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Lausuntopyyntö RVLDno-2019-1873, SM001:00/2020, 16.6.2020 

Liikenne- ja viestintäministeriön lausunto hallituksen esitysluonnoksesta eurooppalaista raja- 
ja merivartiostoa koskevaksi täydentäväksi lainsäädännöksi 

Sisäministeriö on pyytänyt liikenne- ja viestintäministeriöltä lausuntoa halli-
tuksen luonnoksesta hallituksen esitykseksi eurooppalaista raja- ja meri-
vartiostoa koskevaksi täydentäväksi lainsäädännöksi. 

 
Liikenne- ja viestintäministeriö kiittää mahdollisuudesta lausua kantansa. 
Liikenne- ja viestintäministeriö pitää esitysluonnosta lähtökohtaisesti kan-
natettavana. On tärkeää huolehtia kaikissa tapauksissa siitä, että kansalli-
nen tilannekuva on ehjä ja lainsäädännössä on ilmaliikennepalvelun tarjo-
ajalle ja alusliikennepalvelun tarjoajalle selkeä oikeus vastaanottaa ja luo-
vuttaa viranomaiselle tilannekuvaa. Erityisesti liikenne- ja viestintäministe-
riö katsoo, että molemminpuolisuus on asiassa tärkeää. Lisäksi tietojen 
luovuttaminen tulisi voida järjestää siten, että tästä ei aiheudu vähäistä 
suurempaa lisätyötä ja kustannuksia. 

 
Liikenne- ja viestintäministeriö katsoo, että Air Navigation Services Finland 
Oy:lla on ilmaliikennepalvelun tarjoajana olennainen rooli hallituksen esi-
tysluonnoksessa mainittuun ilmatilannekuvan kokoamiseen (HE s. 18 ja 
19). Aluevalvontalaissa (755/2000) on omat säännökset tietojen luovutta-
misesta, jotka koskevat muun muassa luvattomia rajanylityksiä. Liikenne- 
ja viestintäministeriö kiinnittää huomiota ehdotetun esityksen ja aluevalvon-
talain mukaisten tiedonsaantioikeuksien väliseen suhteeseen.  
 
Lopuksi esitysluonnoksesta käy ilmi, että asiaan liittyy myös Rajavartiolai-
toksen oikeus luovuttaa tietoja edelleen eurooppalaiselle yhteistyötaholle 
ja/tai toimielimelle (HE s.19). Tältä osin liikenne- ja viestintäministeriö kiin-
nittää huomiota luovutettavan tiedon sisältöön, jolloin lakiehdotuksen pykä-
liin tarvittaneen kansallisen turvallisuuden suojaamisen mahdollisuus ra-
jauksena (esim. ilmavalvontatiedot). 
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Jakelu Sisäministeriö  
 
Tiedoksi Liikenne- ja viestintäministeriö (Jussi Luomajärvi, Miikka Rainiala) 
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