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Laki
rajavartiolain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan rajavartiolain (578/2005) 16, 50, 50 a ja 60 §, 
sellaisina kuin niistä ovat 16 ja 50 a § laissa 749/2014 ja 60 § laissa 1350/2019, sekä
lisätään lakiin uusi 39 a § ja 52 §:n 1 momenttiin uusi 3 a kohta seuraavasti:

16 §

Rajanylityspaikan väliaikainen sulkeminen, rajanylitysliikenteen rajoittaminen ja 
kansainvälisen suojelun hakemisen keskittäminen

Valtioneuvosto voi päättää rajanylityspaikan sulkemisesta tai rajanylitysliikenteen ra-
joittamisesta määräajaksi tai toistaiseksi, jos sulkeminen tai rajoittaminen on välttämätön-
tä vakavan yleiselle järjestykselle, kansalliselle turvallisuudelle tai kansanterveydelle ai-
heutuvan uhan torjumiseksi. Sisäministeriö päättää kiireellisissä tilanteissa tarvittavista
välittömistä toimenpiteistä, kunnes valtioneuvosto ratkaisee asian. Sisäministeriön on esi-
teltävä tekemänsä päätös viipymättä valtioneuvoston yleisistunnolle. 

Valtioneuvosto voi päättää kansainvälisen suojelun hakemisen keskittämisestä Suomen
valtakunnanrajalla yhteen tai useampaan rajanylityspaikkaan, jos se on välttämätöntä va-
kavan yleiselle järjestykselle, kansalliselle turvallisuudelle tai kansanterveydelle aiheutu-
van uhan torjumiseksi, ja jos kyse on:

1) lyhyessä ajassa tapahtuvasta poikkeuksellisen suuresta maahantulijoiden määrästä;
tai

2) tiedosta tai perustellusta epäilystä, että maahantulo on vieraan valtion tai muun toi-
mijan vaikutuksesta tapahtuvaa.

Jos valtioneuvosto on tehnyt 2 momentissa tarkoitetun päätöksen, kansainvälistä suoje-
lua voi hakea Suomen valtakunnanrajalla vain sellaisessa rajanylityspaikassa, johon kan-
sainvälisen suojelun hakeminen on keskitetty. Tästä voidaan yksittäisessä tapauksessa
poiketa ottaen huomioon lasten, vammaisten ja muiden erityisen haavoittuvassa asemassa
olevien oikeudet.

Rajanylityspaikkoja ei saa sulkea, rajanylitysliikennettä ei saa rajoittaa eikä kansainvä-
lisen suojelun hakemista saa keskittää enempää kuin mikä on välttämätöntä vakavan ylei-
selle järjestykselle, kansalliselle turvallisuudelle tai kansanterveydelle aiheutuvan uhan
torjumiseksi. Päätös on kumottava, kun se ei ole enää välttämätön mainitun uhan torjumi-
seksi. Sisäministeriön on tiedotettava tässä pykälässä tarkoitetusta päätöksestä riittävässä
laajuudessa.

Tässä pykälässä tarkoitetuilla toimenpiteillä ei saa estää Suomen kansalaiselle kuuluvaa
oikeutta saapua maahan tai jokaisen oikeutta lähteä maasta eikä loukata vapaata liikku-
vuutta koskevan Euroopan unionin lainsäädännön piiriin kuuluvien henkilöiden oikeuksia
eikä kenenkään oikeutta kansainvälisen suojelun saamiseen.
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Valtioneuvoston asetuksella voidaan säätää tarkemmin tässä pykälässä tarkoitetun
asian käsittelemisestä viipymättä poliisin, Tullin ja Rajavartiolaitoksen kesken.

39 a §

Omaisuuden tilapäinen luovutusvelvollisuus ja palveluiden tilapäinen 
suoritusvelvollisuus

Vähintään kapteenin tai kapteeniluutnantin arvoisella rajavartiomiehellä on oikeus, jos
rajajärjestyksen ja rajaturvallisuuden ylläpitämiseen, alueellisen koskemattomuuden val-
vontaan ja turvaamiseen tai puolustusvalmiuden ylläpitämiseen ja kehittämiseen liittyvän
Rajavartiolaitoksen kiireellisen yksittäisen tehtävän suorittaminen sitä välttämättä edellyt-
tää eikä tilanteen hallitseminen muutoin ole mahdollista: 

1) määrätä yksityishenkilö, yksityinen elinkeinonharjoittaja tai yksityinen yhteisö anta-
maan lyhytaikaisesti, enintään seitsemäksi vuorokaudeksi kerrallaan, Rajavartiolaitoksen
käyttöön tehtävän suorittamisessa tarvittavia kulkuneuvoja, työkoneita ja muuta kalustoa,
elintarvikkeita, viesti- ja tietoliikenneyhteyksiä ja -välineitä sekä muita välineitä ja tarvik-
keita sekä poltto-, voitelu- ja muita aineita;

2) määrätä tarvittavia palveluja tarjoava yksityinen elinkeinonharjoittaja tai yksityinen
yhteisö suorittamaan käyvän hinnan mukaista korvausta vastaan lyhytaikaisesti, enintään
seitsemän vuorokautta kerrallaan, Rajavartiolaitokselle tehtävän suorittamiseksi tarvitta-
via majoitus-, kuljetus-, korjaamo-, huolto- ja rakentamispalveluja, tieto- ja viestintätek-
nisiä palveluja tai muita vastaavia palveluja.

Rajavartiolaitos suorittaa käyttöönotetusta omaisuudesta täyden korvauksen sekä kor-
vaa käyttöön otetulle omaisuudelle aiheutuneen vahingon. Edellä 1 momentin 1 kohdassa
tarkoitettua omaisuutta, jota omaisuuden omistaja tai haltija itse tarvitsee samanaikaisesti
onnettomuuden tai muun vakavan tilanteen torjumiseksi, ei saa määrätä luovutettavaksi,
ellei se ole välttämätöntä ihmishengen pelastamiseksi.

50 §

Esteet 

Maa- tai vesialueen omistaja ja haltija ovat rajavyöhykkeellä velvollisia sallimaan val-
tion kustannuksella aidan tai muun esteen rakentamisen, jos se on välttämätöntä rajatur-
vallisuuden ylläpitämiseksi.

Esteitä ei saa rakentaa rikoslain 24 luvun 11 §:ssä tarkoitetuille kotirauhan piiriin kuu-
luville alueille. Esteet on rakennettava ja sijoitettava niin, että maa- tai vesialueen omista-
jien ja haltijoiden sekä saamelaisten oikeuksia ei rajoiteta enempää kuin se on välttämä-
töntä esteillä tavoitellun päämäärän saavuttamiseksi. Pysyvän esteen rakentamisesta on
ennakolta hyvissä ajoin ilmoitettava maa- tai vesialueen omistajalle ja haltijalle.

Muualle kuin Suomen rajalle muodostetun raja-aukon reunaan rakennettavasta esteestä
aiheutuvasta vahingosta ja haitasta suoritetaan maa- tai vesialueen omistajalle ja haltijalle
käyvän hinnan mukainen korvaus.

50 a §

Raja-aukko, rajavyöhykkeen kulku-urat ja tiet sekä esteiden ylläpito 

Maa- tai vesialueen omistaja ja haltija ovat velvollisia sallimaan valtion kustannuksella:
1) Suomen rajalle muodostetulta raja-aukolta näkyvyyttä haittaavien puiden ja muun

kasvillisuuden poistamisen;
2) rajavyöhykkeellä ja rajavyöhykkeen takarajalla Rajavartiolaitoksen välttämättömän

tehtävän suorittamiseksi sekä esteiden rakentamiseksi ja ylläpitämiseksi tarpeellisen kul-
ku-uran ja enintään 10 metriä leveän tien rakentamisen;
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3) esteiden, kulku-uran tai tien rakentamista ja ylläpitoa haittaavien puiden ja muun kas-
villisuuden poistamisen ja välttämättömien maansiirto- ja vesirakennustöiden tekemisen;

4) kulku-uran tai tien edellyttämien välttämättömien rakenteiden rakentamisen.
Puiden ja muun kasvillisuuden poistamisoikeus ja maansiirto- ja vesirakennustöiden te-

kemisoikeus sekä kulku-urien ja teiden rakentamisoikeus eivät koske piha- ja puutarha-
alueita. Puiden ja muun kasvillisuuden poistamisesta, maansiirto- ja vesirakennustöistä
sekä kulku-uran tai tien rakentamisesta on ennakolta hyvissä ajoin ilmoitettava maa- tai
vesialueen omistajalle ja haltijalle.

Puiden ja muun kasvillisuuden poistamisesta, maansiirto- ja vesirakennustöistä sekä
kulku-uran tai tien rakentamisesta aiheutuvasta vahingosta ja haitasta suoritetaan maa- tai
vesialueen omistajalle ja haltijalle käyvän hinnan mukainen korvaus.

52 §

Rajavyöhykelupa

Jollei tässä laissa tai muualla laissa toisin säädetä, luvanvaraista rajavyöhykkeellä on:
—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

3 a) Rajavartiolaitoksen partiotoimintaa ja muuta rajaturvallisuuden ylläpitämiseksi tar-
peellista toimintaa haittaavien rakennusten, aitojen ja vastaavien rakennelmien rakentami-
nen 50 metriä lähemmäksi 50 §:ssä tarkoitettua estettä, 50 a §:ssä tarkoitettua kulku-uraa
tai tietä taikka 29 §:n 3 momentissa tarkoitettua rajavyöhykkeellä sijaitsevaa kiinteää tek-
nisen valvonnan laitteistoa;

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

60 §

Suullisesti annettava päätös ja muutoksenhaku

Edellä 52 §:n 1 momentin 1, 2, 4 ja 5 kohdassa tarkoitettu lupa voidaan kiireellisissä
tapauksissa antaa suullisesti. Suullisesti annettuun päätökseen, jolla hakemus hyväksytään
kokonaan, ei saa hakea muutosta valittamalla. Suullisesti annettu päätös, johon ei ole
muutoksenhakuoikeutta, annetaan kirjallisesti ainoastaan erikseen esitetystä pyynnöstä.
Muuhun rajavyöhykelupaa koskevaan päätökseen saa hakea muutosta valittamalla.

 Edellä 50 §:ssä tarkoitettu esteen rakentamista koskeva päätös ja 50 a §:n 1 momentis-
sa tarkoitettuja toimenpiteitä koskeva päätös voidaan panna täytäntöön muutoksenhausta
huolimatta.

Muutoksenhausta hallintotuomioistuimeen säädetään oikeudenkäynnistä hallinto-
asioissa annetussa laissa (808/2019). 

————
Tämä laki tulee voimaan 15 päivänä heinäkuuta 2022.
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