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Rajavartiolaitoksen esikunta
26.04.2021

Oikeusministeriö

OM lausuntopyyntö M/S Estonia hylyn rauhoittamisesta annetun lain muuttamisesta

Oikeusministeriö on pyytänyt Rajavartiolaitokselta lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi matkustaja-alus Estonian hylyn rauhoittamisesta annetun lain väliaikaiseksi muuttamiseksi siten, että viranomaiset voisivat ryhtyä Estonian uppoamista koskeviin tarpeellisiin tutkinta- ja selvitystoimenpiteisiin hylyn rauhoitetulla merialueella. Rajavartiolaitoksen esikunta, joka
toimii samalla sisäministeriön rajavartio-osastona, lausuu asiassa seuraavaa:
M/S Estonian hylky sijaitsee Suomen talousvyöhykkeellä ja samalla Suomen meripelastustoimen vastuualueella. Rajavartiolaitos on meripelastuslain 3 §:n mukainen johtava meripelastusviranomainen Suomen meripelastustoimen vastuualueella. Rajavartiolaitoksen alainen Länsi-Suomen merivartioston johtokeskus
toimii Suomen meripelastuskeskuksena ja samalla meripelastuksen kansainvälisenä yhteyspisteenä sekä hoitaa merenkulun MAS-avustuspalvelua (Maritime assistance service). Pelastuslain 27 a §:n mukaan Rajavartiolaitos huolehtii pelastustoiminnasta Suomen aluevesillä ja talousvyöhykkeellä tapahtuvissa alusöljy- ja
aluskemikaalivahingoissa sekä sovittaa yhteen niihin varautumista. Lisäksi Rajavartiolaitos toimii Suomen talousvyöhykkeestä annetun lain 19 §:n mukaisena
valvontaviranomaisena Suomen talousvyöhykkeellä. Rajavartiolaitos suorittaa rajavartiolain mukaista merialueen rajavalvontaa osana Suomen ulkorajojen valvontaa kuin myös aluevalvontalain mukaista merivalvontaa osana aluevalvontaa.
Suomella on osittainen lainkäyttövalta siten myös talousvyöhykkeellä ja koskien
etenkin meripelastusta sekä merellisten ympäristövahinkojen torjuntaa, valvontaa ja varatumista. Tässä kohdin M/S Estonian hylyn merialueella mahdollisesti
suoritettava toiminta on merkityksellistä Rajavartiolaitoksen valvontatehtäviin
liittyen.
Yllä mainittuihin lakisääteisiin tehtäviin viitaten ja niihin perustuen Rajavartiolaitos pitää tärkeänä sitä, että Rajavartiolaitos saisi etukäteen tiedon mahdollisista
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M/S Estonian hylyllä tehtävistä tutkinta- ja selvitystoimenpiteistä ja riippumatta
siitä, ovatko tiedot mahdollisesti salassa pidettäviä tai muutoin luottamuksellisia.
Rajavartiolaitoksella on edellä mainituissa tehtävissään ja niihin varautuessa oikeus myös salassa pidettävän tiedon saamiseen. Näin ollen Rajavartiolaitos esittää harkittavaksi, että voitaisiinko ehdotettuun 4 a §:ään lisätä tätä koskeva teksti esimerkiksi seuraavasti:
”Estonian hylyllä tehtävistä tutkinta- ja selvitystoimenpiteistä on ilmoitettava
etukäteen Rajavartiolaitoksen alaiselle Länsi-Suomen merivartioston johtokeskukselle (Meripelastuskeskus Turku, MRCC).”

Muilta osin Rajavartiolaitoksella ei ole ehdotukseen lausuttavaa.

Oikeudellisen osaston osastopäällikkö
Hallitusneuvos
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Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu asianhallintajärjestelmässä. Rajavartiolaitos 26.04.2021 klo 09:50.
Allekirjoituksen oikeellisuuden voi todentaa kirjaamosta.

