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Liikkumis- ja oleskelurajoituksista annetun
sisäministeriön asetuksen eräiden liitteiden
muuttaminen
Asettaminen
Sisäministeriö on tänään asettanut hankkeen liikkumis- ja oleskelurajoituksista annetun
sisäministeriön asetuksen eräiden liitteiden muuttamiseksi.

Toimikausi
Hankkeen toimikausi on 16.3.2022 – 31.12.2022

Tausta
Poliisilain (872/2011) 9 luvun 8 §:n mukaan erittäin tärkeän toiminnan tai omaisuuden turvaamiseksi
taikka ihmisten suojaamiseksi voidaan sisäministeriön asetuksella rajoittaa liikkumista tai oleskelua
turvattavassa tai suojattavassa kohteessa tai sen ympäristössä kohteesta aiheutuvan tai siihen
kohdistuvan vaaran vuoksi taikka kieltää turvallisuutta vaarantavien esineiden tai aineiden tuonti
sinne. Kiellon tai rajoituksen rikkomisesta voidaan tuomita sakkoon, jollei teosta muualla laissa
säädetä ankarampaa rangaistusta.
Sisäministeriö on antanut asetuksen liikkumis- ja oleskelurajoituksista (1104/2013), joka on tullut
voimaan 1.1.2014. Asetukseen on koottu kaikki poliisilain mukaisten liikkumis- ja oleskelurajoitusten
alaiset kohteet, jotka on yksilöity asetuksen liitteenä olevassa luettelossa sekä karttaliitteissä.
Asetusta on sen voimaantulon jälkeen muutettu neljä kertaa. Voimassaolevassa asetuksessa on
yhteensä 130 kohdetta. Liikkumista ja oleskelua on rajoitettu esimerkiksi lentopaikkojen, vankiloiden,
kantaverkon muuntoasemien, eräiden kaivos- ja teollisuusalueiden sekä satamien alueilla.
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom on 11.12.2019 tekemällään päätöksellä edellyttänyt ICAOkoodillisia valvomattomia lentopaikkoja Suomessa ryhtymään toimenpiteisiin komission asetuksessa
1254/20091 edellytettyjen vaihtoehtoisten turvatoimien voimaansaattamiseksi Euroopan komission
tekemän tarkastuksen ja siinä havaittujen puutteiden johdosta. Edellä mainitussa Traficomin
päätöksessä yhtenä toimenpiteenä on todettu esityksen tekeminen sisäministeriölle lentopaikan

Komission asetus (EU) N:o 1254/2009 perusteista, joilla jäsenvaltiot saavat poiketa siviili-ilmailun turvaamista
koskevista yhteisistä perusvaatimuksista ja ottaa käyttöön vaihtoehtoisia turvatoimenpiteitä.
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saattamiseksi liikkumis- ja oleskelurajoituksista annettuun sisäministeriön asetukseen.
Sisäministeriöön on hankkeen asettamisajankohtaan mennessä saapunut 36 esitystä liikkumis- ja
oleskelurajoituksen asettamiseksi lentopaikoille. Traficomilta saatujen tietojen perusteella esityksiä
odotetaan tulevan yhteensä noin 50.
Lisäksi sisäministeriö on saanut Fingrid Oyj:ltä tiedon, että sillä on tarve tehdä esitys liikkumis- ja
oleskelurajoituksen asettamiseksi ainakin 70 uudelle sähköasemalle.

Tavoitteet ja tehtävä
Hankkeen tavoitteena on valmistella tarvittavat muutokset liikkumis- ja oleskelurajoituksista annetun
sisäministeriön asetuksen liitteisiin 1 ja 3.
Lisäksi hankkeessa voidaan valmistella sellaiset asetuksen muita liitteitä koskevat muutokset, joita
koskevat esitykset mahdollisesti tulevat vireille hankkeen toimikauden aikana.

Organisointi ja osallisuus
Asetusmuutos valmistellaan virkatyönä sisäministeriön poliisiosastolla. Vastuuvalmistelijana toimii
erityisasiantuntija Sanna Leinonen sekä säädösvalmisteluavustajina Krista Peltonen ja suunnittelija
Sari Mustila.
Hankkeen aikana jokaisesta esityksestä pyydetään lausunto siltä kaupungilta tai kunnalta, jossa
kohde sijaitsee, sekä alueen poliisilaitokselta. Lisäksi muille mahdollisille tahoille, joiden oikeuksia
esitetty rajoitusalue voi koskea, varataan tilaisuus tulla kuulluksi.

Taloudelliset vaikutukset ja rahoitus
Liikkumis- ja oleskelurajoitusalueet merkitään asetuksen liitteenä oleviin karttoihin. Karttaliitteiden
valmistamista ja digitointia koskeva työ hankitaan ulkopuoliselta palveluntuottajalta. Alustavan arvion
mukaan karttojen hankinnasta aiheutuvat kustannukset ovat yhteensä noin 70 000 – 90 000 euroa
riippuen esitettyjen rajoitusalueiden lopullisesta määrästä sekä kilpailuttamisen kautta
muodostuvasta hintatasosta. Edellä mainittu arvio perustuu aikaisemmin tehdyn vastaavanlaisen,
mutta pienemmän mittaluokan, asetusmuutoksen toteutuneisiin kustannuksiin. Karttaliitteitä koskeva
palveluhankinta kilpailutetaan.
Sisäministeriölle maksettavaksi tulevat kustannukset maksetaan momentilta 26.01.01.1.
Hankkeeseen käytettävä työaika ja muut kulut kirjataan toiminto-seurantakohteelle 2000 520 100.

Osastopäällikkö

Tomi Vuori

Yksikön päällikön sijaisena
Hallitusneuvos

Riitta Aulanko
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Jakelu

-
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Tiedoksi

Ministeri Mikkonen
Kansliapäällikkö Pimiä
Valtiosihteeri Koskela
Erityisavustaja Vornanen
Sisäministeriö/viestintä
Sisäministeriö/poliisiosaston yksiköt
Sisäministeriö/kansallisen turvallisuuden yksikkö
Sisäministeriö/hallinto- ja kehittämisosaston talousyksikkö ja oikeudellinen tuki
Poliisihallitus
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