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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rajavartiolai-
toksen tehtävien turvaamisesta 10 päivän heinäkuuta ja 
14 päivän elokuuta 2005 välisenä aikana  

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki 
rajavartiolaitoksen tehtävien turvaamisesta 
10 päivän heinäkuuta ja 14 päivän elokuuta 
2005 välisenä aikana. Työtaistelun piiriin 
kuulumattoman rajavartiolaitoksen virkamie-
hen on suoritettava valtion virkaehtosopi-
muslain 11 §:ssä säädettyjen tehtävien lisäksi 
ne rajavartiolaitoksesta annetussa laissa tar-
koitetut tehtävät, joiden suorittaminen työ-
taistelun tai sen uhkan johdosta häiriintyisi ja 

jotka ovat tarpeellisia Suomen turvallisuuden 
varmistamiseksi taikka Suomen jäsenyyden  
Euroopan unioniin aiheuttamien velvoittei-
den täyttämiseksi. Tätä olisi noudatettava ra-
javartiolaitokseen kohdistetun työtaistelun 
aikana tai sellaisen uhatessa.  

Laki on tarkoitettu olemaan voimassa 10 
päivän heinäkuuta ja 14 päivän elokuuta 
2005 välisenä aikana. 
 

————— 
 
 

PERUSTELUT 

1.  Nykyt i la  ja  ehdotetut  muutok-
set  

Valtion palveluksessa olevien henkilöiden 
palvelussuhteen ehdoista sovitaan valtion 
virkaehtosopimuslaissa (664/1970) tarkoite-
tulla tavalla. Järjestelmä perustuu sopimus-
vapauden periaatteeseen ja neuvottelu- ja so-
pimusosapuolina ovat valtio ja virkamiesyh-
distykset. Neuvotteluihin liittyvänä painos-
tuskeinona virkamiesyhdistykset voivat ryh-
tyä lakkoon. Järjestelmään kuuluu se, että 
työnantaja ja yhteiskunta joutuvat sietämään 
työtaisteluista johtuvia hankaluuksia toimin-
tojen hoitamisessa. Työtaistelutoimenpitei-
den aikana on kuitenkin turvattava yhteis-
kunnan tärkeät toiminnat. Yhteiskunnan elin-
tärkeät toiminnot vakavaan häiriötilaan saat-
tavan tai yleistä etua huomattavasti vaaranta-
van työtaistelun estäminen tai sen rajoittami-
nen jätettiin virkaehtosopimuslainsäädäntöä 
säädettäessä erillislain varaan. 

Valtion virkaehtosopimuslain 11 §:ssä sää-
detään työtaistelun piiriin kuulumattoman 
virkamiehen asemasta. Työtaistelun aikana 
on sen ulkopuolella olevalla virkamiehellä 
oikeus pysyä puolueettomana. Työtaistelun 
piiriin kuulumattoman virkamiehen on kui-
tenkin hoidettava tavanomaiset virkavelvolli-

suutensa sekä tehtävä työnantajan harkinnan 
mukaan myös suojelutyötä. Suojelutyöksi on 
säädetty sellainen työ, joka on välttämätöntä 
hengen, terveyden tai omaisuuden vaarantu-
misen ehkäisemiseksi taikka tällaisen toi-
minnan keskeyttämiseksi. Suojelutyö voi al-
kaa jo ennen varsinaista työtaistelua ja päät-
tyä sen jälkeen. 

Valtion työmarkkinalaitoksen ja valtion 
henkilöstöä edustavien pääsopijajärjestöjen 
kesken sovittiin 14 päivänä joulukuuta 2004 
kattavasti ja tulopoliittisen sopimuksen mu-
kaisesti valtion henkilöstön palvelussuhteen 
ehdoista vuosille 2005 – 2007. Tehtyjen vir-
ka- ja työehtosopimuksien ulkopuolelle jäi 
ainoastaan Rajavartioliitto ry, joten muilta 
osin valtiosektorilla on kattava työrauhavel-
voite.  

Suomessa järjestetään yleisurheilun maa-
ilmanmestaruuskilpailut 6 ja 14 päivän elo-
kuuta 2005 välisenä aikana. Kilpailut ovat 
suurin vuonna 2005 järjestettävä kansainvä-
linen urheilutapahtuma. Kisoihin odotetaan 
saapuvan 15 000 – 20 000 ulkomaalaista tu-
ristia, 4 000 lehdistön edustajaa sekä  9 000 
urheilijaa. Lisäksi alueelle saapuu 10 000– 
20 000 kuntoliikkujaa. Yhteensä kisoja seu-
raa paikan päällä yli 300 000 katsojaa. 

Kilpailut aiheuttavat Suomen mittakaavas-
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sa ja jopa kansainvälisesti katsoen mittavat 
turvatoimet, joilla pyritään estämään yhteis-
kunnan turvallisuutta vaarantavat toimet. Ti-
laisuus merkitsee urheilutapahtumaan, Suo-
meen ja Euroopan unioniin kohdistuvien tur-
vallisuusuhkien merkittävää lisääntymistä.  

Vastaavista aiemmista tilaisuuksista saadun 
kokemusperäisen tiedon mukaan kyseessä 
olevan kaltaiset suuret yleisötilaisuudet joh-
tavat myös rikollisen toiminnan lisääntymi-
seen. Nämä uhkatekijät kohdistuvat Suomeen 
pääosin sen rajojen ulkopuolelta. Vallitsevas-
sa tilanteessa terrorismia ja joukkohulinointia 
on pidettävä varteenotettavina turvallisuutta 
uhkaavina tekijöinä. On varsin todennäköis-
tä, että lisäksi väkivalta- ja omaisuusrikolli-
suus sekä paritustoiminta ja siihen liittyvä ri-
kollisuus lisääntyisivät voimakkaasti.  

Rajavartiolaitoksesta annetun lain 
(320/1999) mukaan rajavartiolaitoksen kes-
keisiä tehtäviä ovat Suomen rajojen rajaval-
vonnasta sekä henkilöiden maahantulo- ja 
maastalähtövalvontaan kuuluvista raja-
tarkastuksista huolehtiminen, tullivalvonta, 
pelastus- ja avustustehtävät sekä tietyin edel-
lytyksin virka-avun antaminen poliisille.  

Rajavartiolaitoksen toiminnan tehokkuus ja 
kansalaisten henkeen ja terveyteen liittyvien 
uhkien torjunta rajalla käytännössä tarkoittaa 
sitä, että jos maahantulija käännytetään hen-
keen, terveyteen tai omaisuuteen kohdistuvan 
rikosepäilyn tai sellaisista rikoksista johtuvan 
maahantulokiellon vuoksi, hänen mahdolli-
suutensa rikosten tekemiseen täällä samalla 
estetään. Kiinnijäämisen riski on suoraan 
verrannollinen rajatarkastuksen huolellisuu-
teen. Jos tarkastukset lopetetaan tai niiden 
tehokkuus työtaistelun vuoksi laskee oleelli-
sesti, ei esimerkiksi paljastu varastettua 
omaisuutta tai henkilöitä, jotka todennäköi-
sesti syyllistyvät rikoksiin. Henkeen, tervey-
teen ja omaisuuteen kohdistuvat uhkat toteu-
tuvat silloin sisämaassa ja muualla vapaan 
liikkuvuuden alueella. Suomessa rajatarkas-
tuksissa pyritään korkeaan paljastumisriskiin 
myös sen vuoksi, että tällainen rikollisuuden 
torjuminen on tehokkaampaa ja edullisem-
paa, kuin sisämaassa tehtyjen rikosten selvit-
täminen. Tämä on tehokas tapa vähentää ri-
kosvahinkoja.  

Yleisurheilun maailmanmestaruuskisojen 
aikana maamme ja Euroopan unionin turval-

lisuustilanteen kannalta on ehdottoman tär-
keää, että Suomeen ja etenkin pääkaupunki-
seudulle pääosin sen rajojen ulkopuolelta 
kohdistuvat turvallisuusuhkat voidaan mah-
dollisimman suuressa määrin torjua jo rajoil-
la. On lisäksi otettava huomioon, että Suo-
men itäraja on Schengen-alueen ulkoraja ja 
sen ylitettyään henkilö siirtyy Euroopan 
unionin sisäpuolelle. 

Rajavartioliitto aloitti 31 päivänä touko-
kuuta 2005 lakon itärajan kansainvälisillä ra-
janylityspaikoilla. Lakko ei koskenut raja-
valvontatehtäviä. Lakko päättyi 11 päivänä 
kesäkuuta 2005. Työnseisauksen piirissä oli 
noin 450 rajavartijaa. 

Toiminnan turvaamiseksi tämän työtaiste-
lun yhteydessä rajavartiolaitoksen esikunta 
on tehnyt 27 päivänä toukokuuta ja 7 päivänä 
kesäkuuta 2005 päätökset suojelutyöstä. 

Rajavartioliitto on 7 päivänä kesäkuuta 
2005 ilmoittanut aloittavansa uuden, myös 
rajavalvontatehtäviin laajenevan, lakon 21 
päivänä kesäkuuta, joka etenisi kolmessa 
päävaiheessa päättyen 23 päivänä heinäkuu-
ta. Lakko koskisi ensimmäisessä vaiheessa 
21 päivänä kesäkuuta ja 5 päivänä heinäkuu-
ta välisenä aikana Kaakkois-Suomen eräiden 
rajavartioasemien rajavalvonta- ja rajatarkas-
tustehtäviä. Toisessa vaiheessa 5 ja 16 päivän 
heinäkuuta välisenä aikana lakon piirissä oli-
sivat Keski- ja Pohjois-Suomen rajavalvonta- 
ja rajatarkastustehtävät. Kolmannessa ja laa-
jimmassa vaiheessa 12 ja 23 päivän heinä-
kuuta välisenä aikana lakon piirissä olisi raja-
tarkastushenkilöstö paitsi Kaakkois-Suomen 
kansainvälisillä rajatarkastuspisteillä myös 
Helsinki-Vantaan lentoasemalla sekä Helsin-
gin satamissa. Laajimmillaan lakon piirissä 
olisi noin 900 virkamiestä. 

Työtaistelun osapuolet ovat käyneet sovin-
toneuvotteluja ja jatkavat niitä valtakunnan-
sovittelijan johdolla. 

On mahdollista, että Rajavartioliitto jatkaa 
työtaistelutoimenpiteitä myöhemminkin ja 
erityisesti yleisurheilun maailmanmestaruus-
kisojen aikana.   

Rajavartiolaitoksen toimialan työtaistelu-
toimenpiteiden tai niillä uhkaamisen vuoksi 
laitoksen edellä kuvattujen tehtävien tehokas 
suorittaminen vaarantuu vakavasti. Riskit 
kasvavat suureksi heinäkuun puolivälissä. 
Tämä on ajankohta, jolloin ilmoitettu työtais-
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telu laajenee. Silloin myös kisojen osanotta-
jamaat joutuvat päättämään, voivatko ne kat-
soa osallistuvansa kisoihin näissä olosuhteis-
sa. Näin ollen kansainvälisten rajanylitys-
paikkojen toiminta häiriintyisi oleellisesti 
juuri maailmanmestaruuskilpailujen edellä ja 
aikana, ja saattaisi asettaa kyseenalaiseksi 
Suomen kyvyn huolehtia osaltaan Euroopan  
unionin rajaturvallisuudesta. 

Työtaistelu vaikuttaisi erityisesti Suomen 
ja Venäjän välisillä kansainvälisillä rajanyli-
tyspaikoilla, joilla tarkastusten taso kärsisi 
huomattavasti. Suomen alueelle suuntautu-
van laittoman maahantulon havaitseminen 
vaikeutuisi sekä teknisten valvontavälineiden 
tehokkuus heikkenisi. Kaiken kaikkiaan 
Suomen ulkorajaliikenteessä ei kyettäisi niin 
sanottujen Schengenin sopimusten mukaisiin 
rajatarkastuksiin. Tämän johdosta Suomen 
sisäisen turvallisuuden tilanne heikentyisi 
merkittävästi. 

Rajavalvontaa ja rajatarkastuksia voidaan 
tehostaa siten, että maahantulotarkastusten li-
säksi käyttöön voidaan ottaa myös Euroopan 
unionin sisärajatarkastukset. Maahantulotar-
kastuksilla pyritään turvaamaan kansalaisten 
henki ja terveys ja ne ovat myös välttämät-
tömiä Suomen ja Euroopan unionin turvalli-
suudelle. 

Rajavartiolaitoksesta annetun lain 65 a §:n 
mukaan sisärajatarkastusten palauttamisesta 
päättää pääsäännön mukaan valtioneuvosto. 
On siten mahdollista, että Suomi palauttaa si-
särajatarkastukset yleisurheilun maailman-
mestaruuskisojen vuoksi. Toimenpiteet voi-
vat kohdentua myös varsinaisten kisojen ul-
kopuoliseen ajankohtaan. Kesäkuun 14 päi-
vänä 1985 tehdyn Schengenin yleissopimuk-
sen mukaan rajat voidaan ylittää kaikkialla 
ilman henkilöiden tarkastamista. Jos kuiten-
kin yleinen järjestys tai kansallinen turvalli-
suus sitä edellyttää, voidaan päättää, että si-
särajoilla suoritetaan rajoitetun ajan tilanteen 
edellyttämiä kansallisia rajatarkastuksia.   

Edellä esitetyistä syistä on riittävän turval-
lisuustason varmistamiseksi välttämätöntä, 
että lainsäädännöllä varmistetaan kisojen ja 
niiden lähiaikoina mahdollisuus ryhtyä tur-
vallisuutta takaaviin toimenpiteisiin.   

Rajavartiolaitoksen keskeiset toiminnot tu-
lee turvata. Tässä hallituksen esityksessä tar-
koitetussa tilanteessa valtion virkaehtosopi-

muslain 11 §:n mahdollistaman suojelutyön 
teettäminen ei ole riittävää. Suojelutyön li-
säksi rajavartiolaitoksen toimintojen turvaa-
miseksi on työtaistelun ulkopuolella oleva 
henkilöstö voitava määrätä suorittamaan ra-
javartiolaitoksesta annetussa laissa tarkoitetut 
tehtävät.  

Ehdotetun lain 1 §:ssä rajattaisiin lain voi-
massaolo yleisurheilun maailmanmestaruus-
kisojen välittömään läheisyyteen 10 päivänä 
heinäkuuta 2005 alkaen. Rajavartiolaitoksen 
toimintaan vaikuttavat riskit kasvavat suu-
reksi heinäkuun puolivälissä. Tämä on ajan-
kohta, jolloin ilmoitettu työtaistelu laajenee. 
Silloin myös kisojen osanottajamaat joutuvat 
päättämään, voivatko ne katsoa osallistuvan-
sa kisoihin näissä olosuhteissa. Lain sovel-
tamisen päättymisajankohta on yleisurheilun 
maailmanmestaruuskisojen päättymispäivä.  

Ehdotetussa 2 §:ssä säädettäisiin työtaiste-
lun piiriin kuulumattoman henkilöstön ase-
masta. Kysymyksessä olisivat työrauhavel-
voitteen piirissä olevat rajavartiolaitoksen 
muut henkilöstöryhmät kuin Rajavartioliit-
toon kuuluvat virkamiehet.  

Edelleen 2 §:ssä säädettäisiin, että työnan-
taja voisi määrätä tällaisen virkamiehen suo-
rittamaan rajavartiolaitoksesta annetussa lais-
sa tarkoitetut tehtävät. Kysymys olisi niistä 
tehtävistä, joiden suorittaminen työtaistelun 
tai sen uhkan johdosta häiriintyisi. Edellytyk-
senä olisi lisäksi, että tehtävät ovat tarpeelli-
sia Suomen turvallisuuden varmistamiseksi 
taikka Suomen jäsenyyden Euroopan unio-
niin aiheuttamien velvoitteiden täyttämiseksi.  

Ehdotetun 2 §:n mukainen työnsuoritta-
misvelvollisuus olisi olemassa valtion virka-
ehtosopimuslakiin perustuvan suojelutyön 
tekemisvelvollisuuden rinnalla ja sitä täyden-
täen. 

 
2.  Esityksen vaikutukset  

Esityksen tarkoituksena on varmistaa Suo-
men rajavalvonta ja turvallisuus yleisurheilun 
maailmanmestaruuskilpailujen aikana.  

Lain alan piirissä olevan henkilöstön palve-
lussuhteen ehtojen osalta noudatetaan voi-
massaolevia palvelussuhteen ehtoja koskevia 
määräyksiä, eikä esityksellä arvioida olevan 
valtiontaloudellisia vaikutuksia. 
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3.  Asian valmiste lu 

Esitys on valmisteltu valtiovarain- ja sisä-
asiainministeriöissä.  

 
4.  Voimaantulo  

Laki ehdotetaan tulevan voimaan 10 päivä-
nä heinäkuuta ja olevan voimassa 14 päivään 
elokuuta 2005.   

 
5.  Suhde perustuslaki in ja  säätä-

misjärjestys  

Suomen Pankkia koskevan lain uudistamis-
ta koskeneeseen hallituksen esitykseen 
(261/1996) sisältyneen lakiehdotuksen 25 §:n 
1 momentissa oli tarkoitus säätää erityisesti 
työtaistelutoimenpiteistä ja 2 momentissa 
kiellettyyn työtaistelutoimenpiteeseen ryh-
tymisen vaikutuksista. Kyseiseen lakiehdo-
tukseen antamassaan lausunnossa eduskun-
nan perustuslakivaliokunta totesi (PeVL 
5/1997), että valiokunnan käsityksen mukaan 
hallitusmuodon 10 a §:n 2 momentista (ny-
kyisin perustuslain 13 §) seuraa pidättyvä 
suhteutuminen siihen, että lailla annetaan 
virkaehtosopimusjärjestelmästä riippumat-
tomia säännöksiä työtaistelutoimenpiteiden 
sallittavuudesta. 

Nyt kysymyksessä oleva lakiehdotus sivu-
aa perustuslain 13 §:ssä perusoikeutena tur-
vattuun yhdistymisvapauteen kuuluvaa am-
matillista järjestäytymisvapautta ja siitä joh-
dettua oikeutta osallistua ammatillisen järjes-
tön toimeenpanemaan työtaistelutoimenpi-
teeseen. Tässä lakiehdotuksessa ei kuiten-
kaan ole kysymys edellä mainitussa perustus-
lakivaliokunnan lausunnossa käsitellystä vir-
kamiehen työtaisteluoikeuden säätelystä. 
Laissa ei ole kysymys ammatillisen järjestön 
toimeenpanemaan työtaistelutoimenpiteeseen 
osallistuvien virkamiesten velvollisuudesta 
osallistua virkatehtäviensä hoitoon, vaan työ-
taistelutoimenpiteen ulkopuolisten, viranhoi-
dossa olevien virkamiesten velvollisuudesta 
suorittaa eräitä työnantajan heille osoittamia 
välttämättömiä tehtäviä. 

Kuten edellä on todettu, tavallisessa lain-
säädäntöjärjestyksessä säädetyn valtion vir-
kaehtosopimuslain 11 §:n mukaan virkamies 
ei ole velvollinen suorittamaan sallitun työ-
sulun, lakon tai lain 2 §:n mukaan sopimuk-
senvaraisia asioita koskevan saarron alaisia 
tehtäviä. Työtaistelun piiriin kuulumattoman 
virkamiehen on saman lainkohdan mukaan 
täytettävä tavanomaiset virkavelvollisuuten-
sa, minkä lisäksi hän on velvollinen teke-
mään lain 11 §:n 2 momentissa tarkoitettua 
suojelutyötä. Nyt esitetyssä laissa on kysy-
mys ajallisesti ja soveltamisalaltaan tarkoin 
rajatusta täydennyksestä ja poikkeuksesta 
näiden säännösten muodostamasta pääsään-
nöstä. Erillislain säätäminen on välttämätön, 
jotta Suomi voisi asianmukaiseksi katsotta-
valla tavalla suoriutua rajavalvontatehtävis-
tään erityisesti yleisurheilun maailmanmesta-
ruuskilpailujen aikana ja myös rajavalvon-
taan liittyviltä osin huolehtia kilpailujen tur-
vallisesta toimeenpanosta. 

Lakiehdotuksessa on kysymys lain ja kan-
sainvälisten sopimusten perusteella Suomelle 
valtiona säädettyjen tehtävien ja sitä sitovien 
velvoitteiden täyttämisen turvaamisesta myös 
tässä tilanteessa. Kansainvälisesti merkittävät 
yleisurheilun maailmanmestaruuskilpailut 
asettavat tässä suhteessa Suomelle vakavasti 
otettavia erityisvaatimuksia. Asiasta säädet-
tävä erillislaki on tähän nähden välttämätön. 
Säätelykeinojen harkinnassa on päädytty rat-
kaisuun, jossa ei puututa virkamiesyhdistyk-
sen toimeenpanemaan työtaistelutoimenpi-
teeseen osallistuvien virkamiesten mahdolli-
suuteen osallistua työtaistelutoimenpiteeseen.  

Edellä olevaan viitaten hallitus katsoo, että 
lakiehdotus voidaan käsitellä tavallisessa 
lainsäätämisjärjestyksessä. Koska lakiehdo-
tus kuitenkin sivuaa virkamiesten ammatillis-
ta järjestäytymisoikeutta ja oikeutta osallistua 
työtaistelutoimenpiteeseen, asiasta on syytä 
pyytää eduskunnan perustuslakivaliokunnan 
lausunto. 

 
Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus-

kunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdo-
tus: 
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Lakiehdotus 
 
 
 
 

Laki 

rajavartiolaitoksen tehtävien turvaamisesta 10 päivän heinäkuuta ja 14 päivän elokuuta 
2005 välisenä aikana 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 
 

1 § 
Tätä lakia sovelletaan rajavartiolaitoksen 

tehtävien turvaamiseksi laitokseen kohdistu-
van työtaistelun aikana tai sellaisen uhatessa 
10 päivän heinäkuuta ja 14 päivän elokuuta 
2005 välisenä aikana. 
 

2 § 
Työtaistelun piiriin kuulumattoman raja-

vartiolaitoksen virkamiehen on suoritettava 
valtion virkaehtosopimuslain (664/1970) 11 
§:ssä säädettyjen tehtävien lisäksi ne rajavar-

tiolaitoksesta annetussa laissa (320/1999) 
tarkoitetut tehtävät, joiden suorittaminen työ-
taistelun tai sen uhkan johdosta häiriintyisi ja 
jotka ovat tarpeellisia Suomen turvallisuuden 
varmistamiseksi taikka Suomen jäsenyyden 
Euroopan unioniin aiheuttamien velvoittei-
den täyttämiseksi. 
 

3 § 
Tämä laki tulee voimaan 10 päivänä heinä-

kuuta 2005 ja on voimassa 14 päivään elo-
kuuta 2005. 

————— 

Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2005 

 
Tasavallan Presidentti 

TARJA HALONEN 

 
 
 
 
 

Toinen valtiovarainministeri Ulla-Maj Wideroos 


