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Statsrådets förordning
om ändring av statsrådets förordning om gränsövergångsställen och fördelningen av 

gränskontrolluppgifter vid dem

I enlighet med statsrådets beslut 
ändras i statsrådets förordning om gränsövergångsställen och fördelningen av

gränskontrolluppgifter vid dem (901/2006) 1 och 2 §, 3 § 1 mom., 6 §, 7 § 2 mom. samt 8
och 10 §,

av dem 1 § sådan den lyder delvis ändrad i förordning 723/2012 samt 3 § 1 mom., 6, 8
och 10 § sådana de lyder i förordning 723/2012, som följer:

1 §

Definitioner

I denna förordning avses med
1) kodexen om Schengengränserna Europaparlamentets och rådets förordning (EU)

2016/399 om en unionskodex om gränspassage för personer (kodex om Schengengränser-
na),

2) fritidsbåtstrafik verksamhet enligt artikel 2.18 i kodexen om Schengengränserna,
3) kustfiske verksamhet enligt artikel 2.19 i kodexen om Schengengränserna,
4) kryssningsfartyg fartyg enligt artikel 2.17 i kodexen om Schengengränserna,
5) yttre gräns yttre gräns enligt artikel 2.2 i kodexen om Schengengränserna,
6) gränsövergångsställe en plats enligt artikel 2.8 i kodexen om Schengengränserna,

via vilken en yttre gräns passeras,
7) tillfälligt gränsövergångsställe ett i överenskommelsen mellan Republiken Finlands

regering och Ryska Federationens regering om övergångsställen vid riksgränsen mellan
Finland och Ryssland (FördrS 66/1994) avsett gränsövergångsställe som får användas en-
dast när särskilda villkor beträffande medborgarskap, boningsort, resans syfte, resesätt el-
ler medfört bagage uppfylls i fråga om den som passerar gränsen.

2 §

Utmärkning av gränsövergångsställen

Gränsövergångsställen ska anges med markeringar som är lätta att observera. Inrikes-
ministeriet beslutar om hur gränsövergångsställena ska märkas ut.

Inrikesministeriet beslutar dessutom om det praktiska genomförandet av de markering-
ar av gränsövergångsställen som förutsätts enligt Europeiska unionens bestämmelser och
internationella överenskommelser.
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3 §

Gränsövergångsställenas öppettider

Gränsövergångsställena vid landgränsen mellan Finland och Ryssland är alltid öppna,
om inte annat följer av trafiksäkerhetsarrangemang eller om inte annat har avtalats med
Ryssland. De tillfälliga gränsövergångsställenas öppettider bestäms av gränsfullmäktigen
sedan denna har kommit överens om saken med Tullen.

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

6 §

Gränsövergångsställen inom flygtrafiken

Gränsövergångsställen inom flygtrafiken är följande flygplatser: Björneborg, Enonte-
kis, Helsingfors-Malm, Helsingfors-Vanda, Ivalo, Joensuu, Jyväskylä, Kajana, Karleby-
Jakobstad, Kemi-Torneå, Kittilä, Kuopio, Kuusamo, Mariehamn, Nyslott, Rovaniemi, S:t
Michel, Seinäjoki, Tammerfors-Birkala, Uleåborg, Vasa, Villmanstrand och Åbo.

Gränsövergångsställe enbart för helikoptrar är Helsingfors-Ärtholmen.
Gränsövergångsställen enbart för flygplan som startar och landar på vatten är Hangö,

Helsingfors och Ålands sjöbevakningsstationer.

7 §

Passerande av den yttre gränsen via havsområde

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
I kodexen om Schengengränserna finns det bestämmelser om särskilda kontrollförfa-

randen som gäller kryssningsfartyg, fritidsbåtstrafik och kustfiske.

8 §

Gränsövergångsställen inom sjötrafiken

Gränsövergångsställen inom sjötrafiken för andra fartyg än sådana fritidsbåtar som av-
ses i kodexen om Schengengränserna är följande hamnar: Björneborg, Borgå, Brahestad,
Dalsbruk, Eckerö, Ekenäs, Euraåminne, Fredrikshamn, Färjsundet, Förby, Hangö, Hauki-
pudas, Helsingfors, Ingå, Jakobstad, Kalajoki, Karleby, Kaskö, Kemi, Kimito, Kotka,
Kristinestad, Kyrkslätt, Lovisa, Långnäs, Mariehamn, Nuijamaa, Nystad, Nådendal, Par-
gas, Pernå, Pojo, Raumo, Salo, Sastmola, Sibbo, Torneå, Uleåborg, Vasa, Villmanstrand
och Åbo.

Gränsövergångsställen inom sjötrafiken för sådana fritidsbåtar som avses i kodexen om
Schengengränserna är Aspö, Hangö, Helsingfors och Ålands sjöbevakningsstationer samt
Nuijamaa hamn och Santio.

10 §

Fördelning av gränskontrolluppgifter

Polisen sköter gränskontrollen av flygtrafiken vid Halli, Jyväskylä, Kuopio och Tam-
merfors-Birkala flygplatser.

Tullen sköter gränskontrollen av fiske- och lastfartyg i hamnarna med undantag för
hamnarna i Dalsbruk, Kalajoki, Kaskö, Nuijamaa och Villmanstrand samt gränskontrollen
av godstrafiken tillsammans med Gränsbevakningsväsendet vid Imatra, Nuijamaa och
Vaalimaa gränsövergångsställen.

Gränsbevakningsväsendet sköter övriga gränskontroller vid de gränsövergångsställen
som nämns i 5, 6 och 8 §.
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Trots bestämmelserna i denna förordning kan Gränsbevakningsväsendet, polisen och
Tullen komma överens om tillfälliga undantag beträffande ansvaret för gränskontrollen.

————
Denna förordning träder i kraft den 15 november 2016. 

Helsingfors den 3 november 2016 

Inrikesminister Paula Risikko

Överinspektör Anne Ihanus
UTGIVARE: JUSTITIEMINISTERIET     ISSN 1456-9663

3


