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A L K U S A N A T

Eurojustin seitsemännessä vuosikertomuksessa esitellään Eurojustin toimintaa vuonna 2008 sekä kerrotaan 

organisaation kehityksestä ja tärkeimmistä saavutuksista vuoden aikana.  

Eurojust kehitti edelleen operatiivista toimintaansa ja vahvisti valmiuksiaan parantaa toimivaltaisten kansallisten 

viranomaisten välistä yhteistyötä vakavan rajat ylittävän rikollisuuden torjunnassa. Eurojust kehitti suhteitaan 

kansallisiin viranomaisiin ja EU:n ulkopuolisiin valtioihin sekä tehosti yhteistyötään muiden Euroopan unionin 

toimielinten, erityisesti Europolin ja OLAFin, kanssa.  

Voin ilokseni todeta, että Eurojustin kollegiolle toimitettujen tapausten määrä kasvoi kymmenen prosenttia vuo-

desta 2007 yhteensä 1 193 tapaukseen.

Neljätoista jäsenvaltiota teki vuoden 2008 alussa aloitteen Eurojustin vahvistamisesta. Aloitteen lähtökohtina 

olivat Eurojustin viisivuotisen toiminnan arviointi, Eurojustin ja Euroopan oikeudellisen verkoston tulevaisuutta 

koskeva komission tiedonanto sekä edellisessä vuosikertomuksessa esitellyt Eurojustin toimenpiteet. 

16.12.2008 tehtiin merkittävä päätös, kun ministerineuvosto hyväksyi uuden neuvoston päätöksen Eurojustin 

vahvistamisesta, jolla muutettiin Eurojustin perustamisesta 28. helmikuuta 2002 tehtyä päätöstä.  

Uudella päätöksellä pyritään Eurojustin toiminnan tehostamiseen. Päätöksen tärkeimpiä tavoitteita ovat kansal-

listen jäsenten toimivaltuuksien yhtenäistäminen, päivystysjärjestelmän luominen kiireellisten tapausten varalle, 

Eurojustin välityksellä tapahtuvan tiedonvaihdon tehostaminen ja yhteistyön vahvistaminen kansallisten jäsenten 

ja Euroopan oikeudellisen verkoston yhteyshenkilöiden sekä Eurojustin ja EU:n ulkopuolisten valtioiden ja mui-

den Euroopan unionin toimielinten ja verkostojen välillä.

Uuden päätöksen hyväksyminen on Eurojustin työn kannalta erittäin merkittävä askel.  

Vuonna 2008 Eurojustin kollegioon tuli neljä uutta kansallista jäsentä: Gérard Loubens (Ranska), Laima Čekelienė 

(Liettua), Ritva Sahavirta (Suomi) ja Aled Williams (Yhdistynyt kuningaskunta). Haluan kiittää kaikkia Eurojustin 

palveluksesta vuonna 2008 lähteneitä heidän työstään yksikön hyväksi ja samalla toivottaa heille menestystä 

uusissa tehtävissä.  

Kollegio käynnisti vuonna 2008 uuden hallintojohtajan valintaprosessin, ja tehtävään nimitettiin hiljattain jatka-

ja. Haluan kiittää entistä hallintojohtajaa Ernst Merziä sekä määräaikaista hallintojohtajaa Jaques Vosia heidän 

sitoutuneesta työstään sekä heidän Eurojustin kollegiolle antamastaan jatkuvasta tuesta.  
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Olemme saaneet paljon aikaan. Silti on vielä paljon tehtävää, jotta Eurojust pystyisi toimimaan tehokkaammin 

ja käyttämään vielä hyödyntämättä olevia voimavarojaan. Erittäin tärkeää olisi pystyä auttamaan kansallisia 

viranomaisia mahdollisimman varhaisessa vaiheessa rajat ylittävän rikollisuuden torjunnassa.  

Olen varma siitä, että Eurojustilla on nyt oikeudelliset välineet yksikön tehokkuuden parantamiseen. Uskon 

myös, että jäsenvaltioiden tuella Eurojust pystyy saavuttamaan tavoitteensa, mistä hyvänä esimerkkinä tulkoon 

olemaan uuden Eurojust-päätöksen sujuva täytäntöönpano.  

JOSÉ LUÍS LOPES DA MOTA

Eurojustin puheenjohtaja

helmikuussa 2009
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Varapuheenjohtaja Jacques Barrot 

vierailee Eurojustissa

Uusi Eurojust-päätös

Lehdistötilaisuus uudesta Eurojust-

päätöksestä, heinäkuu 2008
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1  T i i v i S T e L m ä

Tiivistelmä vuoden 2008 vuosikertomuksen pääkoh-

dista jakautuu kolmeen osaan: tapausten käsittelyyn, 

ulkosuhteisiin ja sisäisiin asioihin.

Tapausten käsittely

• Vuonna 2008 Eurojustin kollegiossa rekisteröity-

jen tapausten määrä kasvoi. Kollegiolle toimitet-

tiin 1 193 uutta tapausta, mikä on 108 tapausta 

eli kymmenen prosenttia enemmän kuin vuonna 

2007.

• Vuonna 2006 Eurojustissa otettiin käyttöön tapa-

usten tilastointi tavanomaisiksi tai vaativiksi sekä 

ryhdyttiin luokittelemaan tapauksia Eurojust-

päätöksen tavoitteiden mukaisesti. Luokittelussa 

otettiin huomioon, että yksittäisen tapauksen 

toimittamisella Eurojustille on voinut olla usei-

ta tavoitteita. Tavanomaisten, vaativien ja eri 

tavoitteiden mukaisesti luokiteltujen tapausten 

osuudet vastasivat vuonna 2008 edellisten vuosi-

en lukuja. 

• Vuonna 2008 Eurojust järjesti 132 koordinaatio-

kokousta, joihin osallistui kansallisia viranomaisia. 

Kokouksista 110 järjestettiin Eurojustin tiloissa ja 

22 jäsenvaltioissa. Koordinaatiokokousten määrä 

kasvoi selvästi vuodesta 2007, jolloin kokouksia 

järjestettiin 91.

• Eurojustissa vuonna 2008 rekisteröidyt tapaukset 

olivat 50:tä eri rikoslajia. Kuten vuonna 2007, 

suurimmassa osassa tapauksia oli kyse huu-

mausainerikoksesta ja omaisuuteen tai yleiseen 

etuun kohdistuvista rikoksista ja petoksista.  

• Eurojust järjesti oikeusviranomaisille kokouksen, 

jonka aiheina olivat OCTAn tärkeimmät tavoitteet 

ja syytetoimenpiteet rajat ylittävissä rikoksissa.  

Kokousraportti jätettiin neuvostolle toukokuussa 

2008. 

• Eurojust osallistui vuonna 2008 kuuden uuden 

Europolin analyysitietokannan (Analysis Work 

File, AWF) toimintaan. Näin ollen yhteistyötä teh-

dään tällä hetkellä 12 analyysitietokannan osalta. 

Tapausten käsittelyä Europolin kanssa kehitettiin 

edelleen. Eurojust käsitteli vuonna 2008 aikai-

sempaa enemmän Europol- ja OLAF-yhteistyötä 

sisältäneitä tapauksia. Yhteistyömuodoista erityi-

sesti Europolin ja OLAFin osallistuminen koordi-

naatiokokouksiin kasvoi. Europol on ollut mukana 

30 tapauksessa ja osallistunut 24 koordinaatio-

kokoukseen. OLAF-yhteistyötä tehtiin viidessä 

tapauksessa, ja OLAF osallistui kolmeen koordi-

naatiokokoukseen.    

• Vuonna 2008 tehtiin 12 Eurojust-päätöksen 6(a) 

artiklan mukaista pyyntöä. Määrä kasvoi edelli-

siin vuosiin verrattuna. 

• Kansalliset jäsenet pyysivät jäsenvaltionsa kan-

sallisia viranomaisia harkitsemaan yhteisen 

tutkintaryhmän (Joint Investigation Team, JIT) 

perustamista 21 tapauksessa vuonna 2008.

• Vuonna 2008 rekisteröitiin 237 tapausta, joiden 

tarkoituksena oli edistää eurooppalaisten pidä-

tysmääräysten (European Arrest Warrant, EAW) 

täytäntöönpanoa. Määrä sisältää koordinaatiotoi-

menpiteisiin liittyvät tapaukset. Neljässä tapauk-

sessa oli kyse siitä, että useampi jäsenvaltio oli 

antanut pidätysmääräyksen samasta henkilöstä. 

Eurojustille jätettiin 28 ilmoitusta eurooppalaiseen 

pidätysmääräykseen liittyvien määräaikojen lai-

minlyönneistä. Määräajat mainitaan eurooppalai-

sesta pidätysmääräyksestä 13. kesäkuuta 2002 

annetun puitepäätöksen 17 artiklassa. 

• Eurojust kerää avoimista lähteistä tietoja terroris-

miin liittyvistä tuomioista (syyksilukevista ja hyl-

käävistä) sekä tuottaa analyysejä ja tilastotietoa. 

Neuvoston 20. syyskuuta 2005 antaman päätök-

sen mukaisesti Eurojust kannustaa jäsenvaltioita 

antamaan enemmän tietoja terrorismirikoksiin 

liittyvistä syytetoimenpiteistä ja tuomioista.

• Eurojust nimitti lapsiin kohdistuvien rikosten 

yhteyshenkilön ja perusti verkkosivuston, jossa 

on kuvaus yhteyshenkilön tehtävistä, tilastoja 

Eurojustissa käsitellyistä lapsiin kohdistuneista 

tapauksista sekä sähköpostiosoite lainvalvon-

taviranomaisten ja kansainvälisten järjestöjen 

yhteydenottoja varten.

• Neuvosto vahvisti joulukuussa 2008 päätöksen 

Eurojustin vahvistamisesta, jolla muutettiin 28. 

helmikuuta 2002 annettua Eurojust-päätöstä. 

Uuden päätöksen tavoitteena on tehokkaammin 

toimiva Eurojust. Vuosikertomuksen viidennessä 

luvussa esitellään toiminnot, joissa Eurojustin 

roolia ja valmiuksia voidaan parhaiten vahvistaa.  

• Myönteisestä kehityksestä huolimatta Eurojustin 

mahdollisuuksia auttaa kansallisia viranomaisia 
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ei hyödynnetä edelleenkään täysimääräisesti. 

Vaativien rajat ylittävien tutkinta- ja syytetoi-

menpiteiden koordinoimisessa Eurojust voisi aut-

taa kansallisia viranomaisia jo varsin varhaisessa 

vaiheessa, jolloin myös saavutettaisiin parhaat 

mahdolliset tulokset.  

• Eurojust uskoo pystyvänsä avustamaan kansal-

lisia viranomaisia vakavan rajat ylittävän rikolli-

suuden torjunnassa entistä tehokkaammin, kun 

vuoden 2002 Eurojust-päätös tulee kokonaisuu-

dessaan voimaan ja Eurojustin vahvistamisesta 

tehty uusi neuvoston päätös toimeenpannaan 

tehokkaasti.  

Ulkosuhteet

• Uusi Eurojust-päätös lujittaa Eurojustin ja 

Euroopan oikeudellisen verkoston (EJN) luot-

tamuksellisia suhteita, jotka perustuvat näiden 

elinten toiminnan toisiaan täydentävään luontee-

seen. Kahdenvälisen yhteistyön tehokkuutta on 

tarkoitus edistää edelleen.

• Eurojustin ja Europolin välillä allekirjoitettiin 

yhteisymmärryspöytäkirja, minkä jälkeen niiden 

välinen suojattu tietoverkkoyhteys saatiin operatii-

viseen käyttöön. Työryhmä tarkastelee parhaillaan 

vuonna 2004 allekirjoitettua yhteistyösopimusta 

tavoitteenaan tietojenvaihdon tehostaminen eri-

tyisesti Europolin analyysitietokantojen osalta.  

• Eurojust ja Euroopan petostentorjuntavirasto 

(OLAF) allekirjoittivat 24.9.2008 sopimuksen 

käytännön yhteistyöjärjestelyistä tehostaakseen 

yhteistyötä ja tietojenvaihtoa.  

• Eurojust solmi 27.11.2008 yhteistyösopimuksen 

Sveitsin kanssa ja 28.11.2008 entisen Jugoslavian 

tasavallan Makedonian (FYROM) kanssa.  

Sisäiset asiat

• Toukokuussa 2008 määräaikainen hallintojohtaja 

aloitti Eurojustin palveluksesta lähteneen entisen 

hallintojohtajan paikalla. Uuden vakituisen hallin-

tojohtajan valintaprosessi käynnistettiin vuoden 

2008 aikana.

• Vuoden 2008 marraskuussa 70 hallinnon työnteki-

jää muutti Haagse Veste -rakennukseen eli väliai-

kaisiin tiloihin ennen siirtymistä vakinaisiin uusiin 

tiloihin, joihin odotetaan päästävän vuonna 2014.  

• Eurojust päätti ulkoisen konsulttiyhtiön palkkaa-

misesta avustamaan Eurojustin organisaatiora-

kenteen arvioimisessa ja uudistamisessa.  

• Henkilöstöhallinnossa vuoden tärkeimpiin saavu-

tuksiin kuului avainhenkilöstöä koskevien hyvän 

henkilöstöhallinnon edellyttämien sisäisten sovel-

tamissääntöjen käyttöönotto, uuden vuosittain 

toteutettavan henkilöstöarviointijärjestelmän 

valmistelu, henkilöstösuunnitelman laadinta ja 

viimeistely sekä yksikön sisäisen koulutussuunni-

telman valmistuminen.

• Suojattu tietoverkkoyhteys otettiin käyttöön 

jäsenvaltioissa vuonna 2008.

• Eurojustin videoneuvottelutiloja parannettiin 

siten, että simultaanitulkkaus on mahdollista.  

• Schengen-tietojärjestelmän (Schengen Infor-

mation System, SIS) keskeytymätön ja asian-

mukainen käytettävyys ja hyödyntäminen ovat 

Eurojustille erittäin tärkeitä tapausten käsittelyn 

ja koordinoinnin kannalta. Eurojustin kansalliset 

jäsenet tekivät järjestelmään yhteensä 229 kyse-

lyä joulukuun 2007 ja joulukuun 2008 välisenä 

aikana.

• Tapaustenhallintajärjestelmää (Case Management 

System, CMS) kehitettiin E-POC (European Pool 

against Organised Crime) III -hankkeen tulosten 

perusteella, ja kollegion operatiivista työtä tuet-

tiin edelleen, mistä hyvänä esimerkkinä toimii 

tapausten analysointiin erikoistuneen osaston 

laajentaminen. Tapaustenhallintajärjestelmän 

uusi versio otettiin käyttöön, ja E-POC III+ -jat-

kohanke käynnistettiin järjestelmän käytettävyy-

den parantamiseksi.

• Eurojustille alun perin myönnetyn 20 miljoonan 

euron talousarvion lisäksi tehtiin 4,8 miljoonan 

euron lisätalousarvio, jolloin kokonaistalousarvio 

oli 24,8 miljoonaa euroa. Talousarviosta toteu-

tui 97 prosenttia. Euroopan parlamentti myönsi 

Eurojustin hallinnolliselle johtajalle vastuuvapau-

den vuodelta 2006.
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2  O P e R A T i i v i N e N  T O i m i N T A

Tapauksia koskevat tilastot
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Kuva 1: Tapausten määrän kehitys 2002–2008

Kuva 2: Kaikki käsitellyt tapaukset 2002–2008 
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Kuva 1: Tapausten määrän kehitys 2002–2008

Vuonna 2008 Eurojustin kansalliset jäsenet rekisteröi-

vät 1 193 tapausta, mikä merkitsee kymmenen pro-

sentin kasvua vuoteen 2007 verrattuna (1 085 tapa-

usta). Luvut osoittavat edellisten vuosien suuntauksen 

jatkuvan. Vaativien tapausten määrä on kuitenkin 

laskenut (ks. kuva 3).

Edellä mainituista 1 193 tapauksesta 1 153:ssa oli kyse 

operatiivisista kysymyksistä. Ainoastaan 40 tapausta oli 

ns. yleisiä tiedusteluja (topic), jotka liittyvät erilaisiin 

oikeuskysymyksiin tai sellaisiin käytännön asioihin, joilla ei 

ole yhteyttä kollegion operatiiviseen toimintaan.

Kuva 2: Kaikki käsitellyt tapaukset 2002–2008 

Eurojustille toimitettujen tapausten kokonaismäärä, 1 193 

tapausta vuonna 2008, ei kuvaa kansallisten jäsenten 

kokonaistyömäärää. Kuva 2 erittelee kollegion työtä tar-

kemmin, koska siinä näkyvät kaikki avoimena olevat ja 

suljetut tapaukset Eurojustin toimintavuosien aikana.

Vuoden 2008 päättyessä 1 002 tapausta vuosilta 

2003–2008 oli edelleen avoinna. Avoimista tapauksista 

700 rekisteröitiin vuonna 2008.

Kuva 3: Tavanomaiset/Vaativat tapaukset 2007–2008

Eurojust otti vuonna 2006 käyttöön uuden luokittelu-

järjestelmän, jonka mukaisesti tapaukset määritellään 

joko tavanomaisiksi tai vaativiksi. Luokittelun avulla 

Eurojustin käsittelemiä tapauksia voidaan kuvailla 

uudella tavalla. Kuva 3 osoittaa, että luokituksen 

perusteella noin 84 prosentissa Eurojustille vuonna 

2008 toimitetuista tapauksista Eurojustin osallistumi-

nen on ollut tavanomaista ja loput 16 prosenttia ovat 

edellyttäneet Eurojustilta tiiviimpää osallistumista.

Tapaukset luokitellaan tavanomaisiksi tai vaativiksi eri 

tekijöiden perusteella, joita ovat esimerkiksi juttuun 

liittyvien maiden lukumäärä, Eurojustilta pyydetyn 

avun luonne, Eurojustin toteuttamien tehtävien luon-

ne, tapaukseen osallistuvien kansallisten jäsenten 

työmäärä, rikosten vakavuus sekä tulosten saavutta-

miseen kulunut aika. Tavanomaisten ja vaativien tapa-

usten määrät heijastelevat siis jossain määrin kahden- 

ja monenvälisten tapausten määriä sekä koordinoinnin 

ja/tai yhteistyön tarvetta.  

Kuva 4: Kahdenväliset/Monenväliset tapaukset 

2007–2008

Kahdenvälisyys ei aina tarkoita tavanomaista tapaus-

ta. Myös näissä tapauksissa Eurojustin osallistuminen 

voi olla olennaisen tärkeää tutkinta- ja syytetoimen-

piteiden koordinoinnin ja edistämisen kannalta. Myös 

annettu apu voi olla luonteeltaan vaativaa. Näin ollen 

Eurojustin panos kahdenvälisissä tapauksissa voi olla 

yhtä merkittävä kuin monenvälisissä tapauksissa.

Kuvissa 5, 6 ja 7 näkyy yhteys monenvälisten ja kah-

denvälisten tapausten sekä Eurojustin tavoitteiden 

välillä. Eurojustin tavoitteet on asetettu Eurojust-

päätöksen kolmannessa artiklassa: 

1. Eurojustin tavoitteena 4 artiklassa määriteltyyn vakavaan, erityisesti järjestäytyneeseen rikolliseen toimintaan liittyvi-

en, kahta tai useampaa jäsenvaltiota koskevien tutkinta- ja syytetoimien yhteydessä on:

(a) edistää ja parantaa tutkinta- ja syytetoimien koordinointia jäsenvaltioiden toimivaltaisten kansallisten viranomaisten 

välillä jäsenvaltioissa ottaen huomioon jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten esittämät pyynnöt ja tiedot, joita perus-

sopimusten nojalla annettujen säännösten mukaisesti toimivaltaiset elimet antavat;

(b) parantaa yhteistyötä jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten välillä erityisesti helpottamalla kansainvälisten 

oikeusapupyyntöjen täyttämistä ja luovuttamispyyntöjen täytäntöönpanoa;

(c) tukea muilla tavoin jäsenvaltioiden toimivaltaisia viranomaisia näiden tutkinta- ja syytetoimien tehostamiseksi.

2. Eurojust voi tämän päätöksen yksityiskohtaisia sääntöjä noudattaen jonkin jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen 

pyynnöstä avustaa myös tutkinta- ja syytetoimissa, jotka koskevat vain tätä jäsenvaltiota ja kolmatta valtiota, jos tämän 

kanssa on tehty 27 artiklan 3 kohdan mukainen sopimus yhteistyöstä tai erityistapauksessa, jos tukea pidetään olennaise-

na.

3. Eurojust voi tämän päätöksen yksityiskohtaisia sääntöjä noudattaen jonkin jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen 

tai komission pyynnöstä avustaa myös tutkinta- ja syytetoimissa, jotka koskevat vain tätä jäsenvaltiota ja yhteisöä. (koros-

tukset lisätty)
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Kuva 3: Tavanomaiset/Vaativat tapaukset 2007–2008

Kuva 4: Kahdenväliset/Monenväliset tapaukset 2007–2008
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Kuvassa 5 näkyvät vuoden 2007–2008 tapauk-

set tavoitteiden mukaisesti eriteltyinä. Yksittäisen 

tapauksen toimittamisella Eurojustille on voinut olla 

useita tavoitteita. Tavoitteiden mukaisesti luokitel-

tujen tapausten osuudet noudattavat vuoden 2007 

osuuksia.

Kuvassa 6 esitetään monenvälisten tapausten ja 

kuvassa 7 kahdenvälisten tapausten määrät suhteessa 

Eurojust-päätöksen 3 artiklassa asetettuihin tavoittei-

siin. Monenvälisissä tapauksissa pyydetään useammin 

apua jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten 

yhteistyön koordinoimiseen.

Kansallisten jäsenten osallistuminen tapausten käsit-

telyyn Eurojustissa ilmenee kuvasta 8, jossa esitetään 

kansallisten jäsenten rekisteröimien tapausten määrä. 

Jäsenvaltioista Bulgarian, Irlannin, Italian, Kyproksen, 

Maltan ja Itävallan rekisteröimien tapausten määrä 

kasvoi 50 prosenttia tai enemmän vuonna 2008. 

Kuva 5: Tapausten luokittelu tavoitteittain 2007–2008 (Eurojust-päätöksen 3 artikla) 

Kuva 6: Monenväliset tapaukset tavoitteittain 2007–2008 (Eurojust-päätöksen 3 artikla)
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Kuva 7: Kahdenväliset tapaukset tavoitteittain 2007–2008 (Eurojust-päätöksen 3 artikla) 

Kuva 8: Pyyntöjä esittäneet maat 2007–2008
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Kuvassa 9 esitetään kansallisille jäsenille osoitettujen 

pyyntöjen määrät. Lähes kaikille jäsenvaltioille esitet-

tiin enemmän pyyntöjä vuonna 2008. Jäsenvaltioista 

Latvian, Luxemburgin, Maltan ja Slovenian rekisteröi-

mien pyyntöjen määrä kasvoi vuoden aikana 50 pro-

senttia tai enemmän.

Kuviossa 10 esitetään yleisimmät rikoslajit ja niiden 

alaryhmät (vaaleansiniset ja valkoiset pylväät).

Eurojustin käsittelemien rikoslajien rakenne vastasi 

edellisiä vuosia.  

Eurojustissa rekisteröitiin 50 eri rikoslajia vuonna 

2008. Yksi tapaus voi käsittää myös useita eri rikosla-

jeja.  

Eurojustissa rekisteröitiin vuonna 2008 entistä enem-

män kaikentyyppisiä rikoksia koskevia tapauksia. 

Huumausainerikokset ja omaisuuteen tai yleiseen 

etuun kohdistuvat rikokset ja petokset olivat edelleen 

yleisimpiä rikoksia.  

Koordinaatiokokouksia järjestetään yhden tai useam-

man tapauksen hoitamiseen osallistuvan kansallisen 

jäsenen kutsusta. Kokouksiin osallistuvat tapaukseen 

liittyviä jäsenvaltioita edustavat kansalliset jäsenet, 

näiden sijaiset tai avustajat sekä jäsenvaltioiden toi-

mivaltaiset viranomaiset.

Vuonna 2008 koordinaatiokokouksia järjestettiin 132 

eli merkittävästi enemmän kuin vuonna 2007, jolloin 

järjestettiin 91 kokousta. Kokouksista 110 pidettiin 

Eurojustin tiloissa ja 22 järjestettiin jäsenvaltioissa.

Kokouksista valtaosaan, 84 kokoukseen, osallistui 

3–14 maan edustajia.  

Koordinaatiokokousta edellyttäneet tapaukset liittyivät 

pääasiassa omaisuuteen tai yleiseen etuun kohdistu-

viin rikoksiin ja petoksiin (53), huumausainerikoksiin 

(40), rahanpesuun (18), henkeen, ruumiilliseen koske-

mattomuuteen ja henkilökohtaiseen vapauteen kohdis-

tuviin rikoksiin (11), ihmiskauppaan (8) ja terrorismiin 

(6). Yksittäinen koordinaatiokokous voi liittyä myös 

useampaan kuin yhteen rikoslajiin.

Kuva 9: Pyyntöjä vastaanottaneet maat 2007–2008
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Kuva 10: Yleisimmät rikoslajit 2007–2008

Kuva 11: Koordinaatiokokoukset 2005–2008 
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3 Ihmiskaupparikokset
4  Terrorismi ja terroritoiminnan yhteydessä 

suoritetut rikokset tai sellaisiksi epäillyt teot
5  Henkeen, ruumiilliseen koskemattomuu-

teen ja henkilökohtaiseen vapauteen koh-
distuvat rikokset

6 Murhat
7  Omaisuuteen tai yleiseen etuun kohdistu-

vat rikokset ja petokset

8 Kavallukset ja petokset
9 Veropetokset
10 Arvonlisäveropetokset
11  Hallinnollisten asiakirjojen väärennysrikok-
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12  Rahanpesurikokset ja niihin liittyvät rikok-

set  
13 Tietoverkkorikokset
14 Kuuluminen rikollisjärjestöön
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Pyyntöjä esittäneistä maista Ranska, Italia ja Yhdistynyt 

kuningaskunta järjestivät yhteensä 66 koordinaatioko-

kousta eli puolet koko vuoden aikana järjestetyistä 

koordinaatiokokouksista. Ranska järjesti 25 prosenttia 

kaikista kokouksista. Norja pääsi ensimmäistä kertaa 

vuoden 2008 tilastoihin viidellä järjestämällään koor-

dinaatiokokouksella.

Eurojust esitti vuonna 2008 EU:n ulkopuolisille valti-

oille 141 osallistumispyyntöä koordinaatiokokouksiin. 

Vuonna 2006 pyyntöjä esitettiin 117 ja vuonna 2007 

niitä esitettiin 188. EU:n ulkopuolisia valtioita osallistui 

39 koordinaatiokokoukseen.

Taulukossa 14 luetellaan muut Euroopan unionin toi-

mielimet ja kansainväliset järjestöt ja elimet, joille 

esitettiin pyyntöjä Eurojustin operatiivisissa tapauk-

sissa ja joita pyydettiin osallistumaan koordinaatio-

kokouksiin.

Kuva 12: Koordinaatiokokoukset – Pyyntöjä esittäneet maat 2007–2008

Kuva 13: Koordinaatiokokoukset – Pyyntöjä vastaanottaneet maat 2007–2008
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Kuva 14: EU:n toimielimet ja kansainväliset järjestöt

2005 2006 2007 2008
Koordinaatio-

kokoukset vuonna 
2007

Koordinaatio-
kokoukset vuonna 

2008

europol 6 7 25 30 12 24

OLAF 6 2 4 5 1 3

eurooppaneuvosto  0 0 0 1 0 0

iberRed 1 1 0 0 0 0

YK 0 0 1 0 1 0

interpol 0 0 1 1 0 1

Yhteispohjois-
mainen poliisi- ja 
tulliyhteistyö

0 0 1 0 0 0

UNmiK 0 0 0 1 0 1

YHTeeNSä 13 10 32 38 14 29

Eurojust-päätöksen 6(a) ja 7(a) artikloihin 
perustuvat pyynnöt

Vuonna 2008 tehtiin 12 pyyntöä, jotka 

perustuivat Eurojust-päätöksen 6(a) artiklaan.

Kahdeksan pyyntöä perustui 6(a)(v) artiklaan. Kahdessa 

tapauksessa Italian kansallinen jäsen pyysi maansa kan-

sallisia viranomaisia harkitsemaan tietojen antamista. 

Toisessa tapauksessa oli kyse petoksesta ja rahanpesus-

ta ja toinen oli Slovenian rekisteröimä petostapaus.

Viidessä pyynnössä Italian kansallinen jäsen pyysi toimi-

valtaisia viranomaisia harkitsemaan koordinointitoimen-

piteitä tapaukseen osallistuvien jäsenvaltioiden toimival-

taisten viranomaisien välillä 6(a)(iii) artiklan perusteella. 

Tapauksista kolmessa oli kyse petoksesta, yksi liittyi 

laittoman maahantulon järjestämistä harjoittavaan rikol-

liseen järjestöön osallistumiseen ja yksi terrorismiin. 

Tapauksissa olivat aloitteentekijöinä Portugali, Ranska, 

Italia ja Tanska.

6(a) artiklan kohtiin i), iii) ja v) perustuvassa tapaus-

pyynnössä Italian  viranomaisia pyydettiin harkitsemaan 

tiettyjen rikosten tutkinta- tai syytetoimenpiteisiin ryhty-

mistä. Tapauksessa oli aloitteentekijänä Espanja.

Kolme pyyntöä perustui 6(a)(ii) artiklaan. Pyynnöistä 

ensimmäinen liittyy laittoman maahantulon järjestä-

miseen. Tapaukseen liittyen Portugalin ja Espanjan 

kansalliset jäsenet pyysivät kansallisia viranomaisiaan 

hyväksymään sen, että Portugalin viranomaisilla oli 

parhaat edellytykset tapauksen syytetoimenpiteiden hoi-

tamiseen. Lisäksi viranomaisia pyydettiin harkitsemaan 

Eurojustin tuen pyytämistä mahdolliseen lisäkoordinoin-

tiin. Suositus hyväksyttiin.

Toinen pyynnöistä liittyy vakavaan pahoinpitelytapauk-

seen. Espanjan kansallinen jäsen pyysi maansa kansalli-

sia viranomaisia hyväksymään, että Suomen viranomai-

silla oli parhaat edellytykset tapauksen syytetoimenpi-

teiden hoitamiseen ja siirtämään tapauksen käsittelyn. 

Tapauksessa oli aloitteentekijänä Suomi.

Pyynnöistä kolmas liittyy ihmisryöstötapaukseen, jonka 

yhteydessä Portugalin kansallinen jäsen pyysi maansa 

kansallisia viranomaisia hyväksymään, että Espanjan 

viranomaisilla oli parhaat edellytykset tapauksen syyte-

toimenpiteiden hoitamiseen. Portugalin kansallinen jäsen 

pyysi maansa kansallisia viranomaisia koordinoimaan 

tapausta Espanjan toimivaltaisten viranomaisten kanssa. 

Lisäksi niitä pyydettiin harkitsemaan Eurojustin tuen 

pyytämistä mahdolliseen lisäkoordinointiin. Suositus 

hyväksyttiin.  

Viimeinen, 6(a)(i) artiklaan perustuva pyyntö liittyi 

petostapaukseen, jossa oli kysymys väärennyksestä ja 

tuotepiratismista. Italian kansallinen jäsen pyysi maansa 

kansallisia viranomaisia ryhtymään tiettyjen ranskalai-

seen tapaukseen sisältyvien rikosten tutkinta- tai syyte-

toimenpiteisiin.

Vuonna 2008 Eurojust-päätöksen 7(a) 

artiklan perusteella ei tehty pyyntöjä.

Erityisesti on korostettava, että toimivaltaristiriitojen 

sovittelemisessa ja välttämisessä ratkaisuun voidaan 
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päästä mahdollisimman nopeasti ja tehokkaasti hyö-

dyntämällä 6 a) ja 7 a) artikloita oikealla tavalla.

Kansalliset viranomaiset ovat voineet hyväksyä näissä 

artikloissa kuvattuihin toimiin ryhtymisen myös osal-

listuessaan koordinaatiokokouksiin. Aina ei näin ollen 

edellytetä erillistä muodollista päätöstä näitä artikloita 

sovellettaessa.

Eurooppalainen pidätysmääräys (EAW)

Eurojustilla on kolme eurooppalaiseen pidätysmäärä-

ykseen liittyvää päätavoitetta:  

• Pidätysmääräysten täytäntöönpanon helpottami-

nen (Eurojust-päätöksen 3 artikla)

• Neuvonta kilpailevia pidätysmääräyksiä koske-

vissa tapauksissa (Neuvoston puitepäätöksen 16 

artikla, tehty 13 kesäkuuta 2002 eurooppalaises-

ta pidätysmääräyksestä, 2002/584/YOS (jäljem-

pänä "puitepäätös"))

• Määräaikojen laiminlyönteihin liittyvien ilmoitus-

ten vastaanottaminen (puitepäätöksen 17 artikla)

Seuraavassa on lyhyt yhteenveto edellä mainittuihin 

tavoitteisiin liittyvästä Eurojustin toiminnasta:

1.  Eurooppalaisen pidätysmääräyksen täytäntöönpa-

non edistämiseen liittyvät tapaukset

Eurojustissa rekisteröitiin vuonna 2008 yhteensä 237 

tapausta, joissa oli kysymys eurooppalaisen pidätysmää-

räyksen täytäntöönpanon edistämisestä. Kaksi tapausta 

liittyi yleisiin tiedusteluihin ja loput operatiiviseen työ-

hön. Näistä tapauksista 107 on edelleen vireillä.

Joissakin tapauksissa eurooppalaisten pidätysmää-

räysten täytäntöönpanossa tarvitaan koordinointia 

siitä syystä, että EAW-pyynnöt kilpailevat kansallisten 

luovutuspyyntöjen kanssa. Koordinointia tarvitaan eri-

tyisesti tapauksissa, joissa voidaan soveltaa eurooppa-

laisen pidätysmääräyksen harkinnanvaraisia kieltäyty-

misperusteita ja kilpailevat luovutuspyynnöt koskevat 

saman rikoksen rinnakkaisia tutkinta- ja syytetoimia.  

2. Puitepäätöksen 16 artiklaan liittyvät tapaukset

Vuonna 2008 Eurojust käsitteli neljää tapausta, joissa 

oli kyse kilpailevista eurooppalaisista pidätysmäärä-

yksistä. Belgia rekisteröi kolme tapausta (Ranska, 

Yhdistynyt kuningaskunta, Luxemburg ja Italia) ja 

Tšekin tasavalta yhden (Yhdistynyt kuningaskunta).

3. Puitepäätöksen 17 artiklaan liittyvät tapaukset

Eurojustille tehtiin määräaikojen laiminlyönteihin liitty-

viä ilmoituksia vuonna 2008 yhteensä 28. Kuvassa 17 

esitetään vasemmalla 17 artiklaan liittyvien tapausten 

määrät niiden maiden mukaisesti, jotka ovat toimitta-

neet tapaukset Eurojustille. Kuvassa oikealla esitetään 

Kuva 15: EAW:n täytäntöönpanopyyntöjä esittäneet maat 2008 
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Kuva 16: EAW:n täytäntöönpanopyyntöjä vastaanottaneet maat 2008 

Kuva 17: 17 artiklaan liittyvät tapaukset 
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tapausten määrät muiden tapaukseen liittyvien maiden 

mukaisesti. Tapauksen toimittanut maa voi olla joko 

pidätysmääräyksen täytäntöönpaneva tai antava maa.

Jäsenvaltioiden antamien selvitysten mukaan euroop-

palaisia pidätysmääräyksiä ei ole saatu pantua täy-

täntöön puitepäätöksen 17 artiklassa annetussa mää-

räajassa pääasiassa siksi, että pidätysmääräyksen 

antaneelta maalta on pyydetty lisätietoja ja kyseinen 

menettely (pyynnön vastaanottaminen, tietojen etsi-

minen tiedostoista, käännöstyö) on hidastanut täytän-

töönpanoa.

Seuraavassa luetellaan muita syitä 17 artiklassa esitet-

tyjen määräaikojen noudattamatta jättämiseen:  

• Pidätysmääräyksen antanutta viranomaista on 

pyydetty toimittamaan vakuutus siitä, että henki-

lö palautetaan kärsimään tuomionsa täytäntöön-

panovaltioon.

• Alkuperäisen eurooppalaisen pidätysmääräyksen 

toimittaminen on viivästynyt.

• Luovuttamispäätöksestä tehty valitus on hyväk-

sytty (joissakin tapauksissa siitä syystä, että 

annetun pidätysmääräyksen tiedot ovat olleet 

puutteellisia).

• Luovuttamispäätös on tehty määräajan puitteis-

sa, mutta täytäntöönpano on estynyt epäillyn 

terveydentilan vuoksi tai koska henkilön oikeu-

teen haastamisessa on ollut ongelmia.

Yhteiset tutkintaryhmät (JIT)

Yhteisistä tutkintaryhmistä (Joint Investigation Team, 

JIT) on saatu viime vuosina jatkuvasti enemmän käy-

tännön kokemusta ja tietoisuus niistä on kasvanut. 

Kansalliset jäsenet pyysivät jäsenvaltionsa kansallisia 

viranomaisia harkitsemaan yhteisen tutkintaryhmän 

perustamista 21 tapauksessa vuonna 2008.  

Parhaillaan ollaan selvittämässä, onko Eurojustin mah-

dollista saada yhteisörahoitusta yhteisten tutkintaryh-

mien osarahoittamiseen komission ohjelmasta, jonka 

tarkoituksena on rikosten ennalta ehkäisy ja torjunta. 

Vuonna 2008 asia eteni, kun Eurojustille myönnettiin 

puitekumppanina osarahoitusta yhteisten tutkintaryh-

mien rahoittamiseen.  

Eurojust ja Europol järjestivät 15.–16.12.2008 nel-

jännen yhteisiä tutkintaryhmiä koskevan kansallisten 

asiantuntijoiden kokouksen. Kokous pidettiin Haagissa 

Europolin tiloissa, ja siihen osallistui asiantuntijoita 

jäsenvaltioista, OLAFista, Eurojustista ja Europolista. 

Lisäksi kokoukseen osallistui neuvoston pääsihtee-

ristön ja komission edustajia.  Paikalla oli myös 

Yhdysvaltojen edustajia. Kansallisten asiantuntijoiden 

esitysten lisäksi kokouksissa oli ryhmätyöskentelyä. 

Työryhmissä käsiteltiin yhteisistä tutkintaryhmistä 

saatuja käytännön kokemuksia, tietoisuuden paran-

tamista niistä ja todisteiden hankkimista yhteisissä 

tutkintaryhmissä. Eurojustin ja Europolin avustavalle 

roolille annettiin tunnustusta, ja kokouksen keskeisiä 

päätelmiä oli, että poliisin ja oikeusviranomaisten osal-

listuminen yhteisten tutkintaryhmien asettamiseen on 

tärkeää jo aikaisessa suunnittelu- ja päätöksenteko-

vaiheessa. Päätelmäteksti sisältyy neuvoston asiakir-

jaan 17512/08, 19. joulukuuta 2008.

Eurojust ja Europol esittelivät kokouksessa yhteisiä 

tutkintaryhmiä koskevan käsikirjan. Käsikirja täyden-

tää Eurojustin ja Europolin laatimaa opasta yhteisiin 

tutkintaryhmiin liittyvästä lainsäädännöstä jäsenvalti-

oissa (Guide to EU Member States' Legislation on JITs). 

Uusi käsikirja jaettiin osallistujille kokouksen aikana. 

Käsikirjan päätavoitteena on tarjota tietoa yhteisen 

tutkintaryhmän perustamiseen liittyvästä oikeuspe-

rustasta. Käsikirjalla pyritään myös hälventämään 

yhteisiin tutkintaryhmiin mahdollisesti liittyviä vää-

rinkäsityksiä sekä rohkaisemaan tämän suhteellisen 

uuden välineen hyödyntämiseen. Yleisenä tavoitteena 

on kehittää kansainvälistä yhteistyötä rikosasioissa. 

Käsikirjassa pyritään hyödyntämään yhteisiä käytän-

nön kokemuksia sekä eri seminaareissa ja kokouksissa 

laadittuja asiakirjoja. Käsikirjaa on tarkoitus päivittää 

säännöllisesti erityisesti käytännön tapaustyöskente-

lystä saatavien kokemusten perusteella.  

Keskeisimmät rikoslajit

Seuraavaksi käsitellään tapauksia, jotka liittyvät terro-

rismirikoksiin, väärennysrikoksiin, huumausainerikok-

siin, ihmiskauppaan, rahanpesurikoksiin, omaisuuteen 

tai yleiseen etuun kohdistuviin rikoksiin ja petoksiin, 

henkeen, ruumiilliseen koskemattomuuteen ja henki-

lökohtaiseen vapauteen kohdistuviin rikoksiin ja tieto-

verkkorikoksiin.

Edellä mainittuja rikoslajeja koskevia tapauksia käsi-

teltiin Eurojustissa vuonna 2008 runsaasti. Kansallisten 

viranomaisten avustamista kyseisissä tapauksissa 

pidetään Eurojustissa erittäin tärkeänä.
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Terrorismirikokset

Kuva 18: Terrorismirikoksiin liittyvät tapaukset 2004–2008
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Vuonna 2008 järjestettiin strategisia ja taktisia 

ko kouksia, joilla pyrittiin edistämään ja lujittamaan 

jäsenvaltioiden välistä oikeudellista yhteistyötä terro-

risminvastaisessa toiminnassa. Kokouksissa tietoja ja 

parhaita käytäntöjä voidaan vaihtaa suoraan.

Eurojust vastaanotti 27 jäsenvaltion terrorismiasioista 

vastaavilta viranomaisilta aineistoa, jonka perusteella 

se osallistui Europolin terrorismitilannetta ja suunta-

uksia Euroopan unionissa koskevan raportin laadintaan 

(TE-SAT 2008). Lisäksi Eurojust julkaisi ensimmäiset 

terrorismirikoksia koskevien tuomioiden seurantara-

portit (Terrorism Convictions Monitor), joihin kootaan 

avoimista lähteistä tietoja terrorismiin liittyvistä tuo-

mioista (syyksilukevat ja vapauttavat). Raportit sisäl-

tävät lisäksi analyysejä ja tilastotietoa.

Yhteistoimintaa EU:n toimielinten sekä kansainvälisten 

organisaatioiden ja EU:n ulkopuolisten maiden kanssa 

lisättiin.

Terrorismirikokset 2008 Yhteensä

Terrorismin rahoittaminen 8

Terrorismi ja terroritoiminnan yhtey-
dessä suoritetut rikokset tai sellaisiksi 
epäillyt teot

23

Muut rikostyypit 8

Vuonna 2008 Eurojust rekisteröi 39 uutta terrorismiin 

liittyvää operatiivista tapausta. Vaikka terrorismiri-

koksiin liittyvien tapausten määrä näyttää vakaalta 

edellisiin vuosiin nähden, terrorismin rahoittamiseen 

liittyvien tapausten määrä kasvoi. Terrorismirikoksiin 

liittyviä pyyntöjä esitettiin eniten Espanjalle, Ranskalle 

ja Yhdistyneelle kuningaskunnalle. Kuudesta koordi-

naatiokokouksesta viisi järjesti Italia.

Eurojustille toimitettujen tietojen perusteella yhtei-

sön alueella tehdään edelleen yleisimmin esitutkintaa 

fundamentalistiryhmiin ja separatistiryhmiin liittyen. 

Suuntaus ilmenee myös terrorismituomioita koskevis-

ta tiedoista, joita kansalliset viranomaiset lähettävät 

Eurojustille neuvoston 20. syyskuuta 2005 antaman 

päätöksen mukaisesti (Neuvoston päätös terrorismi-

rikoksia koskevasta tiedonvaihdosta ja yhteistyöstä, 

2005/671/YOS).

Noin puolet eli 190 ilmoitetuista 384 tuomiosta liittyy 

fundamentalistisiin terroristiryhmiin, kun taas 148 tuo-

miota liittyy pääasiassa separatistiryhmiin. Ainoastaan 

seuraavat 10 jäsenvaltiota ilmoittivat terrorismirikok-

sia koskevista tuomioista: Belgia, Tanska, Ranska, 

Saksa, Irlanti, Italia, Alankomaat, Espanja, Ruotsi ja 

Yhdistynyt kuningaskunta. Vuonna 2008 keskimääräi-

nen tuomio terrorismirikoksesta oli Eurojustille toimi-

tettujen tietojen perusteella hieman alle kymmenen 

vuotta vankeutta. Tuomioita oli lukumääräisesti eniten 

Saksassa, Ranskassa ja Italiassa. Vapauttavat tuomiot 

ovat vähentyneet vuodesta 2007 (27 prosentista 23 

prosenttiin).
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Väärennysrikokset

Kuva 19: Väärennysrikoksiin ja tuotepiratismiin liittyvät tapaukset 2004–2008
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Eurojustissa rekisteröityjen väärennysrikostapausten 

määrä on edelleen kasvussa. Vuonna 2008 rekiste-

röitiin 108 uutta operatiivista tapausta, kun vuonna 

2007 määrä oli 94. Suuntaus näkyy erityisesti tuote-

piratismiin liittyvien uusien tapausten määrässä, joista 

Ranska on rekisteröinyt suurimman osan, sekä rahan- 

ja maksuvälineiden väärennystapauksissa, joista kuusi 

liittyi euron väärentämiseen.

väärennysrikokset ja 
tuotepiratismi 2008

Yhteensä

Väärennysrikokset ja tuotepiratismi 12

Hallinnollisten asiakirjojen väärennys 
ja kaupankäynti väärennöksillä

46

Rahan ja maksuvälineiden väärennys 50

Tapausten määrän kasvun vuoksi Eurojustin järjestä-

mien koordinaatiokokousten määrä on myös noussut 

vuoden 2007 neljästä viiteentoista vuonna 2008. 

Vuonna 2008 Eurojust osallistui kahden väärennys-

rikoksia koskevan Europolin analyysitietokannan toi-

mintaan. Analyysitietokantayhteistyön myötä Eurojust 

osallistui Europolin tiloissa järjestettyihin asiantuntija-

kokouksiin ja Europol puolestaan oli mukana monessa 

Eurojustin vaativassa operatiivisessa tapauksessa. 

Huumausainerikokset

Koska EU:n sisärajoilla ei enää juurikaan tehdä tullitar-

kastuksia, Euroopan unionin houkuttelevuus laittoman 

huumekaupan kohteena on kasvanut ja raaka-aineiden 

hankkiminen ja jakelu ovat helpottuneet.

Vuonna 2008 huumausainerikosten tekopaikko-

jen maantieteellinen jakauma oli samanlainen kuin 

vuonna 2007. Pääosa Eurojustissa käsitellyistä pyyn-

nöistä esitettiin Espanjalle, Alankomaille ja Italialle. 

Runsaasti pyyntöjä vastaanottivat myös Saksa, Ranska, 

Yhdistynyt kuningaskunta ja Belgia. Alankomaiden ja 

Italian kansalliset jäsenet ovat rekisteröivät aikaisem-

paan verrattuna huomattavasti enemmän huumausai-

nerikostapauksia. Italian osalta määrä on lähes kaksin-

kertaistunut. Näin ollen yhteydenotot ovat lisääntyneet 

Alankomaiden ja Italian kansallisten viranomaisten ja 

Eurojustin välillä. Nigerian rikollisryhmien vaikutus on 

näkynyt Eurojustin käsittelemissä vaativissa tapauk-

sissa.  

Huumausainerikoksiin liittyvien koordinaatiokokousten 

määrä lähes kaksinkertaistui vuodesta 2007 (24 tapa-

usta) vuoteen 2008 (40 tapausta). Tämä osoittaa, että 

useiden jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten 

välistä koordinointia edellyttävien vaativien tapaus-

ten määrä on kasvanut. Huomio kiinnittyy erityisesti 

Italian kansallisen jäsenen järjestämien koordinaatio-

kokousten määrään, joka on noussut viisinkertaiseksi.  

Eurojust tuki EU:n huumeidenvastaisen toimintasuun-

nitelman valmistelua vuosiksi 2009–2012 (European 

Action Plan on drugs for 2009–2012). Valmistelutyöstä 
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Kuva 20: Huumausainerikoksiin liittyvät tapaukset 2004–2008
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vastaa neuvoston alainen huumausainetyöryhmä 

(Horizontal Working Party on Drugs of the Council). 

Puheenjohtajamaa Ranska korosti Eurojustin merkitys-

tä uuden toimintasuunnitelman toimeenpanemisessa 

erityisesti unionin lainvalvontayhteistyön kannalta.

Ihmiskaupparikokset

Järjestäytyneen rikollisuuden uhka-arvioon (OCTA 

2007) perustuvassa päätelmäluonnoksessa määrite-

tään EU:n pääpainopisteet järjestäytyneen rikolli-

suuden torjunnassa ja todetaan, että laittomaan 

maahanmuuttoon liittyvän ihmiskaupan ja ihmisten 

salakuljetuksen tulisi kuulua niihin. Eurojust rea-

goi järjestämällä toukokuussa 2008 ihmiskauppaa ja 

todistajiensuojelua koskevan strategisen kokouksen 

Slovenian Portorožissa puheenjohtajamaa Slovenian 

tuella. Kokouksen tavoitteena oli tarkastella kyseisiä 

rikosilmiöitä yleisellä tasolla sekä määrittää nykyiset ja 

tulevaisuudessa tarvittavat menetelmät, toimintamallit 

ja parhaat käytännöt ihmiskaupan uhrien suojelemi-

seen tutkinta- ja syytetoimien aikana.

Vuodesta 2004 lähtien Eurojustin käsittelemistä 

ta pauksista 5,7 prosenttia eli 230 tapausta on liittynyt 

ihmiskauppaan. Vuonna 2008 osuus oli 6,9 prosenttia 

eli 83 tapausta, joista suurimmassa osassa oli kyse 

seksuaaliseen hyväksikäyttöön tähtäävästä ihmiskau-

pasta. Kyseisiin tilastoihin ei ole laskettu mukaan 

laittoman maahanmuuton järjestämiseen liittyviä 

tapauksia, joita oli 20 vuonna 2008. 

Ihmiskauppaan liittyvien tapausten määrä on kasvanut 

vuosittain keskimäärin 17 tapauksella, poikkeuksena 

vuosi 2006.

Pyyntöjä ovat esittäneet eniten Romania, Bulgaria ja 

Tšekin tasavalta. Pyyntöjä ovat vastaanottaneet eniten 

Italia ja Espanja. Italialle esitettyjen pyyntöjen määrä 

on ollut kahtena viime vuonna sama (14 tapausta). 

Espanjalle vuonna 2008 esitettyjen pyyntöjen määrä 

oli 14 eli kaksinkertainen verrattuna vuoteen 2007, 

jolloin pyyntöjä esitettiin seitsemän.

Bulgarian rekisteröimien ihmiskauppaa koskevien 

tapausten määrä on kasvanut jyrkästi viime vuodes-

ta, yhdestä tapauksesta kahteentoista. Romanialla on 

edelleen eniten tapauksia, mutta määrä ei ole kasva-

nut vuodesta 2007 (17 tapausta).  

Ihmiskauppaa käsitteleviä koordinaatiokokouksia 

pidettiin vuonna 2008 yhteensä kahdeksan eli edellis-

vuotta enemmän.  
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Rahanpesurikokset

Eurojustin käsittelemien rahanpesurikoksia koskevien 

tapausten määrä kasvoi 2004–2007 keskimäärin 28 

tapauksella vuodessa.  Kasvusuuntaus pysähtyi vuon-

na 2008, jolloin rekisteröitiin yhteensä 103 rahanpe-

surikostapausta. Vuodesta 2004 lähtien rahanpesuun 

liittyvien tapausten osuus on ollut 8,5 prosenttia 

Eurojustin käsittelemien tapausten kokonaismäärästä 

eli yhteensä 345 tapausta. Vuonna 2008 rekisteröity-

jen rahanpesurikostapausten osuus oli 8,6 prosenttia 

kaikista vuoden aikana rekisteröidyistä tapauksista.

Vuonna 2007 rahanpesuun liittyviä tapauksia rekis-

teröivät eniten Portugali (10 tapausta) ja Romania 

(8 tapausta). Vuonna 2008 Portugali rekisteröi eniten 

kyseiseen rikoslajiin liittyviä tapauksia (17 tapausta). 

Tilastossa seuraavana oli Alankomaat 14 tapauksella.  

Kuva 21: Ihmiskaupparikoksiin liittyvät tapaukset 2004–2008

Kuva 22: Rahanpesurikoksiin liittyvät tapaukset 2004–2008
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Rahanpesurikoksiin liittyvissä tapauksissa esitettiin 

vuonna 2008 eniten pyyntöjä Espanjalle (22) ja 

Ranskalle (18).

Vuonna 2008 pidettiin yksi koordinaatiokokous enem-

män kuin vuonna 2007 eli yhteensä 18 kokousta.

Eurojust osallistui yhden rahanpesua koskevan 

Europolin analyysitietokannan toimintaan.

Omaisuuteen tai yleiseen etuun kohdistuvat 

rikokset ja petokset  

Eurojust rekisteröi yhteensä 500 omaisuuteen tai 

yleiseen etuun kohdistuvaa rikosta ja petosta. Määrä 

sisältää tapauksia, jotka on rekisteröity yhteen tai 

useampaan seuraavista alaryhmistä: järjestäytynyt 

rikollisuus, kulttuuriomaisuuden (mukaan luettuna 

antiikki- ja taide-esineiden) laiton kauppa, kavallus 

ja petos, ryöstöntapainen kiristys ja kiristys, tuotepi-

ratismi, hallinnollisten asiakirjojen väärennys ja kau-

pankäynti väärennöksillä, rahan ja maksuvälineiden 

väärennys, lahjonta ja muut omaisuuteen tai yleiseen 

etuun kohdistuvat rikokset ja petokset. Joitakin ala-

ryhmiä käsitellään osiossa Väärennysrikokset. Tämän 

osion tilastoissa keskitytään rikoslajin suurimpaan ala-

ryhmään, kavalluksiin ja petoksiin.

Vuodesta 2004 lähtien kavallus- ja petostapaukset 

ovat lisääntyneet keskimäärin 40 tapauksen vuosi-

vauhdilla. Tähän lukuun sisältyvät myös veropetokset, 

tietoverkkopetokset, ennakkomaksupetokset, yritys-

varojen kavallukset ja arvonlisäveropetokset. Vuonna 

2008 rekisteröityjen 192 tapauksen osuus on 16 pro-

senttia Eurojustin koko vuoden aikana käsittelemistä 

tapauksista.

Eurojust järjesti 15 kavalluksiin ja petoksiin liittyvää 

koordinaatiokokousta.

Eurojust osallistui yhden karusellikauppaa koskevan 

Europolin analyysitietokannan toimintaan.

Kuva 23: Kavalluksiin ja petoksiin liittyvät tapaukset 2004–2008
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Kuva 24: Henkeen, ruumiilliseen koskemattomuuteen ja henkilökohtaiseen vapauteen kohdistuviin 

rikoksiin liittyvät tapaukset 2004–2008
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Henkeen, ruumiilliseen koskemattomuuteen ja henkilökohtaiseen vapauteen kohdistuvat 

rikokset

Henkeen, ruumiilliseen koskemattomuuteen ja hen-

kilökohtaiseen vapauteen kohdistuvien rikosten luok-

kaan rekisteröitiin vuonna 2008 kaksitoista tapausta 

enemmän kuin edellisvuonna. Määrä kasvoi noin 9 

prosenttia yhteensä 146 tapaukseen vuonna 2008.  

Rikoslajin alaryhmiä ovat murha, vakava pahoinpitely 

sekä ihmisryöstö, vapaudenriisto ja panttivangiksi otta-

minen. Murhat-alaryhmään rekisteröitiin seitsemän ja 

vakavat pahoinpitelyt -alaryhmään kahdeksan ta pausta 

enemmän kuin vuonna 2007. Ihmisryöstö, vapauden-

riisto ja panttivangiksi ottaminen -alaryhmään rekiste-

röitiin kolme tapausta edellisvuotta vähemmän.

Henkeen, ruumiilliseen 
koskemattomuuteen ja 

henkilökohtaiseen vapauteen 
kohdistuvat rikokset 2008

Yhteensä

Murhat 86

Vakavat pahoinpitelyt 47

Ihmisryöstö, vapaudenriisto ja pantti-
vangiksi ottaminen 

13

Tilastoja tarkasteltaessa on huomattava, että väkival-

tarikoksilla on usein yhteys huumausainerikoksiin ja 

ihmiskauppaan liittyviin rikoksiin.

Eurojust järjesti tapauksiin liittyen 11 koordinaatioko-

kousta vuonna 2008 eli yli kaksinkertaisesti vuoteen 

2007 verrattuna.

Tietoverkkorikokset

Vuonna 2008 tapaustenhallintajärjestelmään rekiste-

röitiin 31 uutta tietoverkkorikoksiin liittyvää tapausta. 

Määrä on kasvanut merkittävästi vuoden 2007 yhdes-

tätoista tapauksesta. 

Euroopan komissio vahvisti vuonna 2008 yleisen toi-

mintalinjan tietoverkkorikollisuuden torjumiseksi, millä 

pyritään lisäämään tietoisuutta kyseisestä rikoslajista 

jäsenvaltioissa.

Eurojust järjesti Ateenassa Kreikassa tietoverkkori-

kollisuutta koskevan strategisen kokouksen kaikille 

jäsenvaltioille lokakuussa 2008. Kokouksessa kerrot-

tiin tietoverkkorikollisuuden nopeasta kehityksestä ja 

monimutkaistumisesta sekä esiteltiin Eurojustin kysei-

seen rikollisuudenalaan liittyvää työtä. Kokouksessa 

jaettiin tietoa 24/7-yhteysverkostosta sekä verkoston 

rakenteesta ja tavoitteista. Kyseessä on tärkein kan-

sainvälinen tietoverkkorikollisuutta koskeva poliisiyh-

teistyöverkosto, jota ohjaa Euroopan neuvosto.  
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Kuva 25: Tietoverkkorikoksiin liittyvät tapaukset 2004–2008  
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Lapsiin kohdistuvien rikosten yhteyshenkilö

Lapsiin kohdistuvien rikosten torjunta oli yksi pää-

aiheista lokakuussa 2007 Lissabonissa järjestetyssä 

yhteistä toimintaa koskevassa epävirallisessa kokouk-

sessa. Belgian oikeusministeri ehdotti kokouksessa lap-

siin kohdistuvien rikosten yhteyshenkilön nimittämistä 

Eurojustiin. Muutamaa viikkoa myöhemmin Eurojust 

nimitti lapsiin kohdistuvien rikosten yhteyshenkilön.

Yhteyshenkilön tehtävänä on koordinoida lapsiin koh-

distuviin rikoksiin liittyvää tietoa, koota ja tunnistaa 

parhaita käytäntöjä sekä jakaa käytännön kokemuksia 

operatiivisista toimenpiteistä, jotka liittyvät lapsia kos-

kevien rikostapausten rajat ylittäviin tutkintatoimenpi-

teisiin. Erityisinä huolenaiheina ovat lapsikaappaukset, 

lasten seksuaalinen hyväksikäyttö, lapsiin kohdistuva 

ihmiskauppa ja lapsiporno.  

Yhteyshenkilö edustaa Eurojustia asioissa, jotka liit-

tyvät lapsiin kohdistuviin rikoksiin. Konferensseihin ja 

seminaareihin osallistuminen lisää tietoisuutta yhteis-

henkilön olemassaolosta ja takaa sen, että Eurojust voi 

toimia parhaiden käytäntöjen mukaisesti lapsiin liitty-

vissä rikostapauksissa. Yhteyshenkilön työhön kuuluu 

seurata eurooppalaisten ja kansainvälisten toimival-

taisten tahojen, kuten Europolin, Interpolin ja YK:n 

huumeiden ja rikosten torjunnasta vastaavan järjestön 

(UNODC) lapsiin kohdistuviin rikoksiin liittyvää työtä 

sekä neuvoa Eurojustin kansallisia jäseniä lapsiin liitty-

vissä rikostapauksissa. Yhteyshenkilön tehtäviin kuuluu 

myös tilastojen laatiminen ja ylläpitäminen Eurojustissa 

käsitellyistä lapsia koskevista rikostapauksista. 

Eurojustin käsittelemien lapsia koskevien rikostapa-

usten määrä kasvaa jatkuvasti. Vuonna 2004 käsitel-

tiin neljä tapausta ja vuonna 2008 tapauksia oli 25. 

Yhdistynyt kuningaskunta, Italia, Romania ja Ruotsi 

ovat esittäneet eniten pyyntöjä, ja niitä on esitetty 

eniten Italialle, Alankomaille, Ranskalle ja Saksalle. 

Yleisimpiä lapsiin kohdistuvia rikoksia ovat lasten 

seksuaalinen hyväksikäyttö (25 prosenttia), lapsipor-

nografia (24 prosenttia) ja lapsiin kohdistuva ihmis-

kauppa (20 prosenttia). 

Vuoden 2008 aikana lapsiin kohdistuvien rikosten 

yhteyshenkilö tiivisti yhteistyötä Europolin, Interpolin 

ja Euroopan komission kanssa sekä solmi läheiset suh-
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teet lasten kaupallista seksuaalista hyväksikäyttöä 

internetissä vastustavaan liittoon (EU Coalition of 

Stakeholders Against Commercial Sexual Exploitation 

of Children on the Internet). Yhteyshenkilölle 

perustettiin verkkosivusto, johon pääsee suoraan 

Eurojustin sivustolta. Verkkosivustossa on kuva-

us yhteyshenkilön tehtävistä, tilastoja Eurojustin 

lapsiin liittyvistä rikostapauksista sekä sähkö-

postiosoite lainvalvontaviranomaisten ja kan-

sainvälisten järjestöjen yhteydenottoja varten  

(childprotection@eurojust.europa.eu).  

Yleistä tapaustenkäsittelystä

Tapauksia käsitellessään Eurojust kokoaa tietoja 

oikeudellisen yhteistyön esteistä, ongelmista, par-

haista käytännöistä ja ratkaisuista. Tietoja välitetään 

kansallisille viranomaisille järjestettävissä kokouksis-

sa ja strategisissa kokouksissa.  

Eurojust järjesti 21.–22.2.2008 strategisen kokouk-

sen, jonka aiheina olivat OCTAn tärkeimmät tavoit-

teet ja syytetoimenpiteet rajat ylittävissä rikoksissa. 

Kokouksessa pystyttiin erityisen hyvin yksilöimään ne 

vaikeudet, joita eri maiden kansallisilla viranomaisilla 

on nostettaessa syytteitä rajat ylittävissä rikoksissa. 

Arviointiraportti toimitettiin neuvostolle toukokuus-

sa 2008. Arvioinnin tärkeimmille tuloksille saatiin 

vahvistusta vuoden 2008 syyskuusta marraskuuhun 

kestäneellä kolmikuisella testijaksolla, jonka aikana 

Eurojustin kansallisia jäseniä pyydettiin täyttämään 

tapaustenhallintajärjestelmässä arviointilomake aina 

sulkiessaan tapauksen.

Raportissa mainittiin kansainvälisen yhteistyön estei-

nä kiireellisten tutkintatoimenpiteiden ja tietojen-

vaihdon viivästyminen, mikä ei ollut yllättävää. 

Tätä tukee Eurojustin kansallisten jäsenten antama 

palaute, jonka mukaan kansainvälinen oikeusapu-

pyyntömenettely kestää liian kauan monissa rajat 

ylittävissä rikoksissa. Viivästymisen syyt vaihtelevat 

tapauksittain kansallisten oikeusjärjestelmien, hallin-

torakenteiden, resurssien ja prioriteettien mukaises-

ti, eikä niitä voida yleistää.  

Yksi kansallisten viranomaisten mainitsemista esteis-

tä oli puutteellinen koordinointi rajat ylittävien rikos-

ten syytetoimenpiteissä. Esimerkiksi vaativiin valvot-

tuihin läpilaskuihin osallistuu lukuisia viranomaisia, 

joiden työn koordinointivaikeuksien todettiin haittaa-

van tehokkaita oikeudellisia toimenpiteitä järjestäy-

tyneitä rikollisryhmiä vastaan. Koordinoinnin tarve 

onkin yleisin syy, jonka vuoksi kansalliset viranomai-

set ottavat yhteyttä Eurojustiin. Koordinointi kuu-

luu myös Eurojust-päätöksen perusteella Eurojustin 

toimivaltuuksiin. Koordinointiin liittyvinä tarpeellisi-

na toimina raportissa mainittiin eri jäsenvaltioissa 

suoritettavien tutkintatoimenpiteiden välisten yhte-

yksien tunnistaminen, koordinaatiokokousten järjes-

täminen, tapauksista tiedottaminen jäsenvaltioille, 

joita ne koskevat sekä yhteistoimien koordinoiminen 

useassa maassa. Yhteistoimia ovat esimerkiksi pidä-

tykset, kotietsinnät, valvotut läpilaskut, telekuuntelu, 

DNA-näytteiden kokoaminen, todistajien kuuleminen 

ja eurooppalaisten pidätysmääräysten samanaikai-

nen täytäntöönpano.  

Vaikka kansallisten rikosoikeusjärjestelmien ja oikeu-

dellisten käytäntöjen yhtenäistämiseksi Euroopassa 

ja kansainvälisesti on olemassa useita keinoja, edellä 

mainitussa strategisessa kokouksessa tuli ilmi useita 

yhteistyötä vaikeuttavia eroavaisuuksia. Esimerkkeinä 

mainittiin lainsäädännölliset erot, jotka koskevat val-

vottua läpilaskua, telekuuntelun aikarajoituksia sekä 

todistajien ja näiden perheiden suojelua. Yhteistyötä 

vaikeuttaa myös tiettyjen oikeudellisten yhteistyö-

välineiden täysimääräisen toimeenpanon viivästy-

minen, joihin kuuluu esimerkiksi vuoden 2000 yleis-

sopimus jäsenvaltioiden keskinäisestä oikeusavusta 

rikosasioissa. Tapausten käsittelyn arvioinnissa ilmi-

tulleita ongelmia olivat myös yhtenäisten väliaikaisia 

turvaamistoimia koskevien menettelyjen puute ja 

toisistaan poikkeavat menettelysäännöt todisteiden 

keräämisessä. Jälkimmäinen ongelma tuotiin esille 

myös vuonna 2008 järjestetyn JIT-asiantuntijoiden 

kokouksen päätelmissä, joissa todettiin, että todis-

teiden kokoamiseen ja hyödynnettävyyteen liittyvät 

säännöt vaihtelevat jäsenvaltioissa. Mahdollisena 

ratkaisuna ehdotettiin lainsäädännöllisiä muutoksia, 

jotka mahdollistaisivat ulkomaisten menettelysään-

töjen mukaisesti kootun todistusaineiston vaivatto-

man hyödynnettävyyden.  

Edellä mainittujen oikeudellisten esteiden lisäksi kat-

sottiin, että oikeusapupyyntöjä viivästyttävät mer-

kittävästi käytännön ongelmat, kuten kieliongelmat 

telekuuntelussa, sekä joidenkin jäsenvaltioiden rikos-

oikeusjärjestelmän rakenne. Tapausten käsittelyn 

arvioinnissa todettiin myös, että oikeusapupyyntöjen 

heikko laatu saattaa viivästyttää yhteistyötä.
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Edellä esitettyjä yleisiä havaintoja arvioimalla voidaan 

tunnistaa ne erityisongelmat, jotka johtavat yhteistyön 

viivästymiseen tai puuttumiseen ja niiden perusteella 

voidaan myös laatia esityksiä oikeudellisen yhteistyön 

parantamiseksi rikosasioissa. Eurojust aikookin edel-

leen kehittää arviointivälineitään ja periaatteitaan, 

joita käytetään oikeudelliseen yhteistyöhön liittyvien 

tietojen kokoamiseen ja levittämiseen.  

Tapausesimerkkejä

Seuraavassa esitetään joitakin esimerkkejä Eurojustin 

osallistumisesta vakavien, rajat ylittävien rikostapaus-

ten käsittelemiseen.

Tapaus 1 – Terrorismin rahoitus 

Oikeusapupyyntöjen viivästyminen

Eurojust järjesti vuonna 2006 koordinaatiokokouksen, 

jonka tavoitteena oli usean kiireellisen oikeusapupyyn-

nön nopea täytäntöönpaneminen Belgian oikeusviran-

omaisten avaamassa terrorismin rahoitukseen liittyvässä 

tapauksessa, jolla oli yhteyksiä Italiaan (rahan siirrot).  

Kahta pääepäiltyä, joista toinen vangittiin kesäkuussa 

2006 ja toinen pakeni Pakistaniin, syytettiin puhelinkort-

tien laittomasta kaupasta, jonka tulot oli tarkoitus ohjata 

useille terroristiryhmille Pakistanissa.

Tapauksen käsittelyn pääasialliseksi esteeksi todettiin se, 

ettei Italiassa ole yhtä terrorisminvastaista viranomaista, 

jolle kiireelliset oikeusapupyynnöt voitaisiin toimittaa 

keskitetysti.

Vuonna 2006 järjestetyssä koordinaatiokokouksessa ehdo-

tettiin, että ongelma ratkaistaisiin lähettämällä sama 

oikeusapupyyntö kaikille mahdollisille toimivaltaisille viran-

omaisille Italiassa. Tämä menettely osoittautui sittemmin 

ongelmalliseksi, koska se aiheutti alueellisen toimivaltaris-

tiriidan, jonka voi ratkaista vain Italian korkein oikeus.  

Ristiriita johtui pääasiassa siitä, että kolmeen valitus-

tuomioistuimeen lähetetyissä samanlaisissa oikeusapu-

pyynnöissä pyydettiin myös sellaisten tutkintatoimien 

toteuttamista, joihin pyynnön vastaanottaneella tuo-

mioistuimella ei ollut alueellista toimivaltaa. Yksi tuo-

mioistuimista ratkaisi ongelman toteuttamalla vain ne 

oikeusapupyynnöt, joihin sillä oli toimivalta, kun taas 

kaksi muuta tuomioistuinta pyysi selvityksiä korkeinta 

oikeutta varten, mistä syystä kiireellinen menettely vii-

västyi kaksi vuotta.

Tapaus 2 – Huumausainerikos, valvottu 

läpilasku  

Laitonta amfetamiinikauppaa käynyt ruotsalainen ryhmä 

vangittiin.

Eurojust osallistui tapaukseen, jossa ruotsalainen järjes-

täytynyt rikollisryhmä kuljetti laittomasti suuria määriä 

amfetamiinia Alankomaista Ruotsiin. Tapaus koski myös 

Belgiaa, Saksaa ja Tanskaa. Eurojust teki tiivistä yhteis-

työtä Haagissa myös pohjoismaiden poliisiyhteysmie-

hen kanssa. Pohjoismainen yhteysmies edisti Ruotsin, 

Alankomaiden ja Belgian poliisiviranomaisten välistä 

yhteistyötä, ja Eurojustin tehtävänä oli helpottaa yhteis-

työtä oikeusviranomaisten välillä.

Yhteistyöllä pyrittiin löytämään huumeiden toimittajat, jär-

jestämään valvottu läpilasku, takavarikoimaan huumeet ja 

vangitsemaan koko rikosverkosto. Eurojustissa järjestettiin 

koordinaatiokokous, johon osallistui pohjoismaisen yhteys-

miehen lisäksi edustajia Ruotsista, Tanskasta, Saksasta, 

Alankomaista, Belgiasta ja Europolista.

Ensimmäisessä Alankomaissa tehdyssä varastoraken-

nukseen kohdistuneessa etsinnässä ei löytynyt mitään, 

mutta koordinaatiokokouksessa käyty keskustelu vakuut-

ti Alankomaiden poliisiviranomaiset siitä, että varastora-

kennuksen valvontaa kannattaa jatkaa, vaikka poliisin 

resursseja olisi jo tarvittu muualla. Seuraavana päivänä 

löydettiin suuri määrä amfetamiinia. Alankomaiden poliisi 

asensi tekniset laitteet, joiden avulla epäiltyjen liikkeitä 

pystyttiin seuraamaan. Rikolliset lastasivat huumausai-

neet kuorma-autoon, jolla ajettiin Alankomaista Belgian, 

Saksan ja Tanskan kautta Ruotsiin poliisin valvonnassa.

Toiminnan aikana koottiin erinomaista todistusaineistoa, 

ja seitsemän henkilöä vangittiin Ruotsissa heinäkuussa. 

Lokakuussa Alankomaissa vangittiin yksi Alankomaiden 

kansalainen, joka luovutettiin myöhemmin Ruotsiin. 

Seitsemän henkilöä on tutkintavankeudessa, ja lähes 

200 kiloa huumausaineita takavarikoitiin.  

Tapaus 3 – Huumausainerikos, 

rahanpesurikos

Eurojust avusti tietojen ja asiakirjojen vaihdossa huu-

mausainerikokseen ja rahanpesuun liittyvässä tapauk-

sessa, johon osallistui Marokon viranomaisia.
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Marraskuun 2007 lopussa Alankomaiden poliisi- ja 

oikeusviranomaiset pyysivät Alankomaiden kansal-

lista jäsentä edistämään tutkintatoimia tapauksessa, 

jossa erittäin hyvin järjestäytynyt verkosto harjoitti 

laajaa laitonta huumausainekauppaa ja rahanpesua 

Marokossa ja Alankomaissa. Apua tarvittiin useiden 

oikeusapupyyntöjen nopeaan täytäntöönpanoon ja 

oikeudelliseen koordinointiin.  

Tapaukseen osallistuivat Alankomaat, Espanja, Marokko ja 

myöhemmin Sveitsi. Kahdessa koordinaatiokokouksessa 

sovittiin yhteisestä toimintasuunnitelmasta. Yhteistoimet 

toteutettiin huhtikuussa 2008 yhteensä 26 paikassa. 

Neljässä maassa toteutetuissa yhteistoimissa jäädytettiin 

miljoonien eurojen arvosta pankkitilejä ja takavarikoitiin 

kiinteistöjä, autoja ja veneitä sekä tehtiin pidätyksiä. 

Verkoston arvioitiin hankkineen kahden vuoden aikana 

36 miljoonan euron arvoisen omaisuuden, josta pääosan 

oletetaan olleen myös rahanpesun kohteena.

Tapaukseen osallistuneiden kansallisten jäsenten hyvät 

yhteydet kotimaidensa kansallisiin viranomaisiin sekä 

uudet yhteydet Marokkoon ja siellä erityisesti Belgian 

yhteystuomariin mahdollistivat sujuvan toiminnan ja kit-

kattoman tietojen ja asiakirjojen vaihdon.

Tapaus 4 – Laittomaan asekauppaan liittyvä 

rikos  

Neljän jäsenvaltion tutkintatoimien koordinoiminen ja 

toimivaltaristiriidan ratkaiseminen.

Ranskalainen tutkintatuomari pyysi Eurojustia avusta-

maan tietojenvaihdossa ja tutkintatoimien koordinoimi-

sessa asiassa, joka koski laitonta asekauppaa neljässä 

jäsenvaltiossa.  

Ranskassa pidätettiin toukokuussa 2008 epäilty, jolla oli 

hallussaan useita laittomia aseita. Epäilty oli kuljettanut 

aseita erään henkilön käskystä, joka oli laittomasti myy-

nyt yli 350 asetta Alankomaissa vuodesta 2006 lähtien.

Tapaukseen liittyvä koordinaatiokokous pidettiin 

Eurojustissa kesäkuussa 2008. Kokouksessa sovittiin 

tapaukseen liittyvien kansallisten jäsenten tuella rinnak-

kaisten tutkintatoimien toteuttamisesta aseiden myynti-

maissa Itävallassa ja Espanjassa. Kokouksessa sovittiin 

myös, että Ranskan oikeusviranomainen siirtää tapauk-

sen Alankomaiden oikeusviranomaiselle, jolla oli parhaat 

edellytykset syytetoimenpiteisiin.

Tapaus 5 – Laittoman maahantulon 

järjestäminen  

Eurojust osallistui yhteistyössä Europolin kanssa laitto-

man maahantulon järjestämiseen keskittyneen verkos-

ton toiminnan lopettamiseen.

Euroopan eri maissa pidätettiin 65 ihmistä, joiden epäiltiin 

olevan osallisina laajaan ihmisten salakuljetusverkostoon. 

Operaatiota johti Espanjan kansallinen poliisiviranomai-

nen Europolin tuella. Espanjan johtamien tutkintatoimien 

aikana kävi pian ilmi, että rikollisverkostolla oli yhteyksiä 

ainakin kymmeneen muuhun EU:n jäsenvaltioon.

Espanjan tutkivat syyttäjäviranomaiset ja tutkintatuoma-

rit pyysivät Eurojustia avustamaan tutkintatoimien toteut-

tamisessa neljässä jäsenvaltiossa sekä helpottamaan 

oikeusapupyyntöjen ja eurooppalaisten pidätysmääräys-

ten täytäntöönpanoa. Lokakuussa 2008 pidettiin kaksi 

koordinaatiokokousta. Kokouksissa sovittiin, että kan-

salliset jäsenet pyytäisivät kansallisia viranomaisia har-

kitsemaan esitutkinnan aloittamista Espanjan poliisivi-

ranomaisten selvittämien tietojen perusteella. Portugalin 

ja Italian kansalliset jäsenet esittivät kyseisen pyynnön 

kansallisille viranomaisilleen, jotka suostuivat pyyntöön.

Seuraavissa koordinaatiokokouksissa sovittiin saman-

aikaisesti tehtävien pidätysten ja kotietsintöjen ajan-

kohdista. Yhteisoperaatiota johdettiin Malagasta käsin. 

Eurojustin edustajat lähetettiin Espanjaan Europolin 

liikkuvaan toimistoon, josta käsin operaatioita voitiin 

koordinoida suoraan kentällä.

Tapaus 6 – Laittoman maahantulon 

järjestäminen  

Eurojust avusti yhteistyössä Europolin kanssa Euroopan 

laajuiseen laittoman maahantulon järjestämiseen kes-

kittyneen verkostoon liittyvien tietojen vaihdossa ja 

pidätysten koordinoimisessa.

Ranskalaiset tutkintatuomarit pyysivät Eurojustia avus-

tamaan tietojenvaihdossa ja tutkintatoimien koordinoi-

misessa tapauksessa, johon osallistui yhdeksän eri 

jäsenvaltiota. Verkosto kokosi laittomia maahanmuut-

tajia Afganistanissa, Kiinassa, Turkissa, Bangladeshissa 

ja Irakissa ja kuljetti heitä Euroopan eri maihin, esi-

merkiksi Irlantiin, Yhdistyneeseen kuningaskuntaan, 

Norjaan ja Ruotsiin.  Salakuljetettujen uskotaan kunkin 

maksaneen salakuljetuksesta 10 000–12 000 euroa.
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Eurojustin tuella toteutetun koordinoinnin tuloksena 

Euroopassa pidätettiin 75 verkostoon osallistumisesta 

epäiltyä kesäkuussa 2008. Tutkintatoimet ja pidätykset 

toteutettiin Belgiassa, Ranskassa, Saksassa, Kreikassa, 

Irlannissa, Norjassa, Alankomaissa, Ruotsissa ja 

Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Tutkintaan osallistui 

yli 1 300 poliisia.

Yhteisoperaatio aloitettiin Pariisissa, johon perustettiin 

kansainvälinen koordinaatiokeskus EU:n jäsenvaltioi-

den yhteysmiehille. Koordinaatiokeskuksen perusta-

misesta vastasi OCRIEST (Ranskan laitonta maahan-

muuttoa ja oleskeluluvattomien ulkomaalaisten työl-

listämistä torjuva yksikkö). Ranskan kansallinen jäsen 

oli jatkuvasti yhteydessä Pariisiin ja muihin kansallisiin 

jäseniin. Europolissa järjestettiin kolme kokousta ja 

Eurojustissa kolme koordinaatiokokousta. Eurojust 

vastasi myös eurooppalaisten pidätysmääräysten täy-

täntöönpanemisesta koordinoidusti.

Tapaus 7 – Petos/maksukorttien 

magneettijuovan kopiointi, ns. skimming  

Eurojust oli mukana koordinoimassa tietoja, joiden 

perusteella pystyttiin purkamaan skimming-verkosto.

Elokuussa 2008 Belgian kansalliselle jäsenelle ilmoi-

tettiin rikollisryhmästä, joka kopioi pankki- ja luotto-

korttien tietoja niin sanotulla skimming-tekniikalla eli 

asentamalla pankkiautomaattien korttiaukon suulle 

lukulaitteen ja kuvaamalla PIN-koodin näppäilyn auto-

maattiin asennetulla kameralla.  

Verkosto toimi Belgiasta käsin, mutta sillä oli yhteyksiä 

muihin EU-maihin ja EU:n ulkopuolisiin maihin, esimerkik-

si Irlantiin, Italiaan, Saksaan, Espanjaan, Alankomaihin, 

Romaniaan, Marokkoon, Kanadaan ja Australiaan.  

Eurojustia pyydettiin avustamaan meneillään olevien 

tutkintatoimien koordinoimisessa tapaukseen osal-

lisissa maissa. Eurojust järjesti syyskuussa 2008 

koordinaatiokokouksen, jossa pyrittiin helpottamaan 

tietojenvaihtoa, nopeuttamaan oikeusapupyyntöjen 

toteuttamista ja sopimaan ajankohta samanaikaisille 

yhteistoimille asiaankuuluvissa maissa.  

Marraskuussa 2008 samanaikaiset esitutkintatoimet 

toteutettiin kuudessa maassa. Operaatiossa tehtiin 34 

kotietsintää ja 15 pidätystä sekä takavarikoitiin kalus-

toa, kuten skimming-ohjelmistoja, kannettavia tieto-

koneita ja väärennettyjä henkilöllisyystodistuksia.  

Eurojustin ja Europolin osallistuminen yhteistyöhön 

mahdollisti laajamittaisen tietojenvaihto- ja yhteistyö-

operaation eri maiden kesken.  

Tapaus 8 – Karusellikauppa, arvonlisäveropetos

Eurojust tuki Saksan viranomaisia vakavan karu-

sellikauppatapauksen tutkintatoimissa koordinoimalla 

yhteistoimia tapaukseen liittyvissä jäsenvaltioissa.

Vuonna 2007 Saksassa aloitettiin tutkintatoimet 14:ää 

rikollisjärjestön jäsentä kohtaan, joita epäiltiin usean 

miljoonan euron arvonlisäveropetoksesta, niin kutsu-

tusta karusellikaupasta. Eurojust koordinoi yhteistoi-

mia eri EU-jäsenvaltioissa. Samanaikaiset kotietsinnät 

toteutettiin onnistuneesti seuraavissa kahdeksassa 

jäsenvaltiossa: Kypros, Itävalta, Italia, Tšekin tasaval-

ta, Latvia, Liettua, Espanja ja Tanska.  

Vuonna 2008 Saksan viranomaiset aloittivat lisätutkin-

tatoimet, jotka koskivat rikollisryhmää, johon epäiltiin 

kuuluvan vastuullisissa tehtävissä toimivia henkilöitä eri 

yrityksissä. 19 henkilön epäiltiin vahvistaneen oikeaksi 

elektroniikkalaitteiden myyntiasiakirjoja, vaikka kysei-

siä laitteita ei todellisuudessa ollut myyty. Toiminnan 

tavoitteena oli aiheettoman arvonlisäveropalautuksen 

saaminen. Eurojust koordinoi yhteistoimia kahdeksas-

sa tapaukseen liittyvässä jäsenvaltiossa. Toukokuussa 

2008 toteutettiin samanaikaisia kotietsintöjä saksalai-

sen tuomioistuimen myöntämien etsintälupien perus-

teella. Eurojust koordinoi oikeusapupyyntöjen saman-

aikaisen täytäntöönpanon eri jäsenvaltioissa Saksan 

toimivaltaisen esitutkintaviranomaisen tuella.

Onnistuneen operaation tuloksena on saatu tärkeitä 

todisteita, joiden avulla esitutkintatoimia on voitu jatkaa 

Saksassa.

Tapaus 9 – Tietoverkkorikos  

Tietoverkkorikokseen liittyvä tapaus (petos ja tör-

keän sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan lasta esittä-

vän kuvan levittäminen internetissä) ja Réseaux IP 

Européens -järjestön rooli.

Réseaux IP Européens (RIPE) ja sen Network 

Coordination Centre (NCC) jakavat ja koordinoivat 

esimerkiksi IP-osoitteita. Vuonna 2008 Yhdistyneen 

kuningaskunnan viranomaiset pyysivät apua tieto-

verkkorikoksiin liittyvissä tapauksissa, joissa oli kyse 

sekä petoksista että lapsipornografian levittämises-

tä internetissä. Vakavaa järjestäytynyttä rikollisuutta 
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tutkiva yksikkö (Serious Organised Crime Agency, 

SOCA) oli aiemmin pyytänyt Amsterdamissa toimivaa 

RIPEä poistamaan IP-osoitesarjan, josta oli kohdistettu 

Britannian rahoituslaitoksiin yhteydenottoja petostar-

koituksessa sekä levitetty lapsipornografiaa.

Eurojustissa järjestettiin koordinaatiokokous, johon osallistui 

SOCAn, Crown Prosecution Servicen sekä Alankomaiden 

poliisin ja syyttäjäviraston edustajia. Syyskuun lopussa 

Yhdistyneen kuningaskunnan edustajat osallistuivat RIPEn 

kokoukseen Amsterdamissa. Kokouksessa neuvoteltiin toi-

menpiteistä, joiden avulla loukkaavat IP-osoitteet saataisiin 

suljettua. Eurojust korosti tapauksessa sitä, miten tärkeää 

on tutkia kaikki mahdolliset keinot, joilla estetään rikollisia 

käyttämästä internetiä.  

Tapaus 10 – Tietoverkkorikos  

Eurojust koordinoi oikeusapupyyntöjen täytäntöön-

panoa neljän EU-jäsenvaltion ja Yhdysvaltojen välillä 

videoneuvottelujärjestelmän tukemana.  

Eurojustissa järjestettiin vuonna 2008 koordinaatiokoko-

us, jossa käsiteltiin kahta ranskalaista tietoverkkorikos-

tapausta. Tapauksiin liittyivät myös esimerkiksi Romania, 

Italia, Yhdistynyt kuningaskunta ja Yhdysvallat.  

Verkkohuutokauppasivuston kautta toteutetun petoksen 

uhriksi joutui satoja ihmisiä. Phishing-rikoksissa käytet-

tiin alustana yksityisen yrityksen verkkosivustoa. Epäillyt 

olivat ottaneet laittomasti haltuunsa verkkosivuston 

oikean myyjäyrityksen henkilöllisyyden ja käyttivät sitä 

ottaakseen yhteyttä ostajiin, joilta anastettiin rahaa 

varsinaisen yrityksen luoman verkkomaksujärjestelmän 

kautta. Ranskalaiset petoksen uhrit maksoivat valetuot-

teista siirtämällä rahaa omilta pankkitileiltään Ranskassa. 

Kuriireina toimivat epäillyt keräsivät rahat Ranskassa, 

Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja Unkarissa.  

Koordinaatiokokouksen päätavoitteena oli usean oikeus-

apupyynnön täytäntöönpanon edistäminen ja koordinoi-

minen. Kokouksen aikana Yhdysvaltain delegaatio vaihtoi 

tietoja muiden osallistujien kanssa Eurojustin videoneu-

vottelujärjestelmän avulla. Neuvottelut simultaanitulkat-

tiin englanniksi ja ranskaksi. Kyseessä oli ensimmäinen 

simultaanitulkattu videoneuvottelu Eurojustissa.

Tapaus 11 – Eurooppalainen pidätysmääräys  

Eurojust helpotti murhaan liittyvän eurooppalaisen 

pidätysmääräyksen täytäntöönpanoa.

Bulgarialainen murhasta epäilty henkilö pidätettiin 

Bulgariassa ruotsalaisen syyttäjän antaman euroop-

palaisen pidätysmääräyksen perusteella. Epäilty valitti 

luovutuspäätöksestä. Bulgarian viranomaiset vakuut-

tivat ilmoittavansa välittömästi Eurojustille ja Ruotsin 

viranomaisille, kun luovutuspäätös saa lainvoiman. 

Epäillyn valitus peruutettiin, mutta väärinkäsityksen 

vuoksi asiasta ilmoitettiin Eurojustille ja Ruotsille vasta 

24 tuntia ennen kymmenen päivän määräajan kulu-

mista umpeen.

Eurojustin ja Ruotsin, Bulgarian, Tšekin tasavallan ja 

Saksan kansallisten jäsenten sekä Sofiassa toimivan 

pohjoismaisen yhteysmiehen erinomaisen yhteistyön 

ansiosta Ruotsi sai kaikki tarvittavat päätökset eri mai-

den viranomaisilta ja pystyi tuomaan epäillyn Ruotsiin 

ennen määräajan kulumista umpeen. Operaatio ei olisi 

onnistunut ilman Eurojustin apua.

Tapaus 12 – Eurooppalainen pidätysmääräys

Eurojustin neuvojen avulla murhasta epäillyt saatiin 

luovutetuksi ja vältettiin toimivaltaristiriita Saksan ja 

Italian välillä.

Saksan kansalaiset murhasivat saksalaisen Italiassa ja 

pakenivat välittömästi Saksaan. Alueperiaatetta nou-

dattaen italialainen syyttäjä aloitti esitutkinnan, jossa 

pyrittiin hankkimaan todisteita ulkomailta ja saamaan 

epäillyt luovutetuiksi Italiaan antamalla eurooppalaiset 

pidätysmääräykset.

Italian viranomaisten pyytämät toimenpiteet, kuten 

telekuuntelu ja -valvonta toteutettiin Saksan lainsää-

dännön mukaisesti. Näin saatujen todisteiden hyö-

dynnettävyys italialaisessa tuomioistuimessa edellytti 

kuitenkin Italian lainsäädännön noudattamista.    

Saksassa aloitettiin samaan aikaan rinnakkainen esi-

tutkinta asiassa, koska henkirikostapauksissa on nou-

datettava kansallisuusperiaatetta. Tällä perusteella 

epäillyt pidätettiin Saksassa.  

Eurojust suositteli edellä kuvatun toimivaltaristirii-

dan ratkaisemista siten, että syytetoimet siirretään 

Italiaan. Saksan viranomaiset hyväksyivät suosituk-

sen, Italian antamat EAW:t täytäntöönpantiin ja epäil-

lyt luovutettiin Italiaan.
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Eurojustin kansalliset jäsenet tapaavat kansainvälisen lehdistön edustajia
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3  H A L L i N T O

Yleinen kehitys

Hallinto tuki edelleen kollegion operatiivista työtä. 

Määräaikainen hallintojohtaja aloitti tehtävässään 

edellisen hallintojohtajan lähdettyä Eurojustin palve-

luksesta toukokuussa 2008. Vakinaisen hallintojohta-

jan valintaprosessi käynnistettiin vuonna 2008.

Vuonna 2008 Eurojustin palvelukseen tuli kaksi uutta 

tapausanalyytikkoa. Tapausanalyytikoille palkattiin 

seitsemän avustajaa ja seitsemän lisäavustajan paikat 

laitettiin haettaviksi. Vuonna 2008 Eurojustissa työs-

kenteli 18 kansallista asiantuntijaa.

Maaliskuussa 2008 taloushallinto ja henkilöstöhallinto 

muuttivat Haagissa väliaikaisiin tiloihin. Marraskuun 

2008 lopussa 70 hallinnon työntekijää muutti hiljattain 

valmistuneeseen Haagse Veste (HV1) -rakennukseen 

eli väliaikaisiin tiloihin ennen siirtymistä vakinaisiin 

tiloihin, joihin odotetaan päästävän vuonna 2014. 

Väliaikaisten tilojen tekniset laitteet saatiin hankittua 

ja asennettua. HV1-rakennuksessa Eurojustilla on käy-

tössä toinen palvelin, minkä ansiosta Eurojust pystyy 

varmentamaan tärkeimmät toimintonsa.

Eurojust päätti vuonna 2008 ulkoisen konsulttiyhtiön 

palkkaamisesta avustamaan Eurojustin organisaatio-

rakenteen arvioimisessa ja uudistamisessa vuonna 

2009. 

Vuonna 2007 virallisesti perustettu turvallisuuskomitea 

toimi vuonna 2008 aktiivisesti. Säännöllisesti pidetyis-

sä kokouksissa keskityttiin Eurojustin turvallisuussään-

töjen käyttöönottoon. Turvallisuuskomitean tehtäviin 

kuului kollegion ja hallintojohtajan neuvonta tieto- ja 

viestintätekniikan tietoturvaan liittyvissä asioissa.

Haagse Veste 1, uusi etätoimistorakennus
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Taloushallinto

Eurojustille myönnettiin 24,8 miljoonan euron toi-

mintabudjetti vuodelle 2008. Vuodelta 2007 siirrettiin 

vuodelle 2008 hieman yli 420 000 euroa tapaustenhal-

lintajärjestelmää koskevaan hankkeeseen, joka rahoi-

tetaan AGIS-ohjelmasta. Vuodelta 2007 siirretyistä 

määrärahoista toteutui 3,1 miljoonaa euroa. Eurojustin 

toimintabudjetista toteutui 97 prosenttia ja vuodelle 

2009 siirrettävien määrärahojen määrä pieneni merkit-

tävästi, kun niistä toteutettiin 85 prosenttia. Eurojustin 

talousarvioon tehtiin muutos syyskuussa 2008, millä 

kasvatettiin alkuperäistä 20 miljoonan euron toimin-

tabudjettia 4,8 miljoonalla eurolla. Toimintabudjettiin 

haettiin lisäystä Eurojustin marraskuussa 2008 käyt-

töön ottamien lisätilojen kulujen kattamiseksi. 

Vuonna 2008 käsiteltiin noin 6 500 maksutapahtumaa. 

Eurojust sai päätökseen AGIS-ohjelmasta rahoitetun 

E-POC III -hankkeen heinäkuussa 2008 ja jätti lop-

puraportin Euroopan komissiolle lokakuussa 2008. 

Eurojust haki lisärahoitusta E-POC IV -hankkeeseen, 

jonka 1 999 234 euron kokonaisbudjetista 70 prosent-

tia pyydetään Euroopan komissiolta. Rahoitusta haet-

tiin myös yhteisille tutkintaryhmille (JIT) rikosoikeutta 

koskevasta ohjelmasta, joka toteutetaan 2009–2010. 

Hankkeen kokonaisbudjetti on 316 473 euroa, josta 95 

prosenttia pyydetään Euroopan komissiolta.

Eurojust otti vuoden 2008 loppupuolella käyttöön 

varainhoitojärjestelmän, joka perustuu Euroopan komis-

sion suoriteperusteiseen kirjanpitojärjestelmään (ABAC, 

Assets). Järjestelmä kehittää taloushallinnon työnkulku-

ja ja täyttää varainhoitoasetuksen vaatimukset.  

Eurojustin varainhoitoasetusta päivitettiin varainhoitoa 

koskevan uuden puiteasetuksen mukaisesti, ja se lähe-

tettiin Euroopan komission hyväksyttäväksi vuoden 

2008 lopussa. Kuten edellisvuosina, Eurojustin tilintar-

kastuksen suoritti Euroopan tilintarkastustuomioistuin, 

joka totesi kirjanpidon moitteettomaksi. 

Henkilöstöhallinto

Henkilöstöhallintoyksikkö keskittyi vuonna 2008 nel-

jään päätehtävään: avainhenkilöstöä koskevien hyvän 

henkilöstöhallinnon edellyttämien sisäisten sovelta-

missääntöjen käyttöönottoon, uuden vuosittain toteu-

tettavan henkilöstöarviointijärjestelmän valmisteluun, 

henkilöstösuunnitelman laadintaan ja viimeistelyyn 

sekä yksikön sisäisen koulutussuunnitelman käyttöön-

ottoon.

Euroopan komission sisäisen tarkastuksen osaston 

suosituksesta tilapäisten työntekijöiden määrää pyrit-

tiin vähentämään julistamalla avoimeksi 58 paikkaa. 

Hakemuksia vastaanotettiin 2 564 kappaletta ja haas-

tattelukutsuja lähetettiin 441. Haastateltujen 351 

hakijan joukosta valittiin 55 työntekijää. Vuoden 2008 

lopussa Eurojust työllisti 172 hallinnon työntekijää.  

Vuoden 2008 aikana henkilöstöhallinnossa toteutet-

tiin merkittävä rakennemuutos, jonka tavoitteena oli 

palvelun parantaminen ja tilapäisen henkilökunnan 

tarpeen vähentäminen.

Uudet tekniset toiminnot

Jäsenvaltioissa otettiin vuonna 2008 käyttöön suojattu 

tietoverkkoyhteys, jonka kautta vaihdetaan tapauksiin 

liittyviä tietoja kansallisten jäsenten ja kansallisten 

viranomaisten välillä.

Tapaustenhallintajärjestelmää kehitettiin Euroopan 

komission AGIS-ohjelmasta osarahoitetun E-POC III 

-projektin tulosten mukaisesti.  Eurojust rahoitti järjestel-

män muuta kehitystyötä ja kohdisti siihen huomattavas-

ti henkilövoimavaroja.  Tapaustenhallintajärjestelmän 

parannettu versio otetaan käyttöön vuonna 2009.

Videoneuvottelutilojen varustelua on parannettu niin, 

että videoneuvottelujen simultaanitulkkaus on mah-

dollista. Eurojustilla on valmiudet toimia linkkinä 

jäsenvaltioiden erilaisten teknisten järjestelmien välil-

lä, ja tätä ominaisuutta on nyt siis hyödynnetty myös 

Eurojustin kokoustiloissa.

Schengen-tietojärjestelmän (Schengen Information 

System, SIS) keskeytymätön ja asianmukainen käy-

tettävyys ja hyödyntäminen ovat Eurojustille erittäin 

tärkeitä tapausten käsittelyn ja koordinoinnin kannal-

ta. Eurojustin kansalliset jäsenet tekivät järjestelmään 
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yhteensä 229 kyselyä joulukuun 2007 ja joulukuun 

2008 välisenä aikana. Kyselyt ovat edistäneet työtä 

Eurojustissa. Jotkut kansalliset jäsenet ovat toden-

neet, että operatiivisten tietojen tarkistaminen SIS-

järjestelmästä ja vertaaminen kansallisten viranomais-

ten tietoihin on ollut hyödyllistä. Tiedot ovat helpotta-

neet esimerkiksi eurooppalaisen pidätysmääräyksen 

kohteina olleiden henkilöiden löytämistä ja pidättämis-

tä. SIS-järjestelmässä on myös kattavat tiedot tapa-

uksista, joissa samasta henkilöstä on annettu kaksi tai 

useampi eurooppalainen pidätysmääräys. Tiedoista on 

hyötyä, kun oikeusviranomaisten on päätettävä, mikä 

kilpailevista pidätysmääräyksistä pannaan täytäntöön. 

Schengen-tietojärjestelmään on myös helppo tehdä 

pikahakuja, jolloin virallisen pyynnön tekeminen muille 

kansallisille jäsenille ei ole tarpeen.

Asiakirjojen julkisuus

Kollegion 13.7.2004 vahvistaman Eurojustin asiakirjo-

jen julkisuutta koskevan säännön 2 artiklan 1 kohdan 

mukaisesti "kaikilla unionin kansalaisilla sekä kaikilla 

luonnollisilla henkilöillä, joiden asuinpaikka on jossakin 

jäsenvaltiossa, tai oikeushenkilöillä, joiden sääntömää-

räinen kotipaikka on jossakin jäsenvaltiossa, on oikeus 

tutustua Eurojustin asiakirjoihin".

Vuonna 2008 Eurojustille ei esitetty yhtään pyyntöä 

tutustua edellä mainittuihin asiakirjoihin. Eurojustille 

esitettiin kuitenkin yksi asiakirjojen julkisuutta koske-

va pyyntö, joka koski hallinnollista asiakirjaa, johon 

sisältyi henkilötietoja. Eurojust myönsi hakijalle luvan 

tutustua pyytämiinsä tietoihin osittain.
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Eurojustin yksiköiden päälliköt (vasemmalta oikealle): tietosuojavaltuutettu Diana Alonso Blas, määräaikainen 

turvallisuuspäällikkö Pavel Golob, määräaikainen talouspäällikkö Andrea Toth, määräaikainen hallintopäällikkö Jacques 

Vos, lakiasiainpäällikkö Catherine Deboyser, tietohallintopäällikkö Jon Broughton, EJN:n sihteeri Fátima Martins, kollegion 

sihteeri Carla Garcia Bello, tiedottaja Joannes Thuy ja määräaikainen henkilöstöpäällikkö Yke Vranken Peeters. 
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4  U L K O S U H T e e T

Euroopan parlamentti, neuvosto ja komissio

Eurojust teki edelleen tiiviisti yhteistyötä EU:n toimielin-

ten kanssa. Eurojust järjesti tiloissaan kaksi kokousta 

EU:n neuvoston puheenjohtajamaiden (troikka), neu-

voston pääsihteeristön ja Euroopan komission kanssa. 

Kokouksissa keskusteltiin uuden Eurojust-päätöksen 

täytäntöönpanoon valmistautumisesta. Neuvoston 

pääsihteeristö ja komissio kutsuttiin Eurojustin kollegi-

on aivoriiheen, jossa puitiin uuden Eurojust-päätöksen 

vaikutuksia Eurojustin vahvistamiselle.

Eurojust osallistuu säännöllisesti tarkkailijana jär-

jestäytyneen rikollisuuden torjunnan monialaiseen 

työryhmään (Multidisciplinary Group on Organised 

Crime, MDG), neuvoston oikeusalan tietojenkäsitte-

lytyöryhmään (Council Working Group on Legal Data 

Processing, E-justice) sekä horisontaaliseen huumaus-

ainetyöryhmään (Horizontal Working Party on Drugs). 

Eurojust kutsutaan asiakohtaisesti osallistumaan  36 

artiklan komitean (CATS), rikosasiayhteistyön COPEN-

työryhmän (mukaan lukien COPEN-EAW -asiantuntija-

työryhmä), tulliyhteistyötä koskevan CCWP-työryhmän 

ja terrorismityöryhmän kokouksiin.

EU-kumppanit

Euroopan oikeudellinen verkosto (EJN)

Vuosi 2008 oli merkittävä Euroopan oikeudellisen 

verkoston kannalta. Neuvosto vahvisti 16.12.2008 

päätöksen Euroopan oikeudellisesta verkostosta 

(2008/976/YOS). Päätöksellä vahvistetaan Euroopan 

oikeudellisen verkoston rakennetta ja selvennetään 

sen asemaa Eurojustiin nähden.

Eurojust kutsuttiin EJN:n kymmenvuotisjuhlallisuuk-

siin, joiden yhteydessä vahvistettiin Madeiran julki-

lausuma. Euroopan oikeudellisen verkoston päätavoit-

teisiin kuuluu yhteyksien lujittaminen Eurojustiin ja 

muihin organisaatioihin.

EJN:n koordinaattorit ja Eurojustin kollegio pitivät 

kokouksen 27.10.2008. Kokouksessa pyrittiin avaa-

maan epävirallinen keskustelu EJN:n ja Eurojustin 

yhteisestä tulevaisuudesta, johon vaikuttavat neu-

voston päätökset Eurojustin ja EJN:n vahvistamises-

ta. Muita keskustelunavauksia olivat Eurojustin kan-

sallisen koordinaatiojärjestelmän (Eurojust National 

Coordination System, ENCS) perustaminen jäsenvalti-

oihin sekä Eurojustin ja EJN:n yhteiset tehtävät.

Europol

Operatiivinen ja strateginen yhteistyö Europolin kanssa 

edistyi merkittävästi.

Toimielinten välillä otettiin käyttöön suojattu tieto-

verkkoyhteys. Tämä oli mahdollista sen jälkeen, kun 

Eurojust ja Europol allekirjoittivat 29.9.2008 yhteisym-

märryspöytäkirjan.  Eurojust sai Europolilta 140 viestiä 

suojatun tietoverkon kautta vuonna 2008. Suojatun 

yhteyden operatiivinen arvo olisi nykyistä merkittä-

vämpi, mikäli Eurojustin ja Europolin väliset nykyiset 

käyttörajoitukset poistettaisiin.

Eurojust ja Europol jatkoivat yhteisiin tutkintaryhmiin 

liittyvää yhteistyötä. Lisätietoja yhteisiin tutkimus-

ryhmiin liittyvästä käsikirjasta on luvussa 2: Yhteiset 

tutkintaryhmät.  

Eurojust osallistui entisten lisäksi kuuden uuden 

Europolin analyysitietokannan toimintaan. Yhteistyötä 

tehdään tällä hetkellä siis 12 analyysitietokannan osal-

ta. Kehityssuunta on oikea, ja yhteistyön tehostamisen 

kannalta Eurojustille olisi hyötyä kaikkien Europolin 

analyysitietokantojen toimintaan osallistumisesta. 

Eurojust ja Europol ovat yhdessä laatineet jatkuvasti 

ajan tasalla pidettävän asiakirjan, joka sisältää usein 

kysyttyjä kysymyksiä analyysitietokantayhteistyöstä.  

Asiakirja selkeyttää osallistumisen laajuutta ja tieto-

jenvaihdon rajoituksia sekä määrittää hyödyn, joka 

saadaan Eurojustin osallistumisesta tietokantojen toi-

mintaan. 



42

Eurojustin Europol-yhteistyötä tapausten käsittelyssä 

kehitettiin. Eurojust pyysi Europolia osallistumaan 

yhteensä 30 tapauksen käsittelyyn vuonna 2008. 

Yhteistyön avulla jäsenvaltioissa voitiin toteuttaa koor-

dinoituja yhteistoimia, yhtenä niistä laittoman maa-

hantulon järjestämiseen liittyvien verkostojen purka-

minen. Kyseisessä Trufas-operaatiossa Eurojustin ja 

Europolin edustajat koordinoivat yhdessä poliisi- ja 

oikeusviranomaisten toimintaa tapaukseen liittyvässä 

jäsenvaltiossa (ks. tapausesimerkki 5 luvussa 2).  

Eurojust osallistui vuonna 2008 Europolin OCTA-

raportin laatimiseen keskittymällä uuteen osioon, joka 

käsittelee järjestäytyneen rikollisuuden torjuntaan liit-

tyviä oikeusapupyyntöjä. Helmikuussa 2008 Eurojust 

järjesti strategisen kokouksen, jonka aiheina olivat 

OCTA:n tärkeimmät tavoitteet ja syytetoimenpiteet 

rajat ylittävissä rikoksissa (ks. luku 2). Eurojust neu-

voi Europolia rajat ylittävää seurantaa koskevissa 

oikeudellisissa kysymyksissä sekä osallistui Europolin 

julkaisemaan Venäjän järjestäytyneen rikollisuuden 

uhkan arviointiin (ROCTA).

Yhteistyön parantamisessa oli myös ongelmia vuo-

den 2008 aikana. Uusi Europol-päätös ja vanhaan 

Eurojust-päätökseen tehdyt muutokset tarjosivat tilai-

suuden lisätä uusiin päätösehdotuksiin säännöksiä 

Eurojustin ja Europolin oikeudellisista ja rakenteelli-

sista suhteista. Päätösehdotuksia koskeva poliittinen 

yhteisymmärrys saavutettiin kuitenkin eriaikaisesti, 

minkä vuoksi niihin ei voitu lisätä säännöksiä, joiden 

mukaisesti Eurojust ja Europol kohtelisivat toisiaan 

etuoikeutettuina yhteistyökumppaneina. Tästä syystä 

neuvoston kesäkuussa 2008 vahvistaman lausuman 

jälkeen perustettiin Eurojustin ja Europolin edusta-

jien työryhmä, jonka tehtävänä oli tehdä muutoksia 

vuoden 2004 yhteistyösopimukseen sekä kehittää 

erityisesti Europolin analyysitietokantoihin liittyvää 

tietojenvaihtoa. Organisaatiot pyrkivät yhteistyössä 

esittämään luonnoksen ja selitysmuistion työryhmälle 

vuoden 2008 loppuun mennessä. Sopimus päästäneen 

allekirjoittamaan vuoden 2009 alussa.

Euroopan petostentorjuntavirasto (OLAF)

Eurojust saavutti yhden päätavoitteistaan vuonna 

2008, kun Eurojust ja Euroopan petostentorjuntavi-

rasto allekirjoittivat 24.9.2008 sopimuksen käytännön 

yhteistyöjärjestelyistä.  

Yhteistyösopimuksessa sovitaan operatiivisen yhteis-

työn järjestämisestä Eurojustin ja OLAFin välillä petos-

ten, lahjonnan ja muiden Euroopan yhteisöjen talou-

Franz-Hermann Brüner ja José Luís Lopes da Mota Eurojustin ja OLAFin yhteistyösopimuksen allekirjoitustilaisuudessa
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dellisiin etuihin vaikuttavien rikosten torjunnassa.  

Sopimuksessa määritetään läheisemmän ja tehok-

kaamman yhteistyön keinot sekä tietojenvaihtoa kos-

kevat säännökset. 

Sopimuksen toivotaan kannustavan tehokkaampaan 

yhteistyöhön operatiivisissa tapauksissa, joissa on 

kyseessä yhteinen etu. Sopimusta voidaan sovel-

taa aina, kun kansallisessa tai toimielinten välisessä 

yhteistyössä on esteitä.

Eurojustin edustajat tapasivat OLAFin edustajia neljäs-

ti vuonna 2008. Näiden tapaamisten aikana todettiin, 

että yhteistyön kehittämiseen on olemassa myös käy-

tännön keinoja.  

Organisaatioiden välillä tehtiin vaihto- ja opintovierailu-

ja, joiden ansiosta osapuolten tehtävistä ja tavoitteista 

sekä mahdollisista uusista yhteistyöalueista saatiin 

parempi kuva. OLAF osallistui viiteen tapaukseen ja oli 

mukana kolmessa Eurojustissa pidetyssä ja yhdessä 

jäsenvaltiossa järjestetyssä koordinaatiokokouksessa.

Vakiintuneen käytännön mukaisesti Eurojustin puheen-

johtaja ja OLAFin pääjohtaja tapasivat vuoden aikana 

kahdesti keskustellakseen yhteisten tavoitteiden edis-

tymisestä.

Eurojust ja OLAF järjestivät Haagissa 3.–4.3. yhteisen 

konferenssin petosten ja lahjonnan kansainvälisistä 

ulottuvuuksista. Konferenssiin osallistui syyttäjäviran-

omaisia, tuomareita ja korkeita virkamiehiä kaikkien 

jäsenvaltioiden toimivaltaisista viranomaisista sekä 

Yhdysvaltojen ja Norjan yhteyssyyttäjät.

Yhteystuomarit (Liaison Magistrates)

Eurojust kannustaa edelleen ottamaan yhteyttä 

yh teystuomareihin operatiivisessa työssä.  

Yhteystuomarit osallistuivat usein Eurojustin järjes-

tämiin koordinaatiokokouksiin, jotta useisiin eri valti-

oihin liittyvissä tapauksissa saavutettaisiin parempia 

tuloksia. Eurojustin toiminnassa saatujen kokemusten 

perusteella EU-jäsenvaltioiden EU:n ulkopuolisiin valti-

oihin nimittämät yhteystuomarit pystyivät usein tuke-

maan operatiivista työtä. 

Verkostot

Euroopan juridinen koulutusverkosto (EJTN)

Euroopan juridisen koulutusverkoston (European 

Judicial Training Network) kanssa allekirjoitettiin 

7.2.2008 yhteisymmärryspöytäkirja. Asiakirjan tavoit-

teena on lisätä yhteistyötä Eurojustin ja EJTN:n välillä 

siten, että eri jäsenmaissa toimivia tai harjoitteluaan 

suorittavia tuomareita ja syyttäjiä voitaisiin nimittää 

määräajaksi Eurojustiin. Ohjelmaan osallistuvat voivat 

tutustua Eurojustin tehtäviin, toimintoihin ja työhön. 

Muitakin oikeudelliseen koulutukseen liittyviä yhteis-

työmuotoja voidaan harkita.

Joukkotuhonnan vastainen verkosto 

(Genocide Network)

Joukkotuhonnan vastainen verkosto perustettiin neu-

voston 13.6.2002 tekemällä päätöksellä. Verkosto 

koostuu eurooppalaisista yhteyshenkilöistä, jotka 

ovat erikoistuneet joukkotuhontarikoksiin, ihmisyyt-

tä vastaan tehtyihin rikoksiin ja sotarikoksiin. EU:n 

puheenjohtajavaltio järjestää joka vuosi verkoston 

kokouksen.

Vuodesta 2004 lähtien Eurojustin tiloissa järjestettyi-

hin kokouksiin on osallistunut edustajia jäsenvaltioista, 

kansainvälisestä rikostuomioistuimesta (ICC), entisen 

Jugoslavian alueen kansainvälisestä rikostuomiois-

tuimesta (ICTY), Ruandan kansainvälisestä rikostuo-

mioistuimesta, Eurojustista, Euroopan komissiosta, 

neuvoston pääsihteeristöstä ja Interpolista.

Eurojust isännöi joukkotuhonnan vastaisen verkoston 

viidettä kokousta 17.–18.3.2008. Kokouksessa kes-

kusteltiin Eurojust-päätökseen liittyen joukkotuhonnan 

vastaisen verkoston sihteeristön sijoituspaikasta.

Kansainväliset järjestöt ja toimielimet

Eurojustice 

Eurojust sai kutsun, kuten aikaisempinakin vuosina, 

Eurojustice-konferenssiin, joka tällä kertaa järjestet-

tiin 29.9.–1.10. Edinburghissa. Konferenssissa tuo-

tiin esille ajatus yhteisen foorumin perustamisesta 

EU-jäsenvaltioiden valtakunnansyyttäjille ja syyttäjä-

laitosten muille päälliköille sekä kiitettiin Eurojustia 
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sen suostuttua tukemaan kyseisen foorumin kokous-

ten järjestämistä. Konferenssin päätelmien mukaisesti 

Eurojustice voisi tarjota päättäjille entistä laajemman 

perustan, jonka pohjalta voitaisiin määritellä EU:n pri-

oriteetteja ja yhteisiä tavoitteita rikosoikeuden alalla.  

La Red Iberoamericana de Cooperación 

Judicial (IberRed)

IberRed on Keski- ja Etelä-Amerikan maiden oikeu-

dellisten yhteysviranomaisten verkosto ja Eurojustin 

tärkeä kumppani rajat ylittävän rikollisuuden torjun-

nassa.   

Kesäkuussa 2007 Eurojust sopi IberRedin edustajien 

kanssa yhteisymmärryspöytäkirjaa koskevista neuvot-

teluista. Neuvottelut käytiin IberRedin kanssa vuonna 

2008, ja prosessi on tällä hetkellä loppuvaiheessa. 

Eurojustin ja IberRedin yhteisymmärryspöytäkirja on 

tärkeä askel kohti tiiviimpiä suhteita Keski- ja Etelä-

Amerikkaan. Pöytäkirjaluonnoksessa mahdollistetaan 

muun muassa suorien yhteyksien edistäminen, koke-

musten vaihtaminen, muuhun kuin operatiiviseen 

toimintaan liittyvien tietojen vaihtaminen ja osallistu-

minen strategisiin kokouksiin. Vuonna 2008 Eurojustin 

kollegiossa rekisteröitiin kuusi tapausta, joihin liittyi 

Keski- ja Etelä-Amerikan maita.

Kansainvälinen syyttäjäyhdistys (IAP) 

Eurojust on kansainvälisen syyttäjäyhdistyksen yhtei-

söjäsen. IAP (International Association of Prosecutors) 

on maailmanlaajuinen syyttäjien yhteisö, johon kuuluu 

syyttäjiä yli 130 maasta ympäri maailmaa.  

Haagissa järjestettiin kahdeksas IAP:n Euroopan alue-

konferenssi, jonka aiheena oli nk. viharikollisuus. 

Konferenssin yhteydessä 50 syyttäjäviranomaisen, 

tuomarin ja poliittisen neuvonantajan ryhmä vieraili 

13.3. Eurojustissa tutustuakseen paremmin tutkinta- 

ja syytetoimien koordinoimiseen EU:ssa.  

Eurojust osallistui 27.–31.8.2008 Singaporessa IAP:n 

13. vuosikonferenssiin, "New Technologies in Crime and 

Prosecution: Challenges and Opportunities". Kokouksen 

yhteydessä pidettiin IAP:n yleiskokous, johon Eurojust 

myös osallistui. Eurojustin edustaja toimi puheenjoh-

tajana tietoverkkorikoksiin liittyviä toimivaltaristiriitoja 

käsittelevässä seminaarissa. Samalla Eurojust sai tilai-

suuden lujittaa rajat ylittävän rikollisuuden torjuntaan 

liittyviä yhteyksiään eri maiden syyttäjäviranomaisiin. 

IAP:n nykyinen puheenjohtaja François Falletti toimi 

Ranskan kansallisena jäsenenä Eurojustissa 1.9.2004–

31.7.2008.

EU:n ulkopuoliset valtiot

Eurojustin yhteistyö EU:n rajanaapureiden ja muiden 

kansainvälisten yhteistyökumppaneiden kanssa on 

välttämätöntä järjestäytyneen rikollisuuden torjunnas-

sa. Eurojustin vuoden 2008 tärkeimpiin tavoitteisiin 

kuului suhteiden vahvistaminen Euroopan unionin 

ulkopuolisiin maihin.  

Yhteyshenkilöt 

Vuonna 2008 Eurojustilla oli 23:ssa Euroopan unionin 

ulkopuolisessa valtiossa 31 yhteyshenkilöä, joiden 

kanssa tehtiin säännöllisesti yhteistyötä EU:n ulko-

puolisia valtioita koskevissa tapauksissa. Eurojustilla 

on yhteyshenkilöitä seuraavissa maissa: Albania, 

Argentiina, Bosnia ja Hertsegovina, Kanada, Kroatia, 

Egypti, FYROM, Islanti, Israel, Japani, Liechtenstein, 

Moldova, Mongolia, Montenegro, Norja, Venäjän fede-

raatio, Serbia, Singapore, Sveitsi, Thaimaa, Turkki, 

Ukraina ja Yhdysvallat.  

Yhteistyösopimukset

Norja

Norjan kuningaskunnan kanssa solmittiin yhteistyöso-

pimus 28.4.2005.

Norjan yhteyssyyttäjä Eurojustissa osallistuu säännöl-

lisesti Eurojustin toimintaan ja Norjaa koskeviin tapa-

uksiin. Vuonna 2008 Norjan yhteyssyyttäjä rekisteröi 

30 tapausta, joista 29 oli operatiivisia. Norjan yhteys-

syyttäjä järjesti viisi koordinaatiokokousta ja osallistui 

seitsemään. Norja oli pyyntöjä vastaanottavana maana 

24 tapauksessa.

Islanti

Islannin tasavallan kanssa allekirjoitettiin yhteistyö-

sopimus 2.12.2005. Eurojust käsitteli vuonna 2008 

kahta tapausta, jotka liittyivät Islantiin. Islanti ei ole 
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nimittänyt Eurojustiin yhteyssyyttäjää, joten yhteistyö 

jatkuu yhteyshenkilön kautta.

Yhdysvallat

Yhdysvaltojen ja Eurojustin yhteistyö on tiivisty-

nyt huomattavasti marraskuussa 2006 allekirjoitetun 

yhteistyösopimuksen myötä. Sopimuksen tultua voi-

maan tammikuussa 2007 Yhdysvaltojen viranomaiset 

nimittivät Eurojustiin yhteyssyyttäjän. Nimitys on erit-

täin tärkeä Eurojustin ja Yhdysvaltojen viranomaisten 

tiiviin yhteistyön kannalta. Vuonna 2008 Yhdysvallat 

liittyi 27 tapaukseen ja osallistui 11 koordinaatiokoko-

ukseen. Yhdysvaltojen yhteyssyyttäjä ei rekisteröinyt 

lainkaan tapauksia vuonna 2008.

Eurojust, Yhdysvallat ja komissio järjestivät mar-

raskuussa 2008 seminaarin EU:n ja Yhdysvaltojen 

välisten oikeusapupyyntöihin ja luovuttamispyyntöi-

hin liittyvien sopimusten soveltamisesta. Seminaarin 

tavoitteena oli parantaa Yhdysvaltojen viranomaisten 

ja Eurojustin välistä yhteistyötä sekä jäsenvaltioi-

den ja Yhdysvaltojen viranomaisten välistä yhteis-

työtä. Seminaariin osallistui korkeassa asemassa 

olevia Yhdysvaltojen viranomaisia sekä oikeusviran-

omaisia ja muita keskeisiä viranomaisia jäsenvalti-

oista. Seminaarin tavoitteena oli lisätä tietoisuutta 

Yhdysvaltojen ja jäsenvaltioiden oikeusjärjestelmistä 

sekä poistaa käytännön yhteistyön esteitä.

Kroatia

Vuonna 2007 käytyjen neuvottelujen tuloksena 

Kroatian kanssa päästiin sopimukseen, jonka oikeus- 

ja sisäasioiden ministerineuvosto hyväksyi 9.11.2007. 

Sopimus, joka ei ole vielä astunut voimaan, mahdollis-

taa muun muassa Kroatian yhteyssyyttäjän nimittämi-

sen Eurojustiin. Kollegiossa rekisteröitiin vuonna 2008 

neljä Kroatiaan liittyvää tapausta.

Sopimus astuu voimaan, kun osapuolet ovat ilmoitta-

neet toisilleen kirjallisesti sopimuksen täytäntöönpa-

noa koskevien päätösten tekemisestä.

Sveitsi

Sveitsi suostui vuonna 2006 avaamaan neuvottelut 

yhteistyösopimuksesta Eurojustin kanssa. Neuvottelut 

käytiin vuonna 2007 ja 2008, ja sopimus allekirjoi-

tettiin 27.11.2008. Se mahdollistaa muun muas-

sa Sveitsin yhteyssyyttäjän nimittämisen Eurojustiin. 

Toistaiseksi Sveitsin ja Eurojustin välinen yhteistyö on 

hoidettu yhteyshenkilön avulla. Vuonna 2008 Sveitsi 

liittyi 26 tapaukseen ja osallistui 10 koordinaatioko-

koukseen.  

Sopimus astuu voimaan, kun osapuolet ovat ilmoitta-

neet toisilleen kirjallisesti sopimuksen täytäntöönpa-

noa koskevien päätösten tekemisestä.

Yhteistyösopimuksen allekirjoitustilaisuus Sveitsin federaation kanssa (vas.) ja entisen Jugoslavian tasavallan 

Makedonian kanssa (oik.) 
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Entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia (FYROM)

Entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia oli ensim-

mäisten maiden joukossa, joiden kanssa Eurojust ryh-

tyi sopimusneuvotteluihin vuonna 2008. Neuvotteluihin 

ryhdyttiin sen jälkeen, kun Makedonia oli säätänyt 

tietosuojaa koskevan lainsäädännön. Neuvottelut saa-

tiin päätökseen huhtikuussa 2008. Yhteistyösopimus 

solmittiin 28.11.2008. Sopimuksessa mahdolliste-

taan muun muassa  yhteyssyyttäjän nimittäminen 

Eurojustiin.

Sopimus astuu voimaan, kun osapuolet ovat ilmoitta-

neet toisilleen kirjallisesti sopimuksen täytäntöönpa-

noa koskevien päätösten tekemisestä.

Venäjän federaatio

Venäjän federaation kanssa käytiin kaksi neuvotte-

lukierrosta vuonna 2006, ja neuvottelut jatkuivat 

vuonna 2008. Heinäkuussa 2008 pidetyssä Eurojustin 

ja Venäjän federaation delegaatioiden välisessä koko-

uksessa neuvoteltiin oikeudellisten järjestelmien erilai-

suudesta johtuvista avoimista kysymyksistä. Joitakin 

tärkeitä kysymyksiä esimerkiksi tietosuojaan liittyen 

on edelleen ratkaisematta. Avoimien kysymysten rat-

kaiseminen edellyttää lisäneuvotteluja.  

Ukraina

Jo aloitettuja neuvotteluja ei voitu jatkaa, koska tieto-

suojaan liittyviä kysymyksiä on vielä ratkaisematta. Kun 

asiassa tapahtuu edistystä, neuvotteluja jatketaan.

Muut EU:n ulkopuoliset maat

Eurojust jatkoi vuonna 2008 suhteiden kehittämistä 

erityisesti Länsi-Balkanilla sijaitseviin maihin, joissa 

se osallistui meneillään oleviin EU:n alueellisiin hank-

keisiin ja aloitteisiin. Eurojust kehitti suhteitaan myös 

toimimalla isäntänä vierailijoille, joita saapui eri puo-

lilta maailmaa. Eurojustiin tehtiin virallisten yhteistyö-

sopimusneuvottelujen aloittamiseen tähtääviä tutus-

tumiskäyntejä Moldovasta, Montenegrosta, Israelista, 

Liechtensteinistä ja Kap Verdestä.  Vuodelle 2009 on 

suunniteltu Serbian, Bosnian ja Hertsegovinan sekä 

Azerbaidzhanin delegaatioiden vierailut. Eurojust otti 

vuonna 2008 vastaan myös Korean ja Ukrainan syyt-

täjäviranomaisia, jotka saapuivat Eurojustiin pidem-

mälle vierailulle tutustumaan Eurojustin toimintaan 

ja työhön. Marraskuussa 2008 Eurojust isännöi tak-

tista kokousta MEDA-maiden (Algeria, Egypti, Israel, 

Jordania, Libanon, Marokko, Palestiina, Syyria ja 

Tunisia) kanssa. Tavoitteena oli kehittää oikeudellista 

yhteistyötä ja kannustaa MEDA-maita nimittämään 

Eurojustiin yhteyshenkilö.

EJN:n kymmenvuotisjuhlat Madeiralla Portugalissa 
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5  U U S i  e U R O j U S T - P ä ä T ö S 

Ministerineuvosto vahvisti 16.12.2008 päätöksen 

Eurojustin vahvistamisesta, jolla muutetaan Eurojustin 

perustamisesta tehtyä päätöstä 2002/187/YOS tavoit-

teenaan vakavan rikollisuuden torjunnan vahvistaminen.  

Neuvosto osoitti vankan tukensa Eurojustille ja otti 

sen tarkkailijaksi neuvotteluihin, joissa uusi Eurojust-

päätös valmisteltiin alle vuodessa. Neuvottelujen pon-

timena toimi aloite, jonka neljätoista jäsenvaltiota 

esitti Slovenian puheenjohtajuuskauden alussa tam-

mikuussa 2008. Aloite oli seurausta Eurojustin tule-

vaisuutta koskevista yksityiskohtaisista keskusteluista, 

jotka aloitettiin syyskuussa 2006 Wienin seminaarissa 

ja joita jatkettiin vuonna 2007 Eurojustin ja Euroopan 

oikeudellisen verkoston tulevaisuutta koskevassa tie-

donannossa sekä Lissabonin seminaarissa.  

Uuden päätöksen vaikutukset kansalliseen lainsää-

däntöön on toimeenpantava jäsenvaltioissa kahden 

vuoden kuluessa päätöksen julkistamisesta Euroopan 

unionin virallisessa lehdessä. Eurojust, EU:n puheen-

johtajavaltiot, Neuvoston sihteeristö ja Euroopan 

komissio aloittivat vuoden 2008 viimeisellä neljän-

neksellä toimeenpanosuunnitelman laatimisen. 

Toimeenpanosuunnitelmalla pyritään siihen, että pää-

tös toimeenpannaan kaikissa jäsenvaltioissa ajallaan, 

ja sen avulla koordinoidaan kansallista toimeenpanoa.

Uudessa Eurojust-päätöksessä esitetään viisi toimin-

toa, joissa Eurojustin roolia ja valmiuksia voidaan 

parhaiten vahvistaa.  

1. Eurojustin operatiivisten valmiuksien kehittäminen

Kansallisten jäsenten asemaa vahvistetaan. Kansallisen 

jäsenen toimikauden on oltava vähintään neljä vuotta, 

ja toimikausi voidaan uusia.  

Uudessa päätöksessä halutaan varmistaa, että kan-

salliset jäsenet voivat jatkuvasti ja tehokkaasti osal-

listua Eurojustin tavoitteiden saavuttamiseen. Näin 

ollen kansallisten jäsenten työn Eurojustissa tulisi olla 

päätoiminen ja kullakin jäsenellä tulisi olla apunaan 

sijainen ja yksi avustaja.  

Eurojustin operatiivisia valmiuksia on kehitettävä perusta-

malla päivystysjärjestelmä (On-Call Coordination, OCC), 

joka voi vuorokauden kaikkina aikoina ottaa vastaan ja 

käsitellä oikeudellista yhteistyötä koskevia pyyntöjä.  

2. Eurojustin toimivallan vahvistaminen

Eurojustin tehtäväkenttää laajennetaan. Eurojustin 

nimissä toimivilla kansallisilla jäsenillä on oikeus 

pyytää kansallisia viranomaisia ryhtymään erityisiin 

tutkintatoimiin tai muihin toimiin, joita tutkinta- tai 

syytetoimet edellyttävät.  

Eurojustin kollegio  voi antaa kirjallisia suosituksia toi-

mivaltaristiriitojen ratkaisemiseksi. Suositukset voivat 

koskea myös tapauksia, joissa oikeudellista yhteistyötä 

koskevia pyyntöjä hylätään toistuvasti tai niiden toi-

meenpanemisessa on vaikeuksia. Kollegio voi käsitellä 

myös ongelmia, jotka liittyvät EAW- ja jäädyttämispui-
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tepäätöksen perusteella annetun kansallisen lainsää-

dännön soveltamiseen. 

Jotta kaikkien kansallisten jäsenten toimivaltuudet 

olisivat yhtenäiset, uusissa säännöksissä määritellään 

toimivaltuudet, jotka myönnetään kansallisille jäsenille 

kansallisina viranomaisina.

Kansallisille jäsenille myönnetään vähintään oikeus 

vastaanottaa ja toimittaa oikeudellista yhteistyötä kos-

kevia pyyntöjä, helpottaa ja seurata niiden täytäntöön-

panoa sekä toimittaa niitä koskevia lisätietoja.  

Kansallisilla jäsenillä on oikeus käyttää seuraavia 

valtuuksia toimivaltaisen kansallisen viranomaisen 

suostumuksella: oikeudellista yhteistyötä koskevien 

pyyntöjen esittäminen ja toimeenpano, Eurojustin jär-

jestämissä koordinaatiokokouksissa tarpeellisiksi kat-

sottujen tutkintatoimien määrääminen omassa jäsen-

valtiossaan sekä luvan myöntäminen valvottuihin läpi-

laskuihin ja niiden koordinoiminen jäsenvaltiossaan. 

Kansalliset jäsenet voivat kiireellisissä tapauksissa 

myöntää luvan valvottuihin läpilaskuihin ja koordinoida 

niitä sekä panna täytäntöön oikeudellista yhteistyötä 

koskevia pyyntöjä. Näin voidaan toimia myös, mikäli 

kansallinen jäsen ei pysty riittävän nopeasti määrit-

telemään toimivaltaista kansallista viranomaista tai 

olemaan tähän yhteydessä.  

Mikäli toimivaltaisen kansallisen viranomaisen suos-

tumuksella ja kiireellisissä tapauksissa käytettävien 

valtuuksien siirtäminen on perustuslain perusperiaat-

teiden tai rikosoikeusjärjestelmän perusteiden vastais-

ta, kansallisella jäsenellä on ainakin toimivalta esittää 

ehdotus viranomaiselle, joka on toimivaltainen käyttä-

mään kyseisiä valtuuksia.   

3. Tietojenvaihtamisen kehittäminen

Jäsenvaltioiden on ilmoitettava Eurojustille tapauksis-

ta, joissa on välittömästi osallisina vähintään kolme 

jäsenvaltiota ja joihin liittyen on tehty oikeudellista 

yhteistyötä koskeva pyyntö vähintään kahdelle jäsen-

valtiolle ja a) kyseisestä rikoksesta pyynnön esittäväs-

sä valtiossa määrättävä enimmäisrangaistus on vähin-

tään viisi tai kuusi vuotta vankeutta ja kyseessä on 

päätöksessä erikseen määritelty rikos tai b) on näyttöä 

siitä, että tapaukseen on osallisena rikollisjärjestö, tai 

c) näyttää siltä, että tapauksella saattaa olla vakavia 

rajat ylittäviä ulottuvuuksia.  

Kansallisilla jäsenillä on lisäksi oikeus vastaanot-

taa oman maansa kansallisilta viranomaisilta tietoja 

yhteisten tutkintaryhmien perustamisesta, toimivalta-

ristiriidoista, valvotuista läpilaskuista sekä oikeudellis-

ta yhteistyötä koskevien pyyntöjen täytäntöönpanoon 

liittyvistä toistuvista vaikeuksista ja hylkäämisistä.

4.  Yhteistyön tiivistäminen kansallisten viranomaisten 

ja Euroopan oikeudellisen verkoston yhteyshenki-

löiden kanssa

Uusi Eurojust-päätös vahvistaa Eurojustin kansal-

lista perustaa, koska se mahdollistaa Eurojustin 

kansallisten koordinaatiojärjestelmien (Eurojust 

National Coordination System, ENCS) perustamisen. 

Järjestelmillä koordinoidaan Eurojustin kansallisten 

yhteyshenkilöiden, terrorismiasioiden kansallisen yhte-

yshenkilön, Euroopan oikeudellisen verkoston kansal-

lisen yhteyshenkilön ja enintään kolmen muun EJN:n 

yhteyshenkilön sekä muiden Euroopan unionin verkos-

tojen edustajien työtä.    

Eurojustin kansallisella koordinaatiojärjestelmällä pyri-

tään myös varmistamaan, että tapaustenhallintajärjes-

telmään saadaan tiedot tehokkaalla ja luotettavalla taval-

la. Järjestelmän tarkoituksena on myös avustaa sen 

määrittelemisessä, pyydetäänkö tapauksen käsittelyyn 

apua Eurojustilta vai Euroopan oikeudelliselta verkostol-

ta. Järjestelmän tavoitteena on lisäksi läheisen yhteyden 

säilyttäminen Europolin kansalliseen yksikköön sekä kan-

sallisen jäsenen avustaminen pyyntöjen täytäntöönpanon 

ohjaamisessa oikeille kansallisille viranomaisille.   

5.  Suhteiden kehittäminen tärkeimpiin kumppaneihin 

ja EU:n ulkopuolisiin valtioihin

Uusi päätös tarjoaa oikeudelliset puitteet Eurojustin 

ja ulkoisten toimijoiden kumppanuussuhteiden kehit-

tämiseen. Tällaisia kumppaneita ovat esimerkiksi EJN, 

Europol, OLAF, Frontex, SitCen ja Interpol. Päätöksessä 

ennakoidaan myös yhteisten tutkintaryhmien ja jouk-

kotuhonnan vastaisen verkoston sihteeristöjen liittämi-

nen Eurojustin henkilökuntaan.  

Uutta on myös se, että Eurojustilla on mahdollisuus 

nimittää yhteystuomareita EU:n ulkopuolisiin valtioihin 

edellyttäen, että kyseisten maiden kanssa on solmittu 

yhteistyösopimus. 

Eurojustilla on uuden päätöksen mukaisesti myös oike-

us koordinoida EU:n ulkopuolisten valtioiden esittämi-

en ja niille esitettyjen oikeudellista yhteistyötä koske-

vien pyyntöjen täytäntöönpanoa tapaukseen liittyvien 

jäsenvaltioiden tuella. 
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6  N e U v O S T O N  P ä ä T e L m i e N  S e U R A N T A

Neuvosto (YOS) vahvisti 18.4.2008 Eurojustin kuudet-

ta vuosikertomusta koskevat päätelmät (EU-asiakirja 

8062, 4. huhtikuuta 2008).  Neuvosto antoi päätelmis-

sään ohjeita ja tehtäviä, jotka Eurojustin, jäsenvaltioi-

den ja muiden tahojen on otettava huomioon.

Seuraavassa taulukossa esitetään, miten Eurojust on 

toteuttanut neuvoston päätelmissä esitetyt tärkeim-

mät ohjeet ja tehtävät. Käytäntö aloitettiin Eurojustin 

vuoden 2006 vuosikertomuksessa.

Aihe eurojustille osoitetut ohjeet 
ja tehtävät

Ohjeiden ja tehtävien toteuttaminen

Tapausten määrää ja käsitte-

lyä koskevat luvut 

Keskitytään tapauksiin, jotka koske-

vat vakavaa kansainvälistä rikollisuut-

ta ja edellyttävät koordinointia.

Osallistutaan neuvotteluihin siitä, 

kuinka Eurojustin valmiuksia koordi-

noida jäsenvaltioiden toimivaltaisten 

viranomaisten toimintaa voidaan 

vahvistaa.

Eurojust kutsuttiin osallistumaan Eurojust-päätöksen 

muutosneuvotteluihin. COPEN-työryhmä vieraili 

Eurojustissa neuvottelujen aikana. Uudessa Eurojust-

päätöksessä edistetään tietojenvaihtoa ja yhteistyötä 

kansallisten viranomaisten ja Euroopan oikeudellisen 

verkoston yhteyshenkilöiden välillä. Näin voidaan paran-

taa Eurojustin valmiuksia keskittyä vakavien ja monen-

välisten tapauksien koordinoimiseen.

Jatketaan tapausten laadun arviointia.  Tapaukset luokiteltiin edelleen tavanomaisiin ja vaati-

viin, ja tapausten luonnetta ja vaativuutta havainnol-

listettiin tilastoimalla tapauksia myös muilla tavoin (ks. 

luku 2). Vuoden 2009 toimintasuunnitelmassa mainitaan 

uuden yhteisen tapausten käsittelyoppaan (Casework 

Guide) laadinta. Tulevien ohjeiden mukaisesti tapausten 

käsittelyyn liittyvä toiminta rekisteröitäneen tapausten-

hallintajärjestelmään väliaikaisina työtiedostoina. Tällä 

hetkellä niitä ei yleensä rekisteröidä.  

Artikloihin 6 ja 7 perustuvat 

Eurojustin toimivaltuudet

Jatketaan tutkinta- ja syytetoimien 

koordinoimista aktiivisesti niin, että 

toimivaltaisia kansallisia viranomaisia 

autetaan saavuttamaan mahdollisim-

man hyviä tuloksia. 

Vuoden aikana 6(a) artiklan mukaisten pyyntöjen määrä 

kasvoi. Eurojust käytti kuitenkin artiklassa määritettyjä 

toimivaltuuksia virallisesti ainoastaan hyvin harvoissa 

tapauksissa.  

Uudessa Eurojust-päätöksessä parannetaan tietojen-

vaihtoa ja lisätään kansallisten jäsenten ja kollegion toi-

mivaltuuksia, minkä ansiosta Eurojustilla on paremmat 

valmiudet aktiiviseen tutkinta- ja syytetoimien koordi-

noimiseen.

Eurojustin osallistuminen Europolin analyysitietokanto-

jen toimintaan entistä laajemmin sekä organisaatioiden 

välisen muun yhteistyön lisääntyminen antavat entistä 

paremmat valmiudet kansallisten viranomaisten avusta-

miseen. Eurojustin nimittämät asiantuntijat osallistuivat 

operatiivisiin kokouksiin ja keskinäiseen tietojenvaih-

toon. Europolin analyytikot osallistuivat puolestaan 

koordinaatiokokouksiin. Koordinoiduista toimista sovit-

tiin monessa vaativassa tapauksessa. On todettu, että 

Europolin analyysitietokantojen juridinen tukeminen 

on äärimmäisen tärkeää sekä Europolin että Eurojustin 

tavoitteiden kannalta. 
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Aihe eurojustille osoitetut ohjeet 
ja tehtävät

Ohjeiden ja tehtävien toteuttaminen

Parannetaan analyysivalmiuksia 

tietojenkäsittelyssä, millä pyritään 

edistämään aktiivisesti tutkinta- ja 

syytetoimia koskevaa yhteistyötä ja 

koordinointia kansallisten oikeusviran-

omaisten ja muiden toimivaltaisten 

viranomaisten välillä jäsenvaltioissa. 

Tapaustenhallintajärjestelmä mahdollistaa tapaus-

kohtaisten ristiinviittausanalyysien laatimisen. 

Tapaustenhallintajärjestelmän uusi käyttöön otettu versio 

helpottaa tietojen viemistä tapaustenhallintajärjestel-

mään, ja E-POC III+ -jatkohankkeella pyritään lisäämään 

ohjelmiston käytettävyyttä niin, että suuria tietomääriä 

pystytään käsittelemään laadukkaasti. Eurojustin tapaus-

analyytikoille palkattiin seitsemän avustajaa, ja tapaus-

tenhallintajärjestelmän käyttäjille annettiin tietojen laatua 

parantavaa koulutusta.

Lisääntynyt yhteistyö Europolin kanssa mahdollistaa 

Eurojustin analysointivalmiuksien kehittämisen niin, että 

ne täydentävät Europolin analyysejä. Europol-yhteistyö 

tukee Eurojustin tehtävää myös edistämällä aktiivisesti 

kansainvälistä yhteistyötä ja koordinointia. 

Uudet tietotekniset toiminnot Käytetään tietoteknisiä toimintoja 

kattavasti tietojenvaihtoon ja yhteis-

työn edistämiseen (esim. videoneu-

vottelujärjestelmä, suojatut tietoverk-

koyhteydet Europoliin ja jäsenvalti-

oihin). 

Tietoverkkoyhteysprojektin tuloksena Eurojustin kan-

sallisten jäsenten ja kansallisten viranomaisten välillä 

otettiin käyttöön suojatut sähköpostiyhteydet. Hanke 

on jatkoa Slovakian kanssa toteutetulle pilottihankkeel-

le. Marraskuussa 2008 suojattuja tietoverkkoyhteyksiä 

käytettiin 22 jäsenvaltiossa. Suojatun sähköpostijärjes-

telmän ansiosta asiakirjoja voidaan välittää turvallisesti, 

ajallaan ja tehokkaasti.

Eurojust hankki laadukkaat videoneuvottelulait-

teet, jotka ovat koko organisaation käytössä. 

Videoneuvottelulaitteistoja voidaan nyt käyttää yhdessä 

simultaanitulkkauslaitteiden kanssa. 

Tapausten käsittelyyn liittyvän 

toiminnan arviointi ja analy-

sointi

Hyödynnetään tapausten käsittelyyn 

liittyvän toiminnan analysointimahdol-

lisuuksia.

Jaetaan parhaisiin käytäntöihin ja 

mahdollisiin ratkaisuihin liittyvää 

asiantuntemusta käytännön 

toimijoille.

Eurojustin ja Europolin välinen analyyttisiä tietoja kos-

keva yhteistyö on lisääntynyt sekä strategisella että 

operatiivisella tasolla. Toistensa toimintatapoihin tutus-

tumisen ansiosta Eurojustilla ja Europolilla on entistä 

parempi käsitys toistensa analyysiraporttien erilaisista 

painotuksista ja siitä, miten ne voivat täydentää toisiaan. 

Eurojustin strategisissa ja operatiivisissa analyyseissä on 

keskitytty oikeudelliseen yhteistyöhön liittyviin kysymyk-

siin ja välineisiin sekä oikeudellisten tietojen perusteel-

liseen tarkasteluun. Eurojust kehittää parhaillaan arvi-

ointivälineitään ja tapoja, joilla tapausten käsittelyä ja 

tapausten käsittelyyn liittyvää toimintaa koskevia tietoja 

ja parhaita käytäntöjä voitaisiin levittää.

Tietoja ja asiantuntemusta välitetään Eurojustin järjestä-

missä koordinaatiokokouksissa ja taktisissa kokouksissa. 

Niiden lisäksi asiantuntemusta ja tietoa parhaista käy-

tännöistä annetaan esimerkiksi yhteisiin tutkintaryhmiin 

liittyvässä käsikirjassa ja strategisissa seminaareissa. 

Eurojust osallistui yhteisen strategisen kokouksen jär-

jestämiseen Europolin kanssa. Kokouksen aiheina olivat 

OCTA:n tärkeimmät tavoitteet ja syytetoimenpiteet rajat 

ylittävissä rikoksissa. Kokouksen loppuraporttiin kootut 

tulokset liittyivät erityisesti rajat ylittävässä oikeudel-

lisessa yhteistyössä toistuviin ongelmiin tai esteisiin. 

Raportin päätelmät toimitettiin neuvostolle toukokuussa 

2008.
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Aihe eurojustille osoitetut ohjeet 
ja tehtävät

Ohjeiden ja tehtävien toteuttaminen

Toimitetaan Europolille analyysi 

järjestäytyneen rikollisuuden uhka-

arviota (OCTA) varten.

Eurojust osallistui Europolin OCTA-raportin laatimiseen. 

Uusi osio käsittelee oikeusapupyyntöjä ja perustuu 

OCTAan liittyvien strategisten kokousten tuloksiin.  

Eurojust osallistui myös Europolin ROCTA- ja TE-SAT-

raporttien laatimiseen. Eurojustin tapausten käsittelyä 

analysoitiin raporteissa määrällisesti ja laadullisesti. 

Tietoverkkorikollisuuden vas-

tainen verkosto ja henkilöiden 

katoamista käsittelevät yhteys-

henkilöt

Koordinoidaan Eurojustin toimintaa 

niin, että päällekkäisyydet muiden 

vastaavia tehtäviä hoitavien kansain-

välisten järjestöjen tai elinten kanssa 

vältetään.

Eurojust järjesti Ateenassa tietoverkkorikollisuuteen 

liittyvän strategisen kokouksen. Kokoukseen osallistui 

edustajia jäsenvaltioista (esimerkiksi tietoverkkorikol-

lisuuteen erikoistuneita kansallisia yhteyshenkilöitä), 

Yhdysvalloista, Euroopan komissiosta, UNODC:sta, 

Euroopan neuvostosta, Europolista ja Cybexistä. 

Kokouksessa keskusteltiin tietoverkkorikollisuuteen 

liittyvistä kysymyksistä ja jaettiin osallistujille tietoa 

Euroopan neuvoston ohjaamasta 24/7-yhteysverkos-

tosta, sen rakenteesta ja tavoitteista. Kokouksessa 

tutustuttiin myös Eurojustin työhön tietoverkkorikoksiin 

liittyvissä tapauksissa.

Eurojust nimitti vuonna 2008 Eurojustin lapsiin kohdis-

tuvien rikosten yhteyshenkilön, millä pyritään luomaan 

läheiset yhteistyösuhteet muihin organisaatioihin ja eli-

miin, joiden tehtäviin kuuluu lapsiin kohdistuvien rikos-

ten torjunta. Yhteyshenkilö on käynnistänyt yhteistyön 

Europolin, Interpolin, UNODC:n, komission ja lasten 

kaupallista seksuaalista hyväksikäyttöä internetissä 

vastustavaan liittoon (EU Coalition of Stakeholders 

against commercial sexual exploitation of children on 

the Internet).  

EU:n ulkopuoliset valtiot Kehitetään edelleen suhteita EU:n 

ulkopuolisiin valtioihin ja solmitaan 

niiden kanssa yhteistyösopimuksia, 

jotka sisältävät muun muassa tarkko-

ja tietosuojamääräyksiä.

Marraskuussa 2008 solmittiin yhteistyösopimukset 

Sveitsin ja entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian 

kanssa.

Yhdysvallat, Euroopan komissio ja Eurojust järjestivät 

marraskuussa 2008 seminaarin, jossa käsiteltiin EU:n ja 

Yhdysvaltojen välisiä luovuttamispyyntöjä ja oikeusapu-

pyyntöjä koskevien sopimusten voimaansaattamista.

Neuvotteluja Venäjän federaation kanssa jatketaan. 

Heinäkuussa järjestettiin yksi kokous.  

Neuvotteluja Ukrainan kanssa ei voitu jatkaa puutteelli-

sen tietosuojalainsäädännön vuoksi.

Ukrainan ja Korean syyttäjäviranomaisia tuli Eurojustiin 

pitkälle tutustumisvierailulle.

Liechtenstein, Montenegro, Kap Verde, Serbian tasaval-

ta ja Israel ilmaisivat halukkuutensa yhteistyösopimus-

neuvottelujen aloittamiseen.  

Liechtenstein, Montenegro, Kap Verde ja Moldova teki-

vät yhteistyöneuvottelujen aloittamiseen tähtäävät 

tutustumisvierailut Eurojustiin. Edellä mainitut valtiot 

ovat kaikki vuoden 2009 neuvottelusuunnitelmassa. 
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Aihe eurojustille osoitetut ohjeet 
ja tehtävät

Ohjeiden ja tehtävien toteuttaminen

Nykyisiä suhteita Bosniaan ja Hertsegovinaan kehitettiin 

lisäämällä yhteydenottoja.

MEDA-maiden kanssa järjestettiin taktinen kokous, 

jolla pyrittiin parantamaan oikeudellista yhteistyötä ja 

kannustamaan MEDA-maita nimittämään Eurojustiin 

yhteyshenkilö.

Eurojust – OLAF Sovitaan yhteistyöjärjestelyistä 

OLAFin kanssa.

Eurojust ja OLAF allekirjoittivat sopimuksen käytännön 

yhteistyöjärjestelyistä syyskuussa 2008.

Eurojustin ja Europolin välinen 

tietojenvaihto

Vahvistetaan edelleen tietojenvaihtoa. Eurojust osallistui entistä useamman analyysitieto-

kannan toimintaan ja muukin yhteistyö Eurojustin ja 

Europolin välillä lisääntyi. Neuvoston kesäkuussa 2008 

hyväksymän lausuman jälkeen EU:n puheenjohtajamaa 

perusti työryhmän, johon kuuluu Eurojustin ja Europolin 

edustajia. Työryhmän tavoitteena on tiivistää Eurojustin 

ja Europolin yhteistyötä erityisesti analyysitietokanto-

jen osalta tekemällä muutoksia yhteistyösopimukseen. 

Organisaatiot ovat tehneet yhteistyötä ja esittäneet 

luonnoksen ja selitysmuistion työryhmälle.

Eurojustin osallistumisesta Europolin analyysitietokan-

toihin laadittiin yhteinen opas, joka perustuu nykyiseen 

käytäntöön ja käytännön kokemuksiin.  

Lisäksi on löydetty parhaat toimintatavat Eurojustissa 

yhteysviranomaisten nimittämiselle ja siihen, miten 

Eurojustin asiantuntijat käsittelevät Europolin analyysi-

tietokantoihin liittyviä tietoja.

Suojattu tietoverkkoyhteys otettiin käyttöön. Sen kautta 

voidaan välittää operatiivisia, strategisia ja teknisiä tie-

toja Europolin ja Eurojustin välisen sopimuksen mukai-

sesti.

Eurojust – EJN Kehitetään edelleen yhteyksiä kansal-

lisella tasolla, jotta voitaisiin parem-

min koordinoida molempien elinten 

toimintaa. 

Uudessa Eurojust-päätöksessä säädetään Eurojustin 

kansallisen koordinointijärjestelmän perustamisesta 

jäsenvaltioihin. Järjestelmällä pyritään lujittamaan 

Eurojustin ja Euroopan oikeudellisen verkoston välisiä 

suhteita, parantamaan niiden täydentävyyteen perustu-

vien toimintojen koordinointia sekä välttämään päällek-

käisyyksiä.

Eurooppalainen pidätysmää-

räys (EAW)

Jäsenvaltioilta saadut tiedot määrä-

aikojen noudattamatta jättämisestä 

analysoidaan ja sisällytetään vuosi-

kertomukseen.

Eurooppalaisten pidätysmääräysten täytäntöönpanosta 

ja Eurojustille ilmoitetuista määräaikojen noudattamatta 

jättämisestä on koottu tilastotietoja.

 



53

7   v U O d e N  2 0 0 8  S T R A T e g i S e T 
T A v O i T T e e T  j A  S A A v U T U K S e T 

Kollegio on asettanut vuosille 2008 ja 2009 seuraavat 

strategiset tavoitteet:

1. Terrorismirikosten torjuntaan liittyvät tavoitteet 

• Terrorismirikoksiin liittyvät tapaukset käsitellään 

Eurojustissa tehokkaasti. Luodaan järjestelmä, 

jonka avulla jäsenvaltioiden toimivaltaisia viran-

omaisia voidaan kannustaa toimittamaan kaik-

ki terrorismirikoksiin liittyvät tiedot Eurojustille 

neuvoston päätöksen mukaisesti.

• Eurojustissa pystytään käsittelemään sille toimi-

tettuja terrorismirikoksiin liittyviä tietoja. 

• Eurojust osallistuu terrorismirikosten torjuntaan 

liittyvien tavoitteiden asettamiseen.

2. Tapausten käsittelyyn liittyvät tavoitteet

• Luodaan tapausten käsittelyä varten standar-

doidut menettelytavat.

• Perustetaan tapausten käsittelyn arviointijärjes-

telmä.

• Luodaan suojatut matkapuhelinviestintäyhtey-

det.

• Luodaan vahva ja luotettava tietotekninen tuki-

ympäristö tapausten käsittelyä varten.  

• Perustetaan suojatut tiedonsiirtoyhteydet kansal-

lisiin viranomaisiin kaikissa jäsenvaltioissa.

3. Lisätään jäsenvaltioiden Eurojustille toimittamien 

vaativien tapausten määrää.

4. Kehotetaan jäsenvaltioita tukemaan omia kansallisia 

jäseniään Eurojustissa riittävästi, jotta nämä pystyi-

sivät käsittelemään tapauksia ja hoitamaan muita 

velvoitteitaan.

5. Kehitetään yhteistyötä Eurojustin, EJN:n, Europolin 

ja OLAFin välillä.

6. Solmitaan ainakin kolme virallista yhteistyösopi-

musta Euroopan unionin ulkopuolisten valtioiden ja 

kansainvälisten toimielinten kanssa. Lujitetaan yhteis-

työtä jäsenvaltioiden ja EU:n ulkopuolisten valtioiden 

välillä.

Vuonna 2008 saavutetuista tavoitteista raportoidaan 

vuosikertomuksen edellisissä luvuissa. 

Tapaustenhallintajärjestelmän kehittäminen, jäsenval-

tioiden ja Eurojustin välisten suojattujen tietoverk-

koyhteyksien luominen ja uudet videoneuvottelutilat 

tukevat muiden tavoitteiden saavuttamista. 

Neuvoston uusi päätös Eurojustin vahvistamisesta 

tehostaa Eurojustin toimintaa ja tukee Eurojustin 

tavoitteiden saavuttamista. 

Uudessa Eurojust-päätöksessä muun muassa paran-

netaan tietojenvaihtoa, lisätään kansallisten jäsenten 

ja kollegion toimivaltuuksia, lujitetaan kansallisten 

viranomaisten ja Euroopan oikeudellisen verkoston  

yhteyshenkilöiden yhteistyötä sekä vahvistetaan 

yhteistyösuhteita EU:n ulkopuolisiin valtioihin ja mui-

hin Euroopan unionin toimielimiin ja verkostoihin, eri-

tyisesti EJN:ään, Europoliin ja OLAFiin.    

Kun vuoden 2002 Eurojust-päätös pannaan täysimää-

räisesti täytäntöön ja neuvoston Eurojustin vahvista-

mista koskevaa uusi päätös toimeenpannaan, Eurojust 

saa paremmat edellytykset kansallisten viranomaisten 

tukemiseen vakavien rajat ylittävien rikosten käsitte-

lyssä ja pystyy paremmin saavuttamaan vuosille 2008 

ja 2009 asetetut tavoitteet. 

Seuraavien vuosien tavoitteet sisällytetään vuosi-

en 2010–2014 alustaviin toimintasuunnitelmiin. 

Päätavoitteena on uuden Eurojust-päätöksen täytän-

töönpano.
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L i i T e  1  
eurojustin tarkoitus, tehtävät ja organisaatio 
(Neuvoston päätös 2002/187/YOS)

Tarkoitus ja tehtävät

Eurojust on oikeudellinen yhteistyöelin, joka perustet-

tiin tehostamaan vapauden, turvallisuuden ja oikeuden 

toteutumista. Eurojust perustettiin 15.–16.10.1999 

kokoontuneen Tampereen Eurooppa-neuvoston pää-

töksellä parantamaan vakavan rikollisuuden torjuntaa. 

Eurojustin tehtävä on edistää tutkinta- ja syyttäjä-

viranomaisten toiminnan koordinointia silloin, kun 

on kyse jäsenvaltioiden rajat ylittävästä yhteistyös-

tä. Koordinaatio on toteutettava perusoikeuksia ja 

-vapauksi a kunnioittavalla tavalla.

Euroopan unionin neuvosto perusti virallisesti väliai-

kaisen oikeudellisen yhteistyöyksikön "Pro-Eurojustin" 

14.12.2000. Jäsenvaltioiden syyttäjäviranomaiset 

kehittivät eri tapoja parantaa vakavan rikollisuuden 

torjuntaa helpottamalla EU:n sisäisten tutkinta- ja 

syytetoimenpiteiden koordinoimista.

Pro-Eurojust aloitti toimintansa 1.3.2001. Varsinainen 

Eurojust perustettiin 28.2.2002 tehdyllä päätöksellä 

EU:n toimielimeksi, jolla on oikeushenkilöllisyys (ks. 

Neuvoston päätös, tehty 28 päivänä helmikuuta 2002 

Eurojust-yksikön perustamisesta vakavan rikollisuuden 

torjunnan tehostamiseksi, 2002/187/YOS). Eurojust 

oli ensimmäinen Euroopan oikeusalueen oikeudellista 

yhteistyötä varten perustettu pysyvä toimielin, ja sen 

toiminta rahoitetaan EU:n yleisestä talousarviosta.

Eurojustia valvoo itsenäinen yhteinen valvontaviran-

omainen, joka varmistaa, että henkilötietoja käsitel-

lään Eurojust-päätöksen mukaisesti. Yhteisen valvon-

taviranomaisen tehtävänä on myös henkilötietojen 

saatavuuteen liittyvien, yksityishenkilöiden tekemien 

valitusten käsitteleminen.

Eurojust edistää ja parantaa tutkinta- ja syytetoimenpi-

teiden koordinointia ja yhteistyötä jäsenvaltioiden toimi-

valtaisten viranomaisten välillä erityisesti helpottamalla 

kansainvälisten oikeusapupyyntöjen ja luovuttamispyyntö-

jen täytäntöönpanoa. Eurojust tukee jäsenvaltioiden toimi-

valtaisia viranomaisia niin, että rajat ylittävän rikollisuuden 

tutkinta- ja syytetoimenpiteitä voidaan tehostaa.

Eurojust voi jäsenvaltion pyynnöstä avustaa tutkinta- ja 

syytetoimenpiteissä, jotka koskevat kyseistä jäsenvaltiota 

ja EU:n ulkopuolista valtiota, mikäli tämän kanssa on tehty 

yhteistyösopimus tai jos avustamista pidetään tärkeänä.

Eurojustin toimivaltaan kuuluvat samat rikoslajit kuin 

Europolin toimivaltaan. Näitä ovat terrorismirikokset, 

huumausainerikokset, ihmiskaupparikokset, väären-

nysrikokset, rahanpesurikokset, tietoverkkorikokset, 

omaisuuteen tai yleiseen etuun kohdistuvat rikokset 

mukaan lukien petokset ja lahjonta, Euroopan yhteisö-

jen taloudellisiin etuihin vaikuttavat rikokset, ympäris-

törikokset ja rikollisjärjestöön kuuluminen. Eurojust voi 

avustaa myös muihin rikoslajeihin liittyvissä tutkinta- 

ja syytetoimenmyöspiteissä jäsenvaltion pyynnöstä.

Eurojust voi pyytää tapaukseen liittyvien jäsenvaltioi-

den toimivaltaisia viranomaisia:

—  tutkimaan tai syyttämään tiettyjä rikoksia

— koordinoimaan keskinäistä yhteistoimintaansa

— hyväksymään sen, että syyte on tietyssä  

tapauksessa tarkoituksenmukaisinta nostaa toi-

sessa jäsenvaltiossa

— perustamaan yhteisiä tutkintaryhmiä sekä 

— toimittamaan Eurojustille sen toiminnan edellyt-

tämiä tietoja.

Lisäksi Eurojust:

— varmistaa, että toimivaltaiset viranomaiset ilmoit-

tavat toisilleen tiedossaan olevista tutkinta- ja 

syytetoimenpiteistä

— avustaa toimivaltaisia viranomaisia koordinoi-

maan tutkinta- ja syytetoimenpiteet parhaalla 

mahdollisella tavalla

— auttaa parantamaan yhteistyötä toimivaltaisten 

kansallisten viranomaisten välillä erityisesti 

Europolin analyysien perusteella

— toimii yhteistyössä ja neuvottelee Euroopan 

oikeudellisen verkoston kanssa sekä hyödyntää 



56

ja omalta osaltaan parantaa EJN:n asiakirjatieto-

kantaa

— pyrkii tavoitteidensa mukaisesti parantamaan toi-

mivaltaisten viranomaisten yhteistyötä ja yhteis-

työn koordinointia sekä välittämään oikeusapu-

pyyntöjä, kun (i) ne ovat jäsenvaltion toimivaltai-

sen viranomaisen laatimia, (ii) koskevat kyseisen 

viranomaisen tutkinta- tai syytetoimenpiteitä 

tietyssä rikostapauksessa ja (iii) edellyttävät 

Eurojustin väliintuloa ja toiminnan koordinointia

— voi avustaa Europolia erityisesti Europolin ana-

lyyseihin perustuvien lausuntojen laatimisessa

— voi antaa logistista tukea esimerkiksi käännök-

sissä, tulkkauksissa ja koordinaatiokokousten 

järjestämisessä.

Eurojustin tehtävien hoitaminen edellyttää luottamuk-

sellisten suhteiden ylläpitämistä Euroopan oikeudel-

liseen verkostoon (EJN), Europoliin, Euroopan petos-

tentorjuntavirastoon (OLAF) ja yhteystuomareihin. 

Eurojust pystyy neuvoston välityksellä myös solmi-

maan yhteistyösopimuksia EU:n ulkopuolisten maiden 

ja kansainvälisten järjestöjen tai toimielinten kanssa 

tiedonvaihtoa tai yhteyshenkilöiden nimittämistä var-

ten.

Organisaatio

Eurojustissa on 27 kansallista jäsentä, yksi jokaisesta 

Euroopan unionin jäsenvaltiosta. Kansalliseksi jäse-

neksi nimitetään lähettävän jäsenvaltion oikeusjär-

jestelmän mukaisesti tuomari, syyttäjä tai vastaavaa 

toimivaltaa käyttävä poliisi.

Kunkin kansallisen jäsenen asema riippuu nimittä-

vän jäsenvaltion kansallisesta lainsäädännöstä, minkä 

perusteella määräytyy myös toimikauden pituus sekä 

kansalliselle jäsenelle myönnettyjen toimivaltuuksien 

luonne ja laajuus.

Useat jäsenvaltiot ovat nimittäneet kansalliselle jäse-

nelleen sijaisia ja avustajia. Joitakin kansallisia jäse-

niä avustaa päivittäisessä tapausten käsittelyssä 

myös kansallisten viranomaisten nimittämä kansal-

linen asiantuntija. Kansalliset asiantuntijat toimivat 

Eurojustin hallinnon alaisina mutta työskentelevät 

tiiviisti kotimaansa kansallisen jäsenen kanssa.

Kansalliset jäsenet muodostavat Eurojustin kollegion, 

joka vastaa Eurojustin toiminnasta. Eurojust voi toimia 

tehtävissään joko yhden tai useamman kansallisen 

jäsenen kautta tai kollegiona.

Kollegiota tukee hallinto. Hallintojohtaja vastaa 

Eurojustin päivittäisestä hallinnosta ja henkilöstöhal-

linnosta.

Eurojustin kollegion alaisena työskentelee kolmetoista 

työryhmää sekä tietoverkkorikollisuuteen ja jalkapal-

lorikollisuuteen erikoistuneet asiantuntijat. Työryhmien 

tarkoituksena on auttaa kansallisia jäseniä tehosta-

maan ajan, osaamisen ja voimavarojen käyttöään, 

nopeuttaa kollegion päätöksentekoa ja mukauttaa 

organisaatio paremmin muutoksiin. Työryhmissä kolle-

gion jäsenet voivat myös käsitellä rajattuja aiheita ja 

kysymyksiä pienissä ryhmissä.

Työryhmien käytössä on kansallisten jäsenten laaja 

kokemus ja osaaminen, joita hyödynnetään päätök-

senteon ja muiden käytännön asioiden valmistelussa. 

Työryhmät raportoivat ja laativat suosituksia kollegiol-

le, joka tekee lopulliset päätökset.

Hallinnon jäsenet avustavat työryhmiä. Työryhmiin 

kuuluu kansallisia jäseniä, avustajia ja kansallisia asi-

antuntijoita.

Kollegio hyväksyi Eurojustin lapsiin kohdistuvien rikosten 

yhteyshenkilön tehtävät tammikuussa 2008 (ks. luku 2).
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L i i T e  2

Kansalliset jäsenet

Belgia

Michèle Coninsx on kollegion varapuheenjohtaja ja Belgian kansallinen jäsen. Coninsx on 

syyttäjä, ja hän aloitti Pro-Eurojustissa maaliskuussa 2001.

Bulgaria

Mariana Ilieva Lilova on Bulgarian kansallinen jäsen. Lilova on syyttäjä, ja hän on työsken-

nellyt Eurojustissa maaliskuusta 2007.

Tšekin tasavalta

Pavel Zeman on Tšekin tasavallan kansallinen jäsen. Zeman on syyttäjä, ja hän on työsken-

nellyt Eurojustissa toukokuusta 2004.

Anna Richterová on Tšekin tasavallan kansallisen jäsenen sijainen. Richterová on syyttäjä, ja 

hän on työskennellyt Eurojustissa lokakuusta 2008.

Alice Havliková on Tšekin tasavallan kansallinen asiantuntija. Havliková on syyttäjä, ja hän 

on työskennellyt Eurojustissa lokakuusta 2008.

"Eurojustiin kuuluu yksi, kunkin jäsenvaltion oman 

oikeusjärjestelmänsä mukaisesti lähettämä kansallinen 

jäsen, joka on syyttäjä, tuomari tai vastaavaa toimival-

taa käyttävä poliisi."  

Seuraavat kansalliset jäsenet on nimitetty Eurojust-

päätöksen 2(1) artiklan mukaisesti. Lisätietoja kansal-

lisista jäsenistä, sijaisista ja avustajista on saatavilla 

Eurojustin verkkosivustossa: www.eurojust.europa.eu
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Eurojustin palveluksesta vuonna 2008 lähteneet:

Jaroslava Novotná toimi Tšekin tasavallan kansallisen jäsenen sijaisena maaliskuusta 2007 

syyskuuhun 2008. Novotná on syyttäjä. 

Katerine Weissová toimi Tšekin tasavallan kansallisena asiantuntijana kesäkuusta syyskuu-

hun vuonna 2008. Weissová on syyttäjä.

Jana Zezulová toimi Tšekin tasavallan kansallisena asiantuntijana tammikuusta toukokuuhun 

vuonna 2008. Zezulová on syyttäjä. 

Tanska

Lennart Hem Lindblom on Tanskan kansallinen jäsen. Lindblom on syyttäjä, ja hän on työs-

kennellyt Eurojustissa syyskuusta 2006.

Saksa

Michael Grotz on Saksan kansallinen jäsen. Grotz on syyttäjä, ja hän on työskennellyt 

Eurojustissa lokakuusta 2007.

Benedikt Welfens on Saksan kansallisen jäsenen sijainen. Welfens on syyttäjä, ja hän on 

työskennellyt Eurojustissa lokakuusta 2006.
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Jörg Schröder on Saksan kansallisen jäsenen avustaja. Schröder on syyttäjä, ja hän on työs-

kennellyt Eurojustissa tammikuusta 2008.

Veronika Keller on Saksan kansallinen asiantuntija. Keller on syyttäjä, ja hän on työskennellyt 

Eurojustissa elokuusta 2008. 

Eurojustin palveluksesta vuonna 2008 lähteneet:

Susanne Stotz toimi Saksan kansallisen jäsenen avustajana tammikuusta 2005 vuoden 2008 

tammikuuhun. Stotz on tuomari.

viro

Raivo Sepp on kollegion varapuheenjohtaja ja Viron kansallinen jäsen. Sepp on syyttäjä, ja 

hän on työskennellyt Eurojustissa toukokuusta 2004.

Laura Vaik on Viron kansallinen asiantuntija. Vaik on syyttäjä, ja hän on työskennellyt 

Eurojustissa maaliskuusta 2008. 

irlanti

Jarlath Spellman on Irlannin kansallinen jäsen. Spellman on syyttäjä, ja hän on työskennellyt 

Eurojustissa kesäkuusta 2005.
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Kreikka

Lampros Patsavellas on Kreikan kansallinen jäsen. Patsavellas on syyttäjä, ja hän on työs-

kennellyt Eurojustissa kesäkuusta 2005.

Efstathios Tsirmpas on Kreikan kansallinen asiantuntija. Tsirmpas työskentelee verorikoksia 

tutkivassa yksikössä Kreikassa, ja hän on työskennellyt Eurojustissa marraskuusta 2008.  

espanja

Juan Antonio García Jabaloy on Espanjan kansallinen jäsen. García Jabaloy on syyttäjä, ja 

hän on työskennellyt Eurojustissa lokakuusta 2006.

María Teresa Gálvez Díez aloitti lokakuussa 2008 Espanjan kansallisen jäsenen sijaisena. 

Hän toimi Espanjan kansallisena asiantuntijana kesäkuuhun 2008. Gálvez Díez on syyttäjä, ja 

hän on työskennellyt Eurojustissa marraskuusta 2003.

Santiago García-Noblejas on Espanjan kansallinen asiantuntija. García-Noblejas on poliisi, ja 

hän on työskennellyt Eurojustissa toukokuusta 2008.

Ranska

Gérard Loubens on Ranskan kansallinen jäsen. Loubens on syyttäjä, ja hän on työskennellyt 

Eurojustissa elokuusta 2008.

Marie-José Aube-Lotte on Ranskan kansallisen jäsenen sijainen. Aube-Lotte on syyttäjä, ja 

hän on työskennellyt Eurojustissa syyskuusta 2006.
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Alain Grellet on Ranskan kansallisen jäsenen sijainen. Grellet on syyttäjä, ja hän on työsken-

nellyt Eurojustissa syyskuusta 2007.

Anne Delahaie on Ranskan kansallisen jäsenen avustaja. Delahaie on lakimies, ja hän on 

työskennellyt Pro-Eurojustissa kesäkuusta 2001.

Eurojustin palveluksesta vuonna 2008 lähteneet:

François Falletti toimi Ranskan kansallisena jäsenenä syyskuusta 2004 heinäkuuhun 2008. 

Falletti on syyttäjä.

Marie-Pierre Falletti toimi Ranskan kansallisen jäsenen avustajana syyskuusta 2004 heinä-

kuuhun 2008. Falletti on lakimies. 

italia

Carmen Manfredda on Italian kansallisen jäsenen sijainen. Manfredda on syyttäjä, ja hän on 

työskennellyt Eurojustissa huhtikuusta 2004.

Filippo Spiezia on Italian kansallisen jäsenen sijainen. Spiezia on syyttäjä, ja hän on työsken-

nellyt Eurojustissa joulukuusta 2007.

Cristiano Ripoli on Italian kansallinen asiantuntija. Ripoli on poliisi, ja hän on työskennellyt 

Eurojustissa marraskuusta 2007.  
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Eurojustin palveluksesta vuonna 2008 lähteneet:

Cesare Martellino toimi Italian kansallisena jäsenenä kesäkuusta 2002 kesäkuuhun 2008. 

Martellino on syyttäjä. 

Kypros

Katerina Loizou on Kyproksen kansallinen jäsen. Loizou on syyttäjä, ja hän on työskennellyt 

Eurojustissa syyskuusta 2004.

Latvia

Gunãrs Bundzis on Latvian kansallinen jäsen. Bundzis on syyttäjä, ja hän on työskennellyt 

Eurojustissa huhtikuusta 2004.

Dagmara Fokina on Latvian kansallisen jäsenen avustaja. Fokina on syyttäjä, ja hän on työs-

kennellyt Eurojustissa huhtikuusta 2004.

Liettua

Laima Čekelienė on Liettuan kansallinen jäsen. Čekelienė on syyttäjä, ja hän on työskennellyt 

Eurojustissa maaliskuusta 2008.

Eurojustin palveluksesta vuonna 2008 lähteneet:

Tomas Krušna toimi Liettuan kansallisena jäsenenä heinäkuusta 2006 maaliskuuhun 2008. 

Krušna on syyttäjä. 
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Luxemburg

Carlos Zeyen on Luxemburgin kansallinen jäsen. Zeyen on syyttäjä, ja hän on työskennellyt 

Eurojustissa syyskuusta 2006.

Unkari

Ilona Lévai on Unkarin kansallinen jäsen. Lévai on syyttäjä, ja hän on työskennellyt 

Eurojustissa toukokuusta 2004.

Eurojustin palveluksesta vuonna 2008 lähteneet:

Balázs Garamvölgyi toimi Unkarin kansallisena asiantuntijana heinäkuusta joulukuuhun 

vuonna 2008. Galamvölgyi on syyttäjä.  

malta

Donatella Frendo Dimech on Maltan kansallinen jäsen. Frendo Dimech on syyttäjä, ja hän on 

työskennellyt Eurojustissa kesäkuusta 2004.

Alankomaat

Arend Vast on Alankomaiden kansallinen jäsen. Vast on syyttäjä, ja hän on työskennellyt 

Eurojustissa lokakuusta 2007.
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Jolien Kuitert on Alankomaiden kansallisen jäsenen sijainen. Kuitert on syyttäjä, ja hän toimi 

Alankomaiden kansallisen jäsenen sijaisena kesäkuusta 2002 vuoden 2008 kesäkuuhun. Kuitert 

palasi Eurojustiin kansallisen jäsenen sijaiseksi lokakuussa 2008. 

Thea Warmerdam on Alankomaiden kansallisen jäsenen avustaja. Varmerdam on oikeudelli-

nen avustaja, ja hän on työskennellyt Eurojustissa huhtikuusta 2008.

Willette Smeenk on Alankomaiden kansallisen jäsenen avustaja. Smeenk on syyttäjä, ja hän 

on työskennellyt Eurojustissa lokakuusta 2008.

itävalta

Ursula Koller on Itävallan kansallinen jäsen. Koller on tuomari, ja hän on työskennellyt 

Eurojustissa joulukuusta 2005.

Ulrike Kathrein on Itävallan kansallisen jäsenen sijainen. Kathrein on syyttäjä, ja hän on 

työskennellyt Eurojustissa joulukuusta 2008.

Lisa Horvatits on Itävallan kansallisen jäsenen avustaja. Horvatits on lakimies, ja hän on 

työskennellyt Eurojustissa maaliskuusta 2008.

Puola

Mariusz Skowroński on Puolan kansallinen jäsen. Skowroński on syyttäjä, ja hän on työsken-

nellyt Eurojustissa joulukuusta 2005.



65

Portugali

José Luís Lopes da Mota on kollegion puheenjohtaja ja Portugalin kansallinen jäsen. Lopes 

da Mota on syyttäjä, ja hän aloitti Pro-Eurojustissa maaliskuussa 2001. 

António Luís Santos Alves on Portugalin kansallisen jäsenen sijainen. Santos Alves on syyt-

täjä, ja hän on työskennellyt Eurojustissa huhtikuusta 2004.

José Eduardo Moreira Alves de Oliveira Guerra on Portugalin kansallinen asiantuntija. 

Guerra on syyttäjä, ja hän on työskennellyt Eurojustissa lokakuusta 2007.

Romania

Elena Dinu on Romanian kansallinen jäsen tammikuusta 2007. Dinu on syyttäjä, ja hän on 

työskennellyt ennen Romanian EU-jäsenyyttä Eurojustissa yhteyssyyttäjänä syyskuusta 2006.

Slovenian tasavalta

Malči Gabrijelčič on Slovenian tasavallan kansallinen jäsen. Gabrijelčič on syyttäjä, ja hän on 

työskennellyt Eurojustissa heinäkuusta 2005.

Gregor Žika Ševo on Slovenian tasavallan kansallinen asiantuntija. Ševo on tuomari, ja hän 

on työskennellyt Eurojustissa heinäkuusta 2008.
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Eurojustin palveluksesta vuonna 2008 lähteneet:

Jaka Brezigar toimi Slovenian tasavallan kansallisena asiantuntijana tammikuusta heinäkuu-

hun vuonna 2008. Brezigar on tuomari. 

Slovakian tasavalta

Ladislav Hamran on Slovakian tasavallan kansallinen jäsen. Hamran on syyttäjä, ja hän on 

työskennellyt Eurojustissa syyskuusta 2007.

Ladislav Majerník on Slovakian tasavallan kansallinen asiantuntija. Majerník on syyttäjä, ja 

hän on työskennellyt Eurojustissa lokakuusta 2008.

Eurojustin palveluksesta vuonna 2008 lähteneet:

Jana Kopernická toimi Slovakian tasavallan kansallisena asiantuntijana kesäkuusta syyskuu-

hun vuonna 2008. Kopernická on syyttäjä. 

Suomi

Ritva Sahavirta on Suomen kansallinen jäsen. Sahavirta on syyttäjä, ja hän on työskennellyt 

Eurojustissa elokuusta 2008.

Maarit Loimukoski toimi Suomen kansallisena jäsenenä elokuusta 2004 heinäkuuhun 2008. 

Hän palasi Eurojustiin Suomen kansallisen jäsenen sijaiseksi elokuussa 2008. Loimukoski on 

syyttäjä.   
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Kaj Björkqvist on Suomen kansallisen jäsenen avustaja. Björkqvist on poliisi, ja hän on työs-

kennellyt Eurojustissa joulukuusta 2008.

Eurojustin palveluksesta vuonna 2008 lähteneet:

Taina Neira toimi Suomen kansallisen jäsenen sijaisena joulukuusta 2007 heinäkuuhun 2008. 

Neira on poliisi. 

Ruotsi

Ola Laurell on Ruotsin kansallinen jäsen. Laurell on syyttäjä, ja hän on työskennellyt 

Eurojustissa syyskuusta 2007.

Annette von Sydow on Ruotsin kansallisen jäsenen sijainen. Von Sydow on syyttäjä, ja hän 

on työskennellyt Eurojustissa syyskuusta 2005.

Eurojustin palveluksesta vuonna 2008 lähteneet:

Leif Görts toimi Ruotsin kansallisena asiatuntijana tammikuusta joulukuuhun 2008. Görts on 

syyttäjä. 

Yhdistynyt kuningaskunta

Aled Williams on Yhdistyneen kuningaskunnan kansallinen jäsen. Williams on syyttäjä, ja hän 

on työskennellyt Eurojustissa heinäkuusta 2006.



68

Phil Hicks on Yhdistyneen kuningaskunnan kansallisen jäsenen avustaja. Hicks on syyttäjä, ja 

hän on työskennellyt Eurojustissa kesäkuusta 2006.

Vincent Lunny on Yhdistyneen kuningaskunnan kansallisen jäsenen avustaja. Lunny on syyt-

täjä, ja hän on työskennellyt Eurojustissa elokuusta 2008.

Janine Wood on Yhdistyneen kuningaskunnan kansallinen asiantuntija. Wood on syyttäjä, ja 

hän on työskennellyt Eurojustissa marraskuusta 2008.

Eurojustin palveluksesta vuonna 2008 lähteneet:

Lynne Barrie toimi Yhdistyneen kuningaskunnan kansallisen jäsenen avustajana lokakuusta 

2007 elokuuhun 2008. Barrie on syyttäjä. 

Hallintojohtaja

Jacques Vos on toiminut määräaikaisena hallintojohtajana toukokuusta 2008.

Eurojustin palveluksesta vuonna 2008 lähteneet:

Ernst Merz toimi hallintojohtajana toukokuuhun 2008.   
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eU:n ulkopuolisten valtioiden edustajat eurojustissa

Yhteyssyyttäjät

Norja

Kim Sundet on Norjan yhteyssyyttäjä. Sundet on työskennellyt Eurojustissa tammikuusta 

2007.

Yhdysvallat

Mary Lee Warren on Yhdysvaltojen yhteyssyyttäjä. Warren on työskennellyt Eurojustissa 

elokuusta 2007.
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EU:n ja Yhdysvaltojen sopimuksia koskeva 

seminaari Zoetermeerissä, Alankomaissa

Tietoverkkorikollisuutta koskeva strateginen 

kokous Ateenassa, Kreikassa

Markkinointiseminaari Yorkissa, Yhdistyneessä 

kuningaskunnassa

Ihmiskauppaa ja todistajiensuojeluohjelmia 

koskeva strateginen kokous Portorožissa, 

Sloveniassa
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