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POLIISIYHTEISTYÖ

Poliisiyhteistyön tärkein väline on Euroopan poliisivirasto, Europol, joka on keskeisellä
sijalla Euroopan turvallisuusrakenteiden laajemmassa kokonaisuudessa. Yhteistyö ja
toimintalinjat ovat vielä kehitteillä, ja niissä painopiste on unionin laajuisten uhkien
ja rikosten tehokkaammassa torjunnassa. Euroopan parlamentti korostaa tässä erityisesti
perusoikeuksien ja tietosuojasääntöjen noudattamista.

OIKEUSPERUSTA

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 33 artikla (tulliyhteistyö) sekä 87,
88 ja 89 artikla

TAVOITTEET

Tehokas poliisiyhteistyö on olennainen edellytys, kun unioniin muodostetaan vapauden,
turvallisuuden ja oikeuden alue, jossa kunnioitetaan perusoikeuksia. Poliisin, tullin ja
muiden lainvalvontaviranomaisten rajatylittävällä lainvalvontayhteistyöllä pyritään rikosten
ehkäisemiseen, paljastamiseen ja tutkintaan kautta unionin. Käytännössä yhteistyötä tehdään
lähinnä vakavan rikollisuuden (järjestäytynyt rikollisuus, huumekauppa, ihmiskauppa ja
tietoverkkorikollisuus) sekä terrorismin torjumiseksi.

SAAVUTUKSET

A. Alkuvaiheet
Jäsenvaltioiden välinen poliisiyhteistyö alkoi vuonna 1976 nk. Trevi-ryhmässä, joka oli
oikeus- ja sisäasioiden ministeriöiden edustajien hallitustenvälinen verkosto. Maastrichtin
sopimuksessa määriteltiin sittemmin yhteistä etua koskevat kysymykset, joissa poliisiyhteistyö
on perusteltua. Niitä ovat terrorismi, huumausaineet ja muut kansainvälisen rikollisuuden
muodot. Sopimuksessa määrättiin myös Euroopan poliisiviraston perustamisesta, ja prosessi
aloitettiin perustamalla Europolin huumausaineyksikkö. Europol-yleissopimus allekirjoitettiin
26. heinäkuuta 1995, mutta poliisiviraston toiminta käynnistyi virallisesti vasta 1. heinäkuuta
1999, kun 2. lokakuuta 1997 tehdyllä Amsterdamin sopimuksella oli vahvistettu sen valtuuksia.
Poliisiyhteistyötä oli kuitenkin kehitetty jo ennen Europolia. Kun Schengen-alue perustettiin
vuonna 1985 ensi alkuun vain muutaman jäsenvaltion kesken, rajatylittävä poliisiyhteistyö
saattoi käytännössä alkaa (ks. myös 2.1.3 ja 5.12.4). Amsterdamin sopimuksen voimaantulon
myötä Schengenin säännöstö ja sen määräykset poliisiyhteistyöstä tulivat Euroopan unionin
oikeuden piiriin, joskin vain hallitusten välisen yhteistyön kattamaan kolmanteen pilariin.
Samoin toimittiin niiden poliisiyhteistyöhön liittyvien toimenpiteiden suhteen, jotka pieni
joukko jäsenvaltiota hyväksyi Prümin sopimuksella, jossa oli määräyksiä DNA- ja
sormenjälkitietojen sekä ajoneuvojen rekisteröintitietojen vaihdosta. Prümin sopimusta alettiin

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/fi/FTU_2.1.3.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/fi/FTU_5.12.4.pdf


Faktatietoja Euroopan unionista - 2017 2

soveltaa kokonaisuudessaan unionin tasolla, kun neuvosto oli tehnyt 23. kesäkuuta 2008 asiaa
koskevan päätöksen 2008/615/YOS.
B. Nykyiset institutionaaliset puitteet
SEUT-sopimuksella yksinkertaistettiin merkittävästi institutionaalisia puitteita.
Poliisiyhteistyöhön liittyvistä toimenpiteistä säädetään nyt pääasiassa tavallista
lainsäätämisjärjestystä noudattaen eli yhteispäätösmenettelyssä, ja unionin tuomioistuin
valvoo niitä. Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen erityispiirteitä (Yhdistynyttä
kuningaskuntaa, Irlantia ja Tanskaa koskevat poikkeukset, joista määrätään SEUT:n liitteenä
olevissa pöytäkirjoissa N:o 21 ja 22, sekä kansallisten parlamenttien etuoikeutettu asema, josta
määrätään pöytäkirjoissa N:o 1 ja 2) lukuun ottamatta poliisiyhteistyötä ja rikosoikeuden alan
oikeudellista yhteistyötä ei ole nivottu täysin osaksi yhteisön puitteita, ja ne ovat säilyttäneet
joitakin alkuperäisistä piirteistään:
— Komissio jakaa aloiteoikeuden jäsenvaltioiden kanssa edellyttäen, että aloitteen on tehnyt

neljäsosa neuvoston jäsenvaltioista (SEUT:n 76 artikla).

— Euroopan parlamenttia ainoastaan kuullaan operatiivisen yhteistyön toimenpiteistä, jotka
neuvosto hyväksyy yksimielisesti. Jos neuvostossa ei päästä yksimielisyyteen, vähintään
yhdeksän jäsenvaltiota voi aloittaa keskenään tiiviimmän yhteistyön. Tässä tapauksessa
Eurooppa-neuvosto keskeyttää prosessin, jotta asiasta voitaisiin päästä yksimielisyyteen
(ns. hätäjarrumekanismi, SEUT:n 87 artiklan 3 kohta).

— Ennen SEUT:n voimaantuloa hyväksyttyjen säädösten osalta ei aiemmin voitu aloittaa
rikkomusmenettelyä eikä ennakkoratkaisumenettelyä unionin tuomioistuimessa ennen
kuin mainitusta voimaantulosta oli kulunut viisi vuotta (SEUT:n liitteenä oleva pöytäkirja
N:o 36). Tämä määräaika täyttyi joulukuussa 2014.

C. Poliisiyhteistyön virastot ja muut elimet
1. Euroopan poliisivirasto (Europol)
Europolin tehtävänä on tehostaa kansallisten poliisiviranomaisten ja muiden vastaavien
viranomaisten toimintaa helpottamalla niiden yhteistyötä. Yhteistyön painopisteenä on
terrorismin, tietoverkkorikollisuuden, huumekaupan ja muiden kansainvälisen rikollisuuden
vakavien muotojen ehkäisy ja torjunta.
Europolista tuli 1. tammikuuta 2010 unionin virasto, jota rahoitetaan unionin talousarviosta.
Sillä on lähes 1 000 työntekijää (mm. hieman yli 200 yhteyshenkilöä) Haagin
päätoimipaikassa. Europolin tärkein päämäärä on poliisiviranomaisten välisen tietojenvaihdon
parantaminen. Tätä varten se laatii neuvoston päätöksenteon perustaksi uhkakuva-arvion
vakavasta ja järjestäytyneestä rikollisuudesta (Serious Organised Crime Threat Assessment,
SOCTA). Se laatii myös selvityksen terrorismitilanteesta ja -suuntauksista Euroopassa
(TE-SAT-selvitys). Europolilla ei ole valtuuksia toteuttaa pakkotoimia, eli se ei voi
suorittaa pidätyksiä eikä etsintöjä. Sen sijaan sen operatiivisia valtuuksia on kehitetty
vähitellen. Esimerkiksi 28. marraskuuta 2002 annetulla neuvoston säädöksellä mahdollistettiin
Europolin osallistuminen yhteisiin tutkintaryhmiin ja annettiin sille mahdollisuus pyytää
jäsenvaltioita käynnistämään rikostutkinta. Se on myös kehittänyt analyyttisia valmiuksiaan
etenkin perustamalla tammikuussa 2013 Euroopan kyberrikostorjuntakeskuksen (EC3),
joka vastaa muun muassa internetiä hyödyntävää järjestäytynyttä rikollisuutta koskevan
uhkakuva-arvion (Internet Organised Crime Threat Assessment, iOCTA) laatimisesta.
Europol on ollut EU:n lainvalvontatyön eturintamassa torjumassa uudenlaisia uhkia.
Pariisissa ja Kööpenhaminassa vuoden 2015 alussa tehtyjen terrori-iskujen jälkeen oikeus-
ja sisäasioiden neuvosto määräsi Europolin perustamaan internetsisällöstä ilmoittamista
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käsittelevän yksikön, jonka tarkoituksena on torjua terroristien propagandaa verkossa
ja muuta ääriainesten toimintaa. Uusi yksikkö aloitti toimintansa 1. heinäkuuta 2015.
Pariisissa marraskuussa 2015 tehtyjen iskujen jälkeen neuvosto laajensi Europolin
valtuuksia terrorismin torjunnassa perustamalla 1. tammikuuta 2016 uuden Euroopan
terrorismintorjuntakeskuksen, johon jäsenvaltiot lähettävät terrorismin vastaisen toiminnan
asiantuntijoita. Näin pyritään parantamaan rajatylittäviä tutkintavalmiuksia. Unioniin
suuntaavien laittomien muuttajien määrän moninkertaistuttua vuonna 2014 ja vuoden 2015
alussa Europol aloitti maaliskuussa 2015 MARE-yhteisoperaation, jolla pyritään tehostamaan
toimia ihmissalakuljetuksen ehkäisemiseksi. Se myös osallistuu tähän operaatioon toimimalla
äskettäin perustetuissa järjestelykeskuksissa ulkorajoilla (ks. 5.12.4). Europolille annettiin myös
neuvoston päätöksellä 27. maaliskuuta 2000 lupa neuvotella sopimuksia kolmansien valtioiden
ja unionin ulkopuolisten elinten kanssa. Se on tehnyt yhteistyösopimuksia esimerkiksi Interpolin
ja Yhdysvaltojen kanssa.
Komissio antoi 27. maaliskuuta 2013 Euroopan parlamentille ja neuvostolle nykyisen Europol-
päätöksen muuttamista koskevan lainsäädäntöehdotuksen, jossa ehdotettiin Europolin ja
Euroopan poliisiakatemian (CEPOL) yhdistämistä. Koska sekä neuvosto että parlamentti
hylkäsivät yhdistämisehdotuksen, se hyllytettiin. Toukokuussa 2016 parlamentti ja neuvosto
hyväksyivät uuden Europol-asetuksen[1]. Uuden asetuksen nojalla Europolin on helpompi
perustaa uusien uhkien käsittelyyn erikoistuneita yksikköjä. Siinä vahvistetaan myös olemassa
olevia yksiköitä (muun muassa edellä mainittuja terrorismintorjuntayksiköitä) koskevat
säännöt ja selkeämmät tietosuojasäännöt, ja sillä tehostetaan Europolin hallintoa ja lisätään
sen vastuuvelvollisuutta, mikä on tarkoitus saavuttaa Euroopan parlamentin ja kansalliset
parlamentit yhteen tuovan yhteisparlamentaarisen valvontaryhmän avulla.
2. Euroopan poliisiakatemia (CEPOL)
Poliisien koulutuksen tukeminen on merkittävä osa poliisiyhteistyötä. Tätä varten perustettiin
vuonna 2000 Euroopan poliisiakatemia, joka oli aluksi olemassa olevien kansallisten
koulutuslaitosten verkosto. Vuonna 2005 siitä tuli unionin virasto (20. syyskuuta 2005 tehty
neuvoston päätös 2005/681/YOS). Poliisiakatemian kotipaikka oli alun perin Ison-Britannian
Bramshillissä, mistä se siirrettiin 1. lokakuuta 2014 alkaen Budapestiin.
3. Sisäisen turvallisuuden operatiivisen yhteistyön pysyvä komitea (COSI)
Operatiivinen yhteistyö on alusta alkaen ollut poliisiyhteistyön kehittämisen kompastuskivi.
Lukuun ottamatta Europolin ansioksi luettavaa vaatimatonta edistymistä ja yhteisten
tutkintaryhmien käyttöönottoa yhteistyö rajoittui aluksi vuodesta 2000 alkaen puolivuosittain
pidettyyn Bernin klubin kokoukseen, jossa useiden Euroopan maiden tiedustelupalvelujen
päälliköt vaihtoivat vapaaehtoispohjalta tietoja vastavakoilun, järjestäytyneen rikollisuuden ja
terrorismin kaltaisilta aloilta. Tätä periaatetta kehitettiin pidemmälle Lissabonin sopimuksessa,
jossa SEUT:n 71 artikla tarjosi oikeusperustan sisäisen turvallisuuden operatiivisen yhteistyön
pysyvälle komitealle (COSI). Se perustettiin virallisesti neuvoston päätöksellä 25. helmikuuta
2010. COSIn tehtävänä on
— arvioida operatiivisen yhteistyön yleistä suuntaa ja puutteita

— esittää konkreettisia suosituksia

— avustaa neuvostoa yhteisvastuulausekkeen (SEUT:n 222 artikla) nojalla.

[1]Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/794, annettu 11. toukokuuta 2016, Euroopan unionin
lainvalvontayhteistyövirastosta (Europol) sekä neuvoston päätösten 2009/371/YOS, 2009/934/YOS, 2009/935/YOS,
2009/936/YOS ja 2009/968/YOS korvaamisesta ja kumoamisesta.

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/fi/FTU_5.12.4.pdf
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COSI ei kuitenkaan ole mikään Euroopan ”FBI”, joka voisi itse ohjata toimintaansa, eikä se
osallistu lainsäädäntään. Se toimii jäsenvaltioiden pääkaupungeista käsin, ja jäsenvaltioiden
edustajat kokoontuvat Brysselissä, jossa heitä tukevat pysyvien edustustojen oikeus- ja
sisäasioiden neuvonantajat. COSIn kokouksiin osallistuu usein edustajia muista sisäisen
turvallisuuden alan elimistä, kuten Europolista, Eurojustista (5.12.6, oikeudellinen yhteistyö
rikosoikeuden alalla) ja Frontexista (5.12.4, ulkorajojen valvonta).
4. EU INTCEN
EU:n tiedusteluanalyysikeskus (EU INTCEN) ei ole varsinaisesti poliisiyhteistyön elin, sillä se
kuuluu Euroopan ulkosuhdehallintoon. Keskus kuitenkin täydentää yhteistyötä, koska se laatii
uhkakuva-arvioita tiedustelupalvelujen, armeijan, diplomaattien ja poliisin sille toimittamien
tietojen perusteella. EU INTCEN voi myös tarjota operatiivisessa mielessä hyödyllisiä tietoja
esimerkiksi terroristien matkakohteista, motiiveista ja liikkeistä.

EUROOPAN PARLAMENTIN ROOLI

Lissabonin sopimuksen voimaantulo joulukuussa 2009 voimisti huomattavasti Euroopan
parlamentin roolia oikeus- ja sisäasioissa. Parlamentin päätöslauselmissa esille tuotu
kanta poliisiyhteistyöhön heijastaa paitsi parlamentin halua vahvistaa asemiaan myös
EU:n poliisiyhteistyön suhteellisen varhaista kehitysvaihetta. Tuohon kehitykseen liittyen
parlamentti on usein todennut, ettei sisäiseen turvallisuuteen valitettavasti ole todella
yhtenäistä lähestymistapaa. Euroopan turvallisuusagendasta 9. heinäkuuta 2015 antamassaan
päätöslauselmassa parlamentti piti valitettavana, että sen lukuisista pyynnöistä huolimatta
EU:n nykyisten välineiden tehokkuutta – myös EU:hun kohdistuvien uusien turvallisuusuhkien
valossa – ja jäljellä olevia puutteita ei ole vieläkään arvioitu. Tämä olisi kuitenkin tarpeen, jotta
voidaan varmistaa, että unionin turvallisuuspolitiikka on ”tehokasta, tarpeellista, oikeasuhteista,
yhtenäistä ja kokonaisvaltaista”. Parlamentti on myös usein varoittanut, että poliisin työssä ja
lainvalvonnassa on kyettävä löytämään oikea tasapaino turvallisuuden ja vapauden välillä.
Kuten edellä mainittiin, parlamentin toinen ensisijainen huolenaihe on ollut sen oman
aseman vakiinnuttaminen sisäisen turvallisuuden toimenpiteisiin osallistuvana toimielimenä.
Vaikka COSI on virallisesti parlamentin valvonnan ulottumattomissa, parlamentti
on hanakasti korostanut uusia toimivaltuuksiaan poliisiyhteistyön alalla. Tukholman
ohjelman väliarvioinnista 2. huhtikuuta 2014 antamassaan päätöslauselmassa se muistutti
olevansa nykyään ”täysivaltainen institutionaalinen toimija turvallisuuspolitiikan alalla”,
minkä vuoksi sen olisi oltava ratkaisevassa asemassa sisäisten turvallisuuspolitiikkojen
arvioinnissa ja määrittelyssä. Euroopan turvallisuusagendasta 9. heinäkuuta 2015
antamassaan päätöslauselmassa parlamentti vaati itselleen mahdollisuutta osallistua ”poliittisten
painopisteiden ja strategisten tavoitteiden määrittämiseen”. Parlamentti on selvästi pyrkinyt
vahvistamaan vaikutusvaltaansa sisäisen turvallisuuden politiikassa. Europolia uudistettaessa
se puolsi aktiivisesti parlamentin valvonnan lisäämistä ja tietosuojasääntöjen parantamista.
Se myös vaati, että tietojen säilyttämisestä annettu direktiivi[2] on kumottava suhteettomana,
minkä unionin tuomioistuin tekikin huhtikuussa 2014 antamassaan perustavassa tuomiossa.
Parlamentti vastusti komission ja jäsenvaltioiden voimakasta painostusta hyväksyä pikaisesti
Euroopan matkustajarekisteritietojen järjestelmä (PNR) terrorismin torjumiseksi. Parlamentti

[2]Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2006/24/EY, annettu 15. maaliskuuta 2006, yleisesti saatavilla
olevien sähköisten viestintäpalvelujen tai yleisten viestintäverkkojen yhteydessä tuotettavien tai käsiteltävien tietojen
säilyttämisestä ja direktiivin 2002/58/EY muuttamisesta.

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/fi/FTU_5.12.6.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/fi/FTU_5.12.4.pdf
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hyväksyi EU:n PNR-direktiivin[3] lopulta huhtikuussa 2016. Lopullinen teksti sisältää
parlamentin vaatimia tietosuojatakeita ja lausekkeen, jonka mukaan direktiiviä on tarkasteltava
uudelleen kaksi vuotta sen jälkeen, kun se on saatettu osaksi jäsenvaltioiden lainsäädäntöä.
Kristiina Milt
04/2017

[3]Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2016/681, annettu 27. huhtikuuta 2016,
matkustajarekisteritietojen (PNR) käytöstä terrorismirikosten ja vakavan rikollisuuden ennalta estämistä, paljastamista
ja tutkintaa sekä tällaisiin rikoksiin liittyviä syytetoimia varten.
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