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Laki
rajavartiolain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan rajavartiolain (578/2005) 3 §:n 1 momentti, 15 a ja 15 b §, 15 c §:n otsikko

ja 1 momentti, 15 d § sekä 35 a §,
sellaisina kuin ne ovat, 3 §:n 1 momentti sekä 15 a ja 15 b § laissa 749/2014, 15 c §:n

otsikko ja 1 momentti ja 15 d § laissa 425/2017 sekä 35 a § laissa 478/2010, seuraavasti:

3 §

Rajavartiolaitoksen tehtävät

Rajavartiolaitoksen tehtävänä on rajaturvallisuuden ylläpitäminen. Rajavartiolaitos toi-
mii rajaturvallisuuden ylläpitämiseksi yhteistyössä muiden viranomaisten sekä yhteisöjen
ja asukkaiden kanssa. Rajavartiolaitos vastaa yhteistyöstä Euroopan raja- ja merivartiovi-
raston kanssa ja huolehtii tehtäviinsä kuuluvasta kansainvälisestä yhteistyöstä.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

15 a § 

Tuki Euroopan raja- ja merivartiovirastolta

Valtioneuvoston yleisistunto päättää Eurooppalaisesta raja- ja merivartiostosta ja Eu-
roopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/399 muuttamisesta sekä Euroopan
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 863/2007, neuvoston asetuksen (EY)
N:o 2007/2004 ja neuvoston päätöksen 2005/267/EY kumoamisesta annetun Euroopan
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/1624 (raja- ja merivartiostoasetus) 15 ar-
tiklan 2 kohdassa tarkoitetun nopean rajaintervention käynnistämistä koskevan pyynnön
esittämisestä Euroopan raja- ja merivartiovirastolle. Jos yleiseen järjestykseen, sisäiseen
turvallisuuteen tai kansanterveyteen kohdistuva uhka kuitenkin välttämättä edellyttää
pyynnön kiireellistä esittämistä, sisäministeri voi esittää pyynnön, kunnes valtioneuvos-
ton yleisistunto ratkaisee asian.

Valtioneuvoston yleisistunto päättää toimenpiteistä Suomen vastaanottaessa raja- ja
merivartiostoasetuksen 19 artiklan mukaista apua kiireellisiä toimia edellyttävässä tilan-
teessa ulkorajalla.

Mitä päätöksenteosta 1 momentissa säädetään, sovelletaan, jollei kansainvälisen avun
antamista ja pyytämistä koskevasta päätöksenteosta annetusta laista (418/2017) muuta
johdu.
HE 40/2017
HaVM 13/2017
EV 79/2017
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15 b § 

Euroopan raja- ja merivartioviraston toimintaan osallistuminen ja teknisen tai 
operatiivisen avun antaminen ja pyytäminen

Raja- ja merivartiostoasetuksen 17 artiklan 9 kohdassa tarkoitetusta rajavartijoiden an-
tamisesta Euroopan raja- ja merivartioviraston nopeaan rajainterventioon käytettäväksi
päättää raja- ja merivartiostoasetuksessa vahvistetun Suomen kiintiön rajoissa rajavartio-
laitoksen päällikkö.

Rajavartiolaitos päättää osallistumisestaan Euroopan raja- ja merivartioviraston muihin
operaatioihin ja muuhun toimintaan sekä raja- ja merivartiostoasetuksessa tarkoitetun tek-
nisen tai operatiivisen avun antamisesta ja pyytämisestä toimialallaan.

Rajavartiolaitoksen esikunta on raja- ja merivartiostoasetuksen 23 artiklassa tarkoitettu
kansallinen yhteyspiste.

Mitä päätöksenteosta 2 momentissa säädetään, sovelletaan, jollei kansainvälisen avun
antamista ja pyytämistä koskevasta päätöksenteosta annetusta laista muuta johdu.

15 c § 

Rajavartiolaitoksen osallistuminen kansainväliseen tehtävään

Rajavartiolaitos päättää osallistumisestaan muuhun kuin 15 b §:ssä tarkoitettuun kan-
sainväliseen tehtävään.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

15 d §

Rajaturvallisuusavun pyytäminen ja antaminen

Rajavartiolaitos on vastuuviranomainen Suomen vastaanottaessa apua rajaturvallisuu-
den ylläpitämiseksi (rajaturvallisuusapu) osana Euroopan unionista tehdyn sopimuksen
42 artiklan 7 kohdan tai Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 222 artiklan
täytäntöönpanoa tilanteessa, jossa eivät tulisi sovellettaviksi raja- ja merivartiostoasetuk-
sen mukaiset toimet.

Rajavartiolaitos voi antaa rajaturvallisuusapua Euroopan unionin jäsenvaltiolle osana
Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 42 artiklan 7 kohdan tai Euroopan unionin toimin-
nasta tehdyn sopimuksen 222 artiklan täytäntöönpanoa tilanteessa, jossa eivät tulisi sovel-
lettaviksi raja- ja merivartiostoasetuksen mukaiset toimet.

Päätöksenteosta rajaturvallisuusavun pyytämisessä tai antamisessa säädetään kansain-
välisen avun antamista ja pyytämistä koskevasta päätöksenteosta annetussa laissa.

35 a §

Euroopan raja- ja merivartioviraston koordinoimiin operaatioihin ja pilottihankkeisiin 
Suomessa osallistuvan virkamiehen toimivaltuudet ja oikeus voimakeinojen käyttämiseen

Suomen esittämän pyynnön johdosta tai raja- ja merivartiostoasetuksen 19 artiklan pe-
rusteella Suomeen lähetetyn nopean rajainterventioryhmän jäsenellä ja Suomessa toteutet-
tavaan yhteiseen operaatioon ja pilottihankkeeseen osallistuvalla vierailevalla virkamie-
hellä on tässä laissa rajavartiomiehelle säädetty toimivalta suorittaa toimivaltaisen suoma-
laisen virkamiehen ohjeiden mukaisesti Schengenin rajasäännöstön mukaisia tehtäviä lu-
kuun ottamatta 14 artiklan mukaista päätöstä evätä maahanpääsy. Lisäksi mainitulla vir-
kamiehellä on 35 §:n 1 momentissa säädetty oikeus voimakeinojen käyttämiseen toimi-
valtaisen suomalaisen virkamiehen läsnä ollessa, jos hänen kotijäsenvaltionsa on antanut
siihen suostumuksen eikä oikeutta ole rajoitettu raja- ja merivartiostoasetuksen 16 artik-
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lassa tarkoitetussa toimintasuunnitelmassa tai 21 artiklassa tarkoitetuissa Suomen anta-
missa ohjeissa.

————
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 2017.

Helsingissä 8 päivänä syyskuuta 2017

Tasavallan Presidentti

 Sauli Niinistö

Sisäministeri Paula Risikko
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