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Arne Semsrott

a.semsrott.zgfmrhzb5s@tietopyynto.fi

Sähköpostiviestinne 18.06.2018

Vastaus tietopyyntöön sopimuksista FRONTEXin kanssa

Olette 18.06.2018 Rajavartiolaitokselle lähettämässänne sähköpostiviestissä pyytäneet 
saada käyttöönne Suomen ja Frontexin välisiä yhteisoperaatioita koskevia asiakirjoja.  

Olette yksilöineet pyyntönne seuraavasti:

Please send to me:
- all contracts, agreements and/or contractual statements signed with the

European Border and Coast Guard Agency (Frontex) in
regards to Joint Operation Triton 2016;

- all contracts, agreements and/or contractual statements signed
with the European Border and Coast Guard Agency (Frontex) in
regards to Joint Operation Triton 2017;

This includes – but is not limited to – the following documents:
- Specific Financing Decision
- Request for Pre-Financing
- Acknowledgement of Receipt
- Request for Interim/Final Payment
- Forms for the calculation of the contribution.

Päätös

Rajavartiolaitos ei luovuta sähköpostiviestissänne 18.06.2018 pyytämiänne tietoja.
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Perustelut

Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999, jäljempänä 
julkisuuslaki) 9 §:n 1 momentin mukaan jokaisella on oikeus saada tieto viranomaisen 
asiakirjasta, joka on julkinen. Julkisuuslain 10 §:n mukaan salassa pidettävästä 
viranomaisen asiakirjasta tai sen sisällöstä saa antaa tiedon vain, jos niin erikseen 
mainitussa laissa säädetään. Kun vain osa asiakirjasta on salassa pidettävä, tieto on 
annettava asiakirjan julkisesta osasta, jos se on mahdollista niin, ettei salassa 
pidettävä osa tule tietoon. 

Salassa pidettäviä viranomaisen asiakirjoja ovat, jollei erikseen toisin säädetä 
julkisuuslain 24 §:n 1 momentin 5 kohdan mukaan poliisin, rajavartiolaitoksen ja 
tullilaitoksen sekä vankeinhoitoviranomaisen taktisia ja teknisiä menetelmiä ja 
suunnitelmia koskevia tietoja sisältävät asiakirjat, jos tiedon antaminen niistä 
vaarantaisi rikosten ehkäisemistä ja selvittämistä tai yleisen järjestyksen ja 
turvallisuuden taikka rangaistuslaitoksen järjestyksen ylläpitämistä.

Rajavartiolaitos sopii Frontexin kanssa yhteisoperaatioihin osallistumisesta ja niiden 
korvauskäytännöistä, joita tietopyyntönne nimenomaisesti koski. Aineistot sisältävät 
operatiivista tietoa Rajavartiolaitoksen taktisista ja teknisistä menetelmistä ja 
suunnitelmista. Rajavartiolaitoksen esikunta katsoo, että tällaisen tietokokonaisuuden 
luovuttaminen paljastaisi tietoja viranomaisten suorituskyvystä ja vaarantaisi siten 
rikosten ehkäisemistä ja selvittämistä sekä yleisen järjestyksen ja turvallisuuden 
ylläpitämistä. 

Julkisuuslain 24 §:n 1 momentin 2 kohdan mukaan asiakirjat, jotka koskevat Suomen 
suhteita toiseen valtioon tai kansainväliseen järjestöön ovat salassa pidettäviä, jos 
tiedon antaminen niistä aiheuttaisi vahinkoa tai haittaa Suomen kansainvälisille 
suhteille tai edellytyksille toimia kansainvälisessä yhteistyössä. 

Frontexin yhteisoperaatioihin osallistuminen perustuu jäsenvaltioiden ja Frontexin 
väliseen luottamukseen ja vastavuoroisuuteen laittoman maahantulon 
ehkäisytarkoituksessa. Rajavartiolaitoksen esikunta katsoo, että Frontexin kanssa 
tehtyjen yhteisoperaatioita koskevien asiakirjojen luovuttaminen julkisuuteen 
vaarantaisi yhteistyön luottamuksellisuutta ja toimintakykyä ja aiheuttaisi siten vahinkoa 
Suomen kansainvälisille suhteille ja edellytyksille toimia Frontex-yhteistyössä.

Eurooppalaisesta raja- ja merivartiostosta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EU) 2016/1624 74 artiklan 1 kohdan mukaan Frontexin hallussa oleviin 
asiakirjoihin sovelletaan Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission asiakirjojen 
saamisesta yleisön tutustuttavaksi annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetusta (EY) N:o 1049/2001. Koska pyytämänne asiakirjat ovat myös Frontexin 
hallussa, Rajavartiolaitos on konsultoinut asiassa asetuksen 1049/2001 5 artiklan 
mukaisesti Frontexia, joka suosittelee, ettei pyydettyjä tietoja luovuteta. Tietojen 
luovuttaminen vahingoittaisi yleistä turvallisuutta mainitun asetuksen 4 artiklan 1 
kohdan a alakohdassa tarkoitetulla tavalla. 

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen saa hakea muutosta viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun 
lain 33 §:n nojalla valittamalla Helsingin hallinto-oikeuteen.
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Raja- ja meriosaston osastopäällikön sijainen
Eversti Kimmo Elomaa

Rajaturvallisuusasiantuntija
Everstiluutnantti Matti Pitkäniitty

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu asianhallintajärjestelmässä. Rajavartiolaitos 29.06.2018 klo 
10:50. Allekirjoituksen oikeellisuuden voi todentaa kirjaamosta.

LIITTEET Valitusosoitus

TIEDOKSI Rajavartiolaitoksen apulaispäällikkö
RVLE, oikeudellinen osasto


