Lausuntopyyntö

Sisäministeriö
Rajavartio-osasto

RVL2024103
00.01.00
RVLDno-2019-1873
SM001:00/2020

1 (4)

16.06.2020

Jakelussa mainitut

Lausuntopyyntö hallituksen esitysluonnoksesta eurooppalaista raja- ja merivartiostoa koskevaksi täydentäväksi lainsäädännöksi
Sisäministeriö pyytää lausuntoanne liitteenä olevasta luonnoksesta hallituksen
esitykseksi eurooppalaista raja- ja merivartiostoa koskevaksi täydentäväksi lainsäädännöksi.
Hallituksen esityksessä ehdotetaan, että lainsäädäntöön tehtäisiin eurooppalaisesta raja- ja merivartiostosta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2019/1896 (raja- ja merivartiostoasetus) edellyttämät täydentävät
säännökset ja säännöspäivitykset. Hallituksen esitys liittyy vuoden 2021 talousarvioesitykseen ja se on tarkoitus antaa 21.9.2020. Ehdotetut lait tulisivat voimaan
1.1.2021.
Rajavartiolaissa säädettäisiin Rajavartiolaitoksen koordinaatioroolista yhdennetyn rajaturvallisuuden täytäntöönpanossa ja Suomen osallistumisessa Euroopan
raja- ja merivartiovirasto Frontexin toimintaan. Rajavartiolakiin otettaisiin myös
täsmentävä säännös rajavartiomiehen toimivaltuuksista pysyvän joukon toiminnassa. Rajavartiolaitoksen henkilötietolakiin ja meripelastuslakiin lisättäisiin
säännökset Rajavartiolaitoksen oikeudesta saada kansallisen tilannekuvan tuottamiseksi ja ylläpitämiseksi raja- ja merivartioasetuksessa tarkoitettuja tietoja.
Poliisilain säännöksiä päätöksenteosta eurooppalaiseen raja- ja merivartiostoon
ja raja- ja merivartioviraston muuhun toimintaan osallistumisesta päivitettäisiin.
Ulkomaalaislakiin ja poliisin henkilötietolakiin lisättäisiin säännökset oikeudesta
luovuttaa palautuksiin liittyviä henkilötietoja Euroopan raja- ja merivartiovirastolle.
Ulkomaalaislakiin lisättäisiin säännökset pysyvän joukon ryhmän jäsenen valtuudesta avustaa Suomessa poliisia ja rajatarkastusviranomaisia kansainvälistä suojelua koskevan hakemuksen vastaanottamisessa ja rekisteröinnissä sekä Maahanmuuttovirastoa turvapaikkatutkinnassa.
Ulkomaalaisrekisteristä annettuun lakiin lisättäisiin säännös Maahanmuuttoviraston oikeudesta luovuttaa Euroopan raja- ja merivartiovirastolle vapaaehtoisen
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paluun tukihakemuksella kerättyjä henkilötietoja vapaaehtoisen paluun toteuttamiseksi.
Hallituksen esityksen valmistelun yhteydessä selvitettiin pysyvän joukon luokkaan 2 osallistuvien virkamiesten tilannetta vuosilomalain ja voimassa olevan virka- ja työehtosopimuksen kannalta. Asia ei sisälly tähän hallituksen esitykseen,
vaan kysymys pyritään ratkaisemaan erillisessä valmistelussa niin, että ratkaisu
koskisi kaikkia pysyvän joukon luokkaan 2 osallistuvia viranomaisia.
Raja- ja merivartiostoasetus löytyy valtioneuvoston verkkosivuilta
(https://valtioneuvosto.fi/hankkeet; hankenumero SM001:00/2020).
Lausunto pyydetään toimittamaan viimeistään 14.8.2020 sähköisesti word- tai
pdf-muodossa Rajavartiolaitoksen kirjaamoon sekä Rajavartiolaitoksen esikunnan oikeudelliselle osastolle, osoitteisiin rajavartiolaitos@raja.fi ja VPRVLEoikeudellinenosasto@raja.fi.
Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen postitse. Lausunnonantajia pyydetään
toimittamaan lausuntonsa asetetussa määräajassa. Lausunnon voivat antaa myös
muut kuin jakelussa mainitut tahot.
Saadut lausunnot ja niistä laadittava yhteenveto julkaistaan em. hankesivulla,
jossa ne ovat lausunnonantajien saatavilla.
Lisätietoja antavat Rajavartiolaitoksen esikunnan oikeudellinen osasto
(VPRVLEoikeudellinenosasto@raja.fi ) sekä lainsäädäntöneuvos Jaana Heikkinen
(jaana.heikkinen@raja.fi ) 15.7.2020 alkaen.

Rajavartiolaitoksen apulaispäällikkö
Kontra-amiraali

Markku Hassinen

Oikeudellisen osaston osastopäällikön sijainen
Rajavartioylitarkastaja

Tuire Metso

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu asianhallintajärjestelmässä. Rajavartiolaitos 16.06.2020 klo 09:26.
Allekirjoituksen oikeellisuuden voi todentaa kirjaamosta.
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LIITTEET

Hallituksen esityksen luonnos

JAKELU

Sisäministeriön hallinto- ja kehittämisosasto
Sisäministeriön maahanmuutto-osasto
Sisäministeriön poliisiosasto
Sisäministeriön kansallisen turvallisuuden yksikkö
Liikenne- ja viestintäministeriö
Oikeusministeriö
Sosiaali- ja terveysministeriö
Ulkoministeriö
Valtiovarainministeriö
Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia
Oikeuskanslerinvirasto
Tietosuojavaltuutettu
Yhdenvertaisuusvaltuutettu
Hätäkeskuslaitos
Keskusrikospoliisi
Maahanmuuttovirasto
Poliisihallitus
Rajavartiolaitoksen hallintoyksiköt
Suojelupoliisi
Traficom
Tulli
Etelä-Suomen oikeus- ja edunvalvontapiiri
Kaakkois-Suomen oikeus- ja edunvalvontapiiri
Lounais-Suomen oikeus- ja edunvalvontapiiri
Länsi-Suomen oikeus- ja edunvalvontapiiri
Helsingin poliisilaitos
Air Navigation Services Finland Oy
Amnesty International Suomen osasto
Finnair Oyj
IOM Suomen toimisto
Maanpuolustuksen henkilökuntaliitto MPHL ry
Pakolaisneuvonta ry
Poliisin ja Rajan henkilöstö JHL ry
Päällystöliitto ry
Rajaturvallisuusunioni ry
Suomen Konepäällystöliitto SKL ry
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Suomen pakolaisapu
Suomen Poliisijärjestöjen liitto ry
Suomen Poliisipäällystöyhdistys ry
Suomen Punainen Risti
UNHCR
TIEDOKSI

Rajavartiolaitoksen päällikkö
Rajavartiolaitoksen esikunnan osastot ja suunnittelu- ja talousyksikkö
Rajavartiolaitoksen viestintä
Sisäministeri Ohisalo
Kansliapäällikkö Pimiä
Valtiosihteeri Parviainen
Erityisavustaja Kerman
Erityisavustaja Laaksonen
Sisäministeriön viestintä
hallituksenesitykset@vnk.fi
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