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Jäsenehdotus 
pohjoismaisesta poliisiyhteistyöstä kyberrikollisuuden torjumisessa ja 

teknisessä rikostutkinnassa 

Ehdotus 

Konservatiivinen ryhmä ehdottaa, että 

Pohjoismaiden neuvosto suosittaa Pohjoismaiden ministerineuvostolle,  

että Pohjoismaat lisäävät yhteistyötä kyberrikollisuuden torjumiseksi. 

että Pohjoismaat lisäävät yhteistyötä teknisessä rikostutkinnassa. 

Taustaa 

Pohjoismaiden poliisiviranomaiset ovat tehneet yhteistyötä jo pitkään, ja pohjois-

maisten rikostorjuntaviranomaisten ja EU:n välinen yhteistyö on vakiintunutta ja toi-

mivaa. Liikkuvuus Pohjoismaiden rajojen yli, elinkeinoelämän integraatio ja Pohjois-

maiden välinen työmatkaliikenne ovat kasvaneet. Se on sinänsä hyvä asia, ja meidän 

on jatkossakin pyrittävä helpottamaan liikkuvuutta. Liikkuvuuden lisääntyminen yli 

maiden rajojen lisää myös Pohjoismaiden rikostorjuntaviranomaisten ja EU:n välisen 

yhteistyön tarvetta. Terrori-iskujen uhka ja muut törkeät rikokset kuten ihmiskauppa 

ja kyberrikollisuus asettavat uusia vaatimuksia. 

 

Yhteiskunnan kaikki keskeiset toiminnot ovat tällä hetkellä täysin toimivien IT-

järjestelmien varassa, aina maksuliikenteestä ja vesihuollosta yhteiskunnalliseen tie-

dottamiseen ja liikenteeseen. IT-järjestelmiä vastaan suunnatut iskut ovat viime vuo-

sina aiheuttaneet suuria ongelmia tärkeiden järjestelmien kaatuessa. Mutkikkaat ky-

berrikokset ovat samalla yleistyneet. IT-järjestelmien haavoittuvuutta hyödyntävät 

petokset ovat entistä tehokkaammin organisoituja.  

 

Rikosteknisen todistusaineiston merkitys oikeudenkäynneissä ja tutkinnassa on kas-

vanut. Ruotsin tekninen rikostutkimuskeskus NFC (Nationellt forensiskt centrum) te-

kee rikostutkimuksia Ruotsin oikeuslaitoksen viranomaisille. Keskuksen käsittele-

mien tapausten määrä on kasvanut, ja tapaukset ovat myös entistä mutkikkaampia. 

Kansainvälinen työ on tärkeä osa NFC:n toimintaa, ja keskus on mukana useissa kan-

sainvälisissä verkostoissa. NFC saa muista maista esimerkiksi operatiivisia tehtäviä, 

kuten käsialantutkimuksia, huumausaineiden luokittelua ja puhallutusvälineiden tar-

kastuksia. Operatiivisen toiminnan lisäksi keskuksen työtehtäviä ovat tiedottaminen 
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ja kokemustenvaihto, laadunvarmistus ja koulutustarpeen kartoittaminen. Lisäksi 

siellä kehitetään ”Best Practice Manuals” -ohjeistoa. 

 

Pohjoismaiden poliisiyhteistyö on jo vakiintunutta. Koska kyberrikokset kuitenkin li-

sääntyvät ja monimutkaistuvat, koska tekniset ratkaisut parantavat tutkinnan laatua 

ja koska teknisten rikostutkimusviranomaisten käsittelemät asiat muuttuvat entistä 

haastavammiksi, ehdotamme, että pohjoismaista yhteistyötä kyberrikollisuuden ja 

teknisen rikostutkinnan parissa arvioidaan ja kehitetään edelleen. 
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