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Utkast till regeringsproposition med förslag till lagar om ändring av gränsbevakningsla-
gen och utlänningslagen och av vissa lagar som har samband med dem

Inrikesministeriets gränsbevakningsavdelning begär ert utlåtande om ett utkast 
till en regeringsproposition genom vilken gränsbevakningslagen, utlänningsla-
gen, lagen om behandling av personuppgifter vid gränsbevakningsväsendet, la-
gen om gränsbevakningsväsendets förvaltning, polislagen och strafflagen änd-
ras.

Syftet med propositionen är att utveckla Gränsbevakningsväsendets och gräns-
bevakningsmännens befogenheter under normala förhållanden så att Gränsbe-
vakningsväsendet kan bereda sig på att snabbt och effektivt möta de hot som 
uppstår i Finlands säkerhetspolitiska omgivning, såväl självständigt som i sam-
arbete med andra behöriga myndigheter.

I propositionen föreslås kompletteringar av gränsbevakningsmännens befogen-
heter när det gäller att upprätthålla allmän ordning och säkerhet vid gränsöver-
gångsställena och i deras omedelbara närhet, i Gränsbevakningsväsendets lo-
kaler och på områden som är i Gränsbevakningsväsendets besittning, när poli-
sen är förhindrad att göra det. Vidare kompletteras Gränsbevakningsväsendets 
befogenheter i uppgifter som utförs på begäran av polisen eller i form av assi-
stans till polisen.

Gränsbevakningslagens bestämmelser om handräckning ska uppdateras. I fort-
sättningen ska Gränsbevakningsväsendet vid bekämpning av terrorism kunna 
ge polisen handräckning som omfattar användning av militära maktmedel inte 
bara på havsområden utan också på landområden. Handräckningen av för-
svarsmakten till Gränsbevakningsväsendet ska också kunna omfatta använd-
ning av maktmedel under en behörig gränsbevakningsmans uppsikt.

Till gränsbevakningslagen fogas bestämmelser som gäller befogenheterna för 
värnpliktiga som anlitas för att stödja Gränsbevakningsväsendet, en gränsbe-
vakningsmans rätt att ingripa i obemannade lyftfartygs och modellflygplans färd, 
temporärt avbrytande eller temporär begränsning av sjötrafiken samt Gränsbe-
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vakningsväsendets befogenheter i uppgifter med anknytning till det militära för-
svaret.

Det föreslås att befogenheterna för sådan teknisk övervakning på havsområdet 
som företas av Gränsbevakningsväsendet förtydligas. Dessutom kompletteras 
Gränsbevakningsväsendets rätt att tillfälligt använda andra fastigheter än såd-
ana som stadigvarande används av Gränsbevakningsväsendet, bestämmelser-
na om återkallande av gränszonstillstånd och om gränszonsanmälan samt 
Gränsbevakningsväsendets rätt att utfärda en begränsning av eller ett förbud 
mot rätten att röra sig.

Det föreslås att transportörernas skyldigheter vid trafik över de yttre gränserna 
enligt utlänningslagen och lagen om behandling av personuppgifter vid gräns-
bevakningsväsendet utvidgas till att gälla även trafik över de inre gränserna när 
gränskontroll tillfälligt har återinförts vid dem.

Utlåtandet begärs elektroniskt i word- eller rtf-format senast fredagen den 15
september 2017 till adressen rajavartiolaitos[at]raja.fi. Utlåtandet behöver inte 
skickas separat per post. Material om begäran om utlåtande finns också på 
adressen http://intermin.fi/hybridiuhat.

Ytterligare information om ärendet fås av:
Ari-Pekka Koivisto, regeringsråd, ari-pekka.koivisto[at]raja.fi (11.7.–28.7.)
Anne Ihanus, överinspektör för gränsbevakningsfrågor, anne.ihanus[at]raja.fi 
(10.8.–15.9.)
Juridiska avdelningen, VPRVLEoikeudellinenosasto[at]raja.fi

Avdelningschefen för juridiska avdelningen
Regeringsråd Ari-Pekka Koivisto

Överinspektör för gränsbevakningsfrågor Anne Ihanus

Handlingen har undertecknats elektroniskt i dokumenthanterinssystemet. Gränsbevakningsväsen-
det den 11.07.2017 kl. 13:19. Registratorskontoret kan verifiera underteckningen.

BILAGOR Utkast till regeringsproposition

UTDELNING Inrikesministeriets polisavdelning
Inrikesministeriets migrationsavdelning
Inrikesministeriets räddningsavdelning
Inrikesministeriets enhet för internationella frågor
Kommunikationsministeriet
Jord- och skogsbruksministeriet
Justitieministeriet
Försvarsministeriet
Arbets- och näringsministeriet
Utrikesministeriet

http://intermin.fi/hybridiuhat
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Statsrådets kansli
Finansministeriet
Miljöministeriet
Republikens presidents kansli

Ålands landskapsregering (när översättningen är klar)
Ålands polismyndighet (när översättningen är klar)
Riksdagens justitieombudsmans kansli
Justitiekanslersämbetet

Trafikverket
Trafiksäkerhetsverket Trafi
Migrationsverket
Försvarshögskolan
Forststyrelsen
Polisstyrelsen
Huvudstaben
Gränsbevakningsväsendets förvaltningsenheter 
Skyddspolisen
Finlands viltcentral
Dataombudsmannens byrå
Tullen
Kommunikationsverket
Diskrimineringsombudsmannen

Amnesty International Finländska sektionen rf 
AOC Airlines Operators´ Committee
Bil- och Transportbranschens Arbetarförbund AKT
BARIF - Board of Airline Representatives in Finland
Finlands näringsliv rf
Finavia Abp
Finnair Abp
Människorättscentret
Förbundet för mänskliga rättigheter rf
Förhandlingsorganisationen för offentliga sektorns utbildade FOSU rf
Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL rf
Centralhandelskammaren
Linja-autoliitto ry
Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK
Maanomistajain Liitto - Jordägarnas Förbund ry
Maanpuolustuksen Henkilökuntaliitto MPHL ry
Försvarsutbildningsföreningen
Flyktingrådgivningen rf
Poliisi-, ulosotto-, syyttäjä- ja maistraattilakimiesten edunvalvontajärjestö PUSH 
ry
Befälsförbundet rf
Gränssäkerhetsunionen rf
Reserviläisliitto - Reservistförbundet ry
Finlands Advokatförbund rf
Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund ry
Finlands Fastighetsförbund rf
Suomen Konepäällystöliitto - Finlands Maskinbefälsförbund ry
Finlands Kommunförbund
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Suomen Lentäjäliitto ry
Finlands naturskyddsförbund rf
Resebyråbranschens förbund i Finland rf
Suomen Metsästäjäliitto - Finlands Jägarförbund ry
Suomen Navigaatioliitto - Finlands Navigationsförbund rf
Finlands Polisorganisationers Förbund rf
Finlands Röda Kors
Segling och Båtsport i Finland rf
Suomen Reserviupseeriliitto - Finlands Reservofficersförbund ry
Rederierna i Finland rf
Företagarna i Finland rf
Tullförbundet rf 
Tullivirkamiesliitto - Tulltjänstemannaförbundet ry
Upseeriliitto ry
Beväringsförbundet rf

FÖR KÄN-
NEDOM

Inrikesminister Risikko
Kanslichef Nerg
Specialmedarbetarna
Chefen för Gränsbevakningsväsendet
Biträdande chefen för Gränsbevakningsväsendet
Avdelningarna vid staben för Gränsbevakningsväsendet
Inrikesministeriets informationsenhet

hallituksenesitykset@vnk.fi

mailto:hallituksenesitykset@vnk.fi

