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Hallituksen esitys Eduskunnalle rajat ylittävän yhteis-
työn tehostamisesta erityisesti terrorismin ja rajat ylittä-
vän rikollisuuden torjumiseksi tehdyn neuvoston päätök-
sen täytäntöönpanoa koskevaksi lainsäädännöksi 

 
ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esitys sisältää ehdotukset laeiksi rajat ylit-
tävän yhteistyön tehostamisesta erityisesti 
terrorismin ja rajat ylittävän rikollisuuden 
torjumiseksi tehdyn Euroopan unionin neu-
voston päätöksen eräiden säännösten täytän-
töönpanosta sekä Belgian kuningaskunnan, 
Saksan liittotasavallan, Espanjan kuningas-
kunnan, Ranskan tasavallan, Luxemburgin 
suurherttuakunnan, Alankomaiden kuningas-
kunnan ja Itävallan tasavallan välillä rajat 
ylittävän yhteistyön tehostamisesta erityisesti 
terrorismin, rajat ylittävän rikollisuuden ja 
laittoman muuttoliikkeen torjumiseksi tehdyn 
sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien 
määräysten voimaansaattamisesta sekä sopi-
muksen soveltamisesta annetun lain muutta-
misesta. Sopimusta kutsutaan Prümin sopi-
mukseksi sen allekirjoituspaikan mukaan. Li-
säksi esitys sisältää ehdotukset ampuma-
aselain, henkilötietojen käsittelystä poliisi-
toimessa annetun lain ja ajoneuvoliikennere-
kisteristä annetun lain muuttamisesta. 

Ensiksi mainitulla lailla pantaisiin täytän-
töön Euroopan unionin neuvoston heinäkuus-
sa 2008 tekemä päätös rajat ylittävän yhteis-
työn tehostamisesta erityisesti terrorismin ja 
rajat ylittävän rikollisuuden torjumiseksi 
(Prüm-päätös). Prümin sopimuksen voimaan-
saattamislakia muutettaisiin siltä osin kuin 
sopimuksen määräykset on saatettu osaksi 
Euroopan unionin lainsäädäntöä. 

Prüm-päätöksen säännökset ovat sellaise-
naan suoraan Suomen viranomaisia velvoit-
tavaa lainsäädäntöä. Osa päätöksen säännök-
sistä edellyttää kuitenkin kansallisia täytän-
töönpanosäännöksiä. Tällaisia säännöksiä 
neuvoston päätöksessä ovat muun muassa 
toisen valtion virkamiehen oikeus osallistua 
Suomen maaperällä yhteiseen operaatioon, 
kyseisen virkamiehen toimivaltuudet sekä 
oikeus kantaa ja käyttää ampuma-asetta tai 
muuta voimankäyttövälinettä. 

Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan mah-
dollisimman pian sen jälkeen, kun ne on hy-
väksytty ja vahvistettu. 
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YLEISPERUSTELUT 

1  Johdanto 

Marraskuussa 2004 hyväksytyn vapauden, 
turvallisuuden ja oikeuden lujittamista Eu-
roopan unionissa koskeva Haagin ohjelma 
edellytti innovatiivista lähestymistapaa rajat 
ylittävän lainvalvontatietojen vaihtamisessa. 
Haagin ohjelmassa omaksuttiin tietojen saa-
tavuusperiaate. Periaatteen tarkoituksena on 
oikeuttaa unionin jäsenvaltion lainvalvonta-
viranomainen, joka tarvitsee tietoja tehtävi-
ensä suorittamiseksi, saamaan tarvitsemansa 
tiedot toiselta jäsenvaltiolta ja vastaavasti 
velvoittaa tämän toisen jäsenvaltion lainval-
vontaviranomaiset antamaan kyseiset tiedot 
niitä tarvitsevalle lainvalvontaviranomaiselle 
kyseisessä valtiossa meneillään olevan tut-
kinnan tarpeisiin. Haagin ohjelman mukai-
sesti saatavuusperiaatetta alettiin toteuttaa 
Euroopan unionissa 1 päivänä tammikuuta 
2008 lukien. Haagin ohjelma edellyttää uu-
den teknologian tehokasta hyödyntämistä tie-
tojen vaihdossa ja sitä, että jäsenvaltioiden 
toimivaltaisilla viranomaisilla tulee olla vas-
tavuoroinen pääsy toistensa kansallisiin tie-
tokantoihin. Joulukuussa 2009 hyväksytty 
Tukholman ohjelma painottaa myös tietojen 
saatavuusperiaatteen toteuttamisen merkitys-
tä lainvalvontaviranomaisten tietojen vaih-
dossa. 

Myös jäsenvaltioiden lainvalvontaviran-
omaisten välisen tietojen ja tiedustelutieto-
jenvaihdon yksinkertaistamisesta 18 päivänä 
joulukuuta 2006 tehty neuvoston puitepäätös 
(2006/960/YOS), jäljempänä tietojenvaihto-
puitepäätös, edellyttää, että jäsenvaltioiden 
lainvalvontaviranomaiset voivat nopeasti ja 
tehokkaasti vaihtaa olemassa olevia tietoja ja 
tiedustelutietoja rikostutkinnan ja rikos-
tiedustelutoimen toteuttamiseksi. Tiedon 
saantia toisesta jäsenvaltiosta tehostettiin 
esimerkiksi asettamalla määräajat tietojen 
toimittamiselle ja kieltäytymisperusteita kar-
simalla. Puitepäätös on saatettu Suomessa 
lailla voimaan (26/2009). 

Prümin sopimus tuli Suomen osalta voi-
maan 17 päivänä kesäkuuta 2007 (SopS 53 ja 
54/2007). Sopimus sisältää DNA-, sormen-
jälki- ja ajoneuvorekisteritietojen vaihtamis-

ta, rajat ylittävää operatiivista yhteistyötä se-
kä terrorismin ja laittoman muuttoliikkeen 
torjumista koskevia määräyksiä. Sopimuk-
sessa on myös tietosuojaa koskevia määräyk-
siä. Prümin sopimuksessa toteutettiin edellä 
selostettu tietojen saatavuusperiaate. Prümin 
sopimus on oikeudelliselta muodoltaan ta-
vanomainen kansainvälinen sopimus. Sopi-
mukseen sisältyvät toimet kuuluvat EU:n 
toimivaltaan, mutta sitä ei ole valmisteltu 
unionin rakenteissa, vaan perinteisen kan-
sainvälisen sopimuksen tavoin hallitusten vä-
lisesti. Prümin sopimuksen 47 artiklan 1 
kohdan mukaan EU:n säännöksillä on etusija 
sopimuksen määräyksiin nähden ja EU:n 
säännöksiä sovelletaan sopimuksen määräys-
ten sijasta. Sopimuspuolet voivat muuttaa tai 
korvata sopimuksen määräyksiä ottaakseen 
huomioon EU:n lainsäädännön muutokset. 
Suurin osa Prümin sopimuksen määräyksistä 
sisällytettiin EU:n säännöstöön rajatylittävän 
yhteistyön tehostamisesta erityisesti terro-
rismin ja rajatylittävän rikollisuuden torjumi-
seksi neuvoston päätöksellä 
(2008/615/YOS), jäljempänä Prüm-päätös. 
Neuvoston päätöstä tullaan soveltamaan 
Prümin sopimuksen vastaavien määräysten 
sijasta. 

Prüm-päätökseen liittyy myös rajatylittä-
vän yhteistyön tehostamisesta erityisesti ter-
rorismin ja rajatylittävän rikollisuuden tor-
jumiseksi tehdyn päätöksen 2008/615/YOS 
täytäntöönpanosta neuvoston päätös 
(2008/616/YOS), jäljempänä Prüm-
päätöksen täytäntöönpanopäätös. Kyseinen 
päätös sisältää hyvin teknisiä ja yksityiskoh-
taisia säännöksiä Prüm-päätöksen kattamista 
DNA-, sormenjälki- ja ajoneuvosrekisteritie-
tojen vaihdosta sekä yhteisistä operaatioista,. 
Myös sillä on välitön oikeusvaikutus ja koska 
päätös on selkeä ja täsmällinen, se on sovel-
lettavissa sellaisenaan, eikä se edellytä Suo-
messa erillisiä täytäntöönpanotoimia. 
 
2  Nykyt i la  

Euroopan unioni pyrkii Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 67 
artiklan mukaan varmistamaan korkean tur-
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vallisuuden tason muun muassa rikollisuutta 
torjuvilla toimenpiteillä. Jäsenvaltiot tekevät 
SEUT 87 artiklan nojalla yhteistyötä, myös 
operatiivista poliisiyhteistyötä. Yhteistyön 
piiriin kuuluu myös tietojen kerääminen, tal-
lettaminen, käsittely, analysointi ja vaihto. 
Näitä tavoitteita on konkretisoitu edellä mai-
nitun Tukholman ohjelman sisältämän tieto-
jen saatavuusperiaatteen avulla. 

Jäsenvaltioilla on lisäksi useita kahden- tai 
monenvälisiä yhteistyösopimuksia joko kes-
kenään tai kolmansien maiden kanssa. Sopi-
musten tarkoituksena on tehostaa rikosten es-
tämistä ja selvittämistä. 
 
 
2.1 Pakkokeinolaki 

Henkilötuntomerkkien ottamisesta sääde-
tään pakkokeinolain (646/2003) 6 luvun 4 
§:ssä. Pykälän mukaan poliisimies saa ottaa 
rikoksesta epäillystä henkilöstä tunnistamis-
ta, rikoksen selvittämistä ja rikoksentekijäin 
rekisteröintiä 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 tal-
lentamisesta säädetään pakkokeinolain 6 lu-
vun 5 §:ssä. Pykälän mukaan rikoksesta 
epäillylle saadaan tehdä DNA-tunnisteen 
määrittämistä varten tarpeellinen henkilön-
katsastus, jos rikoksesta säädetty ankarin 
rangaistus on vähintään kuusi kuukautta van-
keutta. Henkilönkatsastus DNA-tunnisteen 
määrittämistä varten saadaan tehdä myös 
henkilölle, joka on lainvoimaisella tuomiolla 
todettu syyllistyneen rikokseen, josta säädet-
ty ankarin rangaistus on vähintään kolme 
vuotta vankeutta. Henkilönkatsastus saadaan 
tehdä sinä aikana, kun kyseinen henkilö suo-
rittaa mainitusta rikoksesta tuomittua ran-

gaistusta rangaistuslaitoksessa tai on mielen-
tilansa vuoksi rangaistukseen tuomitsematta 
jätettynä hoidettavana mielisairaalassa. 
DNA-tunniste saadaan poliisilain (493/1995) 
1 §:n 1 momentissa säädettyjen tehtävien 
suorittamiseksi tallettaa poliisin henkilörekis-
teriin. Poliisin henkilörekisteriin ei saa tallet-
taa DNA-tunnistetta, joka sisältää tietoa re-
kisteröitävän muista henkilökohtaisista omi-
naisuuksista kuin sukupuolesta. 

Kyseinen pakkokeinolain säännös koskee 
ainoastaan rikoksesta epäillyn DNA-
tunnistetta. Muiden kuin rikoksesta epäilty-
jen DNA-tunnisteen määrittämisestä sääde-
tään pakkokeinolain 5 luvun 11 §:n 2 mo-
mentissa. Kyseisen lainkohdan mukaan, jos 
on tehty rikos, josta säädetty ankarin rangais-
tus on vähintään neljä vuotta vankeutta, saa-
daan DNA-tunnisteen määrittämiseksi tai 
muun vastaavan tutkinnan suorittamiseksi 
tarpeellinen henkilönkatsastus tehdä henki-
löille, joita ei epäillä kyseisestä rikoksesta, 
jos tutkinnalla on erittäin tärkeä merkitys ri-
koksen selvittämiselle sen vuoksi, että rikok-
sen selvittäminen olisi mahdotonta tai olen-
naisesti vaikeampaa käyttämällä tutkinnan 
kohteiden oikeuksiin vähemmän puuttuvia 
keinoja. DNA-tunniste sekä muut vastaavat 
tutkintatulokset on hävitettävä ja säilytetyt 
näytteet tuhottava, kun asia on lainvoimaises-
ti ratkaistu tai jätetty sillensä. Henkilötietojen 
käsittelystä poliisitoimessa annettu laki 
(761/2003), jäljempänä poliisirekisterilaki, ei 
mahdollista muun kuin rikoksesta epäillyn 
DNA-tunnisteen tallettamista poliisiasiain 
tietojärjestelmän tuntomerkkitietoihin. 

Edellä mainitut henkilötuntomerkit ja 
DNA-tunniste saadaan tallettaa poliisin hen-
kilörekisteriin myös henkilötietojen käsitte-
lystä rajavartiolaitoksessa annetun lain 
(579/2005) 8 §:n 3 momentin 6 kohdan no-
jalla ja tullilain (1466/1994) 23 a §:n nojalla. 
Henkilötuntomerkkien ja DNA-tunnisteiden 
poistamisesta rekisteristä säädetään, myös ra-
javartiolaitoksen ja tullilaitoksen osalta, po-
liisirekisterilaissa. 
 
 
2.2 Kansainvälinen rikosoikeusapulaki 

Laki kansainvälisestä oikeusavusta rikos-
asioissa (4/1994), jäljempänä rikosoikeusa-
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pulaki, on rikosoikeusapua koskeva yleislaki, 
joka sisältää lähinnä kansallisille viranomai-
sille asetettuja velvollisuuksia kansainvälisiä 
oikeusapupyyntöjä täytäntöön pantaessa. La-
ki sisältää säännökset asiakirjojen tiedok-
siannosta, todisteiden hankkimisesta, pakko-
keinojen käyttämisestä, syytetoimenpiteisiin 
ryhtymisestä, rikosrekisteritietojen luovutta-
misesta sekä muusta rikosasian käsittelyä 
varten tarvittavasta oikeusavusta. Lain perus-
teella Suomen viranomaiset voivat antaa toi-
sen valtion viranomaisille oikeusapua, vaikka 
Suomen ja apua pyytäneen valtion välillä ei 
olisi voimassa valtiosopimusta. Lain 30 §:n 
mukaan lain säännösten estämättä kansainvä-
listä oikeusapua rikosasioissa annetaan myös 
siten kuin oikeusavun antamisesta on erik-
seen sovittu tai säädetty eli rikosoikeusapu-
lakia ja kansainvälisiä sopimuksia sovelle-
taan rinnakkain toistensa kanssa. 

Lain 15 § edellyttää, että pakkokeinoja 
voidaan käyttää pyynnön täytäntöön panemi-
sessa ainoastaan, jos se olisi mahdollista vas-
taavassa kansallisessa tapauksessa (kaksois-
rangaistavuus). Edellisessä kappaleessa se-
lostettuja pakkokeinolain mukaisia pakko-
keinoja voidaan käyttää ulkomaisen oikeus-
apupyynnön toteuttamiseksi Suomessa, jos 
toisessa maassa tutkittavana oleva teko on 
sellainen, että sen tutkinnassa voitaisiin 
Suomessa käyttää pakkokeinoja, jos teko oli-
si vastaavissa olosuhteissa tehty Suomessa. 
 
 
2.3 Laki yhteisistä tutkintaryhmistä 

Toimivaltainen esitutkintaviranomainen 
voi yhteisistä tutkintaryhmistä annetun lain 
(1313/2002) nojalla perustaa toisen valtion 
toimivaltaisen viranomaisen kanssa yhteisen 
tutkintaryhmän rikoksen esitutkinnan toimit-
tamiseksi. Tutkintaryhmä voidaan perustaa 
vaikeiden ja vaativien tutkimusten yhteyteen, 
jotka koskettavat vähintään kahta valtiota. 
Tutkintaryhmä toimii kohdevaltion viran-
omaisten johdolla ja vastuulla. Yhteisistä tut-
kintaryhmistä 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. 
Suomen viranomaiset saavat käyttää tutkinta-
ryhmän toiminnassa saatuja tietoja, jotka ei-
vät aiemmin olleet heidän tiedossa, siihen 
tarkoitukseen, jota varten tutkintaryhmä on 
perustettu. Sen valtion luvalla, jossa tai josta 
tiedot on saatu, tietoja voidaan käyttää myös 
muiden rikosten tutkinnassa ja syytteen nos-
tamisessa. 
 
 
2.4 Henkilötietojen luovuttamista ulko-

maille koskeva kansallinen lainsää-
däntö 

Prüm-päätös koskee poliisiasiain tietojär-
jestelmän tuntomerkkitietoja DNA- ja sor-
menjälkitietojen osalta sekä liikenne- ja vies-
tintäministeriön alaisen Liikenteen turvalli-
suusviraston ajoneuvorekisteritietoja. Koska 
DNA- ja sormenjälkitietojen kohdalla tarkoi-
tuksena on toteuttaa viitetietojärjestelmään 
perustuva tiedonhaku, varsinaisten henkilö-
tietojen saamiseen tarvitaan jatkossakin kan-
sainvälisiä oikeusapusopimuksia. 

Poliisirekisterilaissa säädetään poliisin re-
kisterissä olevien henkilötietojen luovuttami-
sesta ulkomaille. Poliisirekisterilaki on luon-
teeltaan yleislaki, jota sovelletaan rinnakkain 
edellä sanottujen sopimusten kanssa tai yksi-
nään, ellei sopimusta jonkin valtion kanssa 
ole tehty. Rajavartiolaitoksen rekisterien 
osalta vastaavat säännökset ovat laissa henki-
lötietojen käsittelystä rajavartiolaitoksessa. 
Tullilaitoksen rekisterien osalta tietojen ul-
komaille luovuttamista koskevia säännöksiä 
on tullilain 25—28 §:ssä. Tietojen ulkomaille 
luovuttamista koskevia säännöksiä on myös 
rikosoikeusapulain 25 a §:n 1 momentissa, 
viranomaisten toiminnan julkisuudesta anne-
tun lain (621/1999) 30 §:ssä ja henkilötieto-
lain (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 
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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 rekisterien 
osalta vastaava säännös on henkilötietojen 
käsittelystä rajavartiolaitoksessa annetun lain 
38 §:ssä ja tullilaitoksen rekisterien osalta 
asiasta säädetään tullilain 27 §: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 ko-
missiolle ja kansainvälisissä sopimuksissa 
tarkoitetuille viranomaisille yhteisön lainsää-
dännöstä tai Suomea sitovista kansainvälisis-
tä sopimuksista johtuvien velvoitteiden hoi-
tamista varten. Salassa pidettävien rekisteri-
tietojen osalta ALR-lain 17 §:n 1 momentin 
14 kohdan mukaan tietoja voidaan luovuttaa 
ETA-valtion poliisiviranomaiselle ja muulle 
viranomaiselle, jonka tehtäviin kuuluu oike-
us- ja yhteiskuntajärjestyksen turvaaminen, 
yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpi-
täminen tai rikosten ennalta estäminen, sel-
vittäminen ja syyteharkintaan saattaminen, 
Euroopan yhteisön lainsäädännöstä tai Suo-
mea sitovista kansainvälisistä sopimuksista 
johtuvien velvoitteiden hoitamista varten. 

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-
tion poliisi- ja oikeusviranomaisille sekä 
kansainvälistä rikostorjuntaa suorittaville vi-
ranomaisjärjestöille. 
 

2.5 Ulkomaisen virkamiehen rikosoi-
keudellinen asema 

Rikoslain (39/1889) 40 luvun 12 §:n 3 
momentissa rikosoikeudellinen virkavastuu 
on lahjuksen ja törkeän lahjuksen ottamisen, 
lahjusrikkomuksen sekä menettämisseu-
raamuksen osalta ulotettu ulkomaiseen vir-
kamieheen, joka toimii Suomen alueella kan-
sainvälisen sopimuksen tai muun kansainvä-
lisen velvoitteen nojalla tarkastus-,  tarkkai-
lu-, takaa-ajo-, yleisen järjestyksen ja turval-
lisuuden ylläpitämis- tai rikosten ennalta es-
tämis- ja esitutkintatehtävissä. Rikoslain 16 
luvun 20 §:n 1 ja 2 momentin mukaan maini-
tut ulkomaiset virkamiehet rinnastetaan ko-
timaisiin virkamiehiin silloin, kun virkamie-
hiä vastustetaan tai heitä vastaan tehdään ri-
koksia. Heihin kohdistettaviin tekoihin sovel-
letaan virkamiehen väkivaltaista vastustamis-
ta, virkamiehen vastustamista, haitantekoa 
virkamiehelle ja virkavallan anastusta koske-
via rikoslain säännöksiä. Heihin virkatoimes-
sa tai virkatoimen vuoksi kohdistunut tahal-
linen surmaaminen voidaan rikoslain 21 lu-
vun 18 §:ssä säädetyin edellytyksin katsoa 
murhaksi. 
 
2.6 Rikosten estämistä ja selvittämistä 

koskevat kansainväliset velvoitteet ja 
muut yhteistyöjärjestelyt 

Keskinäistä oikeusapua rikosasioissa kos-
keva Euroopan neuvoston oikeusapusopimus 
(SopS 30/1981) vuodelta 1959 on kattavin 
oikeusapusopimus Euroopan alueella ja sen 
ovat saattaneet voimaan lähes kaikki Euroo-
pan neuvoston jäsenvaltiot. Sopimuspuolet 
ovat sopimuksessa sitoutuneet antamaan toi-
silleen yleissopimuksen mukaisissa tilanteis-
sa mahdollisimman laajasti keskinäistä oike-
usapua ryhdyttäessä toimenpiteisiin rikoksen 
johdosta, jos asian käsittely kuuluu pyynnön 
esittäneen osapuolen oikeusviranomaisten 
toimivaltaan. EU:n jäsenvaltioiden välinen 
yleissopimus keskinäisestä oikeusavusta ri-
kosasioissa (SopS 87 ja 88/2005), jäljempänä 
MLA, täydentää edellä mainittua eurooppa-
laista yleissopimusta ja helpottaa sen sovel-
tamista EU:n jäsenvaltioiden välillä. MLA 
sisältää määräykset myös sopimuspuolen vi-
ranomaisen oikeudesta suorittaa peitetutkin-
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taa toisen sopimuspuolen alueella. Myös 
EU:n jäsenvaltioiden välillä tehtyä yleisso-
pimusta tullihallintojen keskinäisestä 
avunannosta ja yhteistyöstä (SopS 147 ja 148 
/2004), jäljempänä Napoli II -yleissopimus, 
ja Schengenin säännöstö sisältävät keskinäis-
tä oikeusapua rikosasioissa koskevia määrä-
yksiä. Edellä selostettu tietojenvaihtopuite-
päätös tehostaa omalta osaltaan lainvalvonta-
viranomaisten tietojen vaihtoa. 

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). Lisäksi 
Suomen ja Yhdysvaltojen välinen rikostor-
juntasopimus on allekirjoitettu maaliskuussa 
2010. Nämä sopimukset soveltuvat ensinnä-
kin tiedusteluvaiheen toimintaan ja niitä voi-
daan soveltaa kaikenlaisiin rikoksiin. Kiel-
täytymisperusteisiin voidaan kuitenkin vedo-
ta, jos kyseessä on poliittinen rikos tai tietyn-
lainen sotilasrikos. Sopimuksia voidaan käyt-
tää myös oikeusavun pyytämiseen ja antami-
seen. Sopimukset ovat olleet käytännössä te-
hokkaita ja joustavia. 

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, tullitoimenpiteitä. Ruotsin kanssa 
tehdyn rajatulliyhteistyösopimuksen perus-
teella tulliviranomaiset voivat muun muassa 
suorittaa tullivalvontaa toisen osapuolen alu-
eella kolmen kilometrin päähän valtakuntien 
rajasta ulottuvalla valvontavyöhykkeellä sekä 
käyttää myös toisen valtion lainsäädännön 
mukaisia pakkokeinoja sillä edellytyksellä, 
että ne ovat kummankin valtion lainsäädän-
nön mukaisia, jos kyseinen tutkinta liittyy 
välittömästi salakuljetusrikokseen tai sellai-
sen yrittämiseen. 

Myös neuvoston 13 päivänä kesäkuuta 
2002 tehdyssä puitepäätöksessä yhteisistä 
tutkintaryhmistä ja laissa yhteisistä tutkinta-
ryhmistä on säädetty ehdoista, joilla toisen 
jäsenvaltion viranomainen voi toimia Suo-
men 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-
va välitön takaa-ajo, rajojen yli tapahtuva 
valvonta, valvottu läpilasku, peitetutkinta ja 
yhteiset erityistutkimusryhmät ovat sallittuja 
vain tiettyjen rikosten kyseessä ollessa. Näitä 
ovat ensinnäkin laiton huumausaineiden ja 
eräiden muiden kiellettyjen tavaroiden sekä 
huumausaineiden valmistamisessa käytettä-
vien aineiden kauppa. Toiseksi tällainen ri-
kos on rajan yli tapahtuva verollisten tava-
roiden kauppa, jolla pyritään kiertämään ve-
roja ja saamaan perusteettomia maksuja jul-
kisista varoista, jos yhteisön tai jäsenvaltion 
talousarvioon kohdistuva taloudellinen rasi-
tus on huomattava. Kolmanneksi tällainen ri-
kos on muu yhteisön tai kansallisessa tulli-
lainsäädännössä kiellettyjen tavaroiden 
kauppa. Takaa-ajo ja tarkkailu ovat mahdol-
lisia vain, jos kyse on tietyistä yleissopimuk-
sessa luetelluista, luovutuksen mahdollista-
vista rikoksista. Schengenin yleissopimuk-
sessa ennalta esitetyn oikeusapupyynnön pe-
rusteella tapahtuva tarkkailu on sidoksissa 
niihin rikoksiin, joista voi seurata rikoksen-
tekijän luovuttaminen, kun taas kiireellisissä 
tapauksissa ilman ennakkolupaa tapahtuva 
rajan ylittävä tarkkailu on mahdollista aino-
astaan tutkittaessa erityisen, tyhjentävän ri-
kosluettelon mukaista rikosta. Takaa-ajon 
osalta sopimuspuolen tulee tehdä kiireellisten 
tilanteiden osalta valinta tyhjentävän luette-
lon mukaisten rikosten ja niiden rikosten vä-
lillä, joiden johdosta rikoksentekijä voidaan 
luovuttaa. Napoli II -yleissopimuksen nojalla 
välitöntä takaa-ajoa voidaan jatkaa myös jä-
senvaltioiden aluevesille, kun taas Schenge-
nin yleissopimus koskee vain sopimuspuol-
ten maarajojen ylittävää takaa-ajoa. Merialu-
eilla tapahtuvasta takaa-ajosta on määräyksiä 
myös Yhdistyneiden kansakuntien piirissä 
tehdyssä merioikeusyleissopimuksessa (SopS 
49—50/1996). Poliisilain 22 a §:ssä ja 30 a 
§:ssä on kansalliset säännökset Schengenin 
säännöstön mukaisia tilanteita varten. 
MLA:n ja Napoli II -yleissopimuksen osalta 
vastaavat kansalliset säännökset ovat kyseis-
ten sopimusten voimaansaattamislaeissa. 

MLA:ssa ja Napoli II -yleissopimuksessa 
on määräykset peitetutkinnasta toisen valtion 
alueella. Viimeksi mainittua sopimusta voi-
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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 poliisilaissa tarkoitetusta rikosten 
ennalta estämisen tarkoituksessa tapahtuvasta 
telekuuntelusta. 

Schengenin säännöstön, Napoli II -
yleissopimuksen ja MLA:n mukaisissa, rajat 
ylittävissä tilanteissa virkamiehillä on oikeus 
kantaa asetta mukanaan ja käyttää sitä hätä-
varjelutilanteissa. 
 
 
2.7 Viisumitietojärjestelmä 

Viisumitietojärjestelmästä (VIS) ja lyhyt-
aikaista oleskelua varten myönnettäviä vii-
sumeja koskevasta jäsenvaltioiden välisestä 
tietojenvaihdosta 9 päivänä heinäkuuta 2008 
annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EY) N:o 767/2008 (VIS-asetus) 
tarkoituksena on parantaa EU:n yhteisen vii-
sumipolitiikan hallinnointia sekä edistää si-
säistä turvallisuutta ja terrorismin torjuntaa. 
Asetus sisältää edellytykset ja menettelyt, 
joita sovelletaan jäsenvaltioiden väliseen tie-
tojenvaihtoon Schengen-viisumeita koskevis-
ta hakemuksista ja niihin liittyvistä päätök-
sistä. VIS-järjestelmään liittyy neuvoston 
päätös sisäisestä turvallisuudesta vastaavien 
jäsenvaltioiden viranomaisten ja Europolin 
pääsystä tekemään hakuja VIS-järjestelmästä 
terrorismirikosten ja muiden vakavien rikos-
ten torjumiseksi, havaitsemiseksi ja tutkimi-
seksi (2008/633/YOS, EUVL 13.8.2008 L 
218). Päätöksen nojalla poliisilla on oikeus 
saada VIS-järjestelmästä tietoja rikoslain 34 
a luvussa säädettyjen terrorismirikosten tai 
rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttami-
sesta Suomen ja muiden EU:n jäsenvaltioi-
den välillä annetun lain (1286/2003) 3 §:n 2 
momentissa tarkoitettujen rikosten ehkäise-
miseksi ja selvittämiseksi. Tiedot on pyydet-
tävä Keskusrikospoliisin tai Suojelupoliisin 

välityksellä. Neuvoston päätöstä ei vielä so-
velleta Suomessa. 
 
2.8 Prümin sopimus 

Prümin sopimuksen sopimuspuolina ovat 
tällä hetkellä seuraavat EU:n jäsenvaltiot: 
Alankomaat, Belgia, Bulgaria, Espanja, Itä-
valta, Luxemburg, Ranska, Romania, Saksa, 
Slovakia, Slovenia, Suomi, Unkari ja Viro. 
Sopimuksen sopimuspuoleksi voi tulla vain 
EU:n jäsenvaltio. Sopimus on ollut merkittä-
vä edistysaskel myös EU:n oikeus- ja sisä-
asioiden kehityksessä. Sopimuksen avulla jä-
senvaltiot voivat tehokkaasti tiivistää erityi-
sesti DNA-, sormenjälki- ja ajoneuvorekiste-
ritietojen vaihtoa sekä laajentaa operatiivista 
yhteistyötä sellaisille alueille, joita muut yh-
teistyöjärjestelyt eivät kata. Suomessa Prü-
min sopimusta soveltavia toimivaltaisia vi-
ranomaisia ovat poliisi-, tulli- ja rajavartiovi-
ranomaiset. 

Sopimus velvoittaa sopimuspuolet perus-
tamaan kansallisen DNA-analyysitiedoston 
rikosten tutkimiseksi ja ylläpitämään sitä. 
Tietojen kysely, käyttö ja muu käsittely ta-
pahtuu kansallisen lainsäädännön mukaisesti. 
Sopimuspuolten tulee nimetä tietojen hakua 
ja vertailua varten kansalliset yhteyspisteet, 
joille annetaan pääsy toisten sopimuspuolten 
DNA-tietokannan viitetietoihin rikosten tut-
kimista varten yksittäistapauksissa. Haku ja 
vertailu tapahtuvat automaattisesti ja järjes-
telmä antaa osumia, jos tietojen vastaavuus 
todetaan. Varsinainen henkilötietojen pyytä-
minen tapahtuu osuman jälkeen rikosoikeu-
dellista yhteistyötä koskevien sopimusten ja 
säännösten mukaisesti. Vastaavasti menetel-
lään sormenjälkien kanssa, mutta tällöin tie-
toja voidaan käyttää myös rikosten estämi-
seksi. Ajoneuvorekisteritietoja puolestaan 
voidaan hakea suoraan toisen sopimuspuolen 
järjestelmästä rikosten estämiseksi ja selvit-
tämiseksi sekä yleisen järjestyksen ja turval-
lisuuden ylläpitämiseksi. 

Sopimuksen 13 ja 14 artikla velvoittaa so-
pimuspuolet toimittamaan toiselle sopimus-
puolelle pyynnöstä ja oma-aloitteisesti tietoja 
ja henkilötietoja suurten tapahtumien, kuten 
urheilukilpailujen ja Eurooppa-neuvoston 
kokouksien, järjestyksen ja turvallisuuden 
takaamiseksi. Henkilötietoja voidaan luovut-
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taa kun on syytä olettaa henkilön tekevän ri-
koksia kyseisissä tilaisuuksissa. Myös terro-
rismirikosten torjumiseksi sopimuspuolten 
tulee toimittaa toiselleen tietoja, myös oma-
aloitteisesti, jos on syytä olettaa, että henkilö 
tulee tekemän rikoksia, joista säädetään ter-
rorismin torjuntaa koskevassa 13 päivänä ke-
säkuuta 2002 tehdyssä neuvoston puitepää-
töksen (2002/475/YOS) 1—3 artiklassa. Prü-
min sopimuksen 17 ja 18 artikla sisältää 
määräykset lennon turvahenkilöistä. Artiklat 
sallivat sen, että sopimuspuolet asettavat tur-
vahenkilöt maassaan rekisteröityihin ilma-
aluksiin. Lennon turvahenkilöt ovat poliisi-
virkamiehiä tai vastaavan koulutuksen saa-
neita valtion palveluksessa olevia henkilöitä, 
joiden tehtävänä on ylläpitää ilma-aluksen 
turvallisuutta. Lennon turvahenkilöt voivat 
kantaa asetta ollessaan ilma-aluksessa. Suo-
mi ei ole käyttänyt lennon turvahenkilöitä, 
mutta ottaa vastaan lentoja, joihin jokin muu 
maa on asettanut turvahenkilöt. Sopimukses-
sa on myös määräykset asiakirja-
asiantuntijoista ja yhteisistä palauttamistoi-
menpiteistä, jotka liittyvät laittoman maahan-
tulon torjuntaan. Prümin sopimuksen 24 ar-
tikla määrää yhteisistä operaatioista, joita 
voidaan järjestää jonkin sopimuspuolen alu-
eella yleisen järjestyksen ja turvallisuuden 
takaamiseksi sekä rikosten torjumiseksi. Yh-
teisiä operaatioita voivat olla esimerkiksi yh-
teiset partiot raja-alueilla, yhteiset operaatiot 
suurien tapahtumien yhteydessä ja tieliiken-
neturvallisuuteen liittyvät yhteiset toimet. 
Yhteiset operaatiot edellyttävät etukäteen 
tehtyä sopimusta operaation sisällöstä ja vas-
tuista. Yhteisten operaatioiden aikana toisen 
valtion virkamiehet voivat kantaa aseita, 
ammuksia ja muita tarvikkeita isäntävaltion 
alueella. Prümin sopimuksessa on määräyk-
set myös sellaisia äkillisiä tilanteita varten, 
joissa toisen sopimuspuolen alueelle voidaan 
tulla ilman etukäteen annettua lupaa välittö-
män vaaran uhatessa. Tällöin toisen valtion 
alueella voidaan tehdä isäntävaltion lainsää-
dännön mukaisia toimenpiteitä, joita tarvi-
taan torjumaan välitön hengen tai terveyden 
vaara. Lisäksi sopimuksessa on määräykset 
siitä, miten sopijapuolet avustavat toisiaan 
silloin, kun jonkin sopimuspuolen alueella on 
sellainen joukkotapahtuma, katastrofi tai va-
kava onnettomuus, jolla voi olla vaikutuksia 

toisen sopimuspuolen alueelle. Prümin sopi-
muksessa on myös yksityiskohtaiset tie-
tosuojasäännökset. Suomella on toistaiseksi 
vain vähän kokemusta Prüm-yhteistyöstä, 
johtuen pääosin aikaa vievistä teknisistä jär-
jestelyistä automaattisen tiedonvaihdon to-
teuttamiseksi sekä etäisestä maantieteellises-
tä sijainnista. 

Prüm-päätöksellä suurin osa Prümin sopi-
muksen määräyksistä sisällytettiin osaksi 
EU:n lainsäädäntöä. Prümin sopimuksen seu-
raavat määräykset jäisivät kuitenkin edelleen 
sovellettaviksi: lennon turvahenkilöt (17 ar-
tikla), laittoman maahantulon torjunta (21—
23 artiklat), toimet välittömissä vaaratilan-
teissa (25 artikla) ja pyynnöstä tapahtuva tie-
tojenanto erikseen mainittujen tietojen osalta 
(27 artikla). 
 
3  Esityksen tavoit teet  ja  keskei set  

ehdotukset  

Prüm-yhteistyötä koskevan neuvoston pää-
töksen tavoitteena on laajentaa mahdolli-
simman suuri osa Prümin sopimuksen mu-
kaisesta yhteistyöstä kattamaan 14 EU:n jä-
senvaltion sijasta kaikki jäsenvaltiot. Tämä 
on kirjattu neuvoston päätöksen 1 artiklaan. 
Neuvoston päätöksen kansalliseksi täytän-
töönpanemiseksi on tarpeen tehdä lainsää-
däntöön Prüm-päätöksen täytäntöönpanon 
edellyttämät muutokset. Tarvittavat lainsää-
däntömuutokset ovat Prümin sopimusta kos-
kevan voimaansaattamislain kumoaminen 
siltä osin kun Prümin sopimuksen määräyk-
set korvautuvat Prüm-päätöksen säännöksillä 
ja Prüm-päätöstä koskevan täytäntöön-
panolain säätäminen. Viimeksi mainittu la-
kiehdotus sisältää säännökset niistä toimival-
tuuksista, jotka toisen jäsenvaltion virkamie-
helle voidaan antaa hänen toimiessa yhteisen 
operaation jäsenenä Suomen alueella. Ehdo-
tuksessa on säännös myös toisen jäsenvaltion 
virkamiehestä ajoneuvon kuljettajana. 
 
3.1 Ehdotuksessa omaksuttu säätämis-

tapa 

Prüm-päätöksessä säädetään kaksivaihei-
sesta soveltamisen aloittamisesta. Automaat-
tiseen tietojenvaihtoon, jotka koskevat  
DNA-, sormenjälki- ja ajoneuvotietoja, liit-
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tyviä säännöksiä sovelletaan 26 päivästä elo-
kuuta 2011 ja kaikkia muita säännöksiä on 
sovellettu jo 26 päivästä elokuuta 2009 lähti-
en. Päätöksen säännösten soveltaminen on 
voitu aloittaa väliaikaista soveltamista kos-
kevien ilmoitusten perusteella jo ennen 26 
päivää elokuuta 2011. Säännösten väliaikai-
sesta soveltamisesta koskevan ilmoituksen on 
toistaiseksi antanut ainoastaan Itävalta. 

 Niiden jäsenvaltioiden osalta, jotka eivät 
ole Prümin sopimuksen osapuolia, edellyte-
tään aina ilmoitusta päätöksen väliaikaisesta 
soveltamisesta, jotta automaattinen tiedon-
vaihto voidaan aloittaa ennen 26 päivää elo-
kuuta 2011. Päätöksen ensimmäiseen siirty-
mäaikaan 26 päivä elokuuta 2009 sisältyy 
toimenpiteitä, jotka edellyttävät kansallisia 
täytäntöönpanotoimia. Näitä ovat toisen jä-
senvaltion virkamiehen oikeus osallistua 
Suomen maaperällä yhteiseen operaatioon 
sekä oikeus kantaa ja käyttää ampuma-asetta 
tai muuta voimankäyttövälinettä. Koska en-
simmäinen siirtymäaika on tätä esitystä laa-
dittaessa jo päättynyt, ehdotetaan lait tule-
vaksi voimaan 26 päivänä elokuuta 2011. 

Prümin sopimuksen voimaansaattamislain 
muutosehdotus on laadittu siten, että siinä 
säädetään poissulkevalla tavalla niistä Prü-
min sopimuksen määräyksistä, jotka eivät ole 
enää lakina voimassa. Tähän säätelytapaan 
on päädytty sen vuoksi, koska se havaittiin 
tarkemmaksi säätelytavaksi kuin luettelemal-
la lainsäädännön alaan kuuluvat määräykset, 
jotka ovat lakina voimassa sellaisina kuin 
Suomi on niihin sitoutunut. Erityisesti sopi-
muksen tietosuojasäännökset on kirjattu sillä 
tavoin, että ne liittyvät samanaikaisesti sekä 
automaattiseen tietojenvaihtoon, jotka tulee 
Prümin päätöksen myötä sulkea pois sovel-
lettavien sopimusmääräysten joukosta että 
muuhun yhteistyöhön, joita koskevia määrä-
yksiä sovelletaan jatkossakin, koska niitä ei 
sisällytetty Prüm-päätökseen. 
 
 
3.2 Automatisoitu tiedonvaihto 

Merkittävä osa neuvoston päätöksestä kos-
kee tiedonvaihdon tehostamista ja saatavuus-
periaatteen toteuttamista automaattisen tie-
donhaun ja vertailun avulla. Päätös velvoittaa 
jäsenmaat vaihtamaan keskenään DNA-, 

sormenjälki- ja ajoneuvotietoja. DNA- ja 
sormenjälkitiedot vaihdetaan viitetietojärjes-
telmän avulla. Viitetietojärjestelmän avulla 
kyetään mahdollisimman nopeasti kohdista-
maan varsinaista henkilötietoa koskeva pyyn-
tö siihen valtioon, jossa tarvittava tieto on. 
Kun päätös mahdollistaa ajoneuvorekisteri-
tietojen haun suoraan toisen maan tietojärjes-
telmästä, tietojen satavuusperiaate on tältä 
osin toteutettu täydellisesti. Muutos on suuri 
nykytilaan, jossa tiedot joudutaan pyytämään 
erikseen, ja tiedon omistava valtio harkitsee, 
voiko se luovuttaa tiedon vai käyttääkö se 
kieltäytymisperusteita. Suorassa tietojen 
haussa kieltäytymisperusteita ei voida käyt-
tää. Päätöksen tietojen vaihtoa koskevat 
säännökset eivät vaikuta niihin perusteisiin, 
joiden nojalla DNA-, sormenjälki- ja ajoneu-
votietoja tallennetaan Suomessa. Päätöksen 
mukainen tietojen vaihto tapahtuu vain niistä 
tiedoista, joiden tallettaminen on Suomen 
lainsäädännön mukaan mahdollista. Poliisi-
rekisterilain 37 § mahdollistaa Prüm-
päätöksen mukaisen DNA- ja sormenjälkitie-
tojen vaihdon myös teknisen käyttöyhteyden 
avulla, koska kyseessä on tietojen luovutta-
minen EU-maille ja Euroopan talousaluee-
seen kuuluville maille. 
 
 
3.3 Muu tiedonvaihto ja rajat ylittävä 

poliisiyhteistyö 

Päätös sisältää myös säännöksiä tietojen 
vaihdosta väkivallan torjumiseksi joukkota-
pahtumissa sekä terrorismirikosten torjumi-
seksi. Tietojenvaihto tapahtuu kansallisen 
lainsäädännön mukaisesti ja kansallisten yh-
teyspisteiden välityksellä. 

Päätös mahdollistaa myös yhteisten operaa-
tioiden ja muun yhteistyön yleisen järjestyk-
sen ja turvallisuuden ylläpitämiseksi sekä ri-
kosten torjumiseksi. Näissä tilanteissa jä-
senmaiden viranomaiset tekevät operatiivista 
yhteistyötä toisen jäsenmaan alueella. Tältä 
osin Prüm-päätös täydentää muun muassa 
Schengenin säännöstöä, joka sallii rajat ylit-
tävät toimenpiteet sellaisissa tilanteissa, jois-
sa rikos on jo tapahtunut. Lisäksi Prümin so-
pimuksen mukainen rajat ylittävä poliisiyh-
teistyö laajenee kattamaan kaikki EU:n jä-
senvaltiot nykyisten 14 sopimuspuolen si-
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jaan. Päätöksessä on myös säännökset asei-
den, ammusten, muiden varusteiden ja virka-
pukujen käytöstä sekä toimivaltuuksien mää-
räytymisestä ja niiden käyttämisestä. 
 
 
3.4 Tietosuoja ja -turva 

Koska Prüm-päätös mahdollistaa uudenlai-
sen automaattisen tietojenvaihdon, se sisältää 
myös hyvin yksityiskohtaiset säännökset tie-
tosuojasta ja -turvasta. Tavoitteena on taata 
se, että vain nimetyt ja tehtävään osoitetut 
henkilöt voivat käyttää viitetietojärjestel-
mään tai suoraan henkilötietoihin pääsyn sal-
livaa automatisoitua järjestelmää. Tavoittee-
na on myös rakentaa järjestelmä, jonka avul-
la voidaan aina jäljittää henkilö, joka on 
käyttänyt järjestelmää ja hakenut tai vertail-
lut siellä tietoja. Päätös, kuten myös Prümin 
sopimus, nojautuu tietosuojan ja -turvan osal-
ta Euroopan neuvoston piirissä tehtyyn työ-
hön, muun muassa yleissopimukseen yksi-
löiden suojelusta henkilötietojen automaatti-
sessa tietojenkäsittelyssä (SopS 35 ja 
36/1992) ja sen lisäpöytäkirjaa, jonka Suomi 
on allekirjoittanut marraskuussa 2001. 
 
 
 
4  Esityksen vaikutukset  

Sekä Prüm-päätös että johdannossa mainit-
tu tietojenvaihtopuitepäätös parantavat tiedot 
tarvitsevan jäsenvaltion viranomaisten ase-
maa ja oikeutta saada tiedot toisesta maasta. 
Mainitut instrumentit toteuttavat tietojen saa-
tavuusperiaatetta. Jo Prümin sopimuksella to-
teutettiin automaattinen tietojen haku ja ver-
tailu DNA-, sormenjälki- ja ajoneuvotietojen 
osalta. 

Prüm-päätöksen operatiivista poliisiyhteis-
työtä koskevat säännökset täydentävät ole-
massa olevia kahden- tai monenvälisiä sopi-
muksia muun muassa laajentamalla yhteis-
työn aluetta rikosten ennalta ehkäisyyn, ku-
ten jäljempänä on selostettu. Prüm-päätöksen 
myötä automaattisen tiedonvaihdon ja rajat 
ylittävän operatiivisen yhteistyön piiriin saa-
daan kaikki EU-maat, jolloin yhteistyön ala 
laajenee. Norja ja Islanti ovat tehneet sopi-
muksen liittymisestään Prüm-päätökseen. 

4.1 Vaikutukset viranomaisten toimin-
taan 

Prümin sopimus ja Prüm-päätös merkitse-
vät uudenlaista ajattelutapaa tietojen vaihtoa 
koskevassa jäsenvaltioiden lainvalvontavi-
ranomaisyhteistyössä. Kolmen eri tietoluo-
kan ollessa kysymyksessä, jäsenmaat saavat 
ensinnäkin DNA- ja sormenjälkitiedoista au-
tomaattisesti viitetiedon, jonka perusteella 
varsinaiset henkilötiedot osataan pyytää heti 
oikeasta valtiosta. Tämä tehostaa oikeus-
apumenettelyä rikosasioissa. Ajoneuvorekis-
teritietojen osalta tiedot saadaan hakemalla 
ne suoraan toisen valtion järjestelmästä, kos-
ka pyyntöä ei tarvitse lähettää toiselle eikä 
tietojen antamisesta voida kieltäytyä. Tämä 
on suuri edistysaskel nykytilanteeseen verrat-
tuna. Jäsenvaltiot voivat tosin rajata ajoneu-
vorekisteritietojen antamisen vain vakaviin 
rikoksiin ja määritellä päivittäisen enimmäis-
hakukapasiteettinsa sormenjälkitietojen osal-
ta. 

Jäsenmaat nimeävät DNA- ja sormenjälki-
tietojen hakua ja vertailua varten kansalliset 
yhteyspisteet, joille annetaan pääsy toisen jä-
senvaltion DNA- ja sormenjälkitietoihin. 
Haku tapahtuu hakurobotin avulla. Jäsen-
mailla olisi pääsy ainoastaan sellaisiin DNA-
tietueisiin, joista ilmenee vain DNA-profiili 
ja viitenumero, joita ei ole mahdollista yhdis-
tää yksittäiseen henkilöön. Tällä tavoin jä-
senmaiden lainvalvontaviranomaiset kykene-
vät hyvin nopeasti selvittämään, onko toisen 
jäsenmaan lainvalvontaviranomaisen rekiste-
rissä hakuun sopivia DNA- tai sormenjälki-
tietoja. Myönteisessä tapauksessa lainvalvon-
taviranomainen voi lähettää järjestelmän 
osoittamaan kohdemaahan pyynnön, jonka 
avulla kyetään selvittämään henkilö, jonka 
DNA-tunnisteesta tai sormenjäljestä on ky-
symys. Tällöin voidaan soveltaa esimerkiksi 
tietojenvaihtopuitepäätöstä, joka asettaa mää-
räajat tietojen toimittamiselle ja joka on kar-
sinut kieltäytymisperusteita. Pyynnön nojalla 
toisesta jäsenmaasta saadaan henkilötiedot, 
joihin DNA- tai sormenjälkeä koskeva viite-
tieto liittyy. Se, voiko pyynnön saanut jäsen-
valtio täyttää pyynnön ja luovuttaa henkilö-
tiedot, ratkeaa kansallisten säännösten ja 
kansainvälisten velvoitteiden mukaan. Selos-
tettu järjestelmä on hyödyksi erityisesti sel-
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laisissa tilanteissa, joissa rikospaikalta on 
kyetty eristämään DNA-tunniste tai ottamaan 
sormenjäljet eikä rikoksesta epäiltyä ole vielä 
kyetty tunnistamaan. Parhaassa tapauksessa 
toisen jäsenmaan tiedostojen avulla kyetään 
selvittämään ratkaisemattomiksi jääneissä ri-
kosjutuissa epäillyn henkilöllisyys tai ainakin 
suuntamaan rikostutkintaa. Rikoksia tehnei-
den kiinnijäämisriski ja rikostutkinnan kus-
tannustehokkuus voidaan arvioida kasvavan. 

Ajoneuvorekisteritietojen osalta on toteu-
tettu tietojen saatavuusperiaate. Lainsäädäntö 
mahdollistaa myös salassa pidettävien ajo-
neuvorekisteritietojen luovuttamisen kaikille 
jäsenmaille, koska nämä ovat ETA-valtioita. 
Prüm-päätöksen voimaantulon myötä ajo-
neuvotiedot saadaan suoraan hakemalla 
kaikkien jäsenmaiden tiedostoista, eikä pel-
kästään 14 Prümin sopimuspuolten järjestel-
mistä. 

Prüm-päätöksen yhteisiä operaatioita kos-
kevien ja suurten tapahtumien turvaamista 
koskevat säännökset liittyvät yleisen järjes-
tyksen ja turvallisuuden takaamiseen sekä ri-
kosten ennalta ehkäisemiseen. Vastaavat 
määräykset sisältyvät Prümin sopimukseen. 
Useat muut voimassa olevat yhteistyötä kos-
kevat instrumentit koskevat rikosten selvit-
tämistä. Tällaisia instrumentteja ovat yhteisiä 
tutkintaryhmiä koskeva puitepäätös, Schen-
genin säännöstö, Napoli II -yleissopimus ja 
MLA. Mainitut säännökset ja sopimusmää-
räykset rajoittuvat pääosin rikosten tutkin-
taan, kun taas Prüm-päätös liittyy rikosten 
paljastamiseen ja estämiseen sekä yleisen jär-
jestyksen takaamiseen, jolloin se laajentaa 
yhteisten toimintojen kenttää. Käytännössä 
Suomen lainvalvontaviranomaiset saavat 
toimenpidepyyntöjä muiden maiden viran-
omaisilta, vaikka tätä koskevaa sääntelyä ei 
ole, tai se on hyvin puutteellista. Prüm-
päätöksen myötä oikeustila selkeytyy kun 
uudet yhteistyömuodot saadaan kaikissa 
EU:n jäsenvaltiossa sääntelyn piiriin. 
 
4.2 Taloudelliset vaikutukset 

Päätöksen 34 artiklan mukaan EU:n jäsen-
maat vastaavat päätöksen soveltamisesta ai-
heutuvista kuluista itse, elleivät ne keskenään 
sovi toisin. Tämä ei tarkoita sitä, etteivätkö 
jäsenmaat voisi hakea rahoitusta esimerkiksi 

komission hallinnoimista rahoitusohjelmista. 
Esityksestä aiheutuu kustannuksia kansalli-
siin tietojärjestelmiin tehtävistä muutostöistä 
sekä uusien järjestelmien kehittämisestä. 
Näitä kehittämistehtäviä ja tietojärjestelmä-
muutoksia on osittain tehty jo Prümin sopi-
muksen vuoksi, koska soveltamisalat ovat 
DNA-, sormenjälki- ja ajoneuvotietojen osal-
ta samat molemmissa instrumenteissa. 

Kuluja aiheutuu DNA- ja sormenjälkirekis-
teritietojen automaattisesta hausta ja vertai-
lusta sekä ajoneuvorekisteritietojen suora-
käyttöisestä hausta. Prümin sopimus tuli 
Suomessa voimaan 17 päivänä kesäkuuta 
2007, jolloin Suomi aloitti myös sen sovel-
tamisen. DNA-tietojen automaattinen vaih-
taminen on aloitettu kahden jäsenvaltion 
kanssa. Hallinnollisten ja valvontaan liittyvi-
en tehtävien hoitamisesta sekä DNA- ja ajo-
neuvotietojenvaihtoon liittyvien tietojärjes-
telmien kehitystöistä on tähän mennessä ai-
heutunut noin 70.000 euron kustannukset. 
Ajoneuvotietojärjestelmän kehittämisestä ai-
heutuvat kustannukset tulevat olemaan vuon-
na 2011 noin 100.000 euroa. Koska DNA -
tietojenvaihto perustuu kahdenväliseen tieto-
jenvaihtoon, testaukset ja tiedonvaihdon 
aloittaminen on suoritettava jokaisen jäsen-
valtion kanssa erikseen. Sormenjälkien au-
tomaatista vertailua ja hakua varten nykyistä 
sormenjälkijärjestelmää joudutaan kehittä-
mään, mistä aiheutuu noin 1,8 miljoonan eu-
ron kustannukset. Tarkoitukseen on myön-
netty 1 miljoona euroa valtion neljännessä li-
sätalousarviossa vuonna 2010, mikä määrä-
raha käytetään vuonna 2011. Lisärahoitustar-
ve vuodelle 2012 on 0,8 miljoonaa euroa. 
Ajoneuvorekisteritietojen automaattinen ha-
ku toteutetaan Liikenteen turvallisuusviras-
ton ja poliisin yhteistyönä, mutta kehittämis-
kustannuksista vastaa poliisi yksin. Lisäksi 
poliisi vastaa ulkomaisten viranomaisten ajo-
neuvotietojärjestelmään tekemien kyselyjen 
aiheuttamista kustannuksista. Edellä mainit-
tujen kehittämis- ja muutostyökustannusten 
lisäksi järjestelmien ylläpidosta aiheutuu jat-
kuvia vuosittaisia kustannuksia 

Koska Prüm-päätöksen tarkoituksena on 
tehostaa jäsenmaiden lainvalvontaviran-
omaisten välistä tietojen vaihtoa ja pääsyä 
toistensa tietoihin, on odotettavissa, että pää-
töksen soveltamisen myötä rekistereistä hae-
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taan tietoja enemmän kuin nykyisin. Kysely-
jen määrä nousee, mutta tässä vaiheessa on 
kuitenkin vaikea arvioida kasvun määrää ja 
sen johdosta aiheutuvia kustannuksia tietojär-
jestelmien ylläpidossa. 

Edellä mainitut kustannukset koskevat vain 
tietojärjestelmien kehittämistä ja ylläpitoa, 
eikä niissä ole huomioitu DNA- ja sormen-
jälkitietojenvaihtoon liittyvien asiantuntija-
tehtävien lisäkustannuksia. 

Myös rajat ylittävät operatiiviset toimenpi-
teet aiheuttavat kustannuksia. Niiden suuruus 
riippuu toimenpiteiden laadusta ja kestosta. 
 
4.3 Organisaatio- ja henkilövaikutukset 

Päätöksen mukainen kansainvälinen yhteis-
työ on varsin pitkälle mahdollista jo nykyi-
senkin lainsäädännön perusteella eikä päätös 
edellytä kansallisten viranomaistoimintojen 
muuttamista. Toimintojen ja menettelytapo-
jen luominen muiden jäsenvaltioiden kanssa 
edellyttää kehitystyötä. Tiedonvaihtoon liit-
tyvien sormenjälki- ja DNA-osumien käsitte-
ly tulee vaatimaan pysyviä henkilöresursseja 
rikostekniseen laboratorioon ja kansainväli-
seen tiedonvaihtoon arviolta yhteensä kol-
men henkilötyövuoden verran. 
 
5  Asian valmiste lu 

Neuvoston päätöksen neuvotteluvaiheessa 
valtioneuvosto on lähettänyt perustuslain 97 
§:n mukaisen selvityksen (E 164/2006 vp) ja 
perustuslain 96 §:n 2 momentin mukaisen 
kirjelmän (U 8/2007 vp) eduskunnalle. Hal-
lintovaliokunta on antanut asiaa koskevan 

päätöksen (HaVP 130/2006 vp) ja lausunnon 
(HaVL 7/2007 vp), joissa se suhtautui myön-
teisesti ehdotukseen sisällyttää Prümin sopi-
muksen määräyksiä EU:n säännöstöön. 

Hallituksen esitys on valmisteltu sisäasi-
ainministeriössä virkatyönä. Valmistelun yh-
teydessä on pyydetty lausunnot oikeusminis-
teriöltä, valtiovarainministeriöltä, ulkoasi-
ainministeriöltä, liikenne- ja viestintäministe-
riöltä, sisäasiainministeriön rajavartio-
osastolta, pelastusosastolta ja kansainvälisel-
tä yksiköltä, Keskusrikospoliisilta, Suojelu-
poliisilta, tietosuojavaltuutetun toimistolta ja 
Tullihallitukselta. Esityksen viimeistelyssä 
on otettu huomioon lausunnoissa esitetyt sei-
kat. 
 
 
 
6  Ahvenanmaan asema 

Prümin sopimuksen voimaan tulemiselle 
Ahvenanmaalla pyydettiin Ahvenanmaan 
maakunnan suostumusta, koska Ahvenan-
maalla on toimivalta yleistä järjestystä ja tur-
vallisuutta koskevissa asioissa, joista on mää-
räykset sopimuksen 6, 11 ja 12 artiklassa. 
Ehdotuksen 2. lakiehdotuksen 1 §:ssä voi-
maansaattamislakia ehdotetaan muutettavaksi 
siten, että edellä sanottujen artikloiden lain-
säädännön alaan kuuluvat määräykset eivät 
olisi enää lakina voimassa. Lakiehdotuksen 1 
§:ssä ei näin ollen ole kyse Ahvenanmaan it-
sehallintolain 9 luvussa tarkoitetusta kan-
sainvälisten velvoitteiden voimaansaattami-
sesta. 
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YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

 
1  Prüm-päätös  ja  sen suhde Suo-

men la insäädäntöön 

Prüm-päätös on suoraan sovellettavaa oi-
keutta, mutta kansallisten täytäntöönpano-
toimien tarpeellisuuden arviointi edellyttää 
Prüm-päätöksen ja Suomen lainsäädännön 
välisen suhteen yksityiskohtaista tarkastelua. 
Tämä vuoksi yksityiskohtaisissa perusteluis-
sa selostetaan Prüm-päätöksen sisältö ja to-
detaan se, mitkä säännökset korvaavat sopi-
muksen määräykset. 
 
 
1 luku Yleisiä näkökohtia 

Artiklassa 1 määritellään päätöksen tarkoi-
tus ja soveltamisala. Päätöksen avulla jäsen-
valtiot pyrkivät tehostamaan rajat ylittävää 
yhteistyötä EU:n perustamissopimuksen VI 
osastoon eli nykyisen SEUT 5 osastoon kuu-
luvissa asioissa. Erityisesti rikostorjunnasta 
vastaavien viranomaisten tiedonvaihtoa halu-
taan tehostaa. Tavoitteeseen pyritään DNA-
tunnisteiden, sormenjälkitietojen ja tiettyjen 
kansallisten ajoneuvorekisteritietojen auto-
maattisen vaihdon avulla, rajat ylittäviä vai-
kutuksia omaavia suurtapahtumia ja terro-
rismirikosten torjuntaa koskevien tietojen 
vaihdolla sekä rajat ylittävän poliisiyhteis-
työn tehostamisella. 
 
 
2 luku Online-käyttö ja lisätietoja 

koskevat pyynnöt 

1 Jakso 
 
DNA-tunnisteet 
 

Artikloissa 2-7 säädetään DNA-tietojen au-
tomaattisesta vertailusta ja vaihdosta. Artikla 
2 velvoittaa jäsenvaltiot perustamaan ja yllä-
pitämään kansallisia DNA-
analyysitietokantoja rikosten tutkintaa varten. 
Tietokannoissa olevien tietojen käsittelyyn 
sovelletaan tämän päätöksen säännöksiä ja 
kansallisia tietosuojasäännöksiä. Jäsenmai-
den tulee taata toiselle jäsenvaltiolle pääsy 

rikosten tutkintaa varten perustetun DNA-
analyysitietokannan viitetietoihin. Viitetiedot 
saavat sisältää ainoastaan DNA:n koodaa-
mattomasta osasta saatuja DNA-tunnisteita ja 
viitenumeron. Viitetiedoissa ei saa olla mi-
tään rekisteröidyn välittömän tunnistamisen 
mahdollistavia tietoja. Ne viitetiedot, joita ei 
voida yhdistää kehenkään henkilöön, ns. tah-
ratunnisteet, on voitava tunnistaa sellaisiksi. 
Kunkin jäsenvaltion tulee ilmoittaa neuvos-
ton sihteeristölle ne kansalliset DNA-
analyysitietokannat, joihin päätöstä sovelle-
taan sekä edellytykset, joilla automaattisia 
hakuja voidaan tehdä. Henkilötietojen käsit-
telystä poliisitoimessa annetun lain 
(761/2003) 2 §:n 3 momentin 9-kohdassa 
säädetään tuntomerkkitietojen, muun muassa 
DNA-tunniste ja sormenjälkitiedot, talletta-
misesta poliisiasiain tietojärjestelmään. Pak-
kokeinolain 6 luvun 5 §:n mukaan rikoksesta 
epäillyltä saadaan ottaa DNA-tunniste, jos ri-
koksesta säädetty ankarin rangaistus on vä-
hintään kuusi kuukautta vankeutta. Myös 
henkilölle, joka on lainvoimaisella tuomiolla 
todettu syyllistyneen rikokseen, josta säädet-
ty ankarin rangaistus on vähintään kolme 
vuotta vankeutta, saadaan ottaa DNA-
tunniste sinä aikana, kun hän on rangaistus-
laitoksessa tai tuomitsematta jätettynä hoidet-
tavana mielisairaalassa ellei DNA-tunnistetta 
ole otettu jo esitutkintavaiheessa. Pakkokei-
nolain 5 luvun 11 §:n 2 momentissa sääde-
tään muiden kuin rikoksesta epäiltyjen DNA-
tunnisteen määrittämisestä, mutta näitä tieto-
ja ei saa tallettaa poliisiasiain tietojärjestel-
mään.  Poliisiasiain tietojärjestelmän tunto-
merkkitiedot olisi se kansallinen DNA-
analyysitiedosto, johon päätöstä sovellettai-
siin eikä erillistä kansallista säätelyä tarvita 
tältä osin. Vastaavasti Prümin sopimuksen 
voimaansaattamisen yhteydessä vuonna 2007 
katsottiin, että sopimus koskee poliisiasiain 
tietojärjestelmän tuntomerkkitietoja eikä li-
säsäätelyä tältä osin tarvita. 

Artikla 3 säätää DNA-tunnisteiden auto-
maattisesta hausta. Artiklan mukaan jäsen-
valtiot antavat muiden jäsenvaltioiden kan-
sallisille yhteyspisteille rikosten tutkintaa 
varten pääsyn omien DNA-
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analyysitietokantojen viitetietoihin ja oikeu-
den tehdä niistä automaattisia hakuja DNA-
tunnisteita vertailemalla. Hakuja voi tehdä 
vain yksittäistapauksissa ja pyynnön esittä-
vän jäsenvaltion kansallista lainsäädäntöä 
noudattaen. Jos järjestelmä toteaa vastaavuu-
den välitetyn DNA-tunnisteen ja tiedot vas-
taanottavan jäsenvaltion DNA-tunnisteen 
kanssa, saa haun tekevän jäsenvaltion kansal-
linen yhteyspiste automaattisesti ilmoituksen 
osuman kohteen olleista viitetiedoista, niin 
sanottu osuma. Ellei osumaa todeta, myös 
siitä annetaan tieto. Artiklan mukaisen vertai-
lun on tarkoitus toimia jatkuvasti, toisin sa-
noen, aina kun jossain jäsenvaltiossa tallete-
taan DNA-tietojärjestelmään DNA-viitetieto, 
järjestelmä automaattisesti hakee osumia 
toisten maiden vastaavista järjestelmistä. 
Menettelytapa on Suomen lainsäädännön 
mukainen, koska tiedot luovutetaan toisen jä-
senmaan viranomaiselle rikosten selvittämis-
tä varten, kuten poliisin henkilörekisterilain 
37 § edellyttää. 

Artikla 4 sisältää säännökset, jotka koske-
vat DNA-tunnisteiden automaattisesta vertai-
lusta. Sen mukaan jäsenvaltiot vertailevat au-
tomaattisesti rikosten tutkintaa varten kansal-
listen yhteyspisteidensä välityksellä omia 
tahratunnisteita kaikkien muiden kansallisten 
DNA-analyysitietokantojen viitetiedoissa 
olevien DNA-tunnisteiden kanssa. Vertailu 
tehdään ainoastaan yhden kerran ja vain, jos 
pyynnön esittävän jäsenvaltion kansallinen 
lainsäädäntö sen sallii. Jos vertailu tuottaa 
osuman, pyynnön vastaan ottanut jäsenvaltio 
toimittaa viipymättä ne viitetiedot, joiden 
osalta vastaavuus on todettu. Suomen lain-
säädäntö sallii artiklassa selostetun vertailun, 
koska kyseessä on tahratunnisteiden vertailu, 
joka tehdään rikoksen selvittämistä varten. 
Poliisin henkilörekisterilain 37 § sallii tieto-
jen vaihdon tällaisessa tilanteessa. 

Artiklan 5 mukaan 3 ja 4 artiklan mukais-
ten osumien jälkeen toimitettavien muiden 
henkilötietojen ja muiden tietojen toimittami-
sessa noudatetaan pyynnön vastaanottavan 
jäsenvaltion kansallista lainsäädäntöä, mu-
kaan lukien oikeusapua koskevat säännökset. 
Poliisirekisterilain 37 § mahdollistaa 5 artik-
lassa tarkoitettujen tietojen luovuttamisen. 

6 artiklan mukaan jäsenvaltioiden tulee ni-
metä kansallinen yhteyspiste, jonka tehtävä-

nä on toimittaa 3 ja 4 artiklassa sanotut tiedot 
niitä pyytävälle jäsenvaltiolle. Yhteyspisteen 
toimivaltuudet määräytyvät kansallisen lain-
säädännön mukaan. Artikloissa 3 ja 4 säädet-
tyjen teknisten menettelytapojen yksityis-
kohdat on vahvistettu Prüm-päätöksen täy-
täntöönpanopäätöksessä. Suomen kansalli-
seksi yhteyspisteeksi on tarkoitus nimetä 
Suomen kansainvälisestä rikospoliisiyhteis-
työstä vastaava Keskusrikospoliisi. Tullilai-
tos ja rajavartiolaitos voivat pyytää DNA-
tietoja yhteyspisteeltä niiden rikosten selvit-
tämiseksi, joiden osalta ne ovat toimivaltai-
sia. Keskusrikospoliisi nimettiin myös Prü-
min sopimuksen mukaiseksi yhteyspisteeksi 
DNA-tietojen osalta. 

7 artiklassa säädetään molekyyligeneettisen 
materiaalin keräämisestä ja DNA-
tunnisteiden toimittamisesta toiseen jäsenval-
tioon. Artikla velvoittaa jäsenmaita autta-
maan toisiaan DNA-tunnisteen hankkimises-
sa. Artiklassa säädetään, että jos meneillään 
olevassa rikostutkinnassa tai rikosoikeuden-
käynnissä tietystä pyynnön vastaanottavassa 
jäsenvaltiossa oleskelevasta henkilöstä ei ole 
olemassa DNA-tunnistetta, pyynnön vas-
taanottava jäsenvaltio antaa oikeusapua 
hankkimalla ja tutkimalla tästä henkilöstä 
saatua molekyyligeneettistä materiaalia sekä 
toimittaa pyytävälle jäsenvaltiolle DNA-
tunnisteen. Tietojen toimittamisen edellytyk-
senä on, että pyynnön esittävä jäsenvaltio il-
moittaa, mihin tarkoitukseen tietoa tarvitaan, 
sekä esittää toimivaltaisen viranomaisensa 
antaman tutkintapyynnön tai -määräyksen, 
josta käy ilmi, että edellytykset molekyylige-
neettisen materiaalin hankinnalle ja tutki-
mukselle olisivat olemassa, jos kyseinen 
henkilö oleskelisi pyynnön esittävän valtion 
alueella. Lisäksi edellytyksenä on, että pyyn-
nön vastaanottavan jäsenvaltion lainsäädän-
nön mukaiset edellytykset molekyyligeneet-
tisen materiaalin keräämiselle ja tutkimuksel-
le sekä saadun DNA-tunnisteen toimittami-
selle ovat olemassa. Artiklan säännös ei vai-
kuta periaatteisiin, joiden mukaisesti Suo-
messa kerätään DNA-tunnisteita. Pyynnön 
täytäntöönpanoa ja tietojen luovuttamista 
harkittaessa tulevat noudatettavaksi rikosoi-
keusapulain säännökset sekä Suomea sitovat 
kansainväliset velvoitteet, jotka koskevat oi-
keudellista yhteistyötä rikosasioissa. 
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2 Jakso 
 
Sormenjälkitiedot 
 

Sormenjälkitietojen automaattisesta vaih-
dosta ja vertailusta säädetään 8—11 artik-
loissa. 

Artiklan 8 mukaan jäsenvaltioiden on var-
mistettava, että rikosten torjumiseksi ja tut-
kimiseksi perustetun kansallisen sormenjälki-
tietokannan viitetiedot ovat muiden jäsenval-
tioiden saatavilla. Viitetiedot sisältävät aino-
astaan sormenjälkitiedot ja viitenumeron. 
Viitetiedoissa ei saa olla mitään rekisteröidyn 
välittömän tunnistamisen mahdollistavia tie-
toja. Tunnistamattomat sormenjäljet on voi-
tava tunnistaa sellaisiksi. Pakkokeinolain 6 
luvun 4 §:ssä säädetään sormenjälkitietojen 
tallettamisesta. Lainkohdan mukaan poliisi-
mies saa ottaa rikoksesta epäillystä henkilös-
tä sormenjäljen. Prüm-päätöksen säännökset 
eivät vaikuta Suomen sormenjälkien tallet-
tamista koskevaan lainsäädäntöön. Viitetieto-
jen voidaan katsoa olevan osa poliisiasiain 
tietojärjestelmän tuntomerkkitietoja, joten 
niiden vaihtaminen päätöksen mukaisesti ei 
edellytä erillistä kansallista säätelyä. 

Artiklan 9 mukaan jäsenvaltioiden on an-
nettava muiden jäsenvaltioiden kansallisille 
yhteyspisteille rikosten torjumista ja tutki-
mista varten pääsyn sormenjälkitietokannan 
viitetietoihin ja oikeuden tehdä niistä auto-
maattisia hakuja sormenjälkitietoja vertaile-
malla. Pyynnön esittävän jäsenvaltion yh-
teyspiste varmistaa osuman jälkeen sormen-
jälkitietojen vastaavuuden tietokantaa hallin-
noivan jäsenvaltion viitetietojen kanssa eh-
dottoman vastaavuuden todentamiseksi. Ver-
tailussa käytetään apuna automaattisesti lähe-
tettyjä viitetietoja kanssa. 

Artiklan 10 mukaan osuman ja vastaavuu-
den jälkeen tapahtuvassa muiden henkilötie-
tojen ja muiden tietojen toimittamisessa nou-
datetaan pyynnön vastaanottavan jäsenvalti-
on kansallista lainsäädäntöä, mukaan lukien 
rikosoikeusapua koskevat säännökset, kuten 
edellä on sanottu DNA-tietojen kohdalla. Po-
liisirekisterilain 37 § mahdollistaa päätöksen 
10 artiklassa tarkoitettujen tietojen luovutta-
misen. 

Artikla 11 velvoittaa jäsenvaltiot nimeä-
mään kansallisen yhteyspisteen tietojenvaih-

toa varten. Yhteyspisteen toimivaltuudet 
määräytyvät sovellettavan kansallisen lain-
säädännön mukaan. Sormenjälkitietoihin liit-
tyvän menettelyn tekniset yksityiskohdat on 
määritelty Prüm-päätöksen täytäntöön-
panopäätöksessä. Suomen kansallisena yh-
teyspisteenä toimisi kansainvälisestä rikospo-
liisiyhteistyöstä vastaava Keskusrikospoliisi. 
Tullilaitos ja rajavartiolaitos voivat pyytää 
sormenjälkitietoja yhteyspisteeltä niiden ri-
kosten estämiseksi ja selvittämiseksi, joiden 
osalta ne ovat toimivaltaisia. Keskusrikospo-
liisi nimettiin yhteyspisteeksi myös Prümin 
sopimuksen voimaan saattamisen yhteydessä 
sormenjälkien osalta. 
 
3 Jakso 
 
Ajoneuvorekisteritiedot 
 

Artiklassa 12 säädetään ajoneuvorekisteri-
tietojen automaattisesta hausta. Sanottuja tie-
toja voidaan käyttää rikosten torjumiseksi ja 
tutkimiseksi sekä haun tekevän jäsenvaltion 
tuomioistuinten tai syyttäjien toimivaltaan 
kuuluvien muiden rikosten tutkimiseksi sekä 
yleisen turvallisuuden ylläpitämiseksi. Artik-
lan mukaan kansallisille yhteyspisteille anne-
taan pääsy sekä oikeus tehdä yksittäistapauk-
sissa hakuja ajoneuvorekisteritietoihin, jotka 
koskevat omistajia tai haltijoita sekä ajoneu-
voja koskevia tietoja. Hakuja voidaan tehdä 
ainoastaan täydellistä ajoneuvon tunnistus-
numeroa tai täydellistä rekisteritunnusta 
käyttäen sekä haun tekevän jäsenvaltion kan-
sallisen lainsäädännön mukaisesti. Prüm-
päätöksen täytäntöönpanopäätöksessä on lue-
teltu ne tiedot, jotka tiedonhaun kohteena 
olevan jäsenvaltion tulee antaa tietoja hake-
van jäsenvaltion saataville. Tällaisia tietoja 
ovat muun muassa ajoneuvon rekisterinume-
ro, valmistusnumero, ajoneuvon kaupallinen 
merkki, haltijan ja omistajan tiedot, mukaan 
lukien nimi, syntymäaika, sukupuoli ja osoite 
sekä ajoneuvon rekisteröintipäivä. Kunkin 
jäsenvaltion tulee nimetä kansallinen yhteys-
piste saapuvia pyyntöjä varten ja tietojen 
toimittamiseksi. Yhteyspisteen toimivaltuu-
det määräytyvät sovellettavan kansallisen 
lainsäädännön mukaan. Ajoneuvorekisteritie-
tojen hakuun liittyvät tekniset asiat säädetään 
Prüm-päätöksen täytäntöönpanopäätöksessä. 



 HE 25/2011 vp  
  

 

18 

Kansallinen yhteyspiste tulevia hakuja varten 
on sama, joka huolehtii myös kyseisen jäsen-
valtion osalta hakujen onnistumisesta toisen 
jäsenvaltion ajoneuvorekisteriin. Poliisit te-
kevät kyselyt suoraan toiseen jäsenvaltioon, 
mutta yhteyspistettä tarvitaan mahdollisia 
ongelmatilanteita varten. Suomen kansalli-
seksi yhteyspisteeksi nimettäisiin Keskusri-
kospoliisi. Keskusrikospoliisi nimettiin yh-
teyspisteeksi myös Prümin sopimuksen voi-
maan saattamisen yhteydessä ajoneuvotieto-
jen hakua varten. 

ALR 16 § säätää poliisin oikeudesta luo-
vuttaa edelleen ajoneuvoliikennerekisterin 
tietoja. Ajoneuvorekisteritietojen suorakäyttö 
toteutetaan poliisiliittymän kautta, jolloin po-
liisi rakentaa yhteydet poliisiliittymästä ul-
komaille. Jäsenvaltioiden käyttöoikeuksien 
hallinnan hoitaisi poliisi. Lokitietoja tallen-
netaan Eucariksessa, Haltikissa ja Liikenteen 
turvallisuusvirastossa. Tullilaitos ja rajavar-
tiolaitos voivat pyytää ajoneuvoja koskevia 
tietoja yhteyspisteeltä niiden rikosten estämi-
seksi ja selvittämiseksi, joiden osalta ne ovat 
toimivaltaisia. 
 
 
3 luku Suurtapahtumat 

Artiklassa 13 säädetään tarpeellisten tieto-
jen toimittamisesta kansallisen lainsäädännön 
mukaisesti toiselle jäsenvaltiolle rikosten tor-
jumiseksi ja yleisen järjestyksen ja turvalli-
suuden ylläpitämiseksi sellaisten suurtapah-
tumien yhteydessä, joilla on rajat ylittäviä 
vaikutuksia. Artiklassa mainitaan esimerk-
keinä urheilutapahtumat ja Eurooppa-
neuvosto. Artikla velvoittaa myös oma-
aloitteiseen tietojen antamiseen. Säännös ei 
koske henkilötietojen toimittamista. 

Artikla 14 koskee henkilötietojen toimitta-
mista artiklassa 13 mainituissa tilanteissa. 
Artiklan mukaan jäsenvaltioiden tulee toimit-
taa toisilleen sekä pyynnöstä että oma-
aloitteisesti henkilötietoja, jos lainvoimaisten 
tuomioiden tai muiden tosiseikkojen johdosta 
voidaan olettaa, että kyseinen henkilö syyllis-
tyy rikokseen sanotunlaisten tapahtumien yh-
teydessä tai muodostavaa uhan yleiselle jär-
jestykselle ja turvallisuudelle. Edellytyksenä 
on, että tietojen toimittaminen on tiedot luo-
vuttavana jäsenvaltion kansallisen lainsää-

dännön mukaan sallittua. Henkilötietoja saa 
käsitellä vain edellä sanottua tarkoitusta var-
ten ja vain niiden tapahtumien osalta, joiden 
vuoksi tiedot on toimitettu. Tiedot on hävitet-
tävä välittömästi, kun tietojen käyttötarkoi-
tuksen mukaiset tavoitteet on saavutettu tai 
kun niitä ei enää voida saavuttaa. Toimitetut 
tiedot on hävitettävä joka tapauksessa vii-
meistään vuoden kuluttua. 

Suomen lainsäädännön mukaan poliisi voi 
saada rikosrekisteritietoja vain pakkokeino-
jen käyttämistä varten. Hallitus ei ehdota 
lainsäädännön muuttamista neuvoston pää-
töksen vuoksi. Suomi tulee luovuttamaan 13 
ja 14 artikloiden nojalla vain sellaisia tietoja, 
joiden saanti vastaaviin kansallisiin tarkoi-
tuksiin on Suomen nykyisen lainsäädännön 
mukaan sallittua. Tällaisia tietoja ovat muun 
muassa sellaiset poliisirekisterien tiedot, joi-
den luovuttaminen on poliisirekisterilain 37 
§:n nojalla sallittua. 

Suurtapahtumien yhteydessä toimitettavia 
tietoja varten on artiklan 15 mukaan nimettä-
vä kansallinen yhteyspiste. Sen toimivaltuu-
det määräytyvät sovellettavan kansallisen 
lainsäädännön mukaan. 
 
 
4 luku Toimenpiteet terrorismirikos-

ten torjumiseksi 

Artiklassa 16 säädetään terrorismirikosten 
torjumiseksi luovutettavista tiedoista ja hen-
kilötiedoista joko pyynnöstä tai oma-
aloitteisesti. Velvollisuus tietojen toimittami-
seen on, jos tiettyjen tosiseikkojen perusteel-
la voidaan olettaa, että rekisteröidyt henkilöt 
tulevat syyllistymään sellaisiin rikoksiin, joi-
ta terrorismin torjunnasta 13 päivänä kesä-
kuuta 2002 tehdyn neuvoston puitepäätöksen 
2002/475 1—3 artiklassa tarkoitetaan. Luo-
vutettavina tietoina tulevat kysymykseen su-
kunimi, etunimet, syntymäaika ja -paikka se-
kä kuvaus niistä tosiseikoista, joiden nojalla 
henkilön oletetaan syyllistyvän rikokseen. 
Kunkin jäsenvaltion tulee nimetä yhteyspiste 
tietojen vaihtamiselle. Yhteyspisteen toimi-
valtuudet määräytyvät sovellettavan kansalli-
sen lainsäädännön mukaan. Tiedot toimittava 
jäsenvaltio voi asettaa ehtoja tietojen käytölle 
vastaan ottavassa valtiossa ja nämä ehdot si-
tovat tiedot vastaan ottanutta valtiota. 
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Poliisirekisterilain 37 § mahdollistaa artik-
lassa 16 tarkoitettujen tietojen luovuttamisen. 
Kansallisena yhteyspisteenä toimisi terroris-
min torjunnasta vastaava Suojelupoliisi. 
 
5 luku Muut yhteistyön muodot 

Artiklassa 17 säädetään yhteisistä operaati-
oista. Jäsenvaltioiden nimeämät toimivaltai-
set viranomaiset voivat järjestää yleisen jär-
jestyksen ja turvallisuuden ylläpitämiseksi 
sekä rikosten torjumiseksi yhteisiä partioita 
ja muita yhteisiä operaatioita. Tällöin muiden 
jäsenvaltioiden nimeämät virkamiehet tai 
muuta valtion palveluksessa olevat osallistu-
vat toisen jäsenvaltion alueella tapahtuviin 
toimenpiteisiin. Isäntävaltio voi antaa yhtei-
seen operaatioon osallistuville toisen jäsen-
valtion virkamiehille toimivaltuuksia, jos se 
on isäntävaltion lainsäädännön mukaista ja 
jos lähettävä jäsenvaltio antaa siihen suostu-
muksen. Vieraan valtion virkamiehille voi-
daan antaa myös lähettävän valtion mukaisia 
toimivaltuuksia, jos isäntävaltion lainsäädän-
tö sallii sen. Toimivaltuuksia voidaan käyttää 
ainoastaan isäntävaltion virkamiesten johdol-
la ja pääsääntöisesti heidän läsnä ollessa. 
Vieraan valtion virkamiehet ovat isäntävalti-
on kansallisen lainsäädännön alaisia ja isän-
tävaltio on vastuussa heidän toimistaan. Vie-
raan valtion virkamiesten on noudatettava 
isäntävaltion toimivaltaisten viranomaisten 
antamia ohjeita. Artiklan 4 kohdan mukaan 
jäsenvaltiot ilmoittavat yhteistyön käytännön 
näkökohdat toisilleen erillisillä ilmoituksilla. 

Täytäntöönpanolain 2 §:ään ja ampuma-
aselain 17 §:ään ehdotetaan otettavaksi sään-
nökset yhteiseen operaatioon osallistuvan toi-
sen valtion virkamiehen toimivaltuuksista ja 
oikeudesta kantaa ampuma-asetta ja muuta 
voimankäyttövälinettä. Poliisi-, tulli- ja raja-
vartiomiehet olisivat toimivaltaisia suomalai-
sia virkamiehiä toimimaan yhteisissä operaa-
tioissa toisessa jäsenvaltiossa. 

Artiklassa 18 säädetään avustamisesta 
joukkotapahtumissa, katastrofeissa ja vaka-
vissa onnettomuuksissa pyrkimyksenä estää 
rikoksia ja ylläpitää yleistä järjestystä ja tur-
vallisuutta. Artiklassa yksilöidään seuraavat 
yhteistyömuodot: ilmoitus toisille jäsenvalti-
oille mahdollisimman varhaisessa vaiheessa 
tilanteista, joilla on rajat ylittäviä vaikutuk-

sia, sekä tietojen vaihto, jäsenvaltioiden po-
liisioperaatioiden yhteensovittaminen ja suo-
rittaminen sekä virkamies-, asiantuntija- ja 
neuvonantajavaihto sekä varusteiden toimit-
taminen sen valtion pyynnöstä, jonka alueella 
tilanne on syntynyt. 

Artikla 19 sisältää säännökset aseiden, 
ammusten ja muiden tarvittavien varusteiden 
käytöstä 17 ja 18 artiklojen mukaisissa tilan-
teissa. Toisen jäsenvaltion virkamiehet voi-
vat käyttää virkapukuaan toimiessaan toisen 
jäsenvaltion alueella. He voivat myös pitää 
hallussaan aseita, ammuksia ja muita varus-
teita, joihin heillä on oikeus lähettävän valti-
on lainsäädännön mukaan. Isäntävaltio voi 
kuitenkin kieltää tietynlaisten aseiden, am-
musten ja muiden varusteiden mukana pitä-
misen. Aseita, ammuksia ja muista varusteita 
voidaan käyttää ainoastaan lailliseen itsepuo-
lustukseen tai muiden puolustamiseen. Isän-
tävaltion operaatiota johtava virkamies voi 
kuitenkin yksittäistapauksessa kansallisen 
lainsäädännön mukaisesti hyväksyä aseiden, 
ammusten tai muiden varusteiden käytön 
muissa kuin laillisessa itsepuolustuksessa tai 
muiden puolustamisessa. Aseiden, ammusten 
ja muiden varusteiden käytössä on noudatet-
tava isäntämaan lainsäädäntöä. Jäsenvaltioi-
den tulee antaa yksityiskohtaiset ilmoitukset 
sallituista aseista, ammuksista ja muista va-
rusteista sekä niiden käytöstä. Jos vieraan 
valtion virkamies käyttää ajoneuvoa toisen 
jäsenvaltion alueella, heitä koskevat samat 
liikennesäännöt kuin isäntävaltion virkamie-
hiä, mukaan lukien tienkäyttöoikeudet, ja eri-
tyisoikeudet tieliikenteessä. 

Artiklan 20 mukaan jäsenvaltioilla on vel-
vollisuus suojella ja avustaa muiden jäsen-
valtioiden lähettämiä virkamiehiä virantoimi-
tuksessa samalla tavalla kuin omia virkamie-
hiään. 

Artiklassa 21 säädetään toisen jäsenvaltion 
alueella toimivien toisen jäsenvaltion virka-
miesten siviilioikeudellisesta vastuusta va-
hingon sattuessa. Jos nämä virkamiehet toi-
mivat toisessa jäsenvaltiossa 17 artiklan mu-
kaisessa tilanteessa, heidän jäsenvaltionsa on 
vastuussa heidän toiminnassaan mahdollises-
ti aiheuttamistaan vahingoista sen jäsenvalti-
on lainsäädännön mukaisesti, jonka alueella 
he toimivat. Jos vahinkoa on aiheutunut ke-
nelle tahansa henkilölle isäntävaltion alueel-
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la, lähettävän jäsenvaltion on korvattava 
isäntävaltiolle kokonaisuudessaan ne määrät, 
jotka tämä on suorittanut vahingonkärsijöille 
tai heidän oikeudenomistajilleen. Jos vahin-
gon ovat aiheuttaneet isäntävaltion virkamie-
het, vahingon korvaaminen määräytyy niiden 
edellytysten mukaisesti, joita sovelletaan sen 
omien virkamiesten aiheuttamien vahinkojen 
korvaamiseen. 

Artiklassa 21 on säännökset myös niiden 
vahinkojen varalta, jotka ovat syntyneet 18 
artiklan mukaisissa tilanteissa. Tällöin isän-
tävaltio on vastuussa lähettävän jäsenvaltion 
virkamiesten toiminnassaan aiheuttamista 
vahingoista kansallisen lainsäädännön mu-
kaisesti. Jos tällainen vahinko aiheutuu vaka-
vasta laiminlyönnistä tai tahallisuudesta, 
isäntävaltio voi ottaa yhteyden lähettävään 
valtioon, jotta tämän korvaisi isäntävaltion 
vahingonkärsijöille tai oikeudenomistajilleen 
maksamat summat. 

Kansainvälisen rikosoikeusapulain 25 b 
§:ssä säädetään vastuusta ulkomaalaisen vir-
kamiehen aiheuttamasta vahingosta. 

Artiklan 22 mukaan virkamiehet, jotka 
toimivat toisen jäsenvaltion alueella, rinnas-
tetaan tekemiensä rikosten tai heihin kohdis-
tuvien rikosten suhteen isäntävaltion virka-
miehiin, jos mistään muusta asianomaista jä-
senvaltiota sitovasta sopimuksesta ei muuta 
johdu. Rikoslain 16 luvussa säädetään rikok-
sista viranomaisia vastaan ja sanotun luvun 
20§:n mukaan rikollisen teon kohteena voi 
olla myös sellainen ulkomainen virkamies, 
joka toimii Suomen alueella kansainvälisen 
sopimuksen tai muun kansainvälisen velvoit-
teen nojalla tarkastus-, tarkkailu-, takaa-ajo-, 
yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpi-
tämis- tai rikosten ennalta estämis- tai esitut-
kintatehtävissä. Rikoslain 40 luvun 12 §:ssä 
säädetään virkarikosten soveltamisalasta. 
Säännöksen mukaan 40 luvun 1—3, 5, 7—10 
ja 14 §:ää sovelletaan, viraltapanoseuraamus-
ta lukuun ottamatta, myös ulkomaiseen vir-
kamieheen, joka toimii Suomessa muun mu-
assa kansainvälisen sopimuksen tai muun 
kansainvälisen velvoitteen nojalla tarkastus-, 
tarkkailu-, takaa-ajo-, yleisen järjestyksen ja 
turvallisuuden ylläpitämis- tai rikosten ennal-
ta estämis- ja esitutkintatehtävissä. 

Artikla 23 säätää, että virkamiehet, jotka 
toimivat toisen jäsenvaltion alueella, ovat 

edelleen, erityisesti kurinpitosäännösten osal-
ta, omassa jäsenvaltiossaan sovellettavan 
virkasuhdelainsäädännön alaisia. 
 
6 luku Tietosuojaa koskevat yleiset 

säännökset 

Artikla 24 sisältää määritelmät käsitteille 
henkilötietojen käsittely, automaattinen ha-
kumenettely, tunnuksella varustaminen ja lu-
kitus. Henkilötietojen käsittelyllä tarkoitetaan 
kaikkea henkilötietojen käsittelyä tai käsitte-
lysarjaa riippumatta siitä, suoritetaanko se 
automaattisin menetelmin, kuten henkilötie-
tojen kerääminen, tallettaminen, järjestämi-
nen, säilyttäminen, muokkaaminen tai muut-
taminen, valikointi, haku, tutkiminen, käyttö, 
luovuttaminen toimittamalla, levittämällä tai 
asettamalla ne muutoin saataville, yhteenso-
vittaminen tai yhdistäminen sekä suojaami-
nen, poistaminen tai hävittäminen. Tietojen 
käsittelyksi katsotaan myös osuman saami-
sesta tai saamatta jäämisestä tehty ilmoitus. 
Automaattisella hakumenettelyllä tarkoite-
taan välitöntä pääsyä toisen viranomaisen au-
tomaattiseen tietokantaan tavalla, jossa ha-
kumenettelyyn vastataan täysin automaatti-
sesti. Tunnuksella varustamisella tarkoitetaan 
puheena olevassa neuvoston päätöksessä tal-
letettujen henkilötietojen merkitsemistä il-
man, että tavoitteena on niiden myöhemmän 
käsittelyn rajoittaminen. Lukituksella tarkoi-
tetaan talletettujen henkilötietojen merkitse-
mistä siten, että tavoitteena on niiden myö-
hemmän käsittelyn rajoittaminen. 

Artiklassa 25 säädetään tietosuojan tasosta. 
Artiklan mukaan kukin jäsenvaltio takaa 
kansallisessa lainsäädännössään päätöksen 
nojalla vaihdettaville tiedoille tietosuojan ta-
son, joka vastaa vähintään sitä tasoa, josta 
määrätään Euroopan neuvoston 28 päivänä 
tammikuuta 1981 tehdyssä yksilöiden suoje-
lua henkilötietojen automaattisessa käsitte-
lyssä koskevassa sopimuksessa (SopS 
36/1992) ja sen 8 päivänä marraskuuta 2001 
tehdyssä lisäpöytäkirjassa Tässä yleissopi-
muksessa määritellään ne tietosuojan perus-
periaatteet, jotka sopimuspuolet sitoutuvat 
toteuttamaan lainsäädännössään yksityisyy-
den suojaamiseksi henkilötietojen automaat-
tisessa tietojenkäsittelyssä. Lisäpöytäkirjan 
mukaan henkilötietoja voidaan siirtää valtiol-
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le tai organisaatiolle, jota tietosuojasopimuk-
sen määräykset eivät koske ainoastaan sil-
loin, kun kyseinen valtio tai organisaatio ta-
kaa tietojen siirrolle riittävän tietosuojan ta-
son.  Jäsenvaltioiden tulee noudattaa myös 
Euroopan neuvoston ministerikomitean 17 
päivänä syyskuuta 1987 jäsenvaltioille anta-
man suosituksen R (87) 15 henkilötietojen 
käytöstä poliisin toiminnassa, joka koskee 
myös tilanteita, joissa tietoja ei käsitellä au-
tomaattisesti. Artiklan 25 mukaan henkilötie-
tojen vaihtaminen voidaan aloittaa vasta sit-
ten, kun päätöksen mukaiset tietosuojasään-
nökset on pantu täytäntöön tietojen toimitta-
miseen osallistuvien jäsenvaltioiden lainsää-
dännössä. Euroopan unionin ministerineu-
vosto päättää yksimielisesti, täyttyykö tämän 
edellytys. Edellä sanottua ministerineuvoston 
vahvistamista ei kuitenkaan tarvita sellaisten 
jäsenvaltioiden osalta, jotka ovat jo aloitta-
neet päätöksessä tarkoitettujen henkilötieto-
jen vaihtamisen Prümin sopimuksen nojalla. 
Esimerkiksi Suomi on saanut luvan aloittaa 
DNA-tietojen automaattisen vertailun ja 
vaihdon Prümin sopimuksen mukaisessa me-
nettelyssä, joten ministerineuvoston vahvis-
tamista ei tältä osin enää tarvita. 

Artiklassa 26 säädetään henkilötietojen 
käyttötarkoitussidonnaisuudesta. Henkilötie-
toja saa käsitellä ainoastaan niitä tarkoituksia 
varten, joita varten ne on päätöksen mukai-
sesti toimitettu. Käsittely muita tarkoituksia 
varten on sallittu ainoastaan tiedot luovutta-
neen jäsenvaltion etukäteen antamalla luvalla 
ja tiedot vastaan ottaneen jäsenvaltion kan-
sallisen lainsäädännön mukaisesti. Suostu-
mus voidaan antaa, jos tiedot luovuttavan jä-
senvaltion kansallinen lainsäädäntö sallii tie-
tojen käsittelyn muita tarkoituksia varten. 

Artiklan 2 kohdassa säädetään DNA- ja 
sormenjälkitietojen käsittelystä. Haun tai ver-
tailun tekevä jäsenvaltio saa käsitellä sanot-
tuja tietoja ainoastaan vertailtujen DNA- ja 
sormenjälkitietojen vastaavuuden toteami-
seen tai virka- tai oikeusapupyynnön valmis-
teluun ja esittämiseen kansallisen lainsää-
dännön mukaisesti taikka 30 artiklassa tar-
koitetun sallittavuuden toteamista varten teh-
tävään kirjaamiseen. Tietokantaa hallinnoiva 
jäsenvaltio saa käsitellä sille toimitettuja 
DNA- ja sormenjälkitietoja ainoastaan sil-
loin, kun se on tarpeen vertailun suorittamis-

ta, automaattista hakuun vastaamista tai 30 
artiklassa tarkoitetun sallittavuuden toteamis-
ta varten tehtävää kirjaamista varten.  Tiedot 
on poistettava välittömästi vertailun päätyttyä 
tai automaattiseen hakuun vastaamisen jäl-
keen, jollei niiden jatkokäsittely ole tarpeen 
vastaavuuden toteamiseen tai virka- tai oike-
usapupyynnön valmisteluun ja esittämiseen 
kansallisen lainsäädännön mukaisesti. 

Tietokantaa hallinnoiva jäsenvaltio saa 
käyttää sille toimitettuja ajoneuvorekisteritie-
toja ainoastaan silloin, kun se on tarpeen au-
tomaattista hakuun vastaamista tai 30 artik-
lassa tarkoitetun sallittavuuden toteamista 
varten tehtävää kirjaamista varten. Tiedot on 
poistettava välittömästi sen jälkeen, kun on 
saatu vastaus automaattiseen hakuun, jollei 
niiden jatkokäsittely ole tarpeen 30 artiklassa 
tarkoitetun sallittavuuden toteamista varten 
tehtävää kirjaamista varten. haun tehnyt jä-
senvaltio saa käyttää vastauksena saamiaan 
tietoja ainoastaan sitä menettelyä varten, jota 
varten haku tehtiin. 

Artiklassa 27 säädetään, että lähetettyjä 
henkilötietoja saavat käsitellä ainoastaan 
toimivaltaiset viranomaiset, elimet ja tuomio-
istuimet, jotka vastaavat jostakin 26 artiklas-
sa mainitun tarkoituksen toteuttamisesta. 
Saatuja tietoja saa luovuttaa muille viran-
omaisille ainoastaan tiedot toimittaneen jä-
senvaltion ennakolta antamalla suostumuk-
sella ja tiedot vastaanottavan jäsenvaltion 
kansallisen lainsäädännön nojalla. Suomessa 
toimivaltaisia viranomaisia ovat poliisi-, tul-
li- ja rajavartioviranomaiset sekä syyttäjät ja 
tuomioistuimet. 

Artikla 28 koskee tietojen oikeellisuutta, 
ajantasaisuutta ja säilytysaikaa. Jos käy ilmi, 
että toiselle jäsenvaltiolle on toimitettu vir-
heellisiä tietoja tai tietoja, joita ei olisi saanut 
toimittaa, siitä on ilmoitettava välittömästi 
tiedot vastaanottaneille jäsenvaltioille. Näi-
den on oikaistava tai poistettava tiedot. Myös 
lähetetyt henkilötiedot on oikaistava, jos ne 
osoittautuvat virheellisiksi. Jos tiedot vas-
taanottavalla valtiolla on syytä olettaa, että 
sen vastaanottamat tiedot ovat virheellisiä tai 
että ne tulisi poistaa, sen tulee viipymättä il-
moittaa asiasta tiedot luovuttaneelle jäsenval-
tiolle. Artiklan 2 kohdan mukaan, jos rekiste-
röity henkilö kiistää jonkin tiedon oikeelli-
suuden eikä tiedon oikeellisuutta tai virheel-
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lisyyttä voida todentaa, kyseiset tiedot tulee 
varustaa tunnuksella rekisteröidyn sitä pyytä-
essä. Tunnus voidaan poistaa jäsenvaltioiden 
kansallisen lainsäädännön mukaisesti ja vain 
rekisteröidyn suostumuksella taikka toimi-
valtaisen tuomioistuimen tai riippumattoman 
tietosuojaviranomaisen päätöksellä. Poliisi-
rekisterilain 27 § säätää tietojen varustami-
sesta tunnuksella silloin, kun tiedot on todet-
tu virheelliseksi, mutta no on tarpeen säilyt-
tää edelleen rekisteröidyn, muun asianosai-
sen ti poliisin henkilöstöön kuuluvan oikeuk-
sien turvaamiseksi. Artiklan 3 kohdassa tode-
taan, että tiedot, joita ei olisi saanut toimittaa 
tai vastaanottaa, on poistettava. Ne tiedot, 
jotka on toimitettu ja vastaanotettu luvallises-
ti, on poistettava, jos ne eivät ole tarpeellisia 
tai eivät enää ole tarpeellisia siihen tarkoituk-
senne, jota varten ne toimitettiin. Jos henkilö-
tiedot on toimitettu oma-aloitteisesti, niiden 
vastaanottajan on tarkistettavan, ovatko ne 
tarpeelliset siihen tarkoitukseen, jota varten 
ne toimitettiin. Luvallisesti toimitetut ja vas-
taanotetut henkilötiedot on poistettava myös 
tiedot toimittavan jäsenvaltion kansallisessa 
lainsäädännössä säädetyn tietojen säilytyksen 
enimmäisajan päätyttyä, jos tiedot toimitta-
nut elin on ilmoittanut tiedot vastaanottavalle 
viranomaiselle tästä enimmäisajasta tietojen 
toimittamisen yhteydessä. Poistamisen sijasta 
on tehtävä tietojen lukitseminen kansallisen 
lainsäädännön mukaisesti, jos on syytä olet-
taa, että poistaminen vahingoittaisi rekiste-
röidyn etuja. Lukittuja tietoja saa toimittaa ja 
käyttää ainoastaan siihen tarkoitukseen, joka 
on estänyt niiden poistaminen. Poliisirekiste-
rilain 22 §:n 5 momentti, 23 §:n 2 momentti 
ja 26 §:n 2 momentti säätävät niistä edelly-
tyksistä, joilla tiedot voidaan lukita poistami-
sen sijaan. 

Artikla 29 koskee teknisiä ja organisatori-
sia toimenpiteitä tietosuojan ja tietoturvalli-
suuden takaamiseksi. Tiedot luovuttavien ja 
vastaanottavien elinten on taattava se, että 
henkilötiedot suojataan tehokkaasti tahatonta 
ja luvatonta hävittämistä, tahatonta häviämis-
tä, luvatonta pääsyä, luvatonta tai tahatonta 
muuttamista ja luvatonta julkistamista vas-
taan. Erillisellä neuvoston hyväksymällä täy-
täntöönpanopäätöksellä 2008/616/YOS vah-
vistetaan automaattisen hakumenettelyn tek-
niset yksityiskohdat. Ne takaavat, että tie-

tosuoja ja tietoturva toteutetaan kulloistakin 
tekniikan tasoa vastaavilla toimenpiteillä, 
jotka takaavat erityisesti tietojen luottamuk-
sellisuuden ja koskemattomuuden. Täytän-
töönpanotoimenpiteet takaavat myös sen, että 
käytettäessä verkkoja, joihin on yleinen pää-
sy, käytetään toimivaltaisten viranomaisten 
salaus- ja autentisointimenetelmiä ja että ha-
kujen luvallisuutta voidaan valvoa päätöksen 
mukaisesti. 

Artiklassa 30 säädetään kirjaamisesta ja 
dokumentoinnista sekä määritellään auto-
maattisen ja ei-automaattisen tietojen toimit-
tamisen erityissäännöt. Ei-automaattisen tie-
don luovuttaminen ja vastaanottaminen tulee 
kirjata luovuttamisen sallittavuuden toteami-
seksi. Kirjaamisen tulee käsittää luovuttami-
sen aihe, toimitetut tiedot, toimituspäivä sekä 
haun tekevän elimen ja tietokantaa hallinnoi-
van elimen nimi ja viitenumero. DNA-, sor-
menjälki- ja ajoneuvorekisteritietojen auto-
maattisen haun ja DNA-tietojen automaatti-
seen vertailun osalta artiklassa säädetään, että 
automaattisen haun ja vertailun saavat tehdä 
vain ne kansallisen yhteyspisteen virkamie-
het, jotka on erityisesti valtuutettu tähän. Lu-
ettelo näistä virkamiehistä on toimitettava 
pyynnöstä henkilötietojen valvontaviran-
omaisille ja muiden jäsenvaltioiden käyttöön. 
Automaattisen tietojen haun ja vertailun osal-
ta säädetään lisäksi, että haun tekevä elin ja 
tietokantaa hallinnoiva elin kirjaavat jokaisen 
tietojen luovuttamisen ja vastaanottamisen, 
mihin sisältyy tieto siitä, onko saatu osuma 
vai ei. Kirjaamisen tulee sisältää toimitetut 
tiedot, toimituspäivä ja tarkka ajankohta sekä 
haun tekevän elimen ja tietokantaa hallinnoi-
van elimen nimi ja viitenumero. Se elin, joka 
on tehnyt haun, kirjaa myös haun ja tiedon 
luovuttamisen aiheen sekä haun tehneen vir-
kamiehen ja haun tai lähetyksen määränneen 
virkamiehen tunnuksen. Artiklan 3 kohdassa 
velvoitetaan toimittamaan kirjatut tiedot (asi-
anomaisen) jäsenvaltion toimivaltaisille tie-
tosuojaviranomaisille näiden pyynnöstä. Kir-
jattuja tietoja saa käyttää tällöin ainoastaan 
tietosuojan valvontaan ja tietoturvallisuuden 
varmistamiseksi. Kirjatut tiedot tulee suojata 
epäasialliselta käytöltä ja muulta väärinkäy-
töltä ja ne on säilytettävä kahden vuoden 
ajan, minkä jälkeen ne on poistettava. Henki-
lötietojen luovuttamisen ja vastaanottamisen 
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oikeudellisesta valvonnasta vastaavat asian-
omaisten jäsenvaltioiden riippumattomat tie-
tosuojaviranomaiset tai tarvittaessa oikeusvi-
ranomaiset. Jokainen voi pyytää näiltä viran-
omaisilta omien henkilötietojensa käsittelyn 
laillisuuden tarkistamista. Sekä tietosuojavi-
ranomaisten että kirjaamisesta vastaavien 
elinten on tehtävä pistokokeita tietojen luo-
vuttamisen laillisuuden varmistamiseksi. 
Tarkastusten tulokset on säilytettävä 18 kuu-
kauden ajan ja sen jälkeen välittömästi pois-
tettava. Artiklassa velvoitetaan myös eri jä-
senvaltioiden tietosuojaviranomaiset toimi-
maan yhteistyössä tarkastustehtävien hoita-
miseksi. 

Artiklassa 31 säädetään rekisteröidyn oi-
keudesta tiedonsaantiin ja vahingonkorvauk-
seen. Rekisteröidyllä on kansallisen lainsää-
dännön mukaisesti annettava tämän pyynnös-
tä ilman kohtuuttomia kuluja ja yleisesti 
ymmärrettävässä muodossa ja ilman perus-
teetonta viivytystä tietoja hänen käsiteltävinä 
olevista henkilötiedoistaan, sekä niiden alku-
perästä, vastaanottajasta, aiotusta käsittely-
tarkoituksesta ja, jos kansalliset säännökset 
niin edellyttävät, käsittelyn oikeusperustasta. 
Rekisteröidyllä on oikeus myös virheellisten 
tietojen oikaisemiseen ja luvatta käsiteltyjen 
tietojen poistamiseen. Jäsenvaltioiden tulee 
myös taata, että rekisteröidyt voivat tie-
tosuojaoikeuksiensa tultua loukatuksi kään-
tyä Euroopan ihmisoikeussopimuksen 6 ar-
tiklan 1 kohdassa tarkoitetun riippumattoman 
ja puolueettoman tuomioistuimen puoleen 
sekä yksilöiden suojelusta henkilötietojen kä-
sittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikku-
vuudesta 24 päivänä lokakuuta 1995 annetun 
direktiivin 95/46/EY 28 artiklassa tarkoitetun 
riippumattoman valvontaviranomaisen puo-
leen ja että hänelle annetaan mahdollisuus 
vaatia vahingonkorvausta tai muuta korvaus-
ta. Artiklan 2 kohdassa säädetään oikeudesta 
vahingonkorvaukseen. Jos tiedot on toimitet-
tu vastaanottavaan valtioon Prüm-päätöksen 
mukaisesti, ei tiedot vastaanottanut valtio voi 
käyttää luovutettujen tietojen virheellisyyttä 
perusteena välttää kansallisen lainsäädännön 
mukainen vastuunsa vahingon kärsineeseen 
nähden. Jos tiedot vastaanottanut elin on vel-
voitettu suorittamaan vahingonkorvausta sillä 
perusteella, että se on käyttänyt virheellisesti 
toimitettuja tietoja, tiedot toimittaneen eli-

men on korvattava tiedot vastaanottaneen vi-
ranomaisen suorittama vahingonkorvaus täy-
simääräisesti. 

Artiklan 32 mukaan tiedot luovuttaneella 
jäsenvaltiolla on oikeus saada tiedot vastaan-
ottaneelta valtiolta tietoja toimitettujen tieto-
jen käsittelystä ja siitä saaduista tuloksista. 
 
7 luku Täytäntöönpanoa koskevat ja 

loppusäännökset 

Artiklan 33 mukaan neuvosto hyväksyy 
määräenemmistöllä ja Euroopan parlamenttia 
kuultuaan tämän päätöksen täytäntöön pane-
miseksi unionin tasolla tarvittavia toimenpi-
teitä. 

Artikla 34 mukaan kukin jäsenvaltio vastaa 
itse niistä kustannuksista, joita sen viran-
omaisille aiheutuu tämän päätöksen sovelta-
misesta. Jäsenvaltiot voivat erityistapauksissa 
poiketa tästä pääsäännöstä. Pääsääntö ei tar-
koita sitä, etteivätkö jäsenmaat voisi hakea 
rahoitusta esimerkiksi komission hallinnoi-
mista rahoitusohjelmista. Esityksestä aiheu-
tuu kustannuksia kansallisiin tietojärjestel-
miin tehtävistä muutostöistä. Näitä muutok-
sia on osittain tehty jo Prümin sopimuksen 
vuoksi, koska soveltamisalat ovat DNA-, 
sormenjälki- ja ajoneuvotietojen osalta samat 
molemmissa instrumenteissa. 

Koska Prüm-päätöksen tarkoituksena on 
tehostaa jäsenmaiden lainvalvontaviran-
omaisten välistä tietojen vaihtoa ja pääsyä 
toistensa tietoihin, on odotettavissa, että pää-
töksen soveltamisen myötä eri rekistereiden 
kyselymäärä nousee. Tässä vaiheessa on kui-
tenkin vaikea arvioida kasvun määrää ja sen 
johdosta aiheutuvia kustannuksia tietojärjes-
telmien ylläpidossa. 

Artiklassa 35 säädetään tämän päätöksen 
suhteesta muihin välineisiin. Kohdan 1 mu-
kaan päätöksen asiaankuuluvia säännöksiä 
tullaan soveltamaan Prümin sopimuksen vas-
taavien määräysten sijaan. Kaikkia muita 
Prümin sopimuksen määräyksiä sovelletaan 
edelleen sen sopimuspuolten kesken. Koh-
dassa 2 säädetään, että jäsenvaltiot voivat, ra-
joittamatta perustamissopimuksen VI osaston 
nojalla hyväksymiä sitoumuksia, jatkaa sel-
laisten rajat ylittäviä yhteistyötä koskevien 
kahden- tai monenvälisten sopimusten tai jär-
jestelyjen soveltamista, jotka ovat voimassa 



 HE 25/2011 vp  
  

 

24 

tämän päätöksen tekopäivänä, jos tällaiset 
sopimukset tai järjestelyt eivät ole yhteen so-
pimattomia tämän päätöksen tavoitteiden 
kanssa. Jäsenvaltiot voivat myös tämän pää-
töksen voimaan tulon jälkeen tehdä tai saat-
taa voimaan rajat ylittävää yhteistyötä kos-
kevia kahden- tai monenvälisiä sopimuksia 
tai järjestelyjä, jos niiden avulla voidaan sy-
ventää tai laajentaa tämän päätöksen tavoit-
teita. Olemassa olevat tai uudet sopimukset 
tai järjestelyt eivät saa vaikuttaa suhteisiin 
niihin jäsenvaltioihin, jotka eivät ole niiden 
osapuolia. Kohdassa 4 säädetään, että jäsen-
valtioiden on ilmoitettava neuvostolle ja ko-
missiolle neljän viikon kuluessa päätöksen 
voimaantulosta niistä olemassa olevista so-
pimuksista tai järjestelyistä, joiden sovelta-
mista halutaan jatkaa. Jäsenvaltioiden tulee 
ilmoittaa neuvostolle ja komissiolle myös 
uusista sopimuksista tai järjestelyistä kolmen 
kuukauden kulussa niiden allekirjoittamises-
ta, tai jos kyse on ennen päätöksen voimaan-
tuloa allekirjoitetuista sopimuksista, kolmen 
kuukauden kuluessa niiden voimaantulosta. 
Päätöksellä ei ole vaikutusta jäsenvaltioiden 
ja kolmansien maiden välisiin kahden- tai 
monenvälisiin sopimuksiin tai järjestelyihin. 
Päätös ei myöskään rajoita voimassa olevien 
oikeusapua tai tuomioistuinten päätösten vas-
tavuoroista tunnustamista koskevien sopi-
musten soveltamista. 

Artiklan 36 mukaan jäsenvaltioiden on to-
teutettava tarvittavat toimenpiteet päätöksen 
säännösten noudattamiseksi vuoden kuluessa 
päätöksen voimaantulosta. Päätös julkaistiin 
Euroopan unionin virallisessa lehdessä 
(EUVL) 6 päivänä elokuuta 2008. Päätös tuli 
voimaan sen 37 artiklan mukaisesti kahden-
tenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun 
se oli julkaistu EUVL:ssä eli 26 päivänä elo-
kuuta 2008. Tämän mukaisesti toimenpiteet 
on toteutettava 26 päivä elokuuta 2009 men-
nessä. Edellä olevasta poiketen päätöksen 2 
luvun säännösten osalta tarvittavat toimenpi-
teet on kuitenkin toteutettava vasta kolmen 
vuoden kuluessa päätöksen ja päätöksen täy-
täntöönpanoa koskevan neuvoston päätöksen 
voimaantulosta. Päätöksen täytäntöönpanoa 
koskeva päätös tuli voimaan samanaikaisesti 
Prüm-päätöksen kanssa. Tämän mukaisesti 2 
luvun säännösten täytäntöön panemiseksi 

tarvittavat toimenpiteet on toteutettava 26 
päivä elokuuta 2011 mennessä. 

Jäsenvaltioiden on ilmoitettava neuvoston 
pääsihteeristölle ja komissiolle, että ne ovat 
panneet täytäntöön Prüm-päätöksestä aiheu-
tuvat velvoitteet ja toimitettava päätöksen 
mukaiset ilmoitukset (36 artiklan 2 kohta). 
Samassa yhteydessä jäsenvaltio voi ilmoittaa, 
että se soveltaa välittömästi tätä päätöstä suh-
teissaan saman ilmoituksen tehneisiin jäsen-
valtioihin. Tätä esitystä kirjoitettaessa aino-
astaan Itävalta on antanut väliaikaista sovel-
tamista koskevan ilmoituksen. Jäsenvaltiot 
voivat muuttaa antamiaan ilmoituksia milloin 
tahansa neuvoston pääsihteeristölle annetta-
valla ilmoituksella. Neuvoston pääsihteeristö 
toimittaa ilmoitukset edelleen muille jäsen-
valtioille ja komissiolle. Komission tulee an-
taa neuvostolle viimeistään 28 päivänä hei-
näkuuta 2012 kertomus päätöksen täytän-
töönpanosta sekä asianmukaisia ehdotuksia 
uusiksi toimenpiteiksi. 

Artikla 37 säätää päätöksen voimaantulos-
ta. Päätös tulee voimaan 20 päivänä sen jäl-
keen, kun se on julkaistu Euroopan unionin 
virallisessa lehdessä. 
 
2  Lakiehdotusten perustelut  

2.1 Laki rajat ylittävän yhteistyön tehos-
tamisesta erityisesti terrorismin ja 
rajat ylittävän rikollisuuden torju-
miseksi koskevan päätöksen eräiden 
säännösten täytäntöönpanosta 

1 §. Lain tarkoitus. Laissa toteutetaan 
Prüm-päätöksen edellyttämät kansalliset täy-
täntöönpanotoimet. Pykälässä mainitaan 
Prüm-päätöksen viitetiedot. 

2 §. Toisen jäsenvaltion virkamiehen osal-
listuminen yhteiseen operaatioon Suomessa. 
Päätöksen 17 artiklan mukaan jäsenvaltioi-
den nimeämät toimivaltaiset viranomaiset 
voivat ottaa käyttöön yhteiset operaatiot ylei-
sen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämi-
seksi sekä rikosten torjumiseksi. Yhteisissä 
operaatioissa nimetyt virkamiehet osallistu-
vat operaatioihin toisen jäsenvaltion alueella. 
Isäntävaltio voi kansallisen lainsäädäntönsä 
mukaisesti ja lähettävän valtion suostumuk-
sella antaa toisen jäsenvaltion yhteisiin ope-
raatioihin osallistuville virkamiehille toimi-



 HE 25/2011 vp  
  

 

25 

valtuuksia tai isäntävaltion lainsäädännön 
salliessa antaa toisen jäsenvaltion virkamies-
ten käyttää lähettävän valtion lainsäädännön 
mukaisia toimivaltuuksia. Prüm-päätöksen 
yhteisiä operaatioita koskeva säännös täyden-
tää Napoli II yleissopimuksen yhteistyön eri-
tyismuotoja koskevia määräyksiä, joita ovat 
muun muassa rajojen yli tapahtuva välitön 
takaa-ajo ja tarkkailu, valvotut läpilaskut ja 
peitetoiminta. Vastaavia säännöksiä yhteis-
työn erityismuodoista sisältyy myös Schen-
genin säännöstöön. 

Toimivaltuuksia saadaan käyttää ainoas-
taan isäntävaltion virkamiesten ohjauksessa 
ja pääsääntöisesti näiden läsnä ollessa. Toi-
sen jäsenvaltion virkamiehet ovat isäntävalti-
on kansallisen lainsäädännön alaisia. Isäntä-
valtio on vastuussa heidän toimistaan. 

Päätöksen 19 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. Jäsenvaltioiden tulee 
päätöksen 36 artiklan mukaisesti ilmoittaa 
neuvoston sihteeristölle ja komissiolle siitä, 
minkälaiset aseet, ammukset ja muut varus-
teet se hyväksyy tuotavaksi omalle alueel-
leen. Päätöksen mukaan ampuma-aseita ja 
muita voimankäyttövälineitä saa käyttää vain 
hätävarjelutilanteessa. Operaatiota johtava 
isäntävaltion virkamies voi yksittäistapauk-
sessa kansallisen lainsäädännön mukaisesti 
antaa luvan käyttää ampuma-aseita ja muita 
voimankäyttövälineitä muussakin tarkoituk-
sessa. Ampuma-aseiden ja voimankäyttövä-
lineiden käyttö tapahtuu isäntävaltion lain-
säädännön mukaan. 

Toimivaltaisia viranomaisia suorittamaan 
yhteisiä operaatioita olisivat poliisi, tullivi-
ranomainen ja rajavartiomies. Poliisin toimi-
valta kattaa yhteiset operaatiot yleisen järjes-
tyksen ja turvallisuuden ylläpitämiseksi sekä 
rikosten torjumiseksi. Tulliviranomainen ja 
rajavartiomies olisivat toimivaltaisia toteut-
tamaan yhteisen operaation ainoastaan rikos-
ten torjumiseksi. Toisen valtion yhteiseen 
operaatioon osallistuvalla virkamiehellä olisi 
samanlaiset valtuudet kuin poliisimiestä 

avustavalla henkilöllä. Poliisilain 27 §:n 3 
momentti ja 46 § antavat poliisimiestä pyyn-
nöstä virkatehtävän suorittamisessa avusta-
valle henkilölle ne poliisimiehelle kuuluvat 
valtuudet, jotka poliisimies hänelle toimival-
tansa rajoissa osoittaa. Valtuuksia on käytet-
tävä poliisimiehen ohjeiden mukaisesti. 
Säännökset on tarkoitettu tilapäistarpeita var-
ten, ei suunnitelmalliseen viranomaisten yh-
teistoimintaan. Vastaavat säännökset ovat ra-
javartiolain 35 §:n 2 momentissa ja tullilain 
17 §:ssä. Rikoslain 4 luvun 4 §:n hätävarjelu-
säännökseen voi vedota myös ulkomainen 
virkamies. 

Päällystöön kuuluva poliisimies sekä pidät-
tämiseen oikeutettu virkamies rajavartiolai-
toksessa tai tullipiirin johtaja tullilaitoksessa 
voisivat antaa virkamiehelle oikeuden kantaa 
ampuma-asetta tai muuta voimankäyttövä-
linettä. Voimankäyttövälineen käyttämiseen 
muussa kuin hätävarjelutilanteessa voitaisiin 
antaa oikeus vain yksittäistapauksessa ja täl-
löinkin valtuutusta rajoittaisi vaatimus val-
tuuttajan toimivaltaan kuulumisesta eli nou-
datettaviksi tulisivat samat rajoitteet, mitä 
sovelletaan voimankäyttöön valtuuttavan 
suomalaisen poliisimiehen, rajavartiomiehen 
tai tullimiehen voimankäyttöön. Sama pää-
töksentekojärjestys on omaksuttu kansainvä-
lisen oikeusavun osalta keskinäisestä oikeus-
avusta rikosasioissa Euroopan unionin jäsen-
valtioiden välillä tehdyn yleissopimuksen 
lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten 
voimaansaattamisesta ja yleissopimuksen so-
veltamisesta 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. 

Kansallisesta säännöstöstä ja ohjeistuksista 
voidaan hakea johtoa siihen, minkälaisissa ti-
lanteissa ja miten ulkomainen viranomainen 
voi käyttää voimankäyttövälineitä toimies-
saan Suomen maaperällä. Sisäasiainministe-
riö on antanut 18 päivänä marraskuuta 2004 
asetuksen poliisin voimakeinojen käyttämi-
sestä (979/2004). Asetuksen 2 §:n mukaan 
voimakeinojen käytöllä tarkoitetaan voiman-
käyttövälineen tai fyysisen voiman käyttä-
mistä siten, että sillä pyritään vaikuttamaan 
tehtävän kohteena olevan henkilön käyttäy-
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tymiseen joko suoraan tai välillisesti. Voi-
mankäyttövälineellä tarkoitetaan sisäasiain-
ministeriön 8 päivänä syyskuuta 1995 anta-
man poliisiasetuksen (1112/1995) 18 §:n 2 
momentissa tarkoitettuja välineitä, joita po-
liisi voi virkatehtävissään käyttää. Muita 
voimankäyttövälineitä kuin ampuma-aseita 
ovat poliisin ylijohdon erikseen hyväksymät, 
vaikutuksiltaan ja ominaisuuksiltaan ampu-
ma-asetta lievemmät voimankäyttövälineet. 
Muita voimankäyttövälineitä voidaan käyttää 
säädösten sallimissa rajoissa. Kaikkien hy-
väksyttyjen välineiden yksityiskohtainen lu-
etteleminen ei ole tarkoituksenmukaista ase-
tustasolla, koska niitä tutkitaan ja kehitetään 
jatkuvasti ja niistä on annettu erillinen sisä-
asiainministeriön määräys (voima- ja suoja-
välineet), jota päivitetään tarvittaessa. 

Sisäasiainministeriön antamassa asetukses-
sa poliisin voimakeinojen käytöstä 4 §:ssä 
säädetään, että asetuksen tarkoittamia voi-
makeinoja voidaan käyttää poliisilain 27 §:n 
1 momentissa tarkoitetuissa tilanteissa. Voi-
makeinojen valinnassa ja käytössä on otetta-
va huomioon voimakeinojen käytön toden-
näköiset vaikutukset ja seuraukset niiden 
kohteena olevaan henkilöön ja erityisesti si-
vullisten turvallisuuteen. Vaikutusten ja seu-
rausten arvioinnin on oltava jatkuvaa. Anka-
rin voimakeino on ampuma-aseen käyttö.  
Ampuma-aseen käytöllä tarkoitetaan ampu-
ma-aselain (1/1998) 2 §:ssä tarkoitetun am-
puma-aseen käytöstä varoittamista, sillä uh-
kaamista ja laukauksen, myös varoituslauka-
uksen, ampumista. Ampuma-asetta voidaan 
käyttää vain silloin, kun lievempää keinoa ti-
lanteen hoitamiseksi ei ole käytettävissä ja 
kyseessä on välitöntä ja vakavaa vaaraa toi-
sen hengelle tai terveydelle aiheuttavan hen-
kilön toiminnan pysäyttäminen. Ampuma-
asetta voidaan käyttää myös kiireellistä ja 
tärkeää tehtävää suoritettaessa esineen, eläi-
men taikka kiinteän omaisuuden aiheuttaman 
esteen poistamiseksi. Ampuma-asetta ei saa 
käyttää väkijoukon hajottamiseksi tai henki-
lön paikalta poistamiseksi, ellei ampuma-
aseessa käytetä poliisiasetuksen 18 §:n 2 
momentin 4 kohdan mukaisia kaasu- tms. 
patruunoita niistä erikseen annettujen määrä-
ysten mukaisesti. Ampuma-aseen käytöstä 
yleisen kokouksen hajottamiseksi päättää 
päällystöön kuuluva poliisimies. 

Poliisin voimakeinoja ei voida asettaa eh-
dottoman tarkkaan hierarkkiseen järjestyk-
seen, koska olosuhteet ja tilanne määrittele-
vät oikean voimankeinon valinnan. Esimer-
kiksi OC-sumutin ei välttämättä sovellu lain-
kaan tuulisiin olosuhteisiin eikä sen käyttö 
ole suositeltavaa tiloissa, joissa on useita si-
vullisia (esim. sisätilat), koska sen käytöllä 
altistetaan kohdehenkilön tai kohdehenkilöi-
den lisäksi myös muita. Teleskooppipatukkaa 
ei puolestaan voida välttämättä käyttää ah-
taissa tiloissa. 

Ehdotettavia säännöksiä vastaavat aseiden 
käyttöä yhteisissä operaatioissa koskevat 
säännökset sisältyvät Prümin sopimuksen 
voimaansaattamislain 3 §:ään, joka ehdote-
taan kumottavaksi, koska Prümin sopimuk-
sen yhteisiä operaatioita koskeva määräys, 
artikla 24, korvataan neuvoston päätöksen 17 
artiklalla. Prümin sopimuksen johdosta Suo-
mi on antanut ilmoituksen, jonka mukaan se 
sallii Suomeen tuotavaksi yhteisen operaati-
on yhteydessä sellaisia ampuma-aseita, jotka 
vastaavat tehokkuudeltaan suomalaisten po-
liisien käyttämiä aseita. Lisäksi sallitaan 
muun muassa etälamauttimien, kyynelkaasu- 
ja pippurisumuttimien tuomisen ja käytön 
Suomen maaperällä. Vastaavansisältöinen 
ilmoitus on tarkoitus antaa Prüm-päätöksen 
johdosta. Ilmoituksen antaminen edellyttää 
ministeriön päätöstä. 

3 §. Toisen jäsenvaltion virkamies ajoneu-
von kuljettajana. Päätöksen 19 artiklan 3 
kohdan mukaan jos jäsenvaltion virkamiehet 
käyttävät ajoneuvoja päätöksen mukaisissa 
toimenpiteissä toisen jäsenvaltion alueella, 
he ovat samojen tieliikennesääntöjen alaisia 
kuin isäntävaltion virkamiehet, mukaan luki-
en etuajo-oikeus ja erivapaudet. Suomen alu-
eella toimivilla toisen valtion virkamiehillä 
olisi ajoneuvoa kuljettaessaan samanlaiset 
oikeudet kuin suomalaisella poliisiajoneuvon 
kuljettajalla. Tieliikennelain 6 §:n 1 momen-
tissa säädetään esteettömän kulun antamises-
ta 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 
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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. Säännös vastaa 
periaatteiltaan muutettavaksi ehdotettavaa 
pykälää Prümin sopimuksen voimaansaatta-
mislaissa. Jos suomalainen tullimies tai raja-
vartiomies johtaa operaatiota, toisen valtion 
virkamiehellä on ajoneuvoa kuljettaessaan 
tieliikennelain 25 §:n 3 momentissa ja 48 
§:ssä suomalaiselle poliisiajoneuvon kuljetta-
jalle säädetyt oikeudet. 

4 §. Asetuksenantovaltuus. Tarkempia 
säännöksiä voi olla tarpeen antaa varsinkin 
useita hallinnonaloja koskevan toiminnan 
osalta lain 2 §:ssä tarkoitetusta päätöksente-
kijästä, päätöksen 19 artiklan 2 kohdassa tar-
koitetusta toimivaltaisesta viranomaisesta, 
päätöksen 17 artiklassa tarkoitetusta toimin-
taa ohjaavasta viranomaisesta, päätöksen 4 
artiklassa, 6 artiklan 1 kohdassa, 9 artiklan 2 
kohdassa, 11 artiklan 1 kohdassa, 12 artiklas-
sa, 15 artiklassa, 16 artiklan 3 kohdassa ja 30 
artiklan 2 kohdassa tarkoitetusta yhteyspis-
teestä ja päätöksen 36 artiklassa tarkoitetusta 
päätöstä soveltavista viranomaisista sekä 
muiden tahojen informoinnista. Tarvittavat 
asetukset antaisi valtioneuvosto. 

5 §. Laki ehdotetaan tulevaksi voimaan 26 
päivänä elokuuta 2011. 
 
2.2 Laki Belgian kuningaskunnan, Sak-

san liittotasavallan, Espanjan kunin-
gaskunnan, Ranskan tasavallan, Lu-
xemburgin suurherttuakunnan, 
Alankomaiden kuningaskunnan ja 
Itävallan tasavallan välillä rajat ylit-
tävän yhteistyön tehostamisesta eri-
tyisesti terrorismin, rajat ylittävän 
rikollisuuden ja laittoman muutto-
liikkeen torjumiseksi tehdyn sopi-
muksen lainsäädännön alaan kuulu-
vien määräysten voimaansaattami-
sesta sekä sopimuksen soveltamisesta  

 

1 §. Prümin sopimus on voimaansaatettu 
sekamuotoisella voimaansaattamislailla 
(277/2007) ja valtioneuvoston asetuksella 
(664/2007). Voimaansaattamislain 1 §:ssä on 
tavanomaisen blankettisäädöksen mukaisesti 
todettu, että sopimuksen lainsäädännön alaan 
kuuluvat määräykset ovat lakina voimassa 
sellaisina kuin Suomi on niihin sitoutunut. 

Prüm-päätöksen 35 artiklan 1 kohdan mu-
kaan päätöksen asiaankuuluvia säännöksiä 
sovelletaan Prümin sopimukseen sisältyvien 
vastaavien määräysten sijasta. Kaikkia muita 
Prüm-sopimuksen määräyksiä sovelletaan 
edelleen sopimuspuolten välillä. Käytännössä 
tämä tarkoittaa sitä, että Prüm-sopimuksen 
perusteella sovellettavaksi jäävät Prüm-
päätöksen voimaantultua kaikki sopimus-
määräykset paitsi, joita vastaava säännös si-
sältyy Prüm-päätökseen ja joilla ei ole liitty-
mäkohtia päätöksessä määrättyihin asioihin. 
Esimerkiksi ampuma-aseiden käyttöä koske-
via Prümin sopimuksen määräyksiä tarvitaan 
edelleen muun muassa sopimuksen 17 artik-
lan mukaisten lennon turvahenkilöiden toi-
mintaa varten sekä sopimuksen 25 artiklan 
mukaisissa tilanteissa, joissa on tarjolla välit-
tömän vaaran uhka. Tämän vuoksi ampuma-
aselakiin ehdotetaan jätettäväksi edelleen 
säännökset edellä sanottuja tilanteita varten. 
Edelleen tietosuojaa koskevia sopimuksen 
määräyksiä tarvitaan jatkossakin sellaisen 
tiedon vaihdon osalta, joita koskevia määrä-
yksiä ei sisällytetty Prüm-päätökseen. Esi-
merkkinä voidaan mainita sopimuksen 27 ar-
tiklan mukainen pyynnöstä tapahtuva yhteis-
työ. Päätöksen perusteella sovellettavia mää-
räyksiä ovat artiklat 2—15 (DNA-, sormen-
jälki- ja ajoneuvorekisteritietojen vaihtami-
nen), 16 (toimenpiteet terrorismirikosten tor-
jumiseksi), 24 (yhteiset operaatiot), 26 (avus-
taminen joukkotapahtumissa, katastrofeissa 
ja vakavissa onnettomuuksissa), 33 artiklan 1 
kohdan 2 alakohta (henkilötiedon automaat-
tihaun määritelmä, joka liittyy ajoneuvore-
kisteritietojen hakuun) 35 artiklan 2 ja 3 koh-
tia (DNA-, sormenjälki- ja ajoneuvorekisteri-
tietoja koskeva käyttötarkoitussidonnaisuus) 
sekä 38 artiklan 2 kohta (tekniset ja organisa-
toriset toimenpiteet tietosuojan ja tietoturvan 
takaamiseksi tietojen automaattisessa haku-
menettelyssä). 



 HE 25/2011 vp  
  

 

28 

Tämän vuoksi voimaansaattamislain 1 §:ää 
on tarpeen muuttaa siten, että voimaansaat-
tamislain soveltamisalan ulkopuolelle jätet-
täisiin sopimuksen määräyksiä vastaavat 
Prüm-päätöksen säännökset. Tämä toteute-
taan yksilöimällä kyseiset säännökset voi-
maansaattamislain 1 §:ssä. 

3 §. Säännös ehdotetaan kumottavaksi, 
koska se koskee Prüm-sopimuksen 24 artik-
lan määräystä yhteisistä operaatioista, jonka 
mukaan sopimuspuolet voivat järjestää ylei-
sen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämi-
seksi sekä rikosten torjumiseksi yhteisiä par-
tioita sekä muita operaatioita jonkun sopi-
muspuolen alueella. Kyseistä sopimusmäärä-
ystä ei ole tarkoitus soveltaa enää Prüm-
päätöksen voimaantultua, vaan sen sijaan so-
velletaan vastaavaa Prüm-päätöksen 17 artik-
lan säännöstä. 

5 §. Säännöstä ehdotetaan muutettavaksi si-
ten, että siitä poistetaan viittaus sopimuksen 
24 artiklaan, joka koskee yhteisiä operaatioi-
ta. Sanotun määräyksen sijaan on tarkoitus 
soveltaa Prüm-päätöksen vastaavaa säännös-
tä 17 artiklassa. Säännökseen jää edelleen 
viittaus sopimuksen 23 artiklan 2 kohtaan, 
joka koskee yhteisiä palauttamistoimia ja 
kuljetusten hoitamista sekä viittaus sopimuk-
sen 25 artiklaan, joka koskee toimenpiteitä 
välittömän vaaran uhatessa. Viimeksi mainit-
tuja sopimusmääräyksiä ei sisällytetty Prüm-
päätökseen, joten ne ovat edelleen tarpeen. 

Laki ehdotetaan tulevaksi voimaan 26 päi-
vänä elokuuta 2011. 
 
2.3 Ampuma-aselaki 

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. Vastaava poikkeus on Prümin so-
pimuksen nojalla toimivien lennon turvahen-
kilöiden ja sellaisten toisen sopimusvaltion 
virkamiesten osalta, jotka toimivat Suomen 
alueella sopimuksen 24 artiklan mukaisissa 
yhteisissä operaatioissa tai 25 artiklan mu-

kaisissa äkillisissä tilanteissa välittömän vaa-
ran uhatessa. Viittaus Prümin sopimuksen 24 
artiklan mukaisiin yhteisiin operaatioihin eh-
dotetaan poistettavaksi ampuma-aselain 17 
§:n 3 momentista, koska operaatioista sääde-
tään Prüm-päätöksessä. Lakiehdotuksessa 
esitetään tämän vuoksi, että 2 momentti muu-
tettaisiin yhdistämällä siihen nykyinen 2 ja 3 
momentti ja 3 momentti kumottaisiin. 

Laki ehdotetaan tulevaksi voimaan 26 päi-
vänä elokuuta 2011. 
 
2.4 Laki henkilötietojen käsittelystä po-

liisitoimessa 

41 a §. Pykälään ehdotetaan otettaviksi in-
formatiiviset viittaukset keskeisiin Prüm-
päätöksen mukanaan tuomiin uusiin sääntely-
rakenteisiin. 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. Pää-
tökseen perustuvan tietojen käsittelyn osalta 
tulisivat tämän rinnalla sovellettaviksi pää-
töksessä määritellyt erityiset poistoajat, jotka 
eivät riipu siitä, mihin rekistereihin tiedot on 
talletettu. 

Päätöksen 14 artiklan 2 kohdassa säädetään 
suuriin tapahtumiin liittyvien tietojen pois-
tamisesta (enimmäissäilytysaika yksi vuosi), 
26 artiklan 2 ja 3 kohdassa automatisoituun 
DNA-profiilien hakuun ja vertailuun sekä 
sormenjälkitietojen hakuun liittyvien tietojen 
poistamisesta sekä 28 artiklan 3 kohdassa 
yleisestä tietojen säilyttämisestä (tiedot luo-
vuttavan jäsenvaltion kansallisen lainsäädän-
nön määrittämä enimmäissäilytysaika). 

Toinen viittaus koskisi lokitietojen ja val-
vontatietojen säilyttämistä ja poistamista. 
Päätöksen 30 artiklan 1 kohdan mukaan jo-
kaisesta 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 jäsenvaltion 
tietosuojaelinten käyttöön näiden sitä pyytä-
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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 jäsenvaltion tie-
tosuojaviranomaiset. 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. 

Päätöksen 31 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. 

Päätöksen 30 artiklan 5 kohtaan ja 31 artik-
lan 1 kohtaan liittyen ehdotetaan todettavak-
si, että Suomessa henkilötietojen Prüm-
päätökseen perustuvan käsittelyn lainmukai-
suuden varmistaminen tapahtuisi tietosuoja-
valtuutetun toimesta. Tämän rinnalla rekiste-

röidyllä voisi olla kansallisen lainsäädännön 
mukaisia rekisteröidylle säädettyjä oikeuksia. 

Laki ehdotetaan tulevaksi voimaan 26 päi-
vänä elokuuta 2011. 
 
2.5 Laki ajoneuvoliikennerekisteristä  

15 §. Pykälään ehdotetaan lisättäväksi sa-
manlainen lokitietojen ja valvontatietojen 
säilyttämistä ja poistamista koskeva informa-
tiivinen viittaus kuin on ehdotettu otettavaksi 
henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa 
annetun lain 41 a §:n 2 momenttiin. 

17 §. Pykälään ehdotetaan lisättäväksi sa-
manlainen lokitietojen ja valvontatietojen 
säilyttämistä ja poistamista koskeva informa-
tiivinen viittaus kuin on ehdotettu otettavaksi 
henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa 
annetun lain 41 a §:n 2 momenttiin. 

Laki ehdotetaan tulevaksi voimaan 26 päi-
vänä elokuuta 2011. 
 
3  Voimaantulo 

Päätöksen 36 artiklan 1 kohdan mukaan jä-
senmaiden on tarvittaessa saatettava päätök-
sen noudattamista koskeva kansallinen lain-
säädäntönsä voimaan 1 vuoden kuluessa pää-
töksen voimaantulosta 2 luvun säännöksiä 
lukuun ottamatta, joiden osalta määräaika on 
kolme vuotta päätöksen ja päätöksen täytän-
töönpanoa koskevan neuvoston päätöksen 
voimaantulosta. Päätös tulee voimaan päivä-
nä, jona se julkaistaan Euroopan unionin vi-
rallisessa lehdessä. Prüm-päätös ja täytän-
töönpanoa koskeva päätös tulivat voimaan 26 
päivänä elokuuta 2008. Jäsenvaltioiden on 
ilmoitettava neuvoston pääsihteeristölle ja 
komissiolle, että ne ovat panneet täytäntöön 
Prüm-päätöksestä aiheutuvat velvoitteet ja 
toimitettava päätöksen mukaiset ilmoitukset 
(36 artiklan 2 kohta). Neuvoston pääsihtee-
ristö toimittaa ilmoitukset edelleen muille jä-
senvaltioille ja komissiolle. 

Kuten edellä kappaleessa Esityksen tavoit-
teet todetaan, Prüm-päätöksessä säädetään 
kaksivaiheisesta soveltamisen aloittamisesta. 
Automaattiseen tietojenvaihtoon, jotka kos-
kevat DNA-, sormenjälki- ja ajoneuvotietoja, 
liittyviä säännöksiä sovelletaan 26 päivästä 
elokuuta 2011 ja kaikkia muita säännöksiä on 



 HE 25/2011 vp  
  

 

30 

sovellettu jo 26 päivästä elokuuta 2009 lähti-
en. 

Päätöksen ensimmäinen siirtymäaika 26 
päivä elokuuta 2009 edellyttää kansallisia 
täytäntöönpanotoimia, jotka koskevat toisen 
jäsenvaltion virkamiehen oikeutta osallistua 
Suomen maaperällä yhteiseen operaatioon 
sekä oikeuteen kantaa ja käyttää ampuma-
asetta tai muuta voimankäyttövälinettä. Kos-
ka ensimmäinen siirtymäaika on tätä esitystä 
laadittaessa jo päättynyt, esityksessä ehdote-
taan, että laki rajat ylittävän yhteistyön tehos-
tamisesta erityisesti terrorismin ja rajat ylit-
tävän rikollisuuden torjumiseksi koskevan 
päätöksen eräiden säännösten täytäntöön-
panosta, Prümin sopimuksen voimaansaatta-
mislaki, ampuma-aselakia koskeva lainmuu-
tos ja poliisirekisterilaki tulisivat voimaan 26 
päivänä elokuuta 2011. 
 
 
4  Eduskunnan suostumuksen tar-

peel l i suus 

Perustuslakivaliokunta on käsitellessään 
hallituksen esitystä laeiksi vastavuoroisen 
tunnustamisen periaatteen soveltamisesta ta-
loudellisiin seuraamuksiin tehdyn puitepää-
töksen lainsäädännön alaan kuuluvien mää-
räysten kansallisesta täytäntöönpanosta ja 
puitepäätöksen soveltamisesta sekä sakon 
täytäntöönpanosta annetun lain 1 §:n muut-
tamisesta (HE 142/2006 vp) ottanut lausun-
nossaan kantaa puitepäätöksen kansallisesta 
täytäntöönpanotavasta (PeVL 50/2006 vp). 
Perustuslakivaliokunta totesi, että puitepää-
tökset velvoittavat Euroopan unionista teh-
dyn sopimuksen VI osaston 34 artiklan mu-
kaan jäsenvaltioita saavutettavaan tulokseen 
nähden, mutta jättävät kansallisten viran-
omaisten valittavaksi muodon ja keinot. Pe-
rustuslakivaliokunta on myös todennut puite-
päätösten muistuttavan lainsäädännön har-
monisointinormeina EY:n direktiivejä (PeVL 
10/1998 vp, s. 4/II). 

Sanotussa hallituksen esityksessä ehdotet-
tiin puitepäätöksen täytäntöönpanotavaksi 
valtiosopimusten voimaansaattamisessa käy-
tetyn niin sanotun sekamuotoisen voimaan-
saattamislain kaltaista sekamuotoista täytän-
töönpanolakia. Ehdotuksen mukaan kansalli-
sella täytäntöönpanolailla säädettäisiin puite-

päätöksen lainsäädännön alaan kuuluvat 
määräykset Suomessa lakina noudatettavaksi. 
Täytäntöönpanolakia koskeva ehdotus sisälsi 
lisäksi eräitä puitepäätöksen velvoitteiden 
täytäntöönpanon ja soveltamisen kannalta 
tarpeellisia asiasisältöisiä säännöksiä. Perus-
tuslakivaliolunta totesi, että ehdotetulle täy-
täntöönpanotekniikalle ei sinänsä ole valtio-
sääntöoikeudellista estettä. EU:n oikeuden 
täytäntöönpanosääntelyn on kuitenkin valio-
kunnan mukaan täytettävä esimerkiksi yleiset 
vaatimukset perusoikeuksia koskevan säänte-
lyn täsmällisyydestä ja tarkkarajaisuudesta 
samoin kuin hyvästä lainkirjoittamistavasta 
(PeVL 9/2004 vp, s. 2—3). Muun muassa 
näiden vaatimusten vuoksi kansallisia täytän-
töönpanotoimia edellyttävät Euroopan unio-
nin säädökset tulee pääsääntöisesti sisällyttää 
kansalliseen lainsäädäntöön EU-säädösten 
asiasisältöä vastaavilla kansallisilla säännök-
sillä. Tästä huolimatta perustuslakivaliokunta 
hyväksyi esitetyn menettelytavan, koska pui-
tepäätöksen säännökset olivat siinä määrin 
yksityiskohtaisia ja tarkkoja, että niiden täy-
täntöön panemiseksi voitiin valiokunnan 
mielestä käyttää myös blankettimuotoista 
tekniikkaa. Yhdessä täytäntöönpanolakiehdo-
tuksen asiasisältöisten säännösten kanssa pui-
tepäätöksen lakina voimaan tulevat säännök-
set muodostivat perustuslakivaliokunnan nä-
kemyksen mukaan rikosprosessuaalista yh-
teistyötä sääntelevässä yhteydessä sellaisen 
kokonaisuuden, joka täyttää täytäntöön-
panosääntelylle asetettavat yleiset vaatimuk-
set. 

Vastaavaa täytäntöönpanotekniikkaa käy-
tettiin hallituksen esityksessä laiksi Euroopan 
unionin jäsenvaltioiden lainvalvontaviran-
omaisten välisen tietojen ja tiedustelutietojen 
vaihdon yksinkertaistamisesta tehdyn neu-
voston puitepäätöksen lainsäädännön alaan 
kuuluvien säännösten kansallisesta täytän-
töönpanosta ja puitepäätöksen soveltamisesta 
(HE 190/2008 vp - EV 199/2008 vp) sekä 
hallituksen esityksessä eduskunnalle laiksi 
vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen 
soveltamisesta menetetyksi tuomitsemista 
koskeviin päätöksiin tehdyn puitepäätöksen 
lainsäädännön alaan kuuluvien säännösten 
kansallisesta täytäntöönpanosta ja puitepää-
töksen soveltamisesta sekä eräiksi siihen liit-
tyviksi laeiksi (HE 47/2007 vp - EV 7/2008 
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vp), jonka osalta perustuslakivaliokunta antoi 
lausuntonsa (PeVl 23/2007 vp). Lausunnos-
saan perustuslakivaliokunta toisti edellä se-
lostetun kantansa puitepäätösten täytäntöön-
panotavasta ja hyväksyi esitetyn menettely-
tavan, mutta korosti kuitenkin sitä, että pui-
tepäätösten toimeenpano kansalliseen lain-
säädäntöön otettavin asiasisältöisin säännök-
sin on perus- ja ihmisoikeuksien turvaamisen 
ja hyvän lainkirjoittamistavan kannalta 
yleensä perustellumpaa. Myös näiden esitys-
ten osalta ehdotettu täytäntöönpanoa koskeva 
menettelytapa hyväksyttiin eduskunnassa. 

Prüm-päätös on Euroopan unionin neuvos-
ton päätöksenä suoraan voimassa olevaa oi-
keutta EU:n jäsenvaltioissa, jota ei ole tar-
peen erikseen panna täytäntöön toisin kuin 
esimerkiksi neuvoston puitepäätös, koska 
päätöksen säännökset ovat siinä määrin yksi-
tyiskohtaisia ja tarkkarajaisia, että niitä voi-
daan soveltaa sellaisinaan. Päätöksessä on 
kuitenkin joitakin säännöksiä, jotka edellyt-
tävät asiasisältöisiä kansallisia täytäntöön-
panosäännöksiä. Tällaiset säännökset koske-
vat toisen valtion virkamiehen oikeutta osal-
listua Suomen maaperällä yhteiseen operaa-
tioon (artikla 17), hänen toimivaltuuksiaan 
sekä oikeutta tässä yhteydessä kantaa ja käyt-
tää ampuma-asetta tai muuta voimankäyttö-
välinettä (artikla 19). Eduskunnalle esitetään 
hyväksyttäväksi Prüm-päätöksen täytäntöön-
panoa edellyttävät lainmuutosehdotukset 
ampuma-aselain soveltamisalaan, poliisire-
kisterilakiin ja ALR-lakiin. 

Prümin sopimus on valtiosääntöoikeudelli-
selta luonteeltaan valtiosopimus, jonka hy-
väksymiseen ja irtisanomiseen sovelletaan 
perustuslain 93 §:n 1 momentin ja 94 §:n 
säännöksiä. Perustuslakivaliokunta on katso-
nut (PeVl 18/2002 vp), että valtiosopimuksen 
kansainvälisoikeudellisen voimassaolon lak-
kauttaminen rinnastuu vaikutuksiltaan sopi-
muksen irtisanomiseen, vaikka voimassaolon 
lakkauttamisessa ei olekaan muodollisesti 
kysymys sopimuksen irtisanomisesta. Tämän 
vuoksi eduskunnan hyväksyminen on tarpeen 
myös lainsäädännön alaan kuuluvia tai muita 
eduskunnan hyväksymistä vaativia määräyk-
siä sisältävän sopimuksen lakkauttamiseen. 
Perustuslakivaliokunta on käsitellessään Eu-
ropol-sopimuksen korvaamista EU-
säännöstöllä (PeVl 32/2006 vp) pitänyt pe-

rustuslain kannalta ongelmallisena sellaista 
tilannetta, joissa kansainvälisoikeudellisen 
yleissopimuksen muodollinen voimassaolo 
lakkautettaisiin unionin päätöksen tai puite-
päätöksen nimenomaisella säännöksellä. Pe-
rustuslakivaliokunta on todennut edelleen, et-
tä valtiosääntöoikeudellisessa tarkastelussa 
olennaista on se, että Europol-
yleissopimukseen on Suomessa sitouduttu 
perustuslain 93 §:n 1 momentin ja 94 §:n 
sääntelemässä menettelyssä. Perustuslakiva-
liokunnan mielestä sopimuksen voimassa-
olon muodollinen lakkauttaminen voidaan 
hyväksyä vain samassa menettelyssä kuin it-
se sopimukseen sitoudutaan. Päätöksente-
koon ei näin ollen voida soveltaa perustuslain 
93 §:n 2 momentin ja 96 §:n säännöksiä 
unioniasioiden käsittelystä. 

Prümin sopimuksessa ja Prüm-päätöksessä 
on todettu, että Prümin sopimuksen määräyk-
siä vastaavia EU-säännöksiä sovelletaan so-
pimuksen määräysten sijaan. Prüm-päätös si-
sältää edellä kerrotuin tavoin tietyt, samansi-
sältöiset säännökset kuin mitä sopimuskin. 
Tällaisia päätöksen perusteella sovellettavia 
määräyksiä ovat artiklat 2—15 (DNA-, sor-
menjälki- ja ajoneuvorekisteritietojen vaih-
taminen), 16 (tietojen lähettäminen terroris-
mirikosten torjumiseksi), 24 (yhteiset operaa-
tiot), 26 (avustaminen joukkotapahtumissa, 
katastrofeissa ja vakavissa onnettomuuksis-
sa), 33 artiklan 1 kohdan 2 alakohta (henkilö-
tiedon automaattihaun määritelmä), 35 artik-
lan alakohdat 2 ja 3 (DNA-, sormenjälki- ja 
ajoneuvorekisteritietoja koskeva käyttötar-
koitussidonnaisuus) sekä 38 artiklan alakohta 
2 (tekniset ja organisatoriset toimenpiteet tie-
tosuojan ja tietoturvan takaamiseksi). Asialli-
sesti ei siis ole katsottava olevan kyse Prü-
min sopimuksen muuttamisesta tai osittaises-
ta kumoamisesta. Tämän vuoksi eduskunnan 
hyväksyttäväksi esitetään Prümin voimaan-
saattamislain muuttaminen siten, että lain so-
veltamisalan ulkopuolelle jätettäisiin ne so-
pimuksen määräykset, joiden sijaan tullaan 
soveltamaan Prüm-päätöksen säännöksiä. 
 
5  Suhde perustuslaki in ja  säätä-

misjärjestys  

Prüm-päätöstä on arvioitava perustuslain 1 
§:n 1 momentissa tarkoitetun Suomen täysi-
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valtaisuuden kannalta ja perusoikeuksien 
kannalta. Prüm-päätöksessä on kysymys pe-
rustuslain 1 §:n 3 momentissa tarkoitetusta 
kansainvälisestä yhteistyöstä, joka on katsot-
tava tavanomaiseksi ja myös kannatettavaksi 
(vrt. PeVL 9/2003 vp, s. 3—4 ja 21/2003 vp, 
s. 4—5 ). Täysvaltaisuussäännöstä arvioita-
essa on perustuslain esitöiden mukaan otetta-
va huomioon Suomen jäsenyys useissa kan-
sainvälisissä järjestöissä (HE 1/1998 vp, s. 
71/II) ja sitä on tarkasteltava Suomen kan-
sainvälisten velvoitteiden valossa sekä erityi-
sesti ottaen huomioon Suomen jäsenyys Eu-
roopan unionissa (HE 1/1998 vp, s. 72/II). 
Perustuslakivaliokunnan käytännön mukaan 
EU:n jäsenvaltioiden hyvin pitkällekin me-
nevät toimivaltuudet ovat perustuslain mu-
kaisia, kun niiden käyttötilanteet sijoittuvat 
Suomen alueen ulkopuolelle (PeVL 44/2002 
vp, s. 3/I). Prüm-päätöksen 17 ja 18 artiklan 
nojalla toisen jäsenmaan viranomaiset voisi-
vat toimia myös Suomen alueella ja osin sa-
malla tavalla kuin kansalliset viranomaiset 
päätöksen tarkoittamissa asioissa sekä käyt-
tää tällöin Suomen oikeudenkäyttöpiiriin ja 
siellä oleskeleviin kohdistuvaa julkista val-
taa. Perustuslakivaliokunta on katsonut, että 
tällaistakin toimivaltaa voidaan tietyin edel-
lytyksin antaa ulkomaan viranomaiselle ta-
vallisen lain säätämisjärjestyksessä (PeVL 
11/2001 vp, PeVL 21/2003 vp ja PeVL 
9/2003 vp). Toimivaltaa tulee kuitenkin täl-
löin voida pitää tavanomaisena kansainväli-
senä yhteistyömuotona ja niiden tulee vain 
vähäisessä määrin vaikuttaa valtion täysival-
taisuuteen. 

Perustuslakivaliokunta on Prümin sopimus-
ta koskevassa lausunnossaan (PeVL 56/2006 
vp) katsonut sopimuksen määräysten olevan 
Suomen perustuslain mukaisia, eikä se pitä-
nyt sopimuksen määräyksiä ongelmallisina 
Suomen täysivaltaisuuden eikä perustuslain 7 
§:ssä taatun henkilökohtaisen koskematto-
muuden ja perustuslain 10 §:n 1 momentissa 
turvatun henkilötietojen suojan ja yksityis-
elämän suojan kannalta. 

Prüm-päätöksen mukaiset viranomaisyh-
teistyön muodot voidaan pitää luonteeltaan 
vastaavina kuin edellä mainituissa perustus-
lakivaliokunnan lausunnoissa käsiteltyjä kan-
sainvälisen lainvalvontaviranomaisten väli-
sen yhteistyön muotoja ja ne ovat samansi-

sältöiset kuin Prümin sopimuksessa. Näin ol-
len päätöstä ei ole pidettävä ongelmallisena 
perustuslain kannalta. 

Prüm-päätöksen perusoikeuksiin vaikutta-
vat määräykset liittyvät tilanteisiin, joissa 
toisen jäsenvaltion virkamiehet tulevat Suo-
men maaperälle yhteisen operaation yhtey-
dessä. Tällöin toisen valtion virkamiehen 
toimenpiteet voivat merkitä puuttumista 
Suomen alueella perustuslain 7 §:ssä turvat-
tuihin henkilökohtaiseen vapauteen ja kos-
kemattomuuteen tai 10 §:ssä turvattuun yksi-
tyiselämän suojaan. Virkamiesten tulee kui-
tenkin noudattaa Suomen lainsäädäntöä ja 
suomalaisten virkamiesten ohjeita, joten täl-
laiset määräykset eivät ole ongelmallisia pe-
rusoikeusjärjestelmän kannalta. 

 Henkilötietojen suojasta on perustuslain 
10 §:n 1 momentin mukaan säädettävä lailla. 
edellytykseen laintasoisesta säätelystä kuuluu 
muun muassa vaatimus tarkkarajaisuudesta ja 
täsmällisyydestä sekä siitä, että henkilötieto-
jen luovuttaminen on suhteellisuusperiaat-
teen mukaista ja välttämätöntä hyväksyttävän 
tarkoituksen saavuttamiseksi. Perustusvalio-
kunta on todennut lausunnossaan PeVL 
56/2006 vp, sivulla 4, että sopimuksen artik-
la, joka veloittaa tietojen antamiseen, myös 
oma-aloitteisesti, sopijapuolelle terrorismiri-
kosten torjumiseksi, on muotoilultaan väljä ja 
valiokunta edellytti, että tietojen luovuttami-
seen tulee kiinnittää erityistä huomiota, kos-
ka muihin kuin todennettaviin tosiseikkoihin 
perustuvien tietojen rekisteröinti ja edelleen 
luovuttaminen saattavat muodostua rekiste-
röidyn yksityiselämän ja oikeusturvan kan-
nalta ongelmallisiksi. Valiokunta korosti sitä, 
että tietoja luovutetaan poliisin henkilörekis-
terilain 37 §:n nojalla, jonka mukaisia tieto-
jen luovuttamisen edellytyksiä ei esitetä väl-
jennettäväksi. 

Perustuslakivaliokunta on samassa lausun-
nossaan todennut myös, että sopimuksen 
mukainen DNA- ja sormenjälkitietojen haku 
ja vertailu eivät ole perustuslain 7 ja 10 §:n 
kannalta ongelmallisia, koska sopimus ei pe-
rusta poliisille tai muulle viranomaiselle itse-
näistä toimivaltaa tällaisten tietojen keräämi-
seen tai tallettamiseen vaan toimivalta mää-
räytyy kansallisen lainsäädännön mukaan. 
Valiokunnan sanotun lausunnon mukaan 
olennaista on myös se, että sopimuspuolilla 
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on pääsy vain sellaisiin DNA- ja sormenjäl-
kitiedostojen viitetietoihin, joita ei ole mah-
dollista yhdistää suoraan kehenkään henki-
löön. Tässä yhteydessä voidaan todeta, että 
DNA- ja sormenjälkitietojen vaihto on mah-
dollista jo nykyisinkin, mutta automaattinen 
tietojen vertailu tuo huomattavan teknisen 
helpotuksen nykyiseen tiedon vaihtojärjes-
telmään verrattuna.  Varsinaisten henkilötie-
tojen lähettämiseen sovelletaan kansallista 
lainsäädäntöä. Ajoneuvoihin liittyviä tietoja, 
myös varsinaisia henkilötietoja, sen sijaan 
voidaan hakea suoraan toisen jäsenmaan tie-
tojärjestelmästä. 

Edellä selostetun perusteella Prüm-päätöstä 
ei ole pidettävä ongelmallisena myöskään 
henkilötietojen suojaa koskevan perustuslain 
säännösten kannalta. 

Prümin sopimusta koskeva voimaansaat-
tamislaki ja eräät muut siihen liittyvät lait 
säädettiin tavallisessa lainsäätämisjärjestyk-
sessä (PeVL 56/2006 vp - HE 243/2006 vp). 

Hallitus katsoo, että lakiehdotukset voidaan 
näin ollen hyväksyä tavallisessa lainsäätä-
misjärjestyksessä. 
 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus-
kunnan hyväksyttäviksi seuraavat lakiehdo-
tukset: 
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Lakiehdotukset 

 
 
 

1. 

 
 

Laki 

rajat ylittävän yhteistyön tehostamisesta erityisesti terrorismin ja rajat ylittävän rikollisuu-
den torjumiseksi tehdyn neuvoston päätöksen eräiden säännösten täytäntöönpanosta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 
 
 
 
 

1 § 

Lain tarkoitus 

Tässä laissa säädetään rajat ylittävän yh-
teistyön tehostamisesta erityisesti terrorismin 
ja rajat ylittävän rikollisuuden torjumiseksi 
tehdyn neuvoston päätöksen 
(2008/615/YOS), jäljempänä Prüm-päätös, 
eräiden säännösten täytäntöönpanosta. 
 
 

2 § 

Toisen jäsenvaltion virkamiehen osallistumi-
nen yhteiseen operaatioon Suomessa 

Prüm-päätöksen 17 artiklassa tarkoitettuun 
yhteiseen operaatioon Suomessa osallistuval-
la toisen jäsenvaltion toimivaltaisella virka-
miehellä on Suomen alueella oikeus suoma-
laisen poliisimiehen ohjeiden mukaisesti 
käyttää sellaisia poliisimiehelle kuuluvia val-
tuuksia, jotka poliisimies toimivaltansa nojal-
la osoittaa. Toisen jäsenvaltion virkamiehellä 
on oikeus suomalaisen poliisimiehen ohjauk-
sessa sellaisten voimakeinojen käyttämiseen, 
joihin poliisimies toimivaltansa nojalla hänet 
valtuuttaa. 

Mitä 1 momentissa säädetään suomalaises-
ta poliisimiehestä, sovelletaan vastaavasti 

suomalaiseen rajavartiomieheen tai tullimie-
heen näiden johtaessa yhteistä operaatiota. 

Toisen jäsenvaltion yhteiseen operaatioon 
osallistuvalle virkamiehelle voidaan antaa 
oikeus kantaa Suomen alueella ampuma-
aseita ja muita voimankäyttövälineitä. Pää-
töksen oikeudesta kantaa ampuma-asetta tai 
muuta voimankäyttövälinettä tekee päällys-
töön kuuluva poliisimies tai pidättämiseen 
oikeutettu virkamies rajavartiolaitoksessa tai 
tullipiirin johtaja tullilaitoksessa. Voiman-
käyttövälinettä on oikeus käyttää vain rikos-
lain (39/1889) 4 luvun 4 §:n mukaisessa hä-
tävarjelutilanteessa ja tilanteessa, jossa polii-
simies, tullimies tai rajavartiomies toimival-
tansa nojalla yksittäistapauksessa valtuuttaa 
toisen jäsenvaltion virkamiehen voimankäyt-
tövälineen käyttämiseen. 
 
 
 

3 § 

Toisen jäsenvaltion virkamies ajoneuvon kul-
jettajana 

Toisen jäsenvaltion toimivaltaisella virka-
miehellä, joka toimii Suomen alueella Prüm-
päätöksen mukaisessa yhteistyössä, on ajo-
neuvoa kuljettaessaan tieliikennelain 
(267/1981) 6 §:n 1 momentissa, 25 §:n 3 
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momentissa ja 48 §:ssä suomalaiselle poliisi-
ajoneuvon kuljettajalle säädetyt oikeudet. 
 

4 § 

Asetuksenantovaltuus 

Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa 
tarkempia säännöksiä toimivaltaisista viran-

omaisista ja virkamiehistä sekä säätää kan-
sallisista yhteys- ja koordinaatiopisteistä. 
 

5 § 

Voimaantulo 

Tämä laki tulee voimaan    päivänä   kuuta 
20  . 

 
————— 
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2. 

 
 

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 annetun 
lain muuttamisesta 

 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan Belgian kuningaskunnan, Saksan liittotasavallan, Espanjan kuningaskunnan, 

Ranskan tasavallan, Luxemburgin suurherttuakunnan, Alankomaiden kuningaskunnan ja Itä-
vallan tasavallan välillä rajat ylittävän yhteistyön tehostamisesta erityisesti terrorismin, rajat 
ylittävän rikollisuuden ja laittoman muuttoliikkeen torjumiseksi tehdyn sopimuksen lainsää-
dännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta sekä sopimuksen soveltamisesta 
annetun lain (277/2007) 3 § sekä 

muutetaan 1 ja 5 § seuraavasti:  
 

1 § 

Sopimuksen voimaansaattaminen 

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 Prümissä 27 päivänä 
toukokuuta 2005 tehdyn sopimuksen lainsää-
dännön alaan kuuluvat määräykset ovat laki-
na voimassa sellaisina kuin Suomi on niihin 
sitoutunut lukuun ottamatta sopimuksen 2—
5, 7—10, 12—14, 16, 24 ja 26 artiklan sekä 
33 artiklan 1 kohdan 2 alakohdan, 35 artiklan 
2 ja 3 kohdan sekä 38 artiklan 2 kohdan lain-
säädännön alaan kuuluvia määräyksiä, joissa 
tarkoitetuista asioista säädetään rajat ylittä-

vän yhteistyön tehostamisesta erityisesti ter-
rorismin ja rajat ylittävän rikollisuuden tor-
jumiseksi tehdyssä neuvoston päätöksessä 
(2008/615/YOS). 
 
 

5 § 

Toisen valtion virkamies ajoneuvon kuljetta-
jana 

Sopimuksen 23 artiklan 2 kohdan tai 25 ar-
tiklan nojalla Suomen alueella toimivalla toi-
sen valtion toimivaltaisella virkamiehellä on 
ajoneuvoa kuljettaessaan tieliikennelain 
(267/1981) 6 §:n 1 momentissa, 25 §:n 3 
momentissa ja 48 §:ssä suomalaiselle poliisi-
ajoneuvon kuljettajalle säädetyt oikeudet. 

——— 
Tämä laki tulee voimaan   päivänä  kuuta 

20  . 
 
 

————— 
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3. 

 

Laki 

ampuma-aselain 17 §:n muuttamisesta 

 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan ampuma-aselain (1/1998) 17 §:n 3 momentti, sellaisena kuin se on laissa 

278/2007, ja 
muutetaan 17 §:n 2 momentti, sellaisena kuin se on laissa 151/2004, seuraavasti: 

 
 
 

17 § 

 Soveltamisalaa koskevat poikkeukset 

— — — — — — — — — — — — — —  
Tämä laki ei myöskään koske: 

 
1) keskinäisestä oikeusavusta rikosasioissa 

Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä teh-
dyn yleissopimuksen lainsäädännön alaan 
kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta 
ja yleissopimuksen soveltamisesta annetun 
lain (148/2004) 3 §:n nojalla Suomen alueel-
la toimiville toisen jäsenvaltion virkamiehille 
kuuluvien ampuma-aseiden, aseen osien, pat-
ruunoiden ja erityisen vaarallisten ammusten 
siirtoa Suomeen tai Suomesta ja hallussapi-
toa; 

 2) Belgian kuningaskunnan, Saksan liitto-
tasavallan, Espanjan kuningaskunnan, Rans-
kan tasavallan, Luxemburgin suurherttu-
akunnan, Alankomaiden kuningaskunnan ja 
Itävallan tasavallan välillä rajat ylittävän yh-
teistyön tehostamisesta erityisesti terroris-
min, rajat ylittävän rikollisuuden ja laittoman 

muuttoliikkeen torjumiseksi tehdyn sopi-
muksen 17 ja 18 artiklan nojalla Suomen 
alueella toimiville lennon turvahenkilöille tai 
25 ja 28 artiklan nojalla Suomen alueella 
toimiville toisen valtion toimivaltaisille vir-
kamiehille kuuluvien ampuma-aseiden, aseen 
osien, patruunoiden ja erityisen vaarallisten 
ammusten siirtoa Suomeen tai Suomesta ja 
hallussapitoa; 

3) rajat ylittävän yhteistyön tehostamisesta 
erityisesti terrorismin ja rajat ylittävän rikol-
lisuuden torjumiseksi tehdyn neuvoston pää-
töksen (2008/615/YOS) 17 ja 19 artiklan no-
jalla Suomen alueella toimiville toisen jäsen-
valtion toimivaltaisille virkamiehille kuulu-
vien ampuma-aseiden, aseen osien, patruu-
noiden ja erityisen vaarallisten ammusten 
siirtoa Suomeen tai Suomesta ja hallussapi-
toa. 
 
 

——— 
Tämä laki tulee voimaan    päivänä  kuuta 

20  . 
 

 
 

————— 
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4. 

 

Laki 

henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain 41 a §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain (761/2003) 41 a §, sellai-

sena kuin se on laissa 280/2007, seuraavasti: 
 
 

41 a § 

Prümin sopimukseen ja Prüm-päätökseen pe-
rustuva tietojen käsittely 

Prümin sopimuksen nojalla saadut tiedot 
poistetaan noudattaen muualla tässä laissa 
säädetyn lisäksi, mitä sopimuksen 37 artiklan 
3 kohdassa määrätään. Rajat ylittävän yhteis-
työn tehostamisesta erityisesti terrorismin ja 
rajat ylittävän rikollisuuden torjumiseksi teh-
dyn neuvoston päätöksen (2008/615/YOS), 
jäljempänä Prüm-päätös, nojalla saadut tie-
dot poistetaan noudattaen muualla tässä lais-
sa säädetyn lisäksi, mitä Prüm-päätöksen 14 
artiklan 2 kohdassa, 26 artiklan 2 ja 3 koh-
dassa sekä 28 artiklan 3 kohdassa säädetään. 

Prümin sopimukseen ja Prüm-päätökseen 
perustuvaa tietojen käsittelyä koskevat loki-
tiedot ja valvontatiedot säilytetään ja poiste-
taan noudattaen, mitä sopimuksen 39 artiklan 
4 ja 5 kohdissa määrätään ja mitä päätöksen 
30 artiklan 4 ja 5 kohdassa säädetään. 

Jokaisella on oikeus muualla tässä laissa 
säädetyn lisäksi pyytää tietosuojavaltuutettua 
varmistamaan, että häntä koskevien henkilö-
tietojen Prümin sopimukseen ja Prüm-
päätökseen perustuva käsittely tapahtuu 
lainmukaisesti. 
 

——— 
Tämä laki tulee voimaan    päivänä    kuuta 

20  . 
 

 
————— 
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5. 

Laki 

ajoneuvoliikennerekisteristä annetun lain 15 ja 17 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
lisätään ajoneuvoliikennerekisteristä annetun lain (541/2003) 15 §:ään, sellaisena kuin se on 

osaksi laeissa 859/2005 ja 276/2007, uusi 3 momentti ja 17 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi 
laeissa 403/2005, 588/2005, 276/2007 ja 281/2007, uusi 5 momentti seuraavasti: 
 

15 § 

Julkisten tietojen luovuttaminen sähköisessä 
muodossa 

— — — — — — — — — — — — — —  
Rajat ylittävän yhteistyön tehostamisesta 

erityisesti terrorismin ja rajat ylittävän rikol-
lisuuden torjumiseksi tehdyn neuvoston pää-
tökseen (2008/615/YOS), jäljempänä Prüm-
päätös, perustuvaa tietojen käsittelyä koske-
vat lokitiedot ja valvontatiedot säilytetään ja 
poistetaan noudattaen, mitä päätöksen 30 ar-
tiklan 4 ja 5 kohdassa säädetään. 
 
 
 

17 §  

Salassa pidettävät tiedot ja niiden luovutta-
minen 

— — — — — — — — — — — — — —  
Prüm-päätökseen perustuvaa tietojen käsit-

telyä koskevat lokitiedot ja valvontatiedot 
säilytetään ja poistetaan noudattaen, mitä 
päätöksen 30 artiklan 4 ja 5 kohdassa määrä-
tään. 
 

——— 
Tämä laki tulee voimaan    päivänä    kuuta 

20  . 
 

 
————— 

 
Helsingissä 9 päivänä syyskuuta 2011 

 
Tasavallan Presidentti 

TARJA HALONEN 

 
 
 
 

Sisäasiainministeri Päivi Räsänen
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Liite 
Rinnakkaistekstit 

 
 
 
 

2. 

 
 
 
 

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 annetun 
lain muuttamisesta 

 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan Belgian kuningaskunnan, Saksan liittotasavallan, Espanjan kuningaskunnan, 

Ranskan tasavallan, Luxemburgin suurherttuakunnan, Alankomaiden kuningaskunnan ja Itä-
vallan tasavallan välillä rajat ylittävän yhteistyön tehostamisesta erityisesti terrorismin, rajat 
ylittävän rikollisuuden ja laittoman muuttoliikkeen torjumiseksi tehdyn sopimuksen lainsää-
dännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta sekä sopimuksen soveltamisesta 
annetun lain (277/2007) 3 § sekä 

muutetaan 1 ja 5 § seuraavasti:  
 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

1 § 

Sopimuksen voimaansaattaminen 

Prümissä 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 

1 § 

Sopimuksen voimaansaattaminen 

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 Prümissa 27 päivänä 
toukokuuta 2005 tehdyn sopimuksen lainsää-
dännön alaan kuuluvat määräykset ovat laki-
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voimassa sellaisina kuin Suomi on niihin si-
toutunut. 
 

na voimassa sellaisina kuin Suomi on niihin 
sitoutunut lukuun ottamatta sopimuksen 2—
5, 7—10, 12—14, 16, 24 ja 26 artiklan sekä 
33 artiklan 1 kohdan 2 alakohdan, 35 artik-
lan 2 ja 3 kohdan sekä 38 artiklan 2 kohdan 
lainsäädännön alaan kuuluvia määräyksiä, 
joissa tarkoitetuista asioista säädetään rajat 
ylittävän yhteistyön tehostamisesta erityisesti 
terrorismin ja rajat ylittävän rikollisuuden 
torjumiseksi tehdyssä neuvoston päätöksessä 
(2008/615/YOS). 

 
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 kuuluvia 
valtuuksia, jotka poliisimies toimivaltansa ra-
joissa osoittaa. Toisen valtion virkamiehellä 
on oikeus suomalaisen poliisimiehen ohjauk-
sessa sellaisten voimakeinojen käyttämiseen, 
joihin poliisimies toimivaltansa nojalla 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 mukaisessa 
hätävarjelutilanteessa ja tilanteessa, jossa 
poliisimies toimivaltansa nojalla yksittäista-
pauksessa valtuuttaa toisen valtion toimival-
taisen virkamiehen voimankäyttövälineen 
käyttämiseen. 

(kumotaan) 
 
 

 
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 tielii-

5 § 

Toisen valtion virkamies ajoneuvon kuljetta-
jana 

Sopimuksen 23 artiklan 2 kohdan tai 25 ar-
tiklan nojalla Suomen alueella toimivalla toi-
sen valtion toimivaltaisella virkamiehellä on 
ajoneuvoa kuljettaessaan tieliikennelain 
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kennelain (267/1981) 6 §:n 1 momentissa, 25 
§:n 3 momentissa ja 48 §:ssä suomalaiselle 
poliisiajoneuvon kuljettajalle säädetyt oikeu-
det. 
 

(267/1981) 6 §:n 1 momentissa, 25 §:n 3 
momentissa ja 48 §:ssä suomalaiselle poliisi-
ajoneuvon kuljettajalle säädetyt oikeudet. 

——— 
Tämä laki tulee voimaan    päivänä   kuuta 

20  . 
——— 
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3. 

Laki 

ampuma-aselain 17 §:n muuttamisesta 

 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan 17 §:n 3 momentti, sellaisena kuin se on laissa 278/2007, ja 
muutetaan ampuma-aselain (1/1998) 17 §:n 2 momentti, sellaisena kuin se on laissa 

151/2004, seuraavasti: 
 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

17 § 

Soveltamisalaa koskevat poikkeukset 

— — — — — — — — — — — — — —  
Tämä laki ei myöskään koske keskinäisestä 

oikeusavusta rikosasioissa Euroopan unionin 
jäsenvaltioiden välillä tehdyn yleissopimuk-
sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräys-
ten voimaansaattamisesta ja yleissopimuksen 
soveltamisesta annetun lain (148/2004) 3 §:n 
nojalla Suomen alueella toimiville Euroopan 
unionin toisen jäsenvaltion virkamiehille kuu-
luvien ampuma-aseiden, aseen osien, patruu-
noiden ja erityisen vaarallisten ammusten siir-
toa Suomeen tai Suomesta ja hallussapitoa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17 § 

Soveltamisalaa koskevat poikkeukset 

— — — — — — — — — — — — — —  
Tämä laki ei myöskään koske: 

 
1) keskinäisestä oikeusavusta rikosasioissa 

Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä 
tehdyn yleissopimuksen lainsäädännön alaan 
kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta 
ja yleissopimuksen soveltamisesta annetun 
lain (148/2004) 3 §:n nojalla Suomen alueel-
la toimiville toisen jäsenvaltion virkamiehille 
kuuluvien ampuma-aseiden, aseen osien, pat-
ruunoiden ja erityisen vaarallisten ammusten 
siirtoa Suomeen tai Suomesta ja hallussapi-
toa; 

 2) Belgian kuningaskunnan, Saksan liitto-
tasavallan, Espanjan kuningaskunnan, Rans-
kan tasavallan, Luxemburgin suurherttu-
akunnan, Alankomaiden kuningaskunnan ja 
Itävallan tasavallan välillä rajat ylittävän yh-
teistyön tehostamisesta erityisesti terroris-
min, rajat ylittävän rikollisuuden ja laitto-
man muuttoliikkeen torjumiseksi tehdyn so-
pimuksen 17 ja 18 artiklan nojalla Suomen 
alueella toimiville lennon turvahenkilöille tai 
25 ja 28 artiklan nojalla Suomen alueella 
toimiville toisen valtion toimivaltaisille vir-
kamiehille kuuluvien ampuma-aseiden, aseen 
osien, patruunoiden ja erityisen vaarallisten 
ammusten siirtoa Suomeen tai Suomesta ja 
hallussapitoa; 

3) rajat ylittävän yhteistyön tehostamisesta 
erityisesti terrorismin ja rajat ylittävän rikol-
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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 valtion 
toimivaltaisille virkamiehille kuuluvien am-
puma-aseiden, aseen osien, patruunoiden ja 
erityisen vaarallisten ammusten siirtoa Suo-
meen tai Suomesta ja hallussapitoa. 

 
 

 
 

 

lisuuden torjumiseksi tehdyn neuvoston pää-
töksen (2008/615/YOS) 17 ja 19 artiklan no-
jalla Suomen alueella toimiville toisen jäsen-
valtion virkamiehille kuuluvien ampuma-
aseiden, aseen osien, patruunoiden ja erityi-
sen vaarallisten ammusten siirtoa Suomeen 
tai Suomesta ja hallussapitoa. 

 
(3 mom. kumotaan) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

——— 
Tämä laki tulee voimaan    päivänä    kuuta 

20  . 
——— 
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4. 

 

Laki 

henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain 41 a §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain (761/2003) 41 a §, sellai-

sena kuin se on laissa 280/2007, seuraavasti:  
 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

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 
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. 

 

41 a § 

Prümin sopimukseen ja Prüm-päätökseen 
perustuva tietojen käsittely 

Prümin sopimuksen nojalla saadut tiedot 
poistetaan noudattaen muualla tässä laissa 
säädetyn lisäksi, mitä sopimuksen 37 artiklan 
3 kohdassa määrätään. Rajat ylittävän yh-
teistyön tehostamisesta erityisesti terrorismin 
ja rajat ylittävän rikollisuuden torjumiseksi 
tehdyn neuvoston päätöksen (2008/615/YOS), 
jäljempänä Prüm-päätös, nojalla saadut tie-
dot poistetaan noudattaen muualla tässä 
laissa säädetyn lisäksi, mitä Prüm-päätöksen 
14 artiklan 2 kohdassa, 26 artiklan 2 ja 3 
kohdassa sekä 28 artiklan 3 kohdassa sääde-
tään. 

Prümin sopimukseen ja Prüm-päätökseen 
perustuvaa tietojen käsittelyä koskevat loki-
tiedot ja valvontatiedot säilytetään ja poiste-
taan noudattaen, mitä sopimuksen 39 artiklan 
4 ja 5 kohdissa määrätään ja mitä päätöksen 
30 artiklan 4 ja 5 kohdassa säädetään. 

Jokaisella on oikeus muualla tässä laissa 
säädetyn lisäksi pyytää tietosuojavaltuutettua 
varmistamaan, että häntä koskevien henkilö-
tietojen Prümin sopimukseen ja Prüm-
päätökseen perustuva käsittely tapahtuu 
lainmukaisesti. 
 

——— 
Tämä laki tulee voimaan    päivänä   kuuta 

20  .  
——— 
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5. 

 

Laki 

ajoneuvoliikennerekisteristä annetun lain 15 ja 17 §:n muuttamisesta  

 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
lisätään ajoneuvoliikennerekisteristä annetun lain (541/2003) 15 §:ään, sellaisena kuin se on 

osaksi laeissa 859/2005 ja 276/2007, uusi 3 momentti ja 17 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi 
laeissa 403/2005, 588/2005, 276/2007 ja 281/2007, uusi 5 momentti seuraavasti: 
 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

15 §  

Julkisten tietojen luovuttaminen sähköisessä 
muodossa 

Rekisteriin talletettuja henkilötietoja ja 
muita tietoja saa luovuttaa teknisen käyttöyh-
teyden avulla tai muutoin sähköisesti: 
— — — — — — — — — — — — — —  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17 § 

Salassa pidettävät tiedot ja niiden luovutta-
minen 

— — — — — — — — — — — — — —  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15 § 

Julkisten tietojen luovuttaminen sähköisessä 
muodossa 

Rekisteriin talletettuja henkilötietoja ja 
muita tietoja saa luovuttaa teknisen käyttöyh-
teyden avulla tai muutoin sähköisesti: 
— — — — — — — — — — — — — —  

Rajat ylittävän yhteistyön tehostamisesta 
erityisesti terrorismin ja rajat ylittävän rikol-
lisuuden torjumiseksi tehdyn neuvoston pää-
tökseen (2008/615/YOS), jäljempänä Prüm-
päätös, perustuvaa tietojen käsittelyä koske-
vat lokitiedot ja valvontatiedot säilytetään ja 
poistetaan noudattaen, mitä päätöksen 30 ar-
tiklan 4 ja 5 kohdassa määrätään.. 

 
17 §  

Salassa pidettävät tiedot ja niiden luovutta-
minen 

— — — — — — — — — — — — — —  
Prüm-päätökseen perustuvaa tietojen käsit-

telyä koskevat lokitiedot ja valvontatiedot 
säilytetään ja poistetaan noudattaen, mitä 
päätöksen 30 artiklan 4 ja 5 kohdassa mää-
rätään. 

——— 
Tämä laki tulee voimaan   päivänä    kuuta 

20  . 
——— 
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