
TIIVISTELMÄ FI 

www.eurojust.europa.eu 1 

 

 

  

Päivämäärä: 07- 2020 

URL: https://europa.eu/!Jk99nJ 

 
 

Tämä raportti on kolmas yhteisen tutkintaryhmän arviointiraportti. Yhteisten tutkintaryhmien verkosto 

on julkaissut niitä vuodesta 2014. Raportissa on kaksi lukua. 

Luvussa 1 esitetään yleiskatsaus, joka ei ole tyhjentävä, havainnoista, jotka on saatu yhteisten 

tutkintaryhmien toimijoiden marraskuun 2017 ja marraskuun 2019 välisenä aikana täyttämistä 

arviointilomakkeista (99 kpl). 

Luvussa 2 käsitellään erityisesti Eurojustin kokemuksia yhteisistä tutkintaryhmistä kolmansien valtioiden 

kanssa. 

Tiivistelmässä esitetään yhteenveto tämän raportin tärkeimmistä käytännön havainnoista, jotka 

perustuvat saatuihin kokemuksiin ja määritettyihin parhaisiin käytäntöihin. 

Yhteisten tutkintaryhmien arviointiin perustuvat havainnot 

(a) Yhteisen tutkintaryhmän perustaminen 

Määritetyt erityishaasteet: 

 meneillään olevien tutkintojen puuttuminen asiaankuuluvissa maissa; 

 yhteisten tutkintaryhmien asianmukaisten kumppanien yksilöiminen, kun tapaukseen liittyy 

yhteyksiä useamman kuin kahden maan välillä; 

 toteutettavuus ja halukkuus osallistua yhteiseen tutkintaryhmään; 

 haluttomuus liittyä monenväliseen yhteiseen tutkintaryhmään, jossa on mukana sellaisia valtioita, 

joiden tutkintojen välillä ei ole suoraa yhteyttä; 

 erilaiset operatiiviset prioriteetit / tutkintojen eri tasot asianomaisissa maissa; 

 yhteisten tutkintaryhmien asianmukaisten kumppanien yksilöiminen, kun kansallisella tasolla on 

käynnissä useita rikosoikeudellisia menettelyjä, joita ei ole mahdollista yhdistää; 

 yhteisen tutkintaryhmän perustaminen viipymättä tapauksissa, joissa päätös ryhmän 

perustamisesta tehdään lähes samaan aikaan kuin toimet on määrä toteuttaa. 

Parhaat käytännöt: 

 yhteisen tutkintaryhmän tunteminen työkaluna: yhteiseen tutkintaryhmään osallistuvien valtioiden 

tai kansallisten viranomaisten aiempi kokemus; 

 sopimus yksinkertaistetusta menettelystä, jolla käsitellään yhteisten tutkintaryhmien jäseniä 

koskevia muutoksia: 

 yhteisten tutkintaryhmien kansallisten asiantuntijoiden (koordinaattorien) avustaminen 

perustamisprosessissa; 

 yhteisen työkielen käyttö keskusteltaessa yhteistä tutkintaryhmää koskevasta 

sopimusluonnoksesta; 
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 yhteistä tutkintaryhmää koskevan englanninkielisen sopimuksen hyväksyminen kansallisissa 

menettelyissä (käännöstä ei vaadita); 

 keskustelu yhteisen tutkintaryhmän perustamisen yhteydessä siitä, miten operatiivinen analyysi 

aiotaan tehdä ja kuka sen tekee (Europol vai kansalliset viranomaiset); 

 oikeudellisten ja käytännön kysymysten varhainen selvittäminen jo tutkintaryhmää edeltävässä 

vaiheessa; Eurojustin osallistuminen avun ja neuvonnan antamiseen. 

(b) Operatiivinen vaihe: 

Määritetyt erityishaasteet: 

 kielikysymykset, erityisesti ajan ja kääntäjien puute tapauksissa, joissa on käännettävä suuri määrä 

aineistoa tai joissa käytetään harvinaisempia kieliä; 

 jonkin yhteisen tutkintaryhmän osapuolen vastaanottamiin keskinäistä oikeusapua / 

eurooppalaista tutkintamääräystä koskeviin pyyntöihin vastaamisen koordinointi, kun pyyntö 

koskee yhteisessä tutkintaryhmässä kerättyjen todisteiden jakamista; 

 tutkintaryhmän osapuolten tutkintojen toisistaan poikkeavat pakolliset määräajat, jotka voivat 

häiritä operaatioita; 

 eurooppalaisten pidätysmääräysten täytäntöönpanosta kieltäytyminen vankilaolojen vuoksi; 

 erot uhrien ja todistajien kuulemista koskevissa lakisääteisissä vaatimuksissa. 

Parhaat käytännöt: 

 niiden yhteisen tutkintaryhmän yhden valtion yhteyshenkilöiden tehtävät, jotka on lähetetty 

yhteisen tutkintaryhmän toiseen valtioon: päivittäinen viestintä ja oikeusjärjestelmän 

erityispiirteiden sekä kulttuurisen ja sosiaalisen taustan syvällinen ymmärtäminen; 

 yhteisten/jaettujen tutkintamenetelmien ja -välineiden käyttö osallistuvien valtioiden 

lainvalvontaviranomaisten välillä; 

 ryhmätyön näkyvyys pidätetyille epäillyille; 

 sellaisten erityisasiantuntijoiden (ihmiskaupan vastaisen toiminnan kansallinen koordinaattori, 

Interpol, kansalaisjärjestöt) osallistuminen, joista voi olla hyötyä tapauksen lopputuloksen 

kannalta; 

 ihmiskaupan uhrien tukemista/suojelua koskevan yhteisen strategian täytäntöönpano 

(monialainen lähestymistapa, jota soveltavat myös kansalaisjärjestöt ja oikeusministeriöt); 

 yhteisen valvonnan ja televalvontatietojen reaaliaikaisen analysoinnin tuoma lisäarvo raja-

alueella tapahtuvan huumekaupan yhteydessä; 

 jatkuva osallistuminen keskusteluun, jonka tavoitteena on eri maiden oikeusjärjestelmien ja 

vaatimusten selventäminen; 

 mahdollisuus käyttää samaa tulkkia/kääntäjää yhteisen tutkintaryhmän kaikissa toimissa 

(salakuuntelusta saatujen tietojen kääntäminen, tulkkaus kokousten aikana), jotta asiasta saataisiin 

parempi yleiskuva ja yhteistyö tehostuisi; 
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 vaihdettujen tietojen ja todisteiden hyvät kirjauskäytännöt (yhteisten tutkintaryhmien lokin 

avulla). 

(c) Syytteeseenpanovaihe 

Parhaat käytänteet: 

 jatkuva yhteistyö syytetoimien aikana – oikeusapupyynnöissä viittaus suljettuun yhteiseen 

tutkintaryhmään; 

 jatkuva yhteistyö yhteisessä tutkintaryhmässä käytännön/oikeudellisten/operatiivisten kysymysten 

käsittelemiseksi syytetoimien aikana. 

Eurojustin kokemus yhteisistä tutkintaryhmistä kolmansien valtioiden 
kanssa 

 Yhteiset tutkintaryhmät nähdään kasvavissa määrin arvokkaana työnvälineenä oikeudellisessa 

yhteistyössä kolmansien valtioiden kanssa. Vuoden 2019 loppuun mennessä 20 EU:n jäsenvaltiota 

oli jo osallistunut yhteisiin tutkintaryhmiin, joissa oli mukana kolmansia valtioita. Eurojustin 

tapaustyöskentelyn tilastoista käy ilmi, että tähän mennessä on perustettu yhteensä 74 yhteistä 

tutkintaryhmää, joiden jäsenenä on ollut yksi tai useampi kolmas valtio. 

 Useimmat yhteiset tutkintaryhmät, joihin on osallistunut kolmansia valtioita, on perustettu 

Euroopan unionin neuvoston vuoden 1959 yleissopimuksen toisen lisäpöytäkirjan 20 artiklan 

perusteella. Kansainvälisen järjestäytyneen rikollisuuden vastaista YK:n yleissopimusta on myös 

käytetty yhteisten tutkintaryhmien oikeudellisena perustana. 

 Eurojustin maailmanlaajuinen verkosto on tehnyt huomattavaa työtä yhteyksien luomisessa 

varhaisessa vaiheessa ja edistänyt merkittävästi yhteisten tutkintaryhmien onnistunutta 

perustamista kolmansien valtioiden kanssa. Erityisesti Eurojustiin nimitetyillä yhteyssyyttäjillä on 

ollut keskeinen rooli. Lisäksi useat Eurojustin yhteyspisteet ovat vaikuttaneet yhteisten 

tutkintaryhmien perustamiseen onnistuneesti. 

 Eurojust on antanut operatiivista apua yhteisille tutkintaryhmille, joihin on osallistunut kolmansia 

valtioita, koko niiden elinkaaren ajan. Eurojustin isännöimät koordinointikokoukset ovat arvokas 

foorumi sen arvioimiselle, onko yhteinen tutkintaryhmä sopiva ratkaisu kullekin tapaukselle, 

yhteisiä tutkintaryhmiä koskevien sopimusten laatimiselle ja operatiivisen työn seuraavista 

vaiheista päättämiselle. Yhä useammat yhteiset tutkintaryhmät, joissa on ollut mukana kolmansia 

valtioita, ovat myös hyötyneet Eurojustin yhteisten tutkintaryhmien rahoituksesta. Kansalliset 

viranomaiset voivat harkita koordinointikeskusten perustamista Eurojustiin yhteisten 

operaatiopäivien tukemiseksi. Näin voidaan tehdä myös silloin, kun tapauksen tutkintaan osallistuu 

yksi tai useampi kolmas valtio. 

 Hyvä, säännöllinen ja tehokas viestintä, mieluiten yhteisellä työkielellä, on tärkein tekijä yhteisen 

tutkintaryhmän onnistuneessa yhteistyössä riippumatta siitä, onko kolmas valtio yhteisen 

tutkintaryhmän jäsen. Tietyissä kysymyksissä, joita kolmansien valtioiden kanssa muodostetut 

yhteiset tutkintaryhmät käsittelivät, yhteisiä tutkintaryhmiä koskeviin sopimuksiin sisällytettiin 

erityisiä lausekkeita, jotka koskivat kansallisen lainsäädännön vaatimuksia, erilaisia todisteiden 

hankkimista koskevia käytäntöjä ja sääntöjä sekä oikeudellisia mahdollisuuksia rikosprosessin 

siirtämiseen varhaisessa vaiheessa. 
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 Syyt yhteisten tutkintaryhmien perustamatta jättämiselle olivat usein samat niissä tapauksissa, 

joissa ryhmään osallistui vain EU:n jäsenvaltioita. Tällaisia syitä ovat esimerkiksi liian aikainen vaihe 

päätösten tekemiseen tai tutkinnan/syytetoimien erilaiset tai pitkälle edenneet vaiheet. Eräät 

tekijät, jotka liittyivät nimenomaisesti kolmannen valtion osallistumismahdollisuuteen, koskivat 

erilaisia sääntöjä tietojen julkistamisesta, yhteisen tutkintaryhmän perustamiseksi tarvittavan 

yhtenevän oikeudellisen perustan puutetta sekä keskinäisen oikeusavun suosimista yhteistyön 

muotona. 
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