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OIKEUDELLINEN YHTEISTYÖ RIKOSOIKEUDEN ALALLA

Oikeudellinen yhteistyö rikosoikeuden alalla perustuu tuomioiden ja oikeudellisten päätösten
vastavuoroisen tunnustamisen periaatteeseen, ja siihen sisältyy jäsenvaltioiden lainsäädännön
lähentämistä koskevia toimenpiteitä monella eri alalla. Lissabonin sopimus on tarjonnut
vankemman perustan rikosoikeudellisen alueen kehittämiselle, ja sopimuksella on myös
lisätty Euroopan parlamentin toimivaltaa.

OIKEUSPERUSTA

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 82–86 artikla

TAVOITTEET

Rajatarkastusten asteittainen poistaminen EU:n alueelta on helpottanut huomattavasti paitsi
unionin kansalaisten vapaata liikkuvuutta myös rikollisten toimintaa yli valtioiden rajojen.
Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueeseen sisältyy toimenpiteitä, joilla edistetään
oikeudellista yhteistyötä rikosoikeuden alalla, jotta voidaan vastata rajatylittävän rikollisuuden
aiheuttamiin haasteisiin. Lähtökohtana on vastavuoroisen tunnustamisen periaate. On
hyväksytty erityisiä toimenpiteitä, joilla torjutaan kansainvälistä rikollisuutta ja turvataan
uhrien, epäiltyjen ja vankien oikeudet koko unionissa.

SAAVUTUKSET

A. Institutionaalinen kehys
1. Lissabonin sopimus
Entisen kolmannen pilarin (poliisiyhteistyö ja oikeudellinen yhteistyö rikosasioissa)
nojalla Euroopan parlamenttia ainoastaan kuultiin. Lissabonin sopimus vahvisti
parlamentin roolia, koska sillä lisättiin tehokkuutta, vastuuvelvollisuutta ja legitiimiyttä
vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueella. Sopimuksessa otettiin yleisesti (muutamin
poikkeuksin) käyttöön yhteisömenetelmä eli yhteispäätösmenettely (nykyisin tavallinen
lainsäätämisjärjestys) parlamentin ja neuvoston välillä (neuvostossa yksimielisyyden
on korvannut määräenemmistöpäätöksenteko). Vanhasta pilarirakenteesta on luovuttu.
Kansainvälisiä sopimuksia varten on otettu käyttöön uusi hyväksyntämenettely. Entisen
kolmannen pilarin poistaminen on johtanut lainsäädäntövälineiden yhdenmukaistamiseen.
Puitepäätösten, päätösten ja yleissopimusten sijaan EU hyväksyy myös rikosoikeuden alalla
tavallisia unionin säädöksiä (asetukset, direktiivit ja päätökset).
Lissabonin sopimuksella on lisäksi vahvistettu tuomioistuimen asemaa.
Ennakkoratkaisupyyntöihin ja komission käynnistämiin rikkomusmenettelyihin sovelletaan
tavanomaisia menettelyjä. Siirtymäjärjestelyjä sovellettiin 1. joulukuuta 2014 asti niihin jo
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voimassa oleviin säädöksiin, jotka koskevat poliisiyhteistyötä ja oikeudellista yhteistyötä
rikosasioissa.
Jäsenvaltiot voivat edelleen ehdottaa lainsäädäntötoimenpiteitä, mutta nyt neljäsosan
jäsenvaltioista on tuettava aloitetta. On määrätty myös erityistoimenpiteistä, jotka koskevat
tiiviimpää yhteistyötä, vapauttavia lausekkeita ja niin sanotun hätäjarrun käyttöä. Lissabonin
sopimukseen sisältyy myös Euroopan unionin perusoikeuskirja, joka sitoo oikeudellisesti EU:ta
(ja sen toimielimiä ja muita elimiä) sekä jäsenvaltioita näiden pannessa täytäntöön unionin
lainsäädäntöä.
2. Strategiset suuntaviivat vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueella
Eurooppa-neuvosto hyväksyi joulukuussa 2009 Tampereen ohjelman (lokakuu 1999) ja Haagin
ohjelman (marraskuu 2004) jatkoksi vapauden, turvallisuuden ja oikeuden aluetta koskevan
monivuotisen ohjelman kaudeksi 2010–2014. Tätä uutta ohjelmaa kutsutaan Tukholman
ohjelmaksi. Eurooppa-neuvosto määritteli kesäkuussa 2014 hyväksymissään päätelmissä
lainsäädännön ja operatiivisen toiminnan eteenpäin viennin strategiset suuntaviivat tuleviksi
vuosiksi vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueella SEUT:n 68 artiklan mukaisesti. Yhtenä
keskeisistä tavoitteista on kehittää EU:ssa rikosasioissa tehtävää oikeudellista yhteistyötä.
Suuntaviivojen toteuttamisesta tehdään väliarviointi vuonna 2017.
B. Keskinäinen oikeusapu rikosasioissa
Neuvosto hyväksyi 29. toukokuuta 2000 keskinäisestä oikeusavusta rikosasioissa tehdyn
yleissopimuksen, jonka tavoitteena on kannustaa oikeus-, poliisi- ja tulliviranomaisten
välistä yhteistyötä unionissa täydentämällä olemassa olevien säädösten säännöksiä noudattaen
kuitenkin Euroopan ihmisoikeussopimusta vuodelta 1950. Kansainväliset järjestöt ovat
hyväksyneet lukuisia sopimuksia, kuten Euroopan neuvoston keskinäistä oikeusapua
rikosasioissa koskevan eurooppalaisen yleissopimuksen vuodelta 1959.
C. Rikosoikeudellisten päätösten vastavuoroinen tunnustaminen
Tampereella kokoontunut Eurooppa-neuvosto totesi, että vastavuoroisen tunnustamisen olisi
oltava rikosasioissa tehtävän oikeudellisen yhteistyön kulmakivi. Vastavuoroisen tunnustamisen
periaate vahvistettiin myöhemmin sekä Haagin että Tukholman ohjelmassa. Se on keskeinen
käsite Euroopan oikeudenkäyttöalueella, sillä ainoastaan vastavuoroisella tunnustamisella
voidaan ratkaista ongelmat, joita kansallisten oikeuslaitosten väliset erot aiheuttavat. Periaatteen
täysi toteutuminen on kuitenkin mahdollista vain, jos jäsenvaltioiden välillä vallitsee vahva
keskinäinen luottamus.
D. Eurooppalainen pidätysmääräys
Neuvoston 13. kesäkuuta 2002 tekemä puitepäätös eurooppalaisesta pidätysmääräyksestä
on mullistanut perinteisen luovuttamista koskevan järjestelmän, kun otettiin käyttöön
innovatiivisia sääntöjä, kuten täytäntöönpanoa koskevien kieltäytymisperusteiden
rajoittaminen, päätöksenteon siirtyminen poliittisilta päättäjiltä oikeusviranomaisille,
mahdollisuus luovuttaa täytäntöönpanosta vastaavan jäsenvaltion kansalaisia ja selkeät
määräajat kunkin eurooppalaisen pidätysmääräyksen täytäntöönpanolle. Eurooppalaisen
pidätysmääräyksen toteuttamisessa on ilmennyt joitakin vaikeuksia sekä EU:n että
kansallisella tasolla, ja puitepäätöstä on muutettu kerran vuonna 2009 oikeudenkäynteihin
vastaajan poissa ollessa sovellettavien sääntöjen osalta. Euroopan poliisivirasto (Europol),
Euroopan oikeudellisen yhteistyön yksikkö (Eurojust) ja Euroopan oikeudellinen
verkosto voivat osallistua merkittävällä tavalla toimiin, jotka liittyvät keskinäiseen
oikeusapuun ja eurooppalaisia pidätysmääräyksiä koskeviin pyyntöihin. Parlamentti
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hyväksyi 27. helmikuuta 2014 päätöslauselman suosituksista komissiolle eurooppalaisen
pidätysmääräyksen uudelleentarkastelusta.
E. Lainsäädäntöjen lähentäminen ja vähimmäissääntöjen vahvistaminen
Erot kansallisten rikoslainsäädäntöjen välillä voivat heikentää EU:n oikeudenkäyttöalueen
toimintaa. Rikoslainsäädännön lähentäminen EU:ssa voi auttaa ratkaisemaan näitä ongelmia
etenkin erityisen vakavan rajatylittävän rikollisuuden tapauksessa, mutta lähentäminen
tarkoittaa lainsäädännön mukauttamista vastaamaan yhteisiä vähimmäisvaatimuksia, ei
täydellistä yhtenäistämistä. Järjestäytynyt rikollisuus, ihmiskauppa, lasten hyväksikäyttö
ja lapsipornografia, terrorismi, talousrikollisuus (petokset, rahanpesu, korruptio),
tietoverkkorikollisuus, ympäristörikokset, väärentäminen, rasismi ja muukalaisviha ovat kaikki
aloja, joilla on hyväksytty säädöksiä tai neuvotellaan säädöksistä yhteisten määritelmien
hyväksymiseksi ja seuraamustasojen yhdenmukaistamiseksi. SEUT:n 83 artiklassa määrätään,
että parlamentti ja neuvosto voivat tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen ”säätää rikosten
ja seuraamusten määrittelyä koskevista vähimmäissäännöistä erityisen vakavan rikollisuuden
alalla, joka on rajatylittävää joko rikosten luonteen tai vaikutusten johdosta tai sen vuoksi, että
niiden torjuminen yhteisin perustein on erityisesti tarpeen”.
F. Eurojust, Euroopan oikeudellinen verkosto, yhteiset tutkintaryhmät ja Euroopan
syyttäjänvirasto
Eurojust on unionin elin, joka perustettiin vuonna 2002 neuvoston päätöksellä, jota on
sittemmin muutettu joulukuussa 2008. Eurojustin tavoitteena on edistää ja parantaa tutkinta-
ja syytetoimien koordinointia jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten välillä erityisesti
helpottamalla keskinäisen oikeusavun antamista yli rajojen sekä luovuttamispyyntöjen ja
eurooppalaisten pidätysmääräysten täytäntöönpanoa. Lissabonin sopimuksessa määrätään,
että ”unionin taloudellisia etuja vahingoittavien rikosten torjumiseksi neuvosto voi
erityistä lainsäätämisjärjestystä noudattaen annetuilla asetuksilla perustaa Eurojustin pohjalta
Euroopan syyttäjänviraston”. Lisäksi sopimuksessa määrätään mahdollisuudesta laajentaa
syyttäjänviraston toimivaltuuksia koskemaan rajatylittävää vakavaa rikollisuutta. Komissio
esitti 17. heinäkuuta 2013 lainsäädäntöehdotuksia Euroopan syyttäjänviraston perustamiseksi ja
Eurojustin uudistamiseksi siten, että siitä tulee Euroopan unionin rikosoikeudellisen yhteistyön
virasto. Neuvottelut ovat osoittautuneet varsin monimutkaisiksi, ja 16 jäsenvaltiota ilmoitti
huhtikuussa 2017 aikomuksestaan käynnistää tiiviimpi yhteistyö Euroopan syyttäjänviraston
perustamiseksi.
Kesäkuussa 1998 perustettiin rikosoikeuden alan Euroopan oikeudellinen verkosto (EJN)
oikeudellisen yhteistyön parantamiseksi jäsenvaltioiden välillä. EJN:n tavoitteena on auttaa
kansallisia tuomareita ja syyttäjiä toteuttamaan tutkinta- ja syytetoimia yli rajojen.
Tampereen Eurooppa-neuvosto kehotti perustamaan yhteisiä tutkintaryhmiä huume- ja
ihmiskaupan sekä terrorismin torjumiseksi. Toukokuussa 2000 tehdyssä keskinäistä oikeusapua
rikosasioissa koskevassa yleissopimuksessa määrätään myös yhteisten tutkintaryhmien
perustamisesta. Neuvosto teki kesäkuussa 2002 yhteisiä tutkintaryhmiä koskevan
puitepäätöksen. Vähintään kaksi jäsenvaltiota voi perustaa yhteisen tutkintaryhmän, johon voi
kuulua myös Europolin ja Eurojustin edustajia. Yhteisten tutkintaryhmien kehitystyö on vielä
kesken.
G. Prosessuaaliset oikeudet
Epäiltyjen ja syytettyjen henkilöiden oikeus oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin
on perusoikeus. Komission vuonna 2004 esittämä alkuperäinen ehdotus neuvoston
puitepäätökseksi rikosoikeudenkäynneissä noudatettavista menettelyllisistä takeista torjuttiin
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kansallisten valtuuskuntien eriävien näkemysten vuoksi. Marraskuussa 2009 neuvosto hyväksyi
etenemissuunnitelman epäiltyjen tai syytettyjen henkilöiden prosessuaalisten oikeuksien
vahvistamiseksi ja kehotti komissiota tekemään tilapäisiä toimenpiteitä koskevia ehdotuksia.
Etenemissuunnitelmassa eriteltiin seuraavat kuusi tärkeintä alaa, joilla lainsäädäntö- tai
muut aloitteet ovat toivottavia: kääntäminen ja tulkkaus, tietojen antaminen oikeuksista
ja syytteistä, oikeudellinen neuvonta ja oikeusapu, yhteydenpito sukulaisiin, työnantajiin
ja konsuliviranomaisiin, erityiset suojatoimet suojattomassa asemassa olevien epäiltyjen
tai syytettyjen henkilöiden osalta sekä vihreä kirja tutkintavankeudesta. Parlamentti ja
neuvosto hyväksyivät lokakuussa 2010 direktiivin 2010/64/EU oikeudesta tulkkaukseen ja
käännöksiin rikosoikeudellisissa menettelyissä. Toukokuussa 2012 parlamentti ja neuvosto
antoivat direktiivin 2012/13/EU tiedonsaantioikeudesta rikosoikeudellisissa menettelyissä
(ns. oikeuksia koskeva ilmoitus). Lokakuussa 2013 parlamentti ja neuvosto antoivat
direktiivin 2013/48/EU, joka koskee oikeutta asianajajaan rikosoikeudellisissa menettelyissä
ja oikeutta ilmoittaa pidätyksestä. Kesäkuussa 2011 komissio julkaisi vihreän kirjan EU:n
rikosoikeuden soveltamisesta vapaudenmenetykseen liittyvissä kysymyksissä. Parlamentti
laatii parhaillaan valiokunta-aloitteista mietintöä vankilajärjestelmistä ja -oloista EU:ssa.
Joulukuussa 2011 parlamentti hyväksyi päätöslauselman, jossa vaaditaan yhteisiä sääntöjä
säilöönoton edellytyksistä. Komissio esitti 27. marraskuuta 2013 lainsäädäntöehdotuksia
koskevan paketin, jolla täydennetään menettelyllisiä takeita koskevaa etenemissuunnitelmaa.
Maaliskuussa 2016 parlamentti ja neuvosto antoivat direktiivin (EU) 2016/343 eräiden
syyttömyysolettamaan liittyvien näkökohtien ja läsnäoloa oikeudenkäynnissä koskevan
oikeuden lujittamisesta rikosoikeudellisissa menettelyissä. Toukokuussa 2016 parlamentti ja
neuvosto antoivat direktiivin (EU) 2016/800 rikoksesta epäiltyjä tai syytettyjä lapsia koskevista
menettelytakeista rikosoikeudellisissa menettelyissä. Lokakuussa 2016 parlamentti ja neuvosto
antoivat direktiivin (EU) 2016/1919 oikeusavusta rikosoikeudellisissa menettelyissä epäillyille
ja syytetyille henkilöille ja eurooppalaista pidätysmääräystä koskevissa menettelyissä etsityille
henkilöille.
H. Kohti EU:n kriminaalipolitiikkaa
Syyskuussa 2011 komissio antoi tiedonannon ”Kohti EU:n kriminaalipolitiikkaa:
EU:n politiikkojen tehokkaan täytäntöönpanon varmistaminen rikosoikeuden keinoin”.
Tiedonannossa selvitetään, kuinka yhteisillä vähimmäistason rikosoikeudellisilla säännöillä
voitaisiin suojella kansalaisia tehokkaammin rikolliselta toiminnalta, ja vahvistetaan
periaatteita, joiden avulla voidaan auttaa varmistamaan, että unionin rikosoikeuden alan
lainsäädäntö on yhtenäistä ja johdonmukaista.

EUROOPAN PARLAMENTIN ROOLI

Lissabonin sopimuksella lisättiin tehokkuutta ja vastuuvelvollisuutta rikosoikeuden alalla.
Sopimuksessa otettiin yleisesti (muutamin poikkeuksin, kuten Euroopan syyttäjä) käyttöön
yhteisömenetelmä eli yhteispäätösmenettely ja määräenemmistöpäätöksenteko neuvostossa.
Vanhasta pilarirakenteesta on luovuttu. Lissabonin sopimukseen sisältyy myös perusoikeuskirja,
joka sitoo oikeudellisesti EU:ta (ja sen toimielimiä ja muita elimiä) sekä jäsenvaltioita näiden
pannessa täytäntöön unionin lainsäädäntöä. Kansainvälisiä sopimuksia varten on otettu käyttöön
uusi hyväksyntämenettely.
Parlamentti on antanut päätöslauselmia useista rikosasioissa tehtävää oikeudellista
yhteistyötä koskevista aiheista, kuten toimivaltaristiriitojen ratkaisemisesta, valvontatoimista
tutkintavankeuden vaihtoehtona, oikeudenkäynnin jälkeisistä valvontatoimista,
rikosoikeudellisen menettelyn siirtämisestä, eurooppalaisesta pidätysmääräyksestä ja
todisteiden luovuttamismääräyksestä, Eurojustista, Euroopan oikeudellisesta verkostosta,
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päätöksistä, jotka on tehty syytetyn ollessa poissa oikeudenkäynnistä, ympäristörikollisuudesta,
terrorismista, järjestäytyneestä rikollisuudesta ja sähköisestä oikeudenkäytöstä,
ihmiskaupasta, lasten seksuaalisesta hyväksikäytöstä ja lapsipornografiasta, eurooppalaisesta
suojelumääräyksestä ja rikosten uhrien oikeuksia, tukemista ja suojelua koskevista
vähimmäisvaatimuksista. Toukokuussa 2009 parlamentti antoi EU:n rikosoikeudellisen alueen
kehittämisestä päätöslauselman, johon sisältyi myös suositus neuvostolle. Toukokuussa
2012 se antoi valiokunta-aloitteiseen mietintöön perustuvan päätöslauselman EU:n
lähestymistavasta rikosoikeuteen. Siinä pohdittiin, millaisilla perusteilla voidaan määritellä,
onko unionin rikosoikeuden alan lainsäädäntö tarpeen, ja kuinka voitaisiin huolehtia
rikosoikeuden yhtenäisyydestä ja johdonmukaisuudesta. Lokakuussa 2013 parlamentti
hyväksyi päätöslauselman järjestäytyneestä rikollisuudesta, korruptiosta ja rahanpesusta aihetta
käsittelevän erityisvaliokuntansa suositusten perusteella.
Parlamentti on äskettäin hyväksynyt päätöslauselmia direktiiviehdotuksista, jotka koskevat
rikoksen tuottaman hyödyn jäädyttämistä ja takavarikoimista, sisäpiirikauppoja ja
markkinoiden manipulointia, euron väärentämisen torjuntaa ja rahoitusjärjestelmän käytön
estämistä rahanpesutarkoituksiin sekä terrorismin rahoitukseen. Parlamentti tarkastelee
parhaillaan merkittäviä komission ehdotuksia sellaisista aiheista kuin Eurojustin uudistaminen,
Euroopan syyttäjänviraston perustaminen, unionin taloudellisiin etuihin kohdistuvien petosten
torjunta rikosoikeudellisin keinoin sekä terrorismin torjunta.
Parlamentti osallistuu vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen arviointiin ja valvontaan,
rikosoikeus mukaan lukien, Lissabonin sopimuksen mukaisesti. SEUT:n 70 artiklassa
määrätään, että ”Euroopan parlamentille sekä kansallisille parlamenteille tehdään selkoa”
sellaisen arvioinnin sisällöstä ja tuloksista, joka koskee sitä, miten jäsenvaltioiden viranomaiset
toteuttavat tässä osastossa tarkoitettuja unionin politiikkoja, erityisesti vastavuoroista
tunnustamista koskevan periaatteen soveltamista. SEUT:n 85 artiklassa puolestaan määrätään,
että Euroopan parlamentti ja kansalliset parlamentit osallistuvat ”Eurojustin toiminnan
arviointiin”. Kyseiset järjestelyt määritetään uusilla asetuksilla, jotka parlamentti ja neuvosto
antavat tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen.
Rosa Raffaelli
04/2017
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