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Hallituksen esitys Eduskunnalle rajat ylittävän yhteis-
työn tehostamisesta erityisesti terrorismin, rajat ylittävän 
rikollisuuden ja laittoman muuttoliikkeen torjumiseksi 
tehdyn sopimuksen (Prümin sopimus) hyväksymisestä ja 
laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten 
voimaansaattamisesta sekä eräiksi muiksi siihen liittyviksi 
laeiksi  

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan, että Eduskunta hy-
väksyisi rajat ylittävän yhteistyön tehostami-
seksi erityisesti terrorismin, rajat ylittävän ri-
kollisuuden ja laittoman muuttoliikkeen tor-
jumiseksi tehdyn sopimuksen eli niin sanotun 
Prümin sopimuksen. 

Prümin sopimus on Belgian, Saksan, Es-
panjan, Ranskan, Luxemburgin. Alankomai-
den ja Itävallan välinen sopimus, joka alle-
kirjoitettiin 27 päivänä toukokuuta 2005. So-
pimuksen tarkoituksena on tehostaa sopi-
muspuolten viranomaisten rajat ylittävää yh-
teistyötä erityisesti terrorismin, rajat ylittävän 
rikollisuuden ja laittoman muuttoliikkeen tor-
jumiseksi. Sopimus sisältää DNA-, sormen-
jälki- ja ajoneuvorekisteritietojen vaihtamis-
ta, rajat ylittävää operatiivista yhteistyötä se-
kä terrorismin ja laittoman muuttoliikkeen 
torjumista koskevia määräyksiä. Lisäksi so-
pimuksessa on tietosuojaa koskevia määrä-
yksiä.  

Prümin sopimus on tullut 50 artiklan mu-
kaisesti kansainvälisesti voimaan 1 päivänä 
marraskuuta 2006 Espanjan ja Itävallan välil-
lä. Muiden sopimuksen allekirjoittaneiden 
sopimuspuolten osalta sopimus tulee voi-
maan 90 päivän kuluttua sopimuksen ratifi-
ointi- tai hyväksymisasiakirjan tallettamises-
ta. Suomi sitoutuisi sopimukseen tallettamal-
la liittymisasiakirjan tallettajana toimivan 
Saksan liittotasavallan hallituksen huostaan 
kun eduskunta on hyväksynyt sopimuksen. 
Suomen osalta sopimus tulisi voimaan 90 
päivän kuluttua liittymisasiakirjan tallettami-
sesta. 

Sopimuksella pyritään tehostamaan sen 
kattamiin rikollisuuden muotoihin liittyvää 

rajat ylittävää tietojen vaihtoa ja yhteistyötä. 
Sopimuksella tehostetaan tietojenvaihtoa eri-
tyisesti poliisin ylläpitämistä henkilörekiste-
reistä. Sopimuksen periaatteena on, että re-
kistereiden sisällöstä ja tallettamisperiaatteis-
ta säädetään kunkin sopimuspuolen kansalli-
sessa lainsäädännössä eikä sillä pyritä har-
monisoimaan näitä periaatteita. Sopimus liit-
tyy kaikilta osin Euroopan unionissa tehtä-
vään tai suunniteltuun yhteistyöhön. Se to-
teuttaa käytännössä sopimuspuolten välillä 
vuoden 2004 Haagin ohjelman mukaista ns. 
saatavuusperiaatetta. Sopimuksen mukaan 
kaikilla EU:n jäsenvaltioilla on mahdollisuus 
liittyä siihen. Sopimukseen on kirjattu mää-
räys sen tuomisesta osaksi EU:ta. EU:n sää-
döksillä on myös sopimuksen määräyksiin 
nähden etusija nimenomaisen sopimusmää-
räyksen nojalla. 

Esitykseen sisältyy myös lakiehdotus so-
pimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien 
määräysten voimaansaattamisesta sekä sopi-
muksen soveltamisesta. Laki on tarkoitettu 
tulemaan voimaan tasavallan presidentin ase-
tuksella samanaikaisesti kuin Prümin sopi-
mus tulee Suomen osalta voimaan.  

Lisäksi esityksessä ehdotetaan muutetta-
vaksi ampuma-aselakia, poliisilakia, henkilö-
tietojen käsittelystä poliisitoimessa annettua 
lakia, ajoneuvorekisteristä annettua lakia, ri-
koslakia sekä ulkomaalaislakia. Ehdotetut 
lait on tarkoitettu tulemaan voimaan samana 
ajankohtana kuin Prümin sopimus tulee 
Suomen osalta voimaan, minkä vuoksi niiden 
voimaantuloajankohdasta säädettäisiin tasa-
vallan presidentin asetuksella. 

————— 
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YLEISPERUSTELUT 

 
1.  Johdanto 

Esitys sisältää ehdotuksen Prümissä, Sak-
sassa 27 päivänä toukokuuta 2005 Belgian, 
Saksan, Espanjan, Ranskan, Luxemburgin, 
Alankomaiden ja Itävallan allekirjoittaman 
sopimuksen rajat ylittävän yhteistyön tehos-
tamiseksi erityisesti terrorismin, rajat ylittä-
vän rikollisuuden ja laittoman muuttoliikkeen 
torjumiseksi, jäljempänä Prümin sopimus, 
hyväksymisestä ja voimaansaattamisesta. 
Sopimuksen tarkoituksena on syventää sopi-
muspuolien välillä yhteistyötä rajat ylittäväs-
sä yhteistyössä. Sopimus tuli kansainvälisesti 
voimaan 1 päivänä marraskuuta 2006 Espan-
jan ja Itävallan välillä. Saksan osalta sopimus 
tulee voimaan 23 päivänä marraskuuta 2006. 
Prümin sopimuksen sopimuspuolet neuvotte-
levat sopimuksen 44 artiklan mukaisia täy-
täntöönpanosopimuksia. Niitä ei ole vielä al-
lekirjoitettu.  Käytettävissä olevien tietojen 
mukaan Suomen lisäksi EU:n jäsenvaltioista 
ainakin Italia, Portugali ja Slovenia valmiste-
levat liittymistä sopimukseen.  

Prümin sopimuksen keskeiset periaatteet ja 
yhteistyömuodot vaikuttavat Euroopan unio-
nin puitteissa käytäviin saatavuusperiaatteen 
toteuttamista koskeviin neuvotteluihin. Liit-
tymällä sopimukseen mahdollisimman var-
haisessa vaiheessa Suomi kykenisi vaikutta-
maan yhteistyön edelleen kehittämiseen. 

Prümin sopimus on oikeudelliselta muodol-
taan tavanomainen kansainvälinen sopimus. 
Sopimuksen mukaan kaikilla EU:n jäsenval-
tioilla on mahdollisuus liittyä siihen. Sopi-
mus kehittää osittain Schengenin säännöstöä. 
Jos kyseessä olisi EU-instrumentti Norja, Is-
lanti ja Sveitsi pääsisivät mukaan sovelta-
maan sitä, koska ne ovat Schengen-
yhteistyön osapuolia. Nyt kuitenkin osallis-
tua voivat vain EU:n jäsenvaltiot. 

Sopimukseen sisältyvät toimet kuuluvat 
Euroopan unionin tai Euroopan yhteisön 
toimialaan. Sopimusta ei ole valmisteltu 
unionin rakenteissa, esimerkiksi perussopi-
musten tiiviimpää yhteistyötä koskevien 
määräysten mukaisesti, vaan perinteisen kan-
sainvälisen sopimuksen tavoin hallitustenvä-

lisesti. Sopimuksen valmisteluprosessi ei ole 
tähän saakka vastannut Suomen pyrkimystä 
kehittää EU:n piirissä mahdollisesti tapahtu-
vaa tiiviimpää yhteistyötä mahdollisimman 
yhtenäisenä sekä perussopimusten tarjoamis-
sa puitteissa. Valtioneuvosto on asian valmis-
telun yhteydessä arvioinut, että tästä huoli-
matta Suomen tulee liittyä sopimukseen, 
koska sen avulla kyetään tehostamaan Suo-
men kansainvälistä viranomaisyhteistyötä 
sopimuksen kattamilla alueilla.  

EU:n säädöksillä on sopimuksen määräyk-
siin nähden etusija sopimuksen 47 artiklan 1 
kohdan nojalla. Mikäli EU:ssa sopimuksen 
tekemisen jälkeen hyväksytään säännöstöä 
sopimuksen kattavalta alalta, sopimuksen 
määräykset kumoutuvat tai niitä muutetaan 
vastaamaan EU:n säännöksiä. Tarkoituksena 
on myös, että kolmen vuoden kuluttua sopi-
muksen voimaantulosta tehdään aloite sen 
määräysten saattamiseksi osaksi EU:n oike-
usjärjestystä. Komissio on pidetty ajan tasalla 
neuvotteluprosessin kulusta. Myös edellä 
mainittu aloite on tarkoitus tehdä yhteistyös-
sä komission kanssa. Suomi tukee sopimuk-
sen saattamista mahdollisimman pikaisesti 
osaksi EU:n oikeusjärjestystä. 
 
 
2.  Nykyti la  

Yleistä 

Euroopan unionin jäsenvaltiot ovat unioni-
sopimuksen 29 artiklassa sitoutuneet teke-
mään kattavaa yhteistyötä ehkäisemällä ja 
torjumalla järjestäytynyttä tai muuta rikolli-
suutta, erityisesti terrorismia, ihmiskauppaa 
ja lapsiin kohdistuvia rikoksia, laitonta huu-
mausainekauppaa ja laitonta asekauppaa, lah-
jontaa ja petoksia.  Poliisiyhteistyön avulla 
pyritään tehostamaan jäsenvaltioiden toimi-
valtaisten viranomaisten operatiivista yhteis-
työtä rikosten ehkäisemisessä, paljastamises-
sa ja tutkinnassa. Lisäksi unionisopimuksen 
mukaan tehdään yhteistyötä tähän rikollisuu-
teen liittyvien  
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tietojen keräämisessä, tallettamisessa, käsit-
telyssä, analysoinnissa ja vaihdossa. 

Näiden unionisopimuksen periaatteiden 
konkretisoinnista sovittiin viimeksi vuonna 
2004 Haagin ohjelmassa, kun päätettiin ns. 
saatavuusperiaatteen toteuttamisesta Euroo-
pan unionissa. Haagin ohjelman mukaan 
unionissa tulisi 1 päivästä tammikuuta 2008 
alkaen soveltaa saatavuusperiaatetta, millä 
tarkoitetaan sitä, että koko unionin alueella 
jäsenvaltion lainvalvontaviranomainen, joka 
tarvitsee tietoa työtehtäviensä suorittamiseen, 
voi saada sen toisesta jäsenvaltiosta ja että 
toisessa jäsenvaltiossa sijaitseva lainvalvon-
taviranomainen, jonka hallussa tieto on, an-
taa sen käyttöön mainittua tarkoitusta varten 
ottaen huomioon tässä jäsenvaltiossa vireillä 
olevan tutkinnan vaatimukset. 

Saatavuusperiaatteen mukaan tietoja voi-
daan vaihtaa vain lakisääteisten tehtävien 
suorittamista varten. Lisäksi vaihdettavan 
tiedon eheys on taattava, tietolähteitä on suo-
jeltava ja tietojen luottamuksellisuus on var-
mistettava tietojenvaihdon kaikissa vaiheissa 
ja vaihdon jälkeen. Saatavuusperiaatteen to-
teutumista unionin yhteistyössä käsitellään 
jäljempänä luvussa 6 (Muut esitykseen vai-
kuttavat seikat). 

Rikosten estämiseen ja selvittämiseen liit-
tyvästä kansainvälisestä tietojen vaihdosta ja 
operatiivisesta yhteistyöstä eri valtioiden 
lainvalvonta- ja oikeusviranomaisten välillä 
määrätään tyypillisesti joko kahdenvälisissä 
sopimuksissa, joita Suomi on tehnyt yhteis-
työn kannalta tärkeiden valtioiden kanssa, tai 
monenvälisissä sopimuksissa, joiden avulla 
saadaan samalla kertaa sidottua useita eri val-
tioita yhteistyöhön ja laajennettua sopimus-
verkoston alaa. Sopimusten muodostamaa 
verkostoa täydentää kansallinen lainsäädäntö, 
esimerkiksi jäljempänä mainittu laki kan-
sainvälisestä oikeusavusta rikosasioissa 
(4/1994, jäljempänä kansainvälinen rikosoi-
keusapulaki). 

Esimerkkeinä monenvälisistä kansainväli-
sistä sopimuksista voidaan mainita Euroopan 
neuvoston oikeusapusopimus vuodelta 1959 
(SopS 30/1981), EU:n vuoden 2000 oikeus-
apusopimus (SopS 57/2004, jäljempänä 
MLA), EU:n jäsenvaltioiden tullihallintojen 
keskinäinen avunantoa ja yhteistyötä koskeva 
yleissopimus(SopS 148/2004, jäljempänä 

Napoli II -yleissopimus) sekä Yhdistyneiden 
kansakuntien piirissä tehty järjestäytyneen 
järjestäytyneen rikollisuuden vastainen yleis-
sopimus (SopS 20/2004, jäljempänä Paler-
mon yleissopimus). Kaikissa sopimuksissa 
lähtökohta on tietojen antaminen pyynnöstä, 
joskin niissä on lisäksi määräyksiä oma-
aloitteisesta tietojen antamisesta. Sopimuk-
sissa on myös määräykset siitä, millä edelly-
tyksillä tietojen antamisesta voidaan kieltäy-
tyä. Tietojen vaihtamisesta rikoksen estämi-
seksi ja selvittämiseksi on määräyksiä myös 
useissa voimassaolevissa kahdenvälisissä ri-
kostorjuntasopimuksissa, joissa Suomi on 
osapuolena. Lisäksi EU-lainsäädännössä sää-
detään tietojen vaihdosta viranomaisten välil-
lä Schengenin yleissopimuksessa sekä sen 
perusteella annetuissa säännöksissä (jäljem-
pänä Schengenin säännöstö), jotka siirrettiin 
osaksi Euroopan unionia 1 päivänä touko-
kuuta 1999 voimaan tulleella Amsterdamin 
sopimuksella. 

Rajojen yli tapahtuvasta operatiivisesta toi-
minnasta määrätään muun muassa Schenge-
nin säännöstössä, Napoli II - yleissopimuk-
sessa ja vuoden 2000 EU:n oikeusapusopi-
muksessa. Näiden sopimusten rajat ylittäviä 
toimia koskevat määräykset liittyvät pääosin 
tilanteisiin, joissa on käsillä rikoksen tekemi-
sen jälkeinen tilanne. Esimerkiksi Schenge-
nin säännöstö ja Napoli II yleissopimus sisäl-
tävät samankaltaiset määräykset rajojen yli 
tapahtuvasta takaa-ajosta ja tarkkailusta. 
MLA:ssa ja Napoli II yleissopimuksessa 
puolestaan on määräykset peitetoiminnasta. 

Keskeisin sovellettavaksi tuleva laki kan-
sainvälistä oikeusapua pyydettäessä ja annet-
taessa on kansainvälinen rikosoikeusapulaki. 
Suurin osa tämän lain säännöksistä koskee 
sellaisia tilanteita, joissa Suomelta pyydetään 
oikeusapua. Silloin, kun Suomi pyytää oike-
usapua ulkomailta, ei yleensä ole riittävää, 
että Suomen viranomaiset soveltavat ainoas-
taan kansainvälistä rikosoikeusapulakia, vaan 
tällöin viranomaiset joutuvat toimimaan pal-
jolti Suomea velvoittavien sopimusten nojal-
la. 
 
Pakkokeinolaki 

Henkilötuntomerkkien ottamisesta sääde-
tään pakkokeinolain (646/2003) 6 luvun 4 
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§:ssä. Sen mukaan poliisimies saa ottaa ri-
koksesta epäillystä henkilöstä tunnistamista, 
rikoksen selvittämistä ja rikoksentekijäin re-
kisteröintiä varten sormen-, käden- ja jalan-
jäljet, käsiala- ja ääninäytteen, valokuvan se-
kä tuntomerkkitiedot (henkilötuntomerkit). 
Painavista rikostutkinnallisista syistä polii-
simies saa ottaa tunnistamista ja rikoksen 
selvittämistä varten henkilötuntomerkit myös 
muusta kuin rikoksesta epäillystä, jos asia 
koskee rikosta, josta säädetty ankarin ran-
gaistus on enemmän kuin kuusi kuukautta 
vankeutta. Muun kuin rikoksesta epäillyn 
henkilötuntomerkkejä ei saa käyttää muun 
kuin tutkittavan rikoksen selvittämiseen. Nii-
tä ei myöskään saa säilyttää tai rekisteröidä 
muuta tarkoitusta varten. 

DNA-tunnisteiden määrittämisestä ja tallet-
tamisesta säädetään pakkokeinolain 6 luvun 
5 §:ssä. Sen mukaan rikoksesta epäillylle 
saadaan tehdä DNA-tunnisteen määrittämistä 
varten tarpeellinen henkilönkatsastus, jos ri-
koksesta säädetty ankarin rangaistus on vä-
hintään kuusi kuukautta vankeutta. DNA-
tunniste saadaan poliisilain (493/1995) 1 §:n 
1 momentissa säädettyjen tehtävien suoritta-
miseksi tallettaa poliisin henkilörekisteriin. 
DNA-tunniste saadaan tallettaa poliisin hen-
kilörekisteriin myös henkilötietojen käsitte-
lystä rajavartiolaitoksessa annetun lain 
(579/2005) 8 §:n 3 momentin 6 kohdan no-
jalla. Poliisin henkilörekisteriin ei saa tallet-
taa DNA-tunnistetta, joka sisältää tietoa re-
kisteröitävän muista henkilökohtaisista omi-
naisuuksista kuin sukupuolesta. DNA-
tunnisteiden poistamisesta rekisteristä sääde-
tään laissa henkilötietojen käsittelystä poliisi-
toimessa (761/2003), jäljempänä poliisirekis-
terilaki.  

Kyseinen pakkokeinolain säännös koskee 
ainoastaan rikoksesta epäillyn DNA- tunnis-
tetta. Muiden kuin rikoksesta epäiltyjen 
DNA-tunnisteen määrittämisestä säätää pak-
kokeinolain 5 luvun 11 §:n 2 momentti. Ky-
seisen lainkohdan mukaan, jos on tehty rikos, 
josta säädetty ankarin rangaistus on vähin-
tään neljä vuotta vankeutta, saadaan DNA-
tunnisteen määrittämiseksi tai muun vastaa-
van tutkinnan suorittamiseksi tarpeellinen 
henkilönkatsastus tehdä henkilöille, joita ei 
epäillä kyseisestä rikoksesta, jos tutkinnalla 
on erittäin tärkeä merkitys rikoksen selvittä-

miselle sen vuoksi, että rikoksen selvittämi-
nen olisi mahdotonta tai olennaisesti vaike-
ampaa käyttämällä tutkinnan kohteiden oike-
uksiin vähemmän puuttuvia keinoja. DNA-
tunniste sekä muut vastaavat tutkintatulokset 
on hävitettävä ja säilytetyt näytteet tuhottava, 
kun asia on lainvoimaisesti ratkaistu tai jätet-
ty sillensä. Poliisirekisterilaki ei mahdollista 
muun kuin rikoksesta epäillyn DNA-
tunnisteen tallettamista poliisiasiain tietojär-
jestelmän tuntomerkkitietoihin DNA-
tunnisteen määrittämistä varten tarpeellinen 
henkilönkatsastus kuuluu kansainvälisen ri-
kosoikeusapulain 23 §:n 1 momentissa mai-
nitun etsinnän piiriin. 
 
Kansainvälinen rikosoikeusapulaki 

Laki on kansainvälistä rikosoikeusapua 
koskeva yleislaki, joka sisältää lähinnä kan-
sallisille viranomaisille asetettuja velvolli-
suuksia kansainvälisiä oikeusapupyyntöjä 
täytäntöön pantaessa. Laki sisältää säännök-
set asiakirjojen tiedoksiannosta, todisteiden 
hankkimisesta, pakkokeinojen käyttämisestä, 
syytetoimenpiteisiin ryhtymisestä, rikosrekis-
teritietojen luovuttamisesta sekä muusta ri-
kosasian käsittelyä varten tarvittavasta oike-
usavusta. Lain lähtökohtana on se, että Suo-
men viranomaiset voivat antaa toisen valtion 
viranomaisille oikeusapua, vaikka Suomen ja 
apua pyytäneen valtion välillä ei olisi voi-
massa valtiosopimusta. Laissa on myös sään-
nös (30 §), jonka mukaan lain säännösten es-
tämättä kansainvälistä oikeusapua rikosasi-
oissa annetaan myös siten kuin oikeusavun 
antamisesta on erikseen sovittu tai säädetty 
eli rikosoikeusapulakia ja kansainvälisiä so-
pimuksia sovelletaan rinnakkain toistensa 
kanssa.  

Kansainvälisen rikosoikeusapulain 15 § 
edellyttää, että pakkokeinoja voidaan käyttää 
pyynnön täytäntöön panemisessa ainoastaan, 
jos se olisi mahdollista vastaavassa kansalli-
sessa tapauksessa. Edellytetään siis kaksois-
rangaistavuutta.  
 
Laki yhteisistä tutkintaryhmistä  

Toimivaltainen esitutkintaviranomainen 
voi tämän yhteisistä tutkintaryhmistä annetun 
lain (1313/2002) nojalla perustaa toisen val-
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tion toimivaltaisen viranomaisen kanssa yh-
teisen tutkintaryhmän rikoksen esitutkinnan 
toimittamiseksi. Tutkintaryhmä voidaan pe-
rustaa vaikeiden ja vaativien tutkimusten yh-
teyteen, joka koskettaa vähintään kahta val-
tiota. Tutkintaryhmä toimii kohdevaltion vi-
ranomaisten johdolla ja vastuulla. Yhteisistä 
tutkintaryhmistä saatava hyöty näkyy muun 
muassa tilanteessa, jossa ryhmä toimii vie-
raassa valtiossa ja siellä on tarpeen tehdä 
toimenpiteitä. Toimenpiteet on kyseisen 
kohdemaan ryhmään asettaman jäsenen 
pyynnöstä tehtävä samoin edellytyksin, kuin 
ne toteutettaisiin, jos teko olisi tehty kysei-
sessä maassa vastaavissa olosuhteissa. Toisin 
sanoen erillistä oikeusapupyyntöä ei tarvita. 
 

Henkilötietojen luovuttamista ulkomaille 
koskeva kansallinen lainsäädäntö 

Prümin sopimus koskee poliisin rekistereis-
tä poliisiasiain tietojärjestelmän tuntomerkki-
tietoja DNA- ja sormenjälkitietojen osalta, 
sekä liikenne- ja viestintäministeriön alaisen 
ajoneuvohallintokeskuksen ajoneuvorekiste-
ritietoja. Myös rajavartiolaitoksen hankkimat 
tuntomerkit talletetaan kyseiseen poliisin re-
kisteriin (henkilötietojen käsittelystä rajavar-
tiolaitoksessa annetun lain 8 § 3 momentti 6 
kohta). Koska DNA- ja sormenjälkitietojen 
kohdalla tarkoituksena on toteuttaa viitetieto-
järjestelmään perustuva tiedonhaku, varsi-
naisten henkilötietojen saamiseen tarvitaan 
jatkossakin kansainvälisiä oikeusapusopi-
muksia.  

Poliisirekisterilaissa säädetään poliisin re-
kisterissä olevien henkilötietojen luovuttami-
sesta ulkomaille. Poliisirekisterilaki on luon-
teeltaan yleislaki, jota sovelletaan rinnakkain 
sanottujen edellä sanottujen sopimusten 
kanssa tai yksinään, ellei sopimuspohjaa ole 
jonkin valtion kanssa. Rajavartiolaitoksen 
osalta vastaavat säännökset ovat laissa henki-
lötietojen käsittelystä rajavartiolaitoksessa. 
Tullilaitoksen osalta tietojen ulkomaille luo-
vuttamista koskevia säännöksiä on tullilain 
25-28 §:ssä. Tietojen ulkomaille luovuttamis-
ta koskevia säännöksiä on myös kansainväli-
sen rikosoikeusapulain 25 a §:n 1 momentis-
sa, viranomaisten toiminnan julkisuudesta 
annetun lain (621/1999) 30 §:ssä ja henkilö-

tietolain (532/1999) 5 luvussa.  
Poliisirekisterilain 37 §:n mukaan poliisi 

saa luovuttaa Euroopan unionin jäsenvaltioi-
den alueella ja Euroopan talousalueella polii-
siviranomaiselle ja muulle viranomaiselle, 
jonka tehtäviin kuuluu yhteiskuntajärjestyk-
sen turvaaminen, yleisen järjestyksen ja tur-
vallisuuden ylläpitäminen tai rikosten ennalta 
estäminen, selvittäminen ja syyteharkintaan 
saattaminen, poliisilain 1 §:n 1 momentissa 
säädettyjen tehtävien suorittamiseksi peruste-
tun poliisin henkilörekisterin tietoja, jos tie-
dot ovat välttämättömiä kyseisten tehtävien 
suorittamiseksi. Tiedot saadaan luovuttaa sa-
lassapitosäännösten estämättä myös teknisen 
käyttöyhteyden avulla tai konekielisessä 
muodossa. Rajavartiolaitoksen osalta vastaa-
va säännös on henkilötietojen käsittelystä ra-
javartiolaitoksessa annetun lain 38 §:ssä. 

Ajoneuvoliikennerekisteristä annetussa 
laissa (541/2003, jäljempänä ALR-laki), ajo-
neuvoliikennerekisterin tietojen luovuttami-
sesta viranomaiskäyttöön säädetään erikseen 
julkisten tietojen (ALR-lain 15 §) ja salassa 
pidettävien tietojen (ALR-lain 17 §) osalta. 
ALR-lain 15 §:n 1 momentin 9 kohdan mu-
kaan rekisterin tietoja voidaan luovuttaa 
ETA-valtion viranomaisille, Euroopan yhtei-
sön komissiolle ja kansainvälisissä sopimuk-
sissa tarkoitetuille viranomaisille yhteisön 
lainsäädännöstä tai Suomea sitovista kan-
sainvälisistä sopimuksista johtuvien velvoit-
teiden hoitamista varten. Salassa pidettävien 
rekisteritietojen osalta ALR-lain 17 §:n 1 
momentin 11 kohdan mukaan tietoja voidaan 
luovuttaa Ahvenanmaan maakunnan ja toisen 
ETA-valtion ajoneuvojen tai ajokorttien re-
kisteröintitehtäviä hoitavalle tai niihin liitty-
viä valvontatehtäviä hoitavalle viranomaisel-
le ajoneuvojen ja ajokorttien rekisteröintiteh-
tävien, valvontatoimien ja luovuttamiseen 
liittyvien toimenpiteiden suorittamiseksi.  

ALR-lain 16 §:n mukaan viranomaisilla on 
oikeus tietojen edelleen luovuttamiseen, jos 
luovuttaminen perustuu lakiin, Suomea sito-
van kansainvälisen sopimuksen velvoittee-
seen tai Euroopan yhteisön lainsäädäntöön. 
Poliisilla on lisäksi oikeus luovuttaa edelleen 
tietoja ajo-oikeudesta, ajokorteista, moottori-
käyttöistä tai hinattavaa ajoneuvoa kuljetetta-
essa tehdyksi epäillyistä tai tehdyistä rikok-
sista, ajokielloista ja ajoneuvoista toisen val-
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tion poliisi- ja oikeusviranomaisille sekä 
kansainvälistä rikostorjuntaa suorittaville vi-
ranomaisjärjestöille. 
 
Ulkomaisen virkamiehen rikosoikeudellinen 
asema 

Rikosoikeudellinen virkavastuu on rikos-
lain (39/1889) 40 luvun 12 §:n 3 momentin 
mukaan ulotettu koko laajuudessaan ulko-
maiseen virkamieheen, joka toimii Suomen 
alueella kansainvälisen sopimuksen tai muun 
kansainvälisen velvoitteen nojalla tarkastus-, 
tarkkailu-, takaa-ajo- tai esitutkintatehtävissä. 
Mainitut ulkomaiset virkamiehet rinnastetaan 
kotimaisiin virkamiehiin myös silloin, kun 
virkamiehiä vastustetaan tai heihin kohdiste-
taan rikoksia. Heihin kohdistuviin tekoihin 
sovelletaan mm. virkamiehen väkivaltaista 
vastustamista, niskoittelua ja virkavallan 
anastusta koskevia rikoslain säännöksiä (RL 
17:20). Heihin virkatoimessa tai virkatoimen 
vuoksi kohdistunut tahallinen surmaaminen 
voidaan katsoa murhaksi (RL 21:18). Itse ul-
komaisen virkamiehen käsite on sinällään 
kattava (RL 40 luvun 11 §:n 4 kohta). 
 
Yhteiset palautustoimenpiteet 

Prümin sopimuksen yhteisten palautuslen-
tojen järjestämistä koskevat määräykset pe-
rustuvat voimassa olevaan yhteisön lainsää-
däntöön (neuvoston päätös 2004/573/EY yh-
teisten palautuslentojen järjestämisestä sekä 
neuvoston direktiivi 2003/110/EY avustami-
sesta lentoteitse tapahtuvissa palautuksissa). 
Yhteisistä palauttamistoimenpiteistä maan-
teitse ei toistaiseksi ole säädetty EU:n tasolla. 
 
Asiakirja-asiantuntijat 

Maahanmuuttoa koskevasta yhteistyöstä on 
määrätty neuvoston asetuksella (EY) No 
37/2004 (19.2.2004) maahanmuuttoalan yh-
teistyöverkoston perustamisesta (OJ L 64, 
2.3.2004). Kyseisen asetuksen mukaan maa-
hanmuuttoalan yhteyshenkilöt solmivat ja pi-
tävät yllä yhteyksiä vastaanottavan maan vi-
ranomaisiin edistääkseen laittoman maahan-
muuton ehkäisemistä ja torjumista, laittomi-
en maahanmuuttajien paluuta ja laillisen 
maahanmuuton hallintoa. Yhteyshenkilöt ke-

räävät tietoa joko operatiivisen ja/tai strategi-
sen tason käyttöön muun muassa laittomista 
maahanmuuttovirroista ja reiteistä. Jäsenval-
tiot ilmoittavat muille jäsenvaltioille, neuvos-
tolle ja komissiolle lähettämistään yhteys-
henkilöistä ja näiden tehtävistä. Näin muut 
jäsenvaltiot voivat ilmaista kiinnostuksensa 
yhteyshenkilön lähettämistä koskevan yhteis-
työsopimuksen tekemiseen. Jäsenvaltioiden 
tulee huolehtia siitä, että samassa kolmannes-
sa maassa tai samalla alueella työskentelevät 
yhteyshenkilöt muodostavat keskenään yh-
teistyöverkostoja ja järjestävät tarvittaessa 
yhteistyötilaisuuksia ja koulutuksia jäsenval-
tioiden alueella olevien ulkomaanedustusto-
jen henkilöstölle. Neuvoston asetuksessa ei 
nimenomaisesti mainita, että yhteyshenkilöi-
den tehtävänä olisi myös kuljetusyhtiöiden ja 
sijaintimaan rajantarkastusviranomaisten 
neuvonta ja koulutus. 
 
Rikosten estämistä ja selvittämistä koskevat 
kansainväliset sopimukset 

Keskinäistä oikeusapua rikosasioissa kos-
keva Euroopan neuvoston oikeusapusopimus 
vuodelta 1959 on kattavin oikeusapusopimus 
Euroopan alueella ja sen ovat saattaneet voi-
maan lähes kaikki Euroopan neuvoston jä-
senvaltiot. Sopimuspuolet ovat tässä sopi-
muksessa sitoutuneet antamaan toisilleen 
yleissopimuksen mukaisissa tilanteissa mah-
dollisimman laajasti keskinäistä oikeusapua 
ryhdyttäessä toimenpiteisiin rikoksen johdos-
ta, jos asian käsittely kuuluu pyynnön esittä-
neen osapuolen oikeusviranomaisten toimi-
valtaan. MLA täydentää edellä mainittua eu-
rooppalaista yleissopimusta ja helpottaa sen 
soveltamista EU:n jäsenvaltioiden välillä. 
MLA sisältää määräykset myös sopimuspuo-
len viranomaisen oikeudesta suorittaa peite-
tutkintaa toisen sopimuspuolen alueella. 
Myös Napoli II -yleissopimus ja Schengenin 
säännöstö sisältävät keskinäistä oikeusapua 
rikosasioissa koskevia määräyksiä. 

Suomella on myös voimassa olevat rajatul-
liyhteistyösopimukset Ruotsin (SopS 2/1963) 
ja Norjan (SopS 37/1969) kanssa, joiden mu-
kaisesti tulliviranomaiset voivat suorittaa 
valvontavyöhykkeellä, toisen sopimuspuolen 
alueella, toimenpiteitä. Ruotsin kanssa solmi-
tun rajatulliyhteistyösopimuksen perusteella 
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tulliviranomaiset voivat muun muassa suorit-
taa tullivalvontaa toisen osapuolen alueella 
kolmen kilometrin päähän valtakuntien rajas-
ta ulottuvalla valvontavyöhykkeellä sekä 
käyttää myös toisen valtion lainsäädännön 
mukaisia pakkokeinoja sillä edellytyksellä, 
että ne ovat kummankin valtion lainsäädän-
nön mukaisia ja että kyseinen tutkinta liittyy 
välittömästi salakuljetusrikokseen tai sellai-
sen yrittämiseen. 

Kahdenvälisiä rikostorjuntasopimuksia 
Suomella on seitsemän valtion kanssa: Viro 
(SopS 58/1995), Latvia (SopS 8/1997), Liet-
tua (SopS 72/1997), Puola (SopS 70/2003), 
Unkari (SopS 66/2003), Venäjä (SopS 
12/1994) ja Turkki (SopS 139/2004). Nämä 
sopimukset soveltuvat ensinnäkin tiedustelu-
vaiheen toimintaan ja niitä voidaan soveltaa 
kaikenlaisiin rikoksiin. Kieltäytymisperustei-
siin voidaan kuitenkin vedota, jos kyseessä 
on poliittinen rikos tai tietynlainen sotilasri-
kos. Sopimuksia voidaan käyttää myös oike-
usavun pyytämiseen ja antamiseen. Sopi-
mukset ovat olleet käytännössä tehokkaita ja 
joustavia.  

Edellä mainittujen säännösten lisäksi yhtei-
siä tutkintaryhmiä koskevassa puitepäätök-
sessä ja sitä koskevassa kansallisessa laissa 
(1313/2002) on säädetty ehdoista, joilla toi-
sen jäsenvaltion viranomainen voi toimia 
Suomen alueella. 

Napoli II -yleissopimus ja Schengenin 
säännöstö sisältävät määräykset rajojen yli 
tapahtuvista toimenpiteistä, jotka ovat luon-
teeltaan operatiivisia. Napoli II -
yleissopimuksen mukaan rajojen yli tapahtu-
vat välitön takaa-ajo, rajojen yli tapahtuva 
valvonta, valvottu läpilasku, peitetutkinta ja 
yhteiset erityistutkimusryhmät ovat sallittuja 
vain silloin, kun on kyse rikoksista, jotka 
koskevat laitonta huumausaineiden ja eräiden 
muiden kiellettyjen tavaroiden sekä huuma-
usaineiden valmistamisessa käytettävien ai-
neiden kauppaa, rajan yli tapahtuvaa verollis-
ten tavaroiden kauppaa, jolla pyritään kier-
tämään veroja ja saamaan perusteettomia 
maksuja julkisista varoista, jos yhteisön tai 
jäsenvaltion talousarvioon kohdistuva talou-
dellinen rasitus on huomattava, taikka muuta 
yhteisön tai kansallisissa tullilainsäädännöis-
sä kiellettyjen tavaroiden kauppaa. Takaa-ajo 
ja tarkkailu ovat mahdollisia vain, jos kyse 

on tietyistä yleissopimuksessa luetelluista, 
luovutuksen mahdollistavista rikoksista. 
Schengenin säännöstössä ennalta esitetyn oi-
keusapupyynnön perusteella tapahtuva tark-
kailu on sidoksissa niihin rikoksiin, joista voi 
seurata rikoksentekijän luovuttaminen, kun 
taas kiireellisissä tapauksissa ilman ennakko-
lupaa tapahtuva rajan ylittävä tarkkailu on 
mahdollista ainoastaan tutkittaessa erityisen, 
tyhjentävän rikosluettelon mukaista rikosta. 
Takaa-ajon osalta sopimuspuolen tulee tehdä 
kiireellisten tilanteiden osalta valinta tyhjen-
tävän luettelon mukaisten rikosten ja niiden 
rikosten välillä, joiden johdosta rikoksenteki-
jä voidaan luovuttaa. Napoli II yleissopimuk-
sen nojalla välitöntä takaa-ajoa voidaan jat-
kaa myös jäsenvaltioiden aluevesille, kun 
taas Schengenin säännöstö koskee vain so-
pimuspuolten maarajojen ylittävää takaa-
ajoa. Merialueilla tapahtuvasta takaa-ajosta 
on määräyksiä myös Yhdistyneiden kansa-
kuntien piirissä tehdyssä merioikeusyleisso-
pimuksessa (SopS 49—50/1996). Poliisilain 
22 a §:ssä ja 30 a §:ssä on kansalliset sään-
nökset Schengenin säännöstön mukaisia ti-
lanteita varten. MLA:n ja Napoli II yleisso-
pimuksen osalta vastaavat kansalliset sään-
nökset ovat kyseisten sopimusten voimaan-
saattamislaeissa.  

MLA:ssa ja Napoli II yleissopimuksessa on 
määräykset peitetutkinnasta toisen valtion 
alueella. Viimeksi mainittua sopimusta voi-
daan soveltaa myös rikosten ennalta ehkäise-
vissä tilanteissa eikä pelkästään jo tapahtu-
neen rikoksen tutkinnassa. MLA:ssa on li-
säksi määräykset telekuuntelusta tilanteissa, 
joissa kohde siirtyy toisen sopimuspuolen 
alueelle ja telekuuntelua on tarve jatkaa, sekä 
määräykset teknisen avun antamisesta silloin, 
kun kyseessä on satelliittipuhelin. On huo-
mattavaa, että näissä tilanteissa on kyse pak-
kokeinolain mukaisesta rikosten selvittämi-
sen tarkoituksessa tapahtuvasta telekuunte-
lusta, ei sen sijaan poliisilaissa tarkoitetusta 
rikosten ennalta estämisen tarkoituksessa ta-
pahtuvasta telekuuntelusta. 

Schengenin säännöstön, Napoli II yleisso-
pimuksen ja MLA:n mukaisissa, rajat ylittä-
vissä tilanteissa virkamiehillä on oikeus kan-
taa asetta mukanaan ja käyttää sitä hätävarje-
lutilanteissa. 
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3.  Esityksen keskeiset  ehdotukset  
ja  tavoit teet  

Esityksen tavoitteena on hyväksyä ja saat-
taa kansallisesti voimaan Prümin sopimus, 
joka luo oikeudelliset puitteet sopimuspuoli-
na olevien EU:n jäsenvaltioiden lainvalvon-
taviranomaisten välisen käytännön yhteis-
työn tehostamiselle terrorismin, rajat ylittä-
vän rikollisuuden ja laittoman muuttoliikkeen 
torjumisessa. Prümin sopimuksen sopimus-
puolten tavoitteena on sisällyttää sopimuksen 
määräykset osaksi Euroopan unionin lainsää-
däntöä. Tämä tavoite on kirjattu sopimuksen 
1 artiklaan.  

Prümin sopimuksen keskeinen osa muo-
dostuu tietojenvaihdon tehostamista koske-
vista määräyksistä. Prümin sopimuksen mu-
kaan sopimuspuolet sitoutuvat vaihtamaan 
keskenään DNA-, sormenjälki- ja ajoneuvo-
rekisteritietoja (2—12 artikla). Sekä DNA- 
että sormenjälkitietojen vertailu on sopimuk-
sen mukaan tarkoitus toteuttaa viitetietojär-
jestelmän avulla. Viitetietojärjestelmän mer-
kitys on siinä, että sen avulla kyetään mah-
dollisimman nopeasti kohdistamaan tieto-
pyyntö siihen valtioon, jossa tieto on. Nykyi-
sin pyyntöjä joudutaan lähettämään osin sa-
tunnaisesti niihin maihin, joilla arvellaan 
olevan tietoa. Prümin sopimuksen mukaan 
ajoneuvorekisteritietoihin sopimuspuolilla on 
täysin suora pääsy. Tämä on muutos nykyti-
laan, jossa ajoneuvoa koskevaa tietoa joudu-
taan erikseen pyytämään. Pyynnön vastaan-
ottanut osapuoli harkitsee, voiko se luovuttaa 
tiedon vai vetoaako se kieltäytymisperustee-
seen. Suorassa pääsyssä tietojärjestelmiin 
kieltäytymisperusteiden käyttö ei ole mah-
dollista. Sopimuksen tietojenvaihtoa koske-
vat määräykset eivät vaikuta niihin perustei-
siin, joiden mukaan DNA-, sormenjälki- tai 
ajoneuvotietoja talletetaan Suomessa. Sopi-
muksen mukaista tietojenvaihtoa tapahtuu 
siis vain niistä tiedoista, joiden tallettaminen 
on voimassa olevan Suomen lainsäädännön 
mukaan mahdollista. Poliisirekisterilain 37 § 
mahdollistaa Prümin sopimuksen mukaisen 
DNA- ja sormenjälkitietojen vaihdon myös 
teknisen käyttöyhteyden avulla, koska kaikki 
sopimuksessa mukana olevat valtiot ovat Eu-
roopan unionin jäsenvaltioita. 

Prümin sopimus sisältää myös määräyksiä 

tietojenvaihdosta väkivallan torjumiseksi 
joukkotapahtumissa (13—15 artikla) sekä 
terroritekojen torjumiseksi (16 artikla). Tie-
tojenvaihto tapahtuu kansallisen lainsäädän-
nön mukaisesti. Jokaisen sopimuspuolen tu-
lee nimetä kansallinen yhteyspiste tiedon-
vaihtoa varten. 

Prümin sopimuksessa määrätään myös len-
non turvahenkilöiden (Sky Marshals) käytös-
tä (17—19 artikla). Sopimuspuoli voi asettaa 
vartijoita vain oman maansa lentoyhtiöiden 
koneisiin. Sopimuspuolet tukevat toisiaan 
vartijoiden koulutuksessa. Toimivaltaisen 
koordinaatioviranomaisen tulee ilmoittaa 
vartijan käytöstä kirjallisesti toisen sopimus-
valtion koordinaatioviranomaiselle. Sopi-
muksessa on myös määräykset virka-aseen, 
ammusten ja muiden tarvittavien varusteiden 
käsittelystä koneesta poistumisen jälkeen. 

Laittoman muuttoliikkeen torjumiseen täh-
täävistä toimenpiteistä määrätään Prümin so-
pimuksen 20—23 artiklassa, jotka sisältävät 
määräykset asiakirja-asiantuntijoista ja yhtei-
sistä laittomien maahantulijoiden palautta-
mistoimenpiteistä.  

Lisäksi Prümin tavoitteena on tehostaa so-
pimuspuolten yhteistyötä ja järjestää yleisen 
järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämiseksi 
ja rikosten torjumiseksi yhteisiä partioita ja 
muuta yhteistyötä (24—27 artikla), jossa toi-
sen sopimuspuolen viranomaisten edustajat 
tekevät operatiivista yhteistyötä toisen sopi-
muspuolen alueella. Tässä kohden Prümin 
sopimus täydentää muun muassa Schengenin 
säännöstöä, joka myös sallii rajat ylittävät 
toimenpiteet tietyin edellytyksin silloin, kun 
ne liittyvät jo tapahtuneen rikoksen selvittä-
miseen. 

Virka-aseiden käytöstä ja vastuusta määrä-
tään Prümin sopimuksen 28—32 artiklassa.  

Prümin sopimus sisältää yksityiskohtaisia 
määräyksiä henkilötietoja koskevasta tie-
tosuojasta (33—41 artikla) sekä loppumäärä-
ykset (45—52 artikla), jotka myös säätelevät 
sopimuksen suhdetta Euroopan unionin lain-
säädäntöön.  
 
4.  Esityksen vaikutukset  

4.1. Vaikutukset viranomaisen toimintaan 

Vapaan liikkuvuuden periaatteen yhä laa-
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jempi käytännön toteuttaminen Euroopan 
unionissa on asettanut lisääntyviä haasteita 
lainvalvontatyölle. EU:n puitteissa tapahtuva 
lainsäädännön kehittäminen ja jäsenvaltioi-
den kansallinen lainsäädäntö eivät useissa ta-
pauksissa anna riittäviä edellytyksiä tehok-
kaaseen lainvalvontatyöhön kasvavan ja uu-
sia muotoja saavan terrorismin, rajat ylittä-
vän rikollisuuden ja laittoman muuttoliikkeen 
vastapainoksi. Seitsemän EU:n jäsenvaltion 
tekemä Prümin sopimus luo oikeudelliset 
puitteet sopimuspuolina olevien EU:n jäsen-
valtioiden lainvalvontaviranomaisten välisen 
käytännön yhteistyön tehostamiselle vakavan 
kansainvälisen rikollisuuden, kuten terroris-
min, ja laittoman muuttoliikkeen torjumises-
sa. 

Sopimuksen keskeiset periaatteet ja siten 
sen mukainen viranomaisyhteistyö eri yhteis-
työalueilla vastaavat EU:n piirissä sovittuja 
tai ovat Haagin ohjelman mukaisia tavoittei-
ta, erityisesti niin sanottu saatavuusperiaat-
teen toteuttaminen. Liittymällä sopimukseen 
Suomi kuitenkin kykenisi tehostamaan kan-
sainvälistä viranomaisyhteistyötään lainval-
vonnassa sekä vaikuttamaan yhteistyön edel-
leen kehittämiseen.  

Prümin sopimuksen vaikutus näkyy jo nyt 
myös Euroopan unionin yhteistyössä. Prümin 
sopimuksen mukaiset yhteistyömuodot ovat 
olleet mallina EU:n piirissä käydyissä neu-
votteluissa koskien muun muassa tietojen 
saatavuusperiaatteen toteuttamista. Sopimus 
ei kuitenkaan muodosta estettä EU:n piirissä 
tapahtuvalle yhteistyön kehittämiselle, koska 
EU:n puitteissa mahdollisesti tulevaisuudessa 
sovittavat, Prümin sopimuksen sovelta-
misalaan liittyvät järjestelyt korvaavat vas-
taavat Prümin sopimuksen mukaiset järjeste-
lyt. Tästä johtuen päällekkäisten järjestelmi-
en rakentamisen riskiä ei ole. Sopimuksen 1 
artiklan 4 kohtaan on toisaalta kirjattu tavoit-
teeksi siirtää sopimuksen mukainen yhteistyö 
osaksi Euroopan unionin oikeusjärjestystä 
kolmen vuoden kuluessa sopimuksen voi-
maantulosta, jolla myös kyetään torjumaan 
päällekkäistä sääntelyä.  

Prümin sopimuksen puitteissa tapahtuva 
DNA-, sormenjälki- ja ajoneuvotietojen 
saanti ja vaihto perustuvat uudenlaiselle ajat-
telutavalle lainvalvontaviranomaisten väli-
sestä yhteistyöstä ja toisen sopimuspuolen 

hallussa olevan tiedon hyödyntämisestä. So-
pimuksen määräykset, jotka koskevat DNA- 
ja sormenjälkitietoja, pitävät sisällään viite-
tietojärjestelmän hyväksi käytön. Sopimus-
puolet nimeävät tietojen etsintää ja vertailua 
varten kansallisen yhteyspisteen, jolle anne-
taan pääsy toisen sopimuspuolen DNA- ja 
sormenjälkitietoihin yksittäistapauksissa. 
Haku tapahtuu automaattisen hakurobotin 
avulla. Sopimuspuolilla olisi pääsy ainoas-
taan sellaisiin DNA-tietueisiin, joista ilmenee 
vain DNA-profiili ja viitenumero, joita ei ole 
mahdollista yhdistää kehenkään henkilöön. 
Vastaavalla tavalla toimittaisiin sormenjälki-
en kohdalla. Tällä tavoin sopimuspuolen 
lainvalvontaviranomainen kykenee hakujär-
jestelmän avulla selvittämään hyvin nopeasti, 
onko toisen sopimuspuolen lainvalvontavi-
ranomaisen rekisterissä hakuun sopivia 
DNA- tai sormenjälkitietoja. Myönteisessä 
tapauksessa lainvalvontaviranomainen voi 
lähettää järjestelmän osoittamaan kohdemaa-
han pyynnön, jonka avulla kyetään selvittä-
mään henkilö, jonka DNA-tunnisteesta tai 
sormenjäljestä on kysymys. Pyyntö tarkoittaa 
käytännössä kansainväliseen oikeusapume-
nettelyyn turvautumista. Pyynnön nojalla toi-
sesta valtiosta saadaan henkilötiedot, joihin 
DNA- tai sormenjälkiä koskeva viitetieto liit-
tyy. Se, voiko pyynnön vastaanottanut valtio 
täyttää pyynnön ja luovuttaa henkilötiedot, 
ratkeaa kansainväliseen oikeusapumenette-
lyyn liittyvien sopimusten ja säännösten no-
jalla. Prümin sopimuksessa ei muuteta voi-
massa olevaa, kansainvälistä oikeusapua 
koskevaa säännöstöä. Prümin sopimuksen 
avulla saatavat viitetiedot antavat vain vih-
jeen siitä, mihin maahan oikeusapupyyntö 
kannattaa lähettää. Nykyisin pyyntöjä joudu-
taan lähettämään satunnaisesti niihin maihin, 
joilla arvellaan olevan tietoa. Sopimukseen 
sisältyvä järjestelmä on hyödyksi etenkin ti-
lanteissa, joissa rikospaikalta on kyetty eris-
tämää DNA-tunniste tai ottamaan sormenjäl-
ki eikä rikoksesta epäiltyä ole kyetty vielä 
tavoittamaan. Parhaimmassa tapauksessa toi-
sen sopimuspuolen tiedostojen avulla kye-
tään selvittämään pimeiksi jääneissä rikok-
sissa epäillyn henkilöllisyys, joten rikostut-
kinta tehostuisi ja nopeutuisi. Rikoksia teh-
neiden kiinnijäämisriski kasvaisi ja rikostut-
kinnan kustannustehokkuus kasvaisi. Prümin 
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sopimuksen määräykset mahdollistavat ver-
tailun tekemisen myös niissä tilanteissa, jois-
sa sinänsä DNA-tunnisteen tai sormenjäljen 
takana oleva henkilö tiedetään, mutta halu-
taan varmistaa toisen sopimuspuolen järjes-
telmän avulla tiedon luotettavuus. 

Prümin sopimuksen määräysten mukaan 
sopimuspuolen lainvalvontaviranomaisen tu-
lisi saada toisen sopimuspuolen ajoneuvore-
kisteritiedot suoraan käyttöönsä hakuja te-
kemällä. Tämä on muutos nykytilaan, koska 
nykyään ajoneuvoa koskevaa tietoa joudu-
taan erikseen pyytämään toisen valtion vi-
ranomaiselta. Voimassa oleva lainsäädäntö 
mahdollistaa ajoneuvorekisteritietojen luo-
vuttamisen kaikille Prümin sopimuksessa 
mukana olevien valtioiden lainvalvontavi-
ranomaisille, koska nämä ovat ETA-valtioita. 
Tämä koskee nykyisellään vain julkisia tieto-
ja. Pyynnön vastaanottanut osapuoli harkit-
see, voiko se luovuttaa tiedon vai vetoaako se 
kieltäytymisperusteeseen. Suorassa pääsyssä 
tietojärjestelmiin kieltäytymisperusteiden 
käyttö ei ole mahdollista. 

Prümin sopimuksen 16—19 artiklat sisäl-
tävät määräykset toimenpiteistä terrorismin 
torjumiseksi. Näitä toimenpiteitä ovat tieto-
jen vaihto henkilöistä, joiden voidaan epäillä 
syyllistyvän terrorismirikoksiin, sekä lennon 
turvahenkilöiden käyttö sopimuspuolen re-
kisteröimissä lentokoneissa. Euroopan 
unionissa ei ole voimassa olevaa sääntelyä 
lennon turvahenkilöiden käytöstä. Suomalai-
silla ilmailuviranomaisilla ei ole toimivaltaa 
estää turvahenkilöiden mukana oloa ulko-
mailla rekisteröityjen lentokoneiden lennoil-
la. Prümin sopimus selkeyttäisi nykytilannet-
ta, sillä se sisältää määräyksiä lennon turva-
henkilöiden käytöstä ja käytön ennalta il-
moittamisesta sekä turvahenkilöiden muka-
naan kantamien virka-aseiden, ammusten ja 
muiden varusteiden hallussapidosta. Esitys ei 
sisällä ehdotusta Suomen lainsäädännön 
muuttamiseksi lennon turvahenkilöiden käyt-
tämiseksi Suomessa rekisteröidyissä lento-
koneissa. 

Laittoman muuttoliikkeen torjumiseksi 
Prümin sopimus sisältää määräyksiä asiakir-
ja-asiantuntijoista ja avustamisesta maahan-
muuttajien palauttamistoimenpiteissä (artik-
lat 20—23). Näistä määräyksistä 23 artiklan 
2 kohta sisältää palauttamismenettelyn, jonka 

mukaan sopimuspuoli voi tarvittaessa toteut-
taa palauttamisen toisen sopimusvaltion kaut-
ta. Nykytilanteeseen verrattuna uutta on se, 
että kauttakulku voisi tapahtua myös maitse. 
Kauttakulusta lentoteitse on säädetty direk-
tiivissä 2003/110/EY (25.3.2003).  

Yhteisiä operaatioita koskevat 24 ja 25 ar-
tiklat liittyvät yleisen järjestyksen ja turvalli-
suuden takaamiseen sekä rikosten ennalta 
ehkäisemiseen. Rikosten selvittämiseen liit-
tyviä yhteisiä operaatioita koskevia määräyk-
siä liittyy yhteisiä tutkintaryhmiä koskevaan 
puitepäätökseen, Schengenin säännöstöön, 
Napoli II -yleissopimukseen sekä MLA:han.  
Sanotut säännökset rajoittuvat pääosin rikos-
ten tutkintaan, kun taas Prümin sopimus liit-
tyy rikosten paljastamiseen ja estämiseen se-
kä yleisen järjestyksen turvaamiseen, jolloin 
se laajentaa yhteisten operaatioiden kenttää. 
Kansainvälisessä yhteistyössä kohdataan yhä 
useammin tilanteita, joissa suomalaiset lain-
valvontaviranomaiset saavat toimenpide-
pyyntöjä, joista ei ole sääntelyä tai se on 
puutteellista. Prümin sopimuksen myötä oi-
keustila selventyy ja uudet yhteistyömuodot 
saadaan sääntelyn piiriin. 

Prümin sopimus voidaan nähdä myös tien 
avaajana syvemmälle yhteisyölle EU:n piiris-
sä ja se mahdollistaa sellaisen kokemuksen 
hankkimisen, jonka perusteella parannetaan 
edellytyksiä laatia myöhemmin toimiva eh-
dotus EU-tason säätelylle.  
 
4.2. Taloudelliset vaikutukset 

Kustannuksia tulee aiheutumaan kansalli-
siin tietojärjestelmiin tehtävistä muutostöistä. 
Poliisitoimen osalta kuluja aiheutuisi DNA- 
ja sormenjälkirekisteritietojen automaattises-
ta vertailusta sekä mahdollisesti ajoneuvore-
kisteritietojen välittämisestä. Kuluja aiheutuu 
hallinnollisten ja valvontaan liittyvien tehtä-
vien hoitamisesta sekä tietojärjestelmien 
muutostöistä arviolta 200 000—300 000 eu-
roa. Riippuen siitä, joudutaanko perustamaan 
useita erilaisia teknisiä ratkaisuja eri sopi-
muspuolten kanssa, kulut voivat olla sanottua 
määrää huomattavasti suurempia. 

Jos Ajoneuvohallintokeskus järjestäisi suo-
ran käyttöoikeuden selainyhteydellä, sopi-
muspuolten lainvalvontaviranomaisten tieto-
jenluovutuslupien ja –sopimusten sekä käyt-
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töoikeuksien hallinnointi aiheuttaisi virastol-
le runsaasti lisätyötä ja resurssointitarvetta 
sekä lisäkustannuksia poliisiliittymän kautta 
tapahtuvaan tietojen luovutukseen verrattuna. 
Tietopalvelujärjestelmän ja käytönhallinta-
palveluiden muutostöistä aiheutuu noin 230 
000 euron kustannukset. Käytönhallinnasta ja 
tietosuojan ja –turvan hallinnasta ja riittäväs-
tä valvonnasta aiheutuvat vuosittaiset ylläpi-
tokustannukset olisivat arviolta noin 300 000 
euroa vuodessa. Mikäli ATJ -
tietojärjestelmäratkaisut osoittautuisivat riit-
tämättömiksi, kustannukset nousisivat tästä 
huomattavasti. Poliisiliittymän kautta toteu-
tettuna lisääntyvä kyselymäärä aiheuttaisi 
Ajoneuvohallintokeskukselle arviolta 200 
000 euron vuosittaisen lisän tietojärjestelmän 
ylläpito- ja käyttökustannuksiin. 

Kaiken kaikkiaan on odotettavaa, että pui-
tepäätöksen voimaantulon myötä eri rekiste-
reiden kyselymäärä nousee, koska päätöksen 
tavoitteena on merkittävästi helpottaa ulko-
maisten lainvalvontaviranomaisten tiedon-
saantia muiden sopimuspuolten rekistereistä. 
Kasvun määrää ja sen johdosta aiheutuvia 
kustannuksia tietojärjestelmien ylläpidossa 
on kuitenkin ehdotuksen tässä vaiheessa vai-
kea arvioida.  

Taloudellisten vaikutusten osalta on huo-
mioitava, että samansuuruiset taloudelliset 
vaikutukset syntyvät Prümin sopimuksesta 
riippumatta sitä vastaavien Haagin ohjelmaan 
sisältyvien tavoitteiden, kuten tietojen saata-
vuusperiaatteen toteuttamisesta. Sopimuk-
seen liittymisestä aiheutuvat kustannukset 
tullaan kattamaan hyväksyttyjen toiminta-
määrärahojen ja rahoituskehysten puitteissa. 
Valtaosa kustannuksista liittyy sisäasiainmi-
nisteriön hallinnonalaan, ensisijaisesti polii-
sihallintoon. 

Rajat ylittävistä operatiivisista toimenpi-
teistä aiheutuu myös kustannuksia, joiden 
määrä riippuu toimenpiteiden laadusta ja kes-
tosta. Prümin sopimuksen 46 artiklan mu-
kaan sopimuspuolelle sopimuksen soveltami-
sesta aiheutuvien kustannusten jaosta voi-
daan tapauskohtaisesti sopia erikseen. 

 
4.3. Organisaatio- ja henkilöstövaikutuk-

set 

Sopimuksen hyväksymisellä ei arvioida 

olevan merkittäviä organisaatio- ja henkilös-
tövaikutuksia. Sopimuksen mukainen kan-
sainvälinen yhteistyö on jo tällä hetkellä pit-
källe mahdollista voimassa olevan lainsää-
dännön avulla. Sopimus yksinkertaistaisi 
kansainvälisessä yhteistyössä noudatettavia 
Prümin sopimusvaltioiden kanssa noudatet-
tavia menettelyjä.  
 
5.  Asian valmistelu 

Esitys on valmisteltu virkatyönä sisäasi-
ainministeriössä. Prümin sopimuksen valmis-
teluvaiheessa valtioneuvosto on lähettänyt 
perustuslain 97 §:n mukaisen selvityksen 
eduskunnalle (E 97/2005 vp). Lakivaliokunta 
on antanut Prümin sopimuksesta lausunnon 
4/2006 vp ja hallintovaliokunta lausunnon 
22/2006 vp. Suuri valiokunta on lausunnos-
saan 7/2006 vp todennut, että valiokunta voi 
lakivaliokunnan ja hallintovaliokunnan lau-
suntojen sekä saamansa selvityksen pohjalta 
periaatteessa hyväksyä Suomen liittymisen 
Prümin sopimukseen. 

Hallituksen esityksen luonnoksesta on 12 
päivänä syyskuuta 2006 pyydetty lausunnot 
valtioneuvoston kansliasta, ulkoasiainminis-
teriöstä, oikeusministeriöstä, valtiovarainmi-
nisteriöstä, liikenne- ja viestintäministeriöstä, 
sisäasiainministeriön poliisi-, ulkomaalais-, 
raja- ja pelastusosastoilta, keskusrikospolii-
sista, suojelupoliisista, tietosuojavaltuutetun 
toimistosta, ulkomaalaisvirastolta, merenkul-
kulaitokselta, ilmailulaitokselta ja tullihalli-
tukselta. Esityksen viimeistelyssä on otettu 
huomioon lausunnoissa esitetyt seikat. 
 
6.  Muita es i tykseen vaikuttavia 

seikkoja 

Marraskuussa 2004 EU:n puitteissa hyväk-
sytyn Haagin ohjelman (ohjelma vapauden, 
turvallisuuden ja oikeuden lujittamisesta Eu-
roopan unionissa) ja sitä koskevan toiminta-
suunnitelman mukaan turvallisuuden vahvis-
tamisen osalta yhtenä toimenpiteenä lainval-
vontaviranomaisten välisessä tietojenvaih-
dossa tulee vuoden 2008 alusta lukien ottaa 
käyttöön saatavuusperiaate. Sen mukaan jä-
senvaltion lainvalvontaviranomainen, joka 
tarvitsee tietoja tehtäviensä suorittamiseen, 
saa sen toisesta jäsenvaltiosta ja että toisen 
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jäsenvaltion lainvalvontaviranomaisen on 
annettava tieto ilmoitettuun tarkoitukseen. 
Edellä sanotun vuoksi komissio on vuoden 
2005 lopussa antanut neuvostolle ehdotuksen 
puitepäätöksestä, joka koskee tietojen saata-
vuusperiaatteen toteuttamista.  

Puitepäätösehdotukseen sisältyy samankal-
taisia säännöksiä DNA-, sormenjälki- ja ajo-
neuvotietojen saamisen takaamiseksi kuin 
mitä Prümin sopimuksessa määrätään. Ehdo-
tukseen sisältyy myös määräykset ballististen 
tietojen, puhelinnumerotietojen ja väestöre-
kisteritietojen saamisesta. Tietojen saata-
vuusperiaatteen toteuttamisen myötä luodaan 
uusi EU:n kattava yhteistyöväline, jonka 
avulla rikosten ennalta estäminen, niiden sel-
vittäminen ja tutkiminen tehostuu. Yhteis-
työn tehostuminen perustuu joko suoraan 
pääsyyn toisten jäsenvaltioiden tietojärjes-
telmien tietoihin tai pääsyyn niitä koskeviin 
viitetietoihin. Uuden säännöstön avulla jä-
senvaltiot saavat tarvitsemansa tiedon joko 
itse hakemalla tai, saatuaan ensin viitetiedon 
siitä, että jollakin jäsenvaltiolla on jokin tieto 
hallussaan, tekemällä erillisen, tietoa koske-
van pyynnön kyseiselle valtiolle. Tietojen 
saatavuusperiaatetta koskevan ehdotuksen 
käsittely on edennyt neuvoston työryhmässä 
hitaasti. Komissio onkin ilmoittanut antavan-
sa vuoden 2006 lopussa ehdotuksen siitä, mi-
ten DNA-tietoja tullaan vaihtamaan EU:n jä-
senvaltioiden kesken. EU:n piirissä tullaan 
todennäköisesti etenemään tietoluokka ker-
rallaan. On todennäköistä, että tietojen saata-
vuusperiaatteen käyttöön ottoa ei kyetä to-
teuttamaan asetetussa määräajassa eli vuoden 
2008 alusta lukien. Tietojen saatavuusperi-
aatteen toteutuminen on riippuvainen kol-
mannen pilarin yhteisten tietosuojasääntöjen 
vahvistamisesta ja voimaantulosta. Myös 
viimeksi mainitun hankkeen aikataulu on 
tiukka. On arvioitavissa, että tietojen saata-
vuusperiaate tullaan EU:ssa toteuttamaan 
Prümin sopimuksen määräysten ja teknisten 
ratkaisujen mukaisesti. 

Haagin ohjelman mukaan unionissa tarvi-
taan myös yhdenmukainen lähestymistapa ja 
yhdenmukaistettuja ratkaisuja biometrisiin 
tunnisteisiin ja tietoihin. Euroopan unionissa 
on käynnissä neuvottelut yhteisen viisumitie-
tojärjestelmän (Visa Information System, 
VIS) perustamiseksi Euroopan unionin oike-

us- ja sisäasioiden neuvoston 8.6.2004 teke-
män päätöksen mukaisesti. VIS-järjestelmä 
tulee sisältämään tietoja viisuminhakijoista 
sekä haetuista, myönnetyistä, evätyistä, mitä-
töidyistä, peruutetuista tai pidennetyistä vii-
sumeista sekä linkkejä toisiin hakemuksiin. 
Biometrisinä tietoina VIS-järjestelmään tul-
laan tallettamaan viisuminhakijoiden digitali-
soidut valokuvat ja sormenjälkitiedot.  

Prümin sopimuksella on liittymäkohtia 
myös EU:ssa on vireillä olevaan, yhteisiä 
operaatioita rajaturvallisuuden alalla koske-
vaan komission ehdotukseen Euroopan par-
lamentin ja neuvoston asetukseksi rajan no-
pean toiminnan tiimien luomiseksi (ns. Ra-
bit-asetus, U 48/2006 vp). Säädösehdotus 
koskee rajavartiomiesten toimivaltuuksia toi-
sen jäsenvaltion alueella. Ehdotuksen avulla 
pyritään varmistamaan se, että muiden jäsen-
valtioiden virkamiehiä käytetään mahdolli-
simman tehokkaasti asetuksen sovelta-
misalaan kuuluvissa tilanteissa. Aloite liittyy 
muun muassa EU:n yhdennetyn ulkorajojen 
valvontajärjestelmän kehittämiseen. Ehdo-
tuksen käsittely neuvoston työryhmässä on 
kesken. 

EU:n kolmannen pilarin tulliyhteistyön pii-
rissä on 8 päivänä toukokuuta 2003 tehty 
pöytäkirja tietotekniikan käytöstä tullialalla 
tehdyn yleissopimuksen muuttamisesta tulli-
tutkintatietokannan perustamisen osalta. Tul-
litutkintatietokanta on viitetietokanta, jonka 
on tarkoitus sisältää tietoja henkilöistä ja yri-
tyksistä, jotka ovat parhaillaan tai ovat olleet 
tullirikostutkinnan kohteena jossakin jäsen-
valtiossa. Rekisterissä olevien tietojen avulla 
jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset 
saavat nopeasti ja tehokkaasti tietoja siitä, 
onko samaa henkilöä tai yritystä koskeva tut-
kinta vireillä tai suoritettu toisessa jäsenval-
tiossa. Tullitutkintatietokanta toimisi siten 
tullirikostutkinnan apuvälineenä. Lisätietoja 
toisen maan suorittamasta tutkinnasta saatai-
siin voimassa olevien, rikosoikeusapua kos-
kevien sopimusten avulla. Tullitutkintatieto-
kanta muistuttaa viitetietojärjestelmänsä 
osalta Prümin sopimukseen sisältyvää meka-
nismia. Tullitutkintatietokantaa koskevan 
pöytäkirjan hyväksymistä ja voimaansaatta-
mista koskeva hallituksen esitys on tarkoitus 
antaa eduskunnalle syksyn 2006 aikana.  
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7.  Ri ippuvuus muista es i tyksistä  

Eduskunnan käsiteltävänä on hallituksen 
esitys laiksi kuorma- ja linja-auton kuljettaji-

en ammattipätevyydestä (HE 149/2006 vp), 
joka sisältää ehdotuksen ajoneuvoliikennere-
kisteristä annetun lain 17 §:n 2 momentin 
muuttamisesta. 

 
 
 
 
 

YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

1.  Sopimus rajat  yl i t tävän yhteis-
työn tehostamiseksi  eri tyisest i  
terrorismin,  rajat  yl i t tävän ri -
kol l isuuden ja  lai t toman muut-
tol i ikkeen torjumiseksi  (Prü-
min sopimus)  ja  sopimuksen 
suhde Suomen lainsäädäntöön 

 
I luku.  Yleinen osa 

1 artikla. Periaatteet. Artiklassa määritel-
lään sopimuksen tavoite sekä selvennetään 
sopimuksen suhdetta Euroopan unionin lain-
säädäntöön. Artiklan 1 kohdan mukaan so-
pimuspuolet pyrkivät sopimuksen avulla te-
hostamaan keskinäistä rajat ylittävää yhteis-
työtä, erityisesti tietojenvaihdon avulla. 

Artiklan 2 kohdan mukaan sopimuksen 
mukainen yhteistyö ei vaikuta Euroopan 
unionin lainsäädäntöön. Lisäksi kohdassa 
määrätään sopimuksen olevan avoinna jokai-
selle Euroopan unionin jäsenvaltiolle.  

Artiklan 3 kohdan mukaan sopimuksen 
puitteissa tehtävällä yhteistyöllä pyritään ke-
hittämään eurooppalaista yhteistyötä sopi-
muksen kattamilla aloilla. 

Artiklan 4 kohdan mukaan viimeistään kol-
men vuoden kuluttua sopimuksen voimaantu-
losta tehdään aloite sopimuksen määräysten 
sisällyttämisestä Euroopan unionin lainsää-
däntöön. Aloite tehdään tämän sopimuksen 
soveltamisesta saatujen kokemusten perus-
teella tehtävän arvion pohjalta. Aloite teh-
dään yhteisymmärryksessä Euroopan komis-
sion kanssa tai sen ehdotuksesta. Aloitetta 
tehtäessä otetaan huomioon sopimus Euroo-
pan unionista ja Euroopan yhteisön perusta-
missopimus. 
 

II luku.  DNA-tunnisteet, sormenjäljet ja 
muut tiedot 

2 artikla. Kansallisten DNA- analyysitie-
dostojen perustaminen. Artikla sisältää mää-
räykset kansallisten DNA- analyysitiedosto-
jen perustamiseksi ja ylläpitämiseksi rikosten 
tutkimista varten.  

Artiklan 1 kohdan mukaan sopimuspuolet 
perustavat ja ylläpitävät kansallisia DNA- 
analyysitiedostoja rikosten tutkimiseksi. Täs-
sä sopimuksessa tarkoitettujen tiedostojen 
käsittely tapahtuu sopimuksen määräysten 
mukaisesti kansallinen lainsäädäntö huomi-
oiden eli sopimuksella ei muuteta kansallista 
lainsäädäntöä esimerkiksi DNA-tietojen tal-
lettamisesta kansalliseen DNA-rekisteriin.  

Artiklan 2 kohdan mukaan sopimuspuolten 
on taattava pääsy kansallisten DNA-
analyysitiedostojen viitetietoihin rikosten 
tutkimistarkoituksessa. Viitetiedot sisältävät 
ainoastaan DNA:n koodaamattomasta osasta 
saadut DNA-tunnisteet ja tunnuksen, eivät 
kohdehenkilön välittömän tunnistamisen 
mahdollistavia tietoja. Jos viitetieto on sel-
lainen, että sitä ei voida yhdistää kehenkään 
henkilöön, ns. pimeä näyte, se tulee olla tun-
nistettavissa sellaiseksi. 

Artiklan 3 kohdan mukaan jokainen sopi-
muspuoli ilmoittaa ratifiointi, hyväksymis- 
tai liittymisasiakirjaa tallettaessaan ne kan-
salliset DNA-analyysitiedostot, joihin voi-
daan soveltaa tämän sopimuksen DNA-
tietojen vaihtoa koskevia määräyksiä sekä 
edellytykset automaattiselle DNA- tunnistei-
den haulle. 

Suomessa poliisilla on käytössään artiklas-
sa tarkoitettu poliisirekisterilaissa ja pakko-
keinolaissa säännelty poliisin henkilörekiste-
reihin kuuluva DNA-rekisteri (poliisiasiain 
tietojärjestelmän tuntomerkkitiedot). Poliisi-
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asiain tietojärjestelmän tuntomerkkitiedot 
olisi se kansallinen DNA-analyysitiedosto, 
johon sopimusta sovellettaisiin. Viitetietojen 
voidaan katsoa kuuluvan osana tähän perus-
rekisteriin, minkä vuoksi ne eivät vaadi eril-
listä kansallista sääntelyä. Suomessa rikok-
sesta epäillyn DNA-tunniste saadaan tallettaa 
poliisin henkilörekisteriin pakkokeinolain 6 
luvun 5 §:n mukaan, jos rikoksesta säädetty 
ankarin rangaistus on vähintään kuusi kuu-
kautta vankeutta. Muiden kuin rikoksesta 
epäiltyjen DNA-tunnisteen määrittämisestä 
säädetään pakkokeinolain 5 luvun 11 §:n 2 
momentissa. Poliisirekisterilaki ei mahdollis-
ta muun kuin rikoksesta epäillyn DNA-
tunnisteen tallettamista poliisiasiain tietojär-
jestelmän tuntomerkkitietoihin. 

3 artikla. DNA-tunnisteiden automaattinen 
haku. Artikla sisältää määräykset automaatti-
sesta DNA-tunnisteiden hakujärjestelmästä.  

Artiklan 1 kohdan mukaan sopimuspuolten 
tulee sallia rikosten tutkimista varten sopi-
muksen mukaisille kansallisille yhteyspisteil-
le pääsy omien DNA-analyysitiedostojen vii-
tetietoihin ja antaa oikeus tehdä niistä auto-
maattisia hakuja DNA-tunnisteita vertaile-
malla. Haku voidaan tehdä vain yksittäista-
pauksessa ja haun suorittavan sopimuspuolen 
kansallisen lainsäädännön mukaisesti. 

Artiklan 2 kohdassa määrätään, että jos au-
tomaattisen haun tuloksena todetaan, että vä-
litetty DNA-tunniste vastaa haun vastaanot-
tavan sopimuspuolen tiedostossa tallennettua 
DNA-tunnistetta, silloin haun suorittanut 
kansallinen yhteyspiste saa automaattisesti 
tiedon rekisteriosumasta ja viitetiedon. Jos 
vastaavuutta DNA-tunnisteiden välillä ei ha-
vaita, tulee myös siitä automaattinen ilmoi-
tus. Kyseessä on ns. osuma – ei osumaa –
järjestelmä (hit – no-hit -järjestelmä). 

4 artikla. DNA-tunnisteiden automaattinen 
vertailu. Artikla määrää ns. pimeiden näyt-
teiden DNA-tunnisteiden automaattisesta 
vertailusta.Artiklan 1 kohdan mukaan sopi-
muspuolet vertailevat rikosten tutkimiseksi 
kansallisten yhteyspisteidensä kautta omien 
ns. pimeiden näytteiden DNA-tunnisteita 
muiden sopimuspuolten kansallisissa DNA-
analyysitiedostojen viitetiedostoissa olevien 
DNA-tunnisteiden kanssa. Tunnisteet lähete-
tään ja vertaillaan automaattisesti. Artiklassa 
tarkoitettujen DNA-tunnisteita voidaan lähet-

tää vertailua varten vain jos vastaanottavan 
sopimuspuolen kansallinen lainsäädäntö sen 
sallii. 

Artiklan 2 kohta määrää, että jos 1 kohdan 
mukaisessa vertailussa havaitaan vastaavuus 
DNA-tunnisteiden kesken, haun vastaanotta-
va sopimuspuoli toimittaa haun tehneelle 
kansalliselle yhteyspisteelle viipymättä viite-
tiedot yhteensopivasta DNA-tunnisteesta. 

5 artikla. Muiden henkilötietojen ja mui-
den tietojen lähettäminen. Artikla määrää ti-
lanteesta, jolloin DNA-tunnisteiden vastaa-
vuus on todettu automaattisen hakujärjestel-
män avulla. Tällöin viitetietoihin liittyvien 
muiden henkilötietojen ja muiden tietojen lä-
hettämisessä noudatetaan kansallista lainsää-
däntöä, mukaan lukien oikeusapua koskevat 
säännökset. Poliisirekisterilain 37 § mahdol-
listaa sopimuksen 5 artiklassa tarkoitetun tie-
tojen luovuttamisen. 

6 artikla. Kansallinen yhteyspiste ja täy-
täntöönpanosopimus. Artikla sisältää määrä-
ykset kansallisen yhteyspisteen nimeämisestä 
tiedonvaihtoa varten sekä täytäntöönpanoso-
pimuksesta.  

Artiklan 1 kohdan mukaan jokainen sopi-
muspuoli nimeää kansallisen yhteyspisteen 
DNA-tunnisteiden automaattista hakua ja 
vertailua varten. Kansallisen yhteyspisteen 
toimivaltuudet määritellään kansallisessa 
lainsäädännössä.  

Artiklan 2 kohdan mukaan DNA-
tunnisteiden automaattisen haun ja vertailun 
teknisistä yksityiskohdista sovitaan erikseen 
täytäntöönpanosopimuksessa. 

Artiklassa tarkoitettuna kansallisena yh-
teyspisteenä Suomessa toimisi kansainväli-
sestä rikospoliisiyhteistyöstä vastaava kes-
kusrikospoliisi. Tulli- ja rajavartiolaitos voi-
vat pyytää DNA-tietoja yhteyspisteeltä nii-
den rikosten selvittämiseksi, joiden osalta ne 
ovat toimivaltaisia. 

7 artikla. Solumateriaalin kerääminen ja 
DNA-tunnisteiden lähettäminen. Artiklassa 
määrätään DNA-tunnisteen määrittämistä 
varten tarvittavan ”solumateriaalin” keräämi-
sestä ja DNA-tunnisteen toimittamisesta toi-
seen sopimusvaltioon. Artikla määrää tilan-
teesta, jossa on meneillään rikostutkinta tai 
rikosoikeudenkäynti ja DNA-tunnistehaun 
kohteena olevan sopimuspuolen alueella ole-
vasta henkilöstä ei ole DNA-tunnistetta saa-
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tavilla. Tällaisessa tilanteessa haun kohteena 
olevan sopimuspuolen tulee antaa oikeusapua 
hankkimalla ja tutkimalla kyseisen henkilön 
solumateriaalia ja lähettämällä saatu DNA-
tunniste haun tehneelle sopimuspuolelle jos 
artiklan mukaiset edellytykset täyttyvät. Ar-
tiklan 1 alakohdan mukaan haun tehneen so-
pimuspuolen on ilmoitettava mihin tarkoituk-
seen DNA-tunnistetta tarvitaan. Kyseisen so-
pimuspuolen on 2 alakohdan mukaan esitet-
tävä myös kansallisen lainsäädäntönsä mu-
kaisen toimivaltaisen viranomaisen tutkinta-
pyyntö tai -määräys, josta ilmenee ne edelly-
tykset, joiden mukaan solumateriaalin ke-
rääminen olisi mahdollista jos henkilö oles-
keli haun tehneen sopimuspuolen alueella. 
Lisäksi 3 alakohta määrää, että haun kohtee-
na olevan sopimusvaltion kansallisen lain-
säädännön edellytykset solumateriaalin ke-
räämiselle ja tutkimiselle ja näin saadun 
DNA-tunnisteen lähettämiselle täyttyvät. 

Artiklan määräys ei vaikuta periaatteisiin, 
joiden mukaisesti Suomessa kerätään DNA-
tunnisteita. Näin tietojen luovuttamisessa tu-
lisivat huomioon otetuksi esimerkiksi Suo-
men lainsäädännössä säädetyt rajoitukset 
muiden kuin rikoksesta epäiltyjen henkilöi-
den DNA-tunnisteiden keräämisestä. 

8 artikla. Sormenjälkitiedot. Artikla mää-
rää sormenjälkijärjestelmien viitetietojen saa-
tavilla olosta ja viitetietojen sisällöstä. Artik-
lan mukaan sopimuspuolet ovat velvollisia 
varmistamaan, että rikosten torjumiseksi ja 
tutkimiseksi perustettujen kansallisten auto-
maattisten sormenjälkien tunnistamisjärjes-
telmien tietokantojen viitetiedot ovat saata-
villa. Viitetiedot saavat sisältää ainoastaan 
sormenjälkitiedot ja tunnuksen, eivät kohde-
henkilön välittömän tunnistamisen mahdol-
listavia tietoja. Jos viitetieto on sellainen, että 
sitä ei voida yhdistää kehenkään henkilöön, 
ns. pimeä näyte, se tulee olla tunnistettavissa 
sellaiseksi. 

Suomessa sormenjälkien tallentamisesta 
säädetään pakkokeinolain 6 luvun 4 §:ssä. 
Poliisimies saa ottaa rikoksesta epäillystä 
henkilöstä sormenjäljen. Viitetietojen voi-
daan katsoa kuuluvan osana perusrekisteriin 
(poliisiasiain tietojärjestelmän tuntomerkki-
tietoihin), minkä vuoksi ne eivät vaadi erillis-
tä kansallista sääntelyä.  

9 artikla. Sormenjälkitietojen automaatti-

nen haku. Artikla sisältää määräykset auto-
maattisesta hakujärjestelmästä sormenjälki-
viitetiedostojen avulla sormenjälkien vertai-
lemiseksi rikosten torjumista ja tutkimista 
varten.  

Artiklan 1 kohdan mukaan sopimuspuolen 
tulee sallia muiden sopimuspuolten artiklan 
11 mukaisille kansallisille yhteyspisteille ri-
kosten torjumista ja tutkimista varten pääsy 
ja oikeus tehdä automaattisia hakuja sormen-
jälkiä vertailemalla omaan, tätä tarkoitusta 
varten perustettuun, automaattisen sormen-
jälkien tunnistusjärjestelmän viitetietoihin. 
Hakuoikeutta voi käyttää vain yksittäistapa-
uksessa ja haun suorittavan sopimuspuolen 
kansallisen lainsäädännön mukaisesti.  

Artiklan 2 kohdan mukaan sormenjälkitie-
tojen täysi vastaavuus haun tehneen sopi-
muspuolen hallussa olevan viitetiedon kanssa 
tapahtuu haun tehneen kansallisen yhteyspis-
teen toimesta automaattisesti lähetettyjen sel-
laisten viitetietojen perustella joita tarvitaan 
ehdottomaan vastaavuuteen. 

10 artikla. Muiden henkilötietojen ja mui-
den tietojen lähettäminen. Artikla määrää ti-
lanteesta, jolloin sormenjälkien vastaavuus 
on todettu automaattisen hakujärjestelmän 
avulla. Tällöin viitetietoihin liittyvien mui-
den henkilötietojen ja muiden tietojen lähet-
tämisessä noudatetaan kansallista lainsäädän-
töä, mukaan lukien oikeusapua koskevat 
säännökset. 

Sopimuksen määräykset eivät vaikuta Suo-
men sormenjälkien tallettamista koskevaan 
lainsäädäntöön. Poliisirekisterilain 37 § 
mahdollistaa sopimuksen 10 artiklassa tar-
koitettujen Suomen lainsäädännön periaattei-
den mukaisesti kerättyjen sormenjälkitietojen 
luovuttamisen. 

11 artikla. Kansallinen yhteyspiste ja täy-
täntöönpanosopimus. Artikla sisältää määrä-
ykset kansallisen yhteyspisteen nimeämisestä 
tiedonvaihtoa varten sekä täytäntöönpanoso-
pimuksesta.  

Artiklan 1 kohdan mukaan jokainen sopi-
muspuoli nimeää kansallisen yhteyspisteen 
sormenjälkien viitetietojen automaattista ha-
kua ja vertailua varten. Kansallisen yhteys-
pisteen toimivaltuudet määritellään kansalli-
sessa lainsäädännössä.  

Artiklan 2 kohdan mukaan sormenjälkien 
automaattisen haun ja vertailun teknisistä yk-
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sityiskohdista sovitaan erikseen täytäntöön-
panosopimuksessa.  

Suomessa artiklan tarkoittamana kansalli-
sena yhteyspisteenä toimisi kansainvälisestä 
rikospoliisiyhteistyöstä vastaava keskusri-
kospoliisi. Tulli- ja rajavartiolaitos voivat 
pyytää sormenjälkitietoja yhteyspisteeltä nii-
den rikosten estämiseksi ja selvittämiseksi, 
joiden osalta ne ovat toimivaltaisia.  

12 artikla. Ajoneuvorekisteritietojen auto-
maattinen haku. Artikla määrää ajoneuvore-
kisteritietojen vaihdosta rikosten torjumiseksi 
ja tutkimiseksi sopimuspuolten välillä sekä 
kansallisen yhteyspisteen nimeämisestä tie-
donvaihtoa varten.  

Artiklan 1 kohdan mukaan sopimuspuoli 
antaa artiklan 2 kohdan mukaisille kansalli-
sille yhteyspisteille suoran pääsyn ja auto-
maattisen hakuoikeuden sopimuksessa mää-
riteltyihin ajoneuvorekisteritietoihin rikosten 
torjumiseksi ja tutkimiseksi sekä tuomiois-
tuinten ja syyttäjien toimivaltaan kuuluviin 
muihin rikoksiin liittyen sekä yleisen järjes-
tyksen ja turvallisuuden ylläpitämiseksi. Ha-
kuja voidaan tehdä vain yksittäistapauksissa 
ja ainoastaan tiedoista, jotka koskevat omis-
tajaa tai haltijaa ja ajoneuvoa. Haku voidaan 
suorittaa vain täydellistä ajoneuvon tunnis-
tusnumeroa tai täydellistä rekisteritunnusta 
käyttäen ja haun tekevän sopimuspuolen 
kansallista lainsäädäntöä noudattaen.  

Artiklan 2 kohdan mukaan jokainen sopi-
muspuoli nimeää kansallisen yhteyspisteen 
ajoneuvorekisteritietoja koskevia automaatti-
sia hakuja varten. Kansallisen yhteyspisteen 
toimivaltuudet määritellään kansallisessa 
lainsäädännössä. Hakujen teknisistä yksityis-
kohdista sovitaan erikseen täytäntöönpano-
sopimuksessa. 

Suoran pääsyn antaminen toisen sopimus-
valtion viranomaiselle on muutos nykytilan-
teeseen, jossa ajoneuvoa koskevaa tietoa jou-
dutaan erikseen pyytämään. Suomessa ajo-
neuvorekisteri on ajoneuvohallintokeskuksen 
(AKE) ylläpitämä rekisteri, josta myös ylei-
söllä on oikeus saada tietoja. Esitys sisältää 
ehdotuksen ajoneuvohallintokeskuksen tielii-
kenteen tietojärjestelmää koskevan ajoneuvo-
liikennerekisteristä annetun lain 17 §:n muu-
tokseksi. 

Artiklan 2 kohdassa tarkoitettu kansallinen 
yhteyspiste tulevia hakuja varten on sama 

kuin artiklan 1 kohdassa tarkoitettu hakuja 
tekevä kansallinen yhteyspiste. Kun sama 
kansallinen yhteyspiste tekee myös hakuja, 
sen on oltava poliisiviranomainen eli kan-
sainvälisestä rikospoliisiyhteistyöstä vastaava 
keskusrikospoliisi. Suomessa kansallisen yh-
teyspisteen toimivaltuuksista voidaan katsoa 
säädettävän kansallisesti ajoneuvoliikennere-
kisteristä annetun lain 16 §:ssä, jossa on 
säännökset poliisin oikeudesta luovuttaa 
edelleen ajoneuvoliikennerekisterin tietoja. 
Sopimuspuolten viranomaisten suorakäyttö 
toteutettaneen Suomessa poliisiliittymän 
kautta, jolloin poliisi rakentaisi yhteydet po-
liisiliittymästä ulkomaille. Sopimuspuolten 
käyttöoikeuksien hallinnan hoitaisi poliisi ja 
lokitietojen kirjauksen (artikla 39) hoitaisi 
rekisterinpitäjänä toimiva ajoneuvohallinto-
keskus. Tulli- ja rajavartiolaitos voivat pyy-
tää ajoneuvoja koskevia tietoja yhteyspisteel-
tä niiden rikosten estämiseksi ja selvittämi-
seksi, joiden osalta ne ovat toimivaltaisia. 

13 artikla. Muiden kuin henkilötietojen lä-
hettäminen. Artikla sisältää määräykset mui-
den kuin henkilötietojen lähettämiseksi suur-
ten joukkotapahtumien yhteydessä rikosten 
tai uhkaavan vaaran torjumiseksi. Artiklan 
mukaan merkittävien rajat ylittäviä vaikutuk-
sia sisältävien suurtapahtumien yhteydessä, 
sopimuspuolet, kansallista lainsäädäntöään 
noudattaen, lähettävät toisilleen sekä pyyn-
nöstä että omasta aloitteestaan muita kuin 
henkilötietoja rikosten torjumiseksi sekä 
yleisen turvallisuuden ja järjestyksen ylläpi-
tämiseksi. Artikla mainitsee esimerkkinä 
suurista joukkotapahtumista merkittävät ur-
heilutapahtumat ja Eurooppa neuvoston ko-
koukset. 

14 artikla. Henkilötietojen lähettäminen. 
Artikla sisältää määräykset henkilötietojen 
lähettämistä suurten joukkotapahtumien yh-
teydessä rikosten tai uhkaavan vaaran torju-
miseksi. Artikla määrää myös lähetettyjen 
henkilötietojen käsittelystä. 

Artiklan 1 kohdan mukaan merkittävien ra-
jat ylittäviä vaikutuksia sisältävien suurta-
pahtumien yhteydessä, sopimuspuolet, kan-
sallisen lainsäädäntönsä mukaisesti, lähettä-
vät toisilleen sekä pyynnöstä että omasta 
aloitteestaan henkilötietoja rikosten torjumi-
seksi sekä yleistä turvallisuutta ja järjestystä 
uhkaavan vaaran torjumiseksi. Edellytyksenä 
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henkilötietojen lähettämiselle on, että lain-
voimaisten tuomioiden tai muiden tosiasioi-
den perusteella on syytä olettaa, että henkilö 
tekee rikoksia kyseissä tilaisuudessa tai 
muodostaa uhan yleiselle turvallisuudelle tai 
järjestykselle. 

Artiklan 2 kohdan mukaan henkilötietoja 
saa ainoastaan käsitellä siihen tarkoitukseen 
ja sen joukkotapahtuman yhteydessä johon 
ne on artiklan 1 kohdan mukaisesti lähetetty. 
Lähetetyt tiedot tulee hävittää välittömästi 
sen jälkeen kun artiklan 1 kohdan mukaiset 
päämäärät on saavutettu tai niitä ei voida 
enää saavuttaa, kuitenkin viimeistään vuoden 
kuluttua. 

Suomen voimassa oleva lainsäädäntö ra-
joittaa poliisin oikeuden pyytää rikosrekiste-
ritietoja vain pakkokeinotilanteisiin. Hallitus 
ei ehdota Suomen lainsäädännön muuttamis-
ta artiklan määräysten vuoksi, koska artiklan 
mukaisessa tietojen vaihdossa sovelletaan 
kansallista lainsäädäntöä eikä Prümin sopi-
muksen tarkoituksena ole muuttaa niitä peri-
aatteita, joiden mukaisesti kansallisesti kerä-
tään tietoja. Suomen osalta artiklan nojalla 
siis luovutettaisiin vain sellaisia tietoja, joi-
den saanti vastaaviin kansallisiin tarkoituk-
siin on Suomen nykyisen lainsäädännön mu-
kaan sallittua. Tällaisia tietoja voisivat olla 
esimerkiksi sellaiset poliisirekisterien tiedot, 
joiden luovuttaminen on poliisirekisterilain 
37 §:n nojalla sallittua. 

15 artikla. Kansallinen yhteyspiste. Artikla 
sisältää määräykset kansallisen yhteyspisteen 
nimeämisestä tiedonvaihtoa varten. Artiklan 
mukaan jokainen sopimuspuoli nimeää kan-
sallisen yhteyspisteen suurten joukkotapah-
tumien yhteydessä tapahtuvien muiden kuin 
henkilötietojen ja henkilötietojen välittämistä 
varten. Kansallisen yhteyspisteen toimival-
tuudet määritellään kansallisessa lainsäädän-
nössä. Suomen osalta kansallisena yhteyspis-
teenä toimisi kansainvälisestä rikospoliisiyh-
teistyöstä vastaava keskusrikospoliisi. 

 
III luku.  Toimenpiteet terrorismirikosten 

torjumiseksi 

16 artikla. Tietojen lähettäminen terroris-
mirikosten torjumiseksi. Artikla määrää mah-
dollisuudesta luovuttaa henkilötietoja toiselle 
sopimuspuolelle pyytämättäkin jos on syytä 

olettaa asianomaisen henkilön syyllistyvän 
sellaisiin rikoksiin, joista määrätään terro-
rismin torjumisesta tehdyn neuvoston puite-
päätöksen (2002/475/YOS) 1—3 artiklassa. 
Lisäksi artikla sisältää määräyksiä kansalli-
sen yhteyspisteen nimeämisestä.  

Artiklan 1 kohdan mukaan sopimuspuolet 
voivat lähettää toistensa kansallisille yhteys-
pisteille kansallisen lainsäädäntönsä mukai-
sesti yksittäistapauksissa artiklan 2 kohdassa 
lueteltuja tietoja ilman pyyntöäkin jos sen 
katsotaan olevan tarpeen kun tiettyjen käytet-
tävissä olevien tietojen perusteella on syytä 
olettaa, että asianomaiset henkilöt ryhtyvät 
sellaisiin rikoksiin, joista säädetään Euroo-
pan neuvoston terrorismin torjumiseksi teh-
dyn puitepäätöksen (2002/475/YOS) 1—3 
artiklassa.  

Artiklan 2 kohdan mukaan lähetettäviä tie-
toja ovat nimet, etunimet, syntymäaika ja -
paikka, sekä perusteet 1 kohdan mukaiselle 
olettamukselle henkilön ryhtymisestä rikok-
siin.  

Artiklan 3 kohdan mukaan jokainen sopi-
muspuoli nimeää kansallisen yhteyspisteen 
artiklan mukaisten tietojen vaihtamista var-
ten. Kansallisen yhteyspisteen toimivaltuudet 
määritellään kansallisessa lainsäädännössä.  

Artiklan 4 kohdan mukaan tietoja lähettävä 
viranomainen voi kansallisen lainsäädäntön-
sä nojalla sitovasti määritellä ne ehdot, joi-
den mukaisesti vastaanottava viranomainen 
voi käyttää lähetettäviä tietoja. Määräys kuu-
luu lainsäädännön alaan, mutta vastaa kan-
sainvälisen rikosoikeusapulain 27 §:n 2 mo-
mentissa omaksuttuja periaatteita.  

Poliisirekisterilain 37 § mahdollistaa sopi-
muksen 16 artiklassa tarkoitetun tietojen luo-
vuttamisen. Kansallisena yhteyspisteenä toi-
misi terrorismin torjumisesta vastaava suoje-
lupoliisi. 

17 artikla. Lennon turvahenkilöt. Artikla 
sisältää määräykset lennon turvahenkilöistä 
(Air Marshals) ja velvollisuudesta ilmoittaa 
toiselle sopimuspuolelle niiden käytöstä.  

Artiklan 1 kohdan mukaan jokainen sopi-
muspuoli päättää kansallisesti lennon turva-
henkilöiden käytöstä maassaan rekiste-
röidyissä ilma-aluksissa. Lennon turvahenki-
löiden käytössä noudatetaan 7 päivänä joulu-
kuuta 1944 tehtyä Chicagon kansainvälisen 
siviili-ilmailualan yleissopimusta (SopS 
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11/49) ja sen liitteitä sekä sen soveltamisesta 
tehtyjä asiakirjoja. Ilma-aluksen päällikön 
valtuuksien osalta on huomioitava 14 päivä-
nä syyskuuta 1963 tehty rangaistavia ja tiet-
tyjä muita ilma-aluksissa tehtyjä tekoja kos-
keva Tokion sopimus (SopS 22/1971). Näi-
den erikseen mainittujen kansainvälisten so-
pimusten lisäksi tulee noudattaa muita sopi-
muspuolta sitovia kansainvälisoikeudellisia 
sääntöjä.  

Artiklan 2 kohdan mukaan sopimuksen 
mukaisessa tarkoituksessa toimivien lennon 
turvahenkilöiden tulee olla poliisivirkamiehiä 
tai vastaavan koulutuksen saaneita valtion 
palveluksessa olevia henkilöitä, joiden tehtä-
vänä on ylläpitää ilma-aluksen turvallisuutta. 

 Artiklan 3 kohdan mukaan sopimuspuolet 
tekevät yhteistyötä lennon turvahenkilöiden 
koulutuksessa ja heidän varusteita koskevissa 
kysymyksissä.  

Artiklan 4 kohdan mukaan lennon turva-
henkilön lähettävän sopimuspuolen yhteys- 
ja koordinaatiopisteen tulee ilmoittaa kirjalli-
sesti, vähintään 3 päivää ennen kyseistä len-
toa, turvahenkilön käytöstä toisen sopimus-
puolen, jonka lentokentälle tai lentokentältä 
lento tehdään, yhteys- ja koordinaatiopisteel-
le. Poikkeuksena on akuutti vaaratilanne, jol-
loin ilmoitus on annettava viivytyksettä pää-
sääntöisesti ennen ilma-aluksen laskeutumis-
ta.  

Artiklan 5 kohdan mukaan ilmoitus lennon 
turvahenkilön käytöstä on käsiteltävä luotta-
muksellisesti. Ilmoituksen tulee sisältää so-
pimuksen 1 liitteessä mainitut tiedot. Näitä 
tietoja ovat operaation aikataulu, lentotiedot, 
lennon turvahenkilöiden määrä ja nimet, pas-
sin numerot, aseita ja ammuksia koskevat 
tiedot, sekä tieto muista tehtävän suorittami-
seen tarvittavista varusteista. Sopimuspuolet 
voivat erikseen sopia liitteen muuttamisesta.  

Suomen lainsäädännössä ei ole säännöksiä 
lennon turvahenkilöistä. Valtioneuvoston ja 
eduskunnan linjausten mukaisesti turvahen-
kilöitä ei aiota ottaa ainakaan nykyisissä olo-
suhteissa käyttöön suomalaisissa ilma-
aluksissa. Artiklan määräykset kuuluvat lain-
säädännön alaan. 

18 artikla. Virka-aseiden, ammusten ja 
muiden varusteiden hallussapito. Artikla 
määrää virka-aseiden, ammusten ja muiden 
varusteiden mukana hallussapidosta.  

Artiklan 1 kohdan mukaan sopimuspuolen 
on myönnettävä lennon turvahenkilöille toi-
sen sopimuspuolen pyynnöstä yleinen lupa 
virka-aseiden, ammusten ja muiden tarvitta-
vien varusteiden hallussapitoon sopimuspuo-
len lentoasemilta ja lentoasemille tehtäviä 
lentoja varten. Luvan tulee käsittää sekä vir-
ka-aseiden ja ammusten viemisen ilma-
aluksiin että 2 kohdan mukaisesti kyseisen 
sopimuspuolen lentoaseman turva-alueille, 
joille ei ole yleistä pääsyä.  

Artiklan 2 kohta säätää virka-aseiden ja 
ammusten hallussapidon edellytyksistä. Ilma-
aluksesta saa poistua virka-aseiden ja am-
musten kanssa toisen sopimuspuolen lento-
asemalle tai oleskella lentoaseman turva-
alueilla, joille ei ole yleistä pääsyä, ainoas-
taan kyseisen sopimuspuolen toimivaltaisen 
kansallisen viranomaisen edustajan seurassa. 
Hallussa pidetyt virka-aseet ja ammukset va-
rastoidaan välittömästi ilma-aluksesta pois-
tumisen jälkeen saattajan paikalla ollessa 
turvallisesti kansallisen viranomaisen määrit-
tämään valvottuun luovutuspaikkaan. 

Aseet ja ammukset tulee sopimuksen mu-
kaan luovuttaa välittömästi maahantulon jäl-
keen kohdemaan viranomaisten säilytettä-
väksi turvallisessa paikassa. Suomen voimas-
sa oleva lainsäädäntö ei sääntele aseistettujen 
lennon turvahenkilöiden käyttöä ilma-
aluksissa. Lennon turvallisuusvartijoiden 
aseiden maahantuonti, maastavienti ja hallus-
sapito kuuluvat Suomessa ampuma-
aselainsäädännön soveltamisalaan. Tuotaessa 
ampuma-aseita maahan niille pitää lähtökoh-
taisesti hankkia asianmukaiset siirto- ja hal-
lussapitoluvat erikseen kutakin tapausta var-
ten. Lennon turvahenkilöiden ohjaamiseen 
toimivaltaisia kansallisia viranomaisia olisi-
vat poliisi-, tulli- ja rajavartioviranomaiset. 

Voimaansaattamislain 2 §:ään ja ampuma-
aselain 17 §:ään ehdotetaan otettavaksi sään-
nökset lennon turvahenkilöiden oikeudesta 
kantaa ampuma-asetta ja muuta voimankäyt-
tövälinettä.   

19 artikla. Kansallinen yhteys- ja koordi-
naatiopiste. Artikla määrää nimeämään kan-
sallisen yhteys- ja koordinaatiopisteen lennon 
turvahenkilöiden käyttöä varten. Suomessa 
kansallisena yhteys- ja koordinaatiopisteenä 
toimisi valtioneuvoston asetuksella määrätty 
poliisiyksikkö, jonka olisi tarpeen mukaan 



 HE 243/2006 vp 
  

 

21

tiedotettava muita poliisiyksiköitä sekä tulli-, 
rajavartio- ja ilmailuviranomaisia.  
 
IV luku.  Toimenpiteet laittoman muutto-

liikkeen torjumiseksi. 

20 artikla. Asiakirja-asiantuntijat. Artikla 
sisältää määräykset asiakirja-asiantuntijoiden 
lähettämisestä laittoman muuttoliikkeen läh-
tö- ja kauttakulkuvaltioihin.  

Artiklan 1 kohdan mukaan sopimuspuolet 
sopivat yhteisen tilannearvion perusteella 
asiakirja- siantuntijoiden lähettämisestä lait-
toman muuttoliikkeen lähtö- ja kauttakulku-
valtioihin. Sopimuspuolten on otettava huo-
mioon Euroopan unionin neuvoston asetus 
(EY/377/2004, 19.2.2004) maahanmuutto-
alan yhteysverkoston perustamisesta.  

Artiklan 2 kohdan mukaan asiakirja-
asiantuntijoiden toiminnan pohjalta, sopi-
muspuolet toimittavat toisilleen säännöllises-
ti kansallista lainsäädäntöään noudattaen tie-
toja laittomasta muuttoliikkeestä.  

Artiklan 3 kohdan mukaan lähettäessään 
asiakirja-asiantuntijoita, sopimuspuolet voi-
vat määrätä konkreettisia toimenpiteitä var-
ten sopimuspuolen, joka huolehtii koordinaa-
tiosta. Koordinaatiota voidaan rajoittaa ajalli-
sesti. 

21 artikla. Asiakirja-asiantuntijoiden teh-
tävät. Artikla luettelee tehtävät, joita asiakir-
ja-asiantuntijoilla erityisesti on.  

Artiklan 1 kohdan 1 alakohdan mukaan 
asiakirja-asiantuntijat neuvovat ja kouluttavat 
sopimuspuolten ulkomaanedustustoja passi- 
ja viisumiasioissa, erityisesti liittyen väären-
nettyjen ja väärien asiakirjojen tunnistami-
seen, sekä asiakirjojen väärinkäyttöön ja lait-
tomaan muuttoliikkeeseen. Artiklan 1 koh-
dan 2 alakohdan mukaan asiakirja-
asiantuntijat neuvovat ja kouluttavat kulje-
tusyhtiöitä niistä väärien ja väärennettyjen 
asiakirjojen sekä maahantulomääräysten tun-
nistamiseen liittyvistä velvollisuuksista, joita 
niille on asetettu Schengenin yleissopimuk-
sessa (SopS 23/2001) ja Chicagon kansainvä-
lisen siviili-ilmailusopimuksen (SopS 11/49) 
liitteessä 9. Artiklan 1 kohdan 3 alakohdan 
mukaan asiakirja-asiantuntijat neuvovat ja 
kouluttavat myös rajatarkastuksista vastuussa 
olevia viranomaisia ja laitoksia. Artiklan 
mukaan näillä asiakirja-asiantuntijoiden teh-

täviä koskevilla määräyksillä ei ole vaikutus-
ta sopimuspuolten ulkomaanedustustojen 
taikka rajatarkastuksista vastaavien viran-
omaisten toimivaltuuksiin. 

22 artikla. Kansalliset yhteys- ja koordi-
naatiopisteet. Artikla määrää kansallisten yh-
teys- ja koordinaatiopisteiden nimeämisestä 
asiakirja-asiantuntijatoimintaa varten. Artik-
lan mukaan kansalliset yhteys- ja koordinaa-
tiopisteet toimivat välittäjinä sovittaessa 
asiakirja-asiantuntijoiden lähettämisestä sekä 
neuvonta- ja koulutustoimenpiteistä.  

Suomessa kansallisena yhteys- ja koordi-
naatiopisteenä toimisi rikoslaboratoriotoi-
minnasta vastaava keskusrikospoliisi, joka 
toimisi yhteistyössä muun muassa rajavartio-
laitoksen asiakirja-asiantuntijoiden kanssa. 

23 artikla. Avustaminen maahanmuuttaji-
en palauttamistoimenpiteissä. Artikla määrää 
avustamisesta maahanmuuttajien palautta-
mistoimenpiteissä, mukaan lukien yhteiset 
palautuslennot ja sopimuspuolten mahdolli-
suus palauttaa maahanmuuttajia toisen sopi-
muspuolen alueen kautta sekä yhteyspisteen 
nimeämisestä.  

Artiklan 1 kohdan mukaan sopimuspuolet 
avustavat toisiaan maahanmuuttajien palaut-
tamistoimenpiteissä ottaen huomioon Euroo-
pan unionin neuvoston päätös (2004/573/EY, 
29.4.2004) yhteisten lentojen järjestämisestä 
henkilökohtaisen maastapoistamispäätöksen 
saaneiden kolmansien maiden kansalaisten 
poistamiseksi kahden tai useamman jäsenval-
tion alueelta sekä Euroopan unionin neuvos-
ton direktiivi (2003/110/EY, 25.3.2003) 
avunannosta kauttakulkutilanteissa lentoteit-
se tapahtuvien palauttamistoimenpiteiden yh-
teydessä. Sopimuspuolten tulee ajoissa tie-
dottaa toisilleen suunnitelluista palautuksista 
ja tarjota mahdollisuuksin mukaan mahdolli-
suus osallistua niihin. Yhteisten palauttamis-
ten yhteydessä sopimuspuolet sopivat palau-
tettavien henkilöiden saattamisesta ja turval-
lisuustoimista.  

Artiklan 2 kohdan mukaan sopimuspuoli 
saa kuljettaa palautettavia henkilöitä toisen 
sopimuspuolen alueen läpi jos se on tarpeel-
lista. Tällöin se sopimuspuoli, jonka alueen 
kautta palauttaminen tapahtuisi, päättää pa-
lauttamistoimenpiteestä. Tässä päätöksessä 
määritellään palauttamistoimenpiteen täytän-
töönpanomääräykset sekä tarvittaessa ne 
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kansallisen lainsäädännön mukaiset pakko-
keinot, joita palautettavaan henkilöön voi-
daan kohdistaa.  

Artiklan 3 kohdan mukaan palauttamistoi-
menpiteiden suunnittelua ja täytäntöönpanoa 
varten sopimuspuolet nimeävät kansalliset 
yhteyspisteet. Asiantuntijoiden tulee kokoon-
tua säännöllisesti työryhmänä, jonka tarkoi-
tuksena on arvioida aikaisempia operaatiota 
ja huomioida ne jatkosuunnittelussa ja täy-
täntöönpanossa sekä tutkia kaikki mahdolli-
set kohdan 2 mukaiseen kauttakulkuun liitty-
vät ongelmat ja löytää niille ratkaisu. 

Yhteisten palautuslentojen järjestämistä 
koskevat määräykset perustuvat voimassa 
olevaan yhteisön lainsäädäntöön (neuvoston 
päätös 2004/573/EY yhteisten palautuslento-
jen järjestämisestä sekä neuvoston direktiivi 
2003/110/EY avustamisesta lentoteitse ta-
pahtuvissa palautuksissa). Sopimuksen 23 ar-
tiklan 2 kohta sisältämä palautusmenettely 
toisen sopimusvaltion kautta on uudentyyp-
pinen menettely. Sopimuskohdan voidaan 
tulkita tarkoittavan muulla tavoin kuin yhtei-
sillä palautuslennoilla tapahtuvia palautuksia 
eli muuten lentoteitse tai sopimusvaltion 
maa- tai merialueen kautta tapahtuvia palau-
tuksia. 

Ulkomaalaislakiin ehdotetaan otettavaksi 
säännökset maastapoistamisen toteuttamises-
ta Suomen alueen kautta. Säännöksillä paitsi 
saatettaisiin kansallisesti voimaan Prümin 
sopimuksen asianomaiset määräykset myös 
täydennettäisiin avunantoa kauttakulkutilan-
teissa lentoteitse tapahtuvien palauttamistoi-
menpiteiden yhteydessä koskevan direktiivin 
implementointia. Suomessa kansallisena yh-
teyspisteenä toimisi valtioneuvoston asetuk-
sella määrätty poliisi- tai rajavartioyksikkö, 
jonka olisi tarpeen mukaan tiedotettava muita 
poliisi- ja rajavartioyksiköitä sekä muita vi-
ranomaisia. 
 
V Luku.  Muut yhteistyön muodot 

24 artikla. Yhteiset operaatiot. Artikla 
määrää yhteisistä operaatioista, joissa toisen 
sopimuspuolen viranomaisten edustajat teke-
vät operatiivista yhteistyötä toisen sopimus-
puolen alueella yleisen järjestyksen ja turval-
lisuuden ylläpitämiseksi ja rikosten torjumi-
seksi.  

Artiklan 1 kohdan mukaan sopimuspuolet 
voivat poliisiyhteistyön tehostamiseksi jär-
jestää yleisen turvallisuuden ja järjestyksen 
ylläpitämiseksi sekä rikosten torjumiseksi 
yhteisiä partioita ja muita operaatioita, joissa 
muiden sopimuspuolten virkamiehet tai muut 
valtion palveluksessa olevat osallistuvat toi-
sen sopimuspuolen alueella tapahtuviin ope-
raatioihin.  

Artiklan 2 kohdan mukaan isäntävaltio voi 
kansallisen lainsäädäntönsä mukaisesti ja lä-
hettävän valtion suostumuksella antaa mui-
den sopimuspuolten virkamiehille oikeuden 
käyttää alueellista toimivaltaa yhteisen ope-
raation puitteissa. Isäntävaltio voi myös 
myöntää toisen sopimuspuolen virkamiehille 
oikeuden käyttää alueellaan lähettävän valti-
on lainsäädännön mukaisia toimivaltuuksia. 
Tällaista toimivaltaa voidaan käyttää vain 
isäntävaltion virkamiesten johdolla ja pää-
sääntöisesti heidän läsnä ollessaan. Toisen 
sopimuspuolen virkamiehiä sitoo tuolloin 
isäntävaltion kansallinen lainsäädäntö ja 
isäntävaltio on vastuussa heidän toimistaan.  

Artiklan 3 kohdan mukaan yhteisiin ope-
raatioihin osallistuvien virkamiesten on nou-
datettava isäntävaltion toimivaltaisen viran-
omaisen ohjeita.  

Artiklan 4 kohdan mukaan yhteistyön käy-
tännön näkökohdista sovitaan erikseen täy-
täntöönpanosopimuksessa.  

Voimaansaattamislain 4 §:ään ja ampuma-
aselain 17 §:ään ehdotetaan otettavaksi sään-
nökset yhteiseen operaatioon osallistuvan 
toisen valtion virkamiehen toimivaltuuksista 
sekä oikeudesta kantaa ampuma-asetta ja 
muuta voimankäyttövälinettä. Suomalaisia 
yhteisiin operaatioihin toisen valtion alueella 
osallistuvia virkamiehiä voisivat olla poliisi-, 
tulli- ja rajavartiomiehet. 

25 artikla. Toimenpiteet välittömän vaaran 
uhatessa. Artikla sisältää määräykset toi-
menpiteistä välittömän hengenvaaran torju-
miseksi.  

Artiklan 1 kohdan mukaan toisen sopimus-
puolen virkamiehet voivat ylittää yhteisen ra-
jan kiireellisessä tilanteessa ilman toisen so-
pimuspuolen ennakkosuostumusta suorit-
taakseen rajan läheisyydessä väliaikaisia 
toimenpiteitä välittömän henkeä tai terveyttä 
uhkaavan vaaran torjumiseksi. Toimenpiteet 
tulee suorittaa isäntävaltion kansallista lain-
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säädäntöä noudattaen.  
Artiklan 2 kohta määrittelee kiireelliseksi 

tilanteeksi sellaisen tilanteen, jossa isäntäval-
tion toimenpiteiden odottaminen voisi johtaa 
vaaratilanteen toteutumiseen.  

Artiklan 3 kohdan mukaan rajanylittävien 
virkamiesten on ilmoitettava tilanteesta vii-
pymättä isäntävaltiolle. Isäntävaltion tulee 
vahvistaa ilmoitus ja ryhtyä viipymättä tar-
peellisiin toimenpiteisiin vaaran torjumiseksi 
ja tilanteen haltuun ottamiseksi. Rajanylittä-
vät virkamiehet saavat toimia isäntävaltioissa 
vain siihen saakka kunnes isäntävaltio on 
ryhtynyt tarpeellisiin toimenpiteisiin vaaran 
torjumiseksi. Rajanylittäviä virkamiehiä sito-
vat isäntävaltion viranomaisten ohjeet.  

Artiklan 4 kohdan mukaan sopimuspuolet 
määrittelevät erillisessä sopimuksessa ne vi-
ranomaiset, joille artiklan 3 kohdan mukai-
nen ilmoitus on viipymättä tehtävä. Ra-
janylittäviä virkamiehiä sitovat tämän artik-
lan määräykset sekä isäntävaltion lainsäädän-
tö.  

Artiklan 5 kohdan mukaan isäntävaltio on 
vastuussa rajanylittävien virkamiesten toi-
menpiteistä. 

Voimaansaattamislain 5 §:ään ja ampuma-
aselain 17 §:ään ehdotetaan otettavaksi sään-
nökset välittömässä vaaratilanteessa toimivan 
toisen valtion virkamiehen toimivaltuuksista 
sekä oikeudesta kantaa ampuma-asetta ja 
muuta voimankäyttövälinettä. Suomalaisia 
rajanylittäviä virkamiehiä voisivat olla polii-
si-, tulli- ja rajavartiomiehet. 

26 artikla. Avustaminen joukkotapahtu-
missa, katastrofeissa ja vakavissa onnetto-
muuksissa. Artiklan mukaan sopimuspuolten 
toimivaltaisten viranomaisten tulee avustaa 
toisiaan kansallisen lainsäädäntönsä mukai-
sesti suurten tapahtumien ja muiden vastaa-
vien suurten tapahtumien, katastrofien ja va-
kavien onnettomuuksien sattuessa. Artikla si-
sältää määräykset siitä, miten avustaminen 
tapahtuu. Sopimuspuolet ilmoittavat toisil-
leen niin aikaisin kuin mahdollista sellaisista 
tilanteista, joilla on rajat ylittäviä vaikutuksia 
sekä välittävät niihin liittyviä olennaisia tie-
toja (artiklan 1 kohdan 1 alakohta). Tällaisis-
sa tilanteissa sopimuspuolet suorittavat ja 
koordinoivat alueellaan tarvittavat poliisi-
toimenpiteet (artiklan 1 kohdan 2 alakohta). 
Lisäksi se sopimuspuoli, jonka alueella tilan-

ne tapahtuu, voi pyytää muita sopimuspuolia 
auttamaan lähettämällä virkamiehiä, erikois-
asiantuntijoita ja neuvonantajia sekä tarvitta-
via varusteita (artiklan 1 kohdan 3 alakohta). 
Tämän artiklan määräykset eivät vaikuta so-
pimuspuolten kansainvälisiin sopimuksiin, 
jotka koskevat keskinäistä avunantoa kata-
strofitilanteissa. Artiklassa tarkoitetussa 
avunannossa ei ole kysymys toimivaltuuksi-
en käytöstä toisen valtion alueella. 

Poliisirekisterilain 37 § mahdollistaa sopi-
muksen 26 artiklassa tarkoitetun tietojen luo-
vuttamisen. Poliisilain 53 §:n 1 momentissa 
säädetään poliisin antamasta virka-avusta 
vieraan valtion poliisille viittaamalla muun 
muassa Suomea velvoittavassa kansainväli-
sessä sopimuksessa sovittuun. Suomalaisia 
avustavia viranomaisia voisivat olla poliisi-, 
tulli- ja rajavartioviranomaiset. 

27 artikla. Pyynnöstä tapahtuva yhteistyö. 
Artikla määrää pyynnöstä tapahtuvasta yh-
teistyöstä.  

Artiklan 1 kohdan mukaan sopimuspuolten 
toimivaltaiset viranomaiset antavat pyynnös-
tä toisilleen tukea toimivaltuuksiensa puit-
teissa ja kansallisen lainsäädäntönsä mukai-
sesti.  

Artiklan 2 kohdan mukaan viranomaiset 
tukevat toisiaan Schengenin yleissopimuksen 
39 artiklan 1 kohdan 1 lauseen mukaisesti. 
Kohdassa määritellään ne tavat, joilla tukea 
erityisesti annettaan. Viranomaiset tukevat 
toisiaan toteamalla tieliikenne- ja vesiliiken-
neajoneuvojen ja ilma-alusten omistajan ja 
haltijan sekä selvittämällä ohjaajan ja kuljet-
tajan, sikäli kuin se ei jo sisälly 12 artiklaan. 
Tukea annetaan myös hankkimalla tiedot 
ajokorteista, laivurinkirjoista ja niihin verrat-
tavissa olevista toimiluvista, vahvistamalla 
henkilön olinpaikan ja asuinpaikan, tarkista-
malla oleskeluluvan perusteet, toteamalla 
puhelinliittymän omistajat ja muiden tele-
kommunikaatiolaitteiden haltijat, sikäli kuin 
tietoihin on julkinen pääsy, vahvistamalla 
henkilöllisyyden, selvittämällä esineiden, 
esimerkiksi aseiden, moottoriajoneuvojen ja 
vesiajoneuvojen alkuperän, hankkimalla tie-
toja poliisin tietokannoista ja poliisin asiapa-
pereista sekä tietoja viranomaisten julkisista 
rekistereistä, ilmoittamalla välittömästi aseis-
ta tai räjähdysaineista sekä raha- tai arvopa-
periväärennöksistä, tiedottamalla rajat ylittä-
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vien tarkkailutoimenpiteiden, takaa-
ajotilanteiden ja valvottujen läpilaskujen käy-
tännön toteutuksista ja määrittelemällä henki-
lön valmius antaa tietoja.  

Artiklan 3 kohta määrää, että jos pyynnön 
saanut viranomainen ei vastaa pyynnön täyt-
tämisestä, hän ohjaa pyynnön edelleen toimi-
valtaiselle viranomaiselle ja tiedottaa tästä 
pyynnön tehneelle viranomaiselle. Toimival-
tainen viranomainen täyttää pyynnön ja välit-
tää pyytävälle viranomaiselle tuloksen. 

Viranomaisten toiminnan julkisuudesta an-
netun lain 30 §:stä seuraa, että jos suomalai-
nen viranomainen voi luovuttaa salassa pi-
dettävän tiedon suomalaiselle lainvalvontavi-
ranomaiselle, se voi luovuttaa saman tiedon 
Prümin sopimuksen perusteella myös toisen 
valtion lainvalvontaviranomaiselle. Sama 
koskee myös tilannetta, jossa suomalainen 
lainvalvontaviranomainen voi luovuttaa tie-
don toiselle suomalaiselle lainvalvontaviran-
omaiselle. Estettä sille, että suomalaisen vi-
ranomaisen tietojen luovuttaminen tapahtuu 
suomalaisen lainvalvontaviranomaisen väli-
tyksellä, ei ole. Ajoneuvoliikennerekisterin 
tietojen edelleen luovuttamisesta on säädetty 
erikseen ajoneuvoliikennerekisteristä annetun 
lain 16 §:ssä. Kansainvälisen rikosoikeusapu-
lain 25 a §:n 1 momentissa säädetään salassa 
pidettävien tietojen luovuttamisesta oikeus-
apupyynnön perusteella. Artiklaan perustuva 
tietojen luovuttaminen tapahtuu kansallisen 
lainsäädännön mukaisesti, joten esimerkiksi 
erityiset kansalliset tietojen käyttötarkoitus-
rajoitukset pysyvät voimassa. Artiklassa 
mainittujen julkisten tietojen luovuttaminen 
ei edellytä erityistä sääntelyä. 

Poliisirekisterilain 37 § mahdollistaa sopi-
muksen 27 artiklassa tarkoitetun tietojen luo-
vuttamisen. Poliisilain 53 §:n 1 momentissa 
säädetään poliisin antamasta virka-avusta 
vieraan valtion poliisille viittaamalla muun 
muassa Suomea velvoittavassa kansainväli-
sessä sopimuksessa sovittuun. Suomalaisia 
tukea antavia viranomaisia voisivat olla po-
liisi-, tulli- ja rajavartioviranomaiset. 
 
VI luku. Yleiset säädökset 

28 artikla. Aseiden, ammusten ja varustei-
den käyttö. Artikla määrää sopimuksen mu-
kaisiin yhteisiin operaatioihin osallistuvan 

virkamiehen virkapuvun, virka-aseiden, am-
musten ja muiden varusteiden käytöstä toisen 
sopimuspuolen alueella. Lisäksi artiklassa 
määrätään siitä, minkä valtion lainsäädäntö 
soveltuu virkamiehen moottoriajoneuvon 
käyttöön toisen sopimuspuolen alueella.  

Artiklan 1 kohdan mukaan yhteisen operaa-
tion puitteissa toisen sopimuspuolen alueella 
oleskelevat virkamiehet voivat käyttää siellä 
omaa virkapukuaan sekä pitää hallussaan 
lähtövaltionsa lainsäädännön mukaisia virka-
aseita, ammuksia ja muita tarvittavia varus-
teita. Sopimuspuoli voi kieltää lähtövaltion 
virkamieheltä tiettyjen virka-aseiden, am-
musten ja muiden varusteiden mukana pitä-
misen.  

Artiklan 2 kohdan mukaan sopimuksen liit-
teessä 2 luetellaan sopimuspuolittain ne vir-
ka-aseet, ammukset ja muut tarvittavat varus-
teet, joita saa käyttää vain itsepuolustus- ja 
hätävarjelutarkoituksessa. Isäntävaltion ope-
raatiota johtava virkamies voi yksittäistapa-
uksessa, kansallisen lainsäädännön mukaises-
ti, hyväksyä virka-aseiden, ammusten ja 
muiden tarvittavien varusteiden käytön 
muussa kuin 1 lauseen tarkoittamissa tapauk-
sissa. Virka-aseiden, ammusten ja muiden 
varusteiden käytössä tulee noudattaa isäntä-
valtion lainsäädäntöä. Toimivaltaisten viran-
omaisten tulee tiedottaa toisilleen kulloinkin 
luvallisista virka-aseista, ammuksista ja 
muista tarvittavista varusteista ja niiden käyt-
töehdoista.  

Artiklan 3 kohdan mukaan sopimuspuolet 
voivat muuttaa liitettä 2 erillisellä sopimuk-
sella.  

Artiklan 4 kohdan mukaan virkamiehen 
käyttäessä toisen sopimuspuolen alueella tä-
män sopimuksen nojalla moottoriajoneuvoa, 
häntä koskevat samat liikenneoikeudelliset 
määräykset kuin isäntävaltion virkamiehiä. 

Artiklan 5 kohdan mukaan virka-aseiden, 
ammusten ja muiden tarvittavien varusteiden 
käyttöön liittyvistä käytännön näkökohdista 
sovitaan erikseen täytäntöönpanosopimuk-
sessa.  

Artiklan 6 kohdan mukaan tämän artiklan 
määräykset eivät vaikuta 18 artiklan sovel-
tamiseen. 

Voimaansaattamislain 4 ja 6 §:ään sekä 
ampuma-aselain 17 §:ään ehdotetaan otetta-
viksi säännökset yhteiseen operaatioon osal-
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listuvan toisen valtion virkamiehen oikeudes-
ta kantaa ampuma-asetta ja muuta voiman-
käyttövälinettä sekä toisen valtion virkamie-
hen oikeuksista ajoneuvon kuljettajana. 

Suomi tulisi Prümin sopimuksen liittymis-
asiakirjan tallettaessaan ilmoittamaan myös 
sopimuksen 28 artiklan 2 kohdan mukaisesti 
ne virka-aseet, ammukset ja muut tarvittavat 
varusteet, joita saa käyttää vain oikeutetussa 
itsensä tai muiden puolustuksessa. Tämä 
määräys ei kuulu lainsäädännön alaan, koska 
ilmoituksessa on kyse vain Suomen kansalli-
sen lainsäädännön mukaan määräytyvien vir-
ka-aseiden, ammusten ja varusteiden nimeä-
misestä. 

29 artikla. Suojelu ja avustaminen. Artik-
lan mukaan sopimuspuolilla on velvollisuus 
suojella ja auttaa muiden sopimuspuolten lä-
hettämää virkamiestä virantoimituksessa vas-
taavalla tavalla kuin omaa virkamiestään. 

30 artikla. Yleinen vastuunmäärittely. Ar-
tikla sisältää määräykset yleisestä vastuunja-
osta. Artiklan mukaan tämän sopimuksen 
mukaiseen vastuuseen sovelletaan Schenge-
nin yleissopimuksen 43 artiklaa muiden kuin 
17 ja 18 artiklojen eli lennon turvahenkilöi-
den osalta.  

Kansainvälisen rikosoikeusapulain 25 b 
§:ssä säädetään vastuusta ulkomaalaisen vir-
kamiehen aiheuttamasta vahingosta. Lennon 
turvahenkilöiden osalta tulisivat sovelletta-
vaksi yleiset kansainvälisen oikeuden sään-
nöt valtioiden vastuusta. Sopimusneuvottelu-
jen yhteydessä selvitettiin hallituksen saami-
en tietojen mukaan perusteellisesti mahdolli-
suutta sisällyttää sopimukseen erityisiä mää-
räyksiä vastuusta lennon turvahenkilöiden 
osalta, mutta selvitysten jälkeen päädyttiin 
artiklan sisältämään ratkaisuun. Oikeustila 
lennon turvahenkilöihin liittyvän vastuun-
määrittelyn suhteen ei muuttuisi nykyisestä, 
koska lennon turvahenkilöiden käyttö on täl-
lä hetkellä kansainvälisten ilmailua koskevi-
en sopimusten sekä muun soveltuvan kan-
sainvälisen oikeuden mukaan mahdollista. 
Lennon turvahenkilöiden vastuuta tulisi halli-
tuksen mielestä pyrkiä selkeyttämään tarvit-
taessa Prümin sopimusta kattavammilla kan-
sainvälisillä sopimusjärjestelyillä. 

31 artikla. Virkamiehen rikosoikeudellinen 
asema. Artiklan mukaan virkamies rinnaste-
taan tekemiensä rikosten tai heihin kohdistu-

vien rikosten suhteen sen sopimuspuolen vir-
kamieheen, jonka alueella virkamies toimii 
tämän sopimuksen mukaan, jollei muusta so-
pimuspuolia velvoittavasta sopimuksesta 
muuta johdu. 

Rikoslain 16 luvun 20 §:n ja 40 luvun 12 
§:n soveltamisalasäännöksiin ehdotetaan li-
sättäviksi maininnan yleisen järjestyksen ja 
turvallisuuden ylläpitämis- sekä rikosten en-
nalta estämis- ja selvittämistehtävistä. 

32 artikla. Virkasuhteet. Artiklan mukaan 
tämän sopimuksen mukaisesti toisen sopi-
muspuolen alueella toimiva virkamies on 
virkamiesoikeudellisesti oman maansa voi-
massa olevan lainsäädännön alainen. 
 
 
VII luku.  Yleiset tietosuojamääräykset. 

33 artikla. Käsitteiden määrittely, sovel-
tamisala. Artikla määrittelee sopimuksessa 
käytetyt käsitteet ja soveltamisalan.  

Artiklan 1 kohdan 1 alakohdan mukaan 
henkilötietojen käsittelyllä tarkoitetaan kaik-
kea henkilötietojen käsittelyä tai käsittelysar-
jaa, johon liittyy tai ei liity automaattisia me-
netelmiä. Alakohta luettelee useita esimerk-
kejä henkilötietojen käsittelystä. Alakohdan 
mukaan myös osuman saamisesta tai saamat-
ta jäämisestä tehty ilmoitus on henkilötieto-
jen käsittelyä tämän sopimuksen tarkoituk-
sessa. Artiklan 1 kohdan 2 alakohdan mu-
kaan automaattihaku tarkoittaa välitöntä pää-
syä toisen viranomaisen automaattiseen tie-
tokantaan tavalla, jossa hakuun vastataan 
täysin automaattisesti. Artiklan 1 kohdan 3 
alakohdan mukaan tunnuksella varustaminen 
merkitsee tallennettujen henkilötietojen mer-
kitsemistä ilman, että pyrittäisiin niiden 
myöhemmän käsittelyn rajoittamiseen. Artik-
lan 1 kohdan 4 alakohdan mukaan sulkemi-
nen tarkoittaa tallennettujen henkilötietojen 
merkitsemistä, jolloin tavoitteena on niiden 
myöhemmän käsittelyn rajoittaminen.  

Artiklan 2 kohdan mukaan tämän sopimuk-
sen mukaisesti lähettäviä tai lähetettyjä tieto-
ja koskevat seuraavat määräykset, mikäli 
edellä olevissa luvuissa ei ole toisin määrät-
ty. 

Sopimuksen VII luvun sisältämät tie-
tosuojamääräykset tulisivat tulisivat voi-
maansaattamislain 1 §:n nojalla lakina voi-
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maan Suomessa. Määräykset vastaavat hen-
kilötietolain periaatteita. Lisäksi poliisirekis-
terilain 29 ja 41 §:ään sekä ALR-lain 17 
§:ään ehdotetaan otettaviksi erityisiä tie-
tosuojaa koskevia säännöksiä. 

34 artikla. Tietosuojan taso. Artikla sisäl-
tää määräykset tietosuojan tasosta.  

Artiklan 1 kohdan mukaan jokaisen sopi-
muspuolen tulee taata, että sen kansallinen 
lainsäädäntö takaa sopimuksen mukaisesti 
lähetettyjen tai lähetettävien henkilötietojen 
käsittelyssä tietosuojan tason, joka vastaa vä-
hintään sitä tasoa, josta määrätään Euroopan 
neuvoston sopimuksessa yksilöiden suojelus-
ta henkilötietojen automaattisessa käsitellys-
sä (28.1.1981), sekä sopimukseen liittyvässä 
lisäpöytäkirjassa (8.3.2001). Tietosuojan ta-
sossa tulee myös ottaa huomioon Euroopan 
neuvoston ministerikomitean suositus nro 
R(87)15 (17.9.1987) henkilötietojen käytöstä 
poliisin toiminnassa myös silloin kun ei ole 
kyse tietojen automaattisesta käsittelystä. 

Artiklan 2 kohta määrää edellytykseksi so-
pimuksen mukaiselle tietojen lähettämisen 
aloittamiselle, että tämän luvun VII määräyk-
set on saatettu osaksi tietojenvaihtoon osal-
listuvien sopimuspuolten lainsäädäntöä. 43 
artiklan mukainen ministerikomitea tekee 
päätöksen siitä, onko nämä edellytykset täy-
tetty. 

35 artikla. Tarkoitussidonnaisuus. Artikla 
sisältää määräykset henkilötietojen käsittelyn 
tarkoitussidonnaisuudesta.  

Artiklan 1 kohdan mukaan henkilötietoja 
vastaanottava sopimuspuoli saa käsitellä niitä 
ainoastaan sellaisia tarkoituksia varten, joita 
varten ne on tämän sopimuksen mukaisesti 
lähetetty. Henkilötietojen käsittely muita tar-
koituksia varten on sallittu vain tietoa hallus-
sapitävän sopimuspuolen ennakkosuostu-
muksella ja vastaanottavan sopimuspuolen 
kansallisen lainsäädännön mukaisesti. En-
nakkosuostumus edellyttää, että tietoa hallus-
sapitävän sopimuspuolen kansallinen lain-
säädäntö sallii henkilötietojen käsittelyn ky-
seisiä muita tarkoituksia varten.  

Artiklan 2 kohta määrittelee ne tarkoituk-
set, joissa kyselyä tai vertailua tekevä sopi-
muspuoli saa käsitellä 3, 4 ja 9 artiklan mu-
kaisesti lähetettyjä tietoja. Kohdan mukaan 
näitä tietoja saa käsitellä ainoastaan vertailtu-
jen DNA-tunnisteiden tai sormenjälkitietojen 

yhtäpitävyyden toteamiseen, virka- tai oike-
usapupyynnön valmisteluun ja jättämiseen 
kansallisen lainsäädännön mukaisesti näiden 
tietojen ollessa yhtäpitäviä ja kirjaamiseen 39 
artiklan mukaisesti. Tietoa hallussapitävä so-
pimuspuoli saa käsitellä sille 3, 4 ja 9 artik-
lan mukaisesti lähetettyjä tietoja sikäli kuin 
se on tarpeen vertailun suorittamista, auto-
maattiseen hakuun vastaamista tai 39 artiklan 
mukaista kirjaamista varten. Lähetetyt tiedot 
tulee hävittää välittömästi tietojen vertailun 
tai automaattiseen hakuun vastaamisen jäl-
keen, ellei niiden jatkokäsittely artiklan 2 
kohdan 2 ja 3 alakohtien mukaisissa tarkoi-
tuksissa ole tarpeen.  

Artiklan 3 kohdan mukaan tietoa hallussa 
pitävä sopimuspuoli saa käyttää 12 artiklan 
mukaan lähetettyjä tietoja ainoastaan, mikäli 
se on tarpeen automaattiseen hakuun vastaa-
mista tai 39 artiklan mukaista kirjaamista 
varten. Lähetetyt tiedot tulee hävittää välit-
tömästi sen jälkeen, kun automaattiseen ha-
kuun on vastattu, ellei niiden jatkokäsittely 
ole tarpeen 39 artiklan mukaista kirjaamista 
varten. Haun tekevä sopimuspuoli saa käyt-
tää vastaamisen aikana saatuja tietoja ainoas-
taan sitä menettelyä varten, jonka perusteella 
haku on tapahtunut. 

36 artikla. Toimivaltaiset viranomaiset. 
Artiklan mukaan lähetettyjä henkilötietoja 
saavat käsitellä ainoastaan toimivaltaiset vi-
ranomaiset, jotka vastaavat jostakin 35 artik-
lan mukaisesta tehtävästä. Lähetettyjen tieto-
jen edelleen lähettäminen muille viranomai-
sille tapahtuu ainoastaan lähettävän sopimus-
puolen ennakkosuostumuksen perusteella ja 
vastaanottavan sopimuspuolen kansallisen 
lainsäädännön mukaisesti. 

Artiklassa tarkoitettuja toimivaltaisia vi-
ranomaisia ovat lainvalvonta- ja oikeusviran-
omaiset eli Suomessa poliisi-, tulli- ja raja-
vartioviranomaiset sekä syyttäjät ja tuomiois-
tuimet. 

37 artikla. Tietojen oikeellisuus, ajantasai-
suus ja säilytysaika. Artikla sisältää määrä-
ykset sopimuspuolten velvollisuudesta var-
mistaa henkilötietojen oikeellisuus ja ajan-
tasaisuus sekä henkilötietojen säilytysajasta. 

 Artiklan 1 kohdan mukaan sopimuspuol-
ten on varmistettava henkilötietojen oikeelli-
suus ja ajantasaisuus. Mikäli käy ilmi, että on 
lähetetty virheellisiä tietoja tai tietoja, joita ei 
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olisi saanut lähettää, on tästä ilmoitettava vä-
littömästi vastaanottavalle sopimuspuolelle 
tai sopimuspuolille. Heidän velvollisuute-
naan on tietojen oikaiseminen tai hävittämi-
nen. Mikäli vastaanottavalla viranomaisella 
on syytä olettaa, että lähetetyt tiedot ovat vir-
heellisiä tai ne tulisi hävittää, se tekee tästä 
välittömästi ilmoituksen tiedot lähettäneelle 
viranomaiselle.  

Artiklan 2 kohta määrää, että jos kohde-
henkilö kiistää tietojen oikeellisuuden ja tie-
tojen oikeellisuus tai virheellisyys eivät ole 
todennettavissa, on sopimuspuolten kansalli-
sen lainsäädäntönsä mukaisesti varustettava 
tiedot tunnuksella kohdehenkilön sitä vaati-
essa. Tapauksessa, jossa tunnuksella varus-
tamista on käytetty, voidaan tunnus poistaa 
kansallisen lainsäädännön mukaisesti vain 
kohdehenkilön suostumuksella tai toimival-
taisen oikeusistuimen tai tietosuojavalvon-
nasta vastaavan riippumattoman viranomai-
sen päätöksellä.  

Artiklan 3 kohdan mukaan lähetetyt henki-
lötiedot on hävitettävä, mikäli niitä ei olisi 
saanut lähettää tai vastaanottaa. Myös asian-
mukaisesti välitetyt ja vastaanotetut tiedot on 
hävitettävä, jos ne eivät ole tai eivät enää ole 
tarpeellisia sitä tarkoitusta varten, jota varten 
ne on lähetetty. Jos henkilötiedot on lähetetty 
ilman pyyntöä, vastaanottavan viranomaisen 
on välittömästi tarkastettava, ovatko ne tar-
peellisia lähettämisen perustana olevia tar-
koituksia varten (kohdan 3 alakohta 1). Li-
säksi asianmukaisesti välitetyt ja vastaanote-
tut tiedot on hävitettävä, jos lähettävän sopi-
muspuolen kansallisen lainsäädännön mu-
kaan tietojen säilyttämisen enimmäisaika on 
kulunut umpeen edellyttäen, että lähettävä 
sopimuspuoli on lähettämisen yhteydessä 
maininnut vastaanottavalle viranomaiselle 
kyseistä enimmäissäilytysajasta (kohdan 3 
alakohta 2). Hävittämisen sijasta tiedot sulje-
taan kansallisen lainsäädännön mukaisesti 
silloin, kun on syytä olettaa, että hävittämi-
sellä vahingoitettaisiin kohdehenkilön suojel-
tavia etuja. Suljettuja tietoja saa lähettää tai 
käyttää ainoastaan siinä tarkoituksessa, jonka 
vuoksi hävittämisestä on pidättäydytty. 

Artiklan 2 kohdassa tarkoitettuun tunnuk-
sella varustamiseen ja sulkemiseen liittyviä 
kansallisia säännöksiä on henkilötietojen kä-
sittelystä poliisitoimessa annetun lain 27 

§:ssä ja henkilötietojen käsittelystä rajavar-
tiolaitoksessa annetun lain 36 §:ssä. 

38 artikla. Tekniset ja organisatoriset toi-
menpiteet tietosuojan ja tietoturvallisuuden 
takaamiseksi. Artiklassa säädetään toimenpi-
teistä henkilötietojen suojelemiseksi sekä 
teknisistä yksityiskohdista tietosuojan ja tie-
toturvallisuuden takaamiseksi.  

Artiklan 1 kohdan mukaan sekä lähettävä 
että vastaanottava viranomainen sitoutuvat 
henkilötietojen tehokkaaseen suojelemiseen 
niiden satunnaista tai asiatonta hävittämistä 
ja muuttamista ja asiatonta päästä tai julkis-
tamista vastaan.  

Artiklan 2 kohdan mukaan automaattisen 
hakumenettelyn teknisistä yksityiskohdista 
sovitaan erikseen täytäntöönpanosopimuk-
sessa. Täytäntöönpanosopimuksen tulee taa-
ta, että tietosuojan ja tietoturvallisuuden 
varmistamiseksi suoritetaan kulloistakin tek-
niikan tasoa vastaavat toimenpiteet, jotka ta-
kaavat erityisesti tietojen luottamuksellisuu-
den ja koskemattomuuden. Täytäntöönpano-
sopimuksen tulee taata myös, että käytettäes-
sä verkkoja, joihin on yleinen pääsy, käyte-
tään toimivaltaisten viranomaisten salaus- ja 
autentisointimenetelmiä, ja että hakujen lu-
vallisuutta voidaan kontrolloida 39 artiklan 2, 
4 ja 5 kohdan mukaisesti. 

39 artikla. Kirjaaminen ja dokumentointi, 
erityismääräykset automaattista ja ei-
automaattista lähettämistä varten. Artikla  
sisältää määräykset ei-automaattisten lähe-
tysten ja henkilötietojen vastaanottamisen 
kirjaamisesta sekä määräykset, jotka soveltu-
vat tietojen automaattiseen hakuun ja vertai-
luun. Lisäksi artiklassa määrätään kirjaamis-
tietojen ilmoittamisesta tietosuojaviranomai-
selle, kirjaamistietojen säilytysajasta sekä 
henkilötietojen lähettämisen tai vastaanotta-
misen oikeudellisesta valvonnasta.  

Artiklan 1 kohdan mukaan jokaisen sopi-
muspuolen tulee taata, että haun tekevä ja 
tiedostoa ylläpitävä viranomainen kirjaa jo-
kaisen ei-automaattisen lähetyksen ja henki-
lötietojen vastaanottamisen lähetyksen luo-
tettavuuden valvomiseksi. Kirjauksen tulee 
sisältää lähetyksen aihe, lähetetyt tiedot, lä-
hetyspäivämäärä ja haun tekevän ja tiedostoa 
ylläpitävän viranomaisen nimitys tai tunnus. 

 Artiklan 2 kohta määrää mitä on voimassa 
koskien tietojen automaattista hakua 3, 9 ja 
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12 mukaisesti ja automaattista vertailua 4 ar-
tiklan mukaan. Kohdan 2 alakohdan 1 mu-
kaan automaattisen haun tai vertailun saavat 
suorittaa vain ne kansallisten yhteyspisteiden 
virkamiehet, jotka ovat siihen erityisesti val-
tuutetut. Luettelo automaattiseen hakuun tai 
vertailuun valtuutetuista virkamiehistä toimi-
tetaan pyynnöstä 5 kohdassa mainittujen val-
vontaa suorittavien viranomaisten sekä mui-
den sopimuspuolten käyttöön. Kohdan 2 ala-
kohdan 2 mukaan jokaisen sopimuspuolen 
tulee taata, että tiedostoa ylläpitävä ja hakua 
tekevä viranomainen kirjaa jokaisen tietojen 
lähettämisen ja vastaanottamisen ilmoittaen 
myös jokaisesta rekisteriosumasta tai sen 
puuttumisesta. Kirjauksen tulee sisältää lähe-
tettävät tiedot, lähetyksen päivämäärä ja 
tarkka ajankohta ja hakua tekevän ja tiedos-
toa ylläpitävän viranomaisen nimitys ja tun-
nus. Hakua tekevä viranomainen kirjaa lisäk-
si haun tai lähetyksen aiheen sekä haun suo-
rittaneen virkamiehen sekä haun tai lähetyk-
sen aloitteentekijänä toimineen virkamiehen 
tunnuksen.  

Artiklan 3 kohdan mukaan kirjaavan viran-
omaisen tulee ilmoittaa kirjaamistiedot asi-
anomaisen sopimuspuolen tietosuojavalvon-
nasta vastaaville viranomaiselle pyynnöstä 
välittömästi, kuitenkin viimeistään neljän 
viikon kuluessa pyynnön saapumisesta. Kir-
jaamistietoja saa käyttää ainoastaan tie-
tosuojan valvontaan ja tietoturvallisuuden ta-
kaamiseen.  

Artiklan 4 kohdan mukaan kirjaamistietoja 
on suojattava sopivien ennalta ehkäisevien 
toimenpiteiden avulla tarkoituksenvastaisen 
käytön ja muun väärinkäytön varalta ja säily-
tettävä kahden vuoden ajan. Säilytysajan pää-
tyttyä kirjaamistiedot on hävitettävä viipy-
mättä.  

Artiklan 5 kohdan mukaan henkilötietojen 
lähettämisen tai vastaanottamisen oikeudelli-
nen valvonta on kunkin sopimuspuolen tie-
tosuojavalvonnasta vastaavien riippumatto-
mien viranomaisten velvollisuus. Kansallisen 
lainsäädännön mukaisesti jokainen voi anoa 
tältä viranomaiselta omien henkilötietojensa 
käsittelyn laillisuuden tarkastamista. Näiden 
viranomaisten sekä kirjaamisesta vastaavien 
viranomaisten on tehtävä myös pistokokeita 
lähetysten laillisuuden valvomiseksi tietoihin 
pääsyn taustalla olevan asiakirjahistorian pe-

rusteella. Tietosuojavalvonnasta vastaavien 
riippumattomien viranomaisten on säilytettä-
vä tämän valvontatoiminnan tuloksia tarkas-
tusta varten 18 kuukauden ajan, jonka jäl-
keen ne on hävitettävä välittömästi. Toisen 
sopimuspuolen riippumaton tietosuojaviran-
omainen voi pyytää jokaista tietosuojaval-
vonnasta vastaavaa viranomaista harjoitta-
maan toimivaltuuksiaan kansallisen lainsää-
dännön mukaisesti. Sopimuspuolten riippu-
mattomat tietosuojaviranomaiset huolehtivat 
valvontatehtäviensä toteuttamisen kannalta 
välttämättömästä keskinäisestä yhteistyöstä 
erityisesti tarkoituksenmukaisia tietoja vaih-
tamalla. 

Kuten edellä on todettu, artiklan 2 kohdas-
sa tarkoitettuna kansallisena yhteyspisteenä 
toimisi kansainvälisestä rikospoliisiyhteis-
työstä vastaava keskusrikospoliisi. Artiklan 3 
ja 5 kohdassa tarkoitettu kansallinen tie-
tosuojavalvonnasta vastaava viranomainen 
olisi tietosuojavaltuutettu. Rekisteröidyn tie-
tosuojavaltuutetun käsiteltäväksi saattaman 
asian käsittelystä säädetään henkilötietolain 
40 §:n 2 momentissa. 

40 artikla. Kohdehenkilön oikeudet tiedon-
saantiin ja vahingonkorvaukseen. Artikla si-
sältää määräykset kohdehenkilön oikeudesta 
saada tietoa hänen henkilötietojensa käsitte-
lystä, oikeudesta oikaista virheelliset tiedot ja 
poistaa luvatta käsitellyt tiedot sekä oikeus-
suojakeinoista. Lisäksi artiklassa määrätään 
kohdehenkilön oikeudesta vahingonkorvauk-
seen.  

Artiklan 1 kohdan mukaan kansallisen 
lainsäädännön mukaisen toimivaltaisen vi-
ranomaisen on annettava henkilöllisyytensä 
todistavalle kohdehenkilölle anomuksesta 
kansallisen lainsäädännön mukaan ilman 
kohtuuttomia kuluja yleisesti ymmärrettäväs-
sä muodossa ja ilman odottamatonta viivy-
tystä tietoa hänen henkilötietojensa käsitte-
lystä, alkuperästä, vastaanottajasta tai vas-
taanottajakategoriasta, suunnitellusta käsitte-
lytarkoituksesta ja käsittelyn oikeusperustas-
ta. Lisäksi kohdehenkilöllä on oikeus virheel-
listen tietojen oikaisemiseen ja luvatta käsi-
teltyjen tietojen poistamiseen. Sopimuspuolet 
varmistavat lisäksi, että kohdehenkilö voi tie-
tosuojaoikeuksiensa tullessa loukatuiksi tur-
vautua tehokkaisiin oikeussuojakeinoihin 
kääntymällä joko riippumattoman tuomiois-
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tuimen tai riippumattoman valvontaviran-
omaisen puoleen ja että hänelle annetaan 
mahdollisuus vaatia vahingonkorvausta tai 
muuta korvausta. Menettelyn yksityiskohdat 
näiden oikeuksien täytäntöön panemiseksi ja 
tiedonsaannin rajoittamisen syyt ovat sen 
valtion kansallisen lainsäädännön mukaisia, 
jossa hän vaatii oikeuksiensa toteuttamista. 

 Artiklan 2 kohdan mukaan mikäli jonkun 
sopimuspuolen viranomainen on lähettänyt 
henkilötietoja tämän sopimuksen perusteella, 
ei toisen sopimuspuolen vastaanottava viran-
omainen voi vedota kansallisen lainsäädän-
nön mukaisesta vastuusta vapautuakseen va-
hingonkärsineeseen nähden siihen, että väli-
tetyt tiedot ovat olleet virheellisiä. Mikäli 
vastaanottava viranomainen suorittaa vahin-
gonkorvausta virheellisesti välitettyjen tieto-
jen käytöstä aiheutuneesta vahingosta, lähet-
tävän viranomaisen tulee korvata vastaanot-
tavalle viranomaiselle sen suorittama vahin-
gonkorvaus täysimääräisenä. 

Rekisteröidyn oikeuksia (informointi tieto-
jen käsittelystä ja tarkastusoikeus) koskevia 
kansallisia säännöksiä on henkilötietolain 6 
luvussa, poliisirekisterilain 7 luvussa ja hen-
kilötietojen käsittelystä rajavartiolaitoksessa 
annetun lain 40—42 §:ssä. Tietosuojaviran-
omaisista on säännökset henkilötietolain 9 
luvussa ja vahingonkorvausvelvollisuudesta 
47 §:ssä. 

41 artikla. Sopimuspuolten pyynnöstä ta-
pahtuva tiedonsaanti. Artiklan mukaan vas-
taanottava sopimuspuoli antaa lähettävälle 
sopimuspuolelle tietoja välitettyjen tietojen 
käsittelystä ja sitä kautta saaduista tuloksista. 
 
VIII luku.  Täytäntäänpano- ja loppumäärä-

ykset. 

42 artikla. Julistukset. Artikla sisältää 
määräykset julistuksessa määriteltävistä tie-
doista.  

Artiklan 1 kohdan mukaan ratifiointi-, hy-
väksymis- tai liittymiskirjan tallettamishet-
kellä jokainen sopimuspuoli nimeää talletta-
jalle annettavassa julistuksessa ne toimival-
taiset viranomaiset, jotka ovat vastuussa tä-
män sopimuksen soveltamisesta. Julistukses-
sa on määriteltävä myös 6 artiklan 1 kohdan 
mukaisesti kansalliset yhteyspisteet DNA-
analyysia varten; 11artiklan 1 kohdan mukai-

sesti kansalliset yhteyspisteet sormenjälkitie-
toja varten; 12 artiklan 2 kohdan mukaisesti 
kansalliset yhteyspisteet ajoneuvorekisteritie-
toja varten; 15 artiklan mukaisesti kansalliset 
yhteyspisteet suurtapahtumiin liittyvää tieto-
jenvaihtoa varten; 16 artiklan 3 kohdan mu-
kaisesti kansalliset yhteyspisteet terroristiri-
kosten estämiseen liittyviä tietoja varten; 19 
artiklan mukaisesti kansalliset yhteys- ja 
koordinaatiopisteet lennon turvallisuushenki-
löitä varten; 22 artiklan mukaisesti kansalli-
set yhteys- ja koordinaatiopisteet asiakirja-
asiantuntijoita varten; 23 artiklan 3 kohdan 
mukaisesti kansalliset yhteyspisteet palaut-
tamisten suunnittelua ja toteuttamista varten 
sekä 24—27 artiklassa tarkoitetut toimival-
taiset viranomaiset ja virkamiehet.  

Artiklan 2 kohdan mukaan sopimuspuoli 
voi muuttaa 1 kohdan nojalla antamaansa ju-
listusta milloin vain ja joko kokonaan tai 
osittain. Muutos tulee voimaan sinä päivänä, 
kun se saapuu tallettajalle. 

Artiklan määräykset eivät kuulu lainsää-
dännön alaan. Suomen on tarkoitus ilmoittaa 
artiklassa edellytetyt tiedot liittymisasiakir-
jassa. Toimivaltaisia viranomaisia ja virka-
miehiä sekä kansallisia yhteys- ja koordinaa-
tiopisteitä Suomessa on käsitelty asianomais-
ten artiklojen yksityiskohtaisten perustelujen 
yhteydessä. 

43 artikla. Ministerikomitea. Artikla sisäl-
tää määräykset ministerikomitean perustami-
sesta ja sen päätöksentekotavasta ja tehtävis-
tä sekä ministerikomiteaa avustavasta työ-
ryhmästä. 

Artiklan 1 kohdan mukaan sopimuspuolten 
tulee perustaa sopimuspuolten ministereistä 
koostuva ministerikomitea, jonka tehtävänä 
on tehdä tämän sopimuksen toteuttamista ja 
soveltamista koskevat päätökset. Päätökset 
tehdään yksimielisesti. Sopimuksen 34 artik-
lan 2 kohdan mukaan ministerikomitea tekee 
päätöksen siitä, täyttääkö sopimuspuolten 
lainsäädäntö edellytykset sopimuksen mu-
kaisten henkilötietojen lähettämisen aloitta-
miselle eli ministerikomitea arvioi onko so-
pimuspuolen tietosuojalainsäädäntö riittävän 
korkealla tasolla.  

Artiklan 2 kohdan mukaan ministerikomi-
teaa avustaa sopimuspuolten edustajista 
koostuva yhteinen työryhmä, joka tarkastaa 
tämän sopimuksen toteuttamista ja tulkintaa 



 HE 243/2006 vp 
  

 

30

ja määrittelee onko tarvetta täydentää ja edel-
leen kehittää sitä. Työryhmä kutsutaan koolle 
sopimuspuolen pyynnöstä. 

Prümin sopimuksen mukainen yhteistyö on 
hallitusten välistä yhteistyötä. Sopimuksen 
määräyksillä siirretään päätösvaltaa sopi-
muksen toteuttamista, tulkintaa, täydentämis-
tä ja edelleen kehittämistä varten 43 artiklan 
nojalla perustettaville ministerikomitealle ja 
sitä avustavalle työryhmälle. Ministerikomi-
tealla ja sitä avustavalla työryhmällä ei kui-
tenkaan ole valtuuksia muuttaa sopimuksen 
sisältöä, vaan sen päätökset ovat sopimuksen 
täytäntöönpanoon liittyviä toimia. Artiklan 
määräyksillä luodaan pysyvät institutionaali-
set rakenteet Prümin sopimuksen toteuttamis-
ta ja soveltamista varten.  

Ottaen huomioon, että sopimuksen määrä-
ysten hallinnollista täytäntöönpanoa varten 
on tarkoitus tehdä 44 artiklan mukaisesti 
erikseen täytäntöönpanosopimuksia, voidaan 
arvioida, että 43 artiklassa tarkoitetun minis-
terikomitean päätökset ovat luonteeltaan hal-
linnollisia.  

44 artikla. Täytäntöönpanosopimukset. 
Artiklan mukaan sopimuspuolten toimival-
taiset viranomaiset voivat tämän sopimuksen 
perusteella ja sen soveltamisalan puitteissa 
tehdä sopimuksia, joiden päämääränä on tä-
män sopimuksen hallinnollinen täytäntöön-
pano.  

Sopimuksen mukaan täytäntöönpanosopi-
muksia tehdään 6 artiklan 2 kohdan mukai-
sesti DNA-tunnisteiden automaattisen haun 
ja vertailun teknisistä yksityiskohdista, 12 ar-
tiklan 2 kohdan mukaisesti ajoneuvorekisteri-
tietojen automaattisen haun teknisistä yksi-
tyiskohdista, 24 artiklan 2 kohdan mukaisesti 
yhteisten operaatioiden käytännön näkökoh-
dista sekä 38 artiklan 2 kohdan mukaisesti 
automaattisten hakumenettelyjen tietosuojaan 
ja tietoturvallisuuteen liittyvistä teknisistä 
yksityiskohdista.  

Täytäntöönpanosopimuksen määräyksillä 
ei voida muuttaa sopimuksen periaatteita, 
vaan niissä on tarkoitus käsitellä sopimuksen 
määräyksiin liittyviä teknisiä yksityiskohtia. 
Täytäntöönpanosopimukset olisi tarkoitus 
saattaa voimaan sopimusten sisällöstä riippu-
en valtioneuvoston tai sisäasiainministeriön 
asetuksella. Täytäntöönpanosopimuksilla ei 
muuteta sopimuksen määräyksiä, vaan ne si-

sältävät sopimuksen määräyksiä täydentäviä 
teknisiä yksityiskohtia sekä tarkempia mää-
räyksiä sopimuksen mukaisen viranomaisten 
välisen yhteistyön käytännön järjestämisestä. 

Poliisilain yhteistoimintasopimuksia kos-
kevan 53 §:n 2 momenttiin ehdotetaan lisät-
täväksi maininta Euroopan talousalueeseen 
kuuluvien valtioiden kanssa tehtävistä sopi-
muksista. 

45 artikla. Alueellinen soveltamisala. Ar-
tiklan mukaan tämän sopimuksen määräykset 
ovat voimassa sopimuspuolten alueella. 
Alankomaiden kuningaskunnan osalta tämä 
sopimus koskee ainoastaan kuningaskunnan 
Euroopassa sijaitsevaa osaa. Ranskan tasa-
vallan osalta tämä sopimus koskee ainoas-
taan tasavallan Euroopassa sijaitsevaa osaa.  

46 artikla. Kulut. Artiklan mukaan jokai-
nen sopimuspuoli vastaa tämän sopimuksen 
täytäntöönpanosta viranomaisilleen aiheutu-
vista kustannuksista. Erityistapauksissa so-
pimuspuolet voivat sopia poikkeavasta järjes-
telystä. 

47 artikla. Suhde muihin kahdenvälisiin ja 
monenvälisiin sopimuksiin. Artikla sisältää 
määräykset sopimuksen suhteesta Euroopan 
unionin lainsäädäntöön sekä muihin kahden- 
tai monenvälisiin sopimuksiin.  

Artiklan 1 kohdan mukaan sekä nyt voi-
massa olevalla että tulevaisuudessa hyväksyt-
tävällä tämän sopimuksen soveltamisalaan 
kuuluvalla Euroopan unionin lainsäädännöllä 
on etusija tämän sopimuksen määräyksiin 
nähden. Sopimuspuolet voivat muuttaa tai 
korvata tämän sopimuksen määräyksiä ot-
taakseen huomioon Euroopan unionin lain-
säädännön muutokset.  

Artiklan 2 kohdan mukaan tämä sopimus ei 
vaikuta voimassa olevien kahden- tai mo-
nenvälisten sopimusten mukaisiin oikeuksiin 
tai velvollisuuksiin ja sopimuspuolilla on oi-
keus soveltaa näitä keskinäisissä suhteissaan. 
Jos näiden sopimusten oikeudet ja velvolli-
suudet ovat ristiriidassa tämän sopimuksen 
kanssa, sovelletaan tämän sopimuksen mää-
räyksiä. 

48 artikla. Ratifiointi, hyväksyminen. Ar-
tiklan mukaan tämä sopimus on ratifioitava 
tai hyväksyttävä. Ratifiointi- tai hyväksymis-
kirjat talletetaan tallettajan huostaan. Tallet-
tamisen yhteydessä voidaan antaa alueellista 
soveltamisalaa koskeva julistus. 
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49 artikla. Tallettaja. Artiklan mukaan so-
pimuksen tallettaja on Saksan liittotasavallan 
hallitus (1 kohta). Tallettajan tulee ilmoittaa 
välittömästi muille sopimuspuolille ratifioin-
neista, hyväksymisistä, liittymisistä, oikeuk-
sien pidätyksistä ja irtisanomisista sekä muis-
ta tämän sopimuksen nojalla annetuista julis-
tuksista (2 kohta). Lisäksi tallettaja huolehtii 
sopimuksen rekisteröinnistä Yhdistyneiden 
Kansakuntien sihteeristössä Yhdistyneiden 
Kansakuntien peruskirjan 102 artiklan mu-
kaan (3 kohta). 

50 artikla. Voimaantulo. Artiklan 1 koh-
dan mukaan tämä sopimus tulee voimaan 90 
päivän kuluttua toisen ratifiointi- tai hyväk-
symisasiakirjan tallettamisesta sopimuksen 
tällöin ratifioineiden sopimuspuolten välillä 
ja muiden sopimuspuolten osalta sopimus tu-
lee voimaan 90 päivän kuluttua niiden ratifi-
ointi- tai hyväksymiskirjojen tallettamisesta. 
Artiklan 2 kohdan mukaan tallettaja ilmoittaa 
kaikille sopimuspuolille voimaantulopäivä-
määrän. 

51 artikla. Liittyminen. Artikla sisältää 
määräykset sopimukseen liittymisestä, liit-
tymisasiakirjojen tallettamisesta ja sopimuk-
sen voimaantulosta liittymisen yhteydessä. 

 Artiklan 1 kohdan mukaan tämä sopimus 
on avoin kaikkien Euroopan unionin jäsen-
valtioiden liittymistä varten. Liittymisen jäl-
keen liittyviä valtioita sitovat myös siihen 
mennessä 44 artiklan perusteella tehdyt täy-
täntöönpanosopimukset ja muut tähän sopi-
mukseen liittyvät sopimukset.  

Artiklan 2 kohdan mukaan liittymiskirjat 
talletetaan tallettajan huostaan. Liittymisen 
yhteydessä voidaan liittymiskirjan tallettami-
sen johdosta antaa julistus alueellisesta so-
veltamisalasta.  

Artiklan 3 kohdan mukaan tämä sopimus 
tulee voimaan kunkin liittyvän valtion osalta 
90 päivän kuluttua sen liittymiskirjan tallet-
tamisesta, kuitenkin aikaisintaan sopimuksen 
50 artiklan mukaisena päivänä. 

52 artikla. Irtisanominen. Artikla sisältää 
määräykset sopimuksen voimassaolosta ja ir-
tisanomisesta.  

Artiklan 1 kohdan mukaan tämä sopimus 
on voimassa toistaiseksi.  

Artiklan 2 kohdan mukaan jokainen sopi-
muspuoli voi irtisanoa tämän sopimuksen 
diplomaattiteitse tallettajalle osoitetun ilmoi-

tuksen avulla. Irtisanominen tulee voimaan 
kuuden kuukauden kuluttua ilmoituksen saa-
pumisesta tallettajalle.  
 
Prümin sopimuksen liite 1 
 

Liitteessä 1 määritellään 17 artiklan 5 koh-
dan mukaisesti välttämättömät tiedot kirjal-
lista ilmoitusta varten. 

Liitteen mukaan välttämättömiä tietoja ovat 
operaation aikataulu, lentotiedot, lennon tur-
vahenkilöryhmän jäsenten lukumäärä, kaik-
kien ryhmään kuuluvien henkilöiden täydel-
liset nimet sekä ryhmän johtajan nimi, passin 
numerot, virka-aseiden merkki, tyyppi ja sar-
janumerot, ammusten määrä ja laji, muut 
ryhmän hallussa olevat tehtävän suorittami-
seen tarvittavat varusteet. 
 
Prümin sopimuksen liite 2 
 

Liitteessä 2 jokainen sopimuspuoli on lue-
tellut ne virka-aseet, ammukset ja luvalliset 
tarvittavat varusteet joita saa käyttää artiklan 
28 kohdan 2 kahden ensimmäisen lauseen 
mukaisesti.  
 
 
2.  Lakiehdotusten perustelut  

 
2.1. Voimaansaattamislaki 

1 §. Kysymyksessä olisi tavanomainen 
kansainvälisten sopimusten voimaansaatta-
misessa käytettävä blankettisäännös, jolla 
saatetaan voimaan sopimuksen lainsäädän-
nön alaan kuuluvat määräykset. Säännös luo 
lennon turvahenkilöille (17 ja 18 artikla) sekä 
maastapoistamisen toteuttaville (23 artikla 2 
kohta), yhteiseen operaatioon osallistuville 
(24 artikla) ja välittömässä vaaratilanteessa 
toimiville (25 artikla) toisen valtion virka-
miehille perustoimivaltuuden toimia sopi-
muksen määrittämissä puitteissa Suomen 
alueella. Näiden henkilöiden tarkemmista 
toimivaltuuksista säädettäisiin sopimuksen 
voimaansaattamislain myöhemmissä pykälis-
sä. 

Tietojen käsittelyn osalta tulisivat lakina 
noudatettaviksi sopimuksen salassapitoa (17 
artikla 5 kohta), tietojen luovuttajan asetta-
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mia käyttörajoituksia (16 artikla 4 kohta), tie-
tojen käyttötarkoitussidonnaisuutta (35 artik-
la), tietojen käyttöoikeuksia (36 artikla), tie-
tojen laatua (37 artikla 1 ja 2 kohta), tietotur-
vallisuutta (38 artikla), lokitietoja ja valvon-
tatietoja (39 artikla), tietojen kohteen oikeuk-
sia (40 artikla) sekä pyydettyjen tietojen käy-
töstä informoimista (artikla 41) koskevat 
määräykset. Sopimusmääräykset noudattele-
vat Suomen lainsäädännössä jo omaksuttuja 
periaatteita. Esimerkiksi tietojen luovuttajan 
asettamista salassapitovelvoitteista ja käyttö-
rajoituksista on säädetty kansainvälisen oike-
usavun osalta kansainvälisestä oikeusavusta 
rikosasioissa annetun lain 27 §:n 2 momen-
tissa. Henkilötietolaissa on yleiset säännökset 
käyttötarkoitussidonnaisuudesta (7 §), tieto-
jen laadusta (9 §), tietojen suojaamisesta (32 
§) ja rekisteröidyn oikeuksista (6 luku). Li-
säksi on hallinnonalakohtaisia erityissään-
nöksiä. Esimerkiksi poliisin osalta ne ovat 
henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa 
annetussa laissa ja rajavartiolaitoksen osalta 
henkilötietojen käsittelystä rajavartiolaitok-
sessa annetussa laissa. Informatiivisista syis-
tä henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa 
annettuun lakiin otettaisiin viittaussäännökset 
sopimuksen nojalla saatujen tietojen poista-
misesta sekä sopimukseen perustuvaa tieto-
jen käsittelyä koskevien lokitietojen ja val-
vontatietojen säilyttämisestä ja poistamisesta 
sekä toteava säännös tietosuojavaltuutetun 
roolista. Lakina noudatettaviksi tulisivat 
myös sopimuksen kansainvälisen oikeusavun 
antamiseen velvoittavat määräykset (7 artik-
la).   

2 §. Sopimuksen 17 artiklan mukaan kukin 
sopimusvaltio voi päättää kansallisen ilmai-
luturvallisuuspolitiikkansa mukaisesti siitä, 
asetetaanko sopimusvaltiossa rekisteröityihin 
ilma-aluksiin lennon turvahenkilöitä. Lennon 
turvahenkilöiden tulee olla poliisimiehiä tai 
muita sopivasti koulutettuja virkamiehiä. 
Lennon turvahenkilöiden asettamisesta tulee 
ilmoittaa sille toiselle sopimusvaltiolle, jonka 
lentoasemalle lento saapuu tai lentoasemalta 
lento lähtee. Sopimuksen 18 artiklan mukaan 
sopimusvaltion tulee myöntää pyynnöstä 
lennon turvahenkilöille lupa kantaa ampuma-
aseita ja muita voimankäyttövälineitä len-
noilla sopimusvaltion lentoasemille tai lento-
asemilta. Luvan tulee kattaa ampuma-aseiden 

kantaminen ilma-aluksessa ja lentoaseman 
rajoitetun pääsyn turva-alueilla. Lennon tur-
vahenkilö saa poistua ilma-aluksesta ja men-
nä lentoaseman rajoitetun pääsyn turva-
alueelle ampuma-asetta kantaen ainoastaan 
toimivaltaisen kansallisen viranomaisen 
edustajan saattamana. Ampuma-aseet tulee 
sijoittaa välittömästi ilma-aluksesta poistu-
misen jälkeen saatettuna toimivaltaisen kan-
sallisen viranomaisen osoittamaan vartioi-
tuun säilytyspaikkaan.  

Päätöksen oikeudesta kantaa ampuma-
asetta tai muuta voimankäyttövälinettä ilma-
aluksessa ja lentoasemalla tekisi Suomen 
osalta poliisi. Lain 7 §:n nojalla annettavalla 
valtioneuvoston asetuksella säädettäisiin sii-
tä, mikä poliisiyksikkö tekisi päätöksen ja 
mitä tahoja tuon poliisiyksikön olisi tiedotet-
tava päätöksestään. Tiedotettavia tahoja voi-
sivat olla muut poliisiyksiköt, rajavartiolaitos 
ja Ilmailuhallinto, joka vastaa ilmailulain 98 
§:n 2 momentin mukaan siviili-ilmailun tur-
vaamisesta. Lennon turvahenkilöiden toimi-
valtuudet kytkeytyisivät ilma-aluksen päälli-
kön käskyvaltaan. Ilma-aluksen päällikön 
käskyvallasta ja ilmailuun liittyvästä vahin-
gonvastuusta määrätään kansainvälisissä si-
viili-ilmailua koskevissa sopimuksissa ja 
säädetään kansallisissa siviili-ilmailua kos-
kevissa säädöksissä. Suomessa ilma-aluksen 
päällikön käskyvallasta ja järjestyksestä ja 
pakkokeinoista ilma-aluksessa säädetään il-
mailulain 61 ja 65 §:ssä sekä vahingonvas-
tuusta saman lain 15 luvussa. 

3 §. Sopimuksen 24 artiklan mukaan sopi-
musvaltioiden nimeämät toimivaltaiset vi-
ranomaiset voivat ottaa käyttöön yhteiset 
partiot tai muut yhteiset operaatiot yleisen 
järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämiseksi 
sekä rikosten estämiseksi. Yhteisissä operaa-
tioissa nimetyt virkamiehet osallistuvat ope-
raatioihin toisen sopimusvaltion alueella. 
Isäntävaltio voi kansallisen lainsäädäntönsä 
mukaisesti ja lähettävän valtion suostumuk-
sella antaa toisen sopimusvaltion yhteisiin 
operaatioihin osallistuville virkamiehille 
toimivaltuuksia tai isäntävaltion lainsäädän-
nön salliessa antaa toisen sopimusvaltion 
virkamiesten käyttää lähettävän valtion lain-
säädännön mukaisia toimivaltuuksia.  

Toimivaltuuksia saadaan käyttää ainoas-
taan isäntävaltion virkamiesten ohjauksessa 
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ja pääsääntöisesti läsnä ollessa. Toisen sopi-
musvaltion virkamiehet ovat isäntävaltion 
kansallisen lainsäädännön alaisia. Isäntäval-
tio on vastuussa heidän toimistaan. 

Sopimuksen 28 artiklan 1 ja 2 kohdan mu-
kaan yhteiseen operaatioon osallistuvat toi-
sen valtion virkamiehet saavat käyttää omia 
kansallisia virkapukujaan. He saavat kantaa 
lähettävän valtion lainsäädännön sallimia 
ampuma-aseita ja muita voimankäyttöväli-
neitä. Isäntävaltio voi kuitenkin kieltää am-
puma-aseiden ja muiden voimankäyttöväli-
neiden kantamisen. Sopimuksen liitteessä 2 
on lueteltu valtioittain käytettävissä olevat 
ampuma-aseet ja muut voimankäyttövälineet. 
Sopimuksen liitteessä 2 lueteltuja ampuma-
aseita ja muita voimankäyttövälineitä saa 
käyttää vain hätävarjelutilanteessa. Operaa-
tiota johtava isäntävaltion virkamies voi yk-
sittäistapauksessa kansallisen lainsäädännön 
mukaisesti antaa luvan käyttää ampuma-
aseita ja muita voimankäyttövälineitä muus-
sakin tarkoituksessa. Ampuma-aseiden ja 
voimankäyttövälineiden käyttö tapahtuu 
isäntävaltion lainsäädännön mukaan. 

Poliisilain 27 §:n 3 momentti ja 46 § anta-
vat poliisimiestä pyynnöstä virkatehtävän 
suorittamisessa avustavalle henkilölle ne po-
liisimiehelle kuuluvat valtuudet, jotka polii-
simies hänelle toimivaltansa rajoissa osoittaa. 
Valtuuksia on käytettävä poliisimiehen oh-
jeiden mukaisesti. Säännökset on tarkoitettu 
tilapäistarpeita varten, ei suunnitelmalliseen 
viranomaisten yhteistoimintaan. Rikoslain 4 
luvun 4 §:n hätävarjelusäännökseen voi ve-
dota myös ulkomainen virkamies. 

Toisen valtion yhteiseen operaatioon osal-
listuvalla virkamiehellä olisi samanlaiset val-
tuudet kuin poliisimiestä avustavalla henki-
löllä. Päällystöön kuuluva poliisimies voisi 
antaa virkamiehelle oikeuden kantaa ampu-
ma-asetta tai muuta voimankäyttövälinettä. 
Voimankäyttövälineen käyttämiseen muussa 
kuin hätävarjelutilanteessa voitaisiin antaa 
oikeus vain yksittäistapauksessa ja tällöinkin 
valtuutusta rajoittaisi vaatimus valtuuttajan 
toimivaltaan kuulumisesta eli noudatettaviksi 
tulisivat samat rajoitteet, mitä sovelletaan 
voimankäyttöön valtuuttavan suomalaisen 
poliisimiehen voimankäyttöön. Sama päätök-
sentekojärjestys on omaksuttu kansainvälisen 
oikeusavun osalta keskinäisestä oikeusavusta 

rikosasioissa Euroopan unionin jäsenvaltioi-
den välillä tehdyn yleissopimuksen lainsää-
dännön alaan kuuluvien määräysten voi-
maansaattamisesta ja yleissopimuksen sovel-
tamisesta annetun lain 3 §:n 2 momentissa 
sekä tulliyhteistyön osalta tullihallintojen 
keskinäisestä avunannosta ja yhteistyöstä 
tehdyn yleissopimuksen lainsäädännön alaan 
kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta 
annetun lain 2 §:n 3 momentissa. 

4 §. Sopimuksen 25 artiklan mukaan sopi-
musvaltion virkamiehet voivat kiireellisissä 
tilanteissa ylittää sopimusvaltioiden välisen 
rajan ilman toisen sopimuspuolen etukäteistä 
suostumusta, jotta he voivat toisen sopimus-
puolen rajan läheisyydessä olevalla alueella 
ryhtyä isäntävaltion lainsäädännön mukaisiin 
välttämättömiin toimenpiteisiin torjuakseen 
henkilöiden ruumiilliselle koskemattomuu-
delle välittömän vaaran. Tilannetta on pidet-
tävä kiireellisenä, jos vaara saattaisi toteutua 
odotettaessa isäntävaltion virkamiesten toi-
menpiteitä tai johtovastuun ottamista. Rajan 
ylittävien virkamiesten tulee viipymättä teh-
dä ilmoitus asiasta isäntävaltiolle. Isäntäval-
tion tulee vahvistaa ilmoituksen vastaanotta-
minen ja ryhtyä viivytyksettä tarpeellisiin 
toimenpiteisiin vaaran torjumiseksi ja johto-
vastuun ottamiseksi. Rajan ylittäneet virka-
miehet voivat toimia isäntävaltiossa vain niin 
kauan, kunnes isäntävaltio on ryhtynyt tar-
peellisiin torjuntatoimenpiteisiin. Rajan ylit-
tävien virkamiesten on noudatettava isäntä-
valtion ohjeita. Isäntävaltio on vastuussa ra-
jan ylittävien virkamiesten toimista. 

Välittömässä vaaratilanteessa toimivalla 
toisen valtion virkamiehellä olisi samanlaiset 
valtuudet kuin samanlaisessa tilanteessa toi-
mivalla suomalaisella poliisimiehellä poliisi-
lain 2 luvun mukaan. Keskeisimpiä tällaisia 
valtuuksia ovat vaarallisen teon ja tapahtu-
man estäminen (16 §), rikoksilta ja häiriöiltä 
suojaaminen (20 §) sekä voimankeinojen 
käyttö (27 §). 

5 §. Sopimuksen 28 artiklan 4 kohdan mu-
kaan jos sopimusvaltion virkamiehet käyttä-
vät ajoneuvoja sopimuksen alaisessa toimin-
nassa toisen sopimusvaltion alueella, he ovat 
samojen tieliikennesääntöjen alaisia kuin 
isäntävaltion virkamiehet, mukaan lukien 
etuajo-oikeus ja erivapaudet. Suomen alueel-
la toimivilla toisen valtion virkamiehillä olisi 
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ajoneuvoa kuljettaessaan samanlaiset oikeu-
det kuin suomalaisella poliisiajoneuvon kul-
jettajalla. Tieliikennelain 6 §:n 1 momentissa 
säädetään esteettömän kulun antamisesta 
säädettyjä ääni- ja valomerkkejä antavalle 
hälytysajoneuvolle. Lain 25 §:n 3 momentis-
sa säädetään hälytysajoneuvon sekä poliisin, 
rajavartiolaitoksen tai tullin virkatehtävään 
käytettävän ajoneuvon kuljettajan oikeudesta 
ylittää suurin sallittu nopeus. Lain 48 §:n 1, 2 
ja 4 momentissa säädetään hälytysajoneuvoa 
sekä poliisin, rajavartiolaitoksen tai tullin 
virkatehtävässä olevaa ajoneuvoa koskevista 
poikkeuksista liikennesäännöistä, kielletyllä 
tiellä, tien osalla tai alueella ajamisesta sekä 
kielletystä pysäyttämisestä tai pysäköimises-
tä. Hälytysajoneuvoja ovat lain 2 a §:n 4 
kohdan mukaan pelastus-, poliisi-, sotilaspo-
liisi- ja sairasauto sekä vastaava muu ajoneu-
vo ja rajavartiolaitoksen tai tullilaitoksen vir-
kakäytössä oleva ajoneuvo.  

6 §. Tarkempia säännöksiä voi olla tarpeen 
antaa varsinkin useita hallinnonaloja koske-
van toiminnan osalta lain 2 ja 3 §:ssä tarkoi-
tetusta päätöksentekijästä, sopimuksen 18 ar-
tiklan 2 kohdassa ja 28 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitetusta toimivaltaisesta viranomaisesta, 
sopimuksen 24 artiklassa tarkoitetusta toi-
mintaa ohjaavasta viranomaisesta, sopimuk-
sen 25 artiklan 3 kohdassa tarkoitetusta il-
moituksen vastaanottavasta viranomaisesta, 
sopimuksen 4 artiklassa, 6 artiklan 1 kohdas-
sa, 9 artiklan 2 kohdassa, 11 artiklan 1 koh-
dassa, 12 artiklassa, 15 artiklassa, 16 artiklan 
3 kohdassa, 17 artiklan 4 kohdassa, 19 artik-
lassa, 22 artiklassa, 23 artiklan 3 kohdassa ja 
39 artiklan 2 kohdassa tarkoitetusta yhteys-
pisteestä ja sopimuksen 42 artiklassa tarkoi-
tetuista sopimusta soveltavista viranomaisista 
sekä muiden tahojen informoinnista. Tarvit-
tavat asetukset antaisi valtioneuvosto. 

7 §.  Laki ehdotetaan tulevaksi voimaan ta-
savallan presidentin asetuksella säädettävänä 
ajankohtana samanaikaisesti kuin sopimus 
tulee Suomen osalta voimaan. 
 
2.2. Laki ampuma-aselain 17 §:n muut-

tamisesta 

17 §.  Ampuma-aselain 17 §:ssä on lain so-
veltamisalan ulkopuolelle rajattu Schengenin 
yleissopimuksen (1 momentin 11 kohta), tul-

lihallintojen keskinäisestä avunannosta ja yh-
teistyöstä tehdyn yleissopimuksen (1 mo-
mentin 12 kohta) ja keskinäisestä oikeus-
avusta rikosasioissa Euroopan unionin jäsen-
valtioiden välillä tehdyn yleissopimuksen (2 
momentti) nojalla toimivat toisen valtion vir-
kamiehet. Nyt ehdotetaan tehtävän vastaava 
poikkeus Prümin sopimuksen nojalla toimi-
vien lennon turvahenkilöiden ja muiden toi-
sen valtion virkamiesten osalta. Laki ehdote-
taan tulevaksi voimaan tasavallan presidentin 
asetuksella samanaikaisesti kuin sopimus tu-
lee Suomen osalta voimaan. 
 
2.3. Laki poliisilain 53 §:n muuttamisesta 

53 §. Sopimuksen 44 artiklan mukaan so-
pimusvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset 
voivat tehdä sopimuksia sopimuksen hallin-
nollisesta toimeenpanosta. Tällaisia toimeen-
panosopimuksia on tarpeen tehdä ainakin 
DNA-, sormenjälki- ja ajoneuvotietojen 
vaihdon teknisistä järjestelyistä (6 artiklan 2 
kohta, 11 artiklan 2 kohta ja 12 artiklan 2 
kohta), yhteisten operaatioiden ja ampuma-
aseiden ja muiden voimankäyttövälineiden 
käytön käytännön järjestelyistä (24 artiklan 4 
kohta ja 28 artiklan 5 kohta) sekä automaatti-
sen tietojenhakumenettelyn teknisistä yksi-
tyiskohdista (38 artiklan 2 kohta). 

Toimeenpanosopimukset voidaan yleensä 
katsoa poliisilain 53 §:n 2 momentissa tarkoi-
tetuiksi poliisin toimialaan kuuluviksi, ta-
vanomaisina pidettäviksi yhteistoimintaso-
pimuksiksi. Nykyisen säännöksen mukaan 
sisäasiainministeriö voi tehdä tällaisia sopi-
muksia vain naapurivaltioiden ja Itämeren 
rantavaltioiden poliisitoiminnasta vastaavien 
viranomaisten kanssa. Rajavartiolain 83 §:ssä 
säädetty sopimustoimivalta on jo nykyisel-
lään poliisilaissa säädettyä laajempi. Sopi-
muksen 44 artiklassa tarkoitettujen ja mah-
dollisten muiden EU:n piirissä tulevaisuudes-
sa tehtävien toimeenpanosopimusten ministe-
riötasolla tekemisen mahdollistamiseksi eh-
dotetaan, että säännöksen soveltamisalaa laa-
jennettaisiin kaikki Euroopan talousaluee-
seen kuuluvat valtiot kattavaksi. Laki ehdote-
taan tulevaksi voimaan tasavallan presidentin 
asetuksella samanaikaisesti kuin sopimus tu-
lee Suomen osalta voimaan. 
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2.4. Laki henkilötietojen käsittelystä po-
liisitoimessa annetun lain muuttami-
sesta 

29 §. Määritelmäpykälään ehdotetaan lisät-
täväksi Prümin sopimuksen määritelmä, jol-
loin tähän sopimukseen voitaisiin viitata 
myöhemmässä 41 a §:ssä tätä lyhyttä ilmai-
sua käyttäen.   

41 a §. Pykälään ehdotetaan otettaviksi in-
formatiiviset viittaukset keskeisiin Prümin 
sopimuksen mukanaan tuomiin uusiin säänte-
lyrakenteisiin. Ensimmäinen viittaus koskisi 
tietojen poistamista. Nykyisellään poliisin 
henkilörekisterien tietojen säilytysajat on 
määritelty rekisteri- ja tietoryhmäkohtaisesti 
henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa 
annetun lain 22—26 sekä 41 ja 42 §:ssä. Prü-
min sopimukseen perustuvan tietojen käsitte-
lyn osalta tulisivat tämän rinnalla sovelletta-
viksi sopimuksessa määritellyt erityiset pois-
toajat, jotka eivät riipu siitä, mihin rekisterei-
hin tiedot on talletettu.  

Sopimuksen 14 artiklan 2 kohdassa sääde-
tään suuriin tapahtumiin liittyvien tietojen 
poistamisesta (enimmäissäilytysaika yksi 
vuosi), 35 artiklan 2 ja 3 kohdassa automati-
soituun DNA-profiilien hakuun ja vertailuun 
sekä sormenjälkitietojen hakuun liittyvien 
tietojen poistamisesta sekä 37 artiklan 3 koh-
dassa yleisestä tietojen säilyttämisestä (tiedot 
luovuttavan sopimusvaltion kansallisen lain-
säädännön määrittämä enimmäissäilytysai-
ka). 

Toinen viittaus koskisi lokitietojen ja val-
vontatietojen säilyttämistä ja poistamista. 
Sopimuksen 39 artiklan 1 kohdan mukaan 
jokaisesta ei-automatisoidusta tietojen luovu-
tuksesta ja saannista on talletettava lokitieto. 
Artiklan 2 kohdan mukaan jokaisesta auto-
matisoidusta DNA-profiilien hausta ja vertai-
lusta sekä sormenjälkitietojen hausta on sekä 
tietojen luovuttajan että saajan talletettava 
valvontatieto.  

Valvontatietojen tallettajan on annettava 
talletetut tiedot asianomaisen sopimusvaltion 
tietosuojaelinten käyttöön näiden sitä pyytä-
essä. Valvontatietoja saadaan käyttää ainoas-
taan tietoturvallisuuden valvonnan ja tie-
tosuojan varmistamisen tarkoituksessa. Val-
vontatiedot on säilytettävä kaksi vuotta ja vä-
littömästi sen jälkeen hävitettävä. Tietojen 

luovuttamisen ja saannin oikeudellisesta val-
vonnasta vastaavat kunkin sopimusvaltion 
tietosuojaviranomaiset. Jokainen voi pyytää 
näitä elimiä tarkistamaan häntä itseään kos-
kevien tietojen käsittelyn kansallisen lainsää-
dännön mukaisuuden.  

Tietosuojaelinten ja valvontatietojen tallet-
tajien on lisäksi tehtävä tietojen luovuttami-
sen lainmukaisuutta koskevia satunnaistar-
kastuksia. Tarkastusten tulokset on säilytet-
tävä 18 kuukautta riippumattomien tie-
tosuojaviranomaisten tarkastusta varten. Tä-
män jälkeen ne on välittömästi hävitettävä. 

Sopimuksen 40 artiklan 1 kohdan mukaan 
kansallisen lain perusteella toimivaltaisen 
elimen pyynnöstä tietojen kohteelle on annet-
tava kansallisen lainsäädännön mukaisesti 
tieto häntä koskevista tiedoista ja niiden kä-
sittelystä. Tietojen kohteella on oikeus saada 
virheellinen tieto korjatuksi ja laittomasti kä-
sitelty tieto hävitetyksi. Tietojen kohteella on 
oikeus saattaa tietosuojaan liittyvien oikeuk-
siensa rikkominen ja siihen liittyvät korvaus-
kysymykset riippumattoman tuomioistuimen 
tai valvontaviranomaisen käsiteltäväksi.  

Tarkemmat säännöt näiden oikeuksien to-
teuttamismenettelystä ja pääsyoikeuden ra-
joitusten perusteista annetaan kansallisilla 
säännöksillä siinä valtiossa, missä tietojen 
kohde käyttää oikeuksiaan. Suomessa yleiset 
rekisteröidyn oikeuksia (informointi tietojen 
käsittelystä ja tarkastusoikeus) koskevat 
säännökset ovat henkilötietolain 6 luvussa. 
Esimerkiksi poliisin osalta asiasta on lisäksi 
säännöksiä henkilötietojen käsittelystä polii-
sitoimessa annetun lain 7 luvussa ja rajavar-
tiolaitoksen osalta henkilötietojen käsittelystä 
rajavartiolaitoksessa annetun lain 40—42 
§:ssä. Tietosuojaviranomaisista on säännök-
set henkilötietolain 9 luvussa ja vahingon-
korvausvelvollisuudesta 47 §:ssä.  

Sopimuksen 39 artiklan 5 kohtaan ja 40 ar-
tiklan 1 kohtaan liittyen ehdotetaan todetta-
vaksi, että Suomessa henkilötietojen Prümin 
sopimukseen perustuvan käsittelyn lainmu-
kaisuuden varmistaminen tapahtuisi tie-
tosuojavaltuutetun välityksellä. Tämän rin-
nalla rekisteröidyllä voisi olla kansallisen 
lainsäädännön mukaisia suoria rekisterikoh-
taisia oikeuksia. Laki ehdotetaan tulevaksi 
voimaan tasavallan presidentin asetuksella 
samanaikaisesti kuin sopimus tulee Suomen 
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osalta voimaan. 
 
 
2.5. Laki ajoneuvoliikennerekisteristä 

annetun lain 17 §:n muuttamisesta 

17 §. Sopimuksen 12 artiklan mukaan so-
pimusvaltioiden tulee sallia muiden sopi-
musvaltioiden kansallisten yhteyspisteiden 
rikosten estämistä ja selvittämistä sekä ylei-
sen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitä-
mistä koskevassa tarkoituksessa pääsy ajo-
neuvojen rekisteröintitietoihin oikeuksin teh-
dä automatisoituja hakuja yksittäistapauksis-
sa omistajiin tai haltijoihin liittyviin tietoihin 
ja ajoneuvoihin liittyviin tietoihin. Hakuja 
voidaan tehdä vain täydellisellä runkonume-
rolla tai rekisterinumerolla. Hakuoikeuksia 
voidaan käyttää vain hakevan sopimusvaltion 
kansallisen lainsäädännön mukaisesti. 

Ajoneuvoliikennerekisteristä annetun lain 
15 §:n 1 momentin 9 kohta mahdollistaa re-
kisteriin talletettujen julkisten tietojen luo-
vuttamisen teknisen käyttöyhteyden avulla 
tai muutoin sähköisesti ETA-valtion viran-
omaisille Suomea sitovista kansainvälisistä 
sopimuksista johtuvien velvoitteiden hoita-
mista varten. Lain 14 §:n 1 momentin nojalla 
julkisia tietoja ovat muun muassa ajoneuvon 
rekisteritunnuksen tai valmistenumeron pe-
rusteella rekisteristä haettavat tiedot ajoneu-
voista sekä ajoneuvon omistajan tai haltijan 
nimestä sekä osoite- ja yhteystiedot. Lain 17 
§:n 1 momentin nojalla salassa pidettäviä 
ovat arkaluonteiset tiedot, muun muassa tie-
dot ajoneuvoa kuljetettaessa tehdyistä rikok-
sista, sekä henkilön valokuva ja nimikirjoi-
tusnäyte.  

Ajoneuvoliikennerekisteristä annetun lain 
17 §:ää ehdotetaan täydennettäväksi tavalla, 
joka mahdollistaisi myös rekisteriin talletet-
tujen salassa pidettävien tietojen luovuttami-
sen teknisen käyttöyhteyden avulla tai muu-
toin sähköisesti ETA-valtion lainvalvontavi-
ranomaisille. Ratkaisu mahdollistaisi myös 
mahdolliset muut EU:n piirissä tulevaisuu-
dessa tehtävät Prümin sopimusta vastaavat 
järjestelyt lakia muuttamatta. 

Pykälään ehdotetaan lisättäväksi samanlai-
nen lokitietojen ja valvontatietojen säilyttä-
mistä ja poistamista koskeva informatiivinen 
viittaus kuin on ehdotettu otettavaksi henki-

lötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun 
lain 41 a §:n 2 momenttiin. Laki ehdotetaan 
tulevaksi voimaan tasavallan presidentin ase-
tuksella samanaikaisesti kuin sopimus tulee 
Suomen osalta voimaan. 

 
 
2.6. Laki rikoslain 16 luvun 20 §:n ja 40 

luvun 12 §:n muuttamisesta 

16 luku.  20 §. Sopimuksen 31 artiklan 
mukaan toisen valtion alueella toimivia vir-
kamiehiä tulee kohdella samalla tavalla kuin 
isäntävaltion virkamiehiä heihin kohdistuvi-
en rikosten osalta, jollei muussa sopimukses-
sa toisin määrätä.  

Säännökseen ehdotetaan lisättäväksi mai-
ninnat yleisen järjestyksen ja turvallisuuden 
ylläpitämis- ja rikosten ennalta estämis- ja 
esitutkintatehtävistä. Näin tulee toteutetuksi 
myös lennon turvahenkilöiden sekä maasta 
poistamisen toteuttavien, yhteiseen operaati-
oon osallistuvien ja välittömässä vaaratilan-
teessa toimivien toisen valtion virkamiesten 
rikosoikeudellinen suoja.  

40 luku 12 §. Sopimuksen 31 artiklan mu-
kaan toisen valtion alueella toimivia virka-
miehiä tulee kohdella samalla tavalla kuin 
isäntävaltion virkamiehiä heidän tekemiensä 
rikosten osalta, jollei muussa sopimuksessa 
toisin määrätä.  

Säännökseen ehdotetaan lisättäväksi vas-
taavat maininnat kuin lain 16 luvun 20 §:ään. 
Näin tulee toteutetuksi myös lennon turva-
henkilöiden sekä maasta poistamisen toteut-
tavien, yhteiseen operaatioon osallistuvien ja 
välittömässä vaaratilanteessa toimivien toi-
sen valtion virkamiesten rikosoikeudellinen 
virkavastuu.  

Laki ehdotetaan tulevaksi voimaan tasaval-
lan presidentin asetuksella samanaikaisesti 
kuin sopimus tulee Suomen osalta voimaan. 
 
2.7. Laki ulkomaalaislain muuttamisesta 

151 a §. Sopimuksen 23 artiklan 2 kohdan 
mukaan sopimusvaltio voi tarvittaessa pois-
taa maastapoistettavat henkilöt toisen sopi-
musvaltion alueen kautta. Päätöksen maasta-
poistamistoimenpiteestä tekee se sopimusval-
tio, jonka alueen kautta maastapoistaminen 
toteutetaan. Maastapoistamispäätöksessä on 
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määritettävä toimeenpanon ehdot ja tarvitta-
essa määrättävä myös kansallisen lain salli-
mien pakkokeinojen käytöstä. Suomessa 
maasta poistamisen panee täytäntöön poliisi 
tai rajatarkastusviranomainen. Toisen valtion 
virkamiesten itsenäisesti toteuttama maasta-
poistaminen Suomen alueen kautta olisi har-
vinainen poikkeus; suomalaiset poliisi- tai ra-
javartiomiehet kykenisivät käytännössä aina 
toteuttamaan tällaisen maasta poistamisen 
pykälässä tarkoitetulla tavalla viipymättä. 
Suomalaisten virkamiesten toteuttaessa 
maasta poistamisen vieraan valtion virka-
miehet voisivat osallistua siihen. Luvan to-
teuttaa sopimuksessa tarkoitettu maastapois-
taminen Suomen alueen kautta antaisi poliisi- 
tai rajatarkastusviranomainen. Maastapois-
tamiseen osallistuvilla toisen valtion virka-
miehillä olisi samanlaiset valtuudet kuin po-
liisimiestä avustavalla henkilöllä (poliisilaki 
27 § 3 momentti ja 46 §) tai rajavartiomiestä 
avustavalla henkilöllä (rajavartiolaki 35 § 2 
momentti). Itsenäisesti toimivilla toisen val-
tion virkamiehillä olisi vartijan valtuuksia 
muistuttavat oikeudet. Poliisi- tai rajatarkas-
tusviranomainen voisi antaa voimankäyttö-
valtuuden maastapoistamisen Suomen alueen 
kautta itsenäisesti toteuttaville toisen valtion 
toimivaltaisille virkamiehille. Voimankäyt-
tövaltuudet olisi muotoiltu poliisilain 27 §:n 
ja rajavartiolain 35 §:n sekä vankeuslain 18 
luvun 6 §:n, tutkintavankeuslain 13 luvun 6 
§:n ja poliisin säilyttämien henkilöiden koh-
telusta annetun lain 15 luvun 2 §:n pohjalta 
rajoittaen ne kuitenkin maastapoistamisen 
yhteydessä todennäköisimmin esiintyviin ti-
lanteisiin. Maastapoistamisen toteuttavilla 
toisen valtion virkamiehillä ei olisi oikeutta 
kantaa Suomen alueella ampuma-aseita. 
Säännöksillä paitsi saatettaisiin kansallisesti 
voimaan Prümin sopimuksen asianomaiset 
määräykset myös täydennettäisiin avunantoa 
kauttakulkutilanteissa lentoteitse tapahtuvien 
palauttamistoimenpiteiden yhteydessä kos-
kevan direktiivin (2003/110/EY) implemen-
tointia. Lain 7 §:n nojalla annettavalla valtio-
neuvoston asetuksella säädettäisiin siitä, mi-
kä poliisi- tai rajavartioyksikkö antaisi luvan 
toteuttaa maastapoistaminen Suomen alueen 
kautta ja mitä tahoja tuon poliisi- tai rajavar-
tioyksikön olisi tiedotettava päätöksestään. 
Tiedotettavia tahoja voisivat olla muut polii-

si- ja rajavartioyksiköt sekä muut viranomai-
set. 

Laki ehdotetaan tulevaksi voimaan tasaval-
lan presidentin asetuksella samanaikaisesti 
kuin sopimus tulee Suomen osalta voimaan. 
 
 
3.  Voimaantulo 

Prümin sopimus tulee voimaan 50 artiklan 
mukaisesti 90 päivän kuluttua toisen ratifi-
ointi- tai hyväksymisasiakirjan tallettamises-
ta sopimuksen tällöin ratifioineiden sopimus-
puolten välillä. Muiden sopimuspuolten osal-
ta sopimus tulee voimaan 90 päivän kuluttua 
niiden ratifiointi- tai hyväksymiskirjojen tal-
lettamisesta. Tähän mennessä sopimuksen 
ovat ratifioineet Espanja, Itävalta ja Saksa. 
Sopimus on tullut kansainvälisesti voimaan 1 
päivänä marraskuuta 2006 Espanjan ja Itä-
vallan välillä. Saksan osalta sopimus tulee 
voimaan 23 päivänä marraskuuta 2006.  

Suomi sitoutuisi Prümin sopimukseen liit-
tymällä siihen 51 artiklan mukaisesti. Sopi-
mus tulisi Suomen osalta voimaan 90 päivän 
kuluttua liittymisasiakirjan tallettamisesta 
tallettajana toimivan Saksan liittotasavallan 
hallituksen huostaan. 51 artiklan 1 kohdan 
mukaisesti Suomea sitovat myös liittymis-
hetkeen mennessä 44 artiklan nojalla tehdyt 
täytäntöönpanosopimukset ja muut tähän so-
pimukseen liittyvät sopimukset. Tällä hetkel-
lä Suomen lisäksi liittymistä Prümin sopi-
mukseen harkitsevat Portugali, Italia ja Slo-
venia.  

Prümin sopimuksen voimaansaattamista 
koskevan lakiehdotuksen voimaansaattamista 
koskevan lakiehdotuksen voimaantulosta 
säädettäisiin tasavallan presidentin asetuksel-
la. Lain on tarkoitus tulla voimaan samanai-
kaisesti kuin Prümin sopimus tulee voimaan 
Suomen osalta. Esitykseen sisältyvien mui-
den lakien muuttamista koskevat ehdotukset 
tulisivat myös voimaan samana ajankohtana.  

Kansallisen viranomaisen määräämistä se-
kä rekisteritietojen antamista koskevien mää-
räysten osalta (6, 11 ja 12 artiklat) on otetta-
va huomioon, että Ahvenanmaalla on toimi-
valta yleistä järjestystä ja turvallisuutta kos-
kevissa asioissa. Maakunnalla on oma polii-
sihallinto. Maakunnan suostumus sopimuk-
sen voimaantulemiselle Ahvenanmaalla on 
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siten tarpeen. 
 
4.  Eduskunnan suostumuksen 

tarpeel l isuus ja  käsit te lyjärjes-
tys  

 
4.1. Eduskunnan suostumuksen tarpeelli-

suus 

Prümin sopimus on oikeudelliselta luon-
teeltaan valtiosopimus, jonka velvoittavuu-
den edellytyksenä on, että se hyväksytään 
Suomessa valtiosäännön edellyttämällä taval-
la. Perustuslain 94 § 1 momentin mukaan 
eduskunta hyväksyy muun muassa sellaiset 
kansainväliset velvoitteet, jotka sisältävät 
lainsäädännön alaan kuuluvia määräyksiä. 
Perustuslakivaliokunnan tulkintakäytännön 
mukaan eduskunnan hyväksymistoimivalta 
kattaa kaikki aineelliselta luonteeltaan lain 
alaan kuuluvat kansainvälisen velvoitteen 
määräykset siihen katsomatta, onko määräys 
ristiriidassa tai sopusoinnussa Suomessa lail-
la annetun säännöksen kanssa (PeVL 
11/2000 vp ja PEVL 12/2000 vp).  

Prümin sopimuksen määräyksistä kuuluvat 
lainsäädännön alaan tietojenvaihtoa (2—5, 
7—10, 12—4, 16, 26, 27 ja 41 artiklat), toi-
sen valtion alueella toimimista (17, 18, 23—
25 ja 28 artiklat), virkamiesten asemaa (29—
32 artiklat) sekä tietosuojaa ja tietoturvaa 
(34—40 artiklat) koskevat määräykset. Kun 
sopimus ei edellyttäisi uusien kansallisten 
rekisterien perustamista, henkilötietojen kä-
sittelyä koskevat sääntelytarpeet liittyisivät 
lähinnä rekisteritietojen luovuttamiseen. Po-
liisirekistereiden tietojen luovuttamisen osal-
ta ei tarvittaisi säädösmuutoksia. Ajoneuvo-
liikennerekisteritietojen luovuttamisen osalta 
ehdotetaan ajoneuvoliikennerekisteristä an-
netun lain täydentämistä.  

Prümin sopimuksen tarkoituksena on te-
hostaa ja helpottaa sopimusvaltioiden välistä 
yhteistyötä terrorismin, rajat ylittävän rikolli-
suuden ja laittoman muuttoliikkeen torjumi-
seksi. Rikollisuus ylittää nykyisin yhä 
enenevästi valtioiden rajat ja sopimuksen yh-
teistyöalue kattaa tyypillisesti valtioiden rajat 
ylittävää kansainvälistä rikollisuutta. Vastaa-
vasti rikollisuuden torjumisen ja rikosoikeu-
savun järjestämisen täytyy voida tapahtua yli 

valtioiden rajojen. Yleissopimuksessa on hal-
lituksen mielestä selkeästi kysymys perustus-
lain 1 §:n 3 momentin tarkoittamassa mieles-
sä kansainvälisestä yhteistyöstä, joka lisäksi 
tässä tapauksessa on paitsi tavanomaista 
myös kannatettavaa (vrt. PeVL 9/2003). 

Yleissopimuksen sisältöä on arvioitava pe-
rustuslain 1 §:n 1 momentissa tarkoitetun 
Suomen täysivaltaisuuden kannalta. Perus-
tuslain täysivaltaisuussäännöstä tulkittaessa 
on perustuslain esitöiden mukaan otettava 
huomioon Suomen jäsenyys useissa kansain-
välisissä järjestöissä (HE 1/1998 vp, s. 71/II) 
ja sitä on tarkasteltava Suomen kansainvälis-
ten velvoitteiden valossa sekä erityisesti otta-
en huomioon Suomen jäsenyys Euroopan 
unionissa (HE 1/1998 vp , s. 72/II).  

Perustuslakivaliokunta on pitänyt perustus-
lain mukaisina EU:n jäsenvaltioiden pitkälle 
meneviäkin toimivaltuuksia, kun niiden käyt-
tötilanteet sijoittuvat Suomen alueen ulko-
puolelle (PeVL 44/2002 vp , s. 3/I). Prümin 
sopimuksen 23—26 artiklan nojalla toisen 
sopimusvaltion viranomaiset saisivat vallan 
toimia myös Suomen alueella ja osin samalla 
tavalla kuin kansalliset viranomaiset sopi-
muksen tarkoittamissa asioissa sekä käyttää 
tällöin Suomen oikeudenkäyttöpiiriin ja siellä 
oleskeleviin kohdistuvaa julkista valtaa. Pe-
rustuslakivaliokunta on katsonut, että tällais-
takin toimivaltaa voidaan tietyillä edellytyk-
sillä antaa ulkomaan viranomaiselle tavalli-
sen lain säätämisjärjestyksessä (PeVL 
11/2001 vp, PeVL 21/2003 vp, ja PeVL 
9/2003 vp). Tällöin merkitystä on sillä, että 
toimenpiteitä voidaan pitää tavanomaisena 
kansainvälisenä yhteistyömuotona. Valtio-
neuvosto katsoo, että sopimuksen sisältämät 
konkreettisen viranomaisyhteistyön muodot 
ovat luonteeltaan vastaavia kuin edellä mai-
nituissa perustuslakivaliokunnan lausunnois-
sa käsitellyt kansainvälisen lainvalvontavi-
ranomaisten välisen yhteistyön muodot. 

Hallitus katsoo, että sopimuksen mukainen 
DNA-, sormenjälki- ja ajoneuvorekistereistä 
tapahtuva sopimuspuolten välinen tietojen-
vaihto on lähtökohtaisesti mahdollista jo ny-
kyisin voimassa olevan näitä rekistereitä sekä 
kansainvälistä oikeusapua koskevan lainsää-
dännön nojalla. Sopimus toisi viitetietokanto-
jen käyttöönoton myötä sopimusvaltioiden 
välistä yhteistyötä merkittävästi helpottavan 
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teknisen apuvälineen tietojen vastaavuuden 
tekniseen toteamiseen. Lainsäädännön kan-
nalta sopimus ei kuitenkaan merkitsisi vas-
taavaa muutosta, koska periaatteiden mukai-
sesti kaikki viitetietojen perusteella todetun 
vastaavuuden jälkeen tapahtuva konkreetti-
nen henkilötietojen vaihto tapahtuisi tiedot 
luovuttajan valtion lainsäädännön eli Suomen 
osalta voimassa olevan kansallisen lainsää-
dännön mukaisesti. 

Valtioneuvosto katsoo, että sopimuksen 43 
artiklan mukaisen ministerikomitean toimi-
valta ei merkitse muutosta perustuslain 8 lu-
vun mukaiseen toimivaltaan hyväksyä Suo-
men puolesta kansainvälisiä velvoitteita. Mi-
nisterikomitealla ei ole oikeutta omalla pää-
töksellään muuttaa sopimusta, vaan ainoas-
taan tehdä sopimuksen soveltamista ja toteut-
tamista koskevia päätöksiä. Tällainen sallittu 
delegointi rajoittuu perustuslakivaliokunnan 
edellyttämällä tavalla valtuuttavan sopimuk-
sen puitteisiin sisältämättä valtuutta sopia 
varsinaisen sopimuksen luonteeseen tai ta-
voitteisiin vaikuttavista muutoksista sopi-
mussuhteeseen tai kysymyksistä (PeVL 
13/1998 vp). 

 
4.2. Käsittelyjärjestys 

Prümin sopimus sisältää määräyksiä, joi-
den mukaiset säännökset on voimassa ole-

vassa lainsäädännössä säädetty tavallisen lain 
säätämisjärjestyksessä. Sopimuksen voi-
maansaattamisen edellyttämät lainsäädännön 
muutokset ehdotetaan säädettäviksi tavallisen 
lain säätämisjärjestyksessä. Hallitus katsoo 
kuitenkin, että käsittelyjärjestyksestä on tar-
peen pyytää perustuslakivaliokunnan lausun-
to.  

Sopimuksen hyväksymisestä päätetään pe-
rustuslain 94 §:n 2 momentin ensimmäisen 
virkkeen mukaisesti äänten enemmistöllä ja 
esitykseen sisältyvät lakiehdotukset voidaan 
käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestykses-
sä. 

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

että Eduskunta hyväksyisi Prümissa 27 päi-
vänä toukokuuta 2005 Belgian kuningaskun-
nan, Saksan liittotasavallan, Espanjan ku-
ningaskunnan, Ranskan tasavallan, Luxem-
burgin suurherttuakunnan, Alankomaiden 
kuningaskunnan ja Itävallan tasavallan välil-
lä rajat ylittävän yhteistyön tehostamisesta 
erityisesti terrorismin, rajat ylittävän rikolli-
suuden ja laittoman muuttoliikkeen torjumi-
seksi tehdyn sopimuksen. 

Koska Prümin sopimus sisältää määräyk-
siä, jotka kuuluvat lainsäädännön alaan, an-
netaan samalla Eduskunnan hyväksyttäviksi 
seuraavat lakiehdotukset: 
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Lakiehdotukset 

 

1.  

 

Laki 

Belgian kuningaskunnan, Saksan liittotasavallan, Espanjan kuningaskunnan, Ranskan tasa-
vallan, Luxemburgin suurherttuakunnan, Alankomaiden kuningaskunnan ja Itävallan tasa-
vallan välillä rajat ylittävän yhteistyön tehostamisesta erityisesti terrorismin, rajat ylittävän 
rikollisuuden ja laittoman muuttoliikkeen torjumiseksi tehdyn sopimuksen lainsäädännön 

alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta sekä sopimuksen soveltamisesta 

 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 
 

1 § 

 Sopimuksen voimaansaattaminen 

Prümissa 27 päivänä toukokuuta 2005 Bel-
gian kuningaskunnan, Saksan liittotasavallan, 
Espanjan kuningaskunnan, Ranskan tasaval-
lan, Luxemburgin suurherttuakunnan, Alan-
komaiden kuningaskunnan ja Itävallan tasa-
vallan välillä rajat ylittävän yhteistyön tehos-
tamisesta erityisesti terrorismin, rajat ylittä-
vän rikollisuuden ja laittoman muuttoliikkeen 
torjumiseksi tehdyn sopimuksen lainsäädän-
nön alaan kuuluvat määräykset ovat lakina 
voimassa sellaisina kuin Suomi on niihin si-
toutunut. 
 

2 §  

Lennon turvahenkilö 

Sopimuksen 17 ja 18 artiklan nojalla Suo-
men alueella toimivalle lennon turvahenkilöl-
le voidaan antaa oikeus kantaa ilma-
aluksessa ja lentoasemalla ampuma-aseita ja 
muita voimankäyttövälineitä. Päätöksen oi-
keudesta kantaa ampuma-asetta tai muuta 
voimankäyttövälinettä tekee poliisi. 
 
 
 
 

3 §  

Toisen valtion virkamiehen osallistuminen 
yhteiseen operaatioon Suomessa 

Sopimuksen 24 artiklan nojalla yhteiseen 
operaatioon osallistuvalla toimivaltaisella 
virkamiehellä on Suomen alueella oikeus 
suomalaisen poliisimiehen ohjeiden mukai-
sesti käyttää sellaisia poliisimiehelle kuulu-
via valtuuksia, jotka poliisimies toimivaltan-
sa rajoissa osoittaa. Toisen valtion virkamie-
hellä on oikeus suomalaisen poliisimiehen 
ohjauksessa sellaisten voimakeinojen käyt-
tämiseen, joihin poliisimies toimivaltansa no-
jalla hänet valtuuttaa. 

Toisen valtion yhteiseen operaatioon osal-
listuvalle virkamiehelle voidaan antaa oikeus 
kantaa Suomen alueella sopimuksen liitteessä 
2 lueteltuja ampuma-aseita ja muita voiman-
käyttövälineitä. Päätöksen oikeudesta kantaa 
ampuma-asetta tai muuta voimankäyttövä-
linettä tekee päällystöön kuuluva poliisimies. 
Voimankäyttövälinettä on oikeus käyttää 
vain rikoslain (39/1889) 4 luvun 4 §:n mu-
kaisessa hätävarjelutilanteessa ja tilanteessa, 
jossa poliisimies toimivaltansa nojalla yksit-
täistapauksessa valtuuttaa toisen valtion toi-
mivaltaisen virkamiehen voimankäyttöväli-
neen käyttämiseen. 
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4 §  

Välittömässä vaaratilanteessa toimiva toisen 
valtion virkamies 

Sopimuksen 25 artiklan nojalla välittömäs-
sä vaaratilanteessa Suomen alueella rajan lä-
heisyydessä toimivalla toisen valtion toimi-
valtaisella virkamiehellä on oikeus käyttää 
sellaisia poliisilain 2 luvussa säädettyjä val-
tuuksia, joiden kiireellinen käyttäminen on 
välttämätöntä henkeä tai terveyttä uhkaavan 
vaaran torjumiseksi. Edellytyksenä on lisäk-
si, että suomalainen toimivaltainen virkamies 
ei voi välittömästi käyttää valtuuksia. 
 

5 §  

Toisen valtion virkamies ajoneuvon kuljetta-
jana 

Toisen valtion sopimuksen 23 artiklan 2 
kohdan taikka 24 tai 25 artiklan nojalla Suo-

men alueella toimivalla toimivaltaisella vir-
kamiehellä on ajoneuvoa kuljettaessaan tie-
liikennelain (267/1981) 6 §:n 1 momentissa, 
25 §:n 3 momentissa ja 48 §:ssä suomalaisel-
le poliisiajoneuvon kuljettajalle säädetyt oi-
keudet. 
 

6 §  

Asetuksenantovaltuus 

Tarkempia säännöksiä toimivaltaisista vi-
ranomaisista ja virkamiehistä sekä kansalli-
sista yhteys- ja koordinaatiopisteistä voidaan 
antaa valtioneuvoston asetuksella. 
 

7 §  

Voimaantulo 

Tämän lain voimaantulosta säädetään tasa-
vallan presidentin asetuksella. 

————— 
 

2.  

Laki 

ampuma-aselain 17 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
lisätään 9 päivänä tammikuuta 1998 annetun ampuma-aselain (1/1998) 17 §:ään, sellaisena 

kuin se on osaksi laeissa 601/2001, 151/2004 ja 428/2004, uusi 3 momentti seuraavasti: 
 

17 §  

Soveltamisalaa koskevat poikkeukset 

— — — — — — — — — — — — — —  
Tämä laki ei myöskään koske Belgian ku-

ningaskunnan, Saksan liittotasavallan, Es-
panjan kuningaskunnan, Ranskan tasavallan, 
Luxemburgin suurherttuakunnan, Alanko-
maiden kuningaskunnan ja Itävallan tasaval-
lan välillä rajat ylittävän yhteistyön tehosta-
misesta erityisesti terrorismin, rajat ylittävän 
rikollisuuden ja laittoman muuttoliikkeen tor-

jumiseksi tehdyn sopimuksen 17 ja 18 artik-
lan nojalla Suomen alueella toimiville lennon 
turvahenkilöille tai 24, 25 ja 28 artiklan no-
jalla Suomen alueella toimiville toisen valti-
on toimivaltaisille virkamiehille kuuluvien 
ampuma-aseiden, aseen osien, patruunoiden 
ja erityisen vaarallisten ammusten siirtoa 
Suomeen tai Suomesta ja hallussapitoa. 

 
——— 

Tämä laki tulee voimaan tasavallan presi-
dentin asetuksella säädettävänä ajankohtana. 
 

————— 
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3.  

Laki 

poliisilain 53 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan 7 päivänä huhtikuuta 995 annetun poliisilain (493/1995) 53 §:n 2 momentti seu-

raavasti: 
 

53 §  

Kansainvälinen yhteistoiminta 

— — — — — — — — — — — — — —  
Sisäasiainministeriö voi asioissa, jotka ei-

vät kuulu lainsäädännön alaan tai muutoin 
vaadi eduskunnan suostumusta, tehdä polii-
sin toimialaan kuuluvia, tavanomaisina pidet-

täviä yhteistoimintasopimuksia naapurivalti-
oiden, Itämeren rantavaltioiden ja Euroopan 
talousalueeseen kuuluvien valtioiden kanssa. 
 

——— 
Tämä laki tulee voimaan tasavallan presi-

dentin asetuksella säädettävänä ajankohtana. 
 

————— 

4.  

Laki 

henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa 22 päivänä elokuuta 2003 annetun 

lain (761/2003) 29 §:n 8 kohta ja 
lisätään 29 §:ään uusi 9 kohta ja lakiin uusi 41 a § seuraavasti: 
 

29 §  

Määritelmät 

Tässä laissa tarkoitetaan: 
— — — — — — — — — — — — — —  

8) Schengenin tietojärjestelmällä tietojär-
jestelmää, joka koostuu kunkin Schengen-
valtion alueella olevasta kansallisesta osasta 
sekä teknisen tuen yksiköstä; teknisen tuen 
yksikkö ylläpitää tiedostoa, jolla varmiste-
taan kansallisten osien tiedostojen sisällölli-
nen yhtenevyys; 

9) Prümin sopimuksella Belgian kuningas-
kunnan, Saksan liittotasavallan, Espanjan 
kuningaskunnan, Ranskan tasavallan, Lu-
xemburgin suurherttuakunnan, Alankomai-
den kuningaskunnan ja Itävallan tasavallan 

välillä rajat ylittävän yhteistyön tehostami-
sesta erityisesti terrorismin, rajat ylittävän ri-
kollisuuden ja laittoman muuttoliikkeen tor-
jumiseksi tehtyä sopimusta (SopS  /  ). 

 
41 a §  

Prümin sopimukseen perustuva tietojen käsit-
tely 

Prümin sopimuksen nojalla saadut tiedot 
poistetaan noudattaen muualla tässä laissa 
säädetyn lisäksi, mitä sopimuksen 14 artiklan 
2 kohdassa, 35 artiklan 2 ja 3 kohdassa sekä 
37 artiklan 3 kohdassa määrätään. 

Prümin sopimukseen perustuvaa tietojen 
käsittelyä koskevat lokitiedot ja valvontatie-
dot säilytetään ja poistetaan noudattaen, mitä 
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sopimuksen 39 artiklan 4 ja 5 kohdassa mää-
rätään. 

Jokaisella on oikeus muualla tässä laissa 
säädetyn lisäksi pyytää tietosuojavaltuutettua 
varmistamaan, että häntä koskevien henkilö-
tietojen Prümin sopimukseen perustuva käsit-

tely tapahtuu lainmukaisesti.   
 

——— 
Tämä laki tulee voimaan tasavallan presi-

dentin asetuksella säädettävänä ajankohtana. 
 

————— 
 

5.  

Laki 

ajoneuvoliikennerekisteristä annetun lain 17 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan ajoneuvoliikennerekisteristä 13 päivänä kesäkuuta 2003 annetun lain (541/2003) 

17 §:n 2 momentin 12 kohta sellaisena kun se on laissa 588/2005 ja  
lisätään 17 §:ään sellaisena kuin se on osaksi laissa 403/2005 ja mainitussa laissa 588/2005 

uusi 2 momentin 13 kohta ja 4 momentti seuraavasti: 
 

17 §  

Salassa pidettävät tiedot ja niiden luovutta-
minen 

— — — — — — — — — — — — — —  
Rekisteriin talletetun salassa pidettävän tie-

don saa salassapitosäännösten estämättä luo-
vuttaa: 
— — — — — — — — — — — — — —  

12) rajavartiolaitokselle rikosta ja siitä seu-
ranneita rangaistuksia ja muita seuraamuksia 
koskevia tietoja rajaturvallisuuden ylläpitä-
mistä, esitutkintaa ja muuta tutkintaa, etsin-
tää, pelastustehtävää ja ulkomaalaislaissa 
(301/2004) tarkoitetun liikenteenharjoittajan 
seuraamusmaksun määräämistä varten sekä 
henkilön valokuva ja nimikirjoitusnäyte hen-
kilön tunnistamista varten; 

13) ETA-valtion poliisiviranomaiselle ja 
muulle viranomaiselle, jonka tehtäviin kuu-
luu oikeus- ja yhteiskuntajärjestyksen tur-
vaaminen, yleisen järjestyksen ja turvallisuu-

den ylläpitäminen tai rikosten ennalta estä-
minen, selvittäminen ja syyteharkintaan saat-
taminen, Euroopan yhteisön lainsäädännöstä 
tai Suomea sitovista kansainvälisistä sopi-
muksista johtuvien velvoitteiden hoitamista 
varten. 
— — — — — — — — — — — — — —  

Belgian kuningaskunnan, Saksan liittotasa-
vallan, Espanjan kuningaskunnan, Ranskan 
tasavallan, Luxemburgin suurherttuakunnan, 
Alankomaiden kuningaskunnan ja Itävallan 
tasavallan välillä rajat ylittävän yhteistyön 
tehostamisesta erityisesti terrorismin, rajat 
ylittävän rikollisuuden ja laittoman muutto-
liikkeen torjumiseksi tehtyyn sopimukseen 
(SopS  /  ) perustuvaa tietojen käsittelyä kos-
kevat lokitiedot ja valvontatiedot säilytetään 
ja poistetaan noudattaen, mitä sopimuksen 39 
artiklan 4 ja 5 kohdassa määrätään. 
 

——— 
Tämä laki tulee voimaan tasavallan presi-

dentin asetuksella säädettävänä ajankohtana. 
————— 
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6.  

 

Laki 

rikoslain 16 luvun 20 §:n ja 40 luvun 12 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan 19 päivänä joulukuuta 1889 annetun rikoslain (39/1889) 16 luvun 20 §:n 1 ja 2 

momentti sekä 40 luvun 12 §:n 3 momentti seuraavasti: 
 

16 luku  

Rikoksista viranomaisia vastaan 

 
20 §  

Soveltamisalasäännökset 

Sovellettaessa tämän luvun 1—3 §:ää ri-
kollisen teon kohteena olevaan virkamieheen 
rinnastetaan 40 luvun 11 §:ssä tarkoitettu jul-
kista luottamustehtävää hoitava henkilö, sel-
lainen ulkomainen virkamies, joka toimii 
Kansainvälisen rikostuomioistuimen palve-
luksessa taikka Suomen alueella kansainväli-
sen sopimuksen tai muun kansainvälisen vel-
voitteen nojalla tarkastus-, tarkkailu-, takaa-
ajo-, yleisen järjestyksen ja turvallisuuden yl-
läpitämis- tai rikosten ennalta estämis- tai 
esitutkintatehtävissä, ja julkista valtaa käyt-
tävä henkilö sekä palvelusta toimittava soti-
las. 

Sovellettaessa tämän luvun 9 §:ää virka-
mieheen rinnastetaan 40 luvun 11 §:ssä tar-
koitettu julkista luottamustehtävää hoitava 
henkilö, sellainen ulkomainen virkamies, jo-
ka toimii Kansainvälisen rikostuomioistui-
men palveluksessa taikka Suomen alueella 
kansainvälisen sopimuksen tai muun kan-
sainvälisen velvoitteen nojalla tarkastus-, 
valvonta-, tarkkailu-, takaa-ajo-, yleisen jär-
jestyksen ja turvallisuuden ylläpitämis- tai 

rikosten ennalta estämis- ja selvittämistehtä-
vissä, ja julkista valtaa käyttävä henkilö. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 
 

40 luku  

Virkarikoksista 

 
12 §  

Soveltamisalasäännökset 

— — — — — — — — — — — — — —  
Tämän luvun 1—3 ja 14 §:ää sovelletaan, 

viraltapanoseuraamusta lukuun ottamatta, 
myös ulkomaalaiseen virkamieheen. Ulko-
maalaiseen virkamieheen, joka toimii Suo-
men alueella kansainvälisen sopimuksen tai 
muun kansainvälisen velvoitteen nojalla tar-
kastus-, tarkkailu-, takaa-ajo-, yleisen järjes-
tyksen ja turvallisuuden ylläpitämis- tai ri-
kosten ennalta estämis- ja esitutkintatehtävis-
sä, sovelletaan myös, viraltapanoseuraamusta 
lukuun ottamatta, tämän luvun 5 ja 7—10 
§:ää. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

——— 
Tämä laki tulee voimaan tasavallan presi-

dentin asetuksella säädettävänä ajankohtana. 

————— 
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7.  

Laki 

ulkomaalaislain muuttamisesta  

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
lisätään 30 päivänä huhtikuuta 2004 annettuun ulkomaalaislakiin (301/2004) uusi 151 a § 

seuraavasti: 
 

151 a § 
 

Maasta poistamisen toteuttaminen Suomen 
alueen kautta  

Jos poliisi tai rajatarkastusviranomainen ei 
voi viipymättä toteuttaa maasta poistamista 
Suomen alueen kautta, se voi antaa toisen 
valtion toimivaltaisille virkamiehille luvan 
tällaisen maasta poistamisen toteuttamiseen. 

Jos toisen valtion toimivaltaiset virkamie-
het osallistuvat poliisin tai rajatarkastusvi-
ranomaisen toteuttamaan maasta poistami-
seen Suomen alueen kautta, heillä on Suo-
men alueella oikeus suomalaisen poliisi- tai 
rajavartiomiehen ohjeiden mukaisesti käyttää 
sellaisia poliisi- tai rajavartiomiehelle kuulu-
via valtuuksia, jotka poliisi- tai rajavar-
tiomies toimivaltansa rajoissa osoittaa. Toi-
sen valtion virkamiehillä on oikeus suoma-
laisen poliisi- tai rajavartiomiehen ohjaukses-
sa sellaisten voimakeinojen käyttämiseen, 
joihin poliisi- tai rajavartiomies toimivaltansa 

nojalla heidät valtuuttaa. 
Jos toisen valtion toimivaltaiset virkamie-

het toteuttavat 1 momentissa tarkoitetun 
maasta poistamisen Suomen alueen kautta, 
poliisi tai rajatarkastusviranomainen voi an-
taa heille oikeuden käyttää Suomen alueella 
voimakeinoja maasta poistettavan pakenemi-
sen estämiseksi, vastarinnan murtamiseksi 
sekä välittömästi uhkaavan rikoksen tai 
muun vaarallisen teon tai tapahtuman estämi-
seksi. Voimakeinojen on oltava tarpeellisia ja 
olosuhteisiin nähden puolustettavia. Puolus-
tettavuutta arvioitaessa on otettava huomioon 
tehtävän tärkeys ja kiireellisyys, vastarinnan 
vaarallisuus, käytettävissä olevat voimavarat 
sekä muut tilanteen kokonaisarvosteluun vai-
kuttavat seikat. Edellytyksenä on lisäksi, että 
suomalainen toimivaltainen virkamies ei voi 
välittömästi käyttää valtuuksia. 
 

——— 
Tämä laki tulee voimaan tasavallan presi-

dentin asetuksella säädettävänä ajankohtana. 

————— 

Helsingissä 3 päivänä marraskuuta 2006 

 
Tasavallan Presidentti 

TARJA HALONEN 

 
 

Sisäasiainministeri Kari Rajamäki 
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Rinnakkaistekstit 

 

 

3.  

 

 

 

Laki 

poliisilain 53 §:n muuttamisesta 

 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan 7 päivänä huhtikuuta 995 annetun poliisilain (493/1995) 53 §:n 2 momentti seu-

raavasti: 
 

Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

53 § 

Kansainvälinen yhteistoiminta 

— — — — — — — — — — — — — —  
Sisäasiainministeriö voi asioissa, jotka ei-

vät kuulu lainsäädännön alaan tai muutoin 
vaadi eduskunnan suostumusta, tehdä polii-
sin toimialaan kuuluvia, tavanomaisina pi-
dettäviä yhteistoimintasopimuksia naapuri-
valtioiden ja Itämeren rantavaltioiden polii-
sitoiminnasta vastaavien viranomaisten 
kanssa. 
 

53 §  

Kansainvälinen yhteistoiminta 

— — — — — — — — — — — — — —  
Sisäasiainministeriö voi asioissa, jotka ei-

vät kuulu lainsäädännön alaan tai muutoin 
vaadi eduskunnan suostumusta, tehdä polii-
sin toimialaan kuuluvia, tavanomaisina pi-
dettäviä yhteistoimintasopimuksia naapuri-
valtioiden, Itämeren rantavaltioiden ja Eu-
roopan talousalueeseen kuuluvien valtioi-
den kanssa. 
 

——— 
Tämä laki tulee voimaan tasavallan pre-

sidentin asetuksella säädettävänä ajankoh-
tana. 

——— 
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4.  

 

 
 

 

Laki 

 
henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain muuttamisesta 

 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa 22 päivänä elokuuta 2003 annetun 

lain (761/2003) 29 §:n 8 kohta ja 
lisätään 29 §:ään uusi 9 kohta ja lakiin uusi 41 a § seuraavasti: 
 

Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

29 § 

Määritelmät 

Tässä laissa tarkoitetaan: 
— — — — — — — — — — — — — —  

8) Schengenin tietojärjestelmällä tietojär-
jestelmää, joka koostuu kunkin Schengen-
valtion alueella olevasta kansallisesta osasta 
sekä teknisen tuen yksiköstä; teknisen tuen 
yksikkö ylläpitää tiedostoa, jolla varmiste-
taan kansallisten osien tiedostojen sisällöl-
linen yhtenevyys. 
 
 

29 §  

Määritelmät 

Tässä laissa tarkoitetaan: 
— — — — — — — — — — — — — —  

8) Schengenin tietojärjestelmällä tietojär-
jestelmää, joka koostuu kunkin Schengen-
valtion alueella olevasta kansallisesta osasta 
sekä teknisen tuen yksiköstä; teknisen tuen 
yksikkö ylläpitää tiedostoa, jolla varmiste-
taan kansallisten osien tiedostojen sisällöl-
linen yhtenevyys; 

9) Prümin sopimuksella Belgian kunin-
gaskunnan, Saksan liittotasavallan, Espan-
jan kuningaskunnan, Ranskan tasavallan, 
Luxemburgin suurherttuakunnan, Alanko-
maiden kuningaskunnan ja Itävallan tasa-
vallan välillä rajat ylittävän yhteistyön te-
hostamisesta erityisesti terrorismin, rajat 
ylittävän rikollisuuden ja laittoman muutto-
liikkeen torjumiseksi tehtyä sopimusta 
(SopS  /  ). 
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 41 a §  

Prümin sopimukseen perustuva tietojen 
käsittely 

Prümin sopimuksen nojalla saadut tiedot 
poistetaan noudattaen muualla tässä laissa 
säädetyn lisäksi, mitä sopimuksen 14 artik-
lan 2 kohdassa, 35 artiklan 2 ja 3 kohdassa 
sekä 37 artiklan 3 kohdassa määrätään. 

Prümin sopimukseen perustuvaa tietojen 
käsittelyä koskevat lokitiedot ja valvonta-
tiedot säilytetään ja poistetaan noudattaen, 
mitä sopimuksen 39 artiklan 4 ja 5 kohdas-
sa määrätään. 

Jokaisella on oikeus muualla tässä laissa 
säädetyn lisäksi pyytää tietosuojavaltuutet-
tua varmistamaan, että häntä koskevien 
henkilötietojen Prümin sopimukseen perus-
tuva käsittely tapahtuu lainmukaisesti.   
 

——— 
Tämä laki tulee voimaan tasavallan pre-

sidentin asetuksella säädettävänä ajankoh-
tana. 

——— 
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5.  

 

 

 

Laki 

ajoneuvoliikennerekisteristä annetun lain 17 §:n muuttamisesta 

 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan ajoneuvoliikennerekisteristä 13 päivänä kesäkuuta 2003 annetun lain (541/2003) 

17 §:n 2 momentin 12 kohta sellaisena kun se on laissa 588/2005 ja  
lisätään 17 §:ään sellaisena kuin se on osaksi laissa 403/2005 ja mainitussa laissa 588/2005 

uusi 2 momentin 13 kohta ja 4 momentti seuraavasti: 
 

Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

17 §  

Salassa pidettävät tiedot ja niiden luovut-
taminen 

— — — — — — — — — — — — — —  
Rekisteriin talletetun salassa pidettävän 

tiedon saa salassapitosäännösten estämättä 
luovuttaa: 
— — — — — — — — — — — — — —  

12) rajavartiolaitokselle rikosta ja siitä 
seuranneita rangaistuksia ja muita seuraa-
muksia koskevia tietoja rajaturvallisuuden 
ylläpitämistä, esitutkintaa ja muuta tutkin-
taa, etsintää, pelastustehtävää ja ulkomaa-
laislaissa (301/2004) tarkoitetun liikenteen-
harjoittajan seuraamusmaksun määräämistä 
varten sekä henkilön valokuva ja nimikir-
joitusnäyte henkilön tunnistamista varten. 
 
 
 

17 §  

Salassa pidettävät tiedot ja niiden luovut-
taminen 

— — — — — — — — — — — — — —  
Rekisteriin talletetun salassa pidettävän 

tiedon saa salassapitosäännösten estämättä 
luovuttaa: 
— — — — — — — — — — — — — —  

12) rajavartiolaitokselle rikosta ja siitä 
seuranneita rangaistuksia ja muita seuraa-
muksia koskevia tietoja rajaturvallisuuden 
ylläpitämistä, esitutkintaa ja muuta tutkin-
taa, etsintää, pelastustehtävää ja ulkomaa-
laislaissa (301/2004) tarkoitetun liikenteen-
harjoittajan seuraamusmaksun määräämistä 
varten sekä henkilön valokuva ja nimikir-
joitusnäyte henkilön tunnistamista varten; 

13) ETA-valtion poliisiviranomaiselle ja 
muulle viranomaiselle, jonka tehtäviin kuu-
luu oikeus- ja yhteiskuntajärjestyksen tur-
vaaminen, yleisen järjestyksen ja turvalli-
suuden ylläpitäminen tai rikosten ennalta 
estäminen, selvittäminen ja syyteharkintaan 
saattaminen, Euroopan yhteisön lainsää-
dännöstä tai Suomea sitovista kansainväli-
sistä sopimuksista johtuvien velvoitteiden 
hoitamista varten. 
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— — — — — — — — — — — — — —  
Belgian kuningaskunnan, Saksan liittota-

savallan, Espanjan kuningaskunnan, Rans-
kan tasavallan, Luxemburgin suurherttu-
akunnan, Alankomaiden kuningaskunnan ja 
Itävallan tasavallan välillä rajat ylittävän 
yhteistyön tehostamisesta erityisesti terro-
rismin, rajat ylittävän rikollisuuden ja lait-
toman muuttoliikkeen torjumiseksi tehtyyn 
sopimukseen (SopS  /  ) perustuvaa tietojen 
käsittelyä koskevat lokitiedot ja valvonta-
tiedot säilytetään ja poistetaan noudattaen, 
mitä sopimuksen 39 artiklan 4 ja 5 kohdas-
sa määrätään. 
 

——— 
Tämä laki tulee voimaan tasavallan pre-

sidentin asetuksella säädettävänä ajankoh-
tana. 

——— 
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6.  

 

 
 
 
 

Laki 

rikoslain 16 luvun 20 §:n ja 40 luvun 12 §:n muuttamisesta 

 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan 19 päivänä joulukuuta 1889 annetun rikoslain (39/1889) 16 luvun 20 §:n 1 ja 2 

momentti sekä 40 luvun 12 §:n 3 momentti seuraavasti: 
 

Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

16 luku  

Rikoksista viranomaisia vastaan 

20 §  

Soveltamisalasäännökset 

Sovellettaessa tämän luvun 1—3 §:ää ri-
kollisen teon kohteena olevaan virkamie-
heen rinnastetaan 40 luvun 11 §:ssä tarkoi-
tettu julkista luottamustehtävää hoitava 
henkilö, sellainen ulkomainen virkamies, 
joka toimii Kansainvälisen rikostuomiois-
tuimen palveluksessa taikka Suomen alueel-
la kansainvälisen sopimuksen tai muun kan-
sainvälisen velvoitteen nojalla tarkastus-, 
tarkkailu-, takaa-ajo- tai esitutkintatehtävis-
sä, ja julkista valtaa käyttävä henkilö sekä 
palvelusta toimittava sotilas. 

 
 
Sovellettaessa tämän luvun 9 §:ää virka-

mieheen rinnastetaan 40 luvun 11 §:ssä tar-
koitettu julkista luottamustehtävää hoitava 
henkilö, sellainen ulkomainen virkamies, 
joka toimii Kansainvälisen rikostuomiois-
tuimen palveluksessa taikka Suomen alueel-
la kansainvälisen sopimuksen tai muun kan-
sainvälisen velvoitteen nojalla tarkastus-, 
tarkkailu-, takaa-ajo- tai esitutkintatehtävis-
sä, ja julkista valtaa käyttävä henkilö. 

16 luku 

Rikoksista viranomaisia vastaan 

20 §  

Soveltamisalasäännökset 

Sovellettaessa tämän luvun 1—3 §:ää ri-
kollisen teon kohteena olevaan virkamie-
heen rinnastetaan 40 luvun 11 §:ssä tarkoi-
tettu julkista luottamustehtävää hoitava 
henkilö, sellainen ulkomainen virkamies, 
joka toimii Kansainvälisen rikostuomiois-
tuimen palveluksessa taikka Suomen alueel-
la kansainvälisen sopimuksen tai muun kan-
sainvälisen velvoitteen nojalla tarkastus-, 
tarkkailu-, takaa-ajo-, yleisen järjestyksen ja 
turvallisuuden ylläpitämis- tai rikosten en-
nalta estämis- tai esitutkintatehtävissä, ja 
julkista valtaa käyttävä henkilö sekä palve-
lusta toimittava sotilas. 

Sovellettaessa tämän luvun 9 §:ää virka-
mieheen rinnastetaan 40 luvun 11 §:ssä tar-
koitettu julkista luottamustehtävää hoitava 
henkilö, sellainen ulkomainen virkamies, 
joka toimii Kansainvälisen rikostuomiois-
tuimen palveluksessa taikka Suomen alueel-
la kansainvälisen sopimuksen tai muun kan-
sainvälisen velvoitteen nojalla tarkastus-, 
tarkkailu-, takaa-ajo-, yleisen järjestyksen ja 
turvallisuuden ylläpitämis- tai rikosten en-
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— — — — — — — — — — — — — —  
 

nalta estämis- tai esitutkintatehtävissä, ja 
julkista valtaa käyttävä henkilö. 
 — — — — — — — — — — — — — 

 
40 luku  

Virkarikoksista 

 
12 §  

Soveltamisalasäännökset 

— — — — — — — — — — — — — —  
Tämän luvun 1—3 ja 14 §:ää sovelletaan, 

viraltapanoseuraamusta lukuun ottamatta, 
myös ulkomaiseen virkamieheen. Ulkomai-
seen virkamieheen, joka toimii Suomen 
alueella kansainvälisen sopimuksen tai 
muun kansainvälisen velvoitteen nojalla 
tarkastus-, tarkkailu-, takaa-ajo- tai esitut-
kintatehtävissä, sovelletaan myös, viralta-
panoseuraamusta lukuun ottamatta, tämän 
luvun 5 ja 7—10 §:ää. 

 
 

— — — — — — — — — — — — — —  
 

40 luku  

Virkarikoksista 

 
12 §  

Soveltamisalasäännökset 

— — — — — — — — — — — — — —  
Tämän luvun 1—3 ja 14 §:ää sovelletaan, 

viraltapanoseuraamusta lukuun ottamatta, 
myös ulkomaalaiseen virkamieheen. Ulko-
maalaiseen virkamieheen, joka toimii Suo-
men alueella kansainvälisen sopimuksen tai 
muun kansainvälisen velvoitteen nojalla tar-
kastus-, valvonta-, tarkkailu-, takaa-ajo-, 
yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpi-
tämis- tai rikosten ennalta estämis- ja sel-
vittämistehtävissä, sovelletaan myös, viral-
tapanoseuraamusta lukuun ottamatta, tämän 
luvun 5 ja 7—10 §:ää. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

——— 
Tämä laki tulee voimaan tasavallan pre-

sidentin asetuksella säädettävänä ajankoh-
tana. 

——— 
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Sopimusteksti 

 
 

SOPIMUS BELGIAN KUNINGAS-
KUNNAN, SAKSAN LIITTOTASA-
VALLAN, ESPANJAN KUNINGAS-

KUNNAN, RANSKAN TASAVALLAN, 
LUXEMBURGIN SUURHERTTU-

AKUNNAN, ALANKOMAIDEN KU-
NINGASKUNNAN JA ITÄVALLAN 
TASAVALLAN VÄLILLÄ RAJAT 

YLITTÄVÄN YHTEISTYÖN TEHOS-
TAMISESTA ERITYISESTI TERRO-

RISMIN, RAJANYLITTÄVÄN RI-
KOLLISUUDEN JA LAITTOMAN 

MUUTTOLIIKKEEN TORJUMISEKSI 
 
 

 
Tämän sopimuksen korkeat sopimuspuo-

let, Euroopan unionin jäsenvaltiot -  
 
 

ottaen huomioon että henkilöiden vapaan 
liikkuvuuden alueella on tärkeää, että Eu-
roopan unionin jäsenvaltiot vahvistavat yh-
teistyötään terrorismin, rajanylittävän rikol-
lisuuden ja laittoman muuttoliikkeen tehok-
kaammaksi torjumiseksi, 
 

tavoitteenaan eurooppalaisen yhteistyön 
edelleen kehittämiseksi ottaa edelläkävijän 
rooli, tämän kuitenkaan rajoittamatta Eu-
roopan unionin ja Euroopan yhteisön perus-
tamissopimusten määräyksiä, mahdolli-
simman korkean yhteistyön saavuttamiseksi 
ennen kaikkea parantamalla tietojenvaihtoa 
erityisesti terrorismin, rajat ylittävän rikolli-
suuden sekä laittoman muuttoliikkeen tor-
jumisessa, ja tarjota kaikille Euroopan 
unionin muille jäsenvaltioille osallistumi-
nen tähän yhteistyöhön, 
 
 
 

pyrkimyksenään sisällyttää esillä olevan 
sopimuksen määräykset Euroopan unionin 
oikeuskehykseen tietojenvaihdon paranta-
miseksi unioninlaajuisesti erityisesti terro-
risminvastaisen taistelun, rajatylittävän ri-
kollisuuden sekä laittoman muuttoliikkeen 

 
VERTRAG  ZWISCHEN DEM KÖ-

NIGREICH BELGIEN, DER BUNDES-
REPUBLIK DEUTSCHLAND, DEM 

KÖNIGREICH SPANIEN, DER FRAN-
ZÖSISCHEN REPUBLIK, DEM 

GROSSHERZOGTUM LUXEMBURG, 
DEM KÖNIGREICH DER NIEDER-
LANDE UND DER REPUBLIK ÖS-

TERREICH ÜBER DIE VERTIEFUNG 
DER GRENZÜBERSCHREITENDEN 
ZUSAMMENARBEIT, INSBESONDE-
RE ZUR BEKÄMPFUNG DES TER-

RORISMUS, DER GRENZÜBER-
SCHREITENDEN KRIMINALITÄT 

UND DER ILLEGALEN MIGRATION 
 

Die hohen Vertragsparteien dieses Ver-
trags, Mitgliedstaaten der Europäischen U-
nion -  
 

in der Erwägung, dass es in einem Raum 
des freien Personenverkehrs wichtig ist, 
dass die Mitgliedstaaten der Europäischen 
Union ihre Zusammenarbeit verstärken, um 
Terrorismus, grenzüberschreitende Krimi-
nalität und illegale Migration wirksamer zu 
bekämpfen,  

in dem Bestreben, zur Fortentwicklung 
der Europäischen Zusammenarbeit unbe-
schadet des Vertrags über die Europäische 
Union und des Vertrags zur Gründung der 
Europäischen Gemeinschaft eine Vorreiter-
rolle bei der Erreichung eines möglichst 
hohen Standards in der Zusammenarbeit, 
vor allem durch einen verbesserten Aus-
tausch von Informationen, insbesondere in 
den Bereichen der Bekämpfung des Terro-
rismus, der grenzüberschreitenden Krimina-
lität sowie der illegalen Migration, einzu-
nehmen und allen anderen Mitgliedstaaten 
der Europäischen Union die Teilnahme an 
dieser Zusammenarbeit zu eröffnen,  

in dem Bestreben, die Regelungen des 
vorliegenden Vertrags in den Rechtsrahmen 
der Europäischen Union zu überführen, um 
eine unionsweite Verbesserung des Aus-
tauschs von Informationen, insbesondere in 
den Bereichen der Bekämpfung des Terro-
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alueella, ja tarpeellisten oikeudellisten ja 
teknisten edellytysten luomiseksi tätä var-
ten,  
 
 

ottaen huomioon perusoikeudet siten kuin 
ne käyvät ilmi Euroopan unionin perusoi-
keuskirjasta, Euroopan neuvoston yleisso-
pimuksesta ihmisoikeuksien ja perusvapa-
uksien suojaamiseksi sekä sopimuspuolten 
yhteisistä perustuslakitraditioista, erityisen 
tietoisena siitä, että henkilötietojen luovut-
taminen toiselle sopimuspuolelle edellyttää 
riittävää tietosuojatasoa vastaanottavan so-
pimuspuolen taholta, 
 
 

harkiten, tämän rajoittamatta kulloinkin 
voimassa olevaa kansallista lainsäädäntöä, 
että on säilytettävä tämän sopimuksen mu-
kaiset toimenpiteet asianmukaisen oikeu-
dellisen valvonnan alaisena  
 

valmiudessa täydentää tätä sopimusta 
muiden sopimusten avulla tietojen auto-
maattisen haun mahdollistamiseksi muista 
soveltuvista tietokannoista siinä määrin 
kuin se on tarpeellista ja asianmukaista rajat 
ylittävän yhteistyön tehostamiseksi – 

 
ovat sopineet seuraavaa:  

 
 

I luku 

Yleinen osa 

1 artikla 

Periaatteet 

(1) Tämän sopimuksen avulla sopimus-
puolet pyrkivät tehostamaan keskinäistä ra-
jatylittävää yhteistyötä, erityisesti tietojen-
vaihtoa.  

 
(2) Tämä yhteistyö ei vaikuta Euroopan 

unionin lainsäädäntöön ja on tämän sopi-
muksen määräysten mukaisesti avoinna jo-
kaiselle Euroopan unionin jäsenvaltiolle.  

 
(3) Tämän sopimuksen puitteissa tehtävän 

rismus, der grenzüberschreitenden Krimina-
lität sowie der illegalen Migration, zu errei-
chen und hierfür die notwendigen rechtli-
chen und technischen Voraussetzungen zu 
schaffen,  

unter Beachtung der Grundrechte, wie sie 
sich aus der Charta der Grundrechte der Eu-
ropäischen Union, der Europäischen Kon-
vention zum Schutz der Menschenrechte 
und Grundfreiheiten sowie den gemeinsa-
men Verfassungstraditionen der beteiligten 
Staaten ergeben, insbesondere in dem Be-
wusstsein, dass die Übermittlung personen-
bezogener Daten an eine andere Vertrags-
partei die Gewährleistung eines angemesse-
nen Datenschutzniveaus durch die empfan-
gende Vertragspartei voraussetzt,  

in der Erwägung, dass unbeschadet des 
derzeit geltenden innerstaatlichen Rechts 
geeignete gerichtliche Überprüfungen der in 
diesem Vertrag vorgesehenen Maßnahmen 
beibehalten und vorgesehen werden müs-
sen,  

in der Bereitschaft, diesen Vertrag durch 
weitere Übereinkünfte zu ergänzen, um den 
automatisierten Abruf von Daten aus weite-
ren geeigneten Datenbanken zu ermögli-
chen, soweit dies zur Vertiefung der grenz-
überschreitenden Zusammenarbeit notwen-
dig und verhältnismäßig ist -  

 sind wie folgt übereingekommen:  
 
 

Kapitel 1  

Allgemeiner Teil  

Artikel 1  

Grundsätze   

(1) Die Vertragsparteien bezwecken mit 
diesem Vertrag die grenzüberschreitende 
Zusammenarbeit, insbesondere den Infor-
mationsaustausch, untereinander zu vertie-
fen.  

(2) Diese Zusammenarbeit berührt nicht 
das Recht der Europäischen Union und 
steht nach Maßgabe dieses Vertrags jedem 
Mitgliedstaat der Europäischen Union zum 
Beitritt offen.  

(3) Die Zusammenarbeit im Rahmen die-
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yhteistyön pyrkimyksenä on kehittää aloit-
teita eurooppalaisen yhteistyön edistämi-
seksi tämän sopimuksen kattamilla alueilla.  

 
(4) Viimeistään kolmen vuoden kuluttua 

sopimuksen voimaantulosta sopimuksen 
soveltamisesta saatujen kokemusten perus-
teella tehtävän arvion pohjalta tehdään aloi-
te tämän sopimuksen määräysten sisällyt-
tämisestä osaksi Euroopan unionin oikeus-
järjestystä yhteisymmärryksessä Euroopan 
komission kanssa tai Euroopan komission 
ehdotuksesta ottaen huomioon sopimus Eu-
roopan unionista ja Euroopan yhteisön pe-
rustamissopimus. 

 
 
(5) Sopimuspuolet antavat säännöllisesti 

yhdessä Euroopan unionin neuvostolle ja 
Euroopan komissiolle tietoa yhteistyön ete-
nemisestä.  

 

II luku  

DNA-tunnisteet, sormenjälkitiedot ja muut 
tiedot  

2 artikla  

Kansallisten DNA-analyysitiedostojen pe-
rustaminen   

(1) Sopimuspuolet sitoutuvat perustamaan 
ja ylläpitämään kansallisia DNA-
analyysitiedostoja rikosten tutkimistarkoi-
tuksessa. Tämän sopimuksen tarkoittamien 
tiedostojen käsittely tapahtuu tämän sopi-
muksen määräysten mukaisesti ottaen huo-
mioon kansallinen lainsäädäntö . 

 
 
(2) Tämän sopimuksen toteuttamiseksi 

sopimuspuolet takaavat, että pääsy kansal-
listen DNA-analyysitiedostojen viitetietoi-
hin on olemassa 1 kohdan 1 lauseen mukai-
sesti.  Viitetiedot sisältävät ainoastaan 
DNA:n koodaamattomasta osasta saadut 
DNA-tunnisteet* ja tunnuksen. Viitetiedot 
eivät saa sisältää kohdehenkilön välittömän 
tunnistamisen mahdollistavia tietoja . Viite-
tiedot, joita ei voida yhdistää kehenkään 

ses Vertrags zielt auf die Entwicklung von 
Initiativen zur Förderung der europäischen 
Zusammenarbeit in den in diesem Vertrag 
bezeichneten Bereichen ab.  

(4) Spätestens drei Jahre nach Inkrafttre-
ten dieses Vertrags wird auf der Grundlage 
einer Bewertung der Erfahrungen bei der 
Durchführung des Vertrags in Abstimmung 
mit der Europäischen Kommission bezie-
hungsweise auf Vorschlag der Europäi-
schen Kommission unter Berücksichtigung 
des Vertrags über die Europäische Union 
und des Vertrags zur Gründung der Europä-
ischen Gemeinschaft eine Initiative für die 
Überführung der Regelungen dieses Ver-
trags in den Rechtsrahmen der Europäi-
schen Union unterbreitet.  

(5) Die Vertragsparteien berichten regel-
mäßig gemeinsam dem Rat der Europäi-
schen Union und der Europäischen Kom-
mission über den Fortgang der Zusammen-
arbeit.  
 

Kapitel 2  

DNA-Profile, daktyloskopische Daten und 
sonstige Daten  

Artikel 2  

Einrichtung von nationalen DNA-Analyse-
Dateien  

(1) Die Vertragsparteien verpflichten sich, 
zum Zweck der Verfolgung von Straftaten 
nationale DNA-Analyse-Dateien zu errich-
ten und zu führen. Die Verarbeitung der in 
diesen Dateien gespeicherten Daten auf-
grund dieses Vertrags erfolgt vorbehaltlich 
der sonstigen Bestimmungen des Vertrags 
nach Maßgabe des für den Verarbeitungs-
vorgang geltenden innerstaatlichen Rechts.  

(2) Für die Zwecke der Durchführung 
dieses Vertrags gewährleisten die Vertrags-
parteien, dass Fundstellendatensätze zum 
Bestand der nationalen DNA-Analyse-
Dateien nach Absatz 1 Satz 1 vorhanden 
sind. Fundstellendatensätze enthalten aus-
schließlich aus dem nicht codierenden Teil 
der DNA ermittelte DNA-Profile* und eine 
Kennung. Fundstellendatensätze dürfen 
keine den Betroffenen unmittelbar identifi-
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henkilöön (”pimeät” näytteet), on oltava 
tunnistettavissa sellaisiksi. 

 
 
(3) Ratifiointi-, hyväksymis- tai liittymis-

asiakirjaa talletettaessa jokainen sopimus-
puoli ilmoittaa ne kansalliset DNA-
analyysitiedostot, joihin voidaan soveltaa 
2—6 artikloja sekä edellytykset automaatti-
selle haulle 3 artiklan 1 kohdan mukaan. 

 
* Saksan liittotasavallassa DNA-

tunnisteet katsotaan tämän sopimuksen tar-
koituksessa DNA-tunnistusmalleiksi.  
 

3 artikla 

DNA-tunnisteiden automaattinen haku  

(1) Sopimuspuolet sallivat 6 artiklan mu-
kaisille muiden sopimuspuolten kansallisil-
le yhteyspisteille rikosten tutkimista varten 
pääsyn omien DNA-analyysitiedostojen vii-
tetietoihin ja antavat oikeuden tehdä niistä 
automaattisia hakuja DNA-tunnisteita ver-
tailemalla. Haku voidaan tehdä vain yksit-
täistapauksissa ja se tapahtuu haun suoritta-
van sopimuspuolen kansallista lainsäädän-
töä noudattaen.  

 
(2) Jos automaattisen haun yhteydessä to-

detaan välitetyn DNA-tunnisteen vastaa-
vuus vastaanottavan sopimuspuolen tiedos-
tossa tallennettuna olevan DNA-tunnisteen 
kanssa, saa haun suorittanut kansallinen yh-
teyspiste automaattisesti tiedon rekiste-
riosumasta ja viitetiedon. Mikäli vastaa-
vuutta ei todeta, tulee siitä automaattinen 
ilmoitus.  
 

 
 

4 artikla   

DNA-tunnisteiden automaattinen vertailu  

(1) Sopimuspuolet vertailevat rikosten 
tutkimiseksi yhteisen päätöksen mukaisesti 
kansallisten yhteyspisteidensä kautta omien 
"pimeiden" näytteittensä DNA-tunnisteita 
kaikkien muiden kansallisten DNA-
analyysitiedostojen viitetiedostoissa olevien 

zierenden Daten enthalten. Fund-
stellendatensätze, die keiner Person zuge-
ordnet werden können (offene Spuren), 
müssen als solche erkennbar sein.  

(3) Bei Hinterlegung der Ratifikations-, 
Annahme-, Genehmigungs- oder Beitritts-
urkunde benennt jede Vertragspartei die na-
tionalen DNA-Analyse-Dateien, auf die die 
Artikel 2 bis 6 Anwendung finden, sowie 
die Bedingungen für den automatisierten 
Abruf nach Artikel 3 Absatz 1.  

* Für die Bundesrepublik Deutschland 
sind DNA-Profile im Sinne dieses Vertrags 
DNA-Identifizierungsmuster.  
 

Artikel 3  

Automatisierter Abruf von DNA-Profilen  

(1) Die Vertragsparteien gestatten den na-
tionalen Kontaktstellen nach Artikel 6 der 
anderen Vertragsparteien zum Zweck der 
Verfolgung von Straftaten den Zugriff auf 
die Fundstellendatensätze ihrer DNA-
Analyse-Dateien mit dem Recht, diese au-
tomatisiert mittels eines Vergleichs der 
DNA-Profile abzurufen. Die Anfrage darf 
nur im Einzelfall und nach Maßgabe des 
innerstaatlichen Rechts der abrufenden Ver-
tragspartei erfolgen.  

(2) Wird im Zuge eines automatisierten 
Abrufs eine Übereinstimmung eines über-
mittelten DNA-Profils mit einem in der Da-
tei der empfangenden Vertragspartei ge-
speicherten DNA-Profil festgestellt, so er-
hält die anfragende nationale Kontaktstelle 
automatisiert die Information über das Vor-
liegen eines Treffers und die Kennung. 
Kann keine Übereinstimmung festgestellt 
werden, so wird dies automatisiert mitge-
teilt.  
 

Artikel 4   

Automatisierter Abgleich von DNA-Profilen  

(1) Die Vertragsparteien gleichen im ge-
genseitigen Einvernehmen über ihre natio-
nalen Kontaktstellen die DNA-Profile ihrer 
offenen Spuren zur Verfolgung von Strafta-
ten mit allen DNA-Profilen aus Fundstel-
lendatensätzen der anderen nationalen 
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DNA-tunnisteiden kanssa. Tunnisteiden lä-
hettäminen ja vertailu tapahtuvat automaat-
tisesti. "Pimeiden" näytteiden DNA-
tunnisteiden lähettäminen vertailua varten 
suoritetaan ainoastaan sellaisissa tapauksis-
sa, joissa pyytävän sopimuspuolen kansalli-
nen lainsäädäntö sen sallii. 

 
(2) Mikäli sopimuspuoli toteaa 1 kohdan 

mukaisen vertailun yhteydessä, että toimite-
tut DNA-tunnisteet vastaavat DNA-
analyysitiedostoissa olevia tietoja, se toi-
mittaa toisen sopimuspuolen kansalliselle 
yhteyspisteelle viipymättä ne viitetiedot, 
joiden osalta vastaavuus on todettu.  
 

 
 

5 artikla  

Muiden henkilötietojen ja muiden tietojen 
lähettäminen  

Jos DNA-tunnisteiden vastaavuus tode-
taan 3 ja 4 artiklan mukaisessa menettelyssä 
noudatetaan viitetietoihin liittyvien muiden 
henkilötietojen ja muiden tietojen lähettä-
misessä kansallista lainsäädäntöä mukaan 
lukien kyselyn kohteena olevan sopimus-
puolen oikeusapua koskevat säännökset.  
 
 
 

6 artikla  

Kansallinen yhteyspiste ja täytäntöönpano-
sopimus  

(1) Edellä 3 ja 4 artiklassa tarkoitettujen 
tietojen välittämiseksi jokainen sopimus-
puoli nimeää kansallisen yhteyspisteen. 
Kansallisen yhteyspisteen toimivaltuudet 
määräytyvät sitä koskevan voimassa olevan 
kansallisen lainsäädännön mukaan.  

(2) Edellä 3 ja 4 artikloissa kuvatun me-
nettelyn teknisistä yksityiskohdista sovitaan 
44 artiklan nojalla tehtävässä täytäntöön-
panosopimuksessa.  
 
 
 
 

DNA-Analyse-Dateien ab. Die Übermitt-
lung und der Abgleich erfolgen automati-
siert. Die Übermittlung zum Zwecke des 
Abgleichs der DNA-Profile der offenen 
Spuren erfolgt nur in solchen Fällen, in de-
nen diese nach dem innerstaatlichen Recht 
der ersuchenden Vertragspartei vorgesehen 
ist.  

(2) Stellt eine Vertragspartei beim Ab-
gleich nach Absatz 1 fest, dass übermittelte 
DNA-Profile mit denjenigen in ihrer DNA-
Analyse-Datei übereinstimmen, so übermit-
telt sie der nationalen Kontaktstelle der an-
deren Vertragspartei unverzüglich die 
Fundstellendatensätze, hinsichtlich derer 
eine Übereinstimmung festgestellt worden 
ist.  

 
Artikel 5  

Übermittlung weiterer personenbezogener 
Daten und sonstiger Informationen  

Im Fall der Feststellung einer Überein-
stimmung von DNA-Profilen im Verfahren 
nach den Artikeln 3 und 4 richtet sich die 
Übermittlung weiterer zu den Fundstellen-
datensätzen vorhandener personenbezoge-
ner Daten und sonstiger Informationen nach 
dem innerstaatlichen Recht einschließlich 
der Vorschriften über die Rechtshilfe der 
ersuchten Vertragspartei.  

 
Artikel 6  

Nationale Kontaktstelle und Durchfüh-
rungsvereinbarung  

(1) Zur Durchführung der Datenübermitt-
lungen nach den Artikeln 3 und 4 benennt 
jede Vertragspartei eine nationale Kontakt-
stelle. Die Befugnisse der nationalen Kon-
taktstelle richten sich nach dem für sie gel-
tenden innerstaatlichen Recht.  

(2) Die Einzelheiten der technischen Aus-
gestaltung der in den Artikeln 3 und 4 be-
schriebenen Verfahren werden in einer 
Durchführungsvereinbarung nach Artikel 
44 geregelt.  
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7 artikla  

Molekyyligeneettisen materiaalin keräämi-
nen ja DNA-tunnisteiden lähettäminen  

Mikäli meneillään olevassa rikostutkin-
nassa tai rikosoikeudenkäynnissä tietystä 
haun kohteena olevan sopimuspuolen valti-
on alueella oleskelevasta henkilöstä ei ole 
olemassa DNA-tunnistetta, antaa haun koh-
teena oleva sopimuspuoli oikeusapua hank-
kimalla ja tutkimalla tästä henkilöstä saatua 
molekyyligeneettistä materiaalia sekä lähet-
tämällä saadun DNA-tunnisteen, mikäli 
 

1. haun tekevä sopimuspuoli ilmoittaa, 
mihin tarkoitukseen tätä tarvitaan,  

2. haun esittävä sopimuspuoli esittää lain-
säädäntönsä mukaisesti toimivaltaisen vi-
ranomaisen antaman tutkintapyynnön tai -
määräyksen, josta käy ilmi, että molekyyli-
geneettisen materiaalin hankinnalle ja tut-
kimukselle olisi edellytykset, jos kyseessä 
oleva tietty henkilö oleskelisi pyynnön esit-
täneen sopimuspuolen alueella, ja  

 
3. on olemassa edellytykset molekyylige-

neettisen materiaalin keräämiselle ja tutki-
mukselle sekä edellytykset saadun DNA-
tunnisteen lähettämiselle haun kohteena 
olevan sopimuspuolen lainsäädännön mu-
kaisesti.  

 
8 artikla  

Sormenjälkitiedot  

Tämän sopimuksen täytäntöönpanemisek-
si sopimuspuolet sitoutuvat siihen, että ri-
kosten torjumiseksi ja tutkimiseksi perustet-
tujen kansallisten automaattisten sormen-
jälkien tunnistusjärjestelmien tietokannan 
viitetiedot ovat saatavilla. Viitetiedot sisäl-
tävät ainoastaan sormenjälkitiedot ja tun-
nuksen. Viitetiedoissa ei saa olla mitään 
kohteena olevan henkilön välittömän tun-
nistamisen mahdollistavia tietoja. Viitetie-
dot, joita ei voida yhdistää tiettyyn henki-
löön (”pimeät” tiedot), on oltava tunnistet-
tavissa sellaisiksi.  
 
 

Artikel 7  

Gewinnung molekulargenetischen Materi-
als und Übermittlung von DNA-Profilen  

Liegt im Zuge eines laufenden Ermitt-
lungs- oder Strafverfahrens kein DNA-
Profil einer im Hoheitsgebiet einer ersuch-
ten Vertragspartei aufhältigen bestimmten 
Person vor, so leistet die ersuchte Vertrags-
partei Rechtshilfe durch die Gewinnung 
und Untersuchung molekulargenetischen 
Materials von dieser Person sowie durch die 
Übermittlung des gewonnenen DNA-
Profils, wenn  

1. die ersuchende Vertragspartei mitteilt, 
zu welchem Zweck dies erforderlich ist,  

2. die ersuchende Vertragspartei eine 
nach ihrem Recht erforderliche Untersu-
chungsanordnung oder -erklärung der zu-
ständigen Stelle vorlegt, aus der hervorgeht, 
dass die Voraussetzungen für die Gewin-
nung und Untersuchung molekulargeneti-
schen Materials vorlägen, wenn sich die be-
stimmte Person im Hoheitsgebiet der ersu-
chenden Vertragspartei befände, und  

3. die Voraussetzungen für die Gewin-
nung und Untersuchung molekulargeneti-
schen Materials sowie die Voraussetzungen 
für die Übermittlung des gewonnenen 
DNA-Profils nach dem Recht der ersuchten 
Vertragspartei vorliegen.  
 

Artikel 8  

Daktyloskopische Daten  

Für die Zwecke der Durchführung dieses 
Vertrags gewährleisten die Vertragspartei-
en, dass Fundstellendatensätze zum Bestand 
der zum Zweck der Verhinderung und Ver-
folgung von Straftaten errichteten nationa-
len automatisierten daktyloskopischen Iden-
tifizierungssysteme vorhanden sind. Fund-
stellendatensätze enthalten ausschließlich 
daktyloskopische Daten und eine Kennung. 
Fundstellendatensätze dürfen keine den Be-
troffenen unmittelbar identi-fizierenden Da-
ten enthalten. Fundstellendatensätze, die 
keiner Person zugeordnet werden können 
(offene Spuren), müssen als solche erkenn-
bar sein.  
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9 artikla  

Sormenjälkitietojen automaattinen haku  

 
(1) Sopimuspuolet sallivat muiden sopi-

muspuolten 11 artiklan mukaisille kansalli-
sille yhteyspisteille rikosten torjumista ja 
tutkimista varten pääsyn omien tätä tarkoi-
tusta varten perustettujen automaattisten 
sormenjälkien tunnistamisjärjestelmien vii-
tetietoihin ja antavat oikeuden tehdä niistä 
automaattisia hakuja sormenjälkitietoja ver-
tailemalla. Hakuoikeutta voidaan käyttää 
vain yksittäistapauksissa ja se tapahtuu 
haun suorittavan sopimuspuolen kansallista 
lainsäädäntöä noudattaen. 

 
(2) Sormenjälkitietojen täyden vastaavuu-

den varmistaminen viitetietoa hakevan so-
pimuspuolen viitetietojen kanssa tapahtuu 
haun esittäneen kansallisen yhteyspisteen 
toimesta ehdottoman vastaavuuden toden-
tamiseksi tarvittavien automaattisesti lähe-
tettyjen viitetietojen perusteella. 
 

10 artikla  

Muiden henkilötietojen ja muiden tietojen 
lähettäminen  

Jos sormenjälkitietojen vastaavuus tode-
taan 9 artiklan mukaisessa menettelyssä 
noudatetaan viitetietoihin liittyvien muiden 
henkilötietojen ja muiden tietojen lähettä-
misessä kansallista lainsäädäntöä mukaan 
lukien kyselyn kohteena olevan sopimus-
puolen oikeusapua koskevat säännökset.  
 
 
 

11 artikla  

Kansallinen yhteyspiste ja täytäntöönpano-
sopimus 

(1) Edellä 9 artiklassa tarkoitettujen tieto-
jen välittämiseksi jokainen sopimuspuoli 
nimeää kansallisen yhteyspisteen.. Kansal-
lisen yhteyspisteen toimivaltuudet määräy-
tyvät sitä koskevan voimassa olevan kansal-
lisen lainsäädännön mukaan.  

Artikel 9  

Automatisierter Abruf von daktyloskopi-
schen Daten  

(1) Die Vertragsparteien gestatten der na-
tionalen Kontaktstelle nach Artikel 11 der 
anderen Vertragsparteien zur Verhinderung 
und Verfolgung von Straftaten den Zugriff 
auf die Fundstellendatensätze ihrer zu die-
sen Zwecken eingerichteten automatisierten 
daktyloskopischen Identifizierungssysteme 
mit dem Recht, diese automatisiert mittels 
eines Vergleichs der daktyloskopischen Da-
ten abzurufen. Die Anfrage darf nur im 
Einzelfall und nach Maßgabe des inner-
staatlichen Rechts der abrufenden Vertrags-
partei erfolgen.  

(2) Die endgültige Zuordnung eines dak-
tyloskopischen Datums zu einem Fundstel-
lendatensatz der Datei führenden Vertrags-
partei erfolgt durch die abrufende nationale 
Kontaktstelle anhand der automatisiert ü-
bermittelten Fundstellendatensätze, die für 
die eindeutige Zuordnung erforderlich sind.  
 

Artikel 10  

Übermittlung weiterer personenbezogener 
Daten und sonstiger Informationen   

Im Fall der Feststellung einer Überein-
stimmung von daktyloskopischen Daten im 
Verfahren nach Artikel 9 richtet sich die 
Übermittlung weiterer zu den Fundstellen-
datensätzen vorhandener personenbezoge-
ner Daten und sonstiger Informationen nach 
dem innerstaatlichen Recht einschließlich 
der Vorschriften über die Rechtshilfe der 
ersuchten Vertragspartei.  
 

 Artikel 11  

Nationale Kontaktstelle und Durchfüh-
rungsvereinbarung  

(1) Zur Durchführung der Datenübermitt-
lungen nach Artikel 9 benennt jede Ver-
tragspartei eine nationale Kontaktstelle. Die 
Befugnisse der nationalen Kontaktstelle 
richten sich nach dem für sie geltenden in-
nerstaatlichen Recht.  
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(2) Edellä 9 artiklassa kuvatun menettelyn 
teknisistä yksityiskohdista sovitaan 44 ar-
tiklan nojalla tehtävässä täytäntöönpanoso-
pimuksessa.  
 

12 artikla  

Ajoneuvorekisteritietojen automaattinen 
haku 

(1) Rikosten torjumiseksi ja tutkimiseksi 
sekä tuomioistuinten ja syyttäjien toimival-
taan kuuluviin muihin rikoksiin liittyen se-
kä yleisen järjestyksen ja turvallisuuden yl-
läpitämiseksi sopimuspuolet antavat mui-
den sopimuspuolten 2 kohdan mukaisille 
kansallisille yhteyspisteille pääsyn kansalli-
siin ajoneuvorekistereihin ja antavat niille 
oikeuden tehdä yksittäistapauksissa auto-
maattisia hakuja seuraavista tiedoista: 
 
 
 

1. omistajaa tai haltijaa koskevat tiedot ja  
 
2. ajoneuvoa koskevat tiedot.  
Haku voidaan suorittaa ainoastaan täydel-

listä ajoneuvon tunnistusnumeroa tai täydel-
listä rekisteritunnusta käyttäen. Haku voi-
daan tehdä vain haun suorittavan sopimus-
puolen kansallista lainsäädäntöä noudatta-
en. 
 

(2) Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen tieto-
jen välittämiseksi jokainen sopimuspuoli 
nimeää kansallisen yhteyspisteen tulevia 
hakuja varten. Kansallisen yhteyspisteen 
toimivaltuudet määräytyvät sitä koskevan 
voimassa olevan kansallisen lainsäädännön 
mukaan. Menettelyn teknisistä yksityiskoh-
dista sovitaan 44 artiklan nojalla tehtävässä 
täytäntöönpanosopimuksessa.  
 
 

13 artikla  

Muiden kuin henkilötietojen lähettäminen  

 
Rikosten torjumiseksi ja yleisen turvalli-

suuden ja järjestyksen ylläpitämiseksi mer-
kittävien rajatylittäviä vaikutuksia sisältävi-

(2) Die Einzelheiten der technischen Aus-
gestaltung des in Artikel 9 beschriebenen 
Verfahrens werden in einer Durchführungs-
vereinbarung nach Artikel 44 geregelt.  
 

Artikel 12  

Automatisierter Abruf von Daten aus den 
Fahrzeugregistern  

(1) Die Vertragsparteien gestatten den na-
tionalen Kontaktstellen nach Absatz 2 der 
anderen Vertragsparteien zum Zweck der 
Verhinderung und Verfolgung von Strafta-
ten sowie der Verfolgung von solchen Ver-
stößen, die bei der abrufenden Vertragspar-
tei in die Zuständigkeit der Gerichte oder 
Staatsanwaltschaften fallen, und der Ab-
wehr von Gefahren für die öffentliche Si-
cherheit den Zugriff auf folgende Daten aus 
den nationalen Fahrzeugregistern mit dem 
Recht, diese automatisiert im Einzelfall ab-
zurufen:  

1.Eigentümer- beziehungsweise Halterda-
ten und  

2. Fahrzeugdaten.  
Die Anfrage darf nur unter Verwendung 

einer vollständigen Fahrzeugidentifizie-
rungsnummer oder eines vollständigen 
Kennzeichens erfolgen. Die Anfrage darf 
nur nach Maßgabe des innerstaatlichen 
Rechts der abrufenden Vertragspartei erfol-
gen.  

(2) Zur Durchführung der Datenübermitt-
lungen nach Absatz 1 benennt jede Ver-
tragspartei eine nationale Kontaktstelle für 
eingehende Ersuchen. Die Befugnisse der 
nationalen Kontaktstelle richten sich nach 
dem für sie geltenden innerstaatlichen 
Recht. Die Einzelheiten der technischen 
Ausgestaltung des Verfahrens werden in ei-
ner Durchführungsvereinbarung nach Arti-
kel 44 geregelt.  
 

Artikel 13  

Übermittlung nicht-personenbezogener In-
formationen  

Zum Zweck der Verhinderung von Straf-
taten und zur Abwehr einer Gefahr für die 
öffentliche Sicherheit und Ordnung im Zu-
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en suurten joukkotapahtumien yhteydessä, 
kuten merkittävien urheilutapahtumien tai 
Eurooppa neuvoston kokousten yhteydessä, 
, sopimuspuolet lähettävät toisilleen sekä 
pyynnöstä että omasta aloitteestaan lähettä-
vän sopimuspuolen kansallista lainsäädän-
töä noudattaen tarpeellisia tietoja, ei kuiten-
kaan henkilötietoja. 
 
 
 

 
14 artikla  

Henkilötietojen lähettäminen 

(1) Rikosten torjumiseksi ja yleistä turval-
lisuutta ja järjestystä uhkaavan vaaran tor-
jumiseksi merkittävien rajatylittäviä vaiku-
tuksia sisältävien suurtapahtumien yhtey-
dessä, kuten merkittävien urheilutapahtumi-
en tai Eurooppa neuvoston kokousten yh-
teydessä, sopimuspuolet lähettävät toisil-
leen sekä pyynnöstä että omasta aloittees-
taan henkilötietoja, mikäli lainvoimaisten 
tuomioiden tai muiden tosiasioiden perus-
teella on syytä olettaa henkilön tekevän ri-
koksia kyseisessä tilaisuudessa tai että hän 
muodostaa uhan yleiselle turvallisuudelle ja 
järjestykselle, edellyttäen että näiden tieto-
jen lähettäminen on sallittua tietoja lähettä-
vän sopimuspuolen kansallisen lainsäädän-
nön mukaisesti.  
 
 

(2) Henkilötietoja saa käsitellä ainoastaan 
1 kohdassa määriteltyjä tarkoituksia varten 
ja vain sen joukkotapahtuman yhteydessä, 
jota varten ne on toimitettu. Lähetetyt tiedot 
on hävitettävä välittömästi, kun 1 kohdan 
mukaiset päämäärät on saavutettu tai kun 
niitä ei enää voida saavuttaa. Lähetetyt tie-
dot on joka tapauksessa hävitettävä viimeis-
tään vuoden kuluttua.  
 
 

15 artikla 

Kansallinen yhteyspiste 

Edellä 13 ja 14 artiklan mukaisten tietojen 
välittämiseksi jokainen sopimuspuoli nime-

sammenhang mit Großveranstaltungen mit 
grenzüberschreitendem Bezug, insbesonde-
re im Bereich des Sports oder der Tagungen 
des Europäischen Rates, übermitteln die 
Vertragsparteien einander sowohl auf Ersu-
chen als auch aus eigener Initiative nach 
dem innerstaatlichen Recht der übermit-
telnden Vertragspartei nicht personenbezo-
gene Informationen, die hierzu erforderlich 
sein können.  
 

Artikel 14  

Übermittlung personenbezogener Daten  

(1) Zum Zweck der Verhinderung von 
Straftaten und zur Abwehr einer Gefahr für 
die öffentliche Sicherheit und Ordnung im 
Zusammenhang mit einer Großveranstal-
tung mit grenzüberschreitendem Bezug, 
insbesondere im Bereich des Sports oder 
der Tagungen des Europäischen Rates, ü-
bermitteln die Vertragsparteien einander, 
sowohl auf Ersuchen als auch aus eigener 
Initiative, Daten über Personen, wenn 
rechtskräftige Verurteilungen oder andere 
Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass 
diese Personen bei der Veranstaltung Straf-
taten begehen werden oder von ihnen eine 
Gefahr für die öffentliche Sicherheit und 
Ordnung ausgeht, soweit eine Übermittlung 
dieser Daten nach dem innerstaatlichen 
Recht der übermittelnden Vertragspartei zu-
lässig ist.  

(2) Die personenbezogenen Daten dürfen 
nur zu den in Absatz 1 festgelegten Zwe-
cken und für das genau umschriebene Er-
eignis, für das sie mitgeteilt wurden, verar-
beitet werden. Die übermittelten Daten sind 
unverzüglich zu löschen, soweit die Zwecke 
nach Absatz 1 erreicht worden sind oder 
nicht mehr erreicht werden können. Spätes-
tens nach einem Jahr sind die übermittelten 
Daten jedenfalls zu löschen.  
 

Artikel 15  

Nationale Kontaktstelle  

Zur Durchführung der Informationsüber-
mittlungen nach den Artikeln 13 und 14 be-
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ää kansallisen yhteyspisteen. Kansallisen 
yhteyspisteen toimivaltuudet määräytyvät 
sitä koskevan voimassa olevan kansallisen 
lainsäädännön mukaan.  
 

III Luku 

Toimenpiteet terrorismirikosten torjumi-
seksi 

16 artikla  

Tietojen lähettäminen terrorismirikosten 
torjumiseksi 

(1) Sopimuspuolet voivat lähettää 3 koh-
dan mukaisille muiden sopimuspuolten 
kansallisille yhteyspisteille terrorismirikos-
ten torjumiseksi kansallista lainsäädäntöä 
noudattaen yksittäistapauksessa myös ilman 
pyyntöä 2 kohdassa mainittuja henkilötieto-
ja ja muita tietoja tarvittaessa jos tiettyjen 
käytettävissä olevien tietojen perusteella on 
syytä olettaa, että asianomaiset henkilöt tu-
levat syyllistymään sellaisiin rikoksiin, jois-
ta säädetään Euroopan unionin neuvostossa 
13 päivänä kesäkuuta 2002 hyväksytyn ter-
rorismin torjuntaa koskevan puitepäätöksen 
2002/475/YOS 1—3 artiklassa.  

 
(2) Lähetettäviä henkilötietoja ja muita 

tietoja ovat nimet, etunimet, syntymäaika ja 
-paikka sekä perusteet 1 kohdan mukaiselle 
olettamukselle. 

 
(3) Jokainen sopimuspuoli nimeää kansal-

lisen yhteyspisteen tietojen vaihtamiseksi 
muiden sopimuspuolten kansallisten yh-
teyspisteiden kanssa. Kansallisen yhteyspis-
teen toimivaltuudet määräytyvät sitä koske-
van voimassa olevan kansallisen lainsää-
dännön mukaan.  

(4) Lähettävä viranomainen voi kansalli-
sen lainsäädännön nojalla määritellä ehdot, 
joiden mukaisesti vastaanottava viranomai-
nen voi käyttää henkilötietoja ja muita tieto-
ja. Nämä ehdot ovat vastaanottavaa viran-
omaista sitovia.  
 
 
 
 

nennt jede Vertragspartei eine nationale 
Kontaktstelle. Die Befugnisse der nationa-
len Kontaktstelle richten sich nach dem für 
sie geltenden innerstaatlichen Recht.  
 

Kapitel 3  

Maßnahmen zur Verhinderung terroristi-
scher Straftaten  

Artikel 16  

Übermittlung von Informationen zur Ver-
hinderung terroristischer Straftaten  

(1) Die Vertragsparteien können zum 
Zweck der Verhinderung terroristischer 
Straftaten den nationalen Kontaktstellen 
nach Absatz 3 der anderen Vertragsparteien 
nach Maßgabe des innerstaatlichen Rechts 
im Einzelfall auch ohne Ersuchen die in 
Absatz 2 genannten personenbezogenen 
Daten und Informationen übermitteln, so-
weit dies erforderlich ist, weil bestimmte 
Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass 
die Betroffenen Straftaten nach den Arti-
keln 1 bis 3 des Rahmenbeschlusses 
2002/475/JI des Rates der Europäischen 
Union vom 13. Juni 2002 zur Terrorismus-
bekämpfung begehen werden.  

(2) Die zu übermittelnden Daten und In-
formationen umfassen Namen, Vornamen, 
Geburtsdatum und Geburtsort sowie die 
Darstellung der Tatsachen, aus denen sich 
die Annahme nach Absatz 1 ergibt.   

(3) Jede Vertragspartei benennt eine nati-
onale Kontaktstelle für den Austausch der 
Daten mit den nationalen Kontaktstellen der 
anderen Vertragsparteien. Die Befugnisse 
der nationalen Kontaktstelle richten sich 
nach dem für sie geltenden innerstaatlichen 
Recht.  

(4) Die übermittelnde Behörde kann nach 
Maßgabe des innerstaatlichen Rechts Be-
dingungen für die Verwendung dieser Da-
ten und Informationen durch die empfan-
gende Behörde festlegen. Die empfangende 
Behörde ist an diese Bedingungen gebun-
den.  
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17 artikla  

Lennon turvahenkilöt 

(1) Jokainen sopimuspuoli päättää itsenäi-
sesti kansallisen lentoturvallisuuspolitiik-
kansa mukaisesti lennon turvahenkilöiden 
käyttämisestä maassaan rekisteröidyissä il-
ma-aluksissa. Näiden lennon turvahenkilöi-
den käytössä noudatetaan 7 päivänä joulu-
kuuta 1944 tehtyä Chicagon kansainvälisen 
siviili-ilmailun yleissopimusta ja sen liittei-
tä, erityisesti liitettä 17, sekä muita yleisso-
pimuksen käytäntöön soveltamiseksi tehtyjä 
asiakirjoja ja ottaen huomioon ilma-aluksen 
päällikön valtuudet 14 päivänä syyskuuta 
1963 tehdyn rangaistavia ja tiettyjä muita 
ilma-aluksissa tehtyjä tekoja koskevan To-
kion sopimuksen mukaisesti sekä muiden 
alan kansainvälisoikeudellisten sääntöjen 
mukaisesti jos ne ovat kulloistakin sopi-
muspuolta sitovia.  
 
 
 

(2) Lennon turvahenkilöt tämän sopimuk-
sen tarkoituksessa ovat poliisivirkamiehiä 
tai vastaavan koulutuksen saaneita valtion 
palveluksessa olevia henkilöitä, joiden teh-
tävänä on ylläpitää ilma-aluksien turvalli-
suutta. 

(3) Sopimuspuolet tukevat toisiaan lennon 
turvahenkilöiden koulutuksessa ja jatkokou-
lutuksessa ja ovat tiiviissä yhteistyössä len-
non turvahenkilöiden varusteita koskevissa 
kysymyksissä.   

(4) Lähettävän sopimuspuolen toimival-
taisen 19 artiklassa tarkoitetun kansallisen 
yhteys- ja koordinaatiopisteen tulee ilmoit-
taa lennon turvahenkilön käytöstä etukäteen 
kirjallisesti. Ilmoitus on lähettävä toisen so-
pimuspuolen, jonka lentokentälle tai lento-
kentältä lento tehdään, toimivaltaiselle kan-
salliselle yhteys- ja koordinaatiopisteelle 
vähintään kolme päivää ennen kyseistä len-
toa. Akuutissa vaaratilanteessa ilmoitus on 
annettava viivytyksettä pääsääntöisesti en-
nen ilma-aluksen laskeutumista.  
 

(5) Mainittu ilmoitus, jota molemmat so-
pimuspuolet käsittelevät luottamuksellises-
ti, käsittää tämän sopimuksen liitteessä 1 

Artikel 17  

Flugsicherheitsbegleiter  

(1) Jede Vertragspartei befindet eigen-
ständig gemäß ihrer nationalen Politik der 
Luftfahrtsicherung über den Einsatz von 
Flugsicherheitsbegleitern in den Luftfahr-
zeugen, die bei dieser Vertragspartei regist-
riert sind. Der Einsatz dieser Flugsicher-
heitsbegleiter erfolgt in Übereinstimmung 
mit dem Abkommen von Chicago vom 7. 
Dezember 1944 über die Internationale Zi-
villuftfahrt und seinen Anlagen, insbeson-
dere Anlage 17, sowie den sonstigen Do-
kumenten zu dessen Umsetzung und unter 
Berücksichtung der Befugnisse des Luft-
fahrzeugkommandanten nach dem Ab-
kommen von Tokio vom 14. September 
1963 über strafbare und bestimmte andere 
an Bord von Luftfahrzeugen begangene 
Handlungen sowie in Übereinstimmung mit 
sonstigen einschlägigen völkerrechtlichen 
Regelungen, soweit sie für die jeweiligen 
Vertragsparteien verbindlich sind.  

(2) Flugsicherheitsbegleiter im Sinne die-
ses Vertrags sind Polizeibeamte oder ent-
sprechend ausgebildete staatliche Bediens-
tete, die die Aufgabe haben, die Sicherheit 
an Bord von Luftfahrzeugen aufrechtzuer-
halten.  

(3) Die Vertragsparteien unterstützen sich 
gegenseitig bei der Aus- und Fortbildung 
von Flugsicherheitsbegleitern und arbeiten 
in Fragen der Ausrüstung von Flugsicher-
heitsbegleitern eng zusammen.  

(4) Vor einer Flugsicherheitsbegleitung 
hat die zuständige nationale Koordinie-
rungsstelle nach Artikel 19 der entsenden-
den Vertragspartei die Flugsicherheitsbe-
gleitung schriftlich anzumelden. Die An-
meldung erfolgt mindestens drei Tage vor 
dem betreffenden Flug von oder zu einem 
Verkehrsflughafen einer anderen Vertrags-
partei bei der zuständigen nationalen Koor-
dinierungsstelle der anderen Vertragspartei. 
Bei Gefahr im Verzug ist die Anmeldung 
unverzüglich, grundsätzlich vor der Lan-
dung, nachzuholen.  

(5) Die schriftliche Anmeldung, die von 
den Vertragsparteien vertraulich behandelt 
wird, umfasst die in der Anlage 1 dieses 
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mainitut tiedot. Sopimuspuolet voivat sopia 
erillisellä sopimuksella liitteen 1 muuttami-
sesta.  
 
 

18 Artikla 

Virka-aseiden, ammusten ja muiden varus-
teiden hallussapito  

(1) Sopimuspuolet myöntävät toisen so-
pimuspuolen asettamille lennon turvahenki-
löille näiden sopimuspuolien pyynnöstä 
yleisen luvan virka-aseiden, ammusten ja 
muiden tarvittavien varusteiden hallussapi-
toon sopimuspuolten lentoasemil-
ta/lentoasemille tehtäviä lentoja varten. 
Tämä lupa käsittää sekä virka-aseiden ja 
ammusten viemisen ilma-aluksiin että 2 
kohdan mukaisesti kyseisen sopimuspuolen 
lentoaseman turva-alueille, joille ei ole 
yleistä pääsyä. 
 
 

(2) Virka-aseiden ja ammusten hallussapi-
to on sallittu seuraavilla edellytyksillä:  

1. Ilma-aluksesta poistuminen virka-
aseiden ja ammusten kanssa toisen sopi-
muspuolen lentoasemalle tai oleskelu lento-
aseman turva-alueilla, joille ei ole yleistä 
pääsyä, on sallittu ainoastaan kyseisen toi-
sen sopimuspuolen toimivaltaisen kansalli-
sen viranomaisen edustajan seurassa.  
 
 

2. Hallussa pidetyt virka-aseet ja ammuk-
set varastoidaan välittömästi ilma-aluksesta 
poistumisen jälkeen saattajan paikalla olles-
sa turvallisesti toimivaltaisen kansallisen vi-
ranomaisen määrittämään valvottuun luovu-
tuspaikkaan.  
 

19 artikla  

Kansalliset yhteys- ja koordinaatiopisteet  

 
Edellä 17 ja 18 artiklassa mainittujen teh-

tävien suorittamiseksi jokainen sopimus-
puoli nimeää kansallisen yhteys- ja koordi-
naatiopisteen.  
 

Vertrags genannten Angaben. Die Ver-
tragsparteien können durch gesonderte Ver-
einbarung eine Änderung der Anlage 1 ver-
einbaren.  
 

Artikel 18  

Mitführen von Dienstwaffen, Munition und 
Ausrüstungsgegenständen  

(1) Die Vertragsparteien erteilen den ein-
gesetzten Flugsicherheitsbegleitern der an-
deren Vertragsparteien auf Antrag dieser 
Vertragsparteien eine allgemeine Genehmi-
gung zum Mitführen von Dienstwaffen, 
Munition und Ausrüstungsgegenständen für 
Flüge von oder zu den Verkehrsflughäfen 
der Vertragsparteien. Diese Genehmigung 
umfasst sowohl das Mitführen von Dienst-
waffen und Munition an Bord von Luftfahr-
zeugen als auch nach Maßgabe des Absat-
zes 2 in den nicht allgemein zugänglichen 
Sicherheitsbereichen eines Verkehrsflugha-
fens der betreffenden Vertragspartei.  

(2) Das Mitführen von Dienstwaffen und 
Munition steht unter folgenden Auflagen:  

1. Ein Verlassen des Luftfahrzeugs mit 
Dienstwaffen und Munition auf Verkehrs-
flughäfen oder ein Aufenthalt in nicht all-
gemein zugänglichen Sicherheitsbereichen 
eines Verkehrsflughafens einer anderen 
Vertragspartei ist nur in Begleitung eines 
Vertreters der zuständigen nationalen Be-
hörde der betreffenden anderen Vertrags-
partei gestattet.  

2. Mitgeführte Dienstwaffen und Muniti-
on werden unverzüglich nach Verlassen des 
Luftfahrzeugs unter Begleitung an einem 
von der zuständigen nationalen Behörde 
festzulegenden Übergabeort unter Aufsicht 
sicher gelagert.  
 

Artikel 19  

Nationale Kontakt- und Koordinierungs-
stellen  

Zur Durchführung der Aufgaben aus den 
Artikeln 17 und 18 benennt jede Vertrags-
partei eine nationale Kontakt- und Koordi-
nierungsstelle.  
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IV luku  

Toimenpiteet laittoman muuttoliikkeen 
torjumiseksi 

20 artikla  

Asiakirja-asiantuntijat 

(1) Sopimuspuolet sopivat yhteisten tilan-
nearvioiden perusteella ja ottaen huomioon 
Euroopan unionin neuvoston asetuksen 
(EY) no 377/2004 maahanmuuttoalan yh-
teyshenkilöverkon perustamiseksi, joka on 
annettu 19 päivänä helmikuuta 2004, asia-
kirja-asiantuntijoiden lähettämisestä laitto-
man muuttoliikkeen lähtö- tai kauttakulku-
valtioiksi luokiteltaviin valtioihin. 
 

(2) Sopimuspuolet toimittavat toisilleen 
säännöllisesti kansallista lainsäädäntöään 
noudattaen laittomasta muuttoliikkeestä tie-
toja, jotka saadaan asiakirja-
asiantuntijoiden toiminnan pohjalta.  
 

(3) Asiakirja-asiantuntijoita lähetettäessä 
sopimuspuolet voivat määrätä konkreettisia 
toimenpiteitä varten sopimuspuolen, joka 
huolehtii koordinaatiosta. Tuolloin koordi-
naatio voi olla myös ajallisesti rajattu.  

 
 

21 artikla  

Asiakirja-asiantuntijoiden tehtävät  

Sopimuspuolten lähettämillä asiakirja-
asiantuntijoilla on erityisesti seuraavia teh-
täviä:  

1. Sopimuspuolten ulkomaanedustajien 
neuvonta ja koulutus passi- ja viisumiasi-
oissa, erityisesti väärennettyjen ja väärien 
asiakirjojen tunnistamisessa sekä asiakirjo-
jen väärinkäytöksissä suhteessa laittomaan 
muuttoliikkeeseen,  
 

2. kuljetusyhtiöiden neuvonta ja koulutus 
niiden velvollisuuksien suhteen, joita niihin 
kohdistuu 14 päivänä heinäkuuta 1985 teh-
dyn Schengenin sopimuksen soveltamisesta 
19 päivänä kesäkuuta 1990 tehdystä yleis-
sopimuksesta, joka koskee yhteisillä rajoilla 

Kapitel 4  

Maßnahmen zur Bekämpfung der illegalen 
Migration   

Artikel 20  

Dokumentenberater  

(1) Die Vertragsparteien vereinbaren auf 
der Grundlage gemeinsamer Lagebeurtei-
lungen und unter Berücksichtigung der 
Verordnung (EG) Nr. 377/2004 des Rates 
der Europäischen Union vom 19. Februar 
2004 zur Schaffung eines Netzes von Ver-
bindungsbeamten für Einwanderungsfragen 
die Entsendung von Dokumentenberatern in 
Staaten, die als Ausgangs- oder Transitstaa-
ten illegaler Migration eingestuft werden.  

(2) Auf der Grundlage des innerstaatli-
chen Rechts informieren sich die Vertrags-
parteien regelmäßig über Erkenntnisse zur 
illegalen Migration, die aus der Tätigkeit 
ihrer Dokumentenberater gewonnen wur-
den.  

(3) Bei der Entsendung von Dokumen-
tenberatern können die Vertragsparteien für 
konkrete Maßnahmen eine Vertragspartei 
bestimmen, die die Koordinierung über-
nimmt. Dabei kann die Koordinierung auch 
zeitlich begrenzt sein.  

 
Artikel 21  

Aufgaben der Dokumentenberater  

Die von den Vertragsparteien entsandten 
Dokumentenberater üben insbesondere fol-
gende Aufgaben aus:  

1. Beratung und Schulung der Auslands-
vertretungen der Vertragsparteien in Pass- 
und Visaangelegenheiten, insbesondere 
beim Erkennen von ge- und verfälschten 
Dokumenten, sowie in Bezug auf den 
Missbrauch von Dokumenten und die ille-
gale Migration,  

2. Beratung und Schulung von Beförde-
rungsunternehmen bezüglich der Verpflich-
tungen, die sich für diese aus dem Überein-
kommen vom 19. Juni 1990 zur Durchfüh-
rung des Übereinkommens von Schengen 
vom 14. Juni 1985 betreffend den schritt-
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tehtävien tarkastusten asteittaista lakkaut-
tamista ja 7 päivänä joulukuuta 1944 tehdyn 
Chicagon kansainvälisen siviili-ilmailun 
yleissopimuksen liitteestä 9, ja väärennetty-
jen ja väärien asiakirjojen sekä asianomais-
ten maahantulomääräyksien tunnistamisen 
suhteen sekä  

3. sijoitusvaltion rajatarkastuksista vas-
tuussa olevien viranomaisten ja laitosten 
neuvonta ja koulutus.  
 

Edellä mainitulla ei ole vaikutusta sopi-
muspuolten ulkomaanedustustojen toimi-
valtuuksiin taikka rajatarkastuksista vastaa-
vien viranomaisten toimivaltuuksiin.  
 

22 artikla  

Kansalliset yhteys- ja koordinaatiopisteet  

 
Sopimuspuolet nimeävät kansallisia yhte-

ys- ja koordinaatiopisteitä, jotka toimivat 
välittäjinä sovittaessa asiakirja-
asiantuntijoiden lähettämisestä sekä neu-
vonta- ja koulutustoimenpiteiden suunnitte-
lusta, suorittamisesta, hoitamisesta ja arvi-
oimisesta.  
 

23 artikla  

Avustaminen palauttamistoimenpiteissä 

(1) Sopimuspuolet avustavat toisiaan 
maahanmuuttajien palauttamistoimenpiteis-
sä ottaen huomioon Euroopan unionin neu-
voston päätöksen 2004/573/EY, joka on an-
nettu 29 päivänä huhtikuuta 2004 koskien 
yhteisten lentojen järjestämistä henkilökoh-
taisen maastapoistamispäätöksen saaneiden 
kolmansien maiden kansalaisten poistami-
seksi kahden tai useamman jäsenvaltion 
alueelta sekä Euroopan unionin neuvoston 
direktiivin 2003/110/EY, joka on annettu 25 
päivänä marraskuuta 2003 koskien avunan-
toa kauttakulkutilanteissa lentoteitse tapah-
tuvien palauttamistoimenpiteiden yhteydes-
sä. Sopimuspuolet tiedottavat ajoissa suun-
nitelluista palauttamisista ja tarjoavat, sikäli 
kuin mahdollista, toisille sopimuspuolille 
mahdollisuuden osallistua niihin. Yhteisten 
palauttamisten yhteydessä sopimuspuolet 

weisen Abbau der Kontrollen an den ge-
meinsamen Grenzen und der Anlage 9 des 
Abkommens von Chicago vom 7. Dezem-
ber 1944 über die Internationale Zivilluft-
fahrt ergeben, und beim Erkennen von ge- 
und verfälschten Dokumenten sowie den 
einschlägigen Einreisebestimmungen sowie  

3. Beratung und Schulung der für die 
grenzpolizeilichen Kontrollen zuständigen 
Behörden und Einrichtungen des Gastlan-
des.  

Die Zuständigkeiten der Auslandsvertre-
tungen und der mit grenzpolizeilichen Auf-
gaben betrauten Behörden der Vertragspar-
teien bleiben unberührt.  
 

Artikel 22  

Nationale Kontakt- und Koordinierungs-
stellen  

Die Vertragsparteien benennen nationale 
Kontakt- und Koordinierungsstellen als An-
sprechpartner für Abstimmungen zur Ent-
sendung von Dokumentenberatern sowie 
die Planung, Durchführung, Betreuung und 
Nachbereitung von Beratungs- und Schu-
lungsmaßnahmen.  
 

Artikel 23 

Unterstützung bei Rückführungen  

(1) Die Vertragsparteien unterstützen sich 
bei Rückführungen unter Berücksichtigung 
der Entscheidung des Rates der Europäi-
schen Union 2004/573/EG vom 29. April 
2004 betreffend die Organisation von 
Sammelflügen zur Rückführung von Dritt-
staatsangehörigen, die individuellen Rück-
führungsmaßnahmen unterliegen, aus dem 
Hoheitsgebiet von zwei oder mehr Mit-
gliedstaaten sowie der Richtlinie 
2003/110/EG des Rates der Europäischen 
Union vom 25. November 2003 über die 
Unterstützung bei der Durchbeförderung im 
Rahmen von Rückführungsmaßnahmen auf 
dem Luftweg. Sie unterrichten sich frühzei-
tig über geplante Rückführungen und bie-
ten, soweit dies möglich ist, den anderen 
Vertragsparteien an, sich daran zu beteili-
gen. Bei gemeinsamen Rückführungen ver-
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sopivat palautettavien henkilöiden saattami-
sesta ja turvallisuustoimista.  
 

(2) Sopimuspuoli saa kuljettaa palautetta-
via henkilöitä toisen sopimuspuolen alueen 
läpi, jos se on tarpeellista. Se sopimuspuoli, 
jonka alueen kautta palauttamisen tulisi ta-
pahtua, tekee päätöksen palauttamistoimen-
piteestä. Tällä päätöksellä sopimuspuoli 
määrittelee palauttamistoimenpidettä kos-
kevat täytäntöönpanomääräykset ja tarvitta-
essa myös kansallisen lainsäädännön salli-
mat pakkokeinot palautettavaa henkilöä 
kohtaan.  

 
(3) Palauttamistoimenpiteiden suunnitte-

lua ja täytäntöönpanoa varten sopimuspuo-
let nimeävät kansalliset yhteyspisteet. Asi-
antuntijat kokoontuvat säännöllisin vä-
liajoin työryhmänä, jonka tarkoituksena on  

1. arvioida aikaisempien operaatioiden tu-
loksia ja ottaa ne huomioon jatkosuunnitte-
lussa ja täytäntöönpanossa,  

2. tutkia kaikki 2 kohdassa mainittuun 
kauttakulkuun liittyvät mahdolliset ongel-
mat ja pyrkiä löytämään niille ratkaisut. 
 
 

V luku  

Muut yhteistyön muodot 

24 artikla  

Yhteiset operaatiot 

(1) Poliisiyhteistyön tehostamiseksi so-
pimuspuolten nimittämät viranomaiset voi-
vat järjestää yleisen turvallisuuden ja järjes-
tyksen ylläpitämiseksi sekä rikosten torju-
miseksi yhteisiä partioita sekä muita ope-
raatioita, joissa muiden sopimuspuolten ni-
meämät virkamiehet tai muut valtion palve-
luksessa olevat (jäljempänä: virkamiehet) 
osallistuvat toisen sopimuspuolen alueella 
tapahtuviin operaatioihin.  
 
 
 

(2) Jokainen sopimuspuoli voi isäntäval-
tiona kansallisen lainsäädäntönsä mukaises-
ti ja lähettävän valtion suostumuksella antaa 

ständigen sich die Vertragsparteien über die 
Begleitung der rückzuführenden Personen 
und die Sicherheitsmaßnahmen.  

(2) Eine Vertragspartei darf rückzufüh-
rende Personen, soweit erforderlich, durch 
das Hoheitsgebiet einer anderen Vertrags-
partei zurückführen. Die Vertragspartei, 
durch deren Hoheitsgebiet zurückgeführt 
werden soll, entscheidet über die Rückfüh-
rung. Mit der Entscheidung über die Rück-
führung legt sie die Durchführungsbestim-
mungen fest und wendet, soweit erforder-
lich, auch die nach ihrem innerstaatlichen 
Recht zulässigen Zwangsmittel gegen die 
rückzuführende Person an.  

(3) Zur Planung und Durchführung von 
Rückführungen benennen die Vertragspar-
teien nationale Kontaktstellen. In regelmä-
ßigen Abständen treffen sich Sachverstän-
dige im Rahmen einer Arbeitsgruppe, um  

1. die Ergebnisse aus früheren Aktionen 
auszuwerten und bei der weiteren Planung 
und Durchführung zu berücksichtigen,  

2. alle eventuellen Probleme mit der in 
Absatz 2 erwähnten Durchreise zu prüfen 
und Lösungen für diese Probleme zu erar-
beiten.  
 

Kapitel 5  

Weitere Formen der Zusammenarbeit  

Artikel 24  

Gemeinsame Einsatzformen  

(1) Zur Intensivierung der polizeilichen 
Zusammenarbeit können die von den Ver-
tragsparteien zu benennenden Behörden 
gemeinsame Streifen sowie sonstige ge-
meinsame Einsatzformen zur Abwehr von 
Gefahren für die öffentliche Sicherheit und 
Ordnung sowie zur Verhinderung von 
Straftaten bilden, in denen von den Ver-
tragsparteien zu benennende Beamte oder 
sonstige staatliche Bedienstete (im Folgen-
den: Beamte) bei Einsätzen im Ho-
heitsgebiet einer anderen Vertragspartei 
mitwirken.  

(2) Jede Vertragspartei kann als Gebiets-
staat nach Maßgabe ihres innerstaatlichen 
Rechts Beamte anderer Vertragsparteien 
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muiden sopimuspuolten virkamiehille oi-
keuden käyttää alueellista toimivaltaa yh-
teisten operaatiomuotojen puitteissa tai, si-
käli kuin isäntävaltion lainsäädäntö sen sal-
lii, myöntää muiden sopimuspuolien virka-
miehille oikeuden käyttää isäntävaltion alu-
eella lähettävän valtion lainsäädännön mu-
kaisia toimivaltuuksia. Isäntävaltion toimi-
valtaa voidaan tuolloin käyttää ainoastaan 
isäntävaltion valtion virkamiesten johdolla 
ja pääsääntöisesti heidän läsnä ollessaan. 
Toisen sopimuspuolen virkamiehiä sitoo 
tuolloin isäntävaltion kansallinen lainsää-
däntö. Isäntävaltio on tällöin vastuussa hei-
dän toimistaan.  
 

(3) Yhteisiin operaatioihin osallistuvat 
muiden sopimusvaltioiden virkamiehet 
noudattavat isäntävaltion toimivaltaisen vi-
ranomaisen ohjeita.  

(4) Yhteistyön käytännön näkökohdista 
sovitaan 44 artiklan nojalla tehtävässä täy-
täntöönpanosopimuksessa.  
 

Artikla 25  

Toimenpiteet välittömän vaaran uhatessa 

(1) Sopimuspuolen virkamiehet voivat 
kiireellisissä tilanteissa ilman toisen sopi-
muspuolen ennakkosuostumusta ylittää yh-
teisen rajan suorittaakseen toisen sopimus-
puolen rajan läheisyydessä isäntävaltion 
kansallisen lainsäädännön mukaisia väliai-
kaisia toimenpiteitä, joita tarvitaan torju-
maan välitön vaara hengelle tai terveydelle. 
 
 
 

(2) Kohdassa 1 tarkoitetusta kiireellisestä 
tilanteesta on kyse silloin, kun isäntävaltion 
viranomaisten toimien tai johtovallan otta-
misen odottaminen 24 artiklan 2 kohdan 
tarkoituksessa voisi johtaa vaaratilanteen 
toteutumiseen. 
 

(3) Rajanylittävien virkamiesten on ilmoi-
tettava tästä välittömästi isäntävaltiolle. 
Isäntävaltio vahvistaa tämän ilmoituksen ja 
sen on ryhdyttävä viipymättä tarpeellisiin 
toimenpiteisiin vaaran torjumiseksi ja tilan-
teen haltuun ottamiseksi. Rajanylittävät vir-

mit der Zustimmung des Entsendestaats im 
Rahmen gemeinsamer Einsatzformen mit 
der Wahrnehmung hoheitlicher Befugnisse 
betrauen oder, soweit es nach dem Recht 
des Gebietsstaats zulässig ist, Beamten an-
derer Vertragsparteien die Wahrnehmung 
ihrer hoheitlichen Befugnisse nach dem 
Recht ihres Entsendestaats einräumen. Ho-
heitliche Befugnisse dürfen dabei nur unter 
der Leitung und in der Regel in Anwesen-
heit von Beamten des Gebietsstaats wahr-
genommen werden. Die Beamten der ande-
ren Vertragspartei sind dabei an das inner-
staatliche Recht des Gebietsstaats gebun-
den. Ihr Handeln ist dem Gebietsstaat zuzu-
rechnen.  

(3) An gemeinsamen Einsätzen beteiligte 
Beamte anderer Vertragsparteien unterlie-
gen den Weisungen der zuständigen Stelle 
des Gebietsstaats.  

(4) Die praktischen Aspekte der Zusam-
menarbeit werden in einer Durchführungs-
vereinbarung nach Artikel 44 geregelt.  
 

Artikel 25  

Maßnahmen bei gegenwärtiger Gefahr  

(1) Beamte einer Vertragspartei dürfen im 
Fall eines dringenden Bedarfs ohne vorhe-
rige Zustimmung der anderen Vertragspar-
tei die gemeinsame Grenze überschreiten, 
um im grenznahen Bereich im Hoheitsge-
biet der anderen Vertragspartei nach Maß-
gabe des innerstaatlichen Rechts des Ge-
bietsstaats vorläufige Maßnahmen zu tref-
fen, die zur Abwehr einer gegenwärtigen 
Gefahr für Leib oder Leben erforderlich 
sind.  

(2) Ein dringender Bedarf im Sinne des 
Absatzes 1 liegt dann vor, wenn bei einem 
Abwarten auf das Einschreiten von Beam-
ten des Gebietsstaats oder auf die Herstel-
lung eines Unterstellungsverhältnisses im 
Sinne des Artikels 24 Absatz 2 die Ver-
wirklichung der Gefahr droht.  

(3) Die einschreitenden Beamten haben 
den Gebietsstaat unverzüglich zu unterrich-
ten. Der Gebietsstaat bestätigt diese Unter-
richtung und hat unverzüglich die notwen-
digen Maßnahmen zu treffen, die zur Ab-
wehr der Gefahr und zur Übernahme der 
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kamiehet saavat toimia isäntävaltiossa aino-
astaan niin kauan, kunnes isäntävaltio on 
ryhtynyt tarpeellisiin toimenpiteisiin vaaran 
torjumiseksi. Rajanylittäviä virkamiehiä si-
tovat isäntävaltion viranomaisten ohjeet.  
 
 

(4) Sopimuspuolet määrittelevät erillises-
sä sopimuksessa ne viranomaiset, joille 3 
kohdan mukainen ilmoitus on viipymättä 
tehtävä. Rajanylittäviä virkamiehiä sitovat 
tämän artiklan määräykset ja sen sopimus-
puolen lainsäädäntö, jonka alueella he toi-
mivat. 
 

(5) Isäntävaltio on vastuussa rajanylittävi-
en virkamiesten toimenpiteistä.  
 
 

26 artikla  

Avustaminen joukkotapahtumissa, katastro-
feissa ja vakavissa onnettomuuksissa 

Sopimuspuolten toimivaltaiset viranomai-
set avustavat toisiaan kansallisen lainsää-
däntönsä mukaisesti joukkotapahtumissa ja 
vastaavissa suurtapahtumissa, katastrofeissa 
sekä vakavissa onnettomuuksissa siten, että 
he  

1. ilmoittavat toisilleen niin varhaisessa 
vaiheessa kuin mahdollista sellaisista tilan-
teista, joilla on rajat ylittäviä vaikutuksia, ja 
välittävät niihin liittyviä olennaisia tietoja,  

2. tilanteissa, joilla on rajat ylittäviä vai-
kutuksia, suorittavat ja koordinoivat alueel-
laan tarvittavat poliisitoimenpiteet,  

 
3. sen sopimuspuolen pyynnöstä, jonka 

alueella tilanne tapahtuu, antavat mahdolli-
suuksien mukaan apua lähettämällä virka-
miehiä, erikoisasiantuntijoita ja neuvonan-
tajia sekä asettamalla käyttöön muita tarvit-
tavia varusteita.  

Tämä ei vaikuta sopimuspuolten kansain-
välisiin sopimuksiin jotka koskevat keski-
näistä avunantoa katastrofitilanteissa, mu-
kaan lukien vakavat onnettomuudet. 
 
 
 
 

Lage erforderlich sind. Die einschreitenden 
Beamten dürfen im Gebietsstaat nur so lan-
ge tätig sein, bis der Gebietsstaat die not-
wendigen Maßnahmen zur Abwehr der Ge-
fahr ergriffen hat. Die einschreitenden Be-
amten sind an die Weisungen des Gebiets-
staates gebunden.  

(4) Die Vertragsparteien treffen eine ge-
sonderte Vereinbarung darüber, welche 
Stellen nach Absatz 3 unverzüglich zu un-
terrichten sind. Die einschreitenden Beam-
ten sind an die Bestimmungen dieses Arti-
kels und an das Recht der Vertragspartei, in 
deren Hoheitsgebiet sie tätig werden, ge-
bunden.  

(5) Die Maßnahmen der einschreitenden 
Beamten werden dem Gebietsstaat zuge-
rechnet.  
 

Artikel 26  

Hilfeleistung bei Großereignissen, Katast-
rophen und schweren Unglücksfällen  

Die zuständigen Behörden der Vertrags-
parteien unterstützen sich nach Maßgabe ih-
res innerstaatlichen Rechts gegenseitig bei 
Massenveranstaltungen und ähnlichen 
Großereignissen, Katastrophen sowie 
schweren Unglücksfällen, indem sie  

1. sich gegenseitig so zeitig wie möglich 
über entsprechende Ereignisse mit grenzü-
ber-schreitenden Auswirkungen und rele-
vante Erkenntnisse unterrichten,  

2. bei Lagen mit grenzüberschreitenden 
Auswirkungen die in ihrem Hoheitsgebiet 
erforderlichen polizeilichen Maßnahmen 
vornehmen und koordinieren,  

3. auf Ersuchen der Vertragspartei, auf 
deren Hoheitsgebiet die Lage eintritt, so-
weit möglich, durch Entsendung von Beam-
ten, Spezialisten und Beratern sowie Gestel-
lung von Ausrüstungsgegenständen Hilfe 
leisten.  

Internationale Übereinkünfte der Ver-
tragsparteien über die gegenseitige Hilfe-
leistung bei Katastrophen einschließlich 
schwerer Unglücksfälle bleiben unberührt.  
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27 artikla  

Pyynnöstä tapahtuva yhteistyö 

(1) Sopimuspuolten toimivaltaiset viran-
omaiset antavat pyynnöstä toisilleen tukea 
toimivaltuuksiensa puitteissa ja kansallisen 
lainsäädäntönsä mukaisesti.  
 

(2) Toimivaltaiset viranomaiset antavat 
toisilleen tukea 14 päivänä heinäkuuta 1985 
tehdyn Schengenin sopimuksen soveltami-
sesta 19 päivänä kesäkuuta 1990 tehdystä 
yleissopimuksesta,, joka koskee yhteisillä 
rajoilla tehtävien tarkastusten asteittaista 
lakkauttamista, 39 artiklan 1 kohdan 1 lau-
seen mukaisesti erityisesti  
 

1. toteamalla tieliikenne- ja vesiliikenne-
ajoneuvojen ja ilma-alusten omistajan ja 
haltijan sekä selvittämällä ohjaajan ja kul-
jettajan, sikäli kuin se ei jo sisälly 12 artik-
laan,  

2. hankkimalla tiedot ajokorteista, laivu-
rinkirjoista ja niihin verrattavissa olevista 
toimiluvista,  

3. vahvistamalla henkilön olinpaikan ja 
asuinpaikan,  

4. tarkistamalla oleskeluluvan perusteet,  
5. toteamalla puhelinliittymän omistajat ja 

muiden telekommunikaatiolaitteiden halti-
jat, sikäli kuin tietoihin on julkinen pääsy,  
 

6. vahvistamalla henkilöllisyyden,  
7. selvittämällä esineiden, esimerkiksi 

aseiden, moottoriajoneuvojen ja vesiajo-
neuvojen alkuperän (myyntihistoriaa kos-
kevat kyselyt) 

8. hankkimalla tietoja poliisin tietokan-
noista ja poliisin asiapapereista sekä tietoja 
viranomaisten julkisista rekistereistä,  
 

9. ilmoittamalla välittömästi aseista tai rä-
jähdysaineista sekä raha- tai arvopaperivää-
rennöksistä,  

10. tiedottamalla rajat ylittävien tarkkailu-
toimenpiteiden, takaa-ajotilanteiden ja val-
vottujen läpilaskujen käytännön toteutuksis-
ta ja  

11. määrittelemällä henkilön valmius an-
taa tietoja.  

(3) Mikäli pyynnön saanut viranomainen 

Artikel 27  

Zusammenarbeit auf Ersuchen  

(1) Die zuständigen Behörden der Ver-
tragsparteien leisten einander im Rahmen 
ihrer Zuständigkeiten und nach Maßgabe 
ihres innerstaatlichen Rechts auf Ersuchen 
Hilfe.  

(2) Die zuständigen Behörden der Ver-
tragsparteien leisten einander nach Maßga-
be des Artikels 39 Absatz 1 Satz 1 des Ü-
bereinkommens vom 19. Juni 1990 zur 
Durchführung des Übereinkommens von 
Schengen vom 14. Juni 1985 betreffend den 
schrittweisen Abbau der Kontrollen an den 
gemeinsamen Grenzen Hilfe, insbesondere 
durch  

1. Eigentümer- und Halterfeststellungen 
sowie Fahrer- und Führerermittlungen bei 
Straßen-, Wasser- und Luftfahrzeugen, so-
weit nicht bereits von Artikel 12 umfasst,  
 

2. Auskünfte zu Führerscheinen, Schif-
ferpatenten und vergleichbaren Berechti-
gungen,  

3. Aufenthalts- und Wohnsitzfeststellun-
gen,  

4. Feststellungen zu Aufenthaltstiteln,  
5. Feststellung von Telefonanschlussin-

habern und Inhabern sonstiger Telekommu-
nikationseinrichtungen, soweit diese öffent-
lich zugänglich sind,  

6. Identitätsfeststellungen,  
7. Ermittlungen zur Herkunft von Sachen, 

beispielsweise bei Waffen, Kraftfahrzeugen 
und Wasserfahrzeugen (Verkaufsweganfra-
gen),  

8. Erkenntnisse aus polizeilichen Daten-
sammlungen und polizeilichen Unterlagen 
sowie Auskünfte aus öffentlich zugängli-
chen behördlichen Datensammlungen,  

9. Waffen- und Sprengstoffsofortmeldun-
gen sowie Meldungen von Geld- und Wert-
zeichenfälschungen,  

10. Informationen zur praktischen Durch-
führung grenzüberschreitender Observati-
onsmaßnahmen, grenzüberschreitender 
Nacheile und kontrollierter Lieferung und  

11. Feststellung der Aussagebereitschaft 
einer Auskunftsperson.  

(3) Ist die ersuchte Behörde für die Erle-
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ei vastaa pyynnön täyttämisestä, hän ohjaa 
pyynnön edelleen toimivaltaiselle viran-
omaiselle. Pyynnön vastaanottanut viran-
omainen tiedottaa pyynnön tehneelle viran-
omaiselle pyynnön eteenpäin ohjaamisesta 
ja pyynnön toteuttamisesta vastuussa ole-
vasta viranomaisesta. Toimivaltainen viran-
omainen täyttää pyynnön ja välittää pyytä-
välle viranomaiselle tuloksen. 
 

VI luku 

Yleisiä määräyksiä 

28 artikla  

Virka-aseiden, ammusten ja muiden tarvit-
tavien varusteiden käyttö  

(1) Sopimuspuolen virkamiehet, jotka 
oleskelevat yhteisen operaation puitteissa 
toisen sopimuspuolen alueella, voivat käyt-
tää siellä kansallista virkapukuaan. He voi-
vat pitää hallussaan lähtövaltion kansallisen 
lainsäädännön mukaisia virka-aseita, am-
muksia ja muita tarvittavia varusteita. Jo-
kainen sopimuspuoli voi kieltää lähtövalti-
on virkamiehiltä tiettyjen virka-aseiden, 
ammusten ja muiden tarvittavien varustei-
den mukana pitämisen.  
 

(2) Liitteessä 2 lueteltuja virka-aseita, 
ammuksia ja muita tarvittavia varusteita saa 
käyttää vain oikeutetussa itsensä tai toisen 
puolustamisessa. Isäntävaltion operaatiota 
johtava virkamies voi yksittäistapauksessa 
kansallisen lainsäädännön mukaisesti hy-
väksyä virka-aseiden, ammusten ja muiden 
tarvittavien varusteiden käytön muussa kuin 
1 lauseen tarkoittamissa tapauksissa. Virka-
aseiden, ammusten ja muiden tarvittavien 
varusteiden käytössä noudatetaan isäntäval-
tion lainsäädäntöä. Toimivaltaiset viran-
omaiset tiedottavat toisilleen kulloinkin lu-
vallisista virka-aseista, ammuksista ja muis-
ta tarvittavista varusteista sekä niiden käyt-
töehdoista.  
 

(3) Sopimuspuolet voivat sopia liitteeseen 
2 tehtävästä muutoksesta erillisellä sopi-
muksella.  

(4) Mikäli toisen sopimuspuolen virka-

digung des Ersuchens unzuständig, so leitet 
sie das Ersuchen an die zuständige Behörde 
weiter. Die ersuchte Behörde unterrichtet 
die ersuchende Behörde über die Weiterlei-
tung und die für die Erledigung des Ersu-
chens zuständige Behörde. Die zuständige 
Behörde erledigt das Ersuchen und übermit-
telt das Ergebnis an die ersuchende Behörde 
zurück.  
 

Kapitel 6  

Allgemeine Bestimmungen  

Artikel 28  

Einsatz von Dienstwaffen, Munition und 
Ausrüstungsgegenständen  

(1) Beamte einer Vertragspartei, die sich 
im Rahmen eines gemeinsamen Einsatzes 
im Hoheitsgebiet einer anderen Vertrags-
partei aufhalten, können dort ihre nationale 
Dienstkleidung tragen. Sie können ihre 
nach dem innerstaatlichen Recht des Ent-
sendestaats zugelassenen Dienstwaffen, 
Munition und Ausrüstungsgegenstände mit-
führen. Jede Vertragspartei kann das Mit-
führen von bestimmten Dienstwaffen, Mu-
nition und Ausrüstungsgegenständen durch 
Beamte des Entsendestaats untersagen.  

(2) Die Dienstwaffen, Munition und Aus-
rüstungsgegenstände, die in Anlage 2 auf-
geführt sind, dürfen nur im Fall der Not-
wehr einschließlich der Nothilfe gebraucht 
werden. Der sachleitende Beamte des Ge-
bietsstaates kann im Einzelfall nach Maß-
gabe des innerstaatlichen Rechts einer über 
Satz 1 hinausgehenden Anwendung von 
Dienstwaffen, Munition und Ausrüstungs-
gegenständen zustimmen. Der Gebrauch 
der Dienstwaffen, Munition und Ausrüs-
tungsgegenstände richtet sich nach dem 
Recht des Gebietsstaates. Die zuständigen 
Behörden unterrichten einander über die 
jeweils zulässigen Dienstwaffen, Munition 
und Ausrüstungsgegenstände sowie die 
Voraussetzungen für deren Einsatz.   

(3) Die Vertragsparteien können durch 
gesonderte Vereinbarung eine Änderung 
der Anlage 2 vereinbaren.  

(4) Setzen Beamte der einen Vertragspar-
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miehet käyttävät toimenpiteiden yhteydessä 
tämän sopimuksen nojalla toisen sopimus-
puolen alueella moottoriajoneuvoja, koske-
vat heitä tällöin samat liikenneoikeudelliset 
määräykset kuin isäntävaltion virkamiehiä, 
mukaan lukien määräykset, jotka koskevat 
valo- ja äänimerkkien käyttöä sekä erityisiä 
oikeuksia tieliikenteessä. 

(5) Virka-aseiden, ammusten ja muiden 
tarvittavien varusteiden käyttöön liittyvät 
käytännön seikat sovitaan 44 artiklan nojal-
la tehtävässä täytäntöönpanosopimuksessa.  
 

(6) Tämän artiklan määräykset eivät vai-
kuta 18 artiklan soveltamiseen. 
 

29 artikla  

Suojelu ja auttaminen 

Sopimuspuolilla on velvollisuus suojella 
ja auttaa muiden sopimuspuolten lähettä-
mää virkamiestä virantoimituksessa vastaa-
valla tavalla kuin omaa virkamiestään. 
 
 

30 artikla  

Yleinen vastuunmäärittely 

Lukuun ottamatta artikloja 17 ja 18, tä-
män sopimuksen mukaiseen vastuuseen so-
velletaan 14 päivänä heinäkuuta 1985 teh-
dyn Schengenin sopimuksen soveltamisesta 
19 päivänä kesäkuuta 1990 tehdystä yleis-
sopimuksesta, joka koskee yhteisillä rajoilla 
tehtävien tarkastusten asteittaista lakkaut-
tamista, 43 artiklaa.  
 
 

31 artikla  

Virkamiehen rikosoikeudellinen asema 

 
Virkamiehet, jotka toimivat tämän sopi-

muksen perusteella toisen sopimuspuolen 
alueella, rinnastetaan tekemiensä rikosten 
tai heihin kohdistuvien rikosten suhteen tä-
män sopimuspuolen virkamiehiin, sikäli 
kuin mistään muusta sopimuspuolia velvoit-
tavasta sopimuksesta ei muuta johdu. 

tei bei Maßnahmen aufgrund dieses Ver-
trags im Hoheitsgebiet einer anderen Ver-
tragspartei Kraftfahrzeuge ein, so unterlie-
gen sie hierbei denselben verkehrsrechtli-
chen Bestimmungen wie die Beamten des 
Gebietsstaats einschließlich der Bestim-
mungen über die Inanspruchnahme von 
Sonder- und Wegerechten.  

(5) Die praktischen Aspekte des Einsatzes 
von Dienstwaffen, Munition und Ausrüs-
tungsgegenständen werden in einer Durch-
führungsvereinbarung nach Artikel 44 ge-
regelt.  

(6) Artikel 18 bleibt unberührt.  
 
 

Artikel 29  

Schutz und Beistand  

Die Vertragsparteien sind gegenüber den 
entsandten Beamten der anderen Vertrags-
parteien bei der Ausübung des Dienstes zu 
gleichem Schutz und Beistand verpflichtet 
wie gegenüber den eigenen Beamten.  
 

Artikel 30  

Allgemeine Haftungsregelung  

Für die Haftung im Rahmen dieses Ver-
trags findet Artikel 43 des Übereinkom-
mens vom 19. Juni 1990 zur Durchführung 
des Übereinkommens von Schengen vom 
14. Juni 1985 betreffend den schrittweisen 
Abbau der Kontrollen an den gemeinsamen 
Grenzen entsprechende Anwendung. Satz 1 
findet keine Anwendung auf die Artikel 17 
und 18.   
 

Artikel 31  

Rechtsstellung der Beamten im Bereich des 
Strafrechts  

Die Beamten, die nach diesem Vertrag im 
Hoheitsgebiet einer anderen Vertragspartei 
tätig werden, sind in Bezug auf Straftaten, 
die sie begehen oder ihnen gegenüber be-
gangen werden, den Beamten der anderen 
Vertragspartei gleichgestellt, soweit nicht in 
einer anderen Übereinkunft, die für die Ver-
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32 artikla  

Virkasuhteet 

Virkamiehet, jotka toimivat tämän sopi-
muksen perusteella toisen sopimuspuolen 
alueella, ovat virkamiesoikeudellisesti, eri-
tyisesti koskien kurinpidollisia säännöksiä, 
omassa maassaan voimassa olevan lainsää-
dännön alaisia.  
 

VII luku  

Yleiset tietosuojamääräykset  

 
33 artikla  

Käsitteiden määrittely, soveltamisala  

(1) Tämän sopimuksen tarkoituksessa 
ymmärretään käsitteellä  

1. "henkilötietojen käsittely" kaikkea 
henkilötietojen käsittelyä tai käsittelysarjaa, 
johon liittyy tai ei liity automaattisia mene-
telmiä kuten henkilötietojen kerääminen, 
tallentaminen, järjestäminen, säilyttäminen, 
muokkaaminen tai muuttaminen, valikointi, 
kysely, konsultointi, käyttö, luovuttaminen 
siirtämällä, levittämällä tai asettamalla 
muutoin saataville, yhteensovittaminen tai 
yhdistäminen sekä suojaaminen, poistami-
nen tai tuhoaminen; tämän sopimuksen tar-
koituksessa henkilötietojen käsittelyksi kat-
sotaan myös osuman saamisesta tai saamat-
ta jäämisestä tehty ilmoitus.  
 
 
 

2. "automaattihaku" välitöntä pääsyä toi-
sen viranomaisen automaattiseen tietokan-
taan tavalla, jossa hakuun vastataan täysin 
automaattisesti;  
 

3. „tunnuksella varustaminen“ tallennettu-
jen henkilötietojen merkitsemistä ilman, et-
tä pyrittäisiin niiden myöhemmän käsittelyn 
rajoittamiseen;  

4. "sulkeminen" tallennettujen henkilötie-

tragsparteien gilt, anderes vereinbart wor-
den ist.  
 

Artikel 32  

Dienstverhältnisse  

Die Beamten, die nach diesem Vertrag im 
Hoheitsgebiet einer anderen Vertragspartei 
tätig werden, bleiben in dienstrechtlicher, 
insbesondere in disziplinarrechtlicher Hin-
sicht den in ihrem Staat geltenden Vor-
schriften unterworfen.  
 

Kapitel 7  

Allgemeine Bestimmungen zum Daten-
schutz  

Artikel 33  

Begriffsbestimmungen, Anwendungsbereich  

(1) Im Sinne dieses Vertrags bezeichnet 
der Ausdruck  

1. "Verarbeitung personenbezogener Da-
ten" jede Verarbeitung oder jede Vorgangs-
reihe von Verarbeitungen im Zusammen-
hang mit personenbezogenen Daten mit o-
der ohne Hilfe automatisierter Verfahren 
wie das Erheben, das Speichern, die Orga-
nisation, die Aufbewahrung, die Anpassung 
oder Veränderung, das Auslesen, das Ab-
fragen, Konsultieren, die Benutzung, die 
Weitergabe durch Übermittlung, Verbrei-
tung oder jede andere Form der Bereitstel-
lung, die Kombination oder die Verknüp-
fung sowie das Sperren, Löschen oder Ver-
nichten von Daten; als Verarbeitung perso-
nenbezogener Daten im Sinne dieses Ver-
trags gilt auch die Mitteilung über das Vor-
liegen oder Nichtvorliegen eines Treffers;  

2. "automatisierter Abruf" den unmittel-
baren Zugriff auf eine automatisierte Daten-
bank einer anderen Stelle, in der Weise, 
dass die Anfrage vollständig automatisiert 
beantwortet wird;  

3. „Kennzeichnung“ die Markierung ge-
speicherter personenbezogener Daten, ohne 
dass damit das Ziel verfolgt wird, ihre künf-
tige Verarbeitung einzuschränken;  

4. "Sperrung" die Markierung gespeicher-
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tojen merkitsemistä, jolloin tavoitteena on 
niiden myöhemmän käsittelyn rajoittami-
nen.  

(2) Tämän sopimuksen mukaisesti lähe-
tettäviä tai lähetettyjä tietoja koskevat seu-
raavat määräykset, mikäli edellä olevissa 
luvuissa ei ole toisin määrätty.  
 
 

34 artikla  

Tietosuojan taso 

(1) Jokainen sopimuspuoli takaa tämän 
sopimuksen mukaisesti lähetettävien tai lä-
hetettyjen henkilötietojen käsittelyn suhteen 
kansallisessa lainsäädännössään tietosuoja-
tason, joka vastaa vähintään sitä tasoa, josta 
määrätään Euroopan neuvoston 28 päivänä 
tammikuuta 1981 tehdyn yksilöiden suoje-
lua henkilötietojen automaattisessa käsitte-
lyssä koskevassa sopimuksessa ja 8 päivänä 
marraskuuta 2001 tehdyssä lisäpöytäkirjas-
sa, ja ottaa siinä huomioon Euroopan neu-
voston ministerikomitean 17 päivänä syys-
kuuta 1987 jäsenvaltioille antaman suosi-
tuksen no R (87) 15 henkilötietojen käytös-
tä poliisin toiminnassa, jolloin kysymys on 
myös tilanteista, joissa tietoja ei käsitellä 
automaattisesti.  
 
 

(2) Tässä sopimuksessa tarkoitettu henki-
lötietojen lähettäminen voidaan aloittaa vas-
ta sitten, kun tämän luvun määräykset on 
saatettu osaksi tietojen vaihtoon osallistuvi-
en sopimuspuolten lainsäädäntöä. 43 artik-
lan mukainen ministerikomitea tekee pää-
töksen siitä, onko nämä edellytykset täytet-
ty. 
 

 
35 artikla  

Tarkoitussidonnaisuus 

(1) Vastaanottava sopimuspuoli saa käsi-
tellä henkilötietoja ainoastaan sellaisia tar-
koituksia varten, joita varten ne on tämän 
sopimuksen mukaisesti lähetetty; käsittely 
muita tarkoituksia varten on sallittu vain 
tietoa hallussapitävän sopimuspuolen en-

ter personenbezogener Daten mit dem Ziel, 
ihre künftige Verarbeitung einzuschränken.  
 

(2) Für Daten, die nach diesem Vertrag 
übermittelt werden oder worden sind, gelten 
die folgenden Bestimmungen, soweit in den 
vorstehenden Kapiteln nichts anderes be-
stimmt ist.  
 

Artikel 34  

Datenschutzniveau  

(1) Jede Vertragspartei gewährleistet in 
Bezug auf die Verarbeitung personenbezo-
gener Daten, die nach diesem Vertrag ü-
bermittelt werden oder worden sind, in ih-
rem innerstaatlichen Recht ein Daten-
schutzniveau, das zumindest dem ent-
spricht, das sich aus dem Übereinkommen 
des Europarats vom 28. Januar 1981 über 
den Schutz des Menschen bei der automati-
schen Verarbeitung personenbezogener Da-
ten und dem Zusatzprotokoll vom 8. No-
vember 2001 hierzu ergibt, und beachtet 
dabei die Empfehlung Nr. R (87) 15 des 
Ministerkomitees des Europarats an die 
Mitgliedstaaten über die Nutzung perso-
nenbezogener Daten im Polizeibereich vom 
17. September 1987, und zwar auch inso-
weit, als die Daten nicht automatisiert ver-
arbeitet werden.  

(2) Die in diesem Vertrag vorgesehene 
Übermittlung personenbezogener Daten 
darf erst beginnen, wenn in dem Hoheitsge-
biet der an der Übermittlung beteiligten 
Vertragsparteien die Bestimmungen dieses 
Kapitels im innerstaatlichen Recht umge-
setzt worden sind. Das Ministerkomitee 
nach Artikel 43 stellt durch Beschluss fest, 
ob diese Voraussetzungen erfüllt sind.  
 

Artikel 35  

Zweckbindung  

(1) Die empfangende Vertragspartei darf 
die personenbezogenen Daten ausschließ-
lich zu den Zwecken verarbeiten, zu denen 
diese nach diesem Vertrag übermittelt wor-
den sind; eine Verarbeitung zu anderen 
Zwecken ist nur nach vorheriger Zustim-
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nakkosuostumuksella ja vastaanottavan so-
pimuspuolen kansallisen lainsäädännön 
mukaisesti. Suostumus voidaan antaa, mi-
käli tietoa hallussapitävän sopimuspuolen 
kansallinen lainsäädäntö sallii tämän käsit-
telyn kyseisiä muita tarkoituksia varten. 
 
 

(2) kyselyä tai vertailua tekevä sopimus-
puoli saa käsitellä 3, 4 ja 9 artiklan mukai-
sesti lähetettyjä tietoja ainoastaan  
 
 

1. vertailtujen DNA-tunnisteiden tai sor-
menjälkitietojen yhtäpitävyyden toteami-
seen;  

2. virka- tai oikeusapupyynnön valmiste-
luun ja jättämiseen kansallisen lainsäädän-
nön mukaisesti näiden tietojen ollessa yhtä-
pitäviä;  

3. kirjaamiseen 39 artiklan mukaisesti.  
Tietoa hallussapitävä sopimuspuoli saa 

käsitellä sille 3, 4 ja 9 artiklan mukaisesti 
lähetettyjä tietoja ainoastaan sikäli kuin se 
on tarpeen vertailun suorittamista, auto-
maattiseen hakuun vastaamista tai 39 artik-
lan mukaista kirjaamista varten. Tietojen 
vertailun päätyttyä tai automaattiseen ha-
kuun vastaamisen jälkeen lähetetyt tiedot 
hävitetään välittömästi, mikäli niiden jatko-
käsittely 2 kohdan alakohdissa 2 ja 3 maini-
tuissa tarkoituksissa ei ole tarpeen.  
 
 

(3) Tietoa hallussaan pitävä sopimuspuoli 
saa käyttää 12 artiklan mukaan lähetettyjä 
tietoja ainoastaan, mikäli se on tarpeen au-
tomaattista hakuun vastaamista tai 39 artik-
lan mukaista kirjaamista varten. Automaat-
tisen hakuun vastaamisen jälkeen lähetetyt 
tiedot hävitetään välittömästi, mikäli niiden 
jatkokäsittely ei ole tarpeen 39 artiklan mu-
kaista kirjaamista varten. Haun tekevä so-
pimuspuoli saa käyttää vastaamisen aikana 
saatuja tietoja ainoastaan sitä menettelyä 
varten, jonka perusteella haku on tapahtu-
nut.  
 
 
 
 
 

mung der Datei führenden Vertragspartei 
und nur nach Maßgabe des innerstaatlichen 
Rechts der empfangenden Vertragspartei 
zulässig. Die Zustimmung darf erteilt wer-
den, soweit das innerstaatliche Recht der 
Datei führenden Vertragspartei diese Ver-
arbeitung zu solchen anderen Zwecken zu-
lässt.  

(2) Die Verarbeitung von nach den Arti-
keln 3, 4 und 9 übermittelten Daten durch 
die abrufende oder abgleichende Vertrags-
partei ist ausschließlich erlaubt im Hinblick 
auf  

1. die Feststellung, ob die verglichenen 
DNA-Profile oder daktyloskopischen Daten 
übereinstimmen;  

2. die Vorbereitung und Einreichung ei-
nes Amts- und Rechtshilfeersuchens nach 
innerstaatlichem Recht im Fall der Überein-
stimmung dieser Daten;  

3. die Protokollierung nach Artikel 39.  
Die Datei führende Vertragspartei darf die 

ihr nach den Artikeln 3, 4 und 9 übermittel-
ten Daten ausschließlich verarbeiten, soweit 
dies zur Durchführung des Abgleichs, zur 
automatisierten Beantwortung der Anfrage 
oder zur Protokollierung gemäß Artikel 39 
erforderlich ist. Nach Beendigung des Da-
tenabgleichs oder nach der automatisierten 
Beantwortung der Anfrage werden die ü-
bermittelten Daten unverzüglich gelöscht, 
soweit nicht die Weiterverarbeitung zu den 
in Satz 1 Nummern 2 und 3 genannten 
Zwecken erforderlich ist.  

(3) Nach Artikel 12 übermittelte Daten 
dürfen von der Datei führenden Vertrags-
partei ausschließlich verwendet werden, 
soweit dies zur automatisierten Beantwor-
tung der Anfrage oder zur Protokollierung 
gemäß Artikel 39 erforderlich ist. Nach der 
automatisierten Beantwortung der Anfrage 
werden die übermittelten Daten unverzüg-
lich gelöscht, soweit nicht die Weiterverar-
beitung zur Protokollierung gemäß Artikel 
39 erforderlich ist. Die anfragende Ver-
tragspartei darf die im Zuge der Beantwor-
tung erhaltenen Daten ausschließlich für 
das Verfahren verwenden, auf Grund des-
sen die Anfrage erfolgt ist.  
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36 artikla 

Toimivaltaiset viranomaiset  

Lähetettyjä henkilötietoja saavat käsitellä 
ainoastaan toimivaltaiset viranomaiset, jot-
ka vastaavat jostakin 35 artiklan mukaisesta 
tehtävästä. Lähetettyjen tietojen edelleenlä-
hettäminen muille viranomaisille tapahtuu 
ainoastaan lähettävän sopimuspuolen en-
nakkosuostumuksen perusteella ja vastaan-
ottavan sopimuspuolen kansallisen lainsää-
dännön mukaisesti.  
 
 
 

37 artikla  

Tietojen oikeellisuus, ajantasaisuus ja säi-
lytysaika  

(1) Sopimuspuolten on varmistettava 
henkilötietojen oikeellisuus ja ajantasai-
suus. Mikäli viran puolesta tai kohdehenki-
lön ilmoituksen perusteella käy ilmi, että on 
lähetetty virheellisiä tietoja tai tietoja, joita 
ei olisi saanut lähettää, on tästä ilmoitettava 
välittömästi vastaanottavalle sopimuspuo-
lelle tai vastaanottaville sopimuspuolille. 
Heidän velvollisuutenaan on tietojen oikai-
seminen tai hävittäminen. Myös muussa ta-
pauksessa välitetyt henkilötiedot tulee oi-
kaista niiden virheellisyyden ilmitullessa. 
Mikäli vastaanottavalla viranomaisella on 
syytä olettaa, että lähetetyt tiedot ovat vir-
heellisiä tai ne tulisi hävittää, se tekee tästä 
välittömästi ilmoituksen tiedot lähettäneelle 
viranomaiselle.  
 
 

(2) Tiedot, joiden oikeellisuuden kohde-
henkilö kiistää ja joiden oikeellisuus tai vir-
heellisyys eivät ole todennettavissa, on so-
pimuspuolten kansallisen lainsäädännön 
mukaisesti varustettava tunnuksella kohde-
henkilön sitä vaatiessa. Tapauksessa, jossa 
tätä tunnusta on käytetty, voidaan tunnus 
poistaa kansallisen lainsäädännön mukai-
sesti vain kohdehenkilön suostumuksella tai 
toimivaltaisen oikeusistuimen tai tie-
tosuojavalvonnasta vastaavan riippumatto-
man viranomaisen päätöksellä.  

Artikel 36  

Zuständige Behörden  

Die übermittelten personenbezogenen Da-
ten dürfen ausschließlich durch die Behör-
den und Gerichte verarbeitet werden, die 
für eine Aufgabe im Rahmen der Zwecke 
nach Artikel 35 zuständig sind. Insbesonde-
re erfolgt die Weitergabe der übermittelten 
Daten an andere Stellen nur nach vorange-
hender Zustimmung der übermittelnden 
Vertragspartei und nach Maßgabe des in-
nerstaatlichen Rechts der empfangenden 
Vertragspartei.  
 

Artikel 37  

Richtigkeit, Aktualität und Speicherungs-
dauer von Daten  

(1) Die Vertragsparteien sind verpflichtet, 
auf die Richtigkeit und Aktualität der per-
sonen-bezogenen Daten zu achten. Erweist 
sich von Amts wegen oder aufgrund einer 
Mitteilung des Betroffenen, dass unrichtige 
Daten oder Daten, die nicht hätten übermit-
telt werden dürfen, übermittelt worden sind, 
so ist dies der empfangenden Vertragspartei 
oder den empfangenden Vertragsparteien 
unverzüglich mitzuteilen. Diese sind ver-
pflichtet, die Berichtigung oder Löschung 
der Daten vorzunehmen. Im Übrigen sind 
übermittelte personenbezogene Daten zu 
berichtigen, wenn sich ihre Unrichtigkeit 
herausstellt. Hat die empfangende Stelle 
Grund zur Annahme, dass übermittelte Da-
ten unrichtig sind oder zu löschen wären, so 
unterrichtet sie die übermittelnde Behörde 
unverzüglich hierüber.  

(2) Daten, deren Richtigkeit der Betroffe-
ne bestreitet und deren Richtigkeit oder Un-
richtigkeit sich nicht feststellen lässt, sind 
nach Maßgabe des innerstaatlichen Rechts 
der Vertragsparteien auf Verlangen des Be-
troffenen zu kennzeichnen. Im Fall einer 
Kennzeichnung darf diese nach Maßgabe 
des innerstaatlichen Rechts nur mit Zu-
stimmung des Betroffenen oder auf Grund 
einer Entscheidung des zuständigen Gerich-
tes oder der für die Datenschutzkontrolle 
zuständigen unabhängigen Stelle aufgeho-
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(3) Lähetetyt henkilötiedot on hävitettävä, 

mikäli niitä ei olisi saanut lähettää tai vas-
taanottaa. Asianmukaisesti välitetyt ja vas-
taanotetut tiedot on hävitettävä,  
 

1. mikäli ne eivät ole tarpeellisia tai eivät 
ole enää tarpeellisia sitä tarkoitusta varten, 
jota varten ne on lähetetty. Mikäli henkilö-
tiedot on lähetetty ilman pyyntöä, on vas-
taanottavan viranomaisen tarkastettava vä-
littömästi, ovatko ne tarpeellisia lähettämi-
sen perustana olevia tarkoituksia varten;  
 

2. lähettävän sopimuspuolen kansallisen 
lainsäädännön mukaisesti suunnitellun tie-
tojen säilytykselle määritellyn enimmäis-
määräajan kuluttua umpeen, silloin kun lä-
hettävä taho on maininnut vastaanottavalle 
viranomaiselle kyseisestä enimmäissäily-
tysajasta lähettämisen yhteydessä.  

Hävittämisen sijasta suoritetaan tietojen 
sulkeminen kansallisen lainsäädännön mu-
kaisesti silloin, kun on syytä olettaa, että 
hävittämisen kautta vahingoitettaisiin koh-
dehenkilön suojeltavia etuja. Suljettuja tie-
toja saa lähettää tai käyttää ainoastaan siinä 
tarkoituksessa, jonka vuoksi hävittämisestä 
on pidättäydytty.  
 

38 artikla  

Tekniset ja organisatoriset toimenpiteet tie-
tosuojan ja tietoturvallisuuden takaamiseksi 

 
(1) Lähettävä ja vastaanottava viranomai-

nen sitoutuvat henkilötietojen tehokkaaseen 
suojelemiseen satunnaista tai asiatonta hä-
vittämistä, asiatonta pääsyä, asiatonta tai sa-
tunnaista muuttamista ja asiatonta julkista-
mista vastaan.  
 

(2) Automaattisen hakumenettelyn tekni-
sistä yksityiskohdista sovitaan 44 artiklan 
nojalla tehtävässä täytäntöönpanosopimuk-
sessa, joka takaa, että 
 

1. tietosuojan ja tietoturvallisuuden var-
mistamiseksi suoritetaan kulloistakin tek-
niikan tasoa vastaavat toimenpiteet, jotka 
takaavat erityisesti tietojen luottamukselli-

ben werden. 
(3) Übermittelte personenbezogene Daten 

sind zu löschen, wenn sie nicht hätten ü-
bermittelt oder empfangen werden dürfen. 
Rechtmäßig übermittelte und empfangene 
Daten sind zu löschen,  

1. wenn sie zu dem Zweck, zu dem sie 
übermittelt worden sind, nicht oder nicht 
mehr erforderlich sind. Sind personenbezo-
gene Daten ohne Ersuchen übermittelt wor-
den, hat die empfangende Stelle unverzüg-
lich zu prüfen, ob sie für die der Übermitt-
lung zu Grunde liegenden Zwecke erforder-
lich sind;  

2. nach Ablauf einer im nationalen Recht 
der übermittelnden Vertragspartei vorgese-
henen Höchstfrist für die Aufbewahrung 
der Daten, wenn die übermittelnde Stelle 
die empfangende Stelle bei der Übermitt-
lung auf solche Höchstfristen hingewiesen 
hat.  

Statt der Löschung erfolgt eine Sperrung 
nach Maßgabe des innerstaatlichen Rechts, 
wenn es Grund zu der Annahme gibt, dass 
durch eine Löschung schutzwürdige Inte-
ressen des Betroffenen beeinträchtigt wür-
den. Gesperrte Daten dürfen nur für den 
Zweck, für den die Löschung unterblieben 
ist, übermittelt oder genutzt werden.  
 

Artikel 38  

Technische und organisatorische Maßnah-
men zur Gewährleistung von Datenschutz 

und Datensicherheit  

(1) Die übermittelnde und die empfan-
gende Stelle sind verpflichtet, personenbe-
zogene Daten wirksam gegen zufällige oder 
unbefugte Zerstörung, zufälligen Verlust, 
unbefugten Zugang, unbefugte oder zufälli-
ge Veränderung und unbefugte Bekanntga-
be zu schützen.  

(2) Die Einzelheiten der technischen Aus-
gestaltung des automatisierten Abrufverfah-
rens werden in einer Durchführungsverein-
barung nach Artikel 44 geregelt, die ge-
währleistet, dass  

1. dem jeweiligen Stand der Technik ent-
sprechende Maßnahmen zur Sicherstellung 
von Datenschutz und Datensicherheit ge-
troffen werden, die insbesondere die Ver-
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suuden ja koskemattomuuden,  
 

2. käytettäessä verkkoja, joihin on yleinen 
pääsy, käytetään toimivaltaisten viran-
omaisten salaus- ja autentisointimenetelmiä, 
ja  
 

3. hakujen luvallisuutta voidaan kontrol-
loida 39 artiklan 2, 4 ja 5 kohdan mukaises-
ti.  
 

39 artikla  

Kirjaaminen ja dokumentointi, erityiset 
määräykset automaattista ja ei-

automaattista lähettämistä varten  

(1) Jokainen sopimuspuoli takaa, että 
haun tekevä ja tiedostoa ylläpitävä viran-
omainen kirjaa jokaisen ei-automaattisen 
lähetyksen ja jokaisen ei-automaattisen 
henkilötietojen vastaanottamisen lähetyksen 
luotettavuuden valvomiseksi. Kirjaaminen 
käsittää seuraavat tehtävät: 
 

1. lähetyksen aihe,  
2. lähetetyt tiedot,  
3. lähetyspäivämäärä ja  
4. haun tekevän ja tiedostoa ylläpitävän 

viranomaisen nimitys tai tunnus.  
(2) Tietojen automaattista hakua varten 3, 

9 ja 12 artiklan mukaisesti ja automaattista 
vertailua varten 4 artiklan mukaisesti on 
voimassa seuraavaa: 

1. Automaattisen haun tai vertailun saavat 
suorittaa vain ne kansallisten yhteyspistei-
den virkamiehet, jotka ovat erityisesti tätä 
varten valtuutetut. Luettelo automaattiseen 
hakuun tai vertailuun valtuutetuista virka-
miehistä toimitetaan pyynnöstä 5 kohdassa 
mainittujen valvontaa suorittavien viran-
omaisten sekä muiden sopimuspuolten 
käyttöön.  

2. Jokainen sopimuspuoli takaa, että tie-
dostoa ylläpitävä ja hakua tekevä viran-
omainen kirjaa jokaisen tietojen lähettämi-
sen ja vastaanottamisen ilmoittaen myös jo-
kaisesta rekisteriosumasta tai sen puuttumi-
sesta. Tämä kirjaaminen käsittää seuraavat 
tiedot:  
 

a) lähetettävät tiedot,  

traulichkeit und Unversehrtheit der Daten 
gewährleisten,  

2. bei der Nutzung allgemein zugängli-
cher Netze Verschlüsselungs- und Authenti-
fizierungsverfahren angewendet werden, 
die von den dafür zuständigen Stellen aner-
kannt worden sind, und  

3. die Zulässigkeit der Abrufe nach Maß-
gabe des Artikels 39 Absätze 2, 4 und 5 
kontrolliert werden kann.  
 

Artikel 39  

Dokumentation und Protokollierung, be-
sondere Vorschriften zur automatisierten 
und nicht-automatisierten Übermittlung  

(1) Jede Vertragspartei gewährleistet, dass 
jede nicht-automatisierte Übermittlung und 
jeder nicht-automatisierte Empfang von 
personenbezogenen Daten durch die anfra-
gende und die Datei führende Stelle zur 
Kontrolle der Zulässigkeit der Übermittlung 
dokumentiert werden. Die Dokumentation 
umfasst folgende Angaben:  

1. den Anlass der Übermittlung,   
2. die übermittelten Daten,  
3. das Datum der Übermittlung und  
4. die Bezeichnung oder Kennung der an-

fragenden und der Datei führenden Stelle.  
(2) Für den automatisierten Abruf der Da-

ten aufgrund der Artikel 3, 9 und 12 und 
den automatisierten Abgleich aufgrund des 
Artikels 4 gilt Folgendes:  

1. Der automatisierte Abruf oder Ab-
gleich darf nur durch besonders ermächtigte 
Beamte der nationalen Kontaktstellen erfol-
gen. Auf Ersuchen wird die Liste der Beam-
ten, die zum automatisierten Abruf oder 
Abgleich ermächtigt sind, den in Absatz 5 
genannten beaufsichtigenden Behörden so-
wie den anderen Vertragsparteien zur Ver-
fügung gestellt.  

2. Jede Vertragspartei gewährleistet, dass 
jede Übermittlung und jeder Empfang von 
Daten von der Datei führenden Stelle und 
der anfragenden Stelle protokolliert wird, 
einschließlich der Mitteilung des Vorlie-
gens oder Nichtvorliegens eines Treffers. 
Diese Protokollierung umfasst folgende 
Angaben:  

a) die übermittelten Daten,  
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b) lähetyksen päivämäärä ja tarkka ajan-
kohta ja  

c) hakua tekevän ja tiedostoa ylläpitävän 
viranomaisen nimitys ja tunnus.  

Hakua tekevä viranomainen kirjaa lisäksi 
haun tai lähetyksen aiheen sekä haun suorit-
taneen virkamiehen sekä haun tai lähetyk-
sen aloitteentekijänä toimineen virkamiehen 
tunnuksen.  
 

(3) Kirjaava viranomainen ilmoittaa kir-
jaamistiedot asianomaisen sopimuspuolen 
tietosuojavalvonnasta vastaaville viran-
omaiselle pyynnöstä välittömästi, kuitenkin 
viimeistään neljän viikon kuluessa pyynnön 
saapumisesta. Kirjaamistietoja saa käyttää 
ainoastaan seuraaviin tarkoituksiin:  
 

1. tietosuojan valvonta,  
2. tietoturvallisuuden takaaminen.  

 
(4) Kirjaamistietoja on suojattava sopivi-

en ennalta ehkäisevien toimenpiteiden avul-
la tarkoituksenvastaisen käytön ja muun 
väärinkäytön varalta ja säilytettävä kahden 
vuoden ajan. Säilytysajan päätyttyä kirjaa-
mistiedot on hävitettävä viipymättä.  

(5) Henkilötietojen lähettämisen tai vas-
taanottamisen oikeudellinen valvonta on 
kunkin sopimuspuolen tietosuojavalvonnas-
ta vastaavien riippumattomien viranomais-
ten velvollisuus. Kansallisen lainsäädännön 
mukaisesti jokainen voi anoa tältä viran-
omaiselta omien henkilötietojensa käsitte-
lyn laillisuuden tarkastamista. Näiden vi-
ranomaisten sekä kirjaamisesta vastaavien 
viranomaisten on tehtävä myös kyseisistä 
anomuksista riippumatta pistokokeita lähe-
tysten laillisuuden valvomiseksi tietoihin 
pääsyn taustalla olevan asiakirjahistorian 
perusteella. Tietosuojavalvonnasta vastaa-
vien riippumattomien viranomaisten on säi-
lytettävä tämän valvontatoiminnan tuloksia 
tarkastusta varten 18 kuukauden ajan. Tä-
män määräajan jälkeen ne on hävitettävä 
välittömästi. Toisen sopimuspuolen riippu-
maton tietosuojaviranomainen voi pyytää 
jokaista tietosuojavalvonnasta vastaavaa vi-
ranomaista harjoittamaan toimivaltuuksiaan 
kansallisen lainsäädännön mukaisesti. So-
pimuspuolten riippumattomat tietosuojavi-
ranomaiset huolehtivat valvontatehtäviensä 

b) das Datum und den genauen Zeitpunkt 
der Übermittlung und  

c) die Bezeichnung oder Kennung der an-
fragenden und der Datei führenden Stelle.  

Die anfragende Stelle protokolliert dar-
über hinaus den Anlass der Anfrage oder 
Übermittlung sowie die Kennung des Be-
amten, der den Abruf durchgeführt hat, so-
wie des Beamten, der die Anfrage oder Ü-
bermittlung veranlasst hat.  

(3) Die protokollierende Stelle teilt die 
Protokolldaten den für die Datenschutzkon-
trolle zuständigen Stellen der betreffenden 
Vertragspartei auf Ersuchen unverzüglich, 
spätestens jedoch innerhalb von vier Wo-
chen nach Eingang des Ersuchens mit. Pro-
tokolldaten dürfen ausschließlich für die 
folgenden Zwecke verwendet werden:  

1. die Kontrolle des Datenschutzes,  
2. die Gewährleistung der Datensicher-

heit.  
(4) Die Protokolldaten sind durch geeig-

nete Vorkehrungen gegen zweckfremde 
Verwendung und sonstigen Missbrauch zu 
schützen und zwei Jahre aufzubewahren. 
Nach Ablauf der Aufbewahrungsfrist sind 
die Protokolldaten unverzüglich zu löschen.  

(5) Die rechtliche Kontrolle der Übermitt-
lung oder des Empfangs personenbezogener 
Daten obliegt den für die Datenschutzkon-
trolle zuständigen unabhängigen Stellen der 
jeweiligen Vertragsparteien. Nach Maßgabe 
des innerstaatlichen Rechts kann jedermann 
diese Stellen ersuchen, die Rechtmäßigkeit 
der Verarbeitung von Daten zu seiner Per-
son zu prüfen. Diese Stellen sowie die für 
die Protokollierung zuständigen Stellen ha-
ben auch unabhängig von solchen Ersuchen 
Stichproben zur Kontrolle der Rechtmäßig-
keit der Übermittlungen anhand der den 
Zugriffen zugrunde liegenden Aktenvor-
gänge vorzunehmen. Die Ergebnisse dieser 
Kontrolltätigkeit sind zur Überprüfung 
durch die für die Datenschutzkontrolle zu-
ständigen unabhängigen Stellen 18 Monate 
aufzubewahren. Nach Ablauf dieser Frist 
sind sie unverzüglich zu löschen. Jede für 
die Datenschutzkontrolle zuständige Stelle 
kann von der unabhängigen Datenschutzbe-
hörde einer anderen Vertragspartei um die 
Ausübung ihrer Befugnisse nach Maßgabe 
des innerstaatlichen Rechts ersucht werden. 
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toteuttamisen kannalta välttämättömästä 
keskinäisestä yhteistyöstä erityisesti tarkoi-
tuksenmukaisia tietoja vaihtamalla.  
 
 
 
 

40 artikla  

Kohdehenkilön oikeudet tiedonsaantiin ja 
vahingonkorvaukseen  

(1) Kansallisen lainsäädännön mukaisen 
toimivaltaisen viranomaisen on annettava 
henkilöllisyytensä todistavalle kohdehenki-
lölle anomuksesta kansallisen lainsäädän-
nön mukaan ilman kohtuuttomia kuluja 
yleisesti ymmärrettävässä muodossa ja il-
man odottamatonta viivytystä tietoa hänen 
henkilötietojensa käsittelystä sekä niiden 
alkuperästä, vastaanottajasta tai vastaanotta-
jakategoriasta, suunnitellusta käsittelytar-
koituksesta ja käsittelyn oikeusperustasta. 
Lisäksi kohdehenkilöllä on oikeus virheel-
listen tietojen oikaisemiseen ja luvatta käsi-
teltyjen tietojen poistamiseen. Sopimuspuo-
let varmistavat lisäksi, että kohdehenkilö 
voi tietosuojaoikeuksiensa tullessa louka-
tuiksi kääntyä tehokkaalla valituksella riip-
pumattoman ja puolueettoman, lakiin perus-
tuvan tuomioistuimen puoleen Euroopan 
ihmisoikeussopimuksen 6 artiklan 1 kohdan 
tarkoituksessa sekä riippumattoman valvon-
taviranomaisen puoleen direktiivin 
95/46/EY 28 artiklan tarkoituksessa ja että 
hänelle annetaan mahdollisuus vaatia va-
hingonkorvausta tai muuta korvausta. Me-
nettelyn yksityiskohdat näiden oikeuksien 
täytäntöön panemiseksi ja tiedonsaannin ra-
joittamisen syyt ovat sen valtion kansallisen 
lainsäädännön mukaisia, jossa hän vaatii 
oikeuksiensa toteuttamista.  
 
 
 
 

(2) Mikäli jonkun sopimuspuolen viran-
omainen on lähettänyt henkilötietoja tämän 
sopimuksen perusteella, ei toisen sopimus-
puolen vastaanottava viranomainen voi ve-
dota kansallisen lainsäädännön mukaisesta 
vastuusta vapautuakseen vahingonkärsinee-

Die für die Datenschutzkontrolle zuständi-
gen unabhängigen Behörden der Vertrags-
parteien sorgen für die zur Erfüllung ihrer 
Kontrollaufgaben notwendige gegenseitige 
Zusammenarbeit, insbesondere durch den 
Austausch sachdienlicher Informationen.  
 

Artikel 40  

Rechte der Betroffenen auf Auskunft und 
Schadensersatz  

(1) Dem Betroffenen ist nach Maßgabe 
des innerstaatlichen Rechts bei Nachweis 
seiner Identität auf Antrag von der nach in-
nerstaatlichem Recht zuständigen Stelle oh-
ne unzumutbare Kosten in allgemein ver-
ständlicher Form und ohne unzumutbare 
Verzögerung Auskunft über die zu seiner 
Person verarbeiteten Daten sowie über de-
ren Herkunft, Empfänger oder Empfänger-
kategorien, den vorgesehenen Verarbei-
tungszweck und die Rechtsgrundlage der 
Verarbeitung zu erteilen. Darüber hinaus 
hat der Betroffene das Recht auf Berichti-
gung unrichtiger Daten und Löschung un-
zulässigerweise verarbeiteter Daten. Die 
Vertragsparteien stellen darüber hinaus si-
cher, dass sich der Betroffene im Fall der 
Verletzung seiner Datenschutzrechte mit 
einer wirksamen Beschwerde an ein unab-
hängiges und unparteiisches, auf Gesetz be-
ruhendes Gericht im Sinne des Artikels 6 
Absatz 1 der Europäischen Menschen-
rechtskonvention sowie eine unabhängige 
Kontrollstelle im Sinne des Artikels 28 der 
Richtlinie 95/46/EG wenden kann und dass 
ihm die Möglichkeit eröffnet wird, einen 
Schadensersatzanspruch oder Abhilfe ande-
rer Art gerichtlich durchzusetzen. Die Ein-
zelheiten des Verfahrens zur Durchsetzung 
dieser Rechte und die Gründe der Ein-
schränkung des Auskunftsrechts richten 
sich nach dem innerstaatlichen Recht des 
Staates, in dem er seine Rechte geltend 
macht.  

(2) Hat eine Stelle der einen Vertragspar-
tei personenbezogene Daten auf Grund die-
ses Vertrags übermittelt, kann die empfan-
gende Stelle der anderen Vertragspartei sich 
im Rahmen ihrer Haftung nach Maßgabe 
des innerstaatlichen Rechts gegenüber dem 
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seen nähden siihen, että välitetyt tiedot ovat 
olleet virheellisiä. Mikäli vastaanottava vi-
ranomainen suorittaa vahingonkorvausta 
virheellisesti välitettyjen tietojen käytöstä 
aiheutuneesta vahingosta, lähettävän viran-
omaisen on korvattava vastaanottavan vi-
ranomaisen suorittama vahingonkorvaus 
täysimääräisenä.  
 
 

41 artikla 

Sopimuspuolten pyynnöstä tapahtuva tie-
donsaanti 

Vastaanottava sopimuspuoli antaa lähet-
tävälle sopimuspuolelle pyynnöstä tietoja 
välitettyjen tietojen käsittelystä ja sitä kaut-
ta saaduista tuloksista. 
 
 

VIII luku  

Täytäntöönpano- ja loppumääräykset  

42 artikla  

Julistukset 

(1) Ratifiointi-, hyväksymis- tai liittymis-
kirjan tallettamishetkellä jokainen sopimus-
puoli nimeää tallettajalle annettavassa julis-
tuksessa ne toimivaltaiset viranomaiset, jot-
ka ovat vastuussa tämän sopimuksen sovel-
tamisesta.  

Julistuksessa on määriteltävä 
1. 6 artiklan 1 kohdan mukaisesti kansal-

liset yhteyspisteet DNA-analyysia varten;  
2. 11 artiklan 1 kohdan mukaisesti kansal-

liset yhteyspisteet sormenjälkitietoja varten;  
 
3. 12 artiklan 2 kohdan mukaisesti kansal-

liset yhteyspisteet ajoneuvorekisteritietoja 
varten;  

4. 15 artiklan mukaisesti kansalliset yh-
teyspisteet suurtapahtumiin liittyvää tieto-
jenvaihtoa varten;  

5. 16 artiklan 3 kohdan mukaisesti kansal-
liset yhteyspisteet terroristirikosten estämi-
seen liittyviä tietoja varten; 

6. 19 artiklan mukaisesti kansalliset yhte-
ys- ja koordinaatiopisteet lennon turvalli-

Geschädigten zu ihrer Entlastung nicht dar-
auf berufen, dass die übermittelten Daten 
unrichtig gewesen sind. Leistet die empfan-
gende Stelle Schadensersatz wegen eines 
Schadens, der durch die Verwendung von 
unrichtig übermittelten Daten verursacht 
wurde, so erstattet die übermittelnde Stelle 
der empfangenden Stelle den Gesamtbetrag 
des geleisteten Schadensersatzes.  
 

Artikel 41  

Auskunft auf Ersuchen der Vertragsparteien  

 
Die empfangende Vertragspartei infor-

miert die übermittelnde Vertragspartei auf 
Anfrage über die Verarbeitung der übermit-
telten Daten und das dadurch erzielte Er-
gebnis.  
 

Kapitel 8  

Durchführungs- und Schlussbestimmungen  

Artikel 42  

Erklärungen  

(1) Zum Zeitpunkt der Hinterlegung der 
Ratifikations-, Annahme-, Genehmigungs- 
oder Beitrittsurkunde benennt jede Ver-
tragspartei in einer Erklärung gegenüber 
dem Verwahrer die Behörden, die für die 
Anwendung dieses Vertrags zuständig sind.  

Zu benennen sind  
1. nach Artikel 6 Absatz 1 die nationalen 

Kontaktstellen für die DNA-Analyse;   
2. nach Artikel 11 Absatz 1 die nationalen 

Kontaktstellen für die daktyloskopischen 
Daten;   

3. nach Artikel 12 Absatz 2 die nationalen 
Kontaktstellen für die Daten aus den Fahr-
zeugregistern;   

4. nach Artikel 15 die nationalen Kontakt-
stellen für den Informationsaustausch bei 
Großveranstaltungen;   

5. nach Artikel 16 Absatz 3 die nationalen 
Kontaktstellen für Informationen zur Ver-
hinderung terroristischer Straftaten;   

6. nach Artikel 19 die nationalen Kontakt- 
und Koordinierungsstellen für die Flugsi-
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suushenkilöitä varten;  
7. 22 artiklan mukaisesti kansalliset yhte-

ys- ja koordinaatiopisteet asiakirja-
asiantuntijoita varten;  

8. 23 artiklan 3 kohdan mukaisesti kansal-
liset yhteyspisteet palauttamisten suunnitte-
lua ja toteuttamista varten;  

9. 24—27 artiklassa tarkoitetut toimival-
taiset viranomaiset ja virkamiehet.  

(2) sopimuspuoli voi muuttaa 1 kohdan 
nojalla antamaansa julistusta milloin vain ja 
joko kokonaan tai osittain. Muutos tulee 
voimaan sinä päivänä, kun se saapuu tallet-
tajalle. 
 
 

43 artikla  

Ministerikomitea  

(1) Sopimuspuolet perustavat komitean, 
joka koostuu sopimuspuolten ministereistä. 
Ministerikomitea tekee tämän sopimuksen 
toteuttamista ja soveltamista koskevat pää-
tökset.  Ministerikomitean päätökset teh-
dään kaikkien sopimuspuolten yksimielisel-
lä päätöksellä.  
 
 

(2) Ministerikomiteaa avustaa sopimus-
puolten edustajista koostuva yhteinen työ-
ryhmä, joka tarkastaa tämän sopimuksen to-
teuttamista ja tulkintaa ja määrittelee, onko 
olemassa tarvetta täydentää tai edelleen ke-
hittää sitä. Yhteinen työryhmä kutsutaan 
koolle sopimuspuolen pyynnöstä. 
 
 

44 artikla  

Täytäntöönpanosopimukset 

Sopimuspuolten toimivaltaiset viranomai-
set voivat tämän sopimuksen perusteella ja 
sen soveltamisalan puitteissa tehdä sopi-
muksia, joiden päämääränä on tämän sopi-
muksen hallinnollinen täytäntöönpano.  
 
 
 
 
 

cherheitsbegleiter;   
7. nach Artikel 22 die nationalen Kontakt- 

und Koordinierungsstellen für die Doku-
mentenberater;  

8. nach Artikel 23 Absatz 3 die nationalen 
Kontaktstellen für die Planung und Durch-
führung von Rückführungen;   

9. nach den Artikeln 24 bis 27 die zustän-
digen Behörden und Beamten.  

(2) Erklärungen nach Absatz 1 können je-
derzeit durch Erklärung gegenüber dem 
Verwahrer geändert werden. Die Änderung 
wird mit dem Tag des Eingangs beim Ver-
wahrer wirksam.  
 

Artikel 43  

Ministerkomitee  

(1) Die Vertragsparteien richten ein Ko-
mitee ein, das sich aus Ministern der Ver-
tragsparteien zusammensetzt. Das Minister-
komitee trifft die erforderlichen Entschei-
dungen über die Umsetzung und Anwen-
dung dieses Vertrags. Entscheidungen des 
Ministerkomitees werden durch einstimmi-
gen Beschluss aller Vertragsparteien getrof-
fen.  

(2) Zur Unterstützung des Ministerkomi-
tees überprüft eine gemeinsame Arbeits-
gruppe aus Vertretern der Vertragsparteien 
die Umsetzung und Auslegung dieses Ver-
trags und stellt fest, ob Ergänzungs- und 
Fortentwicklungsbedarf besteht. Die ge-
meinsame Arbeitsgruppe wird auf Antrag 
einer Vertragspartei einberufen.  
 

Artikel 44  

Durchführungsvereinbarungen  

Die zuständigen Stellen der Vertragspar-
teien können auf der Grundlage und im 
Rahmen dieses Vertrags Vereinbarungen 
treffen, welche die verwaltungsmäßige 
Durchführung dieses Vertrags zum Ziel ha-
ben.  
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45 artikla  

Alueellinen soveltamisala 

Tämän sopimuksen määräykset ovat voi-
massa sopimuspuolten alueella. Alanko-
maiden kuningaskunnan osalta tämä sopi-
mus koskee ainoastaan kuningaskunnan Eu-
roopassa sijaitsevaa osaa. Ranskan tasaval-
lan osalta tämä sopimus koskee ainoastaan 
tasavallan Euroopassa sijaitsevaa osaa.  
 

 
46 artikla  

Kulut 

Jokainen sopimuspuoli vastaa tämän so-
pimuksen täytäntöönpanosta viranomaisil-
leen aiheutuvista kustannuksista. Erityista-
pauksissa kyseiset sopimuspuolet voivat 
sopia poikkeavasta järjestelystä.  
 

47 artikla  

Suhde muihin kahden- tai monenvälisiin 
sopimuksiin  

(1) Tämän sopimuksen määräyksiä sovel-
letaan vain, jos ne ovat Euroopan unionin 
lainsäädännön mukaisia. Mikäli Euroopan 
unioni hyväksyy tulevaisuudessa tämän so-
pimuksen soveltamisalaan kuuluvaa lain-
säädäntöä, sovelletaan tätä Euroopan unio-
nin lainsäädäntöä tämän sopimuksen mää-
räysten sijasta. Sopimuspuolet voivat muut-
taa tai korvata tämän sopimuksen määräyk-
siä ottaakseen huomioon edellä tarkoitetut 
Euroopan unionin lainsäädännön muutok-
set.  
 
 

(2) Tämä sopimus ei vaikuta voimassa 
olevien kahden- tai monenvälisten sopimus-
ten mukaisiin oikeuksiin tai velvollisuuk-
siin. Sopimuspuolilla on oikeus soveltaa  
olemassa olevia kahden- tai monenvälisiä 
sopimuksia keskinäisissä suhteissaan. Ta-
pauksissa, joissa näiden sopimusten mukai-
set oikeudet ja velvollisuudet ovat ristirii-
dassa tämän sopimuksen kanssa, sovelle-
taan tämän sopimuksen määräyksiä.   

Artikel 45  

Räumlicher Geltungsbereich  

Die Bestimmungen dieses Vertrags gelten 
für das Hoheitsgebiet der Vertragsparteien. 
Für das Königreich der Niederlande gilt 
dieser Vertrag ausschließlich für den in Eu-
ropa gelegenen Teil des Königreichs. Für 
die Französische Republik gilt dieser Ver-
trag ausschließlich für den in Europa gele-
genen Teil der Republik.  
 

Artikel 46  

Kosten  

Jede Vertragspartei trägt die ihren Stellen 
aus der Anwendung dieses Vertrags entste-
henden Kosten. In besonderen Fällen kön-
nen die betreffenden Vertragsparteien eine 
abweichende Regelung vereinbaren.  
 

Artikel 47  

Verhältnis zu anderen zwei- oder mehrsei-
tigen Übereinkünften  

(1) Die Bestimmungen dieses Vertrags 
sind nur anwendbar, soweit sie mit dem 
Recht der Europäischen Union vereinbar 
sind. Werden durch die Europäische Union 
künftig Regelungen geschaffen, die den 
Anwendungsbereich dieses Vertrags betref-
fen, treten die entsprechenden Bestimmun-
gen dieses Vertrags in ihrer Anwendung 
gegenüber dem Recht der Europäischen U-
nion insoweit zurück. Die Vertragsparteien 
können die Bestimmungen dieses Vertrags 
im Hinblick auf die entsprechenden neuen 
Regelungen des Rechts der Europäischen 
Union ändern oder ersetzen.  

(2) Dieser Vertrag berührt nicht die in be-
stehenden zwei- oder mehrseitigen Über-
einkünften zwischen den Vertragsparteien 
enthaltenen Rechte oder Verpflichtungen. 
Den Vertragsparteien steht es frei, die be-
stehenden zwei- oder mehrseitigen Über-
einkünfte zwischen den Vertragsparteien in 
ihren Beziehungen untereinander anzuwen-
den. Im Fall der Unvereinbarkeit mit Rech-
ten oder Verpflichtungen aus solchen Über-
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48 artikla  

Ratifiointi, hyväksyminen  

Tämä sopimus on ratifioitava ja hyväksyt-
tävä. Ratifiointi- tai hyväksymiskirjat talle-
tetaan tallettajan huostaan. Ratifiointi- tai 
hyväksymiskirjojen tallettamisen yhteydes-
sä voidaan antaa alueellista soveltamisalaa 
koskeva julistus. 
 
 
 
 

Artikla 49  

Tallettaja 

(1) Tämän sopimuksen tallettaja on Sak-
san liittotasavallan hallitus.  

(2) Tallettaja ilmoittaa välittömästi muille 
sopimuspuolille ratifioinneista, hyväksymi-
sistä, liittymisistä, oikeuksien pidätyksistä 
ja irtisanomisista sekä muista tämän sopi-
muksen nojalla annetuista julistuksista.  
 

(3) Tallettaja huolehtii sopimuksen rekis-
teröinnistä Yhdistyneiden Kansakuntien 
sihteeristössä Yhdistyneiden Kansakuntien 
peruskirjan 102 artiklan mukaan.  
 

50 artikla  

Voimaantulo 

(1) Tämä sopimus tulee voimaan 90 päi-
vän kuluttua toisen ratifiointi- tai hyväksy-
misasiakirjan tallettamisesta sopimuksen 
tällöin ratifioineiden sopimuspuolten välil-
lä. Muiden sopimuspuolten osalta sopimus 
tulee voimaan 90 päivän kuluttua niiden ra-
tifiointi- tai hyväksymiskirjojen tallettami-
sesta.  

(2) Tallettaja ilmoittaa kaikille sopimus-
puolille voimaantulopäivämäärän.  
 
 
 
 

einkünften gelten die Regelungen dieses 
Vertrags.  
 

Artikel 48  

Ratifikation, Annahme, Genehmigung  

Dieser Vertrag bedarf der Ratifikation, 
der Annahme oder der Genehmigung. Die 
Ratifikations-, Annahme- oder Genehmi-
gungsurkunden werden beim Verwahrer 
hinterlegt. Anlässlich der Hinterlegung der 
Ratifikations-, Annahme- oder Genehmi-
gungsurkunden kann eine Erklärung zum 
räumlichen Geltungsbereich abgegeben 
werden.  
 

Artikel 49  

Verwahrer  

(1) Verwahrer dieses Vertrags ist die Re-
gierung der Bundesrepublik Deutschland.  

(2) Der Verwahrer notifiziert unverzüg-
lich den anderen Vertragsparteien Ratifika-
tionen, Annahmen, Genehmigungen, Bei-
tritte, Vorbehalte und Kündigungen sowie 
alle sonstigen Erklärungen im Zusammen-
hang mit diesem Vertrag.  

(3) Die Registrierung des Vertrags beim 
Sekretariat der Vereinten Nationen nach 
Artikel 102 der Charta der Vereinten Natio-
nen wird vom Verwahrer übernommen.  
 

Artikel 50  

Inkrafttreten  

(1) Dieser Vertrag tritt 90 Tage nach Hin-
terlegung der zweiten Ratifikations-, An-
nahme- oder Genehmigungsurkunde zwi-
schen den Vertragsparteien, die ratifiziert 
haben, in Kraft. Für die weiteren Vertrags-
parteien tritt der Vertrag 90 Tage nach Hin-
terlegung ihrer Ratifikations-, Annahme- 
oder Genehmigungsurkunden in Kraft.  

(2) Der Verwahrer notifiziert allen Ver-
tragsparteien das Datum des Inkrafttretens.  
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51 artikla  

Liittyminen 

(1) Tämä sopimus on avoin kaikkien Eu-
roopan unionin jäsenvaltioiden liittymistä 
varten. Liittymisen jälkeen liittyviä valtioita 
sitovat myös siihen mennessä 44 artiklan 
perusteella tehdyt täytäntöönpanosopimuk-
set ja muut tähän sopimukseen liittyvät so-
pimukset.  
 

(2) Liittymiskirjat talletetaan tallettajan 
huostaan. Liittymisen yhteydessä voidaan 
liittymiskirjan tallettamisen johdosta antaa 
julistus alueellisesta soveltamisalasta.  
 

(3) Tämä sopimus tulee voimaan kunkin 
liittyvän valtion osalta 90 päivän kuluttua 
sen liittymiskirjan tallettamisesta, kuitenkin 
aikaisintaan sopimuksen 50 artiklan mukai-
sena päivänä.  
 

52 artikla  

Irtisanominen 

(1) Tämä sopimus on voimassa toistaisek-
si.  

(2) Jokainen sopimuspuoli voi irtisanoa 
tämän sopimuksen diplomaattiteitse talletta-
jalle osoitetun ilmoituksen avulla. Irtisano-
minen tulee voimaan kuuden kuukauden 
kuluttua ilmoituksen saapumisesta talletta-
jalle.  

Tehty Prümissä 27 päivänä toukokuuta 
2005 saksan-, espanjan-, ranskan- ja hol-
lanninkielisenä alkuperäistekstinä, jolloin 
jokainen teksti on yhtä todistusvoimainen. 
Alkuperäisteksti talletetaan tallettajan huos-
taan, joka välittää jokaiselle allekirjoitta-
neelle valtiolle ja liittyvälle valtiolle oike-
aksi todistetun jäljennöksen alkuperäisestä 
sopimuksesta. 
 
Belgian kuningaskunnan, 
Saksan liittotasavallan, 
Espanjan kuningaskunnan, 
Ranskan tasavallan, 
Luxemburgin suurherttuakunnan, 
Alankomaiden kuningaskunnan ja 
 

Artikel 51  

Beitritt  

(1) Dieser Vertrag steht allen Staaten, die 
Mitglied der Europäischen Union sind, zum 
Beitritt offen. Mit dem Beitritt werden auch 
die bis dahin auf der Grundlage des Artikels 
44 getroffenen Durchführungsvereinbarun-
gen und die sonstigen Vereinbarungen zu 
diesem Vertrag für die beitretenden Staaten 
verbindlich.  

(2) Die Beitrittsurkunden werden beim 
Verwahrer hinterlegt. Bei einem Beitritt 
kann anlässlich der Hinterlegung der Bei-
trittsurkunde eine Erklärung zum räumli-
chen Geltungsbereich abgegeben werden.  

(3) Dieser Vertrag tritt für jeden beitre-
tenden Staat 90 Tage nach Hinterlegung 
seiner Beitrittsurkunde in Kraft, frühestens 
zum Zeitpunkt des Inkrafttretens des Ver-
trags nach Artikel 50.  
 

Artikel 52  

Kündigung  

(1) Dieser Vertrag wird auf unbestimmte 
Zeit geschlossen.  

(2) Jede Vertragspartei kann diesen Ver-
trag durch eine auf diplomatischem Weg an 
den Verwahrer gerichtete Notifikation kün-
digen. Die Kündigung wird sechs Monate 
nach Eingang der Notifikation beim Ver-
wahrer wirksam.  

Geschehen zu Prüm am 27. Mai 2005 in 
einer Urschrift in deutscher, spanischer, 
französischer und niederländischer Sprache, 
wobei jeder Wortlaut gleichermaßen ver-
bindlich ist. Die Urschrift wird im Archiv 
des Verwahrers hinterlegt, der jedem Un-
terzeichnerstaat und beitretenden Staat eine 
beglaubigte Abschrift der Vertragsurschrift 
übermittelt.  
 
Für das Königreich Belgien  
Für die Bundesrepublik Deutschland  
Für das Königreich Spanien  
Für die Französische Republik  
Für das Großherzogtum Luxemburg  
Für das Königreich der Niederlande  
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Itävallan tasavallan puolesta 
 

Für die Republik Österreich  
  

 
Liite 1 
 
sopimukseen 
 
rajat ylittävän yhteistyön tehostamisesta eri-
tyisesti terrorismin, rajat ylittävän rikolli-
suuden ja laittoman muuttoliikkeen torjumi-
seksi 
 
 
17 artiklan 5 kohdan mukaisesti välttämät-
tömät tiedot kirjallista ilmoitusta varten 
 

1. Operaation aikataulu, joka kuvaa suun-
niteltua oleskelun kestoa; 

2. Lentotiedot (mukaan lukien lennon 
numerot ja ajat); 

3. Lennon turvahenkilöryhmän jäsenten 
lukumäärä; 

4. Kaikkien ryhmään kuuluvien henkilöi-
den täydelliset nimet sekä ryhmän johtajan 
nimen ilmoittaminen; 

5. Passin numerot; 
6. Virka-aseiden merkki, tyyppi ja sarja-

numerot; 
7. Ammusten määrä ja laji; 
8. Muut tarvittavat varusteet, joita ryh-

mällä on hallussaan ja joita tarvitaan tehtä-
vien suorittamisessa. 
  

Anlage 1  
 
zum Vertrag  
 
über die Vertiefung der grenzüberschreiten-
den Zusammenarbeit, insbesondere zur Be-
kämpfung des Terrorismus, der grenzüber-
schreitenden Kriminalität und der illegalen 
Migration  
 
Nach Artikel 17 Absatz 5 notwendige in-
haltliche Angaben für die schriftliche An-
meldung  

1. Einsatzzeiten, die die vorgesehene 
Aufenthaltsdauer beschreiben;   

2. Flugdaten (einschließlich Flugnum-
mern und -zeiten);  

3. Anzahl der Mitglieder des Teams der 
Flugsicherheitsbegleiter;  

4. Angabe des Namens und Vornamens 
sämtlicher Personen sowie Kennzeichnung 
des Namens des Leiters des Teams;  

5. Passnummern;  
6. Marke, Typ und Seriennummern der 

Waffen;  
7. Anzahl und Art der Munition;  
8. Ausrüstungsgegenstände, die vom 

Team mitgeführt werden und zur Erfüllung 
der Aufgaben dienen.   

 
Liite 2 
 
sopimukseen 
 
rajat ylittävän yhteistyön tehostamisesta eri-
tyisesti terrorismin, rajat ylittävän rikolli-
suuden ja laittoman muuttoliikkeen torjumi-
seksi 
 
 
virka-aseet, ammukset ja luvalliset tarvitta-
vat varusteet 28 artiklan 2 kohdan 1 ja 2 
lauseen mielessä  

1. Belgian kuningaskunta: 
- luvalliset ampuma-aseet ja luvalliset am-
mukset 
- luvalliset pippurisprayt ja luvalliset tarvit-
tavat varusteet 

Anlage 2  
 
zum Vertrag  
 
über die Vertiefung der grenzüberschreiten-
den Zusammenarbeit, insbesondere zur Be-
kämpfung des Terrorismus, der grenzüber-
schreitenden Kriminalität und der illegalen 
Migration  
 
Dienstwaffen, Munition und zugelassene 
Einsatzmittel im Sinne des Artikels 28 Ab-
satz 2 Sätze 1 und 2  

1. Für das Königreich Belgien:  
- zugelassene Schusswaffen und die zuge-
lassene Munition  
- zugelassene Pfeffersprays und die zuge-
lassenen Einsatzmittel  
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- luvallinen kyynelkaasu ja luvalliset tarvit-
tavat varusteet 

2. Saksan liittotasavalta: 
- luvalliset ampuma-aseet ja luvalliset am-
mukset 

3. Espanjan kuningaskunta: 
- luvalliset ampuma-aseet 
- yhteiseen operaatioon osallistuvan polii-
siyksikön virkamääräysten mukaiset luval-
liset itsepuolustusaseet kuten pamppu, 
sprayt, kyynelkaasu ja muut tarvittavat lu-
valliset varusteet 
 

4. Ranskan tasavalta: 
- kansallisen lainsäädännön mukaisesti sal-
litut virka-aseet ja yksilölliset pakkokeinot 
 

5. Luxemburgin suurherttuakunta 
- luvalliset ampuma-aseet ja luvalliset am-
mukset 
- luvalliset pippurisprayt ja luvalliset tarvit-
tavat varusteet 
- luvallinen kyynelkaasu ja luvalliset tarvit-
tavat varusteet 

6. Alankomaiden kuningaskunta: 
- luvalliset ampuma-aseet ja luvalliset am-
mukset 
- luvalliset pippurisprayt ja luvalliset tarvit-
tavat varusteet 
- luvallinen kyynelkaasu ja luvalliset tarvit-
tavat varusteet 

7. Itävallan tasavalta 
- luvalliset ampuma-aseet ja luvalliset am-
mukset 
- luvalliset pippurisprayt ja luvalliset tarvit-
tavat varusteet 
 

- zugelassenes Tränengas und die zugelas-
senen Einsatzmittel  

2. Für die Bundesrepublik Deutschland:  
- zugelassene Schusswaffen und die zuge-
lassene Munition  

3. Für das Königreich Spanien:  
- zugelassene Schusswaffen  
- zugelassene Selbstschutzwaffen entspre-
chend der Dienstvorschriften der am ge-
meinsamen Einsatz beteiligten Polizeiein-
heit, wie Schlagstock (oder Gummiknüp-
pel), Sprays , Tränengas und andere zuge-
lassene Einsatzmittel  

4. Für die Französische Republik:  
- die nach dem nationalen Recht zugelasse-
nen Dienstwaffen und individuellen   
Zwangsmittel  

5. Für das Großherzogtum Luxemburg:  
- zugelassene Schusswaffen und die zuge-
lassene Munition  
- zugelassene Pfeffersprays und die zuge-
lassenen Einsatzmittel  
- zugelassenes Tränengas und die zugelas-
senen Einsatzmittel  

6. Für das Königreich der Niederlande:  
- zugelassene Schusswaffen und die zuge-
lassene Munition  
- zugelassene Pfeffersprays und die zuge-
lassenen Einsatzmittel  
- zugelassenes Tränengas und die zugelas-
senen Einsatzmittel  

7. Für die Republik Österreich:   
- zugelassene Schusswaffen und die zuge-
lassene Munition  
- zugelassene Pfeffersprays und die zuge-
lassenen Einsatzmittel 

 
 
 
 


