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SM HKO lausuntopyyntö 16.11.2020 (SMDno-2020-2529)
Luonnos hallituksen esitykseksi laiksi valtioneuvoston oikeuskanslerin ja eduskunnan oikeusasiamiehen tehtävien jaosta
Oikeusministeriö on pyytänyt Rajavartiolaitokselta lausuntoa otsikossa mainitusta luonnoksesta hallituksen esitykseksi. Myös sisäministeriön hallinto- ja kehittämisosasto on pyytänyt rajavartio-osaston lausuntoa otsikossa mainitusta asiasta. Sisäministeriön rajavartio-osastona toimiva Rajavartiolaitoksen esikunta lähettää sisäministeriön hallinto- ja kehittämisosastolle osoittamansa lausunnon
myös oikeusministeriölle tiedoksi.
Oikeusministeriön laatimassa luonnoksessa esitetään säädettäväksi uusi laki valtioneuvoston oikeuskanslerin ja eduskunnan oikeusasiamiehen tehtävien jaosta.
Samalla kumottaisiin voimassa oleva samanniminen laki. Esityksessä ehdotetun 3
§:n 1 momentin 1 kohdan perusteella muun muassa puolustusvoimia, Rajavartiolaitosta ja sotilasoikeudenkäyntiä koskevat asiat keskitettäisiin eduskunnan oikeusasiamiehelle. Esityksen säännöskohtaisten perustelujen mukaan kyseinen
säännös vastaisi asiallisesti voimassa olevan lain 1 §:n 1 kohtaa.
Ehdotetun 3 §:n 1 momentin 2 kohdan perusteella eduskunnan oikeusasiamiehelle keskitettäisiin myös poliisitutkintaa ja poliisi- tai tulliviranomaiselle säädettyä toimivaltuutta sekä rikosprosessuaalisia pakkokeinoja ja esitutkintaa koskevat
asiat, ei kuitenkaan esitutkinnan toimittamatta jättämistä, keskeyttämistä ja rajoittamista. Ehdotettu säännös vastaisi voimassa olevan lain 1 §:n 2 kohtaa siltä
osin kuin kysymys on pakkokeinolain mukaisesta vapaudenriistosta, mutta koskisi
myös keskeisiä esitutkinnassa esille tulevia laillisuuskysymyksiä, rikosprosessuaalisten pakkokeinojen käyttöä kokonaisuudessaan, poliisitutkintaa sekä poliisi- ja
tulliviranomaisille säädettyjen toimivaltuuksien käyttöä.
Rajavartio-osasto pitää myönteisenä, että ehdotettujen 1 ja 2 kohtien mukaiset
asiat keskitetään samalle laillisuusvalvojalle. Yhdenmukaisen käytännön ja erityisen asiantuntemuksen kehittymistä tukee se, että yksi taho käsittelee kaikki viranomaisten samankaltaiset asiat.
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Rajavartio-osasto toteaa teknisenä huomiona, että Rajavartiolaitos kirjoitetaan
isolla alkukirjaimella. Rajavartio-osastolla ei ole oman toimialansa osalta muuta
lausuttavaa lausunnolla olevasta luonnoksesta hallituksen esitykseksi.

Rajavartiolaitoksen apulaispäällikkö
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Markku Hassinen
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Noora Märijärvi

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu asianhallintajärjestelmässä. Rajavartiolaitos 14.12.2020 klo 20:40.
Allekirjoituksen oikeellisuuden voi todentaa kirjaamosta.
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