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SM/ MMO:n lausuntopyyntö 6.4.2020, SMDno-2020-373 
 
Hallituksen esitys laiksi Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin Yhdistyneen kuningaskunnan eroami-
sesta Euroopan unionista ja Euroopan atomienergiayhteisöstä tehdyn sopimuksen lainsäädän-
nön alaan kuuluvien säännösten täytäntöönpanosta 

 
Rajavartiolaitoksen esikunta toteaa pyydettynä lausuntonaan seuraavan. 
 
Esityksellä säädettäisiin Suomessa asuville Yhdistyneen kuningaskunnan kansalai-
sille ja heidän perheenjäsenilleen velvoite hakea erosopimuksen mukaista oleske-
luasemaa. Tarkoitus on, että kaikki unionioikeuteen perustuvat rekisteröinnit vaih-
detaan erosopimuksen mukaiseen oleskeluasemaan ja annetaan sen osoitukseksi 
uusi oleskelulupakortin muodossa oleva asiakirja.  
 
Rajavartiolaitoksen esikunta kannattaa esitystä siitä, että hakumenettelyä sovel-
letaan kaikissa tilanteissa ja, että oleskeluoikeuden osoitukseksi annetaan oleske-
lulupakortti. Oleskelulupakortti tukee valvonnan ja tarkastusten suorittamista niin 
rajatarkastuksissa kuin ulkomaalaisvalvonnassa. Oleskelulupakorttimalli on yhte-
näinen ja siinä on riittäviä turvatekijöitä. 
 
Esitetyn 5 §:n perusteluja tulee tarkistaa niiltä osin, kuin niillä viitataan muiden 
EU-jäsenvaltioiden antamien henkilöllisyystodistusten käyttöön rajanylittämiseen 
oikeuttavina asiakirjoina. Suomessa rajanylittämiseen oikeuttavina asiakirjoina hy-
väksytään EU-jäsenvaltion kansalaisilleen myöntämät henkilökortit tai -todistuk-
set. Eli vaikka Yhdistyneen kuningaskunnan kansalainen olisi saanut henkilötodis-
tuksen toisesta EU-jäsenvaltiosta, jossa hän oleskelee erosopimuksen nojalla, 
Suomi ei hyväksyisi sitä rajanylittämiseen/ maahantuloon oikeuttavana asiakir-
jana. Vain EU-jäsenvaltion kansalaisilleen myöntämät henkilökortit hyväksytään 
Suomessa rajanylittämiseen/ maahantuloon oikeuttavina asiakirjoina. 
 
Rajavartiolaitoksen esikunnalla ei ole muuta lausuttavaa esitykseen. 

 
 
Raja- ja meriosaston päällikkö  
Prikaatikenraali   Matti Sarasmaa 
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Rajatarkastusyksikön päällikkö  
Eversti     Tuomas Laosmaa 
 
 
Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu asianhallintajärjestelmässä. Rajavartiolaitos 30.04.2020 klo 15:42. 
Allekirjoituksen oikeellisuuden voi todentaa kirjaamosta. 

 
 
JAKELU Sisäministeriö, kirjaamo 

Sisäministeriö, maahanmuutto-osasto 
 

TIEDOKSI Rajavartiolaitoksen esikunta, raja- ja meriosasto 
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