan nojalla Euroopan parlamentin, neu-
voston ja komission asiakirjojen saamisesta yleisön tutus-
tuttavaksi annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston
asetuksessa todetut periaatteet ja rajoitukset.”

18) Korvataan 34 artikla seuraavasti:

”34 artikla

Tietojen antaminen Euroopan parlamentille

1. Neuvosto kuulee Euroopan parlamenttia Euroopan
unionista tehdyssä sopimuksessa määrätyn kuulemismenet-
telyn mukaisesti jäsenvaltioiden aloitteista tai komission
ehdotuksista, jotka koskevat minkä tahansa 10 artiklan 1 ja
4 kohdassa, 18 artiklan 2 kohdassa, 24 artiklan 7 kohdassa,
26 artiklan 3 kohdassa, 30 artiklan 3 kohdassa, 31 artiklan
1 kohdassa ja 42 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun toimenpi-
teen toteuttamista, tai siinä tapauksessa, että tätä yleissopi-
musta tai sen liitettä muutetaan.

2. Neuvoston puheenjohtajana toimiva valtio tai sen
edustaja voi osallistua Euroopan parlamentin kokouksiin
keskustellakseen Europoliin liittyvistä yleisistä kysymyksistä.
Europolin johtaja voi avustaa neuvoston puheenjohtajana
toimivaa valtiota tai sen edustajaa. Neuvoston puheenjohta-
jana toimiva valtio tai sen edustaja ottaa salassapitovelvolli-
suuden huomioon suhteessa Euroopan parlamenttiin.

3. Tässä artiklassa määrätyt velvoitteet eivät rajoita kan-
sallisten parlamenttien oikeuksia eivätkä Euroopan unio-
nista tehdyn sopimuksen nojalla suhteessa Euroopan parla-
menttiin noudatettavien yleisten periaatteiden soveltamis-
ta.”

19) Lisätään 35 artiklan 4 kohtaan seuraava:

”Viisivuotinen taloussuunnitelma toimitetaan neuvostolle.
Neuvosto toimittaa viisivuotisen taloussuunnitelman tie-
doksi myös Euroopan parlamentille.”

20) Korvataan 39 artiklan 4 kohdan ilmaisulla ”Vuoden 1968
Brysselin yleissopimuksen” alkava virke seuraavasti:
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”Tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden tunnus-
tamisesta ja täytäntöönpanosta siviili- ja kauppaoikeuden
alalla 22 päivänä joulukuuta 2000 annetun neuvoston ase-
tuksen (EY) N:o 44/2001”.

21) Lisätään 42 artiklaan kohta seuraavasti:

”3. Europol luo tiiviit yhteistyösuhteet Eurojustiin ja
ylläpitää niitä sen kanssa siltä osin kuin on tarpeellista
Europolin tehtävien suorittamiseksi ja sen tavoitteiden to-
teuttamiseksi sekä päällekkäisten toimien välttämiseksi.
Yhteistyön keskeiset kohdat määritetään sopimuksessa, joka
tehdään tämän yleissopimuksen ja sen täytäntöönpanotoi-
menpiteiden mukaisesti.”

22) Muutetaan 43 artikla seuraavasti:

a) Poistetaan 1 kohdasta sanat ”K.1 artiklan 9 kohdan”.

b) Korvataan 3 kohta seuraavasti:

”3. Neuvosto voi kuitenkin yksimielisesti ja saatuaan
asiasta hallintoneuvoston lausunnon päättää muuttaa
tämän yleissopimuksen liitettä lisäämällä siihen muita
törkeän kansainvälisen rikollisuuden muotoja tai muut-
tamalla sen sisältämiä määritelmiä.”

23) Muutetaan liite seuraavasti:

a) Korvataan liitteen nimi seuraavasti:

”2 artiklassa tarkoitettu

LIITE

Luettelo muista törkeistä kansainvälisen rikollisuu-
den muodoista, joita Europol voi käsitellä 2 artik-
lan 1 kohdassa määrättyjen lisäksi ja 2 artiklan 1
kohdassa ilmaistuja Europolin tavoitteita noudat-
taen:

”

b) Poistetaan sanoilla ”Europolin toimivalta jonkin tässä
luetellun rikollisuuden” alkava kohta.

c) Korvataan sanoilla ”Yleissopimuksen 2 artiklan 2 koh-
dassa lueteltujen rikollisuuden muotojen osalta” alka-
vassa kohdassa ilmaisu ”2 artiklan 2 kohdassa” ilmai-
sulla ”2 artiklan 1 kohdassa”.

d) Lisätään sanojen ”yleissopimuksen 6 artiklan 1 ja 3
kohdassa lueteltuja rikkomuksia.” jälkeen luetelmakohta
seuraavasti:

”— 'laittomalla huumausainekaupalla' tarkoitetaan huu-
mausaineiden ja psykotrooppisten aineiden laitonta
kauppaa vastaan 20 päivänä joulukuuta 1988 teh-

dyn Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimuksen 3
artiklan 1 kohdassa ja kyseistä yleissopimusta
muuttavissa tai korvaavissa määräyksissä lueteltuja
rikoksia.”

24) Poistetaan ilmaisu ”Euroopan unionista tehdyn sopimuksen
VI osastossa määrättyä menettelyä noudattaen” 10 artiklan
1 ja 4 kohdasta, 18 artiklan 2 kohdasta, 29 artiklan
1 kohdasta, 29 artiklan 6 kohdasta, 30 artiklan 3 kohdasta,
31 artiklan 1 kohdasta, 35 artiklan 5 ja 9 kohdasta,
36 artiklan 3 kohdasta, 40 artiklan 1 kohdasta, 41 artiklan
3 kohdasta, 42 artiklan 2 kohdasta ja 43 artiklan 1 kohdas-
ta.

2 artikla

1. Jäsenvaltioiden on hyväksyttävä tämä pöytäkirja valtio-
sääntönsä asettamien vaatimusten mukaisesti.

2. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava Euroopan unionin neuvos-
ton pääsihteerille valtiosääntönsä asettamien vaatimusten
mukaisten tämän pöytäkirjan hyväksymiseksi tarvittavien vaa-
timusten saattamisesta päätökseen.

3. Tämä pöytäkirja tulee voimaan yhdeksänkymmenen päi-
vän kuluttua siitä, kun viimeisenä tämän muodollisuuden suo-
rittanut valtio, joka oli Euroopan unionin jäsen neuvoston
hyväksyessä tämän pöytäkirjan tekemistä koskevan säädöksen,
on tehnyt 2 kohdassa tarkoitetun ilmoituksen.

3 artikla

Jos tämä pöytäkirja tulee voimaan 2 artiklan 3 kohdan mukai-
sesti ennen kuin Euroopan poliisiviraston perustamisesta teh-
dyn yleissopimuksen (Europol-yleissopimuksen) 43 artiklan
1 kohdan perusteella laadittu pöytäkirja kyseisen yleissopimuk-
sen 2 artiklan ja liitteen muuttamisesta (1) on tullut voimaan
kyseisen pöytäkirjan 2 artiklan 3 kohdan mukaisesti, on vii-
meksi mainittu pöytäkirja katsottava kumotuksi.

4 artikla

1. Tähän pöytäkirjaan voi Europol-yleissopimuksen 46 artik-
lan mukaisesti liittyä jokainen valtio, josta tulee Euroopan
unionin jäsen, jos pöytäkirja ei ole tullut voimaan Europol-
yleissopimuksen liittymistä koskevien asiakirjojen tallettamis-
päivänä.

2. Tähän pöytäkirjaan liittymistä koskevat asiakirjat on
Europol-yleissopimuksen 46 artiklan mukaisesti talletettava
samanaikaisesti kyseiseen yleissopimukseen liittymistä kos-
kevien asiakirjojen kanssa.

3. Tämän pöytäkirjan siihen liittyvän valtion kielellä Euroo-
pan unionin neuvostossa laadittu teksti on todistusvoimainen.

(1) EYVL C 358, 13.12.2000, s. 2.
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4. Jos tämä pöytäkirja ei ole tullut voimaan Europol-yleis-
sopimuksen 46 artiklan 4 kohdassa tarkoitetun määräajan päät-
tyessä, se tulee liittyvän jäsenvaltion osalta voimaan 2 artiklan
3 kohdan mukaisena tämän pöytäkirjan voimaantulopäivänä.

5. Jos tämä pöytäkirja tulee voimaan 2 artiklan 3 kohdan
mukaisesti ennen kuin Europol-yleissopimuksen 46 artiklan 4
kohdassa tarkoitettu määräaika on päättynyt mutta sen jälkeen
kun 2 kohdassa tarkoitettu liittymisasiakirja on talletettu, liit-
tyvä jäsenvaltio liittyy Europol-yleissopimuksen 46 artiklan

mukaisesti Europol-yleissopimukseen sellaisena kuin se on
muutettuna tällä pöytäkirjalla.

5 artikla

1. Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri on tämän pöytä-
kirjan tallettaja.

2. Tallettaja julkaisee Euroopan unionin virallisessa lehdessä tie-
dot tämän pöytäkirjan hyväksymisistä ja siihen liittymisistä
samoin kuin kaikki muut sitä koskevat ilmoitukset.

Hecho en Bruselas, el veintisiete de noviembre de dos mil tres.

Udfærdiget i Bruxelles, den syvogtyvende november to tusind og tre.

Geschehen zu Brüssel am siebenundzwanzigsten November zweitausendunddrei.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι επτά Νοεµβρίου δύο χιλιάδες τρία.

Done at Brussels on the twenty-seventh day of November in the year two thousand and three.

Fait à Bruxelles, le vingt-sept novembre deux mille trois.

Arna dhéanamh sa Bhruiséil, an seachtú lá is fiche de Shamhain sa bhliain dhá mhile is a trí.

Fatto a Bruxelles, addì ventisette novembre duemilatre.

Gedaan te Brussel, de zevenentwintigste november tweeduizenddrie.

Feito em Bruxelas, em vinte e sete de Novembro de dois mil e três.

Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäseitsemäntenä päivänä marraskuuta vuonna kaksituhattakolme.

Som skedde i Bryssel den tjugosjunde november tjugohundratre.
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Pour le gouvernement du Royaume de Belgique
Voor de Regering van het Koninkrijk België
Für die Regierung des Königreichs Belgien

For regeringen for Kongeriget Danmark

Für die Regierung der Bundesrepublik Deutschland

Για την κυβέρνηση της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας

Por el Gobierno del Reino de España
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Pour le gouvernement de la République française

Thar ceann Rialtas na hÉireann
For the Government of Ireland

Per il governo della Repubblica italiana

Pour le gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg

Voor de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden
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Für die Regierung der Republik Österreich

Pelo Governo da República Portuguesa

Suomen hallituksen puolesta
På finska regeringens vägnar

På svenska regeringens vägnar

For the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
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