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Jakelun mukaan

Lausuntopyyntö; Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi rajavartiolain
muuttamisesta
Sisäministeriössä on valmisteltu luonnos hallituksen esitykseksi laiksi rajavartiolain muuttamisesta.
Esityksen tavoitteena on vahvistaa rajaturvallisuutta parantamalla Rajavartiolaitoksen
mahdollisuuksia varautua ja vastata normaaliolojen häiriötilanteisiin. Muutoksilla parannettaisiin
myös Rajavartiolaitoksen varautumista poikkeusoloihin. Tavoitteena on tehdä rajavartiolakiin
kiireellisimmiksi katsotut muutokset muun muassa muuttoliikettä hyväksikäyttävään
hybridivaikuttamiseen varautumiseksi.
Rajavartiolakiin lisättäisiin nimenomainen sääntely rajanylitysliikenteen rajoittamisesta. Lisäksi
valtioneuvosto voisi päättää kansainvälisen suojelun hakemisen keskittämisestä Suomen
valtakunnanrajalla yhteen tai useampaan rajanylityspaikkaan, jos se on välttämätöntä
laajamittaisesta maahantulosta tai vieraan valtion vaikutuksesta tapahtuvasta maahantulosta
aiheutuvan vakavan uhan torjumiseksi.
Rajavartiolakiin lisättäisiin myös täydentävät säännökset esteiden rakentamisesta rajavyöhykkeelle
sekä uusi sääntely velvollisuudesta luovuttaa täyttä korvausta vastaan Rajavartiolaitokselle sen
lakisääteisessä tehtävässä välttämätöntä omaisuutta sekä suorittaa välttämättömiä palveluja
Rajavartiolaitokselle käyvän hinnan mukaista korvausta vastaan.
Samassa yhteydessä toimitetaan lausuttavaksi ehdotus valmiuslain ja asevelvollisuuslain 79 §:n
muuttamista koskevaan hallituksen esitykseen ehdotettavista täydennyksistä.
Vastausohjeet
Lausunto pyydetään toimittamaan viimeistään 2.6.2022 sähköisesti word- tai pdf-muodossa
Rajavartiolaitoksen kirjaamoon rajavartiolaitos@raja.fi ja Rajavartiolaitoksen esikunnan
oikeudelliselle osastolle VPRVLEoikeudellinenosasto@raja.fi tai valtioneuvoston VAHVAasianhallintajärjestelmän asialle VN/9938/2022.
Lausuntoaika on esityksen kiireellisyyden vuoksi tavanomaista lyhyempi. Lausuntojen toimittamiselle
ei ole mahdollista antaa lisäaikaa, koska esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle kesäkuun alussa.
Lausunnonantajia pyydetään merkitsemään lausunnon viitekenttään asian diaarinumero
VN/9938/2022. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen postitse.
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Tämä lausuntopyyntö on lähetetty vain sähköisenä. Lausuntoja voivat antaa myös muut kuin
jakelussa mainitut tahot. Annetut lausunnot julkaistaan valtioneuvoston hankesivulla
https://valtioneuvosto.fi/hankkeet tunnuksella SM012:00/2022.
Lisätietoja antavat tarvittaessa hallitusneuvos Sanna Palo, p. 0295 421 601, sanna.palo@raja.fi ja
lainsäädäntöneuvos Anne Ihanus, p. 0295 421 608, anne.ihanus@raja.fi (25.5. asti).

Oikeudellisen osaston osastopäällikkö, hallitusneuvos

Sanna Palo

Lainsäädäntöneuvos

Anne Ihanus
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