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Puolustusministeriön lausunto; Rajaturvallisuuden
ylläpitämistä koskevan sääntelyn tarkistaminen
Lausuntomenettelystä
Sisäministeriön rajavartio-osasto on pyytänyt lausuntoa rajaturvallisuuden ylläpitämistä koskevan sääntelyn
tarkistamisesta. Puolustusministeriö on aikataulusyistä toimittanut jo etukäteen huomioon otettavaksi
pääesikunnan lausunnon asiasta (VN/9938/2022, 1.6.2022).
Esityksestä
Rajavartiolakiin lisättäisiin nimenomainen sääntely rajanylitysliikenteen rajoittamisesta. Lisäksi
valtioneuvosto voisi päättää kansainvälisen suojelun hakemisen keskittämisestä, jos se on välttämätöntä
laajamittaisesta maahantulosta tai vieraan valtion vaikutuksesta tapahtuvasta maahantulosta aiheutuvan
vakavan uhan torjumiseksi. Lakiin 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.
Lisäksi samalla pyydetään lausuntoa eduskunnassa käsittelyssä olevan valmiuslain täydentämisestä. Sen
mukaan lisättäisiin uusi 17 a luku rajaturvallisuuden sekä yleisen järjestyksen ja turvallisuuden
ylläpitämisestä. Lukuun ehdotetaan lisättäväksi muun ohella uusi 122 c § liikkumis- ja oleskelurajoituksista
yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämiseksi.
Edelleen ehdotuksen mukaan lain 3 §:n 6 kohdassa tarkoitetuissa poikkeusoloissa voitaisiin
valtioneuvoston asetuksella tilapäisesti, enintään kahdeksi viikoksi kerrallaan, kieltää oikeus oleskella ja
liikkua tietyllä paikkakunnalla tai alueella taikka rajoittaa sitä, siltä osin kuin se on välttämätöntä yleistä
järjestystä ja turvallisuutta erityisen vakavasti ja laajamittaisesti vaarantavan uhkan torjumiseksi tai
tilanteen hallintaan saattamiseksi. Poliisi valvoisi rajoituksen noudattamista. Liikkumis- ja
oleskelurajoituksia voi poikkeusoloissa olla välttämätöntä säätää myös rajaturvallisuuden ylläpitämiseksi.
Valmiuslakiin olisi tarpeen lisätä tätä koskeva uusi säännös. Muutoksella parannettaisiin
Rajavartiolaitoksen toimintaedellytyksiä poikkeusoloissa.
Pääesikunta on esittänyt täydennettäväksi esityksen vaikutusta muiden viranomaisten kuten merivoimien
luovutusvelvollisuuteen ja virka-apuun sekä valmiusrakentamiseen. Nämä huomiot ovat
puolustusministeriön näkemyksen mukaan relevantteja.
Puolustusministeriö kannattaa lausuntokierroksella olevia esityksiä pääesikunnan täydennyksin.
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