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Eurojustin ja IberRedin välisen yhteisymmärryspöytäkirjan 

soveltamissäännöt 

suojatun Iber@-viestintäjärjestelmän käytöstä 

 

IberRedin, kansainvälisen oikeudellisen yhteistyön iberoamerikkalaisen verkoston, 

pääsihteeristö, 

jota näiden soveltamissääntöjen yhteydessä edustaa 

Enrique Gil Botero, COMJIB:n/IberRedin pääsihteeri, 

ja 

Eurojust, 

jota näiden soveltamissääntöjen yhteydessä edustaa 

Ladislav Hamran, Eurojustin puheenjohtaja, 

jäljempänä yhdessä ”osapuolet” ja erikseen ”osapuoli”, jotka 

 

ottavat huomioon iberoamerikkalaisten maiden oikeusministereiden konferenssin (COMJIB) 

sekä iberoamerikkalaisen oikeusalan huippukokouksen (CJI) ja iberoamerikkalaisten maiden 

yleisten syyttäjien yhdistyksen (AIAMP) Cartagena de Indiasissa Kolumbiassa 27–29 päivänä 

lokakuuta 2004 vahvistaman kansainvälisen oikeudellisen yhteistyön iberoamerikkalaisen 

verkoston IberRedin perustamisasetuksen, 

ottavat huomioon Euroopan unionin rikosoikeudellisen yhteistyön virastosta (Eurojust) ja 

neuvoston päätöksen 2002/187/YOS korvaamisesta ja kumoamisesta 14 päivänä marraskuuta 

2018 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2018/1727, 

ottavat huomioon Eurojustin ja IberRedin välillä 4 päivänä toukokuuta 2009 tehdyn 

yhteisymmärryspöytäkirjan ja erityisesti sen 2 kohdan 1 alakohdan, 3 kohdan, 4 kohdan 2 

alakohdan ja 7 kohdan, 
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ottavat huomioon, että operatiivisten tietojen sekä tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan 

henkilöön liittyvien tietojen välittäminen ei kuulu Eurojustin ja IberRedin välillä 4 päivänä 

toukokuuta 2009 tehdyn yhteisymmärryspöytäkirjan 3 ja 7 kohdassa säädetyn tietojen tai 

kokemusten vaihdon piiriin, 

ottavat huomioon sen, että IberRed on luonut Iber@-nimisen suojatun viestintäjärjestelmän 

verkoston keskusviranomaisten ja muiden kansainvälisen oikeudellisen yhteistyön verkostojen 

yhteyshenkilöitä ja yhteystahoja varten. Järjestelmä toimii rajatylittävän yhteistyön alalla riittävän 

turvallisesti ja luotettavasti, minkä lisäksi sen tiedetään olevan käyttäjäystävällinen ja hyvin 

käytettävissä, ja 

katsovat, että Iber@-viestintäjärjestelmän tehokkuuden, turvallisuuden ja luotettavuuden 

vahvistamiseksi on suositeltavaa luoda sääntelykehys tämän järjestelmän käyttöä varten, 

ovat sopineet seuraavaa: 

 

 

 

1 kohta 

Tavoite 

Näissä soveltamissäännöissä vahvistetaan säännöt, joita sovelletaan IberRedin pääsihteeristön 

tarjoamiin Iber@-järjestelmän ylläpitoa ja toimintaa koskeviin palveluihin, sekä molempien 

osapuolten sitoutuminen takaamaan järjestelmän turvallisuus. 

2 kohta 

Suojatun Iber@-viestintäjärjestelmän tarkoitus 

1. Suojatun Iber@-viestintäjärjestelmän tarkoituksena on luoda suojatut, sujuvat ja luotettavat 

viestintäyhteydet verkoston keskusviranomaisten ja muiden kansainvälisten 

yhteystyöverkostojen yhteyshenkilöiden ja yhteystahojen välille. 

2. Suojattua Iber@-viestintäjärjestelmää ei käytetä 

a) Eurojustin ja IberRedin välillä 4 päivänä toukokuuta 2009 tehdyn 

yhteisymmärryspöytäkirjan soveltamisalaan kuulumattomaan toimintaan; 

b) EU:n turvallisuusluokiteltujen tietojen vaihtoon; 

c) laittomaan toimintaan; 

d) yleisesti hyväksyttyjen moraalinormien ja hyvän käytännön vastaiseen toimintaan; tai 

e) IberRedin perustana olevien periaatteiden vastaiseen toimintaan. 

3. Tietojen tai kokemusten vaihdossa suojatun Iber@-viestintäjärjestelmän kautta ei välitetä 

operatiivisia tietoja eikä tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan henkilöön liittyviä tietoja. 
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3 kohta 

Eurojustin velvollisuudet 

1. Eurojust ilmoittaa IberRedille kirjallisesti suojattuun Iber@-viestintäjärjestelmään 

nimeämänsä yhteyshenkilöt ja yhteystahot. 

2. Osapuolet päättävät yhteisellä sopimuksella näiden soveltamissääntöjen täytäntöönpanon 

kuluessa sen, miten monta yhteyshenkilöä Eurojust nimeää. 

3. Eurojustin on ilmoitettava yhteyshenkilöiden nimeämisestä annettavassa ilmoituksessa kunkin 

virkamiehen koko nimi ja toimi sekä toimitettava yhdessä tämän ilmoituksen kanssa näiden 

soveltamissääntöjen lisäyksessä 1 oleva ”nimeämislomake” asianmukaisesti täytettynä. 

4. Eurojustin on varmistettava, että kukin yhteyshenkilöksi nimetty ja Iber@-järjestelmän 

käyttöön valtuutettu virkamies lähettää täytettynä ja allekirjoitettuna näiden 

soveltamissääntöjen lisäyksessä 2 olevan ”luottamuksellisuussopimuksen” IberRedille, jotta 

viimeksi mainittu voi aktivoida nimetyn virkamiehen oikeuden käyttää suojattua Iber@-

viestintäjärjestelmää. 

5. Mikäli virkamies lakkaa hoitamasta tointaan tai suorittamasta tehtäviään, Eurojustin tulee heti 

ilmoittaa asiasta IberRedille, jotta tämä voi välittömästi estää virkamiehen pääsyn suojattuun 

Iber@-viestintäjärjestelmään. Samalla voidaan antaa uuden yhteyshenkilön nimi. 

4 kohta 

IberRedin velvollisuudet 

1. IberRedin vastuulla on koordinoida prosessia, jolla suojatun Iber@-viestintäjärjestelmän 

käyttöoikeudet myönnetään, keskeytetään ja lakkautetaan, näissä soveltamissäännöissä 

vahvistettujen menettelyjen mukaisesti tavalla, jossa otetaan huomioon järjestelmän 

turvallisuuden takaavat tekniset säännöt. 

2. IberRed antaa Eurojustin nimeämille käyttäjille käyttäjätunnukset ja salasanat suojatun Iber@-

viestintäjärjestelmän käyttöä varten. 

3. IberRedin tulee tarjota teknistä apua ja koulutusta, jotta voidaan varmistaa, että suojattua 

Iber@-viestintäjärjestelmää käytetään asianmukaisesti. 

4. IberRedin on reagoitava suojatun Iber@-viestintäjärjestelmän käyttöä, toimintaa ja häiriöitä 

koskeviin kyselyihin mahdollisimman nopeasti niin, että mahdollisilla ongelmilla ei ole 

vaikutusta tarjottuun palveluun. 

5. IberRed tarjoaa suojatun Iber@-viestintäjärjestelmän palvelimelle turvallisen sijoituspaikan, 

johon on rajoitettu pääsy. 

6. IberRed myöntää suojatun Iber@-viestintäjärjestelmän käyttöoikeuden Eurojustin nimeämille 

yhteyshenkilöille, mikäli pyyntö täyttää näiden soveltamissääntöjen kohdan 3 vaatimukset. 
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7. IberRed estää yhteyshenkilöitä käyttämästä suojattua Iber@-viestintäjärjestelmää välittömästi 

sen jälkeen, kun näissä soveltamissäännöissä määrätyille keskeytys- tai lakkautusperusteille 

on saatu vahvistus. 

5 kohta 

Suojatun Iber@-viestintäjärjestelmän käyttöoikeuden keskeyttäminen 

IberRed keskeyttää suojatun Iber@-viestintäjärjestelmän käyttöoikeuden 

a) silloin, kun on syytä olettaa, ettei yhteyshenkilö ole enää Eurojustin virkamies; tai 

b) silloin, kun Eurojust sitä nimenomaisesti pyytää. 

Keskeytystä jatketaan niin pitkään kuin sen syy pysyy ennallaan. 

6 kohta 

Suojatun Iber@-viestintäjärjestelmän käyttöoikeuden lakkauttaminen 

IberRed lakkauttaa suojatun Iber@-viestintäjärjestelmän käyttöoikeuden 

a) silloin, kun suojattua Iber@-viestintäjärjestelmää on käytetty väärin tai epäasianmukaisesti 

tai näiden soveltamissääntöjen määräysten tai IberRedin periaatteiden vastaisesti; 

b) silloin, kun Eurojust sitä nimenomaisesti pyytää; 

c) silloin, kun näitä soveltamissääntöjä on jätetty noudattamatta; 

d) silloin, kun käyttäjä ei enää ole Eurojustin virkamies. 

Käyttöoikeuden lakkautusten yhteydessä Eurojust voi nimetä uuden yhteyshenkilön rekisteristä 

poistetun käyttäjän tilalle. Nimeämisessä on noudatettava näissä soveltamissäännöissä 

vahvistettua menettelyä. 

7 kohta 

Yleistä 

1. Suojatun Iber@-viestintäjärjestelmän tekniset ja turvaominaisuudet ovat sellaiset, että IberRed 

ei pääse käyttämään tai valvomaan suojatun Iber@-viestintäjärjestelmän läpi kulkevia tietoja 

eikä se ole niistä vastuussa. Järjestelmän käyttäjät ovat vastuussa suojatussa Iber@-

viestintäjärjestelmässä levitettäväksi lähettämistään tiedoista. 

2. Suojatun Iber@-viestintäjärjestelmän käyttäjien on huolehdittava siitä, että heidän järjestelmän 

käyttöön saamansa salasana pysyy salaisena, eivätkä he näin ollen saa jakaa sitä kolmansille 

osapuolille. Mikäli käyttäjä syyllistyy tällaiseen toimintaan, hän on vastuussa edustamalleen 

elimelle ja muille suojatun Iber@-viestintäjärjestelmän käyttäjille mahdollisesti 

aiheuttamastaan haavoittuvuudesta. 
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3. Suojatun Iber@-viestintäjärjestelmän käyttäjillä on velvollisuus menetellä kaikkien sellaisten 

toimenpiteiden edellyttämällä tavalla, joita IberRedin pääsihteeristö saattaa ottaa käyttöön 

suojatun Iber@-viestintäjärjestelmän luottamuksellisuuden ja turvallisuuden ylläpitämiseksi. 

4. Eurojust on yksin vastuussa sellaisten nimeämiensä yhteyshenkilöiden toteuttamista toimista, 

jotka ovat lakanneet työskentelemästä Eurojustissa taikka lakanneet hoitamasta tehtäviään 

mutta joilla on tästä huolimatta yhä käyttöoikeus suojattuun Iber@-viestintäjärjestelmään, 

koska Eurojust ei ole välittömästi ilmoittanut kyseisestä tilanteesta kirjallisesti IberRedille, 

minkä seurauksena henkilöiden oikeutta käyttää suojattua Iber@-viestintäjärjestelmää ei ole 

keskeytetty tai lakkautettu. 

8 kohta 

Suojatun Iber@-viestintäjärjestelmän käyttökustannukset 

1. IberRed tarjoaa suojatun Iber@-viestintäjärjestelmän käyttöoikeuden kaikille Eurojustin 

nimeämille yhteyshenkilöille täysin maksutta. Suojatun Iber@-viestintäjärjestelmän ylläpito 

ja järjestelmään tehtävät parannukset on rahoitettu COMJIB:n suorittamilla maksuilla. 

COMJIB osallistuu vastaisuudessakin järjestelmän rahoitukseen, ja myös muut IberRedin 

perustajajäsenet eli AIAMP ja CJI tai muut kansainväliset elimet voivat suorittaa maksuja 

järjestelmän rahoittamiseksi. Edellä määrätyllä taataan se, että IberRedin jäsenmaiden kaikki 

elimet voivat yhtäläisesti käyttää järjestelmää. 

2. Jos Eurojust ehdottaa parannuksia suojattuun Iber@-viestintäjärjestelmään, näitä ehdotuksia 

tarkastellaan asianmukaisesti, mutta IberRed ei sitoudu toteuttamaan tällaisia ehdotuksia. 

9 kohta 

Valvonta ja yhteystiedot 

1. Näissä soveltamissäännöissä esitettyjen toimien ja velvoitteiden toteuttamisesta ja 

koordinoinnista vastaa IberRedin edustajana IberRedin pääsihteeri. Kaikki yhteydenotot on 

tehtävä postitse tai sähköpostitse seuraaviin osoitteisiin: 

Secretaría General de la IberRed 

Project Manager Coordinator 

Paseo de Recoletos, 8 

28001 Madrid (Spain) 

Puh.: +34 91 575 3624 

secretaria.general@iberred.org 

2. Näissä soveltamissäännöissä kuvattujen toimien ja velvoitteiden toteuttamisesta ja 

koordinoinnista vastaa Eurojustin edustajana hallintosihteeristö. Kaikki yhteydenotot on 

tehtävä postitse tai sähköpostitse seuraaviin osoitteisiin: 

mailto:secretaria.general@iberred.org
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Eurojust 

Governance Secretariat 

Johan de Wittlaan, 9 

2517 JR Den Haag 

The Netherlands 

Puh.: +31 (0)70 412 50 92/50 93/ 56 14 

governancesecretariat@eurojust.europa.eu 

3. Näihin soveltamissääntöihin perustuvat yhteydenotot katsotaan hyväksyttäviksi vain silloin, 

kun ne lähetetään näiden soveltamissääntöjen osapuolten antamilla osoitetiedoilla osapuolten 

määräämille henkilöille. 

4. Kumpikin osapuoli voi vaihtaa edustajaansa, jolloin tästä on annettava toiselle osapuolelle 

kirjallinen ilmoitus, josta ilmenee uuden edustajan nimi ja yhteystiedot. 

10 kohta 

Erimielisyyksien ratkaiseminen 

Mahdolliset näiden soveltamissääntöjen tulkintaan tai soveltamiseen liittyvät ristiriidat ratkaistaan 

sovussa osapuolten keskinäisissä kuulemisissa ja neuvotteluissa. 

11 kohta 

Voimassaoloaika ja sen päättyminen 

1. Soveltamissäännöt tulevat voimaan päivänä, jona viimeinen osapuoli allekirjoittaa ne. 

Soveltamissääntöjen voimassaoloa pidennetään automaattisesti kahden vuoden välein, ellei 

jokin osapuoli selvästi muuta ilmoita. 

2. Soveltamissääntöjen voimassaolo päättyy osapuolten yhteisellä sopimuksella tai yhden 

osapuolen toiselle antamalla kirjallisella ilmoituksella, joka on annettava vähintään 90 päivää 

ennen voimassaolon päättymispäivää. 

Tämän vakuudeksi osapuolten edustajat allekirjoittavat siihen asianmukaisesti valtuutettuina nämä 

soveltamissäännöt kahtena kappaleena englannin kielellä. 

 

IberRed puolesta 

COMJIB:n/IberRedin pääsihteeri  

Eurojustin puolesta 

Puheenjohtaja 

Enrique Gil Botero Ladislav Hamran 
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PÄÄSIHTEERISTÖ 

KANSAINVÄLISEN OIKEUDELLISEN YHTEISTYÖN IBEROAMERIKKALAINEN VERKOSTO 

 

LISÄYS I 

EUROJUST-KÄYTTÄJÄN NIMEÄMINEN IBER@-JÄRJESTELMÄÄN 

 

1.- Maa: ____________________________________________________________ 

2.- Elimen nimi: ______________________________________________ 

3.- Nimetyn yhteyshenkilön tiedot: 

a.- Etunimi: ____________________________________________________ 

b.- Sukunimi: __________________________________________________________ 

c.- Asema: _____________________________________________________________ 

d.- Postiosoite: ______________________________________________________ 

e.- Elimen sähköpostiosoitteet: _____________________________________ 

f.- Toimiston puhelinnumerot maa- ja aluekoodeineen: (____)___________________ 

g.- Matkapuhelinnumero maa- ja aluekoodeineen: (___)___________________ 

h.- Puhutut kielet: ____________________________________________________ 

 

Yhteyshenkilön nimennyt 

henkilö: 

__________ ________________ _____________________________ 

 NIMI ASEMA 

 

_____________________________ 

Allekirjoitus ja elimen leima 

Täyttäkää tämän sivun tiedot ja lähettäkää sivu osoitteeseen secretaria.general@iberred.org 
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Paseo de Recoletos, 8, 1º; 28001-MADRID (España) 

Puh.: +34 915 753 624 

secretaria.general@comjib.org 

 

mailto:secretaria.general@iberred.org
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PÄÄSIHTEERISTÖ 

KANSAINVÄLISEN OIKEUDELLISEN YHTEISTYÖN IBEROAMERIKKALAINEN VERKOSTO 

 

LISÄYS II 

EUROJUST-KÄYTTÄJÄN SITOUMUS 

 

Minä, _____________________, (ilmoittakaa maa) _______________________ kansallinen jäsen 

Eurojustissa vakuutan Iber@-järjestelmän käyttäjänä, että tunnen IberRedin ja Eurojustin 

välisissä ”soveltamissäännöissä suojatun Iber@-viestintäjärjestelmän käytöstä”, 

jäljempänä ”soveltamissäännöt”, suojatulle Iber@-viestintäjärjestelmälle määritetyt tavoitteet ja 

tarkoitukset ja että sitoudun 

1- osallistumaan IberRedin pääsihteeristön tarjoamaan Iber@-järjestelmän asianmukaista käyttöä 

koskevaan koulutukseen, mikäli tarvittavia resursseja on saatavilla. 

 

2- käyttämään Iber@-järjestelmää asianmukaisesti ja noudattamaan aina soveltamissääntöjä. 

 

3- perehtymään soveltamissääntöjen säännösten mukaisiin Iber@-järjestelmän käyttöoikeuden 

keskeytys- ja lakkautusperusteisiin. 

 

4- noudattamaan IberRedin pääsihteeristön luottamuksellisten tietojen käsittelystä antamia 

määräyksiä soveltamissääntöjen säännösten mukaisesti. 

 

5- reagoimaan Iber@-järjestelmän välityksellä saamiini kyselyihin ja pyyntöihin viipymättä ja 

mahdollisimman nopeasti. 

 

6- ilmoittamaan välittömästi ja kirjallisesti IberRedin pääsihteeristölle Eurojustin 

hallintosihteeristön välityksellä, mikäli lakkaan hoitamasta tehtävääni Eurojustin kansallisena 

jäsenenä. 

 

Päivämäärä: _____________________________ 

Paikka: _____________________________ 

Allekirjoitus: ________________________ 

Täyttäkää tämän sivun tiedot ja lähettäkää sivu osoitteeseen secretaria.general@iberred.org 

 

 

 

 

 

Paseo de Recoletos, 8, 1º; 28001-MADRID (España) 

Puh.: +34 915 753 624 

secretaria.general@comjib.org 

mailto:secretaria.general@iberred.org

