
Lausunto id5171943 1 (2)

03
RVLDno/2016/1382

Rajavartiolaitoksen esikunta

Rajavartio-osasto 25.07.2016

Sisäministeriö Inrikesministeriet Ministry of the Interior
Rajavartiolaitoksen esikunta Staben för gränsbevakningsväsendet Headquarters of the Finnish Border Guard
PL 3 (Vilhonvuorenkatu 6), 00131 HELSINKI PB 3 (Vilhelmsbergsgatan 6), 00131 HELSINGFORS PO Box 3 (Vilhonvuorenkatu 6), FI-00131 HELSINKI
Puhelin 0295 421 000, Faksi 0295 411 500 Telefon 0295 421 000, Fax 0295 411 500 Phone +358 (0)295 421 000, Fax +358 (0)295 411 500
www.raja.fi www.raja.fi www.raja.fi

Sisäministeriö
Hallinto- ja kehittämisosasto

Sisäministeriön lausuntopyyntö 13.6.2016, SMDno-2016-1026

Eurooppalaista tutkintamääräystä koskevan direktiivin täytäntöönpano

Sisäministeriön hallinto- ja kehittämisosasto on pyytänyt rajavartio-osaston lau-
suntoa eurooppalaista tutkintamääräystä koskevan direktiivin täytäntöönpanoa 
koskevasta työryhmämietinnöstä (OM 17/2016). Myös oikeusministeriö on pyy-
tänyt sisäministeriön rajavartio-osaston lausuntoa asiassa. Sisäministeriön 
kanssa sovitusti rajavartio-osasto toimittaa lausuntonsa hallinto- ja kehittämis-
osastolle sekä tiedoksi oikeusministeriölle. 

Eurooppalaista tutkintamääräystä koskevan direktiivin täytäntöönpanoa koske-
vassa työryhmässä mukana ollut sisäministeriön jäsen on edustanut myös raja-
vartio-osastoa työryhmässä. Siten rajavartio-osastolla on ollut mahdollisuus 
kommentoida mietintöä jo sen valmistelun aikana. Rajavartio-osasto toteaa, että 
sen valmistelun aikana esittämät huomiot ovat tulleet pääosin huomioiduiksi ja 
lausuu osaltaan vielä seuraavaa: 

Instrumentin soveltaminen tulee jatkossa entisestään tiivistämään esitutkintavi-
ranomaisten ja syyttäjien välistä esitutkintayhteistyötä. Rajavartio-osaston nä-
kemyksen mukaan tutkintamääräyksen soveltaminen ei kuitenkaan aiheuttane 
merkittäviä muutoksia jo nykyisellään hyvin toimivaan esitutkintayhteistyöhön tai 
esitutkinnan työmääriin Rajavartiolaitoksessa. Mietinnön mukaan eurooppalai-
sen tutkintamääräyksen kiireellisiä toimenpiteitä vaativat tilanteet edellyttäisivät 
ympärivuorokautista päivystysvalmiutta syyttäjälaitoksessa. Rajavartio-osasto 
katsoo, että ympärivuorokautinen syyttäjäpäivystys on ehdoton edellytys tehok-
kaan oikeusapuyhteistyön turvaamiseksi sovellettaessa eurooppalaista tukinta-
määräystä.        

Direktiivin 34 artikla käsittelee sen suhdetta muihin oikeudellisiin välineisiin, so-
pimuksiin ja järjestelyihin. Direktiivin 34 artiklan 3 kohdassa sallitaan se, että jä-
senvaltiot voivat tehdä muiden jäsenvaltioiden kanssa kahden- tai monenvälisiä 
sopimuksia tai järjestelyjä tai jatkaa niiden soveltamista direktiivin täytäntöön-
panoajan päätyttyä ainoastaan siltä osin, kuin niiden avulla on mahdollista vah-
vistaa edelleen direktiivin tavoitteita ja myötävaikuttaa todisteiden hankkimis-
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menettelyjen yksinkertaistamiseen tai edelleen helpottamiseen. Lisäksi edellyte-
tään, että tällöin noudatetaan samantasoisia oikeusturvatakeita kuin direktiivis-
sä. Kohdan 4 mukaan jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle viimeistään di-
rektiivin täytäntöönpanoajan päättyessä voimassa olevat sopimukset ja järjeste-
lyt, joiden soveltamista ne haluavat jatkaa. 

Rajavartio-osasto ilmoittaa, että sillä ei ole osaltaan yllä mainitun kaltaisia kah-
denvälisiä sopimuksia, joiden soveltamisen jatkamista tulisi tässä yhteydessä 
selvittää sopimusosapuolina olevien jäsenvaltioiden kanssa. 

Rajavartiolaitoksen apulaispäällikkö
Kenraalimajuri Ilkka Laitinen

Rikostarkastaja Jari Nyström

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu asiankäsittelyjärjestelmässä. Rajavartiolaitos 25.07.2016 klo 
13.09. Allekirjoituksen oikeellisuuden voi todentaa kirjaamosta.

TIEDOKSI RVLE oikos ja rmos
oikeusministeriö


