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30.3.2005

Eduskunnan perustuslakivaliokunnalle

HE 6/2005 vp

HALLITUKSEN ESITYS RAJAVARTIOLAITOSTA JA RAJAVYÖHYKETTÄ KOSKEVAN
LAINSÄÄDÄNNÄN UUDISTAMISEKSI

Turvallisuusviranomaisten tehtävien ja toimivaltuuksien sääntelyn on oltava täsmällistä ja
tarkkarajaista. Sekä kansalaisten että virkamiesten näkökulmasta on tärkeää, että
viranomaisten tehtävistä ja toimivaltuuksista hahmottuu selkeä kokonaiskuva. Puhtaasti
kansallisten toimivaltuuksien rinnalle on tullut kansainvälisistä sopimuksista seuraavia
toimivaltuuksia. Tämä tekee kokonaiskuvasta aikaisempaa vaikeammin hahmottuvan.

Viranomaisten resurssien toiminnallisesti ja taloudellisesti tarkoituksenmukaisen käytön
mahdollistamiseksi sääntelyn tulee olla toisaalta riittävän joustavaa. Kullakin
viranomaisella tulee olla oma perustehtävänsä ja siihen liittyvät toimivaltuutensa, mutta
viranomaisten tehtäväkenttien laita-alueiden ja niihin liittyvien toimivaltuuksien tulee olla
osittain päällekkäiset ja näin viranomaisten yhteistoiminnan mahdollistavat. Virkamiesten
riittävä ammattiosaaminen myös näillä tehtäväkenttien laita-alueilla tulee varmistaa muun
muassa koulutuksellisin järjestelyin.

Sisäasiainministeriön poliisiosaston näkemyksen mukaan käsillä olevassa hallituksen
esityksessä on yhdistetty onnistuneesti edellä mainitut sääntelyn täsmällisyyden ja
tarkkarajaisuuden sekä sääntelyn joustavuuden vaatimukset.

Poliisin, tullilaitoksen ja rajavartiolaitoksen edustajat ovat tehneet esiselvitystä
mahdollisen laintasoisen poliisin, tullilaitoksen ja rajavartiolaitoksen yhteistoimintaa
koskevan säädöksen (PTR-laki) tarpeesta. Esiselvityksen pohjalta on päätetty käynnistää
varsinainen säädösvalmistelutyö. Valmisteltavan PTR-lain myötä voidaan edelleen

kehittää PTR-viranomaisten edellä tarkoitetuilla tehtäväkenttien laita-alueilla
tapahtuvan yhteistoiminnan sääntelyä.

Lainsäädäntöneuvos Kimmo Hakonen
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SISÄASIAINMINISTERIÖ
Ulkomaalaisosasto
Jorma Kantola

30.3.2005

Perustuslakivaliokunnalle

HALLITUKSEN ESITYS (HE 6/2005 vp) EDUSKUNNALLE RAJAVARTIOLAITOSTA JA RA-
JAVYÖHYKETTÄ KOSKEVAN LAINSÄÄDÄNNÖN UUDISTAMISEKSI

Sisäasiainministeriön ulkomaalaisosaston toimialaan liittyvästä sääntelystä ehdotetussa ra-
javartiolaissa

16 § Rajanylityspaikan väliaikainen sulkeminen

Ehdotetun 16 §:n 2 momentin mukaan rajanylityspaikan sulkemisella ei saa muun muassa loukata
oikeutta kansainvälisen suojelun saamiseen. Pykälän perusteluissa todetaan, että tämä tulisi ottaa
huomioon jo rajan sulkemisesta päätettäessä. Käytännössä tällä maininnalla tarkoitettaneen
tilannetta, jossa henkilö esittää pyynnön kansainvälisen suojelun saamiseksi. Pakolaisten
oikeudellista asemaa koskevan yleissopimuksen mukaan valtion on tutkittava asia, jos henkilö
pyytää suojaa vainoa vastaan. Sikäli kuin henkilö pääsee yhteyteen rajavi-ranomaisen kanssa hänet
on otettava maahan ja hänen turvapaikkahakemuksensa on tutkittava, vaikka rajanylityspaikka olisi
suljettukin.

Ulkomaalaislain 133 §:ssä säädetään ulkomaalaisten rekisteröinnistä laajamittaisessa maahantulossa.
Ehdotetun 16 §:n perusteluissa ei ole käsitelty, voitaisiinko ja millä tavoin säännöstä soveltaa myös
laajamittaisen maahantulon tilanteissa. Sääntelyllä on oma suhteensa myös valmiuslainsäädäntöön.

27 § Rajatapahtumaa sekä maahantulo-ja maastalähtöedellytyksiä koskeva tutkinta

Ehdotetussa 27 §:ssä säädetään rajavartiolaitoksen ulkomaalaisen maahantuloon, maassa oleskeluun
ja maasta poistamiseen liittyvästä tutkinnasta. Toimivaltuudet tutkintaan löytyvät ulkomaalaislaista.

Laki henkilötietojen käsittelystä rajavartiolaitoksessa 9 §

Lupa-ja valvonta-asioiden rekisteri

Ehdotetun 9 §:n 3 momentin 6 kohdassa säädetään ulkomaalaisten säilöön ottamista koskevien
tietojen tallettamisesta lupa- ja valvonta-asioiden rekisteriin. Tietoja ulkomaalaisista talletetaan myös
ulkomaalaisrekisteriin, jota myös rajavartiolaitos käyttää. Onko valmistelun aikana pohdittu, milloin
tietoja merkitään lupa-ja valvonta-asioiden rekisteriin ja milloin taas ulkomaalaisrekisteriin ja miten
tietosisältöä siirretään rekisteristä toiseen.

28 § Tietojen luovuttaminen muille viranomaisille

Pykälän 1 momentin 14 kohdan kirjoitusasussa lienee tekninen virhe. Pykälän sisältö ehdotetussa
muodossa ei aukea lukijalle.

Ehdotetut ulkomaalaislain muutokset

3 § Määritelmät. 4 § Suhde muihin lakeihin



Ehdotukset ovat teknisiä rajavartiolain nimen muutokseen liittyviä viittaussäännösten korjauksia.

12 § Rajan ylittämistä koskevat säännökset

Ehdotettu muutos siitä, että rajan ylittämistä koskevat säännökset kootaan rajavartiolakiin, on
perusteltu. Ulkomaalaislain 191 §:n 1 momentin 6 kohdassa säädetään valituskiellon alaiseksi 12 §:n
2 momentin mukainen päätös rajanylitysluvan myöntämisestä. Kun 12 §:n säännös muutetaan
viittaussäännökseksi rajavartiolakiin, olisi ulkomaalaislain 191 §:n 1 momentin 6 kohta samalla
kumottava.

123 § Säilöön ottamisesta päättäminen ja säilöön otetun sijoittaminen

Ulkomaalaislain 123 §:n pykälän kirjoitustapaa ehdotetaan muutettavaksi siten, että kun aiemmin
rajavartiolaitoksen virkamies saattoi ottaa ulkomaalaisen säilöön enintään 48 tunniksi, ehdotuksen
mukaan kaikilla toimijoilla olisi 1 momentin mukaan sama toimivalta ottaa ulkomaalainen säilöön
ilman aikarajaa. Sen sijaan 2 momentissa ehdotetaan rajavartiolaitoksen pidätystiloihin kohdistuvalle
säilöönotolle 48 tunnin enimmäisaikaa.

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että ainakin muodollisesti rajavartiolaitoksen virkamiehen
toimivalta säilöön ottamisessa laajenee. Hallituksen esityksessä toimivallan laajentamista ei ole
perusteltuja voi kysyä, onko muutos suunniteltu vai johtuuko se pykälän uudesta teknisestä
kirjoittamistavasta. Sikäli kuin rajavartiolaitoksen edustaja aina päättää säilöönotosta
rajavartiolaitoksen pidätystiloihin, muutosta aikaisempaan ei käytännössä tapahdu. Sen sijaan
ehdotuksen mukaan rajavartiolaitoksen edustaja periaatteessa voisi päättää pidemmästä
säilöönotosta, jos se tapahtuu normaaliin tapaan ulkomaalaisten säilöönottoyksikköön.

174 § Ajoneuvon kuljettajan ja liikenteenharjoittajan ilmoitus-ja valvontavelvollisuus

Ehdotettu muutos tietojenantovelvollisuuden sisältöä koskevien säännösten siirtämisestä ul-
komaalaislaista henkilötietojen käsittelystä rajavartiolaitoksesta annettuun lakiin on kannatettava.

179 § liikenteenharjoittajan seuraamusmaksu. 181 § Liikenteenharjoittajan seuraamusmaksun
määrääminen. 182 § Liikenteenharjoittajan seuraamusmaksun poistaminen.

Ehdotuksilla pannaan täytäntöön neuvoston direktiivi (2004/82/EY) liikenteenharjoittajan
velvollisuudesta toimittaa tietoja matkustajista. Säännöksiin ei ole huomauttamista.

185 § Ulkomaalaisrikkomus

Ehdotettu 174 §:n muutos edellyttää, että myös 185 §:n säännöstä muutetaan. Näin säilytetään
rangaistavuus siltä osin kuin säännöksiä siirrettiin henkilötietojen käsittelystä rajavartiolaitoksessa
annettavaan lakiin.



Eduskunnan perustuslakivaliokunnalle

MUISTIO

29.3.2005

HE 6/2005 VP

HALLITUKSEN ESITYS HE 6/2005 RAJAVARTIOLAITOSTA JA RAJAVYÖHYKETTÄ KOSKEVAN
LAINSÄÄDÄNNÖN UUDISTAMISEKSI

Esitys tarkoittaa rajavartiolaitoksesta annetun lain (320/1999), jäljempänä LRVL, uudistamista
säätämällä sen tilalle kolme lakia: 1) laki rajavartiolaitoksen hallinnosta, 2) rajavartiolaki ja 3) laki
henkilötietojen käsittelystä rajavartiolaitoksessa. Lisäksi tehtäisiin vähäisiä muutoksia noin 20 lakiin.
Uudistuksen päätavoitteena on viranomaisyhteistyötä haittaavien epäkohtien poistaminen. Samalla
uudistettaisiin rajavyöhykettä koskevat säännökset.

Rajavartiolaitoksella säilyisi päävastuu rajavalvonnasta ja henkilöliikenteen rajatarkastuksista. Ne
olisivat osa rajavartiolaitoksen tehtäväksi määriteltävää rajaturvallisuuden ylläpitämistä. Ehdotetut lait
selkeyttäisivät rajavartiolaitosta koskevia säännöksiä sekä helpottaisivat PTR-viranomaisten
yhteistyötä. Samassa yhteydessä pantaisiin täytäntöön neuvoston direktiivi liikenteenharjoittajien
velvollisuudesta toimittaa tietoja matkustajista (2004/82/EY).

Perustuslakivaliokunnassa on kysymys esityksen perustuslainmukaisuudesta ja
säätämisjärjestyksestä.

LRVL säädettiin tavallisessa lainsäätämisjärjestyksessä ennen perustuslakia. Perustuslain nykyiset
perusoikeussäännökset ovat kuitenkin perustuslakia vanhempia, joten niiden suhde nyt esitettyihin
säännöksiin ei ole ongelmallinen LRVL:n sisältöä vastaavalta osalta. Pääosa esityksen
perusoikeuksia rajoittavista säännöksistä vastaa nykyisiä säännöksiä.

Perusoikeussäännösten muuttamisesta annetun hallituksen esityksen (HE 309/1993 vp) mukaan
perusoikeutta on mahdollista rajoittaa tavallisessa lainsäätämisjärjestyksessä säädettävällä lailla, jos
rajoituksen peruste on hyväksyttävä ja rajoitusta koskeva laki on riittävän täsmällinen sekä
tarkkarajainen. Syväiie käyviä, poikkeuksellisia tai luonteeltaan yleisiä rajoituksia ei voida toteuttaa
tavallisella lailla. Rajoituksen tulee olla oikeassa suhteessa hyväksyttävään tavoitteeseen ja
järjestelyyn tulee liittyä riittävät oikeusturvan takeet.

Esitettyjen perusoikeusrajoitusten päätarkoituksena on ylläpitää rajavartiolaitoksen valvottavaksi
säädetyn lainsäädännön noudattamista, suojata yhteiskuntaa laittomalta maahantulolta ja rajat
ylittävältä rikollisuudelta sekä vakavilta turvallisuusuhilta, mikä on välttämätöntä perusoikeuksien
yleisesti voimassa pitämiseksi. Vapaan liikkuvuuden alueen ulkorajalla rajavartiolaitos vastaa
osaltaan myös olojen vakaudesta ja sisäisestä turvallisuudesta Euroopan unionissa. Rajoitusten
perusteet ovat siten hyväksyttäviä ja painavan yhteiskunnallisen tarpeen vaatimia. Julkista valtaa
käytetään rajavartiolaitoksessa samoihin

RAJAVARTIOLAITOKSEN ESIKUNTA, PL 3, 00131 Helsinki, puhelin 020 410 6511, telekopio 020 410 6755

tarkoituksiin ja samalla tavoin kuin esimerkiksi poliisin toiminnassa ja
puolustusvoimissa.

S I S Ä A S I A I N M I N I S T E R I Ö
R A J A V A R T I O L A I T O K S E N
E S I K U N T A  O i k e u d e l l i n e n

o s a s t o  H e l s i n k i



2

Rajavartiolaitoksessa käsiteltävissä asioissa noudatetaan hallintoasioissa, esitutkinnassa ja
täytäntöönpanossa yleisesti noudatettavia menettelytapoja. Toimivaltuuksia käyttäisivät
valtioneuvoston asetuksella säädetyn koulutuksen omaavat rajavartiomiehet. Säännöksiä
sovellettaessa noudatetaan nykyisinkin perusoikeusystäväilistä laintulkintaa. Rajavartiolaitoksen
toiminnassa on siten samanlaiset oikeusturvan takeet kuin poliisin tai tullin toiminnassa ja
oikeusturvan takeita on pidettävä riittävinä.

Muistion liitteenä (Liite 1) on edellä ilmenevää täsmällisempi tarkastelu sekä vastaukset
lainsäädäntöneuvos Kantolan lausunnoissa esitettyihin huomioihin (Liite 2)-
Liite 1

1. Laki rajavartiolaitoksen hallinnosta (RVLHL)

Sotilaskäskyasioita koskevat säännökset säilyisivät ennallaan. Niistä säädetään lain tasolla nykyisin
LRVL.n 2 §/7, 7, 48 a, 48 b, 49, 50 a ja 67 §:ssä. Esityksen mukaan niistä säädettäisiin RVLHL:n 2
§:ssä sekä 6-8 §:ssä.

RVLHL:n 3 §.ssä säädettäisiin laitoksen toimielinten yleisistä perusteista sekä alue-ja
paikallishallinnon perusteista, kuten perustuslain 119 §:ssä edellytetään. Perustuslain esitöiden
mukaan "yleisillä perusteilla tarkoitetaan lähinnä yksikön nimeä, toimialaa sekä pääasiallisia tehtäviä
ja toimivaltuuksia" (HE 1/1998 vp, s. 174/11). Sisältö säilyisi pääosin ennallaan eli LRVL:n 1 ja 3 §:n
mukaisena. Sisäasiainministeriön alaiseen rajavartiolaitokseen kuuluisi päällikkö ja tämän alaiset
hallintoyksiköt (rajavartiolaitoksen esikunta, rajavartiostot ja merivartiostot, raja- ja merivartiokoulu
sekä vartiolentolaivue). RVLHL 4 §:ssä mainittaisiin valtakunnalliset rajavartioviranomaiset (päällikkö
ja rajavartiolaitoksen esikunta), alueelliset rajavartioviranomaiset (rajavartiostot ja merivartiostot ja
niiden komentajat) sekä paikalliset rajavartioviranomaiset (muut rajavartiolaitoksen yksiköt raja- ja
merivartiokouiua sekä vartiolentolaivuetta lukuun ottamatta). Henkilöviranomaisia ei mainittaisi.
Rajavartiolaitoksen hallintoyksiköistä, rajavartiostojen ja merivartiostojen alueellisista rajoista sekä
rajavartiolaitoksen päällikön oikeudesta määrätä rajavartiolaitoksen hallintoyksiköiden tarkemmasta
kokoonpanosta ja rajavartiolaitoksen johtosuhteista säädettäisiin RVLHL.n 3 §:n mukaan
valtioneuvoston asetuksella. Valtuus olisi LRVL 67 § 2 momenttia tarkkarajaisempi.

Rajavartioviranomainen mainitaan useassa säännöksessä1. RVLHL 4 §:n 3 momentin mukaan
rajavartiolaitoksen päällikkö voisi ottaa ratkaistavakseen muun rajavartioviranomaisen ratkaistavaksi
säädetyn asian, niin kuin LRVL:n 3 §:ssä nykyisin säädetään. RVLHL.n 5 §:n mukaan päälliköllä
säilyisi oikeus laitosta koskevien muiden kuin yhteiskunnallisesti tai taloudellisesti merkittävien
hallintoasioiden ratkaisemiseen sisäasiainministeriössä2. Ratkaisuoikeuden muotoilu tarkennettaisiin
vastaamaan valtioneuvostosta annetun lain (175/2003) 15 §:n, valtioneuvoston ohjesäännön
(262/2003) 36 §:n3 ja sisäasiainministeriön työjärjestyksen (769/2003) 36 §:n sanamuotoa. Laitoksen
apulaispäällikkö, jäljempänä apulaispäällikkö, toimisi rajavartiolaitoksen esikunnan, jäljempänä RVLE,
päällikkönä. RVLE toimisi puolestaan ministeriön rajavartio-osastona ja laitoksen johtoesikuntana.

1 ks. mm. L Suomen talousvyöhykkeestä (1058/2004), AjoneuvoveroL (1281/2003), L polttoainemaksusta
(1280/2003), L henkilötietojen käsittelystä rangaistusten täytäntöönpanossa (422/2002), VnA poliisi-, tulli-
ja rajavartioviranomaisten yhteistoiminnasta (257/2001), AluevalvontaL (755/2000), VnA
rajavartiolaitoksesta (269/2000), Ympäristönsuojelut- (86/2000), L rajavartiolaitoksesta (320/1999), TulliA
(1543/1994), TulliL (1466/1994), MetsästysL (615/1993), KalastusL (289/1982), L aluksista aiheutuvan
vesien pilaantumisen ehkäisemisestä (300/1979), Asevelvollisuus!. (452/1950), RajavyöhykeA (404/1947),
RajavyöhykeL (403/1947).
2 ks. LRVL 3 §: Rajavartiolaitoksen päälliköllä on oikeus ratkaista esittelystä rajavartiolaitosta ja sen
toimialaa koskevat hallintoasiat, jollei niitä säädetä muun viranomaisen ratkaistaviksi, ja VNALRVL 2 § 2
mom.: Rajavartiolaitoksen päälliköllä on oikeus esittelystä ratkaista rajavartiolaitosta ja sen toimialaa
koskevat sisäasiainministeriön päätettäväksi säädetyt, muut kuin periaatteellisesti tärkeät ja
laajakantoiset hallintoasiat, jollei toisin säädetä.
3 VNOS 36 § 1: Ministeriön esittelijöinä toimivien virkamiesten ratkaistaviksi voidaan antaa asiat, jotka
eivät ole yhteiskunnallisesti tai taloudellisesti merkittäviä...
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Asiasta säädetään nykyisin LRVL 1 §:ssä ja VNALRVL:n 5 §:ssä. RVLHL.n 6-8 §:ssä säädettäisiin
sotilaskäskyasioista, joista on lausuttu edellä.

RVLHL.n 9 §:ssä lueteltaisiin rajavartiolaitoksen virat ja mainittaisiin työsopimussuhteisten toimien
mahdollisuus. Valtion virkamieslain (750/1994), jäljempänä virkamieslaki, 4 §:n mukaan virkojen
perustamisesta, lakkauttamisesta
ja muuttamisesta säädetään asetuksella. Virkamieslain 5 §:n mukaan virka siirretään saman viraston
muuhun yksikköön viraston päätöksellä, jollei asetuksella toisin säädetä. RVLHLn 9 §:n mukaan
päällikön päätösvallasta virkojen perustamiseen, muuttamiseen, lakkauttamiseen, sijoittamiseen ja
siirtämiseen säädettäisiin juuri asetuksella. Lain tasoiset säännökset muun muassa virkamieslain 4
§:ssä asetettu määrärahavaatimus sekä säännökset erittelyviroista jäisivät asetusta ylempinä
noudatettavaksi.

RVLHLn 10 §:ssä säädettäisiin rajavartiolaitoksen virkojen yleisistä kelpoisuusvaatimuksista nykyisen
LRVL.n 17 §:n mukaisesti. Suomen kansalaisuus4 säilyisi yleisenä kelpoisuusvaatimuksena.
Perustuslakivaliokunta on hallituksen esityksestä laiksi poliisikoulutuksesta sekä laeiksi poliisin
hallinnosta annetun lain ja poliisilain 7 §:n muuttamisesta antamassaan lausunnossa (PeVL 28/2004
vp - HE 168/2003 vp) pitänyt tätä poiiisin kohdalla edelleenkin hyväksyttävänä, koska virkaan kuuiuu
merkittävää julkisen vallan käyttämistä. Valiokunta on yhteiskunnan monikulttuuristumisen tärkeyteen
viitaten pitänyt kuitenkin hyvänä ehdotettua mahdollisuutta kansalaisuusvaatimuksesta
poikkeamiseen poliisin kohdalla. Koska pääosa rajavartiolaitoksen viroista on sotiiasvirkoja, joihin
edellytettäisiin asepalveluksen suorittamista, ei poikkeamisen mahdollisuutta olisi rajavartiolaitoksen
kohdalla pidettävä välttämättömänä. Sotilasvirkaan vaadittaisiin aseellisen palveluksen suorittamista
ahvenanmaalaisia > lukuun ottamatta. Tämä on perustuslakivaliokunnan mainitun lausunnon mukaan
hyväksyttävää ja perusteltua juuri sotilasuralle hakeutuvien valintaa säänneltäessä. Kotipaikasta
riippuva eriarvoisuus olisi välttämätön yhdenvertaisen nimittämismahdollisuuden turvaamiseksi, mikä
mainitun lausunnon mukaan on niin ikään perusteltua. RVLHLn 11 §:r\ nojalla voitaisiin
valtioneuvoston asetuksella säätää tarkemmin erityisistä kelpoisuusvaatimuksista, kuten
koulutuksesta, johtamistaidosta ja sotilasvirassa vaadittavasta palveluskokemuksesta. Tämä olisi
yhdenmukaista virkamieslain 8 §:n kanssa.

RVLHLn 12§:n 1 momentissa mainittaisiin rajavartiolaitoksen upseerien nimittämisen kuuluvan
presidentille, kuten myös perustuslain 128 §:ssä säädetään. Presidentti nimittäisi myös päällikön ja
apulaispäällikön upseerin virkoihin. Muuhun virkaan nimittämisestä säädettäisiin valtioneuvoston
asetuksella kuten LRVL:n 49 §:ssä nykyisinkin.

RVLHL.n 12 §:n 2 momentin mukaan sotilasvirka voitaisiin täyttää haettavaksi julistamatta valtion
virkamiesasetuksen (971/1994) 7 §:ssä osoitetun mukaisesti. Muut kuin sotilasvirat tulisivat
haettaviksi, mikä lisäisi avoimuutta ja yhdenvertaisuutta.

RVLHL.n 13 §:ssä mainittu tehtävään määrääminen liittyy rajavartiolaitoksen yksityiskohtaiseen
kokoonpanoon ja henkilöiden toimenkuviin. Tehtävään määräämisestä voitaisiin säätää
valtioneuvoston asetuksella kuten LRVLn 50 a §:n mukaan nykyisinkin, lukuun ottamatta päällikköä,
apulaispäällikköä, kenraalia ja amiraalia, joiden osalta siitä säädettäisiin laissa.

RVLHL:n 14 §:ssä säädettäisiin LRVL:n 50 §:ä ja puolustusvoimista annetun lain (402/1974) 9 a
§5:ä vastaava siirtymisvelvollisuus. Viimeksi mainitun lain muuttamista koskevasta hallituksen
esityksestä (HE 240/1998 vp) puolustusvaliokunnan antaman mietinnön (PuVM 4/1998 vp) mukaan

4 Ks. Kansalaisuudesta on kelpoisuusvaatimuksena säädettävä perustuslain 125 §:n mukaan lailla.
VirkamiesL 7 §:n mukaan rajavartiolaitoksen virkaan voidaan nimittää vain Suomen kansalainen.
Pykälän mukaan virkamiehen on siirryttävä toiseen puolustusvoimien virkaan tai tehtävään, kun se on
tarpeen tehtävien hoidon tai asianomaisen palveluksen asianmukaista järjestelyä varten. Jos siitä
aiheutuu paiveluspaikkakunnan muutos, päätöksestä on annettava tieto vähintään kolme kuukautta
aikaisemmin. Sellaiseen päätökseen saa hakea muutosta, mutta sitä on noudatettava, jollei
muutoksenhakuviranomainen toisin päätä. Päätökseen, joka ei aiheuta paiveluspaikkakunnan
muuttumista, ei saa hakea muutosta valittamalla.



puolustusvoimien tehtävien asianmukainen suorittaminen ei olisi mahdollista, jos se viime kädessä
riippuisi yksittäisen virkamiehen antamasta suostumuksesta. Sama pätee rajavartiolaitokseen.
Perustuslakivaliokunta on samasta hallituksen esityksestä antamassaan lausunnossa (PeVL
40/1998 vp - HE 240/1998 vp) hyväksynyt järjestelyn kiinnittäen huomiota muun ohella siihen, että
kysymys on puolustusvoimien henkilöstöjärjestelmän tavanomaisesta ja hyväksyttävänä
pidettävästä piirteestä, josta puolustusvoimien palvelukseen hakeutuvat ovat etukäteen tietoisia.
Siirrot kohdistuvat yleisen periaatteen mukaan samantasoiseen tai ylempään virkaan. Henkilöstö
hakeutuu rajavartiolaitoksen palvelukseen siirtovelvollisuudesta tietoisena. Velvollisuus rajoittuu
tarpeellisiin siirtoihin rajavartiolaitoksen kokoonpanon mukaisen avoimen viran tai tehtävän
täyttämistä taikka palveluksen asianmukaista järjestämistä varten. Siirrot tapahtuvat yleensä
samantasoiseen tai ylempään virkaan, kuin siirrettävällä entuudestaan on. Oikeusturvan takaisi
nykyinen muutoksenhakumahdollisuus.

RVLHL.n 15§:n mukaan rajavartiomiehellä tulisi säädettävän koulutuksen lisäksi olla
hallintoyksikön päällikön määräys rajavartiomieheksi. Nykyisin rajavartiomiehellä tarkoitetaan
säädetyn rajavartiokoulutuksen saanutta virkamiestä, joka palvelee rajavartiotehtävässä. Tätä
LRVLn 2 §:ssä olevaa ilmaisua ei pidetä riittävän täsmällisenä. Raja-ja merivartiokoulun oppilaalla
olisi rajavartiomiehen toimivaltuudet vastaavissa tilanteissa, kuin poliisioppilaalle poliisilain
muuttamista koskevassa hallituksen esityksessä (HE 266/2004 vp.) ehdotetaan.

Rajavartiomiehen vapaa-aikaan ulottuvista velvollisuuksista säädettäisiin pääosin samalla tavoin
kuin nykyisinkin. RVLHL.n 16 § vastaisi LRVLn 53 §:ssä säädettyä velvollisuutta ilmoittaa
esimiehelle tärkeästä asiasta, estää vakavia rikoksia sekä käynnistää etsintä- tai avustustehtäviä.
RVLHL.n 19 §.ssä säädettäisiin sivutoimien luvanvaraisuudesta ja RVLHL.n 20 §:ssä
käyttäytymisvelvoitteesta yhdenmukaisesti poliisin osalta mainitussa hallituksen esityksessä esitetyn
kanssa. Sama koskee RVLHL:n 21 §:ssä ehdotettua velvollisuutta palvelukseen ilmoittautumiseen,
hälytysvalmiudessa olemiseen sekä RVLHL:n 22 §:ssä ehdotettua velvollisuutta kunnon ja
ammattitaidon ylläpitämiseen ja oikeutta kunnon testaamiseen. Viimeksi mainitusta velvollisuudesta
säädetään nykyisin VNALRVLm 31 §:n 3 momentissa ja käyttäytymisvelvoitteesta VNALRVL:n 31
§:n 2 momentissa.

RVLHL.n 17 §:ssä säädettäisiin vaitiolovelvollisuudesta ja tietojen hyväksikäyttökiellosta ja RVLHL.n
18 §:ssä vaitiolo-oikeudesta. Niistä säädetään nykyisin LRVL:n 54 ja 55 §:ssä. Vaitiolo-oikeus
vastaisi poliisilain 44 §:n 1 momenttia. Perustuslakivaliokunta on kiinnittänyt huomiota mainittuun
pykälään poliisilain muuttamista koskeneesta hallituksen esityksestä antamassaan lausunnossa
(PeVL 5/1999 vp - HE 34/1999 vp) todeten, että se voi vaikuttaa oikeudenmukaisen
oikeudenkäynnin osatekijöiden toteutumiseen, muun muassa syytetyn mahdollisuuteen saada tieto
ja lausua kaikesta asiaan vaikuttavasta aineistosta, jolla voi olla vaikutusta tuomioon. RVLHL:n 18
§:ssä ei säädettäisi tuomioistuimen oikeudesta vaitiolo-oikeuden murtamiseen vakavia rikoksia
tutkittaessa. Vaitiolo-oikeuteen vetoaminen vaikuttaisi mahdollisuuteen käyttää lausumaa todisteena
oikeudenmukaisessa oikeudenkäynnissä ja lausuman todistusarvoon.

Virkamieslain 18 §:n mukaan työajan käyttämistä edellyttävä sivutoimi on aina luvanvarainen.
Tuomarin ja tuomioistuimen esittelijän kaikki sivutoimet edellyttävät lupaa. Sivutoimilupaa
harkittaessa on otettava huomioon, ettei virkamies tule esteelliseksi ja ettei luottamus
tasapuolisuuteen vaarannu. Sivutoimi, josta on ilmoitettu voidaan näillä perusteilla myös kieltää.
Sivutointa koskevaan päätökseen
on muutoksenhakumahdollisuus. Sivutoimista on VNALRVLn 34 §:ssä6 tehty luvanvaraisia eräillä
rajavartiolaitoksen tehtäviin liittyvillä toimialoilla. Ehdotetun RVLHLn 19§:n mukaan kaikki
rajavartiomiehen sivutoimet olisivat luvanvaraisia, eikä hän saisi hoitaa tehtävää, johon liittyvät
oikeudet tai velvollisuudet saattavat joutua ristiriitaan rajavartiolaitokselle säädettyjen tehtävien

6 VNALRVLn 34 §:n mukaan rajavartiomies ei ilman lupaa saa pitää virkamieslain 18 §:n 4 momentissa
tarkoitettua sivutointa, johon kuuluu omaisuuden pelastamista tai suojaamista taikka vartiointia taikka
järjestyksen tai turvallisuuden ylläpitämistä, matkan järjestämistä, liikenteen harjoittamista, ampuma-
aseiden, räjähdysaineiden tai muiden vaarallisten aineiden kauppaa, tavaroiden maahantuontia tai
vientiä taikka etsivätoimintaa.
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kanssa. Ehdotettu säännös olisi yhdensuuntainen virkamieslain 18 §:n kanssa ja turvaisi luottamusta
viranomaisen toimintaan. Muutoksenhakumahdollisuus turvaisi sen, ettei lupakäytännöstä
muodostuisi virkamiehen kannalta kohtuuton tai ankarampi, kuin säädettäessä tarkoitetaan.
Tämäkin ehdotus on yhdenmukainen poliisin osalta ehdotetun sivutoimisääntelyn kanssa.
Hallintovaliokunta on hallituksen esityksestä laiksi yksityisistä turvallisuuspalveluista sekä eräiksi
siihen liittyviksi laeiksi antamassaan lausunnossa (HaVM 24/2001 vp - HE 69/2001 vp) todennut,
että poliisin, rajavartiolaitoksen ja tullin tehtävien samankaltaisuuden vuoksi niiden henkilöstöön
kuuluvan osallistuminen vartioimisliiketoimintaan voi helposti johtaa rooliristiriitatilanteeseen, mitä
oikeusturvanäkökohdista johtuen ei voida jättää pelkkien sivutoimisäännösten varaan. Tämä esitys
on sivutoimisäännösten osalta valmisteltu siitä lähtökohdasta, ettei rajavartiomiehen
rooliristiriitatilanteita tulisi yleensäkään jättää virkamieslain sivutoimisäännösten varaan
rajavartiolaitoksen valvontatehtävien laajuuden vuoksi.

RVLHLn 20 §: n mukaan rajavartiomiehelle ei olisi sallittua menetellä tavalla, joka olisi omiaan
vaarantamaan luottamusta laitoksen tehtävien asianmukaiseen hoitoon. Arviossa tulisi ottaa
huomioon hänen asemansa ja tehtävänsä rajavartiolaitoksessa. Ehdotus vastaisi poliisille
ehdotettua käyttäytymisvelvoitetta. Vaatimusta olisi pidettävä julkista valtaa käyttämään oikeutetulle
ja velvolliselle virkamiehelle kohtuullisena myös yksityiselämässä.

RVLHLn 21 §.n mukaan virkamiesten tulisi huolehtia yhteystietojensa ajantasaisuudesta
hallintoyksikössään. Heidät voitaisiin erityisestä syystä määrätä hälytysvalmiuteen ja saapumaan
palvelukseen muulloin, paitsi vuosiloman aikana. Heidät voitaisiin vakavan erityistilanteen
välttämättä vaatiessa määrätä saapumaan palvelukseen vuosilomaltaankin. Rajavartiomies olisi
vakavan erityistilanteen välttämättä vaatiessa velvollinen itse ilmoittautumaan palvelukseen, ei
kuitenkaan vuosiloman tai virkavapauden aikana. Sääntely vastaa poliisille ehdotettua ja on
kohtuullinen rajavartiolaitoksen työn luonne huomioon ottaen. Rajavartiolaitoksen tehtäviin kuuluu
muun muassa kiireellisiä pelastustoimenpiteitä, sekä aluevalvontatehtäviä ja sotilaallisen
maanpuolustuksen tehtäviä, joissa voi ilmetä pykälässä määriteltyä hälytysvalmiudessa olemisen,
palvelukseen ilmoittautumisen ja palvelukseen saapumisen tarve.

RVLHL.n 22 §:ssä säädettäisiin sotilasvirassa palvelevan sekä rajavartiomiehen velvollisuudesta
työtehtäviensä edellyttämän kunnon ja ammattitaidon ylläpitämiseen. Asiasta säädetään nykyisin
VNALRVLn 31 §:n 3 momentissa. Järjestely vastaa noudatettavaa käytäntöä, joka perustuu myös
virkamieslakiin ja työturvallisuuslainsäädäntöön. Virkamieslain 19 §:n mukaan virkamies on
velvollinen antamaan viranomaiselle tehtävän hoitamisen terveydellisiä edellytyksiä koskevia tietoja.
Virkamies voidaan myös määrätä hänen terveydentilansa toteamiseksi suoritettaviin tarkastuksiin ja
tutkimuksiin, jos se on tarpeen tehtävän hoitamisen edellytysten selvittämiseksi. Työturvallisuuslain
(738/2002) 8 §:n mukaan työnantajan on huolehdittava työntekijöiden turvallisuudesta ja terveydestä
työssä ja otettava huomioon työhön, työolosuhteisiin ja muuhun työympäristöön

samoin kuin työntekijän henkilökohtaisiin edellytyksiin liittyvät seikat. Mainitun lain 11 §.n mukaan
saa erityistä vaaraa aiheuttavaa työtä tehdä vain siihen pätevä ja henkilökohtaisten edellytystensä
puolesta työhön soveltuva työntekijä. Työturvallisuuslakia ei tosin sen 6 §:n mukaan sovelleta
rajavartiolaitoksessa sotilaallisessa toiminnassa tarvittavien erityisten valmiuksien harjoittamista
tarkoittavaan harjoitukseen, koulutukseen ja sellaiseen välittömästi liittyvään työhön.
Rajavartiomiehen työ on lähinnä muuta kuin sotilaallista laatua. Järjestely on välttämätön
työturvallisuudesta huolehtimiseksi ja RVL:n tehtävien tehokaan ja turvallisen suorittamisen
varmistamiseksi. Poliisille on myös ehdotettu vastaavaa säännöstä. Vaadittavan kunnon tasosta ja
kuntotestien järjestämisestä voitaisiin ehdotuksen mukaan säätää valtioneuvoston asetuksella.

RVLHL.n 23 §:ssä säädettäisiin sotilasvirassa palvelevan velvollisuudesta käyttää rajavartiolaitoksen
sotilaspukua ja rajavartiomiehen velvollisuudesta pitää sotilaspuvussaan rajavartiomiehen tunnuksia
ja kiellettäisiin niiden iuvaton käyttö. Virkapuvusta säädetään nykyisin rajavartiolaitoksen
sotilaskäskyasioista, virkapuvusta, tunnuksista sekä ansiomerkeistä Tasavallan presidentin antaman
asetuksen (268/2000) 11 §:ssä ja asevelvollisten palveluspuvusta mainitun asetuksen 13 §:ssä.
Sotilaspukuun kiinnitettävistä rajavartiomiehen tunnuksista ei ole asetuksen tai lain tasoista



säännöstä. Perustuslakivaliokunta on poliisilain muuttamista koskeneesta hallituksen esityksestä
antamassaan lausunnossa (PeVL 11/2001 vp - HE 20/2001 vp) katsonut, että virkamiehen
velvollisuuksien perusteiden tulee käydä ilmi riittävän selkeistä lain säännöksistä (ks. m. PeVL
3/2000 vp ). Valiokunnan mukaan virkapukuvelvollisuutta koskevat perussäännökset on otettava lain
tasolle. RVLHL.n 24 §:ssä säädettäisiin, että rajavartiomiehellä on virkamerkki kuten VNALRVL.n 40
§:ssä nykyisin säädetään. Velvollisuudesta sen mukana pitämiseen ja esittämiseen säädettäisiin
kuitenkin edelleen valtioneuvoston asetuksella.

RVLHL.n 2 luvussa säädettäisiin valtion rajavartiolaitoksessa järjestämän opetuksen perusteista lain
tasolla, kuten perustuslain 123 §:ssä edellytetään. Koulutuksen järjestelyistä, oppilasvalinnasta,
oppiaineista, tutkintovaatimuksista, arvostelusta sekä opiskelun keskeytymisestä säädetään LRVL:n
67 §:ssä annetun valtuuden nojalla nykyisin VNALRVL:ssa. Raja-ja merivartiokoulun opiskelijat ovat
maanpuolustuskorkeakoulun tutkintoa suorittavia kadetteja lukuun ottamatta rajavartiolaitoksen
virkamiehiä, joten opetuksessa on kysymys henkilökunnan koulutuksesta. Raja- ja
merivartiokoulussa voitaisiin RVLHL.n 25 §:n mukaan antaa rajavartiolaitoksen virkaan
kelpoisuusvaatimukseksi säädettyä koulutusta sekä täydennys-ja erikoiskoulutusta kuten
VNALRVL:n 10 §:ssä nykyisin säädetään. Upseerin koulutusohjelmaan, jatko-opintoihin tai
täydennyskoulutukseen kuuluvan opetuksen järjestämisestä sovittaisiin maanpuolustuskorkeakoulun
kanssa erikseen. Laissa säädettäisiin myös mahdollisuudesta järjestää rajavartiolaitoksen ilmailussa
tarpeellista koulutusta vartiolentolaivueessa. Ilmailuun ja ilma-alusten huoltoon liittyvien
pätevyysvaatimusten vuoksi tämä tarkoittaisi lähinnä koulutuksen hankkimista rajavartiolaitoksen
henkilökunnalle.

RVLHL.n 26 §:ssä säädettäisiin rajavartiolaitoksen päällikön oikeudesta vahvistaa rajavartiolaitoksen
koulutusta ja tutkimustoimintaa koskevat tulostavoitteet ja toimintalinjat sekä raja- ja
merivartiokoulun johtosäännön.

RVLHL:n 27 §:n mukaan rajavartiolaitoksen virkamies voitaisiin määrätä osallistumaan raja- ja
merivartiokoulussa järjestettävään opetukseen samalla tavoin, kuin hänelle voidaan määrätä
työtehtäviä. Osallistumisoikeudesta päättäisi lopulta raja- ja merivartiokoulu, jossa päätös kuuluisi
koulun johtajalle. RVLHLn 27 §:n mukaan opiskelijan tulisi antaa palvelussitoumus silloin, kun
koulutus edellyttää pääsykokeen läpäisemistä. Sitoumus tarkoittaisi velvollisuutta palvella
rajavartiolaitosta vähimmäisaika, jonka pituus voisi olla enintään kaksi vuotta.
Lentävään henkilöstöön kuuluvalta voitaisiin vaatia enintään 14 vuoden palvelussitoumusta. Tämä
olisi yhdenmukaista puolustusvoimista annetun lain (402/1974) 10 b §:n kanssa. Sitoumuksen
laiminlyömisestä voisi seurata velvollisuus korvata enintään puolet opiskelusta valtiolle aiheutuneista
kuluista, mistä säädettäisiin tarkemmin sisäasiainministeriön asetuksella. Koska sitoumus voisi liittyä
vain pääsykokeen läpäisemistä edellyttäviin opintoihin, ei henkilö voisi joutua antamaan
palvelussitoumusta vastoin tahtoaan. Lain tasolle nostettu RVLHLn 27 § olisi samaa asiaa koskevaa
VNALRVLn 12 §:ää täsmällisempi ja tarkkarajaisempi.

RVLHL:n 28 §:ssä säädettäisiin nykyisin tavoin asevelvollisten ja vapaaehtoisten asepalveluksesta
rajavartiolaitoksessa. Heitä voitaisiin tarvittaessa käyttää rajavartiolaitoksen toiminnan tukena, kuten
LRVL:n 56 §:ssä nykyisin säädetään.

RVLHL:n 29 §:ssä säädettäisiin rikoslain (39/1889) 45 luvun sotilaita koskevien säännösten
soveltamisesta ja kurinpitoon liittyvästä menettelystä. Selvyyden vuoksi mainittaisiin, että
sotilasvirassa palvelevan rajavartiomiehen voimakeinoista säädettäisiin ensisijaisesti rajavartiolain
35 §:ssä. Voimakeinoista ja niiden liioittelusta säädetään rikoslain 4 luvussa. Sotilaan
voimakeinoista säädetään lisäksi rikoslain 45 luvun 26 a §:ssä ja rajavartiomiehen voimakeinoista
LRVL:n 24 §:ssä. . Sotilaan voimakeinot koskevat vartio-, päivystys- tai poliisitehtävää suorittavaa
sotilasta sekä esimiehen oikeutta kuuliaisuuden ja järjestyksen palauttamiseen taistelussa,
merihädässä tai vastaavassa joukolle tai sen toiminnalle erityisen vaarallisessa tilanteessa.
Rajavartiolain 35 §:ssä säädettäisiin virkatehtävää suorittavan rajavartiomiehen oikeudesta
voimakeinoihin, jollei muualla laissa toisin säädettäisi. Säännöksessä korostettaisiin lievimmän
keinon periaatetta.
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RVLHLn 30 §:ssä säädettäisiin sotilasvirassa palvelevan tai sellaiseen pyrkivän terveydellisiä
rajoituksia koskevien tietojen ilmoittamisesta LRVL:n 52 §:ssa säädettyä täsmällisemmin. Lääkärin
olisi ilmoitettava palveluskelpoisuuteen vaikuttavasta johtopäätöksestä hallintoyksikön päällikölle,
tämän osalta rajavartiolaitoksen päällikölle, ja tämän osalta ministerille. Lääkärin olisi omasta
aloitteestaan ilmoitettava lausunnosta myös sille, jonka terveydentilaa se koskee.. Pykälään
otettaisiin myös viittaus yksityisyyden suojasta työelämässä annettuun lakiin (759/2004). LRVLn 52
§:ää vastaava säännös on myös terveydenhuollon järjestämisestä puolustusvoimissa annetun lain
(322/1987) 9 b §:ssä.

R\4.HL:n 31 §:n mukaan rajavartiolaitoksessa noudatettaisiin soveltuvin osin
ulkomaanedustuksen virkamiehille paikallisten erikoisolosuhteiden perusteella suoritettavista

korvauksista sekä muista etuuksista annetun lain (651/1993) säännöksiä. Korvauksista
rajavartiolaitoksessa ja korvausten vaikutuksesta sotilaseläkkeeseen säädettäisiin tarkemmin
sisäasiainministeriön asetuksella.

RVLHL:n 32 §:n ja 33 §:n mukaan rajavartiolaitoksessa säädettäisiin tasavallan presidentin
asetuksella rajavartiolaitoksen tunnuskuvasta sekä sotilas-ja palvelusarvoista, sotilasarvoon
ylentämisen ja palvelusarvon antamisen perusteista sekä rajavartiolaitoksen ansiorististä ja
ansiomitalista. Asiasta säädetään nykyisin LRVL:n 67 §:ssä. Tämä vastaa myös puolustusvoimista
annetussa laissa säädettyä järjestelyä.

RVLHL:n 33 §:n mukaan Valtioneuvoston asetuksella säädettäisiin tarkemmin rajavartiolaitoksessa
tehokkaan toiminnan yksittäistapauksissa vaatimista tilapäisistä muutoksista sotilaallisiin
käskyvaltasuhteisiin, oikeudesta järjestää virkamiehille maksutonta sairaanhoitoa sekä koulutuksen
ja opetuksen järjestelyistä, valintamenettelystä, oppiaineista, tutkintovaatimuksista ja opintojen
keskeyttämisestä ja arvostelumenettelystä. Asiasta säädetään nykyisin LRVL.n 67 §:ssä.
RVLHL.n 33 §:n mukaan sisäasiainministeriön asetuksella säädettäisiin tarkemmin
rajavartiolaitoksen asusteiden kokoonpanosta, kuosista ja väristä sekä asuista, joihin valtion
virkapukuavustus soveltuu.

RVLHL:n 33 §:n mukaan rajavartiolaitoksen päällikkö voisi antaa tarkentavia määräyksiä
rajavartiolaitoksen asusteen hankkimisesta, käytöstä ja siihen kiinnitettävistä merkeistä.

2. Rajavartiolaki (RVLL)

Perusoikeuksien toteutumisen turvaaminen
Perustuslain 22 §:n mukaan julkisen vallan on turvattava perusoikeuksien ja ihmisoikeuksien
toteutuminen. RVLL.iin otettaisiin uusi perusoikeuksia turvaava säännös (11 §), jonka mukaan
samanarvoisista toimenpiteistä oiisi valittava ensisijaisesti se, joka parhaiten turvaisi perustuslaissa
säädettyjen perusoikeuksien sekä ihmisoikeuksien toteutumisen.

Valvonta-alueesta luopuminen
Poiketen LRVL:sta ei RVLL.iin ehdoteta säännöksiä valvonta-alueesta. Laitoksen toimialueeksi tulisi
siten koko maa ja talousvyöhyke, kuten poliisin ja tullin kohdalla, mikä varmistaisi
turvallisuuspalveluiden yhdenvertaista saatavuutta valtakunnan rajaseuduilla. Laitoksen toiminta
painottuisi sinne, missä se toimii nykyisinkin, mutta tehtävää ei tarvitsisi siirtää valvonta-alueen
rajalla toiselle viranomaiselle. Tämä lisäisi viranomaisten toiminnan tehokkuutta. Valvonta-alueesta
luopumiseen ei liittyisi säätämisjärjestystä koskevaa ongelmaa.

Rajavyöhyke
Rajavyöhykkeellä tarkoitettaisiin RVLL:ssa ulkorajalle rajajärjestyksen ja rajaturvallisuuden
ylläpitämiseksi perustettavaa aluetta, jolla perusoikeuksia voitaisiin rajoittaa rajavartiolaissa
säädetyin tavoin. Rajavyöhykkeellä noudatettavia kieltoja ja rajoituksia lievennettäisiin, mutta
kiellettynä säilyisivät rajaturvaliisuutta haittaava rakentaminen, iiikkuminen rajakaistalla, liikkuminen
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auringonlaskun ja -nousun välisenä aikana rajavesillä sekä kotieläinten laiduntaminen siellä mistä
puuttuu rajan yli pääsyn estävä aita. Luvanvaraisena säilyisi rajavyöhykkeellä oleskelu, rajavedessä
päivällä liikkuminen, raja-kaistalla liikkuminen, rakentaminen 50 metriä lähemmäksi rajaviivaa,
aseiden ja ampumatarvikkeiden hallussa pitäminen ja käyttäminen, sekä mineraalien etsiminen 20
metriä lähempänä rajaviivaa.
Rajavyöhykettä koskevat säännökset rajoittaisivat perustuslain 9 §:ssä Suomen kansalaiselle ja
maassa laillisesti oleskelevalle ulkomaalaiselle säädettyä vapautta liikkua maassa ja valita
asuinpaikkansa. Rajoituksen voi ajatella kohdistuvan myös perustuslain 15 §:ssä säädettyyn
omaisuuden suojaan, koska säännökset rajoittavat omistajan oikeutta omaisuuden vallintaan ilman
lunastusta. RVLL:n 50 §:n mukaan maanomistaja tai maa-alueen haltija olisi lisäksi velvollinen
sallimaan valtion kustannuksella aidan rakentamisen rajakaistan reunaan, kuten nykyisinkin. Koska
rajavyöhykkeellä jo noudatettavia rajoituksia lievennettäisiin, ei ehdotukseen liittyisi
säätämisjärjestysongelmaa. Kansainvälisistä sopimuksista johtuviin rajoituksiin on ainakin painava
yhteiskunnallinen tarve ja niitä on pidettävä oikeasuhteisina sekä säännöksiä riittävän tarkkarajaisina
tavallisessa säätämisjärjestyksessä säädettäväksi.

Kansainvälinen toiminta
Sisäasiainministeriö voisi RVLL 83 §:n mukaan tehdä LRVL:n 65 §:ssä tarkoitettuja
yhteistoimintasopimuksia myös muiden kuin Itämeren rantavaltioiden viranomaisten kanssa, mihin
on Euroopan unionin laajentumisesta sekä viranomaisten kansainvälisen yhteistoiminnan
lisääntymisestä johtuva tarve. Sopimukset
rajoittuisivat käytännön yhteistyöhön, eivätkä rajoittaisi tasavallan presidentin tai eduskunnan
valtaoikeuksia.

Rajan ylittäminen
Perustuslain 9 §:n mukaan oikeutta maasta lähtemiseen voidaan rajoittaa lailla, jos se on
välttämätöntä oikeudenkäynnin tai rangaistuksen täytäntöönpanon varmistamiseksi taikka
maanpuolustusvelvollisuuden täyttämisen turvaamiseksi. Suomen kansalaista ei saa estää
saapumasta maahan, mutta ulkomaalaisen oikeudesta tulla Suomeen ja oleskella maassa voidaan
säätää lailla. RVLL:n mukaan ulkoraja ylitettäisiin kansalaisuuteen katsomatta rajanylityspaikan
kautta sen vahvistettuna aukioloaikana, kuten Schengenin säännöstö edellyttää. Rajanylityspaikoista
ja niiden aukioloajoista säädettäisiin tarkemmin valtioneuvoston asetuksella. Laitos voisi nykyiseen
tapaan antaa luvan ulkorajan ylittämiseen muualtakin ja muulloinkin, jos siihen olisi painava syy eikä
menettelystä aiheutuisi vaaraa rajaturvallisuuden ylläpitämiselle. Säännökset eivät estäisi Suomen
kansalaisen maahantuloa. Tarkastettavan liikenteen ja siten myös Suomen kansalaisten
ohjaamiseen rajanylityspaikoille on rajatarkastusten tehokkuuden varmistamisesta johtuva painava
yhteiskunnallinen tarve, mihin nähden rajoitukset ovat oikeassa suhteessa. Säännöksiä on pidettävä
myös riittävän tarkkarajaisina

Rajatarkastus
Lakiin ehdotetaan nykyistä tarkemmat säännökset rajatarkastuksesta (RVLL18 ja 19 §) sekä
rajavartiomiehen toimivaltuuksista rajatarkastuksessa. Rajatarkastus voitaisiin toimittaa
rajanylitysaikomuksen perusteella, kuten LRVL:n 2 §:n 1 momentin 3 kohdassa nykyisin säädetään.
Vaikka tarkastus loukkaa muun muassa yksityisyyden suojaa, on siihen painava yhteiskunnallinen
intressi. LRVL:a koskevasta hallituksen esityksestä (HE 42/1998 vp,) perustuslakivaliokunnan
antaman lausunnon (PeVL 25/1999) mukaan perusoikeussäännökset eivät estä painavien
yhteiskunnallisten intressien vaatimaa väistämättä kaiken kattavaa rajatarkastusta.

Automaattinen tunnistaminen
Rajavartiolain 2 §:n 1 kohdassa määriteltäisiin automaattinen tunnistaminen. Tekniseen tarkkailuun
tai valvontaan käytettävistä kameroista saatavia kuvia voitaisiin teknisin keinoin verrata etsittäviä
henkilöitä esittäviin rajavartiolaitoksen hallussa oleviin kuviin heitä riittävän läheisesti muistuttavien
henkilöiden poimimiseksi tunnistamista ja mahdollisia toimenpiteitä varten. Poimiminen tapahtuu
nykyisin silmämääräisen vertailun perusteella. Toimenpide kohdistuisi samaan joukkoon, jota
rajavartiolaitoksella on oikeus teknisesti tarkkailla tai valvoa. Toimenpiteellä pyrittäisiin löytämään
etsintäkuulutusten nojalla haastettavia, kiinniotettavia, tai seurantaan otettavia henkilöitä.
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Menetelmää voitaisiin käyttää myös rajavartiolaitoksen tutkittavien rikosten estämiseksi,
keskeyttämiseksi ja paljastamiseksi. Automaattisesta tunnistamisesta ilmoitettaisiin sopivalla
merkillä. Tunnistetuksi tulemisen mahdollisuus kajoaa yksityisyyden suojaan. Rajoitus on kuitenkin
esitetyllä tavalla toteutettuna vähäinen ja oikeassa suhteessa sen perusteena olevaan painavaan
yhteiskunnalliseen intressiin.

HTRL 12 §:n mukaan rajavartiolaitos voisi pitää valtakunnalliseen käyttöön rekisteriä
rajavartiolaitoksen etsittävistä henkilöistä, jotka on otettava kiinni vankeudella rangaistavan rikoksen
estämiseksi, selvittämiseksi tai syytteeseen saattamiseksi taikka vankeusrangaistuksen täytäntöön
panemiseksi. Kuvien joukossa voisi siten olla myös terrorismirikoksista epäiltyjen henkilöiden kuvia.
Rekisteriä saisivat käyttää rikostiedustelu-, rikosanalyysi- ja tarkkailutehtäviin määrätyt
valtioneuvoston asetuksella tarkemmin säädettävän esitutkintakoulutuksen saaneet rajavartiomiehet.
Kuvien käsittelyyn on
rajavartiolaitokselle säädetyistä tehtävistä johtuva perusteltu syy, mikä oikeuttaa tällaisten
henkilötietojen käsittelyyn.

Matkustusasiakirjojen tunnisteet
Matkustusasiakirjoihin otettavat fyysisiä ominaisuuksia kuvaavat sähköisesti luettavat tunnicteet ovat
yleistymässä. HTRL 16 §:n mukaan rajavartiolaitos voisi ottaa vastaan sellaisen tunnisteen henkilön
tunnistamista ja asiakirjan aitouden varmistamista varten. Tunnistetta ei talletettaisi
rajavartiolaitoksen rekistereihin, eikä sitä käytettäisi muuhun kuin tarkastuspaikalla henkilön ja
asiakirjan vertailuun. Näin ollen asiaan ei liittyne säätämisjärjestyksen kannalta ongelmallista
yksityisyyden suojan loukkaamista. Tunnistetietoja käsiteltäessä tulisi erityisesti huolehtia
tietoturvasta.

Toimenpiteiden automatisoiminen
RVLLn ja HTRVLn säännöksillä tehtäisiin mahdolliseksi tarkastus-ja valvontatoimenpiteiden
aikaisempaa laajempi automatisoiminen teknistä kehitystä vastaavalla tavalla. Automaattisen
tunnistamisen ja matkustusasiakirjassa olevan sähköisen tunnisteen henkilöön vertaamisen lisäksi
rajatarkastustoimenpiteiden kirjaaminen voisi tapahtua sähköisesti HTRVLn tutkinta- ja virka-
apurekisterin osana oleviin rajatarkastustietoihin, joiden perusteella voitaisiin tarvittaessa tulostaa
toimenpiteitä koskevia pöytäkirjoja ja muita asiakirjoja. Muun muassa esitutkintaan liittyvä kuulustelu
voidaan nykyisin nauhoittaa. Rajatarkastustoimenpiteiden sähköiseen taltioimiseen ei siten liittyisi
säätämisjärjestyksen kannalta ongelmallista perusoikeuksien rajoittamista.

Tekninen valvonta
Rajavartiolaitoksella olisi rajavartiolain 31 §:n mukaan rajavalvonnan suorittamiseksi oikeus rajan
tuntumassa sekä rajanylityspaikalla ja sen välittömässä läheisyydessä kohdistaa paikoissa, joihin
yleisöllä on pääsy, poliisilaissa tarkoitettua teknistä valvontaa muualle kuin kotirauhan piiriin
kuuluvalle alueelle. Aluevalvontaan liittyvästä teknisestä valvonnasta säädettäisiin aluevalvontalaissa
yhdenmukaisesti puolustusvoimien suorittaman teknisen valvonnan kanssa.

Rikosasioiden käsittely ja toimivaltuudet
Rikosten estämiseen, selvittämiseen ja syytteeseen saattamiseen liittyvät valtuudet
yhdenmukaistettaisiin poliisia koskevien säännösten kanssa viittaussäännöksiä käyttämällä. Tämä
ilmenee tarkemmin rikosasioiden käsittelyä koskevasta RVLLn 6 luvusta. Rajavartiolaitoksessa ei
edelleenkään käytettäisi kaikkein vaativimpia esitutkintakeinoja, kuten telekuuntelua, peitetoimintaa
tai valeostoa. Rajavartiolaitoksen olisi ilmoitettava tutkinnan aloittamisesta poliisille ja tullirikoksen
osalta tullille sekä pyynnöstä siirrettävä asia poliisille tai tullirikosasia tullille. Poliisin ja tullin
esitutkintamahdollisuuksien kannalta muutos ei olisi merkittävä. Ne voisivat kuitenkin tukeutua
rajavartiolaitokseen aikaisempaa enemmän. Rajavartiolaitoksessa huolehdittaisiin
esitutkintatehtävän syventämistä vastaavasta koulutuksesta, mikä varmistaisi perusoikeuksien
toteutumista.

Turvatarkastukset ja turvallisuustarkastus
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Ehdotukseen (RVLL 67 - 70 §) sisältyy vastaava oikeus tun/atarkastuksiin ja siinä yhteydessä
voimakeinoihin sekä vaarallisten esineiden haltuunottamiseen (RVLL 66 §) kuin poliisilain
muuttamista koskevassa hallituksen esityksessä (266/2004 vp) ehdotetaan. RVLL 65 §:ssä
säädettäisiin turvallisuustarkastuksesta, joka voitaisiin tehdä kiinniottamisen, pidättämisen,
vangitsemisen, säilöön ottamisen ja henkilökohtaiseen vapauteen kohdistuvan virka-aputoimen
yhteydessä.
Liikkumisrajoitukset
RVLL 71 §:n mukaan sisäasiainministeriön asetuksella voitaisiin säätää rajavartiolaitoksen
hallitsemaa tilaa tai aluetta koskeva liikkumisrajoitus tai kielto, jos se olisi välttämätöntä henkilöiden
vaaroilta suojaamiseksi tai rajavartiolaitoksen erittäin tärkeän toiminnan suojaamiseksi. Vähintään
kapteenin tai kapteeniluutnantin arvoinen rajavartiomies voisi tilapäisesti rajoittaa liikkumista
sotilaallisen harjoitusalueen osalle harjoituksen ajaksi. Kieltoa rikkova voitaisiin ottaa kiinni, poistaa
alueelta ja tarvittaessa ottaa 24 tunniksi kiinni häiriön toistumisen estämiseksi.

Virka-apu
RVLL:n 79 §:n mukaan rajavartiolaitos voisi saada puolustusvoimilta virka-apuna etsintäkalustoa ja
henkilökuntaa laittomasti rajan ylittäneen henkilön löytämiseksi, suojakalustoa vaarallisen tehtävän
turvalliseksi suorittamiseksi, sekä erityisasiantuntemusta muun muassa merenkulun turvatoimilaissa
tarkoitetun merellä olevaan alukseen tai siinä oleviin matkustajiin kohdistuvan turvauhan
torjumiseksi. Apuun ei kuuluisi ampuma-aseiden käyttäminen tai sotilaalliset voimakeinot, toisin kuin
poliisin oikeudesta virka-avun saamiseen on ehdotettu säädettäväksi. Virka-apuun ei liity
säätämisjärjestysongelmaa.

3. Laki henkilötietojen käsittelystä rajavartiolaitoksessa

Henkilötietojen käsittelyssä omaksuttaisiin henkilötietojen käsittelystä
poliisitoimessa annetussa laissa säädetyt ratkaisut

Muut lakiehdotukset

Passilakiin otettaisiin viittaus, jonka mukaan rajan ylittämisestä, rajanylityspaikoista ja niiden
aukioloajoista sekä rajatarkastustehtävien jakamisesta viranomaisten kesken säädettäisiin
rajavartiolaissa ja sen nojalla annetuissa säännöksissä.

Ulkomaalaislakia muutettaisiin
määrittelemällä rajataris.astusviranomainen.

- lisäämällä säilöön ottamisesta päättäviä rajavartiolaitoksen virkamiehiä,
- rajoittamalla ulkomaalaisen sijoittaminen rajavartiolaitoksen pidätettyjen tiloihin 48 tuntiin;
- ottamalla kuljettajan ja liikenteenharjoittajan ilmoitusvelvollisuutta koskeva viittaus henkilötietojen

käsittelystä rajavartiolaitoksessa annettavaan lakiin;
- säätämällä seuraamusmaksu lentoliikenteen matkustajatietojen luovuttamisen laiminlyömisestä

ja sitä koskeva rangaistussäännös.

Järjestyslakia muutettaisiin
- kieltämällä päihdyttävän aineen nauttiminen rajanylityspaikalla,
- oikeuttamalla rajavartiomies ottamaan rajanylityspaikalla sekä rajatarkastukseen käytetyssä

julkisessa kulkuneuvossa pois samat esineet ja aineet kuin poliisi

Poliisilakia muutettaisiin säätämällä poliisimiehelle oikeus
- rajatarkastuksen suorittamiseen;
- kulkuneuvon pysäyttämiseen myös rajatarkastuksen suorittamiseksi.

Tullilakia muutettaisiin säätämällä tullimiehelle oikeus rajatarkastuksen suorittamiseen.

Rikoslakia muutettaisiin:
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- sallimalla rikesakon käyttö vesiliikennerikkomuksista;
- lisäämällä rangaistussäännös niskoittelusta rajavartiomiestä vastaan;
- säätämällä rangaistavaksi tunkeutuminen tai jääminen rajavartiolaitoksen hallinnassa olevalle

alueelle, jolla liikkuminen on kielletty.

Pakkokeinolakia muutettaisiin lisäämällä rajavartiolaitoksessa pidättämiseen oikeutettuja virkamiehiä
sekä mainitsemalla teknisestä kuuntelusta päättävistä rajavartiolaitoksen virkamiehistä.

Tieliikennelakia muutettaisiin säätämällä rajavartiomiehelle oikeus rajatarkastustehtävän yhteydessä
väliaikaisen ajokiellon määräämiseen ja ajokortin haltuunottamiseen ja säätämällä ajokieltoasian
siirtämisestä poliisille sekä rajavartiomiehen oikeudesta suojakypärän käyttämistä koskevien
säännösten noudattamisen valvomiseen.

Ajoneuvoiiikennerekisteristä annettua lakia muutettaisiin tietojen saamisen ja luovuttamisen osalta

Aluevalvontalakia muutettaisiin säätämällä
- rajavartiolaitos RVLE:n sijasta lupaviranomaiseksi
- aluevalvonta rajavartiolaitoksen tehtäväksi valtakunnan rajoilla sekä siellä, minne laitoksen

toiminta kohdentuu.
- teknisestä valvonnasta yhdenmukaisesti puolustusvoimien kanssa,
- aluerikkomusten ja alueloukkausten tulkinta myös rajavartiolaitoksen tehtäväksi

Kalastuslakia muutettaisiin säätämällä rajavartiolaitos valvontaviranomaiseksi siellä, missä vesialue
tai kalastusalue kuuluu valtiolle

Luonnonsuojelulakia muutettaisiin säätämällä sen valvonta luonnonsuojelualueilla rajavartiolaitoksen
tehtäväksi.

Muinaismuistolakia muutettaisiin säätämällä laivalöytöjen valvonta
rajavartiolaitokselle.

Valtion virkamieslain 4 §:ää päivitettäisiin aikaisempien muutosten sekä
rajavartiolaitoksessa käyttöön otettujen sotilasarvojen vaatimalla tavalla.

Henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annettua lakia muutettaisiin mainitsemalla rajavartiolaitos
suorakäyttöisenä tietojen luovuttajana ja tietojen saajana sekä lisäämällä säännös rajavartiolaitoksen
kuulemisesta ennen suorakäyttöisesti talletetun tiedon arkistoimista, poistamista, luovuttamista,
tarkastusoikeuden käyttämisen johdosta selvityksen antamista sekä tietojen käsittelystä
informoimista.

Turvallisuusselvityksistä annettua lakia muutettaisiin korjaamalla rajavartiolaitoksen henkilörekisterin
nimi vastaamaan tätä ehdotusta.

Kansalaisuuslakia muutettaisiin lisäämällä 48 §:n 1 momenttiin säännös
rajavartiolaitoksen oikeudesta rekisteritietojen saamiseen

Meripelastuslaina §:ää muutettaisiin korjaamalla siellä mainittu rajavartiolaitoksen henkilörekisterin
nimi vastaamaan tätä ehdotusta.

Vesiliikennelain 24 §:ää muutettaisiin lisäämällä rangaistussäännökseen maininta rikesakon
käyttömahdollisuudesta vesiliikennerikkomuksissa.
Liite 2

Lainsäädäntöneuvos Jorma Kantolan lausunnon johdosta
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Kantola on kiinnittänyt huomiota RVLL:n 16 §:ään, jossa säädettäisiin rajanylityspaikan
väliaikaisesta sulkemisesta, Kantolan mukaan jää epäselväksi saisiko suljetulla rajanylityspaikalla
pakolaisten oikeudellista asemaa koskevan yleissopimuksen edellyttämää suojaa. Kantola
tiedustelee myös kuinka ulkomaalaislain 133 §:ää maahantulijoiden rekisteröinnistä laajamittaisessa
maahantulossa sovellettaisiin.

Vastaus: kansainvälisiä sitoumuksia on noudatettava, vaikka rajanylityspaikka suljettaisiinkin.
Suojelua koskevat hakemukset ja pyynnöt tutkittaisiin silloinkin.. Rajanylityspaikan sulkemista
harkittaessa tulisi luonnollisesti ottaa huomioon joukkopaon ja rekisteröimisen mahdollisuus sekä
saattaa asia tarvittaessa valtioneuvoston käsiteltäväksi.

Ulkomaalaislain 133 §:n mukaan valtioneuvosto voisi päättää, että henkilöt, joiden maahantulon
edellytykset tai henkilöllisyys on epäselvä, voidaan toimittaa maahanmuuttajien kotouttamisesta ja
turvapaikanhakijoiden vastaanotosta annetun lain (493/1999) 6 a §:ssä tarkoitettuun
järjestelykeskukseen, jossa poliisi, rajatarkastusviranomainen tai sisäasiainministeriön määräämä
virkamies saa ottaa henkilötuntomerkit. Ne talletettaisiin ulkomaalaislain 131 §:n mukaan poliisin
ylläpitämään rekisteriin ja pidettäisiin erillään rikoksesta epäiltyjen henkilötuntomerkeistä.

Kantola on kiinnittänyt huomiota RVLL.n 27 §:ään, jossa säädettäisiin rajatapahtumaa sekä
maahantulo-ja maastalähtöedellytyksiä koskevasta tutkinnasta. Hänen mukaansa toimivaltuudet
ulkomaalaisen maahantuloon, maassa oleskeluun ja maasta poistamiseen liittyvään tutkintaan
löytyvät ulkomaalaislaista.

Vastaus: esitetty RVLL:n 27 § korvaisi asiallisesti vastaavan LRVL:n 47 §:n, johon myös
ulkomaalaislain 4 §:n 3 momentissa viitataan. Molemmissa ensin mainituista säännöksistä todetaan,
että tutkinnassa noudatetaan soveltuvin osin esitutkintaa koskevia säännöksiä, kuten
poliisitutkinnankin osalta poliisilaissa säädetään. Uudistus ei siten tältä osin muuttaisi tilannetta.
Eduskunnan hallintovaliokunta katsoi ulkomaalaislain muuttamista koskevasta hallituksen
esityksestä (HE 50/1998 vp.) antamassaan mietinnössä (HaVM 29/1998 vp), että maahan tulevan
ulkomaalaisen henkilöllisyyden, maahantulon ja matkareitin tutkinnan suhteen on perusteltua
noudattaa poliisitutkintaa koskevia säännöksiä pyrittäessä ehkäisemään turvapaikkamenettelyn
väärinkäyttöä. Lisäksi valiokunta korosti turvapaikanhakijan velvollisuutta pysyä totuudessa.
Esitutkintaa lähellä olevan menettelyn tarpeellisuuteen on viitattu myös hallituksen esityksessä
ulkomaalaislaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 28/2003 vp). Samaa asiaa koskevan tutkinnan
tulisi eri viranomaisissa tapahtua samaa menettelyä noudattaen. Esitys on tämän kannan mukainen.
Maahantulon edellytykset ovat seikkoja, joita selvitetään rajatarkastuksessa, tutkittaessa henkilön
oikeutta rajan ylittämiseen. Rajatarkastukseen liittyvät toimivaltuudet tulisivat siten rajavartiolaista.

Kantola on kiinnittänyt huomiota henkilötietojen käsittelystä rajavartiolaitoksessa annettavaksi
ehdotetun lain 9 §:ään. Hän tiedustelee onko valmistelun aikana pohdittu, milloin tietoja merkitään
lupa- ja valvonta-asioiden rekisteriin ja milloin taas ulkomaalaisrekisteriin ja miten tietosisältöä
siirretään rekisteristä toiseen.

Vastaus: rekisterit eroavat toisistaan. Ulkomaalaisrekisteriä koskevat säännökset on ilmeisesti
laadittu lähinnä ulkomaalaislain soveltamista ajatellen.
Rajavartiolaitoksen lupa- ja valvonta-asioiden rekisteri on puolestaan laadittu rajavartiolaitoksen
toiminnassa tarpeellista tai välttämätöntä henkilötietojen käsittelyä varten.

Ulkomaalaisrekisteriin saa kerätä ja tallettaa tietoja
1) viisumin tai oleskeluluvan hakijoista;
2) ulkomaalaislaissa tarkoitettuun kielitutkinnon osallistuneista;
3) niistä, joiden oleskeluoikeus rekisteröidään ulkomaalaislain nojalla;
4) niistä, joiden maahan ottamista selvitetään humanitaarisista syistä;
5) muukalaispassin tai pakolaisen matkustusasiakirjan hakijoista;
6) yksisuuntaisen matkustusasiakirjan Suomesta saaneista;
7) kansalaisuusasian asianosaisista sekä perheenjäsenistä;
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8) Suomessa vankilaan otetusta, vapautetusta tai siirretyistä;
9) maahantuloon tai oleskeluun vaikuttavaan rikokseen syyllistyneistä;
10) kansallista turvallisuutta tai kansainvälisiä suhteita vaarantavista;
11) käännytetyistä, karkotetuista sekä maahantulokieltoon määrätyistä;
12) vääriä tietoja antaneista ja merkityksellisiä tietoja antamatta jättäneistä;
13) laittoman maahantulon järjestämiseen syylliseksi epäillyistä henkilöistä.

Ulkomaalaisrekisteriin saa tallettaa tarpeelliselta osin tunnistetietoina asia- tai asiakasnumeron,
nimet, valokuvan, DNA-testin lausunnon, sukupuolen, syntymäajan, -paikan ja -maan,
henkilötunnuksen, kansalaisuus-ja kansallisuustiedot, ammatti-, koulutus- ja kielitaitotiedot, tiedot
siviilisäädystä ja perhesuhteista, osoite-ja muut yhteystiedot sekä tiedot matkustusasiakirjoista ja
ulkomaalaislain 96 §:n mukaisesta hakemusasian vireilläoloa osoittavasta kortista. Lisäksi saa
tarpeelliselta osin tallettaa tietoja edellä mainitusta hakemuksesta, ilmoituksesta, tiedustelusta,
luvasta tai asiasta, maassa oleskelun ja matkan tarkoituksesta ja kestosta sekä matkareitistä,
maahantulon ja maastalähdön ajankohdasta ja paikasta sekä tiedot työnantajista ja ulkomaalaislain
73 §:n 1 momentissa tarkoitetut työntekijän oleskelulupaan liitettävät tiedot, tiedot asioiden
käsittelystä, niihin liittyvistä selvityksistä, lausunnoista, asian ratkaisusta ja päätöksen perusteista,
asian raukeamisesta sekä muutoksenhausta sekä perheenjäsenten ja vastaanottajien henkilö- ja
yhteystiedot.

Lupa- ja valvonta-asioiden rekisteri saisi puolestaan sisältää tietoja, joita on tarpeen käsitellä
poliisilain 1 §:n 3 momentissa tarkoitettujen rajavartiolaissa tai muualla laissa
rajavartiolaitokselle säädettyjen tehtävien suorittamiseksi.
Talletettavia tietoja voisivat olla nimi, syntymäaika, henkilötunnus, sukupuoli, äidinkieli, kansalaisuus,
kansalaisuudettomuus, kansallisuus, kotivaltio, siviilisääty, syntymävaltio, syntymäkotikunta,
kotikunta, ammatti, osoite ja puhelinnumero tai muu yhteystieto, tieto henkilön kuolemasta, henkilön
matkustusasiakirjan tiedot, kuva sekä henkilöä koskevat hänen omaan turvallisuuteensa tai
rajavartiolaitoksen työturvallisuuteen vaikuttavat tiedot sekä oikeushenkilön yksilöimiseksi tarpeelliset
tiedot.
Rekisteriin saataisiin lisäksi tallettaa poliisilain 1 §:n 3 momentissa tarkoitettujen rajavartiolaissa
tai muualla laissa rajavartiolaitokselle säädettyjen tehtävien suorittamiseksi hankittuja muita
tarpeellisia tietoja seuraavasti:
1) rajavartiolaitokselle säädettyjen tehtävien suorittamiseksi tarpeellisia tietoja rajavartiolaissa
tarkoitettua rajavyöhykelupaa, rajanylityslupaa ja muuta rajavartiolaitoksen annettavaa
lupaa koskevasta hakemuksesta, luvasta, lausunnosta, ilmoituksesta ja päätöksestä
(rajavartiolaitoksen lupatiedot);
2) rajavartiolaitoksen suoritettavaksi säädetyssä tehtävässä tarpeellisia tietoja rajavartiolaitokselle
tehtävistä rajavartiolaissa tarkoitetuista rajavyöhykeilmoituksista ja muista ilmoituksista
(rajavartiolaitoksen ilmoitustiedot);
3) rajavartiolaitoksen merellä suoritettavaksi säädettyä valvontatehtävää varten tarpeelliset
tiedot meriliikenteestä ja vesikulkuneuvojen sijainnista sekä Suomen talousvyöhykkeestä
annetussa laissa (1058/2004) rajavartiolaitokselle
säädettyjen valvontatehtävien suorittamiseksi tarpeellisia tietoja mainitussa laissa tarkoitetuista
päätöksistä, ilmoituksista ja määräyksistä (meriliikenteen ja talousvyöhykkeen valvontatiedot);
4) rajavartiolaitoksen rajoilla suoritettavaksi säädettyä valvontatehtävää varten
tarpeelliset tiedot henkilöiden ja kulkuneuvojen liikkeistä ja sijainnista rajan
läheisyydessä (maa- ja merirajan valvontatiedot);
5) maahantulon ja maastalähdön valvomiseksi sekä seuraamusmaksun määräämiseksi
tarpeelliset tiedot matkustajista ja miehistöstä rajat ylittävässä henkilöliikenteessä
sekä äetojen antamatta jättämisestä ja seuraamusmaksun määräämisestä (rajaliikenteen
henkilötiedot)
6) vapaudenmenetysaikojen seuraamiseksi ja valvomiseksi sekä säilytysturvallisuuden
varmistamiseksi ja ulkomaalaisen säilöön ottamista koskevien säännösten noudattamisen
valvomiseksi tarpeelliset tiedot ulkomaalaislain (301/2004) nojalla ulkomaalaisen
säilöön ottamisesta (säilöön otettujen ulkomaalaisten tiedot).
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Rekistereiden henkilöllinen ulottuvuus ja talletettavat tiedot eroaisivat toisistaan. Myös tietojen
saamista ja luovutusta koskevat säännökset eroaisivat toisistaan. Päällekkäisyyksiä kuitenkin
kartoitetaan ja niitä pyritään poistamaan rekistereitä yhdistämällä kuten poliisin ja rajavartiolaitoksen
päällekkäisten tietojenkäsittelytarpeiden osalta tämän hallituksen esityksen yhteydessä esitetään.

Ehdotetun RVLHTLn 9 §:n 3 momentin 6 kohdassa säädetään tosin ulkomaalaisten säilöön
ottamista koskevien tietojen tallettamisesta lupa-ja valvonta-asioiden rekisteriin.
Ulkomaalaisrekisteristä annetussa laissa ei kuitenkaan mainita säilöön ottamista koskevista tiedoista
mitään vankilaan ottamista tai sieltä vapauttamista lukuun ottamatta. Säilöön otettuja ei tiettävästi
sijoiteta vankilaan. Lupa- ja valvonta-asioiden rekisteriin voitaisiin merkitä rajavartiolaitoksen
tiloihin sijoitetuista säilöön otetuista henkilöistä, joiden vapaudenmenetyksen
peruste ei ole rikosperusteinen. Merkinnät tehtäneen nykyisin samaan järjestelmään, kuin
pidätettyjen tiedot, mikä ei vapauden menetyksen peruste huomioon ottaen liene toivottavaa.

Säilöön otettujen ulkomaalaisten kohtelusta ja säilöönottoyksiköstä annetun lain (116/2002) 33 §:n
mukaan säilöön otettuja ulkomaalaisia koskevien tietojen käsittelyä varten on asukasrekisteri,
joka ei kuitenkaan soveltune rajavartiolaitoksen tiloihin sijoitettujen henkilöiden
säilytystietojen tallettamiseen alusta pitäen. Asukasrekisteriilä tarkoitetaan
maahanmuuttajien kotouttamisesta ja turvapaikanhakijoiden vastaanotosta annetun lain 37 §:n
mukaista henkilörekisteriä, johon saa kerätä ja tallettaa muun muassa: 1) säilöön otetun
ulkomaalaisen tunnistamiseksi tarvittavat tiedot, rekisterinpitäjän ja ulkomaalaisviraston antamat
asiakasnumerot sekä syntymäpaikkaa ja kansalaisuutta koskevat tiedot; sekä 2) tiedot siitä, milloin
ulkomaalainen on sijoitettu säilöcnottoyksikköön ja milloin hän on poistunut sieltä. Mainitun lain 34
§:ssä mainitaan muitakin pakolaisten, tilapäistä suojelua saavien ja turvapaikanhakijoiden
vastaanoton suunnittelua ja toteuttamista sekä kotouttamista varten tarkoitettuja henkilörekistereitä
(asukasrekisterin valtakunnallinen osarekisteri ja vastaanottokeskusten osarekisterit,
pakolaisrekisteri sekä kuntaanosoitusrekisteri). Näidenkin rekistereiden suhdetta
ulkomaalaisrekisteriin voisi olla aiheellista pohtia yhdessä työministeriön kanssa.

Kantola on kiinnittänyt huomiota myös RVLHTLn 28 §:ään, jonka 1 momentin 14 kohdassa
lienee tekninen virhe.

Vastaus: Säännös kuuluu johtolauseineen seuraavasti: rajavartiolaitos saa luovuttaa
rajavartiolaitoksen henkilörekistereistä salassapitosäännösten estämättä teknisen käyttöyhteyden
avulla tai konekielisessä muodossa tietoja, jotka ovat tarpeen:

14) Ulkomaalaisvirastolle ulkomaalaista, ulkomaalaisvalvontaa, kansalaisuutta, kansainvälistä
suojelua sekä ulkomaalaista koskevan lupa-asian käsittelyä varten.

Säännöksen taustalla on LRVLn 41 §:n 1 momentin 2 kohta, jonka mukaan rajavartiolaitos voi
luovuttaa rekistereistään tarpeelliset tiedot ulkomaalaisvirastolle ulkomaalaista, kansalaisuutta,
pakolaisuutta ja turvapaikkaa koskevien asioiden käsittelyä varten.

LRVL:n 41 §:n 1 momentin 2 kohdan voisi laajimman ilmaisunsa perusteella kiteyttää muotoon
"ulkomaalaista koskevan asian käsittelyä varten". Tämä ei olisi ulkomaalaisviraston tehtävien
laajuuteen nähden tyydyttävää. Ulkomaalaisvirasto pitää siitä annetun lain (156/1995) 2 §:n mukaan
ulkomaalaisrekisteriä minkä lisäksi se käsittelee ja ratkaisee ne ulkomaalaisia ja Suomen
kansalaisuutta koskevat asiat, jotka lailla tai asetuksella on säädetty sen tehtäviksi. Lisäksi
ulkomaalaisvirasto tuottaa toimialaansa koskevissa asioissa tietopalveluita ministeriöille ja muille
viranomaisille sekä kansainvälisille järjestöille. Henkilötietojen luovuttaminen esimerkiksi
yksilöimättömien tietopalvelujen tuottamiseksi ei täyttäne henkilötietolaissa säädettyä
suunnitelmallisuuden vaatimusta, minkä lisäksi käyttötarkoitussidonnaisuuden varmistaminen olisi
ilmeisesti mahdotonta. Tähän nähden kohdan 14 tulisi kuulua seuraavasti: 14)
Ulkomaalaisvirastolle ulkomaalaisia ja Suomen kansalaisuutta koskevien sellaisten
asioiden käsittelemistä ja ratkaisemista varten, jotka laiiia tai asetuksella säädetään
ulkomaalaisviraston tehtäviksi.



Kantola on kiinnittänyt huomiota ulkomaalaislain 12 §:n ehdotettuun muutokseen. Hänen
havaintonsa mukaisesti tulisi ulkomaalaislain 191 §:n 1 momentin 6 kohta kumota. Siinä säädetään
12 §:n 2 momentin mukaista rajanylityslupaa koskevasta valituskiellosta, joka säännösten siirtyessä
rajavartiolakiin kävisi ulkomaalaislaissa tarpeettomaksi.

Kantola on kiinnittänyt huomiota myös ulkomaalaislain 123 §:n muutosehdotukseen. Hänen
mukaansa rajavartiolaitoksen virkamies saattaa nykyisin ottaa ulkomaalaisen säilöön 48 tunniksi tai
sitä lyhyemmäksi ajaksi. Kantolan mukaan rajavartiolaitoksen virkamiehen toimivalta laajenisi.

Vastaus: asiaa käsittelevän viranomaisen on ulkomaalaislain 127 §:n mukaan määrättävä säilöön
otettu päästettäväksi heti vapaaksi, kun edellytyksiä säilössä pitämiselle ei enää ole. Säilöön
otettaessa ei siten voitane päättää esimerkiksi 48 tunniksi säilöön ottamisesta. Muutoksen
jälkeenkään henkilöä ei saisi pitää rajavartiolaitoksen tiloissa 48 tuntia kauempaa.
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Eduskunnan perustuslakivaliokunnalle

HALLITUKSEN ESITYS RAJAVARTIOLAITOSTA JA RAJAVYÖHYKETTÄ KOSKEVAN
LAINSÄÄDÄNNÖN UUDISTAMISEKSI (HE 6/2005 VP)

L Lausunnon kohde

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi laki rajavartiolaitoksen hallinnosta, rajavartiolaki ja laki
henkilötietojen käsittelystä rajavartiolaitoksessa. Uudella rajavartiolailla on tarkoitus kumota myös
vuonna 1947 perustuslainsäätämisjärjestyksessä säädetty rajavyöhykelaki (403/1947). Lisäksi esitykseen
sisältyy suuri joukko ehdotuksia liitännäislaeiksi. Kyse on siten mittavasta lainsäädäntöuudistuksesta,
joka asettaa reunaehtoja myös esitystä koskevan asiantuntijalausunnon laatimiselle. Mahdollisuudet
esityksen yksityiskohtaiseen arviointiin ovat näin mittavassa esityksessä tavanomaista vähäisemmät, mikä
on ongelmallista, sillä kyse on perusoikeusherkäs-tä lainsäädännön alasta.

Lakiehdotukset perustuvat osittain voimassa olevaan lakiin rajavartiolaitoksesta, josta eduskunnan
perustuslakivaliokunta on antanut lausunnon (PeVL 17/1998 vp). Tämän vuoksi ei ole tarpeen käsitellä
valtiosääntöoikeudelliselta kannalta niitä säännösehdotuksia, jotka säilyisivät nyt käsillä olevan esityksen
mukaan nykyisellään. Toisaalta on huomattava, että osa nykyisistäkin säännöksistä asettuu esityksessä
jossain määrin uuteen valoon, sillä esityksessä ehdotetaan rajavartiolaitoksen toimivaltaa alueellisesti
rajanneesta valvonta-alueesta luopumista.

Kokonaisuutena esitys merkitsisi rajavartiolaitoksen roolin vahvistamista sisäisen turvallisuuden alueella.
Rajavartiolaitos voisi nykyistä laajemmin huolehtia myös sellaisista valvontatehtävistä, jotka eivät
välittömästi liity rajavalvonta- ja rajatarkastustehtäviin. Rajavartiolaitoksen yhteistyömahdollisuuksia
poliisin kanssa parannettaisiin. Näiden muutosten myötä rajavartiolaitoksen toiminnassa painottuisivat
rajavalvonnan sijasta aikaisempaa enemmän poliisitehtävät. Suomessa perinteisesti sisäisestä
turvallisuudesta huolehtiminen on kuulunut siviilihallinnolle, erityisesti poliisitoimelle. Ulkoisesta
turvallisuudesta huolehtiminen on kuulunut puolustusvoimille, jonka osallistuminen sisäisen
turvallisuuden tehtäviin on ollut rajoitettua, ja se on perustunut si-viiliviranomaisten virka-avun
tarpeeseen. Rajavartiolaitoksen sotilaallinen organisointi on perustunut sen toiminnan läheiseen liityntään
puolustusvoimien toimintaan, ulkoisen turvallisuuden takaamiseen ja alueellisesta koskemattomuudesta
huolehtimiseen. Tämä peruslähtökohta muuttuu, kun rajavartiolaitoksen toimintaa suunnataan entistä
enemmän sisäisen turvallisuuden puolelle, kuten esityksessä ehdotetaan. Rajavartiolaitoksen sotilaallinen
järjestys ei sovellu hyvin yhteen poliisitehtävien hoidon kanssa. Vaihtoehtoinen tapa vastata uusiin
turvallisuushaasteisiin olisi säilyttää sisäisestä turvallisuudesta huolehtiminen edelleen ensisijaisesti
poliisin tehtävänä ja vahvistaa sen resursseja tässä tehtävässä. Näitä näkökohtia ei ole tuotu esille
esityksen perusteluissa.

Tässä asiantuntijalausunnossa ei ole ollut mahdollista ajan puutteen vuoksi arvioida ehdotettua lakia
henkilötietojen käsittelystä rajavartiolaitoksessa ja sen yhteensopivuutta perustuslain säännösten, erityisesti
perustuslain 10 §:n kanssa. Yleisesti mainitusta lakiehdotuksesta voidaan kuitenkin todeta, että siinä on otettu
varsin mekaanisella tavalla sääntelymallia henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetusta laista
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(761/2003). Näyttäisikin siltä, ettei valmistelussa ole juurikaan otettu huomioon poliisin ja rajavartiolaitoksen
tehtävien välistä eroa.

2. Laki rajavartiolaitoksen hallinnosta

Ehdotus laiksi rajavartiolaitoksen hallinnosta sisältää vastaavia säännöksiä rajavartiolaitoksen henkilöstön
asemasta kuin eduskunnassa parhaillaan käsiteltävänä oleva poliisilain muutosesitys poliisimiesten asemasta
(HE 26672004 vp). Tällaisia ovat ainakin lakiehdotuksen 18-22 §.

Lakiehdotus sisältää säännökset tasavallan presidentin päätöksenteosta sotilaskäskyasioissa (7-8 §).
Säännökset ovat yhdenmukaiset perustuslain 58.5 §:n vaatimusten kanssa. Ehdotetun hallintolain 3.3 §:ssä
säädetään valtioneuvostolle asetuksenantovaltuus rajavartiolaitoksen johtosuhteista. Vaikkakin
sotilaskäskyasioita koskevasta asetuksenantovaltuudesta säädetään laissa jäljempänä (.2 §), olisi lain 3.3 §:n
asetuksenantovaltuutta perusteltua rajata siten, ettei se sisällä tasavallan presidentin päätösvaltaan kuuluvia
sotilaskäskyasioita.

Rajavartiolaitoksen virkojen yleiseksi kelpoisuusvaatimukseksi ehdotetaan, että henkilön tulee olla
elämäntavoiltaan nuhteeton ja luotettava. Vaatimus liittyy henkilökohtaiseen vapauteen (PL 7 §) ja
yksityiselämän suojaan (PL 10 §). Yksityiselämän alueelle ulottuvan vaatimuksen hyväksyttävyyttä
perusoikeusrajoituksena voidaan perustella rajavartiolaitoksen tehtävillä ja niiden taustalla olevilla painavilla
yhteiskunnallisilla intresseillä. Lakiehdotuksen 10 §:ään sisältyvä sotilasvirkoja koskeva vaatimus
asevelvollisuuden suorittamisesta aseellisessa palveluksessa tai naisten vapaaehtoisessa asepalveluksessa
samoin kuin 10.3 §:ään sisältyvät, Ahvenanmaan kotiseutuoikeuteen perustuvat poikkeukset ovat perustuslain
6 §:n kannalta hyväksyttäviä.

Lakiehdotuksen 18 §:ssä säädetään rajavartiolaitoksen henkilöstön vaitiolo-oikeudesta. Vattiolo-oikeus
laajennettaisiin nykyisestä poiketen varsinaisen kuulemismenettelyn ulkopuolelle. Ehdotuksesta puuttuu
nykyiseen lakiin sisältyvä tuomioistuimen mahdollisuus määrätä tieto ilmaistavaksi vakavien rikosten
yhteydessä. Tältä osin ehdotus poikkeaa eduskunnassa käsiteltävänä olevasta poliisilakiehdotuksesta (HE
266/2004 vp). Perustuslain 21 §:ssä ja ihmisoikeussopimuksissa turvatut oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin
takeet edellyttävät, että tuomioistuimella on mahdollisuus määrätä tietyin edellytyksin vaitiolo-oikeudenkin
piiriin kuuluva tieto ilmaistavaksi.

Lakiehdotuksen 19 §:ssä rajoitetaan rajavartiomiesten mahdollisuuksia sivutoimiin nykyiseen verrattuna siten,
että kaikki palkalliset sivutoimet tulisivat luvanvaraiseksi. Lisäksi pykälän 2 momentissa kiellettäisiin
kokonaan sellaiset tehtävät, joihin liittyvät oikeudet tai velvollisuudet saattavat joutua ristiriitaan
rajavartiolaitokselle säädettyjen tehtävien kanssa. Kyse on perustuslain 18 §:ssä turvatusta
elinkeinonharjoittamisoikeudesta, jota koskevien rajoitusten tulee täyttää perusoikeuksien yleiset
rajoitusedellytykset. Ehdotettua rajoitusta voidaan perustella rajavartio-miehiä (joista osa on myös
sotilasvirassa) lainvalvontaviranomaisina koskevalla korostetulla tarpeella turvata luottamus tasapuolisuuteen
(vrt. tuomarien ja tuomioistuinten esittelijöiden sivutointen luvanvaraisuus, josta on säädetty valtion
virkamieslain 18.1 §:ssä). Ehdotettu 19 § jättää kuitenkin epäselväksi, onko tarkoitus edelleen soveltaa muilta
osin valtion virkamieslain 18 §:n säännöksiä. Säännösten olisikin perusteltua täydentää tältä osin, sillä
elinkeinovapauden perusoikeusluonne edellyttää luvanvaraisuuden ja viranomaisten harkintavallan
tarkkarajaista sääntelyä. Rajavartiolaitoksen alueellisesta toimivallasta luopuminen saattaa myös vaikuttaa ny-
kyisten sivutoimien uudelleen arviointiin, minkä vuoksi lain 35 §:n siirtymäsäännös on erityisen tarpeellinen.

Lakiehdotuksen 20 §:ssä säädetään rajavartiomiehen käyttäytymisvelvoitteesta, joka ulottuu myös hänen
yksityiselämäänsä. Ehdotus liittyy siten henkilökohtaiseen vapauteen ja yksityiselämän suojaan.
Rajavartiomiesten tehtävät sekä pykälän 2 momentin rajaus huomioon ottaen ehdotus ei vaikuta
lakiehdotuksen säätämisjärjestykseen.

Yksityiselämän suojaan sekä henkilökohtaiseen vapauteen ja koskemattomuuteen puuttuu myös
lakiehdotuksen 22 §:ssä säädetään rajavartiolaitoksen sotilasvirassa palveleville virkamiehille ja
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rajavartiomiehille velvollisuus ylläpitää työtehtäviensä edellyttämää kuntoa ja ammattitaitoa. Pykälä sisältää
myös asetuksenantovaltuuden eri työtehtävien edellyttämästä kunnon tasosta ja kuntotestien järjestämisestä.
Perusteluista ei käy ilmi, millaisia vaatimuksia näistä asioista on tarkoitus asetuksella säätää. Ehdotus jättää
myös epäselväksi, mitä ammattitaidon ylläpitämisellä tarkoitetaan. Pykäläehdotus jättää avoimeksi kunnon ja
ammattitaidon ylläpitovelvoitteen laiminlyönnin seuraamukset, vaikka perusteluissa viitataankin siihen, että
laiminlyönti voi johtaa siirtymiseen muihin rajavartiolaitoksen tehtäviin. Perusoikeuksien rajoittamista
koskeva suhteellisuusvaatimus edellyttää, että tällaisen henkilöstä itsestään johtuvan siirron tulisi perustua
olennaiseen laiminlyöntiin, vaikkakin rajavartiolaitoksen virkamiehellä on lakiehdotuksen 14 §:n mukaan
velvollisuus siirtyä toiseen virkaan tai tehtävään.

Lakiehdotuksen 21 §:n säännökset rajavartiomiesten hälytysvalmiudesta ja muiden rajavartiolaitoksen
virkamiesten palvelukseen saapumisesta erityisen määräyksen perusteella ovat tarpeellisia rajavartiolaitoksen
tehtävien kannalta, ja niille on siten osoitettavissa perusoikeusjärjestelmän kannalta hyväksyttävät perusteet.

Lakiehdotuksen 27 §:ssä säädetty palvelussitoumus on valtiosääntöoikeudellisesti arvioiden pe-
rusoikeusrajoitus, joka kohdistuu perustuslain 7.1 §:ssä turvattuun henkilökohtaiseen vapauteen ja 18.1 §:ssä
turvattuun oikeuteen hankkia toimeentulonsa valitsemallaan työllä, ammatilla tai elinkeinolla.
Palvelussitoumusjärjestelmän hyväksyttävyyttä perusoikeusjärjestelmän kannalta voidaan perustella sillä, että
rajavartiolaitoksen virkamiesten opiskelu on palkallista viranhoitoa. Lisäksi palveluvelvoite määritellään
laissa kestoltaan, sisällöltään ja taloudellisilta ehdoiltaan. Ehdotusta tulisi kuitenkin vielä täydentää
korvausvelvollisuutta koskevilla oikeusturvajärjeste-lyillä (ks. PeVL 13/2001 vp).

3. Rajavartiolaitoksen toiminnan alueellinen kohdentuminen

Rajavartiolakiehdotuksen 4 §:n mukaan rajavartiolaitoksen nykyisestä alueellisesti rajatusta toimivallasta
luovuttaisiin. Pykälän mukaan rajavartiolaitos toimisi "siellä, missä se on rajajär-jestyksen tai
rajaturvallisuuden ylläpitämiseksi taikka rajavartiolaitokselle säädettyjen sotilaallisten
maanpuolustustehtävien suorittamiseksi perusteltua... Muualla rajavartiolaitos toimii vain, jos se on tarpeen
sen lakisääteisen tehtävän loppuun saattamiseksi tai virka-avun antamiseksi." Säännöksessä käytetyt,
rajavartiolaitoksen toimivaltaa rajaavat käsitteet 'rajajärjestyksen ylläpitäminen' ja rajaturvallisuuden
ylläpitäminen' on määritelty lakiehdotuksen 2 §:n 5 ja 6 kohdassa. Erityisesti 'rajaturvallisuuden
ylläpitäminen' on toimivaltaa sääntelevänä käsitteenä kovin väljä. Tämä on ongelmallista niiden
rajavartiolaitoksen tehtäviä ja toimivaltuuksia koskevien säännösten osalta, jotka eivät suoranaisesti kytkeydy
rajatarkastuksiin ja rajavalvontaan.
Esimerkiksi kiireellisiä yleisen järjestyksen ja turvallisuuden poliisitehtäviä koskeva lakiehdotuksen 21 § sekä
terrorismin torjuntaa ja muita erityistilanteita koskeva 22 § laajentaisivat rajavartiolaitoksen poliisitehtävät
koko valtakunnan alueelle.

Perustuslakivaliokunta totesi käsitellessään hallituksen esitystä laiksi rajavartiolaitoksesta (PeVL 17/1998 vp),
että lakiin sisältyvien perusoikeusrajoitusten välttämättömyys- ja tarkkara-jaisuusvaatimuksiin liittyy
toimivaltuuksien alueellinen käyttöala. Tuolloin käsittelyssä olleen esityksen mukaan rajavartiolaitoksen
valvonta-alueeseen olisi kuulunut koko Lapin läänin alue, ja valiokunta vaatikin säännösten täsmentämistä
juuri poliisitehtävien suorittamista koskevan laajan valtuuden vuoksi. Valiokunta kiinnitti huomiota myös
eräissä muissa kohdin tarpeeseen täsmentää sellaisia toimivaltuuksia, jotka olisivat ulottaneet
rajavartiolaitoksen toimivaltaa valvonta-alueen ulkopuolelle. Nämä säännökset eivät kuitenkaan
muodostuneet esityksessä säätä-misjärjestyskysymyksiksi.

Esityksessä ei osoiteta kovin selkeästi niitä pääsyitä, jotka perustelevat alueellisesti rajatusta toimivallasta
luopumista. Esityksessä viitataan lähinnä joihinkin yksittäisiin alueellisesta toimivallasta johtuviin käytännön
ongelmatilanteisiin. Luopumisen syyt näyttäisivät kuitenkin liittyvän ennen muuta Schengenin säännöstöön,
vapaan liikkuvuuden alueeseen ja sen laajenemiseen, jotka eivät vielä olleet välittömässä näköpiirissä
säädettäessä nykyistä rajavartiolakia. Schengenin säännöstön myötä myös poliisi-, tulli- ja
rajavartioviranomaisten yhteistyön tarve on kasvanut aikaisemmasta voimakkaasti. Rajavartiolaitoksen
tehtävät mm. rajat ylittävän rikollisuuden torjunnassa liittyvät sellaisiin painaviin yhteiskunnallisiin



intresseihin, joilla voidaan perustella perusoikeusrajoitusten hyväksyttävyyttä. Rajavartiolaitoksen
alueellisesta toimivallasta luopumisen hyväksyttävyyttä on kuitenkin arvioitava valtuuskohtaisesti niiden
toimivaltasäännösten osalta, joita ei ole sidottu rajanylityspaikkaan. Tämä arviointi esitetään jäljempänä.

Rajavartiolakiehdotuksen 12 § sisältää valtioneuvostolle osoitetun asetuksenantovaltuuden raja-
tarkastustehtävien jakamisesta rajavartiolaitoksen, poliisin ja tullin kesken rajanylityspaikoilla. Säännöksestä
ei ole laadittu yksityiskohtaisia perusteluja, joten jää epäselväksi, millaisia asioita valtioneuvoston asetuksessa
on ajateltu säädettäväksi. Ehdotetussa muodossaan asetuksenantovaltuus on perusteettoman avoin.

Rajavartiolakiehdotuksen 13.3 §:n mukaan rajanylityslupaa koskevaan päätökseen, jolla hakemus hylätään tai
jolla lupa peruutetaan taikka jolla lupaehtoja muutetaan, ei saisi hakea muutosta. Valituskielto on tässä
tapauksessa perustuslain 21 §:n kannalta hyväksyttävä, sillä kyse ei ole sellaisesta oikeudesta, joka edellyttäisi
oikeutta muutoksenhakuun perustuslain 21 §:n vaatimalla tavalla.

Rajavartiolakiehdotuksen 16 § sisältää uuden menettelyn rajanylityspaikan väliaikaisesta sulkemisesta, jonka
mukaan olisi mahdollista sulkea rajanylityspaikka määräajaksi tai toistaiseksi eräiden vakavien uhkien
torjumiseksi. Säännös mahdollistaisi periaatteessa myös useiden tai jopa kaikkien rajanylityspaikkojen
samanaikaisen sulkemisen. Pykälän 2 momentin perusteella näyttäisi myös olevan mahdollista estää Suomen
tai muun kuin vapaata liikkuvuutta koskevan yhteisön lainsäädännön piiriin kuuluvan maan kansalaista
lähtemästä maasta. Säännösehdotus on liian avoin liikkumisvapautta koskevan perustuslain 9.2 §:n kannalta,
jonka mukaan jokaisella on oikeus lähteä maasta. Kyseinen momentti sisältää kvalifioidun lakivarauksen
niistä perusteista, joilla maasta lähtemistä voidaan rajoittaa ja joista mikään ei sovellu nyt käsillä olevaan ti-
lanteeseen. Lakiehdotuksen 16 §:ää tulisikin tarkistaa lisäyksellä oikeudella lähteä maasta tällaisissakin
tilanteissa. Tämä tarkistus on edellytys lakiehdotuksen käsittelemiselle tavallisessa säätämisjärjestyksessä.
4. Poliisitehtavien laajentaminen

Esityksessä laajennetaan merkittävästi rajavartiolaitoksen poliisitehtäviä ja esitutkintatehtäviä.
Rajavartiolakiehdotuksen 20 §:n mukaan rajavartiolaitos huolehtii yleisen järjestyksen ja turvallisuuden
ylläpitämisestä rajanylityspaikoilla silloin, kun poliisi on estynyt sitä tekemästä. Rajavartiomiehellä olisi tässä
valvontatyössä poliisilain 14, 16 ja 18 §:n valtuudet. Alueellisen rajauksen ja sisällöllisesti rajoitettujen
valtuuksien perusteella järjestely on perusoikeusrajoitusten kannalta hyväksyttävä ottaen huomioon myös sen,
ettei jo muutenkin niukkojen poliisiresurssi-en sijoittaminen rajanylityspaikoille (joissa rajanylitystä valvoo
nykyisin rajavartiolaitos) ole tarkoi tuksenmukai sta.

Rajavartiolakiehdotuksen 21.1 §:n säädetään rajavartiolaitoksen tehtävästä hoitaa poliisimiehen pyynnöstä
kiireellisiä yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämiseen kuuluvia poliisitehtäviä, joita poliisi ei voi
viipymättä suorittaa. Voimassa olevassa laissa tämä tehtävä on rajattu alueellisesti rajavartiolaitoksen
valvonta-alueeseen. Lakiehdotuksen mukaan tehtävä olisi alueellisesti rajaamaton. Lisäksi pykälän 2
momentin mukaan rajavartiolaitos voisi suorittaa kiireellisiä yleisen järjestyksen ja turvallisuuden
ylläpitämiseen kuuluvia poliisitehtäviä ilman poliisin pyyntöäkin tiettyjen, laissa säädettyjen edellytysten
rajoissa. Tarve tehtävän hoitamiseen on laissa kytketty rajavartiolaitoksen omaan muuhun toimintaan. Lisäksi
edellytetään, että kyse on terveyden tai omaisuuden turvaamisen edellyttämästä viivytyksetöntä toimintaa
vaativasta tehtävästä. Tällaiset rajavartiolaitoksen oma-aloitteiset poliisitehtävät edellyttäisivät myös il-
moitusta poliisille ja velvollisuutta keskeyttää toimenpide poliisimiehen pyynnöstä. Näiden seikkojen
perusteella tehtävän rajaus on perusoikeusrajoitusten kannalta hyväksyttävä huolimatta alueellisen
toimivaltarajauksen puuttumisesta.

Myöskään lakiehdotuksen 22 §:n tehtävät eivät vaikuta esityksen käsittelyjärjestykseen edellyttäen, että
rajavartiolaitoksen henkilöstö toimii tehtävissä poliisin johdon alaisuudessa. Pykälän epäselvää ilmaisua
"poliisin käyttöön" olisi tässä tarkoituksessa perusteltua täydentää. Toisaalta esityksessä jää epäselväksi, mikä
on pykälän suhde virka-apua koskeviin säännöksiin. Pykälän 1 momentista tulisi poistaa maininta 'liikenteelle
esteenä olevan' väkijoukon hajottamisesta. Perustuslain 13 §:ssä turvatun kokoontumisvapauden
käyttämisestä säädetään kokoontumisiaissa (530/1999), joka säätää perusteet yleisen kokouksen ja
yleisötilaisuuden hajottamiseen. Pelkästään liikenteen esteenä oleminen ei muodosta kokoontumislain
mukaan perustetta yleisen kokouksen tai yleisötilaisuuden keskeyttämiselle.



17

Lakiehdotuksen 21 ja 22 §:ssä säädetyissä tehtävissä rajavartiomiehet käyttäisivät lakiehdotuksen 33 §:n
mukaan poliisilain 2 luvussa poliisimiehelle säädettyjä toimivaltuuksia, jotka ovat osittain päällekkäiset
rajavartiolakiin ehdotettujen valtuuksien kanssa. Nämä poliisivaltuudet yhdistettynä edellä mainittuihin
poliisitehtäviin ja tässä lausunnossa myöhempänä käsiteltäviin rikosten esitutkintatehtäviin muuttavat
rajavartiolaitoksen luonnetta sisäisestä turvallisuudesta vastaavan viranomaisen suuntaan.
Perustuslakivaliokunta edellytti käsitellessään esitystä poliisilain muuttamisesta (PeVL 5/1999 vp), että
poliisimiehen toimivaltuudet rajatarkastukseen ja tul-litoimenpiteisiin on sidottavia nimenomaisiin
lainsäännöksiin, ei vain yleisiin lakiviittauksiin. Tämä oli valiokunnan mukaan edellytys esityksen käsittelylle
tavallisessa lainsäätämisjärjestyksessä. Myös käsillä olevassa esityksessä toimivaltuuksien sääntely jää
puutteelliseksi perusoike-usrajoituksen tarkkarajaisuus- ja täsmällisyysvaatimuksen kanssa. Rajavartiomiehen
toimivaltuudet muodostuvat hyvin päällekkäisiksi, sillä poliisilain 2 luku sisältää useita sellaisia valtuuksia,
jotka rajavartiomiehellä jo olisi ehdotetun rajavartiolain mukaan. Tällaista päällekkäisyyttä voidaan osoittaa
ainakin poliisilain 10 §:n (henkilöllisyyden selvittäminen ja kiinniotto-oikeus), 10a §:n (rajatarkastus ja
tullitoimenpiteet), 12 §:n (etsintäkuulutetun kiinniottaminen),
21 §:n (kulkuneuvon pysäyttäminen ja siirtäminen), 22 §:n (turvallisuustarkastus), 23-24 §:n (vaarallisten
esineiden ja aineiden haltuunotto), 26 §:n (poliisimiehen käskyvalta) ja 27 §:n (voimakeinojen käyttö) kanssa.
Rajavartiomiesten toimivaltuuksia poliisi tehtävissä on tarkennettava siten, että perusteettomat
päällekkäisyydet valtuuksissa poistuvat ja että rajavartiomiehellä osoitetaan vain sellaiset valtuudet, jotka ovat
välttämättömiä rajavartiolaitokselle säädettävien poliisitehtävien hoidossa. Lakiehdotuksen 33 §:n
tarkistaminen on edellytys lain käsittelylle tavallisessa lainsäätämisjärjestyksessä.

Lakiehdotuksen 23 §:n 2 momentissa säädetään rajavartiolaitoksen erityisestä, turvamiesten asettamista
tietyissä tilanteissa tarkoittavasta turvaamistehtävästä, joka kuuluu perustelujen mukaan jo nykyisin
käytännössä rajavartiolaitoksen tehtäviin. Säännökseen sisältyvien suojelukohteiden joukosta tulisi poistaa
rajavartiolaitoksen virkamiehet, sillä ei ole osoitettavissa mitään sellaista erityistä syytä, joka perustelisi
ehdotetun kaltaista turvamiessuojelua näiden henkilöiden osalta.

5. Rikosasioiden käsittely

Rajavartiolakiehdotuksen 41-48 §:ssä säädetään rajavartiolaitoksen toimivallasta rikosten ennalta estämisessä
ja esitutkinnassa. Rajavartiolaitoksen tutkittavaksi kuuluvien rikosnimikkeiden joukko laajenee ja
vakavuusaste nousee. Samoin myös pidättämiseen oikeutettujen rajavartiolaitoksen virkamiesten piiri
suurenee. Lakiehdotuksen 41-42 §:ssä säädetyt toimivaltuuksien rajaukset eivät ole ongelmallisia perustuslain
kannalta. Rikosten esitutkinta sisältää perusoikeuksiin keskeisesti kohdistuvia toimivaltuuksia, mikä
edellyttää selkeää toimivaltasääntelyä eri esitutkintaviranomaisten osalta. Perustuslakivaliokunta kiinnitti jo
voimassa olevasta rajavartiolaista antamassaan lausunnossa huomiota siihen, että laista tulisi ehdotettua
täsmällisemmin selvitä, minkä perusteiden mukaan esitutkinta kuuluu jo rajavartiolaitokselle tai poliisille tai
muulle viranomaiselle (PeVI 17/1998 vp). Nyt käsillä olevassa lakiehdotuksessa toimivaltarajat näyttävät
entisestään hämärtyvän (43-44 §). Erityisesti ehdotetun 44 §:n mahdollistama viranomaisten keskinäinen
sopiminen esitutkinnan tekemisestä yksittäistapauksessa on ongelmallinen sekä perusoikeusjärjestelmän että
perustuslain 2.3 §:n oikeusvaltiollisen periaatteen kanssa (ks. viranomaisten sopimusperusteisista
toimivaltajärjestelyistä esim. PeVL 11/2002 vp). Jotta lakiehdotus voidaan käsitellä tavallisessa
lainsäätämisjärjestyksessä, tulee 44 §:stä poistaa viittaukset ja mahdollisuudet tällaiseen sopimismenettelyyn.

6. Omaisuudensuojaan ja liikkumisvapauteen puuttuvat valtuudet

Liikkumisvapautta rajoittavat rajavartiomiehen valtuudet kulkuneuvon pysäyttämiseen, siirtämiseen ja
liikenteen ohjaamiseen laajenisivat nykyisestä rajavartiolakiehdotuksen 38 §:n mukaan. Valtuudesta poistuu
alueellinen rajaus, johon perustuslakivaliokunta viittasi nykyistä lakia koskeneessa lausunnossaan (PeVL
17/1998 vp). Perusoikeusrajoituksen tarkkarajaisuusvaatimuk-sen vuoksi pykälästä tulisi poistaa
toimivaltuuden laajennus 'tai välttämätöntä rajavartiolaitokselle säädetyn muun tehtävän suorittamiseksi' (jos
rajavartiolakiehdotuksen 33 §:ää ei tarkenneta edellä kuvatulla tavalla). Rajavartiolaitoksen poliisitehtävissä



rajavartiomiehellä olisi vastaavat valtuudet poliisilain 21 §:n nojalla, ja muissa rajavartiolaitoksen tehtävissä
kyseinen valtuus ei olisi välttämätön.
Omaisuuden suojaa rajoittava lakiehdotuksen 39 §:ssä säädetty oikeus liikkua toisen kiinteistöllä laajenee
myös alueellisesti, mutta säännökseen otettu uusi rajaus liikkumisesta pihapiirissä ja siihen rinnastettavalla
erityiseen käyttöön varatulla alueella rajaa valtuutta siten, ettei se vaikuta lakiehdotuksen säätämisj
ärjestykseen.

Lakiehdotuksella on tarkoitus kumota voimassa oleva, perustuslainsäätämisjärjestyksessä säädetty
rajavyöhykelaki ja siirtää tarpeelliset säännökset uuden rajavartiolain 7 lukuun. Vuonna 1947 säädetyn
rajavyöhykelain esityöt eivät yksiselitteisesti osoita niitä perustuslakien säännöksiä, joista lain katsottiin
poikkeavan. Ehdotetun rajavartiolain 7 luvun säännöksissä asetetaan perusoikeuksia koskevia rajoituksia
rajavyöhykealueella. Nämä rajoitukset liittyvät erityisesti omaisuudensuojaan, liikkumisvapauteen ja
elinkeinovapauteen sekä perustuslain 80 §:ään. Ra-javyöhykealueen perustaminen liittyy Suomen alueellisen
koskemattomuuden valvontaan, Suomen täysivaltaisuuden turvaamiseen ja kansainvälisen oikeuden
vaatimuksiin, joita on tällaisessa perusoikeusyhteydessä pidettävä hyväksyttävänä painavana
yhteiskunnallisena intressinä (PeVL 21/2000 vp).

Rajavyöhyke ei saa lakiehdotuksen 49 §:n mukaan olla leveämpi kuin mitä rajavalvonnan suorittaminen
välttämättä edellyttää. Rajavyöhyke perustettaisiin ehdotuksen mukaan sisäasiainministeriön asetuksella.
Ehdotettu muodostamismenettely on sopusoinnussa perusoikeusrajoituk-silta vaadittavan lakitasoisen
sääntelyn sekä tarkkarajaisuus-ja täsmäliisyysvaatimuksen kanssa, koska rajavyöhykealueen muodostaminen
on 49 §:ssä sidottu asetuksenantajaa riittävästi ohjaaviin edellytyksiin (PeVL 21/2000 vp).
Asetuksenantovalta tulisi pykälässä kuitenkin osoittaa valtioneuvostolle sisäasiainministeriön sijasta asian
yleisen merkittävyyden ja perusoikeuskyt-kentöjen vuoksi (vrt. aluevalvontakin 16 §).

Lakiehdotuksen 50-51 §:ssä säädetyt rajoitukset on osoitettu riittävän täsmällisesti ja tarkkara-jaisesti.
Lakiehdotuksen 52-54 § sisältää säännökset eräiden toimintojen luvanvaraisuudesta rajavyöhykkeellä ja niitä
koskevasta lupamenettelystä. Lakiehdotuksen 53.2 §:ää tulisi täsmentää siten, että säännöksessä mainittaisiin,
mistä asioista rajavyöhykelupaan voidaan liittää lupaehtoja. Samoin lakiehdotuksen 57.2 §:ssä säädettyä
viranomaisen määräystenantovaltaa tulisi täsmentää rajauksilla siitä, mistä asioista määräyksiä voidaan antaa.
Lakiehdotus ei sisällä lainkaan säännöksiä kielloista tai luvanvaraisuudesta aiheutuvan mahdollisen haitan tai
vahingon korvaamisesta. Tämä on ongelmallista erityisesti perustuslain 15 §:ssä turvatun omaisuudensuojan
kannalta. Voimassa olevaan rajavyöhykelainsäädäntöön ei esimerkiksi näyttäisi sisältyvän kieltoa aitojen ja
vastaavien rakennelmien rakentamisesta 50 metriä lähemmäksi rajaviivaa, joten olisi mahdollista, että
lakiehdotuksen 59.2 §:n valtuuden nojalla tällaiset rakennelmat voitaisiin määrätä purettaviksi ehdotetun lain
voimaan tultua. Lakiehdotusta tulisi täydentää haitan ja vahingon korvaamista koskevilla säännöksillä siten,
että omistaja tai haltija saisi käyvän hinnan mukaisen korvauksen (vrt. PeVL 21/2000 vp ja aluevalvontakin
41 §). Tämä on edellytys lakiehdotuksen käsittelylle tavallisessa lainsäätämisjärjestyksessä. Lisäksi
lakiehdotuksen 60 §:ssä tulisi nimenomaisesti turvata lupamenettelyyn liittyvä muutoksenhakuoikeus.
Tämäkin asia vaikuttaa lakiehdotuksen säätämisjärjestykseen.

7. Kotirauhaa ja yksityiselämää koskevat valtuudet

Rajavartiolakiehdotuksen 29 §:ssä säädetään uudesta toimivaltuudesta automaattiseen tunnistamiseen
rajanylityspaikalla. Myös lakitekniseriä käsitteenä automaattinen tunnistaminen on ilmeisesti uusi.
Toimivaltuuden alueellinen rajaus on perustuslain 10 §:ssä turvatun kotirauhan ja yksityiselämän suojan
kannalta ongelmaton (k->. PeVL 16/2004 vp), vaikkakin pykälän 1 momentin ilmaisu 'muualla kuin
vakituiseen asumiseen käytetyssä tilassa' olisi asianmukaista muuttaa muotoon 'muualla kuin kotirauhan
piiriin kuuluvassa tilassa'. Muutoin säännöksen merkitys ja suhde lakiehdotuksen 31 §:ssä säädettyyn
tekniseen valvontaan jää epämääräiseksi. Pykälän yksityiskohtaisissa perusteluissa ei selosteta automaattiseen
tunnistamiseen liittyviä kysymyksiä juuri lainkaan; sitä vastoin esityksen säätämisjärjestysperusteluissa asiaa
käsitellään laveasti ja todetaan automaattisen tunnistamisen jo olevan käytössä poliisilain 29 §:n nojalla.
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Lakiehdotuksen 31 §:ssä ehdotetaan säädettäväksi nykyistä laajemmista oikeuksista tekniseen valvontaan.
Perusoikeusrajoitusten tarkkarajaisuuden vuoksi pykälässä käytetty epämääräinen ilmaisu 'rajan tuntumassa',
jota ei ole perusteluissa lainkaan avattu, tulisi korvata täsmällisem-mällä ilmaisulla (esim. lakiehdotuksen 2
§:ssä määritelty 'rajavyöhyke' tai 'rajakaista'). Pykälästä on jätetty pois voimassa olevan lain rajaukset niistä
edellytyksistä tai tarkoituksista, joihin teknistä valvontaa saa käyttää. Tämä on ongelmatonta, jos
rajavartiolaitoksen tekniseen valvontaan sovelletaan poliisilain 29 §:ssä säädettyjä edellytyksiä.

Henkilöllisyyden selvittämistä ja kiinniottoa koskeva toimivaltuus ehdotetaan lain 36 §:ssä laajennettavaksi
kaikkiin rajavartiolaitoksen tehtäviin kuuluvaksi. Voimassa olevassa laissa valtuus rajautuu valvonta-alueella
tapahtuvaan rajavalvontaan tai rajatarkastukseen. Ehdotettu valtuus on esimerkki siitä päällekkäisyydestä,
joka muodostuu rajavartiolaissa säädettyjen toimivaltuuksien ja muussa lainsäädännössä, erityisesti
poliisilaissa, säädettyjen valtuuksien välillä, joita sovellettaisiin rajavartiolaitoksen toimintaan. Tällaista
päällekkäisyyttä ei voida pitää asianmukaisena eikä hyvin yhteensopivana perusoikeusrajoituksia koskeva
tarkkarajaisuuden vaatimuksen kanssa.

8. Henkilökohtaista vapautta ja koskemattomuutta rajoittavat valtuudet

Lakiehdotuksen 61.1 §:n viittaussäännöksen mukaan vapautensa menettäneen henkilön kohteluun sovelletaan
rajavartiolaitoksessa, mitä tutkintavankeudesta annetussa laissa (615/1974) säädetään. Saman pykälän 2
momentin mukaan päihtyneiden käsittelyyn sovelletaan lakia päihtyneiden käsittelystä. Mainitut, jo
vanhentuneet lait eivät ole kaikilta osin yhdenmukaisia perustuslain perusoikeussäännösten ja perustuslain 80
§:n kannalta. Viittausten ongelmallisuus poistuu mainittujen lakien vireillä olevien uudistusten myötä.
Vankeuden täytäntöönpanoa ja tutkintavankeuden toimeenpanoa koskeva kokonaisuudistus on parhaillaan
eduskunnan käsiteltävänä (HE 263/2004 vp), mutta poliisin säilyttämien henkilöiden kohtelua koskevan
lainsäädännön uudistaminen on vielä valmisteltavana sisäasiainministeriössä.

Henkilökohtaisen vapauden ja koskemattomuuden kannalta merkittäviä uusia toimivaltuuksia sisältyy
rajavartiolakiehdotuksen 67-70 §:ään, joissa säädetään rajavartiolaitoksen toimitiloja tai aluetta koskevasta
turvatarkastuksesta. Ehdotetun 67.2 §:n mukaan myös muu kuin rajavar-tiomies voisi tehdä turvatarkastuksen.
Turvatarkastajana toimiva, poliisin hyväksymä henkilö ei välttämättä olisi virkamiesasemassa.
Turvatarkastajalla olisi oikeus voimakeinojen käyttöön ehdotetun 70.2 §:n perusteella. Tämä on ongelmallista
perustuslain 124 §:n ja perustuslakivaliokunnan aikaisemman tulkintakäytännön kannalta, joiden mukaan
merkittävää julkisen vallan käyttöä voidaan osoittaa vain viranomaiselle ja merkittävänä julkisen vallan
käyttönä on pidetty juuri itsenäiseen harkintaan perustuvaa voimakeinojen käyttöä (ks. HE 1/1998 vp s. 179
sekä esim. PeVL 1/1994 vp, PeVL 2/1999 vp, PeVL 20/2002 vp ja PeVL 16/2004 vp). Lakiehdotuksen 70.2
§:ää tulisi muuttaa siten, että turvatarkastajalta poistettaisiin oikeus voimakeinojen käyttöön. Tämä on
edellytys lakiehdotuksen käsittelemiselle tavallisen lain säätämisjärjestyksessä. Muilta osin ehdotetut
säännökset ovat valtiosääntöoikeudellisesti ongelmattomia.
Lakiehdotuksen 71 §:n valtuudet liittyvät henkilökohtaiseen vapauteen ja liikkumisvapauteen. Ehdotetut
säännökset liikkumisrajoituksista ja kiinniotto-oikeudesta ovat valtiosääntöoikeudelli-sesti ongelmattomat.
Liikkumiskiellon rikkomisesta ei ilmeisesti ole ajateltu rangaistavaksi teoksi, sillä lakiehdotuksessa ei ole
asiasta säännöksiä. Sisäasiainministeriön asetuksessa rangaistavuudesta ei voida säätää perustuslain 8 §:ssä
säädetyn rikosoikeudellisen legaliteettiperiaat-teen vuoksi (ks. PeVL 21/1997 vp ja PeVL 5/1999 vp)

9. Säätämisjärjestys

Tässä lausunnossa ei ole ollut mahdollista arvioida kaikkia esitykseen sisältyviä lakiehdotuksia. Tämän
vuoksi säätämisjärjestyskannanotto koskee ainoastaan lakia rajavartiolaitoksen hallin-nostaja rajavartiolakia.

Esityksen 1. lakiehdotus voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä.



Esityksen 2. lakiehdotus voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä, jos sen 16 §:stä, 33 §:stä, 44
§:stä, 51-52 §:ään liittyvästä korvausvelvollisuudesta, 60 §:stä ja 70 §:n 2 momentista tehdyt
valtiosääntöoikeudelliset huomautukset otetaan asianmukaisesti huomioon.



LS/PeV/HE 6/2005/IS

Herra puheenjohtaja

Hallituksen esitys rajavartiolaitosta ja rajavyöhykettä koskevan lainsäädännön
uudistamiseksi sisältää runsaasti liittymäkohtia perusoikeusjärjestelmään. Ongelmat ovat
vanhastaan tuttuja. Vuoden 1995 perusoikeusuudistuksen ajan ensimmäisissä lausunnoissa
vakiinnutettiin tulkintasäännöt, jotka ovat edelleen sovellettavina. Tuolloin käsiteltiin poliisin
toimivaltuuksia. Pääosin kysymyksessä olivat samat toimivaltuudet, joita nyt esitetään
säädettäviksi ra-javartiomiehille.

Perustuslakivaliokunta korosti, että poliisin toimivaltuudet puuttua ihmisten vapauteen
ja fyysiseen koskemattomuuteen sekä voimakeinojen käyttämiseen ovat erityisen tyypillisiä
poliisin toimivallan sääntelyn perusoikeusprob-lematiikalle. Lähtökohtana oli tuolloin, että
toimivaltuuksia voitiin antaa, mutta edellytyksin, että poliisilla on riittävä erityiskoulutus
näihin tehtäviin.

Nyt käsillä olevassa hallituksen esityksessä laajennetaan näitä toimivaltuuksia
rajavartiomiesten suuntaan. Esityksen valtiosääntöproblematiikkaa voisi ehkä yksinkertaistaa
ajattelemalla, että kysymyksessä on suuriin piirtein sama asia kuin poliisien lukumäärän
lisääminen usealla tuhannella hengellä. Lähtökohtaisesti ja hallituksen esityksessä
perusteellisesti selostetuista syistä tämä on ihmisten yleisen perusoikeiissuojauksen ja
turvallisuuden näkökulmasta myönteinen seikka.

Yleisesti ottaen hallituksen esityksessä säännellyt uudet ja lisätyt toimivaltuudet on
kirjoitettu samalla tekniikalla, jota on käytetty poliisilainsäädän-nön muutosten yhteydessä.
Sekä poliisi että rajavartiolaitos kuuluvat sisäasiainministeriön toimivallan puitteisiin. Esillä
olevan hallituksen esityksen valmistelijat ovat huolellisesti syventyneet poliisia tarkoittaneista
säännöksistä annettuihin lukuisiin perustuslakivaliokunnan lausuntoihin. Toimivaltamäärit-
tely rajavartioniiehiä tarkoittaen on kirjoitettu perustuslakivaliokunnan hyväksymien
poliisivaltuusmuotoilujen pohjalta. Voidaan lisäksi panna merkille, että eräitä poliisin
toimivaltuuksia (jotka erityisen voimakkaasti rajoittavan perusoikeussuojaa rikostutkinnassa)
ei rajavartijoille esitetä. Niitä ovat salakatselu-ja—kuuntelutoimivaltuudet, valeostot ja
soluttautuminen rikollisjärjestöihin.

Rajavartiomiehille tarkoitetut toimivaltuudet ovat vakiintuneiden mallien mukaisia ja
tästä syystä näköjään valtiosääntöoikeudellisesti ongelmattomia. Valtiosääntöoikeudellinen
perusongelma on koulutusnäkökulma huomioon ottaen se, saavatko rajavartiomiehet riittävän
koulutuksen voimakeinojen käyttämiseen ja esitutkintaan. Jos näet koulutus ei ole riittävän
perusteellista, perus-oikeusloukkausten riski konkreettisissa tilanteissa kasvaa. Poliisin
normaaliin koulutukseen tällaiset aspektit liittyvät kiinteästi. Rajavartiomiehet sen sijaan ovat
peruskoulutukseltaan sotilaita. Lisäksi he eräissä tapauksissa ja etenkin merivartiotoimmnassa
ovat poliisia raskaammin aseistettuja.

Hallituksen esityksen perusteluosassa erityisesti esitutkinnan osalta painotetaan
koulutusta. Silti rajavartiokoulutusta tuntemattomana asetan ongelmakohdaksi sen, onko
rajavartijoilla jo lakiehdotusten voimaantullessa todella riittävä ammattitaito voimankäyttöön
ja perusoikeusrajoituksiin kiinniotoin ja henkilötarkastuksin.

Liikkumisrajoitukset erinäisillä alueilla kuten rajavyöhykkeellä merkitsevät
sanamuodon mukaisesti lukien poikkeusta PeL 9.1 §:ssä säädettyyn oikeuteen liikkua vapaasti
maassa. Tämä perusoikeus oli jo vuoden 1919 hallitusmuodossa. Sen seurauksena eräitä
liikkumisvapauden rajoituksia säädettiin poikkeuslakina. Vuosien 1995/2000
perusoikeusjärjestelmä eroaa edeltäjästään. Nykyisin perusoikeusrajoitukset arvioidaan
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yhtenäisten sääntöjen mukaan. PeL 9.1 §:ssä säädetty perusoikeus on poikkeukseton sikäli,
ettei siinä ole lakivarausta tai -viittausta. Tällaiseenkin perusoikeuteen voidaan säätää
tavallisella lailla rajoituksia tietyin edellytyksin. Niitä ovat rajoituksen välttämättömyys eli
sääntö siitä, ettei hyväksyttävää ja tärkeää lainsäädäntötavoitetta saavuteta lie-vemmällä
sääntelyllä. Nyt esitettävät liikkumisrajoitusvaltuudet merkitsevät eräitä supistuksia nykyisiin
liikkumisrajoituksiin. Jäljellejäävät rajoitukset ovat mielestäni perusteltuja ja tarpeellisia
tähdäten joko ihmisten turvallisuuteen tai sitten koko valtion aseman kannalta tärkeisiin
intresseihin raja-alueilla.

Rajavartiomisten yleiset nuhteettoman käytöksen ja elämäntavan vaatimukset
viranhoidon ulkopuolella ovat merkittävä vapauden rajoitus. Virkamiehet ovat saman
perusoikeussuojan piirissä kuin muutkin ihmiset. Katsoisin kuitenkin , että tälle uralle aikova
ottaa vaatimuksen huomioon ennakolta uravalinnassaan ja tavallaan siis antaa siten ennakolta
suostumuksensa tähän pe-rusoikeusasemansa rajoitukseen. Nähdäkseni tätä seikkaa on
arvioitava samojen sääntöjen mukaan, joita perustuslakivaliokunta soveltaa vireillä olevaan po-
liisilain muutokseen. Uskoakseni tällaiset säännöt ovat epävirallisina jo olemassa. Mieleen
tulee eräs merivartiopäallikkö, joka oli vapaa-aikanaan juopotellut aluksella, kun se joutui
meripelastustehtävään Hangossa. Sanottu henkilö siirrettiin sittemmin kaikkein heikoimmin
arvostetun merivartioalueen päälliköksi (Perämerelle).

Rajavartiomiesten käskyjen noudattamisvelvollisuus säädetään samalla tavoin
sanktioiduksi kuin poliisimiehen käskyt. Saattaa olla, että tuo poliisilta lainattu järjestelmä on
nykyailmna ylimitoitettu. Se perustellaan sillä, että uhkatilanteissa rajavartiomiehen sana siten
saa riittävän painon. Kysymyksessä on toisaalta ihmisten vapauden rajoitus, joten perustelujen
täytyy olla todella painavat. Oma käsitykseni on, että yleinen sanktiointi haitanteosta
virkamiehelle on tässä suhteessa riittävä. Se, joka ei tottele todella virkatoimen hoitamiseksi
tarpeellista määräystä voidaan tietääkseni tuomita rangaistukseen ilman tätä
erityissanktiointiakin (käskyn tulkinnan problematiikka käskyn sisällön muodostaessa
rikostunnusmerkistön).

Käskyjen noudattamisen sanktiointi saattaa olla ylisääntelyä mm. siksi, että pykälästä ei
löydy joustoja tulkinnanvaraisiin tilanteisiin, jolloin käsketty

esimerkiksi viivyttelee eikä noudata käskyä pilkulleen rajavartiomiehen edellyttämällä tavalla.
Nykyaikana esiintyy useita muitakin kriittisiä tilanteita, joissa käskijöillä ei ole tällaista

erikoisasemaa. Mielestäni on siis syytä harkita tällaisen käskyvallan laajennusta
vapaudensuojan näkökulmasta.

Rajavartiolaitoksen hallintolaki sisältää eräitä valtiosääntöoikeudellisesti merkittäviä
yksityiskohtia.

7 §:n 3 momentissa säädetään tasavallan presidentin päätösvallan käytöstä
sotilaskäskyasioissa. Säännös esitetään siirrettäväksi nykymuotoisena uuteen lakiin.
Tasavallan presidentti voi omasta aloitteestaan tai sisäasiainministerin esityksestä siirtää
sotilaskäskyasian presidentin valtioneuvostossa ratkaistavaksi. Tällöin presidentti päättää
asiasta sisäasiainministerin esittelystä ilman valtioneuvoston ratkaisuehdotusta. Säännöstä on
syytä arvioida suhteessa PeL 58 §:n säännöksiin presidentin päätöksenteosta. PeL 58 § lienee



tarkoitettu tyhjentäväksi sääntelyksi presidentin päätöksentekotavoista. Säännöksen 1
momentin asettaman pääsäännön mukaan presidentti tekee päätöksensä valtioneuvostossa sen
ratkaisuehdotuksesta. 3 momentti sääntelee tapaukset, joissa presidentti tekee päätöksensä
ilman valtioneuvoston ratkaisuehdotusta.

58 §:n 5 momentin mukaan presidentti päättää sotilaskäskyasioista ministerin
myötävaikutuksella sen mukaan kuin lailla tarkemmin säädetään.

Alkujaan ajatuksena oli, että sekä puolustusvoimien että rajavartiolaitoksen
sotilaskäskyasiat presidentti päättää kabinetissa eli puolustusvoimien komentajan tai
rajavartiolaitoksen päätöksen esittelyssä valtioneuvoston ulkopuolella mutta ministerin läsnä
ollen. Perustuslakivaliokunnan mietinnössä suositeltiin presidentille kuuluvan
sotilaskäskyasiavallan määrittelemistä tavallisessa laissa. Niin tehtiinkin muutoksella lakiin
puolustusvoimista. Nyt esitetty sääntely näyttää olevan lainaa tuosta laista.

Perustuslakiuudistuksen yhteydessä ei otettu kantaa siihen, missä muodossa presidentti
voisi siirtää päätöksenteon kabinetista valtioneuvostoon. Sanamuodon mukaisesti tällainen
sääntely näyttää olevan ristiriidassa 58 §:n 1 momentin kanssa. Toisaalta se näyttää kuitenkin
mahtuvan 5 momentin sääntely varauksen alaan "sen mukaan kuin lailla tarkemmin
säädetään".

Perustuslakivaliokunta analysoi mietinnössä uudesta perustuslaista 5 momentin
säännöstä keskittyen puolustusvoimien sotilaskäskyasioihin. Ilmeisesti mietintö tekstiä
voidaan soveltaa analogisesti myös rajavartiolaitokseen, koska perustuslaki puhuu
sotilaskäskyistä yleisesti. Tuolloin lisäksi tiedettiin, että sotilaskäskyjä annetaan myös
rajavartiolaitoksessa, joskin valiokunta keskittyi (mm puolustusvoimien komentajaa
kuulemalla) p.uolustusvoimiin (PeVM 10/1998, s. 19). Valiokunta mm. puhui vain
puolustusministeristä, ei sisäasiainministeristä, jota nykyinen lakimuotoilu koskee.

Toisaalla mietinnössä puhutaan otsikolla "sotilaskäskyasiat" lähes yksinomaan
presidentin päätösvaltaan kuuluvina seikkoina puolustusvoimien ylipäällikkönä. Esittelijänä
mainitaan vain puolustusvoimien komentaja. Ylipääl-likönvallan merkitys liitettiin uiko- ja
turvallisuuspolitiikkaan, joka ei ole samaila tavoin relevantti aspekti rajavartiolaitoksen
tapauksessa. Rauhan aikana rajavartiolaitos ei kuulu puolustusvoimiin. Valiokunnan tämän
mietintöjakson loppukappaleessa kuitenkin mainitaan ohimennen rajavartiolaitosta koskeva
lainsäädäntö.

Kun presidentti siirtää asian valtioneuvostoon eli presidentin esittelyyn, syntyy uusi,
valtiosääntöoikeudessa tarkemmin analysoimaton päätöstilanne: siinä saapuvilla kylläkin ovat
valtioneuvoston kaikki jäsenet, mutta presidentti tekee päätöksensä ilman ratkaisuehdotusta.
Tätä tavallisessa laissa säädettäväksi tarkoitettua tilannetta muistuttaa nykyisin sovellettava
armahdusasiain käsittely, jossa ministerit ovat saapuvilla mutta oikeusministeri esittelee.

Perustuslakivaliokunnan em. mietinnön sotilaskäskyesittely voidaan sään-telyvarauksen
puitteissa järjestää "valtioneuvoston säännönmukaisia muotoja noudattaen". Ehdotetusta laista
ei näy, mikä valtioneuvoston oikeudellinen asema tällaisessa päätöstilanteessa oikein on.
Ilmeisesti ministereillä on puheoikeus. Toisaalta esittelyssä ei äänestetä. Voidaan kysyä,
voidaanko pöytäkirjaan ilmoittaa eriäviä mielipiteitä vai rajoittuuko tämä toimivalta vain
esittelevään ministeriin. Rajavartiolaitoksen päälliköllä ei ole oikeutta olla saapuvilla, vaikka
hän on alkujaan esitellyt asian kabinetissa. Esittelijän vastuu siirtyy näin sisäasiainministerille
ja poliittinen vastuu koko hallitukselle. Valtioneuvosto tulee kokonaisuutena tätä tietä
sidotuksi poliittisesti tasavallan presidentin päätökseen esillä olevasta sotilaskäskyasiasta.
Oikeudellisen vastuun suhteen asia on epäselvempi, koskei asiassa ole valtioneuvoston
ratkaisuehdotusta.

Rajavartiolaista annetussa perustuslakivaliokunnan mietinnössä edellä kuvattu
päätöksentekojärjestelmä sinänsä hyväksyttiin suositeltava, mutta mietinnössä ei syvennytty
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valtioneuvostopäätöksenteon yksityiskohtiin. Koska nyt esillä oleva päätöksentekomalli on
arvioitu valtiosääntöoikeudenisesti, se on myös tässä esityksessä ongelmaton.

Hallituksen esitykseen sisältyy delegointeja kaikille kolmelle asetustasolle. Erityisesti
tasavallan presidentille ehdotettua asetuksenantovaltaa lienee arvioitava voimassa olevasta
rajavartiolaista annetussa perustuslakivaliokunnan mietinnössä asetetun kaavan mukaan : Pe
VM 4/2000

"Lakiehdotuksen useissa säännöksissä asetuksenantovaltaa on osoitettu tasavallan presidentille.
Ehdotuksen 49 §:n 4 momentin mukaan muuhun kuin rajavartiolaitoksen johtavaan virkaan tai
upseerin virkaan nimittämisestä säädetään tasavallan presidentin asetuksella. Valiokunnan mielestä
presidentin asetuksenantovallalle ei tältä osin ole erityisiä ylipäällikön tehtäviin liittyviä perusteita.
Sama koskee 50 a §:n 2 momentin asetuksenantovaltuutta. Hallintovaliokunnan lausuntoon
yhtyen perustuslakivaliokunta on muuttanut näitä asetuksenantovaltuuksia niin, että tarkoitetuista
seikoista säädetään valtioneuvoston asetuksella.
Hallintovaliokunta on pitänyt asianmukaisena rajavartiolaitoksen päällikön aseman vahvistamista
siten, että hänellä olisi oikeus olla läsnä tasavallan presidentin tehdessä päätöksiä 48 b §:n nojalla
rajavartiolaitoksen sotilaskäskyasioissa. Perustuslakivaliokunta ei kuitenkaan pidä aiheellisena, että
sen paremmin kabinettiesittelyssä kuin varsinkaan valtioneuvostossa omaksutaan uusia
poikkeuksellisia menettelymuotoja, minkä vuoksi esitystä ei ole tältä osin muutettu.
Hallintovaliokunta ei ole pitänyt tarkoituksenmukaisena rajoittaa 49 §:n 3 momentin sanontaa niin,
että kabinettimenettelyyn kuuluvia nimitysasioita ei ole mahdollista siirtää presidentin
valtioneuvostossa ratkaistavaksi. Perustuslakivaliokunnan mielestä esityksessä ehdotettu menettely
on paremmin sopusoinnussa puolustusvoimien sotilaallisissa nimitysasioissa noudatettavan
menettelyn  kanssa  (ks.  HE  172/1999  vp  -  lakiehdotuksen  8  c  §:n  2  mom.  sellaisena  kuin  se  on
valiokunnan mietinnössä, Pe VM 2/2000 vp ) kuin hallintovaliokunnan tarkoittama malli, mistä
syystä lakiehdotusta ei ole tältäkään osin muutettu"

Hallintolain 10 §:n 3 momentin säännöstö luotsi- ja maiakkalaitospalve-lusta on tietty
valtiosääntöoikeudellinen muinaisjäänne ja ehkä syytä historiallisista syistä pitää laissa.
Johdonmukaisempaa olisi kuitenkin sen poistaminen, koskei sanottua palvelua ole koskaan
ollut ja tuskin tulee olemaankaan. Minusta olisi selkeintä säätää, että Ahvenanmaan
kotiseutuoikeuden omaavat kansalaiset ovat sukupuoleen katsomatta kelpoisia
rajavartiolaitoksen sotiiasvirkaan ilman varuskuntapalvelusta. Säännös ei olisi eriarvoistava
asuinpaikkaperus-teella, koska järjestely perustuu Ahvenanmaan demilitarisointiin ja
itsehallintolakiin. Positiivisena perusteluna olisi se, että Ahvenanmaan väestö saa riittävästi
edustusta rajavartiotoiminnassa (mm. merivartijoina).

14 $:n 3 momentti sisältää muutoksenhakukiellon . Siirto- ja muuttovel-vollisuus
sinänsä voidaan katsoa valtiosääntöoikeudenisesti ongelmattomaksi huolimatta siitä, että
PeL9.1 § säätää asuinpaikan valintavapaudesta. Oikeuskäytännössä on katsottu, että sotilas-
ym. uralle , johon liittyy siirto- ja asuin-paikkavelvoite, lähtevä tietää velvoitteesta ja on siten
antanut suostumuksensa tällaiseen perusoikeusrajoitukseen. Perustuslain estämättä voitaisiin
toisin sanoen säätää asuinpaikan valinnanvapautta rajoittavia uusia säännöstöjä koskien
virkamiehiä , joita sellainen ei ennestään koske.

Valituskielto muihin virkaa tai tehtävää koskeviin siirtopäätöksiin ei ilmeisesti koske
rajavartiomiehen subjektiivista oikeutta. Tässäkin lienee perusteluna tyydyttävä
perusoikeudesta luopumiskriteeriin: ryhtyessään palvelukseen henkilö tietää, että siirrot ovat
sallittuja, joten oikeutta pysyä tehtävässään ei sinänsä ole, ja valituskielto voidaan siksi säätää.

Edellä on jo käsitelty sääntöä, jonka mukaan rajavartiolaitoksen sotilasvirassa olevalta
ja rajavartiomiehellä edellytetään riittävää kuntoa ja ammattitaitoa (22 §). Kunnon tasosta ja
testeistä voitaneen säätää valtioneuvoston asetuksella. Minulle jäi epäselväksi, voiko tällaisissa
testeissä epäonnistuneen tai ammattitaidottomaksi osoittautuneen virkamiehen siirtämisestä



sopivaan tehtävään valittaa. Minusta näyttäisi siltä, että tällaisessa siirtotapauksessa valitusoi-
keus olisi paikallaan.

Heikkokuntoisten siirtämisestä toiseen tehtävään ei näköjään säädetä ainakaan tässä
pykälässä, vaikka syyt sääntelyyn selostetaan tämän pykälän kommentoinnin yhteydessä.
Näyttää toisin sanoen, että kunnon ja ammattitaidon ylläpitämisen sanktiona oleva siirtouhka
perustuu vain perusteluihin.

Palvelussitoumukset niistä poikkeamisen sanktioimisineen ovat vapau-denrajoituksia ja
rajoituksia oikeuteen hankkia elantonsa valitsemallaan ammatilla tai työllä. Nämä
perusoikeudet on säädetty lakivarauksitta, joten niiden rajoituksen valtiosäännönmukaistuus
on perusteltava alussa mainituin perusoikeuksien yleisin rajoituskriteerein. Lienee niin, että
tällaiset säännökset ovat aidosti tarpeellisia, koska henkilöt saavat koulutuksensa ilmaiseksi.
Toisaalta ei ole ajateltavissa että tällaisia velvoitteita säädettäisiin yleisesti esimerkiksi
korkeakoulu- tai ammattikorkeakoulututkintoihin.

Etenkin lentävän henkilökunnan tapauksessa sitovat palvelussopimukset ovat
koulutuskustannukset huomioon ottaen perusteltu. Sen sijaan muun koulutuksen suhteen asia
on epäselvempi. 27 §:ssä tarkoitettu palvelussitoumus voitaneen nähdä riittävänä
perusoikeudesta luopumisperusteena.

27.3 §:n korvausvelvollisuudesta tehtävään päätökseen tulee liittyä valitusoikeus. PeL
80 §:n mukaan ihmisen oikeuksien perusteista tulee säätää lailla. 27 § sisältää delegoinnin
asetuksen tasoon mutta laissa säädetyissä puitteissa (enintään puolet koulutuskustannuksista).
Sääntely täyttänee PeL 80 §:n edellytyksen laissa säätämisestä perusteista.

Asetuksenantovaltuudet lakiehdotuksissa on tässä yhteydessä arvioitava edellä olevassa
sisennyksessä olevan erityissäännöksen mukaan: tasavallan presidentille on syytä antaa
asetuksenantovaltaa vain ylipäällikönvaltaan liittyvissä puitteissa (PeVM 4/2000). Perustuslain
80 § säätää presidentin asetuksenantovallasta muttei sen sisällöstä. Toiseksi voidaan panna
merkille, että rauhan aikana rajavartiolaitos ei ole puolustusvoimien osa, joten ylipäällikkyys
liittyy siihen vain välillisesti. Tämän seurauksena on , että kovin täsmällisiä sääntöjä siitä, mitä
asetusvaltuuksia perustuslaki estää antamasta tasavallan presidentille, ei voida esittää.
Esimerkiksi edellä siteerattu perustuslakivaliokunnan mietintökannanotto voidaan lukea
enemmänkin suosituksena asianmukaisesta sääntely tavasta eikä niinkään toimivaltajakoa
tarkoittavana kannanottona.

Rajavartiolaki

Ehdotettu 11 § sisältää mielenkiintoisen, perusoikeussäännösten vaikutusalaa
laajentavan säännön eli sen, että kahdesta tai useammasta samanarvoisesta
toimintamahdollisuudesta on valittava se, joka parhaiten turvaa perustuslaissa säädetyn
perusoikeuden tai ihmisoikeuden toteutumisen. Sääntö vaikuttaa hyvältä, joskin on otettava
huomioon, että perustuslain perusoikeudet joutuvat usein ristiriitaan keskenään, joten
rajavartiomies voi joutua hankalien punnintojen eteen. Esimerkiksi erilaisissa
kiinniottotilanteissa ja voimankäyttöä edellyttävissä tapauksissa vastakkain ovat toisaalta
kohteen vapauden ja henkilökohtaisen koskemattomuuden suoja ja toisaalta muiden paikalla
olijoiden PeL 7§:ssä säädetty oikeus turvallisuuteen.

Lakiehdotuksen 13 §:n 3 momentti sisältää valituskiellon, joka on lähellä PeL 21 §:n
vastaista valituskieltoa. Kysymyksessä on liikkumisvapauden rajoitus, eli luvan epäävällä
päätöksellä on liittymäkohta perustuslaissa turvattuun vapauden suojaan ja
liikkumisvapauteen.
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14 § antaa oikeuden suorittaa rajatarkastuksen henkilölle, joka " aikoo viittaa
ulkorajan". Sääntely on hyvin ylimalkainen. Sehän voi koskea aikomusta esimerkiksi 100
kilometrin päässä rajasta. 19 §:stä nähdään, että rajatarkastus voi olla hyvinkin pitkälle
yksityisyyteen ja fyysiseen koskemattomuuteen puuttuva (ns. perusteellinen tarkastus). On siis
kysyttävä, onko "aikomuksen" havaittavuus riittävän tarkoin säännelty lakiehdotuksessa.

36 $:ssä säädetään rajavartiomiehelle oikeus yksittäisen tehtävän suorittamiseksi saada
"jokaiselta tiedot tämän nimestä ja henkilötunnuksesta". Oikeus vaikuttaa tarpeettoman laajalta
yksityisyyden suojan rajoitukselta, koskei sitä ole säännöksessä sidottu konkreettiseen
tiedontarpeeseen. Tämä korostuu, koska 2 momentin mukaan tietojenantovelvollisuuden
laiminlyömisestä saattaa seurata peräti vuorokauden mittainen vapaudenmenetys.

64 §:n 4 momentin mukaan vapautensa menettäneiden henkilöiden kohtelusta
rajavartiolaitoksen tiloissa voidaan antaa tarkempia säännöksiä sisäasiainministeriön
asetuksella. Asetuksenantovaltuus on väljä. Sen käytön itsestään selvänä edellytyksenä on,
ettei tällöin rajoiteta perusoikeuksia. Ongelmallisia seikkoja tällöin ovat mm. kiinniotetun
oikeudet käyttää joukkoviestimiä ja puhelinta sekä tavata muita ihmisiä laitoksessa ja sen
ulkopuolelta, järjestyksenpito sanktioineen tällaisissa oloissa jne.

Sinänsä olisi periaatteelliselta kannalta mielenkiintoista nähdä tässä pykälässä
tarkoitettu asetusluonnos. Nythän on niin, että ns. laitosvaltakonstruk-tiota ei ole olemassa.
Siitä seuraa, että laitoksessa eli kiinniotetun asemassa olevan ihmisen perusoikeudet ovat
voimassa. Voidaan kysyä, sallitaanko kiinniotetulle vapaa kommunikointi, television katselu,
oman tietokoneen ja \vww-palvelimen käyttö sähköposteineen, kirje- ja muu postisalaisuus,
muiden ihmisten tapaaminen jne. Voidaan myös kysyä, missä määrin kotirauhan-suojaan
liittyvää yksityisyyttä suojataan, millaisia tarkastuksia kiinniotetulle voidaan tehdä jne.
Nähdäkseni kaikki rajoitukset esimerkiksi näissä suhteissa on voitava perustella vain laitoksen
hyvän järjestyksen ja turvallisuuden kannalta välttämättömillä edellytyksillä. Näiden seikkojen
tarkistamisen kannalta olisi hyvä nähdä luonnos laissa tarkoitetuksi asetukseksi. Kun laki
aikanaan tulee voimaan, tuollainen asetus ei enää tule perustuslakivaliokunnan arvioitavaksi.
Sen perustuslainmukaisuuden kontrolli jää ainakin ensivaiheessa oikeuskanslerin virastolle.

En aivan usko, että vanha laitosvalta-ajattelu on täysin juurittu ihmisten tajunnasta.
Vieraan valtion alueelle toisaalta ia Suomeen toisaalta ulottuvat rikoksen-

torjuntatoimenpiteet (82 §) vaikuttavat valtiosääntöoikeudenisesti ongelmattomilta. Suomen
perustuslaki ei aseta esteitä sille, että suomalainen virkamies käyttää toimivaltaa toisen valtion
alueella. Käänteisesti Schengen-sopimuksen säännökset vieraan valtion virkamiehen
toimivaltuuksista Suomessa on jo voi-maansaatettu PeLl §:n suvereniteettisäännöstö huomioon
ottaen. Yleisemminkin uuden perustuslain suvereniteettisäännöstö ei enää vanhaan tapaan estä
julkisen vallan käyttämistä Suomen alueella vieraan valtion tai kansainvälisen järjestön kuten
EY:n virkamiesten toimesta.

Kansainväliset yhteistoimintasopimukset (83 §) lakiehdotuksessa olevine rajoituksineen
voidaan vakiintuneen käytännön mukaan sallia, vaikka kysymyksessä ovatkin
kansainvälisoikeudellista relevanssia omaavat sopimukset ohi tasavallan presidentille,
hallitukselle ja eduskunnalle perustuslaissa säädetyn kansainvälisoikeudellisen
velvoittautumisvallan.

Yhteenveto

Katson, että lakiehdotukset voidaan säätää tavallisessa lainsäätämisjärjestyksessä.

Helsingissä 29 päivänä maaliskuuta 2005.
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Perustuslakivaliokunnalle

Hallituksen esitys rajavartiolaitosta ja rajavyöhykettä koskevan
lainsäädännön uudistamiseksi (HE 6/2005 vp)

1. lakiesitys (Laki rajavartiolaitoksen hallinnosta)

Rajavartiolaitoksen päällikön päätösvalta sisäasiainministeriön päätösvaltaan
kuuluvissa asioissa (5.2 §)

Ehdotetun 5 §:n 2 momentin mukaan rajavartiolaitoksen päälliköllä olisi -suurin piirtein
nykyisin rajavartiolaitosasetuksen 2 §:ssä määritellyllä tavalla - oikeus esittelystä
ratkaista rajavartiolaitosta ja sen toimialaa koskevat sisäasiainministeriön päätettäväksi
säädetyt, muut kuin yhteiskunnallisesti tai taloudellisesti merkittävät hallintoasiat, jollei
toisin säädetä. Sinänsä ongelmattomasti toiminutta sääntelyä on perustus-
lakikytkentänsä vuoksi aiheellista arvioida siltä kannalta, että myös
sisäasiainministeriön päätettäväksi säädetyt hallintoasiat kuuluvat perustuslain 65 §:ssä
tarkoitetulla tavalla yleensä valtioneuvostolle.

Valtioneuvoston päätöksentekoa sääntelevän perustuslain 67 §:n mukaan
valtioneuvoston päätösvaltaa käyttää joko valtioneuvoston yleisistunto tai ministeriö.
Ministeriöiden toimialasta ja asioiden jaosta niiden kesken voidaan perustuslain 68 §:n
3 momentin mukaan säätää lailla tai valtioneuvoston asetuksella. Perustuslaki ei sen
sijaan näyttäisi sallivan mahdollisuutta, jonka mukaan ministeriölle säädettyä
päätösvaltaa siirrettäisiin lailla ministeriön alaista viranomaista johtavalle virkamiehelle,
tässä tapauksessa rajavartiolaitoksen päällikölle.

Ongelmalliseksi, tai ainakin jonkin verran epäselväksi, asian tekee tässä yhteydessä
rajavartiolaitoksen päällikön organisatorinen asema. Se määrittyy lakiehdotuksen
mukaan yhtäältä siten, että rajavartiolaitoksen päällikkö on sisäasiainministeriön alaista
rajavartiolaitosta johtava virkamies ja toisaalta siten, että rajavartiolaitoksen esikunta
toimii sisäasiainministeriön osastona (5 §:n 3 mom.) ja samalla rajavartiolaitoksen
päällikön alaisena (3 §:n 1 mom.). Jos olisi mahdollista lähteä siitä, että myös
rajavartiolaitoksen päällikkö kuuluu rajavartiolaitoksen esikuntaan ja sitä kautta
sisäasiainministeriöön, perustuslain 65, 67 ja 68 §:n kannalta ongelmallista
delegointitilannetta ei kuitenkaan synny.
Tällaiseen organisatoriseen asemaan viittaa myös perusteluissa (s. 75) esitetty viittaus
valtioneuvostoiain 15 §:ään, joka sääntelee vastaavanlaista siirtomenettelyä ministeriön
esittelijänä toimivalle virkamiehelle.

Toisaalta rajavartiolaitoksen päällikön tehtäviin kuuluisi informoida sisäasiainministeriä
rajavartiolaitosta koskevista asioista (5 §:n 1 mom.), mikä viittaa siihen, että
rajavartiolaitoksen päällikkö ei toimisi sisäasiainministeriössä. Lisäksi
rajavartiolaitoksen esikuntaa johtaa rajavartiolaitoksen apulaispäällikkö (3 §:n 2 mom.),
joka on samalla sisäasiainministeriön rajavartio-osaston osastopäällikkö (5 §:n 3
mom.). Rajavartiolaitoksen päällikkö ei näiden säännösten mukaan ilmeisesti kuulu
sisäasiainministeriöön eikä ainakaan ministeriön rajavartio-osastoon, vaikka hän
johtaakin ministeriön alaista rajavartiolaitosta, johon kuuluu yhtenä hallintoyksikkönä



ministeriön osasto. Kaiken kaikkiaan rajavartiolaitoksen päällikön organisatorinen
asema on määritelty varsin epäselvästi.

Kuten edellä on perusteltu, perustuslain 65, 67 ja 68 §:n mukaan rajavartiolaitoksen
päällikön päätösvalta rajavartiolaitosta koskevissa, sisäasiainministeriön päätettäväksi
säädetyissä asioissa ilmeisesti edellyttäisi, että rajavartiolaitoksen päällikkö toimii
sisäasiainministeriössä. Myös parlamentaarisen vastuun (PL 3.2 §) voidaan katsoa
edellyttävän, että ministeriölle säädettyä päätösvaltaa ei voida käyttää muualla kuin
ministeriössä (tai valtioneuvoston yleisistunnossa). Parlamentaarisen vastuukatteen
merkitystä on vielä omiaan korostamaan se, että rajavartiolaitokselle määriteltäisiin
valtakunnallinen toimivalta ja sen toimivaltuudet muutenkin laajenisivat.

Jotta nstiriits perustuslain kanssa vältetään, joko rajavartiolaitoksen päällikön
organisatorista asemaa tulisi täsmentää ja selventää päällikön kytkentää
sisäasiainministeriöön tai supistaa päällikön päätösvaltaa siltä osin kuin on kysymys
sisäasiainministeriön päätettäväksi säädetyistä asioista, Kolmantena, perustuslain
kriteerit täyttävänä vaihtoehtona olisi säätää rajavartiolaitoksen päällikön päätösvallasta
erikseen ja vastaavasti kaventaa sisäasiainministeriön päätösvaltaa.

Päätöksenteko sotilaskäskyasioissa (8-9 §)

Lakiehdotuksessa ehdotettu päätöksentekomenettely täyttää asianmukaisesti
perustuslain 58 §:n 5 momentin vaatimukset tasavallan presidentin päätösvallasta,
ministerin myötävaikutuksesta ja pääministerin roolista sotilaskäskyasioissa.
Ehdotetuissa säännöksissä on otettu huomioon perustuslakivaliokunnan aikaisemmin
esittämät arvioinnit sotilaskäskyasioiden käsittelyjärjestyksestä (ks. erityisesti PeVM
4/2000 vp).

Rajavartiolaitoksen virkamiehen siirtymisvelvollisuus (14 §)

Lakiehdotuksen mukaan rajavartiolaitoksen virkamies on velvollinen siirtymään toiseen
rajavartiolaitoksen virkaan tai tehtävään, kun se on tarpeen rajavartiolaitoksen
yksityiskohtaisen kokoonpanon mukaisen avoimen viran tai tehtävän täyttämistä varten
tai muuten palveluksen asianmukaista järjestämistä varten. Tällaiseen päätökseen saa
hakea muutosta hallintolainkäyttölaissa säädetyllä tavalla, jos päätös aiheuttaa
virkamiehen paiveluspaikkakunnan muuttumisen. Muussa tapauksessa virkaan
siirtämistä tai tehtävään määräämistä koskevasta päätöksestä ei ole
valitusmahdollisuutta. Ehdotus on vaitiosääntöoikeudellisesti merkityksellinen
perustuslain 9 §:n 1 momentissa säädetyn asuinpaikan valinnan vapauden kanssa ja
sen 21 §:n 1 momentin säännöksen kanssa, joka turvaa jokaisen oikeuden saada
oikeuksiaan tai velvollisuuksiaan koskeva päätös riippumattoman lainkäyttöelimen
käsiteltäväksi.

Lakiehdotuksen 14 § ei merkitse suoranaisesti virkamiehen velvollisuutta asua jollakin
paikkakunnalla, mutta toiseen virkaan tai tehtävään siirtymisvelvollisuus voi
tosiasiallisesti rajoittaa virkamiehen vapautta valita asuinpaikkansa. Ehdotus täyttää
perusoikeusrajoituksen lailla säätämisen vaatimuksen. Kyseinen velvollisuus kohdistuu
rajavartiolaitoksen virkamiehiin. Rajavartiolaitoksen tehtävät ovat luonteeltaan sellaisia,
että ne perustelevat tavanomaista pidemmälle menevien virkamiesten velvollisuuksien
säätämisen. Sotilaallisesti järjestetyssä rajavartiolaitoksessa ehdotetulle
siirtymisvelvollisuudeile on perusoikeusjärjestelmän kannalta hyväksyttävät perusteet.
Sääntely täyttää myös perusoikeusrajoituksen suhteellisuusvaatimuksen. Lisäksi
perusoikeus-rajoitukseen kytkeytyvän oikeusturvavaatimuksen kannalta esityksen
mukainen muutoksenhakumahdollisuus on riittävä. Lakiehdotus ei näin ollen ole tältä
osin ongelmallinen perustuslain kannalta (vrt. vastaavasti puolustusvoimien



virkamiesten osalta PeVL 40/1998 vp ja ulkoasiainhallinnon virkamiesten osalta PeVL
15/1999 vp).

Salassapidettävien tietojen luovuttaminen (17 §)

Lakiehdotuksen 17 §:n 2 momentissa säädettäisiin poliisilain 43 §:n 3 momenttia
vastaavalla tavalla, ettei vaitiolovelvollisuus estäisi asian ilmaisemista viranomaiselle tai
julkista tehtävää hoitavalle yhteisölle, jolla säädetyn tehtävänsä vuoksi on tarve saada
tieto muutoin salassa-pidettävästä seikasta taikka henkilön luotettavuudesta tai
sopivuudesta. Tietoja turvallisuuden kannalta merkittävään tehtävään pyrkivän tai siinä
olevan henkilön luotettavuuden varmistamiseksi voitaisiin tarpeellisessa laajuudessa
luovuttaa myös yksityiselle yhteisölle tai henkilölle.

Ehdotettu sääntely on ongelmallisen väljä, koska se koskisi mitä tahansa
salassapidettäviä   tietoja   -   arkaluontoisista   henkilötiedoista   liikesalaisuuksiin ja
valtion turvallisuutta koskeviin tietoihin - ja koska tällaisia tietoja voitaisiin luovuttaa
sekä viranomaisille että yksityisille. Tältä kannalta säännökseen sisältyvät
tarpeellisuus-kriteerit ovat myös aivan liian joustavia (vrt. myös esimerkiksi PeVL
7/2000 vp). Poliisilain vastaavaa säännöstä ennen perusoikeusuudistuksen
voimaantuloa arvioidessaan perustuslakivaliokunta totesi jo, että "poliisin vaitiolo-
velvollisuus ei muodostuisi kovinkaan merkittäväksi esteeksi ilmaista tietoja
ulkopuolisille" (PeVL 15/1994 vp).

Sääntelyä olisi siten välttämätöntä olennaisesti täsmentää ja rajata, ottaen huomioon
myös sen, että rajavartiolaitokselle ehdotetaan 3. lakiehdotuksessa erittäin laajaa
oikeutta henkilötietojen - myös arkaluontoisten henkilötietojen - käsittelyyn. Samalla
olisi aiheellista arvioida, onko erilliselle luovutussäännökselle ylipäänsä tarvetta siltä
osin, kuin turvallisuusselvityksien edellytyksistä on nyttemmin säännelty yhtenäisesti
laissa turvallisuusselvityksistä (177/2002).

Rajavartiomiehen velvollisuudet yksityiselämässä (20 §, 22 §)

Lakiehdotukseen sisältyy säännöksiä (lähinnä 20 ja 22 §), jotka määrittelevät
rajavartiomiehelle velvollisuuksia noudatettavaksi myös tämän yksityiselämässä.
Ehdotetuilla säännöksillä on siten vaikutusta perustuslain 10 §:ssä suojattuun
yksityiselämään. Erityisesti yksityiselämään kohdistuva käyttäytymisvelvoite (20 §) on
tässä suhteessa merkityksellinen.

On selvää, että pelkästään virkamiesasema tai julkisoikeudellinen palvelussuhde eivät
voi olla perusteena perusoikeuden rajoitukselle. Nyt ehdotettujen velvoitteiden taustaiia
ovat kuitenkin rajavartiomiehen tehtäviin kohdistuva erityisen luotettavuuden vaatimus
sekä rajavartiomiehen vapaa-aikaan ulottuvat toimivaltuudet ja -velvollisuudet lain 16
§:n 2 momentin perusteella. Yksityiselämää koskeville velvoitteille on siten
hyväksyttävät ja painavat perusteet. Täsmällisyyden ja tarkkarajaisuuden kannalta
voitaneen rajavartiomiehen tehtävät huomioon ottaen myös pitää riittävänä sinänsä
melko väljää velvoitetta käyttäytyä siten, "ettei hän menettele tavalla, joka on omiaan
vaarantamaan luottamusta rajavartiolaitokselle kuuluvien tehtävien asianmukaiseen
hoitoon".

Palvelusitoumus (27 §)

Säännöksessä ehdotettua palvelusitoumusta on paikallaan arvioida rajoituksena, joka
kohdistuu perustuslain 7 §:n 1 momentissa turvattuun henkilökohtaiseen vapauteen ja
18 §:n 1 momentissa turvattuun oikeuteen hankkia toimeentulonsa valitsemallaan
työllä, ammatilla tai elinkeinolla.



Perustuslakivaliokunta on pitänyt tällaista palvelusitoumusta perusoikeus-rajoituksista
huolimatta sinänsä mahdollisena edellyttäen, että laissa säädetään sitoumuksessa
tarkoitetun palvelun enimmäisaika ja tämän palvelussuhteen perusehdot sen
lakkaaminen mukaan luettuna. Laissa tulee säätää myös palvelussuhdetta koskevien
riitaisuuksien ratkaisemisesta. Myös palvelussitoumuksen rikkomiseen liittyvästä
korvausvelvollisuudesta on sen perusteiden osalta säädettävä laissa ja
korvausvelvollisuuteen kytkeytyviä oikeusturvajärjestelyjä tulee tarvittaessa selventää
laissa (PeVL 13/2001 vp).

Ehdotus täyttää nämä kriteerit pääosin. Sitoumukseen liittyvien erimielisyyksien
ratkaiseminen ja oikeusturvajärjestelyt ovat kuitenkin jääneet sääntelemättä. Koska
palvelusitoumus voi olla jopa 14 vuoden mittainen, se voi vaikuttaa erittäin olennaisella
tavalla sitoumuksen antaneen oikeusasemaan. Tämä korostaa oikeusturvamenettelyn
asianmukaista ja selkeää sääntelyä samoin kuin se, että palvelusitoumuksen
antaminen on luonteeltaan epätyypillinen toimi. Tämä merkitsee, että normaalit
hallinnon oikeusturvajärjestelyt eivät - ainakaan ongelmattomasti - tule sovellettaviksi
sitoumuksen antamiseen ja sen hyväksymiseen tai siitä mahdollisesti aiheutuvien
oikeusriitojen ratkaisemiseen.

Oikeusturvan kannalta riittävänä voitaneen pitää puolustusvoimista annetun lain 10 b
§:n 3 momentin mukaisen säännöksen lisäämistä 27 §:n neljänneksi momentiksi: Tässä
pykälässä tarkoitettuun päätökseen saa hakea muutosta siten kuin
hallintolainkäyttölaissa säädetään. Toinen vaihtoehto on muotoilla
palvelusitoumuksesta koulutettavan ja rajavartiolaitoksen välinen hallintosopimus,
jolloin hallintolainkäyttölain 69 §:n mukainen hallintoriitamenettely tulee sovellettavaksi.

2. lakiesitys (Rajavartiolaki)

Rajavyöhykkeen vaikutus perusoikeuksiin (2 §:n 15 kohta)

Lakiehdotuksen 2 §:n 15 kohdassa määriteltäisiin rajavyöhykkeen käsite siten, että
rajavyöhyke on Suomessa ulkorajalle rajajärjestyksen ja rajaturvallisuuden
ylläpitämiseksi perustettava alue, jolla rajavartiolaissa säädetyin tavoin voitaisiin
rajoittaa perusoikeuksia. Perusoikeuksien perustuslainsuojan kannalta arvioituna on
ongelmallista tai ainakin epäasianmukaista kytkeä perusoikeusrajoitukset tietyn alueen
perustamiseen. Se, voidaanko tällaisella tai jollain muulla alueella rajoittaa
perusoikeuksia ei määräydy alueen määrittelyn mukaan vaan kussakin tapauksessa
erikseen arvioitavien ja lailla säädettävien sisällöllisten edellytysten perusteella.
Määritelmäsäännöksessä on muutenkin tarpeetonta ja epäjohdonmukaista viitata
toimivaltuuksiin, joten määritelmän loppuosa on aiheellista poistaa.

Rajavartiolaitoksen alueellinen toimivalta (4 §)

Lakiehdotuksen mukaan luovuttaisiin rajavartiolaitoksen valvonta-alueen käsitteestä.
Rajavartiolaitos toimisi 4 §:n mukaan siellä, missä se on rajajärjestyksen tai
rajaturvallisuuden ylläpitämiseksi taikka rajavartiolaitokselle säädettyjen sotilaallisen
maanpuolustuksen tehtävien suorittamiseksi perusteltua, sekä merialueella ja Suomen
talousvyöhykkeestä annetussa laissa tarkoitetulla talousvyöhykkeellä. Muualla
rajavartiolaitos toimisi vain milloin se olisi tarpeen rajavartiolaitoksen lakisääteisen
tehtävän loppuun saattamiseksi tai virka-avun antamiseksi.

Ehdotettu rajavartiolaitoksen valvonta-alueen laajentaminen periaatteessa koko
valtakunta koskevaksi on periaatteessa merkittävä uudistus. Kysymys on lähinnä
pyrkimyksestä hallinnollisesti ja valvonnallisesi mahdollisimman tarkoituksenmukaisen
järjestelyn toteuttamiseen. Siihen ei ole huomauttamista perustuslain näkökulmasta,



vaikka alueellisen toimivallan laajentaminen merkitsee myös rajavartiolaitoksen perus-
oikeuksiin mahdollisesti puuttuvan toimivallan laajentamista.

Tosin tässä yhteydessä rajavartiolaitoksen toimiminen "muualla" jää
merkityssisällöltään kovin epämääräiseksi ja epäselväksi. Tämä ei kuitenkaan ole
suoranaisesti perustuslakia koskeva ongelma.

Toimivaltuussäännökset (5 luku)

Ehdotetut toimivaltasäännökset oikeuttavat puuttumaan useisiin perusoikeuksiin.
Säännöksissä on otettu asianmukaisesti huomioon perusoikeuksien
rajoitusedellytykset.

Asetuksenantovaltuudet (84 §)

Suhteellisen laaja asetuksenantovaltuus lakiehdotuksen 84 §:ssä sisältää pääasiassa
varsin teknisiä säännöksiä, eikä niihin ole huomauttamista perustuslain 80 §:n
kannalta.

Säännöksen 2 momentin 3 kohdassa olisi kysymys lupa-asioiden ja ilmoitusten
käsittelemisessä tarpeellisista täydentävistä säännöksistä, jotka voisivat koskea
esimerkiksi rajavartiolaitoksen virkamiesten sivutoimilupia ja sivutoimi-ilmoituksia.
Sivutoimilupia koskevat asiat voitaisiin valtioneuvoston asetuksella säätää esimerkiksi
hallintoyksiköiden päälliköiden käsiteltäviksi. Valtuuden nojalla voitaisiin säätää myös
rajanylityslupaa ja rajavyöhykelupaa koskevan asian käsittelyä täydentäviä säännöksiä.
Näin sovellettuna sinänsä erittäin väljästi määritelty ja perustuslain 21 §:ään kiinteästi
liittyvä säännös ei ole perustuslain kannalta ongelmallinen.

3. lakiesitys (Laki henkilötietojen käsittelystä rajavartiolaitoksessa) Yleisarvio

Kuten perustuslakivaliokunta on aikaisemmin todennut (PeVL 25/1S8S vp),
perustuslain 10 §:n 1 momenttiin sisältyvä lakiviittaus henkilötietojen suojasta edellyttää
perusoikeusuudistuksen tarkoituksen mukaisesti lainsäätäjän säätävän tästä
oikeudesta, mutta viittaus jättää sääntelyn yksityiskohdat lainsäätäjän harkintaan.
Tällainen perusoikeussäännös sitoo lainsäätäjän sisällöllistä harkintaa vähemmän kuin
sen tapainen sääntelyvarauksen sisältävä säännös, jossa perusoikeuden todetaan
olevan olemassa sen mukaan kuin lailla säädetään.

Lainsäätäjän liikkuma-alaa rajoittaa kuitenkin se, että henkilötietojen suoja osittain
sisältyy samassa momentissa lähtökohtaisesti suojatun yksityiselämän piiriin.
Lainsäätäjän sisällöllistä harkintaa sitoo niin ikään se, että henkilötietojen suojan
kannalta tärkeitä sääntelykohteita perustuslakivaliokunnan tulkintakäytännön mukaan
ovat ainakin rekisteröinnin tavoite, rekisteröitävien henkilötietojen sisältö, niiden sallitut
käyttötarkoitukset mukaan luettuna tietojen luovutettavuus sekä tietojen säilytysaika
henkilörekistereissä ja rekisteröidyn oikeusturva. Näiden seikkojen sääntelyn lain
tasolla tulee lisäksi olla kattavaa ja yksityiskohtaista (PeVL 25/1998 vp). Näiden
yleisten lähtökohtien kannalta arvioituna lakiehdotukseen ei sisälly erityisiä ongelmia.

Muut henkilörekisterit (4 §)
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kaan rajavartiolaitoksessa voitaisiin perustaa 3 §:ssä mainittujen rekistereiden lisäksi
muukin tarpeellinen henkilörekisteri rajavartiolaitoksen valtakunnalliseen käyttöön,
yhden tai usean hallintoyksikön käyttöön tai rajavartiolaitoksessa muodostetun
työryhmän käyttöön. Koska tällaisten henkilörekisterien osalta ei ole määritelty
ainakaan rekisteröinnin tavoitetta, rekisteröitävien henkilötietojen sisältö tai niiden
sallittuja käyttötarkoituksia, säännös ei selvästikään sopeudu perustuslain 10 §:n 1
momenttiin sisältyviin yleisiin kriteereihin.

Arvioinnissa on lisäksi otettava huomioon, että tällaiseen muuhun henkilörekisteriin
voitaisiin ilmeisesti kerätä ja tallettaa myös arkaluontoisia tietoja 14 §:n nojalla sen
lisäksi, että rekisteriin voitaisiin kerätä ja tallettaa muuten varsin laaja määrä tietoja 6
§:n nojalla. Ehdotettu säännös on siten monelta osin ongelmallinen
perusoikeusnäkökuimasta. Kun säännöksen perustelujen mukaan tällaisten erillisten
henkilörekisterien tarve ei toisaalta ole ilmeinen, säännöstä olisi aiheellista joko
tuntuvasti täsmentää tai poistaa se laista kokonaan.

s
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Erityisasiantuntija Jannika Enegren-Äberg

Eduskunnan perustuslakivaliokunnalle

HALLITUKSEN ESITYS RAJAVARTIOLAITOSTA JA RAJAVYÖHYKETTÄ KOSKEVAN
LAINSÄÄDÄNNÖN UUDISTAMISEKSI (HE 6/2005 vp)

Tässä lausunnossa arvioidan hallituksen esitystä rajavartiolaitosta ja rajavyöhykettä koskevan lainsäädännön
uudistamisesta Ahvenanmaan demilitarisoinnin näkökulmasta. Oikeusministeriö on aikaisemmin antanut
lausunnon hallituksen esityksestä yleisemmin (Majuri 30.3.2005).

1. Ahvenanmaan demilitarisoitu asema

Ahvenanmaa demilitarisoitiin vuonna 1856 venäläisten antamalla yksipuolisella sitoumuksella.
Demilitarisointi vahvistettiin vuonna 1921 solmitussa, Ahvenanmaansaarten linnoittamattomuutta ja
puolueettomuuttta koskevassa sopimuksessa (Ahvenanmaasopimus). Venäjä ei ollut vuoden 1921
sopimuksen osapuoli, mutta vuonna 1940 solmitussa Ahvenanmaata koskevassa Suomen ja Sosialististen
Neuvostotasavaltain Liiton välisessä sopimuksessa on määräykset maakunnan demilitarisoinnista, samoin
kuin vuoden 1947 Pariisin rauhansopimuksessa.

Demilitarisointi käsitteenä on katsottu tarkoittavan kahden tai useamman valtion välistä sopimusta siitä, että
tiettyä aluetta ei saa linnoittaa, eikä siellä saa olla sotajoukkoja. Demilitarisoinnin sinänsä ei ole katsottu
estävän sotatoimia alueella sota-aikana. Tämän estää neutralisointi, joka merkitsee, että kaikki sotatoimet
alueella ovat kiellettyjä, myös sota-aikana. Vuoden 1921 Ahvenanmaasopi-muksen mukaan Ahvenanmaa on
sekä demilitarisoitu että neutralisoitu. Tässä lausunnossa käytetään yksinkertaisuuden vuoksi ilmaisua
maakunnan demilitarisoitu asema myös silloin, kuin tarkoitetaan sekä demilitarisointia että neutralisointia.

Demilitarisoitu alue kattaa kaikki Ahvenanmaalle kuuluvat ainakin ajoittain vedenpinnalla näkyvät saaret,
luodot ja karit sekä niitä ympäröivä vesialue kolmeen meripeninkulmaan saakka. Nyt käsiteltävänä olevan
asian kannalta olennaisimmat demilitarisoinnin ulottuvuudet koskevat aseiden, sotajoukkojen sekä
sotilasalusten ja -lentokoneiden läsnäoloa demilitarisoidulla alueella.

Vuoden 1921 Ahvenanmaasopimuksen 4 artiklassa kielletään aseiden ja sotatarpeiden valmistus, tuonti,
kauttakuljetus ja vienti Ahvenanmaalla. Poikkeuksen asekiellosta muodostaa metsästys-ja muut
siviilikäyttöön tarkoitetut aseet sekä sopimuksen sallimien poliisijoukkojen aseet. Sopimuksen sallimilla sota-
aluksilla ja sotilaallisilla lentoaluksilla sekä tietyissä olosuhteissa sallituilla aseistetuilla joukoilla voi myös
olla aseita.

Sotilaallisista joukoista Ahvenanmaasopimuksen 4 artiklassa määrätään: " ...älkööt minkään vallan maa-,
meri- tai ilmailuvoimat tunkeutuko 2 artiklassa määrätylle vyöhykkeelle tai siellä oleskelko;.." Poikkeuksen
muodostavat tilanteet, joissa Ahvenanmaata tai sen kautta Suomen mannermaata vastaan suunnataan äkillinen
hyökkäys. Lisäksi maakunnassa voi rauhan aikana olla tarvittavaa poliisihenkilökuntaa ja Suomi voi
poikkeuksellisten olosuhteiden vaatiessa viedä sinne ja väliaikaisesti siellä pitää muita sellaisia aseellisia
voimia, jotka ovat välttämättömiä tarpeellisen järjestyksen pitämiseksi.

Sopimuksessa ei tarkemmin määritellä, mitä tarkoitetaan maa-, meri- tai ilmailuvoimilla. Myöskään vuoden
1940 sopimuksen käsitettä "muiden valtioiden aseelliset voimat" ei ole sopimuksessa määritelty. Tulkinnalle
on haettu tukea mm. Geneven vuoden 1949 yleissopimusten (SopS 8/1955) kansainvälisten aseellisten
selkkausten uhrien suojelemisesta vuonna 1977 annetusta I lisäpöytäkirjasta (SopS 82/1980), jonka 43
artiklassa käsitellään asevoimia.



Geneven yleissopimusten lisäpöytäkirja kansainvälisten aseellisten selkkausten uhrien suojelemisesta. 43

artikla. Asevoimat

1. Selkkauksen osapuolen asevoimiin kuuluvat kaikki järjestäytyneet asevoimat, yhtymät ja yksiköt, jotka ovat alaistensa
joukkojen toimista kyseessä olevalle osapuolelle vastuussa olevan johdon alaisia, vaikka tätä osapuolta edustaisi hallitus tai
viranomainen, jota vastapuoli ei ole tunnustanut. Tällaisten asevoimien on oltava sisäisen kurinpitojärjestelmän alaisia, joka
muun muassa velvoittaa noudattamaan aseellisissa selkkauksissa sovellettavan kansainvälisen oikeuden säännöksiä.

2. Selkkauksen osapuolen asevoimiin kuuluvat henkilöt (lukuun ottamatta kolmannen yleissopimuksen 33 artiklassa
tarkoitettua lääkintähenkilöstöä ja sotilaspappeja) ovat taistelijoita, mikä tarkoittaa, että heillä on oikeus suoraan osallistua
vihollisuuksiin.

3. Milloin selkkauksen osapuoli sisällyttää asevoimiinsa puolisotilaallisen tai aseistetun järjestyksen ylläpitoon tarkoitetun
järjestön, sen on ilmoitettava asiasta selkkauksen muille osapuolille.

Artiklasta voidaan päätellä, että pelkästään se seikka, että tietty yksikkö on aseistettu tai että sen sisäinen
järjestys on sotilaallinen ei välttämättä merkitse, että yksikköä pidetään artiklan toisessa kappaleessa
tarkoitetun taistelijastatuksen omaavana sotilaallisena joukkona. Tämä tulkinta saa lisätukea artiklan
kolmannesta kohdasta, jonka lähtökohtana on, etteivät puolisotilaalliset tai aseistetun järjestyksen ylläpitoon
tarkoitetut järjestöt edes sota-aikana automaattisesti katsota kuuluvan aseellisiin voimiin.

Ahvenanmaasopimuksen 4 artiklan mukaan Suomella on oikeus aika ajoin käyttää saaria tarkastamassa
korkeintaan kaksi keveää sota-alusta, jotka voivat ankkuroida väliaikaisesti. Jos erikoisen tärkeät seikat
vaativat, Suomi voi tuoda demilitarisoidun vyöhykkeen vesille muitakin laivoja. Kielto sallimasta
sotalaivojen tulo ei Ahvenanmaasopimuksen 5 artiklan mukaan vaikuta vapauteen kulkea rauhallisesti
aluevesien lävitse, mikäli läpikulku pysyy voimassaolevien kansainvälisten säännösten ja tapojen alaisena.

Alueval von talain (755/2000) 2 §:n mukaan rajavartioston aluksia ei luokitella sota-aluksiksi vaan
valtionaluksiksi.

Ahvenanmaasopimuksen 4 artiklan mukaan Suomi saa antaa ilmasotavoimiensa lentää vyöhykkeen ylitse,
mutta niiden maihin laskeminen on kielletty, paitsi pakottavassa hätätilassa.

Rajavartioston ilma-alukset luokitellaan aluevalvontalaissa valtionilma-aluksiksi eikä sotailma-aluksiksi.
2. Rajavartiolaitosta ja rajavyöhykettä koskeva lainsäädäntö Ahvenanmaan demilitarisoidun aseman

kannalta

Rajavartiolaitoksen läsnäoloa demilitarisoidulla alueella on joskus kirjallisuudessa kritisoitu lähinnä sen
sotilaallisen järjestyksen vuoksi. Ratkaisevaa tässä tapauksessa on, voidaanko rajavartiolaitosta pitää
Ahvenanmaasopimuksessa tarkoitettuna (sotilaallisena) "maa-, meri- tai ilmailu voimana" . Näin ei
käytännössä ole katsottu olevan. Rajavartiolaitosta koskeva lainsäädäntö sisältää toki säännöksiä, jotka
korostavat rajavartiolaitoksen sotilaallista luonnetta, esimerkiksi sen sotilaallinen sisäinen järjestys,
virkapuku, sen henkilöstölleen ja palvelukseen määrätyille asepalvelua suorittaville antama sotilaskoulutus,
sen sotilasvirat ym. Toisaalta rajavartiolaitos kuuluu sisäasiainministeriön alaisuuteen eikä puolustusvoimiin,
vaikka rajavartiolaitos voidaan liittää niihin puolustusvalmiuden vaatiessa. Tämä kuitenkin edellyttää
tasavallan presidentin asetusta. Rajavartiolaitoksen tehtäviä rauhan aikana on pidettävä ei-sotilaallisina. Niin
kauan kuin rajavartiolaitosta ei ole liitetty puolustusvoimiin, sitä voidaan pitää edellä mainitun Geneven
lisäpöytäkirjan 43 artiklan tarkoittamana "puolisotilaallisena järjestönä", joka muuttuu
demilitarisointisopimusten vastaiseksi vasta puolustusvoimiin liittämisen jälkeen.

Edellä esitetyt näkökohdat huomioon ottaen rajavartiolaitoksen läsnäolo demilitarisoidulla alueella on jo
pitkään katsottu olevan sopusoinnussa Ahvenanmaasopimuksen kanssa, Sopimuksen osapuolet eivät
myöskään ole vastustaneet merivartioston Ahvenanmaalle ulottuvaa toiminta. Vuonna 1969
Ahvenanmaasopimuksen osapuolia notifioitiin Suomen tulkinnasta, jonka mukaan sopimuksena artiklan
ilmasotavoimia koskeva rajoitus ei katsottu estävän Suomea käyttämästä sotilashelikopteria
pelastustehtävissä demilitarisoidulla alueella. Sopimuksen osapuolet eivät vastustaneet tätä tulkintaa.



Läsnäolon hyväksyttävyys edellyttää, että rajavartiolaitosta ei ole liitetty puolustusvoimiin. Poikkeuksena
tästä ovat Ahvenanmaasopimuksen 4 ja 7 artiklan sallimat puolustustilanteet. Puolustusvalmiuden vaatiessa
rajajoukot voidaan rajavartiolakiehdotuksen 25 §:n mukaan liittää puolustusvoimiin myös osittain, mikä
mahdollista sen, että Ahvenanmaan alueella toimivat rajajoukot voidaan tarvittaessa jättää liittämisen
ulkopuolelle. Myös demilitarisointia sääntelevien sopimusten muita määräyksiä on noudatettava, esimerkiksi
aseistuksen osalta. Poliisin tavanomaiseen varustukseen kuuluva aseistus voi tulla kyseeseen, kun taas
raskaampi puolustusvoimien käytössä yleensä oleva aseistus lienee ristiriidassa Ahvenanmaasopimuksen 4
artiklan kanssa. Rajavartiolakiehdotuksen 79 §:ssä säädetään puolustusvoimien virka-avusta
rajavartiolaitokselle. Virka-apuun ei kuitenkaan perustelujen mukaan kuuluisi ampuma-aseiden käyttäminen
tai sotilaalliset voimakeinot, joten säännös ei ole ongelmallinen demilitarisoinnin kannalta.

Myös Ahvenanmaa on hyväksynyt tulkinnan rajavartiolaitoksen läsnäolon sallittavuudesta demilitarisoidulla
alueella. Tuoreena osoituksena tästä voidaan pitää maakunnan suostumuksella ja Ahvenanmaan
itsehallintolain 32 §:n nojalla annettua tasavallan presidentin asetusta rajavartiolaitoksen tehtävistä
Ahvenanmaan maakunnassa (420/2004).

Käsiteltävänä olevassa ehdotuksessa rajavartiolaitoksen sotilaallinen luonne ei verrattuna nykyiseen muutu
sellaisella tavalla, jonka johdosta rajavartiolaitos muuttuisi Ahvenanmaansopimuksen tarkoittamaksi
kielletyksi sotilaalliseksi tai aseelliseksi voimaksi. Rajavartiolaitos kuuluu jatkossakin, sotilaallisesta
sisäisestä järjestyksestään huolimatta, sisäasiainministeriön alaisuuteen eikä se muodosta osaa
puolustusvoimista. Rajavartiolaitokselle kuuluvien poliisitehtävien lisääminen ei ole ongelmallinen
demilitarisoinnin kannalta, vaikka se luokin paineita valtakunnan ja maakunnan toimi-

vallan jaon johdosta itsehallintolain 32 §:n nojalla rajavartiolaitoksen tehtävistä (420/2004) ja polii-
sihallinnosta Ahvenanmaalla (828/1998) annettujen sopimusasetusten tarkistuksiin.

3. Muuta

Käsiteltävänä olevan esityksen mukaan Ahvenanmaan maakunnan hallitus on lausunnossaan esittänyt, että
maakunnan tulisi voida osallistua rajavartiolakiehdotuksen 15 §:ssä tarkoitettuun rajatarka-tusten
palauttamista koskevaan päätöksentekoon. Päätöksentekoprosessissa on otettava huomioon Ahvenanmaan
itsehallintolain 33 §, jonka mukaan maakunnan hallituksen lausunto on hankittava ennen kuin tasavallan
presidentti, valtioneuvosto, ministeriö tai muu viranomainen antaa säädöksiä jotka koskevat pelkästään
maakuntaa tai joilla muuten on erityistä merkitystä maakunnalle.
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Tili riksdagens grundlagsutskott

REGERINGESN PROPOSITION OM REVIDERING AV LAGSTIFTNINGEN OM
GRÄNSBEVAKNINGSVÄSENDET OCH GRÄNSZONEN( RP 6/2005 rd)

I detta utlätande behandlas regeringens proposition om revidering av lagstiftningen om gränsbevak-
ningsväsendet och gränszonen i förhällande tili Älands demilitariserade status. Justitieministeriet har tidigare
givit ett allmänt utlätande om propositionen (Majuri 30.3.2005).

1. Älands demilitariserade status

Äland demilitariserades är 1856 genom en ensidig förbindelse av ryssarna. Demilitariseringen be-kräftades i
konventionen om icke-befästande och neutralisering av Älandsöama är 1921 (Älands-konventionen).
Ryssland var inte en av signatärmakterna tili Älandskonventionen av är 1921, men i traktaten mellan Finland
och Sovjetunionen om Älandsöama av är 1940 ingär bestämmelser om landskapets demilitarisering, likasä i
fredsfördraget i Paris 1947.

Begreppet demilitarisering har ansetts innebära ett avtal mellan tvä eller flera stater om att ett visst omräde
inte fär befästas och att där inte fär finnas militära styrkor. Demilitarisering har inte i sig ansetts förhindra att
krigshandlingar pä ett omräde under krig, vilket neutralisering innebär förbud mot. Neutralisering innebär att
alla krigshandlingar pä ett omräde är förbjudna, även i krigstid Enligt Älandskonventionen frän är 1921 är
Äland bäde demilitariserat och neutraliserat. I detta utlätande används för enkelhetens skull begreppet
landskapets demilitariserade status ocksä dä det av-ses bäde demilitarisering och neutralisering.

Det demilitariserade omrädet täcker alla tili Äland hörande, ätminstone tidvis ovan ytan befintliga öar, skär
och grund samt ett tre sjömil brett havsomräde kring dessa. För det ärende som nu behandlas är de mest
väsentliga aspekterna av demilitariseringen de som gäller närvaron inom det demilitariserade omrädet av
vapen, militära styrkor samt krigsfartyg och -flygplan.

Enligt 4 art. i 1921 ärs Älandskonvention är tillverkning, införsel, transitering och äterutförsel av vapen och
krigsmaterial inom Äland förbjuden. Vapen för jakt och annat civilt bruk samt de vapen som av
konventionen tillätna polisstyrkor innehar utgör ett undantag frän förbudet. Därtill kan i konventionen tillätna
örlogsfartyg och militära luftfartyg samt under vissa omständigheter tillätna väpnade styrkor inneha vapen.

Enligt 4 art. i Älandskonventionen ".. .fär icke nägon militär land-, sjö- eller luftstyrka tillhörande nägon som
helst makt intränga i eller uppehälla sig inom den i artikel 2 angivna zonen." inkomma i eller uppehälla sig
inom zonen för Älandsöarna.Ett undantag utgörs av situationeren attack riktas antingen mot Älandsöama
eller genom ögruppen mot finska fastlandet. Därtill fär det i landskapet under fredstid finnas nödvändig
polispersonal och Finland fär "under utomordentliga omständigheter" införa och i landskapet temporärt halla
andra väpnade styrkor som är strängt nödvändiga för ordningens upprätthällande.
I konventionen definieras inte närmare vad som avses med militär lant-, sjö- eller luftstyrka. Inte heller
begreppet "främmande staters beväpnade styrkor" i fördraget frän är 1940 har definierats i det samma. Man
har tagit tolkningsstöd bl.a. frän det tili 1949 ars Genevekonventioner (FördrS 8/1955) fogade
tilläggsprotokollet rörande skydd för offren i internationella väpnade konflikter (FördrS 82/1980), i vars 43
artikel frägan om väpnade styrkor behandlas.



Tilläggsprotokoll tili Genevekonventionerna rörande skydd för offren i internationella väpnade konflikter.

Artikel 43. Väpnade styrkor

1. En stridande parts väpnade styrkor bestär av alla organiserade väpnade styrkor, grupper och enheter som star under befäl
ansvarigt gentemot denna part för sina underlydandes uppförande, även om denna företrädes av en regering eller en
myndighet som icke är erkänd av en motpart. Sädana väpnade styrkor skall vara underkastade intemt disciplinärt system
som bland annat skall garantera att folkrättens regler, tillämpliga i väpnade konflikter, iakttages.

2.Medlemmar av en stridande parts väpnade styrkor (andra än sjukvärdspersonal och militärpräster i enlighet med artikel
33 i tredje konventionen) är kombattanter, vilket innebär att de är berättigade att direkt deltaga i fiendighetema.

3.När en part i konflikten införlivar en halvmilitär organisation eller beväpnade polisstyrkor med sina väpnade styrkor,
skall denna part underrätta övriga parter i konflikten härom.

Av artikeln kan man dra slutsatsen, att enbart den omständighet att en viss enhet är beväpnad eller att dess
inre organisation är militärisk inte nödvändigtvis innebär att enheten anses utföra en militär styrka med
kombattantstatus. Denna tolkning fär tilläggsstöd av artikelns tredje stycke, som utgär ifrän att halvmilitära
organisationer och beväpnade polisstyrkor inte ens i krigstid automatiskt ingär i de väpnade styrkorna.

Finland har enligt 4 art. i Älandskonventionen rätt att tid efter annan Iata högst tvä av sina lätta krigsfartyg
utföra inspektionsfärder och tillfälligt förankra i de tili Älandsöarna hörande vattnen. När särskilda
omständigheter sä kräver, fär Finland införa andra fartyg i den demilitariserade zonen. Förbudet att läta
krigsfartyg inlöpa hindrar enligt art. 5 i Älandskonventionen inte rätten tili inoffen-siv passage genom
territorialvattnen, sä länge internationella bestämmelser och sedvänjor iakttas,

Enligt 2 § i territorialövervakningslagen (755/2000) klassificeras gränsbevakningsfartyg som stats-fartyg och
inte örlogsfartyg

Enligt art. 4 i Älandskonventionen fär Finland i fredstid läta sina luftstridskrqfter flyga över den
demilitariserade zonen, men dessa är förbjudna att landa där annat än i nödfall.

Gränsbevakningens luftfartyg betecknas i territorialövervakningslagen vara statsluftfartyg och inte militära
luftfartyg.

2. Lagstiftningen om gränsbevakningsväsendet och gränszonen med beaktande av Älands
demilitariserade ställning

Gränsbevakningsväsendets närvaro inom det demilitariserade omrädet har ibland i litteraturen kriti-serats
närmast pga. dess militära organisation. Avgörande i detta fall är om gränsbevakningsväsendet kan betraktas
som en i Älandskonventionen avsedd "militär land-, sjö-, eller luftstyrka". Detta har man inte i praktiken
ansett. Visserligen innehäller lagstiftningen om gränsbevakningsväsendet bestämmelser som betonar
gränsbevakningsväsendets militära natur, t.ex. dess inre militäriska organisation, tjänsteuniform, den militära
utbildning som ges personal och dem som fullgör militär-tjänst vid gränsbevakningsväsendet, de militära
tjänsterna etc. Ä andra sidan lyder gränsbevakningsväsendet under inrikesministeriet och inte
försvarsmakten, trots att gränsbevakningsväsendet kan anslutas tili den om försvarsberedskapen sä kräver.
Detta förutsätter dock att republikens pre-sident utfärdar en förordning om detta. Gränsbevakningsväsendets
uppgifter i fredstid mäste anses vara icke-militära. Sä länge gränsbevakningsväsendet inte anslutits tili
försvarsmakten mäste det anses utgöra en i art. 43 i ovan nämnda Genevekonventionernas tilläggsprotokoll
avsedd "halvmili-tär organisation", som stär i strid med demilitariseringsavtalen först efter anslutning tili
försvarsmakten.

Med beaktande av de synpunkter som nämnts ovan har gränsbevakningsväsendets närvaro inom det
demilitariserade omrädet redan länge ansetts stä i överensstämmelse med Älandskonventionen. Sig-
natärmakterna har inte heller protesterat mot sjöbevakningens verksamhet pä Äland. Är 1969 notifi-erades



signatarmakterna om Finlands tolkning, enligt vilken 4 art. i Älandskonventionen inte ansägs hindra att
Finland satte in militärhelikoptrar i räddningstjänst. Signatarmakterna protesterade inte mot denna tolkning.

En förutsättning för att närvaron skall vara godtagbar är dock, att gränsbevakningsväsendet inte anslutits tili
försvarsmakten. Ett undantag utgörs av de försvarssituationer som Älandskonventio-hens 4 och 7 artiklar
tilläter. Enligt gränsbevakningsförslagets 25 § 2 mom. kan gränstrupperna anslutas tili försvarsmakten ocksä
delvis, vilket gör det möjligt att vid behov läta bli att ansluta de gränstrupper som är verksamma inom det
äländska omrädet. En annan förutsättning är att övriga bestämmelser i fördragen om demilitarisering
respekteras, t.ex. beträffande vapen. Sadan beväpning som motsvarar polisens sedvanliga beväpning komma
pä fräga, medan sadan tyngre beväpning som normalt används av försvarsmakten torde stä i strid med 4 art. i
konventionen. I gränsbevakningsförslagets 79 § ingär bestämmelser om handräckning av försvarsmakten tili
gränsbevakningsväsendet. Enligt motiven hör användning av skjutvapen eller militära maktmedel inte tili
handräckning, vilket gör att bestämmelsen är godtagbar ur demilitariseringsperspektiv.

Även frän landskapets sida har man accepterat tolkningen att gränsbevakningsväsendets närvaro inom det
demilitariserade omrädet är tilläten. Ett av de färskaste exemplen pä detta utgör den republikens presidents
förordning om gränsbevakningsväsendets uppgifter i landskapet Äland (420/2004) som med
landskapsregeringens samtycke utfärdats med stöd av 32 § i självstyrelselagen för Äland.

Gränsbevakningsväsendets militära natur ändras inte i det föreliggande förslaget pä ett sätt som förvandlar
gränsbevakningsväsendet tili en i Älandskonventionen förbjuden militär eller beväpnad styrka.
Gränsbevakningsväsendet lyder även i fortsättningen under inrikesministeriet, trots sin in-terna militära
ordning, och utgör inte en del av försvarsmakten. Gränsbevakningsväsendets ökade polisuppgifter är inte
problematisk ur demilitariseringssynpunkt, fast de skapar ett visst tryck att se över de med stöd av 32 §
självstyrelselagen för Äland givna förordningarna om gränsbevakningsväsendets uppgifter (420/2004) och
polisförvaltningen pä Äland (828/1998).

3. Annat

Enligt propositionen har Älands landskapsregering i sitt utlätande framhällit att landskapet skall kunna delta i
det beslutsfattande som avses i 15 § i förslaget tili gränsbevakningslag och som gäller äterupprättande av
kontrollerna vid gränserna. Under beslutsprocessen bör man beakta 33 § i självstyrelselagen för Äland, enligt
vilken landskapsregeringens utlätande skall inhämtas innan republikens president, statsrädet, ett ministerium
eller nägon annan myndighet utfärdar föreskrifter som uteslutande gäller landskapet eller som annars har
särskild betydelse för landskapet.

PERUSTUSLAKIVALIOKUNNALLE

3 & / o £-öös~ -



Esitän kunnioittaen seuraavan lausunnon, joka koskee hallituksen esitystä rajavartiolaitosta ja rajavyöhykettä

koskevan lainsäädännön uudistamiseksi (HE 6/2005 vp).

Ministerihallintojärjestelmä

Rajavartiolaitoksen asema valtio-organisaatiossamme on erikoislaatuinen. Rajavartiolaitoksen ylinjohto on

järjestetty ministerihallintoperiaatteen ja parlamentaarisen vastuun mukaisesti siten, että rajavartiolaitoksen

esikunta on samalla sisäasiainministeriön osasto. Laitos on toisaalta sisäisesti organisoitu sotilaallisesti, ja

tasavallan presidentillä on sotilasnimitys- ja sotilaskäskyasioissa sama asema kuin puolustusvoimissakin.

Hallituksen esityksen perusteluissa annetaan ymmärtää, että rajavartiolaitoksen hallinnolliseen asemaan ei

esitetä muutoksia ehdotetussa laissa rajavartiolaitoksen hallinnosta. Kuitenkin eräät ehdotetut muutokset

saattavat antaa aiheen toisenkinlaiseen tulkintaan. Niinpä uudet säännökset jättävät eräiltä osin epäselväksi

rajavartiolaitoksen aseman sisäasiainministeriössä.

Lakiehdotuksessa ei ole nykyistä rajavartiolain 1.1 §:n säännöstä vastaavaa säännöstä, jonka mukaan

"rajavartiolaitoksen ylin johto ja valvonta kuuluu sisäasiainministeriölle". Epäselväksi jää muun muassa

ministerin valtioneuvostolain 16 §:n mukaisen pidätysoikeuden ulottuvuus. Lakiehdotuksen 5 §:ssä on

säännökset sisäasiainumisteriön tehtävistä rajavartiolaitoksissa, jossa pidätysoikeudesta ei säädetä.

Pykäläehdotuksen 2 momentin mukaan " rajavartiolaitoksen päälliköllä on oikeus esittelystä ratkaista

rajavartiolaitosta ja sen toimialaa koskevat sisäasiainministeriön päätettäviksi säädetyt muut kuin

yhteiskunnallisesti tai taloudellisesti merkittävät hallintoasiat". Pykäläehdotuksen 3 momentin mukaan taas

rajavartiolaitoksen esikunta on samalla sisäasiainministeriön rajavartio-osasto, jonka osastopäällikkönä on

rajavartiolaitoksen apulaispäällikkö. Onko sisäasianministerillä oikeus pidättää ratkaistavakseen

rajavartiolaitoksen päällikön päätösvaltaan pykälän 2 momentin nojalla kuuluva, muun kuin sotilaskäsky- tai

sotilasnimitysasia? Voidaan myös kysyä, onko perustuslain 5 luvun edellyttämän

ministermallintojärjestelmän kannalta asianmukaista, että osastopäällikkönä on rajavartiolaitoksen

apulaispäällikkö eikä päällikkö, joka ehdotetussa järjestelmässä näyttäisi jäävän ministeriön organisaation

ulkopuolelle mutta joka kuitenkin käyttäisi ministeriön päätösvaltaa.

Valvonta-alueesta luopuminen

Rajavartiolain keskeisenä uudistustavoitteena on luopua valvonta-alueesta ja antaa rajavartioviranomaisille

toimintavaltuudet siellä, missä kulloinkin hoidettavana olevat tehtävät niitä edellyttävät. Samalla



laajennettaisiin rajavartiolaitoksen poliisitehtäviä, joita hoitavilla rajavartiomiehinä olisi pääsäännön mukaan

poliisilain mukaiset poliisimiehen valtuudet (ks. 21 ja 33 §). Tämä merkitsisi lähtökohtaa, jonka mukaan

rajavartiomiehinä olisi poliisivaltuudet koko valtakunnan alueella. Näin hallitus ehdottaa tavallaan

toteutettavaksi asetelmaa, jossa koko valtakunnan alueella toimii kaksi poliisin toimivaltuuksia käyttävä

organisaatiota: poliisi ja sotilaallisesti järjestetty rajavartiolaitos.

Vuoden 1998 valtiopäivillä antamassaan lausunnossa 17 esityksestä rajavartiolaiksi perustuslakivaliokunta

piti perusoikeusnäkökulmasta ongelmallisena tuolloin ehdotettua valvonta-alueen laajentamista koskemaan

koko Lapin läänin aluetta. Valiokunta korosti, että perusoikeuksia rajoittavan sääntelyn välttämättömyys- ja

täsmällisyysvaatimukset koskivat myös toimivaltuuksien alueellista käyttöalaa. Hallitus muun muassa

edellytti, että koko valvonta-aluetta koskenutta lakiehdotuksen 9 §:n säännöstä poliisitehtävien

suorittamisesta oli täsmennettävä. Ehdotettua valvonta-alueen laajentamista oli perusteltu metsästyksen ja

maastoliikenteen valvonnan tarpeilla. Valiokunta totesi, että tässä liikuttiin "hyvin kaukana

rajavartiolaitoksen perimmäisistä tehtävistä". Valiokunta edellytti, että valvonta-alueen laajennuksen vuoksi

lakiin olo otettava "eri säännökset siitä, miten tämän lain mukaiset toimivaltuudet ovat käytettävissä

metsästyksen ja maastoliikenteen valvonnassa".

Ehdotuksia valvonta-alueesta luopumisesta ja poliisitehtävien suorittamisoikeuden laajentamisesta on

arvioitava erityisen huolellisesti perusoikeuksien rajoitusedellytysten näkökulmasta. Niinpä on tarkasteltava

välttämättömyysedellytyksen täyttymistä. Voidaan kysyä, onko todella välttämätöntä antaa

rajavartiolaitokselle poliisin kanssa päällekkäiset toimivaltuuden koko valtakunnan alueella. Samoin voidaan

kysyä, täyttyykö perusoikeuksien yleisiin rajoitusedellytyksiin kuuluva vaatimus oikeusturvatakeiden

riittävyydestä. Lausunnossaan 17/1998 vp perustuslakivaliokunta kiinnitti oikeusturvajärjestelyjen kannalta

huomiota siihen, että "lain mukaisten valtuuksien käyttämisestä ei välttämättä ole mahdollista tehdä sellaisia

päätöksiä, joihin voidaan liittää muutoksenhakumahdollisuus" ja että "tämä on omiaan korostamaan

valtuuksia käyttävien henkilöiden koulutuksen ja muun pätevyyden merkitystä". Voidaan kysyä, onko

rajavartiomiehinä poliisitehtävien edellyttämä koulutus. Tarkoittamiini poliisitehtäviin kuuluvat myös

lakiehdotuksen 6 luvun mukaiset esitutkintatehtävät.

Lakiesityksen perusteluissa ei ole lainkaan selvitetty sitä, mikä merkitys rajavartiolaitoksen sotilaallisella

järjestysmuodolla on poliisitehtävien hoitamista koskevien vastuukysymysten kannalta. Sotilaalliseen

järjestysmuotoonhan kuuluu erityinen käskynalaisuus, siviilihallintoa ehdottomampi velvollisuus noudattaa

esimiehen määräyksiä. Virkatehtäviin liittyvä vastuu on oikeusturvajärjestelyjen kannalta keskeinen kysymys

erityisesti tehtävissä, joissa ei tehdä muutoksenhakukelpoisia hallintopäätöksiä. Myös tämä näkökohta on

siksi otettava huomioon, kun arvioidaan, täyttävätkö ehdotukset valvonta-alueesta luopumisesta ja

poliisitehtävien suorittamisoikeuden ja tähän liittyvien toimivaltuuksien laajentamisesta perusoikeuksien

yleiset raj oitusedellytykset.



Asevelvollisten ja vapaaehtoista asepalvelusta suorittavien asema

Asevelvollisia ja vapaaehtoista asepalvelusta suorittavia voidaan rajavartiolaitoksen hallintoa koskevan

lakiehdotuksen 28 §:n mukaan käyttää tarvittaessa rajavartiolaitoksen toiminnan tukena. Heidän

toimivaltuuksistaan ei kuitenkaan ole säännöstä sen paremmin ehdotuksessa laiksi rajavartiolaitoksen

hallinnosta kuin ehdotuksessa laiksi rajavartiolaitoksesta. On myös kyseenalaista, ovatko he sellaisia

sivullisia, joiden voimankäyttöoikeudesta ehdotetaan säädettäväksi rajavartiolain 35 §:n 2 momentissa.

Oikeusturvatekijät, joilla perusoikeuksien yleisten   rajoitusedellytysten   välityksellä   on   myös

perusoikeuskytkentä,   edellyttävät nimenomaista säännöstä asevelvollisten ja vapaaehtoista asepalvelua

suorittavien toimivallasta. Oikeusturvanäkökohdat edellyttävät lisäksi myös heidän kohdallaan huolehtimista

koulutuksen riittävyydestä.

Yleiset periaatteet

Kun rajavartiolaitoksen tehtävät ja toimivaltuudet koskettavat monin kohdin yksilöiden perusoikeuksia,

voidaan sinänsä pitää myönteisenä, että lakiehdotuksen 2 lukuun on otettu säännöksiä toiminnassa

noudatettavista yleisistä periaatteista. Säännösehdotuksiin, joita laadittaessa esikuvana ovat olleet poliisilain

vastaavat säännökset, on kuitenkin syytä tehdä eräitä huomautuksia.

Ehdotetun 8 §:n 1 momenttiin sisältyvät varaukset ovat ongelmallisia Euroopan ihmisoikeussopimuksen 5(2)

artiklan kannalta. Tämä sopimuskohta edellyttää, että "vapaudenriiston kohteeksi joutuneelle on viipymättä

ilmoitettava hänen ymmärtämällään kielellä vapaudenriiston syyt ja häneen mahdollisesti kohdistetut

syytteet". Myös saman pykälän 2 momentin ensimmäisen lauseen poistamista olisi nähdäkseni harkittava.

Sama koskee 11 §:n ensimmäistä lausetta: ei voitane ajatella, että lainsäädännössä voisi olla säännöstä, joka

estäisi perusoikeus- tai ihmisoikeusmyönteisen tulkinnan noudattamisen.

Voimankäyttöoikeutta koskevat säännösehdotukset

Rajavartiolakiehdotuksen 35 §:ssä on säännökset rajavartiomiehen voimankäyttöoikeudesta.

Pykäläehdotuksen 1 momentti vastaa viimeistä virkettä lukuun ottamatta poliisilain 27.1 8:ää.

Pykäläehdotuksen 3 momentin ja siinä viitatun rajavartiolaitoksen hallintolain 29 §:n 1 momentin nojalla

sotilasvirassa olevaan rajavartiomieheen sovellettaisiin lisäksi rikoslain 45 luvun 26a §:ssä tarkoitettua



sotilaan voimakeinojen käyttöoikeutta. Mainitsemani voimakeinojen käyttöoikeutta koskevat säännökset

eivät ole sisällöltään yhdenmukaisia. Jo vaatimusten perusoikeusrajoitusten täsmällisestä sääntelystä

edellyttää säännösten keskinäissuhteen selventämistä.

Lakiehdotuksen perusteluissa (s. 119-120) esitetään, että nimenomaisesti säännellyn voimakeinojen

käyttöoikeuden lisäksi rajavartiomiehinä olisi vielä oikeus toimia yleisen hätävarjeluoikeuden ja

rikosoikeudellisen pakkotilasäännöstön nojalla. Tämä käsitys voidaan perustellusti asettaa kyseenalaiseksi.

Käsityksen taustana on ajatus, että rajavartiomies, tilanteen kiristyessä, ikään kuin liukuisi ulos

virkatehtävästään ja alkaisi toimia yksityishenkilönä. Ajatus on vaikeasti puolustettavissa sen vuoksi, että

voimankäyttötilanteissa liikutaan usein rajavartiomiehen virkatehtävien ydinalueella. On myös nurinkurista

esittää, että rajavartiomies toimisi yleiseen hätävarjeluoikeuteen turvautuessaan virkatehtäviensä ulkopuolella

mutta että hätävarjelun liioittelua arvioitaessa kuitenkin otettaisiin huomioon hänen

virkamiesominaisuutensa.7

Pidän ongelmallisena myös lakiehdotuksen 79.2 §:ään sisältyvää viittausta rikoslain 4 luvun 4 §:ssä olevaan

yleiseen hätävarjeluoikeussäännökseen. Toimivaltasääntelyssä ei tulisi turvautua yleisiin rikosoikeudellisiin

anteeksianto- ja oikeuttamisperusteita koskeviin säännöksiin. Tämän on myös perustuslakivaliokunta

todennut lausunnossaan , joka koski lakia yksityisistä turvallisuuspalveluista.

Yksittäiset toimivaltuusäännökset

Rajavartiolain 5 luvun toimivaltuussäännöksillä on monia perusoikeuksia koskevia rajoitusvaikutuksia.

Perustuslakivaliokunta on arvioinut voimassa olevaan rajavartiolaitoslakiin sisältyviä toimivaltuuksia

lausunnossaan 17/1998 vp. Nyt käsiteltävänä olevassa esityksessä erityistä huomiota on kiinnitettävä uusia tai

laajennettuja toimivaltuuksia koskeviin ehdotuksiin.

Rajavartiolakiehdotuksen yksittäisistä toimivaltuussäännöksistä on syytä ottaa esille ensinnäkin aihetta 29 §:n

säännökset automaattisesta tunnistamisista ja niihin liittyvä automaattisen tunnistamisen määritelmä

lakiehdotuksen 2 §:n 1 kohdassa. Määritelmän mukaan automaattisella tunnistamisella tarkoitetaan "teknisin

menetelmin tapahtuvaa etsittävän henkilön tunnistamista henkilöstä otettua kuvatallennetta viranomaisen

käytettävissä olevaan kuvamateriaaliin vertaamalla". Ehdotuksen 29 §:n toimivaltuussäännöksissä taas on

automaattisen tunnistamisen ulkopuolelle rajattu muun muassa vakituiseen asumiseen käytetyt tilat ja

käymälät. Perusoikeuksien kannalta olennaista ei kuitenkaan ole määritelmän mukainen tallenteiden

7 Olen arvioinut käsitystä poliisimiehille kuuluvasta hätävarjeluoikeudesta artikkelissani En sista tillflyktsort för polisens
allmänna befogenhet? JFT 2004, s. 492-516.



vertaaminen vaan tallenteiden ottaminen eli tekninen valvonta. Säännökset tulisikin kirjoittaa uudelleen siten,

että niistä ilmenisi tämä valtuussääntelyn kannalta olennainen seikka.

Lakiehdotuksen 29 §:n mukaan automaattiseen tunnistamiseen liittyvää teknistä valvontaa voitaisiin

kohdistaa myös tiloihin, jotka kuuluvat kotirauhan perustuslain suojan alaan. Perustuslain 10§:n 3 momentin

mukaan "lailla voidaan säätää perusoikeuksien turvaamiseksi tai rikosten selvittämiseksi välttämättömistä

kotirauhan piiriin ulottuvista toimenpiteistä". Automaattisen tunnistamisen tavoitteet on lakiehdotuksen 29.1

§:ssä määritelty perustuslain 10.3 §:n sallimia tarkoituksia laveammin. Tässäkin säännöksessä tarkoitetun

teknisen valvonnan ulkopuolelle tulisi lakiehdotuksen 31 §:n sääntelemän valvonnan tavoin sulkea

kotirauhan piiriin kuuluvat tilat.

Lakiehdotuksen 40 §:ään ehdotetaan säännöstä, jonka mukaan "rajavartiomiehellä on tässä tai muussa laissa

säädettyä toimivaltaa käyttäessään oikeus yksittäistapauksessa antaa toimialallaan jokaista velvoittavia

tarpeellisia käskyjä ja kieltoja". Säännös ei ilmeisestikään perusta uutta toimivaltaa. Juridisesti tyhjänä se

tulisi nähdäkseni väärinkäsitysten välttämiseksi poistaa lakiehdotuksesta.

Asetuksenantovaltuudet

Rajavartiolakiehdotuksen 84 § sisältää säännökset valtioneuvoston ja sisäasiainministeriön asetuksenanto-

oikeudesta. Asetuksella annettaisiin säännöksiä muun muassa rajavartiolaitosmiehen varustamisesta

voimankäyttö- ja suojavälineillä sekä tarvittaessa rajavartiomiehen muusta varustuksesta (1 mom. 2 kohta).

Erityisesti voimankäyttövälineitä koskeva sääntely on perusoikeusturvan kannalta niin olennainen, että

voidaan edellyttää perussäännösten antamista lailla. Perusoikeuksien suojaamisen ja oikeusturvan kannalta

myös poliisin, tullilaitoksen ja rajavartiolaitoksen tehtävien yhteensovittaminen sekä keskinäinen

yhteistoiminta ja virka-apumenettely (4 kohta) ovat niin keskeisiä seikkoja, että sääntelyä ei tulisi jättää

yksinomaan asetuksen varaan.

Pykälän 2 momentin mukaan sisäasiainministeriön asetuksella annettaisiin tarkempia säännöksiä muun

muassa voimakeinojen käyttämisestä (2 kohta). Kun voimakeinojen käyttämisellä

puututaan hyvin syvällisesti perusoikeuksiin, näin väljää valtuutussäännöstä ei voida pitää perustuslain 80 §:n

kannalta hyväksyttävänä.

Heimolassa 4.5.2005

Kaarlo Tuori
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Käännös

Kuuleminen rajavartiolaitoksesta
Perustuslakivaliokunta 4. toukokuuta 2005

Kuten hallituksen esityksessä todetaan, Ahvenanmaan maakunta kuuluu
kokonaisuudessaan rajavartiolaitoksen valvonta-alueeseen, ja rajavartiolaitoksen
tehtävät maakunnassa määritellään rajavartiolaissa niiltä osin kuin ne eivät
itsehallintolain perusteella kuulu Ahvenanmaan lainsäädäntövaltaan.
Rajavartiolaitoksen ja maakunnan viranomaisten yhteistyötä säädellään
sopimusasetuksella rajavartiolaitoksen tehtävistä Ahvenanmaan maakunnassa.
Asetus tuli voimaan 1. kesäkuuta 2004. Sen 2 §:n mukaan rajavartiolaitos voi
valtakunnallisten tehtäviensä ohella suorittaa Ahvenanmaan maakunnassa
ainoastaan sellaisia maakunnan lainsäädäntövaltaan kuuluvia tehtäviä, jotka
valtakunnallisen lainsäädännön mukaan muutoinkin kuuluvat
rajavartiolaitokselle. Nyt käsiteltävänä olevaan ehdotukseen sisältyy sellaisia
oikeuksia, velvollisuuksia ja tehtäviä, jotka eivät tähänastisen lainsäädännön
mukaan ole kuuluneet rajavartiolaitokselle, mikä voi antaa aihetta
sopimusasetuksen tarkistamiseen. Tällaisia keskusteluja käydäänkin
sisäasiainministeriön ja maakunnan hallituksen kesken.

Lakiehdotuksen 15 §:ssä säädetään sisärajatarkastusten palauttamisesta. Pykälän
mukaan on mahdollista päättää rajoitetun ajan suoritettavista kansallisista
rajatarkastuksista. Tämä toimenpide voi tulla ajankohtaiseksi, koska maakunnan
yleinen järjestys ja turvallisuus kuuiuvat maakunnan toimivaltaan. Näin ollen
maakunnan hallituksen kanssa tulisikin toimia yhteistyössä silloin, kun
maakunnan yleinen järjestys ja turvallisuus edellyttävät toimenpiteitä. Asiasta
voidaan säätää sopimusasetuksessa, mutta se pitäisi ottaa huomioon eduskunta-
käsittelyssäkin.

Esityksessä todetaan, että voimassa olevan lainsäädännön mukaan
rajavartiolaitos on sisäistä ja ulkoista turvallisuutta valvova viranomainen, joka
kuuluu sisäasiainministeriön hallinnonalaan. Rajavartiolaitoksen sisäinen
organisaatio on sotilaallinen. Laissa rajavartiolaitoksen hallinnosta säädetään
rajavartiolaitoksen asemasta niin sanotuissa sotilaskäskyasioissa. Rajavartiolain
7 §:ssä rajavartiolaitoksen todetaan osallistuvan valtakunnan puolustukseen.
Esityksessä todetaan aivan oikein, että Ahvenanmaa on vuodesta 1856 ollut
demilitarisoitu alue, eikä käsillä oleva lakiehdotus mitenkään muuta
rajavartiolaitoksen sotilaallista organisaatiota. Sotatilan aikana Ahvenanmaata
koskevat erityissäännökset, joiden mukaan rajavartiolaitos ei tule Ahvenanmaalla
olemaan osa sotilaallista organisaatiota vaan se pysyy edelleenkin
siviiiihallinnollisena organisaationa.
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Ahvenanmaan maakunnan hallitus katsoo kuitenkin, että kysymystä
rajavartiolaitoksen sotilaallisesta luonteesta rauhan aikana tulee tarkastella uutta
sopimusasetusta laadittaessa. Rajavartiolaitos kuuluu toki sisäasiainministeriön
hallinnonalaan, mutta sillä on siinä määrin sotilaallisia piirteitä, että on tarpeen
selvittää, onko sen rakenne sopusoinnussa niiden kansainvälisten sopimusten
kanssa, joilla säädetään Ahvenanmaan demilitarisoinnista ja puolueettomuudesta.

Poikkeusolojen aikana Ahvenanmaan maakunnassa hoidettavista tehtävistä
säädetään sopimusasetuksella, Tasavallan presidentin asetuksella
poikkeusoloihin varautumista koskevien tehtävien hoitamisesta Ahvenanmaan
maakunnassa (SSK 900/2000). Siinä säädetään, miten yhteistyö valtion ja
maakunnan viranomaisten välillä tulee järjestää väestönsuojelua, huoltovarmuutta
ja yleistä poikkeustiloihin varautumista koskevissa kysymyksissä.
Sopimusasetuksessa tarkoitetut kriisitilanteet ovat vastaavia kuin ne, joissa
rajavartiolaitos voi valtakunnan alueella pyytää puolustusvoimain virka-apua.
Näitä tilanteita varten tulisi kuitenkin Ahvenanmaan osalta olla olemassa
siviilivalmius, niin ettei maakunta jäisi vaille tarvittavaa apua siitä syystä, että
virka-avun antaminen olisi ristiriidassa maakunnan demilitarisoidun aseman
kanssa. Rajavartiolain 22 §:ssä säädetään terrorismin vastaisesta toiminnasta ja
26 §:ssä osallistumisesta pelastustyöhön ja sairaankuljetuksiin, mitkä ovat
tilanteita, joissa rajavartiolaitoksen voidaan ajatella tarvitsevan puolustusvoimien
virka-apua 79 §:ssä tarkoitetulla tavalla. Maakunnalle virka-avun saaminen ei
kuitenkaan ole mahdollista, ellei siviilihallinnollisesti organisoitua valmiutta ole.

Rajavartiolaitoksen sotilaalliseen organisaatioon liittyviä kysymyksiä ja
kysymyksiä, jotka liittyvät kriisitilanteissa tarvittavaan rajavartiolaitoksen
valmiuteen Ahvenanmaan maakunnassa, on tarpeen tutkia lähemmin
pemsfuslakivaiiotamnassa, minkä jälkeen ne tulisi antaa selvitettäviksi joko
sopimusasetuksen laatimisen yhteydessä tai erikseen.

Maakunnan hallitus on tässä yhteydessä kiinnittänyt huomiota myös siihen, että
rajavartiolaitoksen hallintolain 10 § 3 momentin nykyisen sanamuodon mukaan
ahvenanmaalaisia voitaisiin ilman suoritettua asevelvollisuutta 10 § 2 momentin
perusteella nimittää sotilasvirkoihin, jolloin he joutuisivat rikoslain 45 luvun
sotilashenkilöstöä koskevien säännösten piiriin (SSK 39/1889).

Tämän lisäksi maakunnan hallitus toteaa, että henkilötietojen käsittelyä
rajavartiolaitoksessa koskevan lain 22 § 1 momentin 4 kohtaan sisältyy säännös
Ahvenanmaan moottoriajoneuvorekisteristä. Tämä asia ei kuulu eduskunnan
sääntelyn piiriin, vaan se on otettu huomioon sopimus-asetuksessa, joka koskee
rajavartiolaitoksen tehtäviä maakunnassa.

Älands
landskapsregerin
g

Ärende RP 6/2005 rd/Grundlagsutskottet
Utlätande ges av Roger Nordlund
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Tili översättning for hörande om gränsbevakningsväsendet i
grundlagsutskottet utskottet den 4 maj 2005.

Som koastateras i propositionen hör landskapet Äland i sin helhet tili
gränsbevakningsväsendets bevakningsomräde och gränsbevakningsväsendets
uppgifter i landskapet bestäms i lagen om gränsbevakningsväsendet tili de delar
de inte enligt självstyrelselagen hör tili Älands lagstiftningsbehörighet. För att
reglera samarbetet mellan gränsbevakningsväsendet och landskapets
myndigheter utarbetades en överenskommelseförordning om
gränsbevakningsväsendets uppgifter i landskapet Äland som trädde ikraft den 1
juni 2004. Enligt 2 § kan gränsbevakningsväsendet i landskapet Äland vid sidan
av sina riksom-fattande uppgifter endast utföra sädana tili landskapets
lagstiftningsbehörighet hörande uppgifter som ocksä annars enligt
rikslagstiftningen ankommer pä gränsbevakningsväsendet. Den nu föreliggande
propositionen föreskriver nya rättigheter, skyldigheter och uppgifter som inte
hittills enligt lag ankommit pä gränsbevakningsväsendet och detta kan föranleda
att en översyn över överenskommelseförordningen vidtas, sädana diskussioner
pägär mellan inrikesministeriet och landskapsregeringen.

I 15 § regleras frägan om äterupprättande av kontrolleina vid de inre gränserna.
Där sägs att beslut om utförande av nationell gränskontroll under en begränsad
tid kan äterinföras. Denna ätgärd kan bli aktuell da den allmänna ordningen och
säkerheten i landskapet hör tili landskapets behörighet och i de fall ätgärden är
päkallad pä grund av den allmänna ordningen och säkerheten i landskapet borde
därfor ett samrädsförfarande med landskapsregeringen etableras. Frägan kan
regleras i överenskommelseforordningen men borde noteras i
riksdagsbehandlingen.

I propositionen konstateras att enligt gällande lagstiftning är gräns-
bevakningsväsendet en myndighet för den inre och yttre säkerheten och hör tili
inrikesministeriets forvaltningsomräde. Gränsbevakningsväsendets interna
organisation är militärisk. I lagen om gränsbevakningsväsendets förvaltning
regleras gränsbevakningsväsendets ställning i sä kallade militära kommandomäl.
I 7 § lagen om gränsbevakningsväsendet sägs att gränsbevakningsväsendet deltar
i rikets försvar. I propositionen konstateras mycket riktigt att Äland är
demilitaliserat sedän är 1856 och det föreliggande lagförslaget innebär ingen
förändring vad gäller den militära organiseringen av gränsbevakningsväsendet. I
krigs-tillständ gäller särskilda regler för Äland vilka innebär att gräns-
bevakningsväsendet pä Äland inte kommer att ingä i en militär organisation utan
fortsättningsvis kommer att vara civil.

Postadress Telefon Telefax E-post
PB 1060 (018)25000 (018) 19155 registrator@ls.aland.fi
AX-22111 MARIEHAMN, Äland URL www.Is.aland.fi
Tjänstebrev bör ställas tili Älands landskapsregering, inte tili enskild tjänsteman

Landskapsregeringen anser dock att fragan om gränsbevakningens militära
karaktär i fredstid bör bli föremäl för en översyn i samband med utarbetandet av
en ny överenskommelseförordning. Gränsbevaknings-väsendet hör visserligen
tili inrikesministeriets förvaltningsomräde, men med sä mänga militära drag att
en utredning borde klarlägga huruvida konstruktionen är i överensstämmelse
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med de internationella avtal som reglerar Älands demilitarisering och
neutralisering.

För handhavandet i landskapet av uppgifter i samband med
undantagsförhällanden finns en överenskommelseförordning, Republik-ens
Presidents Förordning omskötseln i landskapet Äland av för-beredande uppgifter
för undantagsförhällanden (FFS 900/2000). I denna överenskommelseförordning
regleras hur samarbetet mellan statens och landskapets myndigheter skall vara
organiserat i frägor rörande befolk-ningsskyddet, försörjningsberedskapen och
den allmänna beredskapen för undantagsförhällanden. I de krissituationer som är
avsedda att täckas av det samarbete som regleras i
överenskommelseförordningen kommer i motsvarande situationer i riket biständ
att kunna begäras av försvars-makten. För dessa fall borde dock för Älands del
en civil beredskap finnas sä att inte landskapet saknar täckning pä grund av att ett
biständ skulle strida mot landskapets demilitarisering. I 22 § gränsbevaknings-
lagen regleras terrorismbekämpning och i 26 § deltagande i räddnings-
verksamhet och sjuktransporter, vilka är situationer där gränsbevak-ningen kan
tänkas behöva handräckning av försvarsmakten i enlighet med 79 § och detta inte
är möjligt för landskapets del om inte en civilt organiserat beredskap finns.

Frägoma om gränsbevakningens militära organisation och vilken beredskap
gränsbevakningen skall ha i landskapet Äland i krislägen bör bli föremäl för en
närmare behandling i grundlagsutskottet för att sedän bli föremäl för en
utredning, eventuellt i samband med utarbetande av
Överenskommelseförordning eiler separat.

Landskapsregeringen har ocksä i sammanhanget uppmärksammat att det enligt
10 § 3 mom. lagen om gränsbevakningsväsendets förvaltning sä som den
föreligger i förslaget är möjligt för älänningar att utan fullgjord värnplikt i enligt
med bestämmelsema i 10 § 2 mom. utnämnas tili en militärtjänst och därigenom
omfattas  av  bestämmelsema  om  krigsmän  i  45  kapitlet  i  strafflagen  (FFS
39/1889).

Utöver detta konstaterar landskapsregeringen att i 22 § 1 mom. 4 punkten Lagen
om behandling av personuppgifter vid gränsbevakningsväsendet ingär en
bestämmelse om Älands motorfordonsbyrä. Denna fräga skall inte regleras i
riksdagen utan har ombesörjts i överenskommelseförordningen om
gränsbevakningsväsendets uppgifter i landskapet Äland.

Perustuslakivaliokunnalle

Valiokunnan pyytämänä asiantuntijalausuntona hallituksen esityksestä rajavartiolaitosta ja

rajavyöhykettä koskevan lainsäädännön uudistamiseksi (HE 6/2005 vp) esitän kunnioittavasti

seuraavaa.
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/ . Laki rajavartiolaitoksen hallinnosta

Ehdotettu sääntely sotilaskäskyasioiden käsittelyjärjestyksestä (7 §), mukaan lukien

pääministerin läsnäolo-ja puheoikeus (2 mom.) ja mahdollisuus siirtää sotilaskäskyasian

ratkaiseminen valtioneuvoston yleisistunnossa tapahtuvaksi ovat sopusoinnussa perustuslain 58 §

3 momentin 5 kohdan kanssa.

Vaatimus Suomen kansalaisuudesta kelpoisuusehtona kaikkiin rajavartiolaitoksen virkoihin (10

§) saattaa olla Euroopan unionin jäsenyyden oloissa aikansa elänyt.

Säännös on kuitenkin sopusoinnussa perustuslain 125 §:n 1 momentin ja valtion virkamieslain 7

§:n 1 momentin 10 kohdan kanssa. Euroopan ihmisoikeussopimus vaikenee kysymyksessä

kansalaisuuteen perustuvien erottelujen sallittavuudesta virkojen kelpoisuusehtona. Aiemmin

kysymys ei ollut merkityksellinen, koska kyseinen sopimus ei suojaa oikeutta päästä julkiseen

virkaan. Huhtikuun alusta on kuitenkin tullut voimaan 12. lisäpöytäkirja, jonka nojalla asia tulee

arvioitavaksi suoraan kysymyksenä syrjinnästä, ilman vaatimusta liitynnästä sopimuksessa

muutoin turvattuun oikeuteen. Pidän epätodennäköisenä, että kansalaisuusvaatimusta juuri

rajavartiolaitoksen virkoihin pidettäisiin 12. pöytäkirjassa kiellettynä syrjintänä kansalaisuuden

perusteella. Perustan tämän arvion osittain kansalais- ja poliittisia oikeuksia koskevan

yleissopimuksen 25 artiklaan, jossa on turvattu oikeus päästä maansa julkiseen virkaan ilman

syrjintää mutta samalla - poikkeuksellisesti - käytetty käsitettä "kansalainen" oikeuden subjektina

(vrt. "jokainen" muissa sopimusmääräyksissä).

Ahvenanmaalaisten vapauttaminen kelpoisuusehdosta, joka koskee miesten asevelvollisuuden

suorittamista aseellisessa palvelussa tai naisten vapaaehtoisen asepalveluksen suorittamista on

mielestäni perusteltu. Samalla herää kuitenkin kysymys, tulisiko vastaava vapautus ulottaa myös

niihin, jotka omantunnonsyistä eivät ole suorittaneet aseellista palvelua. Syyt kieltäytyä

asevelvollisuuden suorittamisesta aseellisessa palvelussa voivat lain mukaan olla moninaisia

uskonnolliseen tai eettiseen vakaumukseen perustuvia omantunnonsyitä, eivätkä ainakaan kaikki

ajateltavissa olevat omantunnon syyt tee henkilöstä epäsopivaa rajavartiolaitoksen

sotilastehtäviin. Pidän perustuslain 11 §:n nojalla perusteltuna, että ehdotettua sääntelyä tältä osin

väljennettäisiin esimerkiksi erivapausmenettelyllä.



Vaitiolovelvollisuuden väistymistä koskeva 17 §:n 2 momentin säännös on mielestäni

epäonnistuneesti kirjoitettu, kun sen perusteeksi on asetettu toisen viranomaisen (tms.) "tarve"

saada tieto salassa pidettävästä seikasta (ym.). Tarpeen ohella tulisi nimenomaisesti edellyttää,

että tiedon pyytäjällä on lakiin perustuva oikeus saada se salassapitovelvollisuuden estämättä.

"Tarve" astuu kuvaan vasta tämän jälkeen, osana

yksityisyyden suojaan (perustuslain 10 §) kohdistuvan puuttumisen välttämättömyyden

arviointia.

Ehdotettu järjestely palvelusitoumuksesta ja opiskelukustannusten osittaisesta

korvaamisvelvollisuudesta (27 §) on mielestäni sinänsä hyväksyttävä perustuslain 18 ja 16 §:n

kannalta. Ehdotettu 3 momentti ja erityisesti siinä oleva valtuutus säätää ministeriön asetuksella

takaisinmaksuvelvollisuuden määräytymisestä on kuitenkin liian avoin, jotta ehdotettu sääntely

olisi hyväksyttävä em. perustuslainkohtien ja perustuslain 80 §:n kannalta. Palvelusitoumushan

voi olla jopa 14 vuoden mittainen ja ehdotettu 3 momentti laukaisisi

takaisinmaksuvelvollisuuden myös, kun henkilö irtisanotaan esimerkiksi yksikön lakkauttamisen

tai tehtävien olennaisen vähenemisen takia (ks. virkamieslain 27 §). Jotta ehdotettu säännös olisi

perustuslain 18 ja 16 §:n kannalta hyväksyttävä, takaisinmaksuvelvollisuuden laukaisevat

palvelussuhteen lakkaamistilanteet tulisi määritellä täsmällisesti lain tasolla.

Asetuksenantovallan (perustuslain 80 §) kannalta liian väljänä pidän myös ehdotettua 33 §:n 2

momentin 1 kohdan säännöstä, joka koskee tilapäisiä muutoksia käskyvaltasuhteisiin. Avoimen

delegoinnin sijaan poikkeuksellisista käskyvaltasuhteista ja niiden käyttöönottomenettelystä tulisi

säätää lailla.

2. Rajavartiolaki

Ehdotettu rajanylityspaikan määritelmä (2 §:n 5 kohta) on niin yleinen, että se muodostuu

lainsäädäntövallan delegoinniksi. Lakiehdotuksessa ja myös muussa lainsäädännössä on

merkittäviä toimivaltuuksia ja muita oikeusvaikutuksia kytketty suoraan rajanylityspaikan

käsitteeseen, joten siitä tulisi saada lakiin täsmällinen määritelmä. Perusteluissa (s. 95) mainitaan,

että laissa nykyisin oleva määritelmä on "mutkallinen ja tulkinnanvarainen" ja että länsiraja ja

pohjoisraja nykyisin täyttävät sen koko pituudeltaan. Nämä eivät ole päteviä perusteita siirtää

asian sääntely asetuksen tasolle, vaan päin vastoin osoittavat täsmällisen lain tasoisen sääntelyn

tarpeen. Länsi- ja
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pohjoisrajaa koskeva ongelma olisi ratkaistavissa jo sillä, että rajanylityspaikan määritelmään

sisällytettäisiin, että käsite liittyy ulkorajan ylittämiseen (ks. 2 §:n 14 kohta ja 12 §:n 1

momentti). Tällöin olisi luontevaa myös muuttaa määritelmäsäännöksen numeroitujen kohtien

järjestystä niin että rajanylityspaikka määriteltäisiin sisärajan ja ulkorajan käsitteiden jälkeen.

Ulkorajatäsmennyksen ohella rajanylityspaikan määritelmää tulisi täsmentää sisällyttämällä

siihen nykyisen määritelmän niitä aineksia, jotka osoittavat rajanylityspaikan olevan paikallisesti

selkeästi rajattu.

Otsikostaan poiketen 7 § ei sisällä varsinaista suhteellisuusperiaatetta vaan ainoastaan

välttämättömyysperiaatteen. Perusoikeuksien suojaamiseksi tulisi edellyttää myös, että

oikeuksiin puuttumisella saavutettavan hyödyn on oltava oikeassa suhteessa aiheutuvaan

oikeuksien rajoitukseen nähden.

Viranomaisten yhteistyötä rikosten ennalta estämisessä ja selvittämisessä koskevaa 41 §:n 2

momenttia tulisi täsmentää siten, että rajavartiomiehellä on muun esitutkintaviranomaisen

johdolla tapahtuvaan esitutkintaan osallistuessaan oikeus käsitellä vain sellaisia tietoja, jotka on

laillisesti hankittu sellaisella menetelmällä (tai hankittu sellaisella laillisella menetelmällä), joka

ei ole rajavartiolaitoksen käytettävissä. Asia liittyy erityisesti yksityisyyden suojaan (perustuslain

10 §).

Turvallisuustarkastusta koskevan 65 §:n 1 momentin viimeinen virke on perustuslain 7 §:n

kannalta kyseenalainen, kun siinä yhden hyväksyttävän tarkoitusperän takia toteutettava

turvallisuustarkastus "samalla" ulotetaan myös muuta tarkoitusperää palvelevaksi. Valtuudesta

toteuttaa henkilöntarkastus henkilön tunnistamista varten tarpeellisen asiakirjan löytämiseksi

tulee säätää oma säännöksensä.

Asetuksenantovaltaa koskeva 84 §:n 1 momentti on nähdäkseni sisällöltään asianmukainen

perustuslain 80 §:n kannalta, mutta säännöksen 1 kohta on kielellisesti erinomaisen epäselvä.

Lainkohta tulisi muotoilla tavalla, joka osoittaa asetuksenantovallan koskevan vain pöytäkirjan

laatimista tai muun merkinnän tekemistä.
5. Laki ulkomaalaislain muuttamisesta

Säilöönottoa koskeva sääntely (123 §) on perusoikeusherkkä kysymys, ja siksi olisi syytä

välttää sitä teknistä ongelmaa, joka seuraa päällekkäisistä aikamääreistä 3 momentin

johdantolauseessa ja 2 kohdassa. Sanamuotonsa mukaisesti ehdotettu sääntely

tarkoittaisi, että rajavartiolaitos voisi ottaa ulkomaalaisen säilöön omiin pidätystiloihinsa



48 tunnin ajaksi, jos varsinaiset ulkomaalaisten säilöönottoyksiköt ovat tilapäisesti

täynnä tai jos säilöönotto tapahtuu kaukana lähimmästä säilöönottoyksiköstä.

Jälkimmäisessä tapauksessa tästä säilöönotosta seuraisi, että kyseisten 48 tunnin jälkeen

säilöönottoa voitaisiin jatkaa vielä 4 vuorokautta poliisin pidätystiloissa.

Henkilökohtaisen vapauden (PL 7 §) kannalta asianmukaisempi sääntelytapa olisi, että

123 §:n 3 momentti edelleen koskisi vain poliisin säilöönottovaltuuksia ja

rajavartiolaitoksen toteuttamasta säilöönotosta laadittaisiin erillinen uusi momentti,

esimerkiksi näin kuuluvana:

"Edellä 3 momentin 2 kohdassa tarkoitetussa tilanteessa ulkomaalainen

voidaan poikkeuksellisesti sijoittaa poliisin pidätystilojen sijasta

rajavartiolaitoksen pidätystiloihin, kuitenkin enintään 48 tunniksi."

Helsingissä 10 päivänä toukokuuta 2005



Perustuslakivaliokunnalle
24.5.2005

Mikael Hiden:

Lausunto hallituksen esityksestä 6/05 vp rajavartiolaitosta ja rajavyöhykettä koskevan lainsäädännön
uudistamiseksi

Esitys tähtää rajavartiolaitosta ja sen toimintaa koskevan lainsäädännön uudistamiseen. Keskeisiltä

osiltaan on nykyinen lainsäädäntö varsin uutta - voimassa oleva laki rajavartiolaitoksesta on annettu

1999. Tuon lain käsittelyssä on myös perustuslakivaliokunta antanut lausunnon (pevl 17/1998 vp).

Nyt esitetyt lakiehdotukset rakentuvat tähänastisen lainsäädännön pohjalle ja näyttävät monessa

kohdin merkitsevän täsmennyksiä nykyiseen tai asetuksen tasoisen säätelyn nostamista tai sitomista

lakiin. -Olen aikataulusyistä tarkastellut lähemmin vain 1. ja 2. lakiehdotusta. Ehdotukset antavat

tässä nähdäkseni aihetta vain joihinkin yksityiskohtia koskeviin havaintoihin.

/ .  lakiehdotus (Laki rajavartiolaitoksen hallinnosta)

10 §. Säännös koskee rajavartiolaitoksen virkojen yleisiä kelpoisuusvaatimuksia. Säännöksen 2

momentin mukaan vaaditaan laitoksen sotilasvirkaan nimitettävältä mm., että hän on suorittanut

asevelvollisuuden aseellisessa palveluksessa tai naisten vapaaehtoisen asevelvollisuuden.

Säännöksen 3 momentin mukaan tämä vaatimus ei kuitenkaan koske tietyin rajauksin niitä, joilla on

Ahvenanmaan kotiseutuoikeus. Säännöstä perustellaan yhdenvertaisuudella (s.81).

Säännös ei ole ongelmaton edes miespuolisten henkilöiden osalta sikäli, että yhtäältä

kyseessä on juuri sotilas virka, joka perustelujenkin mukaan edellyttää sotilaskoulutusta ,

ja toisaalta ei ilmeisesti ole mitään laillista estettä sille, että asepalveluksesta sinänsä

vapautetut   miehet   ,   joilla   on Ahvenanmaan   kotiseutuoikeus,   suorittavat

asevelvollisuuden. Perustuslakivaliokunta on myös vastikään nimenomaisesti todennut, että

"vaatimusta varusmiespalveluksen suorittamisesta voidaan toisaalta pitää hyväksyttävänä ja

perusteltuna esimerkiksi sotilasuralle hakeutuvien valintaa säädettäessä" (Poliisikoulutusta koskenut

pevl 28/04 vp, s. 2).



Niitä Ahvenanmaan miehiä, jotka kotiseutuoikeuden nojalla ovat vapautettuja asevelvollisuuden

suorittamisesta, mutta jotka haluavat pyrkiä puolustuslaitoksen upseeriksi (upseerin virkauralle), ei

käytännössä liene monia. Periaatekysymyksenä voidaan kuitenkin todeta, että heillä on yksilöinä

tällaiseen valintaan täysi oikeus aivan riippumatta Ahvenanmaan asemaa koskevista

erityissäännöksistä. Kuten valiokunnan em. lausumakin viittaa, voidaan toisaalta upseerin virkaan

pyrkimisen/kouluttautumisen edellytykseksi perustellusti asettaa varusmiespalveluksen

suorittaminen, eivätkä Ahvenanmaan asemaa koskevat erityissäännökset sinänsä voi merkitä tähän

mitään yksilökohtaista poikkeusta. Ainoa huomiota vaativa peruste tässä voisi olla

yhdenvertaisuusnormi sinänsä, siis yksilöiden oikeus yhdenvertaiseen kohteluun arvioituna samoin

perustein kuin yhdenvertaisuutta yleensä arvioidaan. Tässä tarkastelussa olisi hyvin vaikea perustella

sitä, että upseeriksi pyrkivä Ahvenanmaan mies - jos ja kun myös hänellä on (ollut) mahdollisuus

varusmiespalveluksen suorittamiseen - voisi päästä uralle/koulutukseen yhtä merkittävää edellytystä

vähemmällä kuin muut miespyrkijät. -Nyt käsillä oleva säännös ei koske puolustuslaitosta vaan

rajavartiolaitosta. On kuitenkin vaikea nähdä, mikä voisi olla se relevantti peruste, jolla

rajavartiolaitoksen upseerin virat, jotka ovat osa em. 10 §:ssä tarkoitettuja sotilas virkoja, olisivat

tässä edellytyskysymyksessä toisessa asemassa kuin puolustuslaitoksen upseerin virat.

Ahvenanmaan kotiseutuoikeuden perusteella miespuolisille henkilöille 10,3 §:ssä säädetty vapautus

asevelvollisuuden suorittamista koskevasta edellytyksestä voidaan vielä ehkä jotenkin kytkeä siihen,

että heidät on vapautettu asevelvollisuuden suorittamisesta. Sen sijaan naispuolisia henkilöitä

koskevalla vastaavalla vapautuksella ei näyttäisi olevan mitään asiaperustetta. Naisten

vapaaehtoisesta asepalvelusta annetun lain (194/1995) mukaan ei naisten oikeus tulla suorittamaan

vapaaehtoista asepalvelusta millään tavoin riipu siitä, asuvatko he mantereella vai Ahvenanmaalla

tai onko heillä kotiseutuoikeus vai ei. Kummankaan ryhmän kohdalla ei myöskään ole kysymys

minkäänlaisesta velvollisuudesta palvelukseen. Millä perusteella aivan saman mahdollisuuden ja

aivan saman pakottomuuden piirissä olevat naiset voidaan asettaa tässä eri asemaan ja vielä

yksilöiden kannalta varsin merkittävällä tavalla ?

Tässä ei nähdäkseni ole PL 6 §:n kannalta hyväksyttävää perustetta ehdotuksesta seuraavalle naisten

väliselle eriarvoiselle kohtelulle. Tällaisena perusteena ei voida pitää esim. pyrkimystä asennoitua

varovasti kaikkiin ahvenanmaalaisten asepalvelusta koskeviin kysymyksiin.

19 §. Säännös koskee rajavartiomiehen sivutoimia. Säännöksen 2 momentin mukaan rajavartiomies

ei saa hoitaa tehtävää, johon liittyvä oikeudet ja velvollisuudet "saattavat" joutua ristiriitaan

"rajavartiolaitokselle säädettyjen tehtävien kanssa." Rajavartiomiehen toimintaan liittyvien

valtuuksien ja toiminnan vaatiman luottamuksen voidaan sinänsä katsoa antavan riittäviä perusteita

tämänkaltaisille rajoituksille. Kuten valiokunta on viime kuussa poliisilain muutosehdotuksesta



antamassaan lausunnossa todennut (pevl 11/05 vp, s. 7), on tällaisessa säätelyssä kuitenkin

kiinnitettävä myös huomiota säätelyn täsmällisyyteen. Valiokunnan tuolloin esittämän kaltaiset

täydennykset olisivat ilmeisesti tarpeellisia myös tämän säännöksen yhteydessä.

27 §. Säännös koskee opiskeluoikeudesta päättämistä ja palvelusitoumusta. Merkittävä

huomautettavaa ei säännöksessä liene. Huomiota kuitenkin kiinnittää se väljyys, jolla ehdotuksessa

säädetään lentävään henkilökuntaan kuuluvalta henkilöltä vaadittavasta palvelusitoumuksesta ja

siihen liittyvästä korvausvastuusta. Säätelyn väljyydellä on merkitystä yksilön aseman kannalta. Nyt

säännöksen 2 momentissa todetaan vain, että ko. sitoumus voi olla enintään 14 vuoden pituinen.

Perusteluista päätellen määräyksen pituudesta antaisi edelleen rajavartiolaitoksen päällikkö. Minusta

voisi ainakin kysyä, eikö laissakin pitäisi olla edes jotakin ohjausta sille, minkälaisin perustein

sitoumusaika maksimiajan puitteissa määrätään.

Myös säännöksen 2 momentti näyttäisi yksilön oikeusturvan kannalta vielä vaativan huomiota. Kun

säännöksessä puhutaan virkamiehen irtisanomisesta "muun syyn kuin sairauden vuoksi", näyttäisi

säännös merkitsevän sitä, että jos virkamies irtisanottaisiin esim. ko. yksikön lakkauttamisen vuoksi,

virkamieheltä voitaisiin periaatteessa periä takaisin osa koulutuskustannuksista. Tätä ei ole varmaan

tarkoitettu , mutta säännöstä olisi tässä kuitenkin tarkistettava (Säännöksen sanamuoto ei ole

lainkaan niin tarkka kuin perusteluissa viitattu puolustusvoimista annetun lain 10 b §:n 2 momentti,

jossa mm. vilahtaa lausuma "hänestä itsestään johtuvan muun syyn kuin sairauden..."). Myös

säännös siitä, että on korvattava "enintään puolet" koulutuksesta aiheutuneista kustannuksista, jättää

täysin avoimeksi sen , miten korvaus näissä puitteissa määräytyy, olisiko esim. sitoumusajasta

jäljellä olevan osuuden suuruudella jotakin merkitystä. Minusta kriteereitä ei ole syytä jättää näin

täydellisesti asetuksenantajan varaan. Periaatteellisen ohjauksen antaminen ei mitenkään estäisi

tarvittavaa joustavuutta.

33 §. Säännös koskee tarkempien säännösten antamista. Säännöksen 2 momentin 1) kohdan mukaan

valtioneuvoston asetuksella annettaisiin tarkemmat säännökset mm. laitoksen tehokkaan toiminnan

yksittäistapauksissa edellyttämistä "tilapäisistä muutoksista rajavartiolaitoksen sotilaallisiin

käskyvaltasuhteisiin." Kun kyseessä on laitos , joka mm. osallistuu sotilaallisiin

maanpuolustustehtäviin ja jonka merkittävistä sotilaskäskyasioista päättää tasavallan presidentti, on

mielestäni täysi syy kysyä, eikö kaiken muutoksia juuri "sotilaallisiin käskyvaltasuhteisiin"

koskevan asetuksentasoisen säätelyn tulisi kuulua tasavallan presidentin asetuksiin. Tämän yleisen

lähtökohdan lisäksi on tässä otettava huomioon myös ehdotuksen 8 §, jonka 2 momentin lopun

mukaan säädetään tasavallan presidentin asetuksella mm. rajavartiolaitoksen päällikön ja hänen



alaistensa sotilasesimiesten "välisestä toimivallanjaosta sotilaskäskyasioissa". Näiden kahden

asetuksenantovaltuuden suhdetta tuskin riittävän selvästi osoittaa se, että toisessa on kyse tilapäisistä

järjestelyistä. Minusta tässä tarkoitettu sotilaskäskyvaltasuhteita koskeva asetuksentasoinen säätely

kuuluu sisältönsä vuoksi perustellusti presidentin asetuksille. Olisi ehkä myös asianmukaista , että

puheena olevat 8 §:ssä ja 33 §:ssä tarkoitetut valtuudet annettaisiin samassa säännöksessä.

2. lakiehdotus (Rajavartiolaki)

22 §. Säännös koskee terrorismintorjuntaa ja muita erityistilanteita. Säännöksessä on ehkä eräässä

suhteessa tarpeetonta väljyyttä siinä, millä edellytyksillä rajavartiolaitos antaa poliisin käyttöön

"kalustoa, henkilöitä ja erityisasiantuntijoita". Säännöksen mukaan näin voidaan tehdä mm.

"terroristisessa tarkoituksessa tehtävän rikoksen torjumiseksi". Ilmauksella tarkoitetaan ilmeisesti

RL 34 a luvun 1 §:ssä (viimeksi muutettu 832/2003) tarkoitettuja tekoja. Kun tähän säännökseen

kuuluu erilaisia rikoksia , mm. perättömän vaarailmoituksen tekeminen, olisi kuvausta säännöksessä

ehkä syytä tarkentaa (vrt. tässä sisäasiainministeriön 9.5.2005 hallintovaliokunnalle tekemä ehdotus

puolustusvoimien virka-apua poliisille koskevassa asiassa).

§. Säännös koskee rajavalvontaan liittyvää teknistä valvontaa. Itse säännöksessä ei näyttäisi olevan

ongelmia. Säännöksen perusteluissa esitetty käsitys säännöksen soveltamisalasta ei kuitenkaan

vastaa säännöksen tekstiä. Säännöksen tekstin mukaan kysymys on "rajavalvonnan suorittamiseksi "

käytettävissä olevista valtuuksista. Rajavalvonta on lain tekstissä käsitettävä lain 2 §:ssä olevan

määritelmän mukaisesti. Säännöksen perustelujen mukaan (s. 115, I) valtuutta kuitenkin käytettäisiin

erilaisten rikostutkinnallisten tavoitteiden toteuttamiseksi "sekä" rajavalvonnan suorittamiseksi. Jos

perusteluissa esitettyä todella tavoitellaan, on säännös kirjoitettava toisin. Jos säännöksellä taas

tavoitellaan vain sitä, mitä siinä sanotaan, olisi kai hyvä, että perusteluissa oleva em. "tieto" myös

torjuttaisiin.

(Asiaan kuulumaton kommentti: Minusta lainsäätäjän ei pitäisi toimia tiennäyttäjänä erilaisten

uuskielen kukkasten käyttämisessä ja samalla antaa niille lakitekstin tuomaa pysyvyyttä.    Pahan

luokan tällainen kukkanen on    rajavartiolakiehdotuksen 3 §:n

nimikkeessä oleva  "....tuottamat ............... -toiminnot".  Mitä tarpeellista jäisi sanomatta tai

tulisi huonosti viestitetyksi, jos säännöksen nimike kuuluisi "Rajavartiolaitoksen tehtävä(t)"? (Vrt.

Poliisilain 1 §))
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Esityksellä uudistetaan rajavartiolaitosta koskeva lainsäädäntö. Uudistukseen sisältyy laki

rajavartiolaitoksen hallinnosta, rajavartiolaki ja laki henkilötietojen käsittelystä rajavartiolaitoksessa.

Samassa yhteydessä tulee tarkistuksia kaikkiaan 18 muuhun lakiin.

Rajavartiolaitoksen toiminta mukautetaan vastaamaan Euroopan unionissa vapaan liikkuvuuden

alueen ulkorajojen valvonnassa tapahtunutta kehitystä. Rajavartiolaitoksen, poliisin ja tullin yhteistyötä

helpotetaan kohdentamalla sisäisen turvallisuuden voimavaroja entistä tehokkaammin.

Rajavartiolaitokselle ehdotetaan annettavaksi tiettyjä valvontatehtäviä, jotka eivät välittömästi liity

rajavalvonta- tai rajantarkastustehtä-viin. Terrorismin torjunnassa ja muissa sisäisen turvallisuuden

erikoistilanteissa rajavartiolaitoksen erityisosaamista ja kaluston käyttöä tehostetaan.

Ehdotetut lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan vuoden 2005 kesällä, kun uudistuksen

edellyttämä koulutus ja muut tarvittavat järjestelyt on rajavartiolaitoksessa toteutettu.

Esityksen säätämisjärjestysperusteluissa todetaan, että esitykseen sisältyy lukuisia

perusoikeuksiin kohdistuvia rajoituksia. Niiden taustalla on kuitenkin painava yhteiskunnallinen

intressi ja ne on pyritty laatimaaan riittävän täsmällisiksi ja tarkkarajaisiksi. Esitykseen ei sisälly

säännöksiä, jotka edellyttäisivät perustuslain mukaista säätämisjärjestystä. Koska esitys kuitenkin

sisältää useita perusoikeuksien kannalta merkityksellisiä asioita, pidetään tarkoituksenmukaisena, että

eduskunta pyytää esityksestä perustuslakivaliokunnan lausunnon.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT Perustelut

Laki rajavartioilaitoksen hallinnosta

Rajavartiolaitoksen päällikön asema. Ehdotuksen 3 §:n 1 momentin mukaan rajavartiolaitos kuuluu

valtion keskushallintoon sisäasiainministeriön alaisuudessa kuten nykyisinkin. Rajavartiolaitosta johtaa

rajavartioilaitoksen päällikkö alaisenaan muun muassa rajavartioilaitoksen esikunta.

Rajavartiolaitoksen päällikön tulee ehdotuksen 5 §:n 1 momentin nojalla pitää sisäasiainministeri

tietoisena rajavartiolaitosta koskevista asioista ja osallistua rajavartiolaitosta koskevien asioiden

käsittelyyn sisäasianministeriössä. Rajavartiolaitoksen päällikkö ratkaisee ehdotuksen 5 §:n 2

momentin perusteella rajavartiolaitosta ja sen toimialaa koskevat sisäasiainministeriön päätettäväksi

säädetyt muut kuin yhteiskunnallisesti tai taloudellisesti merkittävät hallinto-asiat, jollei toisin säädetä.

Rajavartiolaitoksen esikunta on 3 momentin mukaan sisäasiainministeriön rajavartio-osasto.

Rajavartiolaitoksen apulaispäällikkö on sisäasiainministeriön rajavartio-osaston osastopäällikkö.



Ehdotus jättää rajavartiolaitoksen päällikön aseman voimassaolevaan lakiin verrattuna hieman

epäselväksi. Tarkoituksena ei kuitenkaan ole ollut muuttaa nykyistä järjestelmää. Siitä huolimatta

ehdotuksesta ei aivan täsmällisesti selviä, toimiiko rajavartioilaitoksen päällikkö ministeriössä vai sen

ulkopuolella. Ulkopuoliseen asemaan viittaa se, että rajavartiolaitoksen esikunta on

sisäasiainministeriön osasto, jonka päällikkönä toimii rajavartiolaitoksen apulaisosastopäällikköjä että

rajavartiolaitoksen päällikkö pitää sisäasiainministerin tietoisena rajavartiolaitosta koskevista asioista.

Rajavartiolaitoksen päällikön kuulumisesta sisäasiainministeriön organisaatioon puoltaa taas se, että

rajavartiolaitos on sisäasiainministeriön alainen valtion keskushallintoon kuluva viranomainen.

Rajavartiolaitoksen päällikkö ratkaisee rajavartiolaitosta sen toimialaa koskevat sisäasiainministeriön

päätettäväksi säädetyt muut kuin yhteiskunnallisesti tai taloudellisesti merkittävät hallintoasiat.

Tarkoituksena näyttää olevan vapauttaa rajavartiolaitoksen päällikkö rutiiniasioiden käsittelystä

hoitamaan rajavartioilaitoksen kannalta keskeisiä tehtäviä ja osallistumaan ministerin johtamiin

työryhmiin. Muiden asioiden hoitaminen kuuluisi rajavartioilaitoksen apulaispäällikön johtamalle

rajavartiolaitoksen esikunnalle.

Perustuslain 67 § :n perusteella valtioneuvoston päätösvaltaa käyttää valtioneuvoston

yleisistunto tai ministeriö. Ministeriön toimialasta ja asioiden jaosta niiden kesken säädetään

perustuslain 68 §:n 3 momentin nojalla lailla tai valtioneuvoston asetuksella.

Vaikka sääntely ei ehdotuksen mukaan muutakaan nykyistä järjestelyä, on perus-

tuslakivaliokunnan mielestä tarpeen painottaa, että rajavartiolaitoksen päällikkö kuuluu selkeästi

sisäasiainministeriöön. Ehdotuksen 3 §:n 1 momenttia voidaan muuttaa esimerkiksi siten, että

rajavartiolaitos on sisäasiainministeriön johdon ja valvonnan alaisena toimiva valtion keskushallintoon

kuuluva viranomainen. Rajavartiolaitosta johtaa sisäasiainministeriössä rajavartiolaitoksen päällikkö.

Päätöksenteko sotilaskäskyasioissa. Ehdotuksen 7 ja 8 §:ssä on säännelty, mistä soti-laskäskyasioista

tasavallan presidentti päättää ja mitkä asiat jäävät rajavartiolaitoksen päällikön tai muun

sotilasesimiehen ratkaistavaksi. Tasavallan presidentti tekee ehdotuksen 7 §:n 2 momentin mukaan

sotilaskäskyasioita koskevat päätökset valtioneuvoston ulkopuolella sisäasiainministerin esityksestä,

jolloin pääministerillä on oikeus olla läsnä asiaa esiteltäessä ja lausua käsityksensä siitä. Jos asia 7 §:n

3 momentin perusteella siirretään tasavallan presidentin tai sisäasiainministeriön aloitteesta

valtioneuvostossa ratkaistavaksi, päättää presidentti asiasta sisäasiainministerin esittelystä ilman valtio-

neuvoston ratkaisuehdotusta.



Perustuslain 58 §:n 5 momentin mukaan presidentti päättää sotilaskäskyasioista ministerin

myötävaikutuksella sen mukaan kuin lailla säädetään. Valiokunta toteaa, että ehdotuksen 7 §:n

järjestelyt täyttävät perustuslain 58 §:n 5 momentin ministeriön myötävaikutuksen vaatimukset, kun

tasavallan presidentti päättää sotilaskäskyasioista aina sisäasiainministerin esityksestä (PeVM 10/1998

vp, s. 19/1 ja PeVM 2/2000 vp, s. 2). Pääministerin läsnäolo-oikeus on myös sen linjan mukainen,

minkä valiokunta on omaksunut (PeVM 10/1998 vp, s 19/1 ja PeVM 4/2000 vp, s. 2/1).

Sotilaskäskyasioiden päätöksenteko on myös selkeästi eritelty ehdotuksen 7 §:n 1 momentissa sekä 8

§:n 2 ja 3 momenteissa tasavallan presidentin, rajavartiolaitoksen päällikön ja muun sotilasesi-miehen

kesken, joten ehdotus on tältäkin osin valiokunnan linjausten mukainen (PeVM 2/2000 vp, s. 2/1).

Kansalaisuusvaatimus. Rajavartiolaitoksen virkaan nimitettävältä vaaditaan 10 §:n 1 momentin

mukaan, että hän on Suomen kansalainen. Ehdotus on merkityksellinen perustuslain 6 §:n 2

momentissa säädetyn syrjintäkiellon kannalta.

Perustuslain 125 §:n 1 momentin lailla voidaan säätää, että määrättyihin julkisiin virkoihin tai

tehtäviin voidaan nimittää vain Suomen kansalaisia. Sanonnalla "määrätty" julkinen virka tai tehtävä

on ilmaistu periaate, jonka mukaan kansalaisuusvaatimuk-sia tulee asettaa vain rajoitetusti ja

perustelluista syistä (HE 1/1998 vp s. 180/1). Perustuslakivaliokunta on pitänyt kansalaisuusvaatimusta

muun muassa tuomarin ja poliisimiehen virkaan perusteltuna, koska virkaan tai tehtävään on liittynyt

merkittävää julkisen vallan käyttämistä (PeVL 13/1999 vp, s. 3/II ja PeVL 28/2004 vp, s. 3). Myös

rajavartiolaitoksen virkaan liittyy merkittävää julkisen vallan käyttöä. Sen vuoksi Suomen kansalaisuus

on perusteltua asettaa virkojen kelpoisuusvaatimuksiksi eikä ehdotus siten ole perustuslain 6 §:n 2

momentin mukaisen syrjintäkiellon kannalta ongelmallinen.

Aseellinen palvelus sotilasviran edellytyksenä. Rajavartiolaitoksen sotilasvirkaan nimitettävältä

vaaditaan 10 §:n 2 momentin mukaan, että hän on suorittanut Suomen puolustusvoimissa tai

rajavartiolaitoksessa joko asevelvollisuuden aseellisessa palveluksessa tai naisten vapaaehtoisen

palveluksen.

Ehdotuksen 10 §:n 3 momentin perusteella asevelvollisuusvaatimus ei kuitenkaan koske

henkilöä, joka Ahvenanmaan itsehallintolain 12 §:n 1 momentin nojalla saa asevelvollisuuden sijasta

palvella vastaavalla tavalla luotsi- ja majakkalaitoksessa tai muussa siviilihallinnossa. Vaatimus

naisten vapaaehtoisen asepalveluksen suorittamisesta ei 2 momentissa säädetystä poiketen koske

henkilöä, jolla on Ahvenanmaan itsehallintolain 6 §:ssä tarkoitettu kotiseutuoikeus.



Sotilasvirkaan nimittämisen edellytyksiä on arvioitava perustuslain 6 §:n syrjintäkiellon

perusteella. Sen mukaan ketään ei ilman hyväksyttävää perustetta saa asettaa eri asemaan muun muassa

sukupuolen, kielen, terveydentilan tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella. Koska

ahvenanmaalaiset ovat itsehallintolain 12 §:n 2 momentin perusteella vapautettu asevelvollisuuden

suorittamisesta, on sitä pidettävä perustuslain 6 §:n 2 momentin mukaisena hyväksyttävänä perusteena

kohdella hakijoita eriarvoisesti heitä rajavartiolaitoksen sotilasvirkaan nimitettäessä. Tältä osin

sääntely ei ole perustuslain 6 §:n mukaisen yhdenvertaisuuden vaatimuksen kannalta ongelmallinen.

Sotilasvirkaan nimittämisen edellytyksiä on kuitenkin tarkasteltava vielä sellaisten henkilöiden

osalta, jotka uskonnollisen tai eettiseen vakaumuksen perusteella ovat kieltäytyneet aseellisesta

palveluksesta. Perustuslain 6 §:n 2 momentin mukainen syrjintäkielto koskee myös uskontoa, eettistä

vakaumusta tai mielipidettä. Lisäksi uskonnon ja omantunnon vapaus ovat turvatut perustuslain 11

§:ssä. Oikeudesta saada vakaumuksensa perusteella vapautus osallistumisesta sotilaalliseen

maanpuolustukseen säädetään perustuslain 127 §:n 2 momentin nojalla lailla. Oikeuden käyttämisestä

on säädetty tarkemmin lähinnä siviilipalvelulailla, mutta asiaa koskee myös laki Jehovan todistajien

vapauttamisesta asevelvollisuuden suorittamisesta eräissä tapauksissa. Nämäkin sääntelyt liittyvät

perustuslaissa turvattuun uskonnon ja omantunnon vapauteen (HE 309/1993 vp, s. 77—78).

Valiokunta on äskettäin arvioinut perustuslain 6 §:n 2 momentin syrjintäkiellon kannalta

asevelvollisuuden suorittamisen edellytystä poliisin perustutkintokoulutukseen. Tällöin valiokunta

päätyi siihen, että sääntelylle ei valiokunnan mielestä ollut perusoikeusjärjestelmän kannalta

hyväksyttäviä perusteita, koska se asetti henkilön muita epäedullisempaan asemaan sillä perusteella,

että hän käyttää perusoikeuteen kytkeytyvää ja perustuslain nimenomaiseen säännökseen perustuvalla

lailla säädettyä oikeuttaan. Samalla se kuitenkin totesi, että vaatimusta varusmiespalveluksen

suorittamisesta voidaan toisaalta pitää hyväksyttävänä ja perusteltuna esimerkiksi sotilasuralle hakeu-

tuvien valintaa säänneltäessä (PeVL 28/2004 vp, s. 2/II). Koska rajavartiolaitos on sotilaallisesti

organisoitu ja sen rajajoukot voidaan valtakunnan puolustusta tehostettaessa liittää puolustusvoimiin,

pitää valiokunta hyväksyttävänä ja perusteltuna, että rajavartiolaitoksen sotilasvirkaan nimitettävältä

vaaditaan asevelvollisuuden suorittaminen puolustusvoimissa tai rajavartiolaitoksessa 10 §:n 3

momentissa mainittuja poikkeuksia lukuunottamatta. Sääntely ei tältä osin siten ole perustuslain 6 §:n 2

momentin kannalta ongelmallinen.

Vaitiolovelvollisuus. Vaitiolovelvollisuudesta säädetään lakiehdotuksen 17 §:ssä. Sen 2 momentin

mukaan vaitiolovelvollisuus ei estä asian ilmaisemista viranomaiselle tai julkista tehtävää hoitavalle



yhteisölle, jolla säädetyn tehtävänsä vuoksi on tarve saada tieto muutoin salassa pidettävästä seikasta

tai henkilön luotettavuudesta tai sopivuudesta. Turvallisuuden kannalta merkittävään tehtävään

pyrkivältä tai siinä olevan henkilön luotettavuuden varmistamiseksi tietoja voidaan tarpeellisessa

laajuudessa luovuttaa myös yksityiselle yhteisölle tai henkilölle. Vastaava säännös on poliisilaissa.

Valiokunta pitää sääntelyä perustuslain 10 §:n mukaisen yksityisyydensuojan kannalta liian

avoimena, koska se mahdollistaa lähes minkä tahansa tiedon luovuttamisen viranomaisille tai

yksityisille pelkästään näiden tiedon tarpeen perusteella. Perustuslakivaliokunta arvosteli vastaavaa

säännöstä poliisilakia säädettäessä toteamalla, että poliisin vaitiolovelvollisuus ei muodostuisi

kovinkaan merkittäväksi esteeksi ilmaista tietoja ulkopuolisille, ja vaati säännöksen täsmentämistä

(PeVL 15/1994 vp, s. 5/1). Näin ei kuitenkaan tehty. Valiokunnan mielestä on tärkeää, että sääntelyä

täsmennetään ainakin niin, että tietojen saanti perustuu "oikeuteen" saada kyseinen tieto.

Hallintovaliokunnan on aiheellista myös harkita 17 §:n 2 momentin poistamista kokonaan ottaen

huomioon, mitä laissa turvallisuusselvityksistä säädetään.

Rajavartiomiehen sivutehtävät. Rajavartiomies ei 1. lakiehdotuksen 19 §:n 2 momentin takia saa hoitaa

tehtävää, johon liittyvät oikeudet ja velvollisuudet saattavat joutua ristiriitaan rajavartiolaitokselle

säädettyjen tehtävien kanssa. Ehdotus on merkityksellinen perustuslain 10 §:ssä turvatun

yksityiselämän suojan näkökulmasta ja perustuslain 18 §:n 1 momentin kannalta siltä osin, kun

momentissa turvataan jokaisen oikeus lain mukaan hankkia toimeentulonsa valitsemallaan työllä,

ammatilla tai elinkeinolla.

Vastaava säännös on poliisimiehen osalta poliisilaissa. Sääntelyn tavoitteena perustelujen

mukaan on olla yhdenmukainen poliisimiehiä koskevan sääntelyn kanssa. Lain tarkoitus on kieltää

rajavartiomiestä toimimasta esimerkiksi tehtävissä, joihin kuuluu omaisuuden pelastamista tai

suojaamista taikka vartiointia taikka järjestyksen tai turvallisuuden ylläpitämistä, matkan järjestämistä,

liikenteen harjoittamista, ampuma-aseiden, räjähdysaineiden tai muiden vaarallisten aineiden kauppaa,

tavaroiden maahan-tuointia tai vientiä taikka etsivätoimintaa.

Ehdotetulle sääntelylle on rajavartiomiehen tehtävien ja toimivaltuuksien erityisluonteeseen ja -

laajuuteen liittyvät hyväksyttävät perusteet (PeVL 12/2002 vp, s. 5/II). Näiden seikkojen painavuus

huomioon ottaen ehdotus ei valiokunnan mielestä loukkaa oikeasuhtaisuuden vaatimuksia. Sääntelyn

täsmällisyyden näkökulmasta on kuitenkin paikallaan esimerkinomaisesti yksilöidä säännöksessä

joitakin kiellon piiriin esityksen perustelujen mukaan kuuluvia tehtäviä ja täydentää säännöstä tällaisiin

tehtäviin viittaavalla vastaavuusmaininnalla (PeVL 11/2005 vp, s. 6 /II).



2  ^ Opiskelujen korvausvelvollisuus. Rajavartiolaitoksen palvelukseen aikovan on 1. la-

kiehdotuksen 27 §:n 2 momentin nojalla ennen opiskelun alkamista annettava palvelu-

sitoumus, joka on opiskelun päättymispäivästä lukien enintään kaksi vuotta. Rajavartio-

laitoksen ilma-aluksen lentävään henkilöstöön kuuluvalta henkilöltä palvelusitoumus voi

olla enintään 14 vuotta. Maanpuolustuskorkeakoulussa annetussa asetuksessa tar-

koitettuun upseerin koulutusohjelmaan liittyvästä palvelusitoumuksesta säädetään puo-

lustusvoimista annetussa laissa. Perustelujen mukaan opiskelu tapahtuu valtion kustan-

nuksella ja on palkallista viranhoitoa.

CP^Q t Palvelusitoumusta on arvioiva perustuslain 7 §:n 1 momentissa turvatun henkilö-

kohtaisen vapauden kannalta ja sen kannalta, että perustuslain 18 §:n 1 momentin mukaan

jokaisella on oikeus lain mukaan hankkia toimeentulonsa valitsemallaan työllä, ammatilla

tai elinkeinolla. Perustuslakivaliokunta on aiemmin pitänyt tämän tyyppistä

palvelusitoumusta hyväksyttävänä. Valiokunta on kuitenkin edellyttänyt, että laissa sää-

detään sitoumuksessa tarkoitetun palvelun enimmäisaika ja tämän palvelusuhteen perus-

ehdot sen lakkaaminen mukaan luettuna sekä palvelusuhdetta koskevien riitaisuuksien

ratkaiseminen (PeVL 13/2001 vp, s. 2/II).

Sääntely on pääosin näiden edellytysten mukainen lukuun ottamatta 27 §:n 3 mo-

menttia. Sen mukaan, jos rajavartiolaitoksen virkamies irtisanoutuu tai irtisanotaan muun

syyn kuin sairauden vuoksi, hänen on korvattava enintään puolet hänen opiskelustaan

valtiolle aiheutuneista kustannuksista niin kuin sisäasiainministeriön asetuksella

tarkemmin säädetään.

Perustuslain 80 §:n 1 momentin mukaan yksilön oikeuksien ja velvollisuuksien

perusteista tulee säätää lailla. Muuna kuin sairauteen perustuvana irtisanomisen syynä

voidaan pitää esimerkiksi yksikön lakkauttamista tai tehtävien olennaista vähenemistä.

Sääntely poikkeaa jonkin verran myös puolustusvoimista annetun lain 10 b §:n 2 momentista, jossa on

muun muassa maininta opiskelun keskeytymisestä tai keskeyttämisestä hänestä itsestään johtuvan

muun syyn kuin sairauden vuoksi. Perustuslakivaliokunnan mielestä takaisinmaksuvelvollisuuden

aiheuttamia tilanteita on tarpeen vielä täsmentää laissa samalla tavalla kuin puolustusvoimista annetun

lain 10 b §:ssä on säädetty.

Ehdotettuun pykälään ei liity myöskään valitusoikeutta. Perustuslain 21 §:n 1 momentin

mukaisen oikeusturvan kannalta on perustuslakivaliokunnan mielestä välttämätöntä, että päätöksestä



saa valittaa tuomioistuimeen. Valitussäännös voidaan lisätä 27 §:n 4 momentiksi esimerkiksi niin kuin

siitä on säädetty puolustusvoimista annetun lain 10 b §:n 3 momentissa. Sen mukaan tässä pykälässä

tarkoitettuun päätökseen saa hakea muutosta siten kuin hallintolainkäyttölaissa säädetään.

Voimakeinojen käyttö. Rajavartiolaitoksen sotilasviroissa palvelevat ovat 1. lakiehdotuksen 29 §:n 1

momentin mukaan rikoslain 45 luvun sotilaita koskevien säännösten alaisia. Sotilasvirassa olevan

rajavartiomiehen oikeudesta voimakeinojen käyttöön säädetään kuitenkin "ensisijaisesti" rajavartiolain

35 §:ssä (2. lakiehdotus). Ehdotetun 35 §:n 1 momentti ei ole yhdenmukainen rikoslain 45 luvun 26 a

§:ssä säädettyjen sotilaan voimakeinojen käytön kanssa. Saman 35 §:n 3 momentin viimeisen virkkeen

mukaan siitä, miten rikoslain 45 luvun 26 a §:ssä tarkoitettua sotilaan voimakeinojen käyttöoikeutta

sovelletaan rajavartiolaitoksessa, säädetään rajavartiolaitoksen hallintolain 29 §:ssä. Sääntely vaikuttaa

epäselvältä. Valiokunta pitää aiheellisena täsmentää 1. lakiehdotuksen 29 §:n 1 momenttia siltä osin,

että siitä poistetaan sana ensisijaisesti.

Asetuksenantovalta. Valtioneuvoston asetuksella ehdotetaan 1. lakiehdotuksen 33 §:n 2 momentin 1

kohdan mukaan annettavaksi tarkempia säännöksiä tarvittaessa rajavartiolaitoksen tehokkaan

toiminnan yksittäistapauksissa edellyttämistä tilapäisistä muutoksista rajavartiolaitoksen sotilaallisiin

käskyvaltasuhteisiin. Ehdotuksen 8 §:n 2 momentin nojalla taas rajavartiolaitoksen päällikön ja hänen

alaistensa sotilasesimiesten välisestä toimivallan jaosta sotilaskäskyasioissa ja sotilaskäskyasioiden

käsittelyjärjestyksestä rajavartiolaitoksessa säädetään tasavallan presidentin asetuksella.

Koska rajavartiolaitos osallistuu sotilaallisiin maanpuolustustehtäviin ja sen merkittävistä

sotilaskäskyasioista päättää tasavallan presidentti, on perustuslakivaliokunnan mielestä ehdotuksen 33

§:n 2 momentin 1 kohdan sääntely syytä toteuttaa valtioneuvoston asetuksen sijasta tasavallan

presidentin asetuksella.

Rajavartiolaki

Rajavartiolaitoksen alueellinen toimivalta. Rajavartiolaitos toimii 2. lakiehdotuksen 4 §:n mukaan

siellä, missä se rajajärjestyksen tai rajaturvallisuuden ylläpitämiseksi taikka rajavartiolaitokselle

säädettyjen sotilaallisen maanpuolustuksen tehtävien suorittamiseksi on perusteltua, sekä merialueella

ja Suomen talousvyöhykkeestä annetussa laissa tarkoitetulla talousvyöhykkeellä. Muualla

rajavartiolaitos toimii vain, jos se on tarpeen sen lakisääteisten tehtävien loppuun saattamiseksi tai

virka-avun antamiseksi. Tämä merkitsee sitä, että rajavartiolaitoksen valvonta-alue periaatteessa

laajenee koko maata kattavaksi.



Edellisen rajavartiolaitosta koskevan kokonaisuudistuksen yhteydessä perustuslakivaliokunta

arvioi valvonta-alueen laajentamista koko Lapin läänin alueelle metsästyksen ja maastoliikenteen

valvomiseksi. Valiokunta totesi, että välttämättömyys- ja tark-karajaisuusvaatimuksiin liittyy

toimivaltuuksien alueellinen käyttöala. Se piti laajennusta tarpeettoman väljänä ja epämääräisenä

vaatien lakiin eri säännökset siitä, miten tämän lain mukaiset toimivaltuudet ovat käytettävissä

metsästyksen ja maastoliikenteen valvonnassa. Samoin tähdennettiin virkamiesten koulutuksen ja

muun pätevyyden riittävyyttä (PeVL 17/1998 vp, s. 2—3).

( Valvonta-alueen ulottaminen koko maahan on merkittävä uudistus, jota viranomaisyhteistyö

rajavartiolaitoksen, poliisin ja tullin kesken hallinnon ja valvonnan tehostamiseksi erityisesti

terrorismin ja rikollisuuden torjunnassa vaatii. Myös Schengenin säännöstö, vapaan liikkuvuuden

alue ja sen laajentaminen puoltavat viranomaisyhteistyön tarpeellisuutta.

Perustuslakivaliokunnan näkemyksen mukaan rajavartiolaitoksen valvonta-alueen laajentaminen

on tarpeellista ja siihen on olemassa hyväksyttävät perusteet.

Rajavartiolaitoksen toiminnassa noudatettavista yleisistä periaatteista, tehtävistä ja

toimenpiteistä ja toimivallasta sekä rikosten ennaltaestämisestä ja selvittämisestä on säännökset

ehdotuksen 2 sekä 4—6 luvuissa, joita on pidettävä yleisesti ottaen riittävinä ja täsmällisinä

osoittamaan rajavartiolaitoksen ja rajamiehen toimivaltuudet. Valiokunnan saaman selvityksen

mukaan rajavartiomiehen koulutusta pidennetään siten, että se on yhtä pitkä kuin poliisimiehen

koulutus. Ehdotuksen 4 §:n osalta valiokunnalla ei ole huomautettavaa.

Rajanylityspaikka ja rajavyöhyke. Rajanylityspaikka määritellään 2. lakiehdotuksen 2 §:n 5

kohdassa valtioneuvoston asetuksella säädettäväksi paikaksi, jonka kautta rajanylitys tapahtuu.

Voimassa olevassa laissa rajanylityspaikka on tarkemmin määritelty laissa. Perustelujen mukaan

nykyinen määritelmä on mutkallinen ja tulkinnanvarainen. Lisäksi länsi- ja pohjoisraja täyttävät

koko pituudeltaan rajanylityspaikan määritelmän. f Koska rajanaylityspaikkaan kuitenkin liittyy

lakiehdotuksessa ja muussa lainsäädännössä merkittäviä toimivaltuuksia ja muita

oikeusvaikutuksia, se ei vastaa perustuslain vaatimuksia. Sen vuoksi on tarpeellista saada lakiin

täsmällinen määritelmä rajanylityspaikasta voimassaolevan lain mukaista määritelmää
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mukaellen. Valiokunnan mielestä rajanylityspaikan määritelmä voitaneen liittää pelkästään

ulkorajan ylittämiseen (2* §:n 14 kohta ja 12 §:n 2 mom.), jolloin länsi- ja pohjoisrajaa koskeva

ongelma vältetään.

Tällöin määritelmä on aiheellista siirtää ulkorajan määritelmän jälkeen ennen rajavyöhykkeen

käsitettä, joka sekin koskee Suomen ulkorajaa.

Rajavyöhyke on määritelty 2 §:n 15 kohdassa, jonka mukaan se on Suomen ulkorajalle

rajajärjestyksen ja rajaturvallisuuden ylläpitämiseksi perustettava alue, jolla henkilön

perustuslaissa säädettyjä perusoikeuksia voidaan tässä laissa tarkemmin säädettävällä tavalla

rajoittaa. Valiokunta pitää epäasianmukaisena, että lain määritelmiin liitetään valtuutukseen

viittaavia säännöksiä. Sen vuoksi määritelmän viimeinen lause on syytä poistaa.

Rajanylityspaikan väliaikainen sulkeminen. Valtioneuvosto voi 2. lakiehdotuksen 16 §:n 1

momentin perusteella sulkea rajanylityspaikan määräajaksi tai toistaiseksi, jos sen sulkeminen on

välttämätöntä yleiselle järjestykselle, kansalliselle turvallisuudelle tai kansanterveydelle

aiheutuvan uhan torjumiseksi. Sulkemista perustellaan esimerkinomaisesti sillä, että

rajanylityspaikan kautta havaittaisiin saapuvan vakavaa uhkaa kansanterveydelle aiheuttavaa

tarttuvaa tautia sairastavia henkilöitä ja sulkeminen olisi välttämätöntä sairauden leviämisen

estämiseksi. Kuitenkaan 2 momentin mukaan rajanylityspaikan sulkemisella ei saa estää Suomen

kansalaista saapumasta maahan eikä loukata vapaata liikkuvuutta koskevan yhteisön

lainsäädännön piiriin kuuluvien henkilöiden oikeuksia tai oikeutta kansainvälisen suojelun

saamiseen.

Sääntely on merkityksellistä perustuslain 9 §:n mukaisen liikkumisvapauden kannalta.

Ehdotuksen 16 §:n 2 momentissa säännellään vain maahan saapuminen, mutta ei maasta

lähtemistä. Perustuslain 9 §:n 2 momentin mukaan jokaisella on oikeus lähteä maasta. Tähän

oikeuteen voidaan lailla säätää välttämättömiä rajoituksia oikeudenkäynnin tai rangaistuksen

täytäntöönpanon varmistamiseksi taikka maanpuolustusvelvolli-suuden täyttämisen

turvaamiseksi. Rajoitusperusteet on tarkoitettu sillä tavoin tyhjentäviksi, ettei maasta poistumisen

estämiseksi muulla perusteella voitaisi säätää tavallisella lailla (HE 309/1993 vp, s. 51/11).

Koska säännöksessä ei ole mitään mainintaa maasta lähtemisestä ja sen rajoitusedellytyksistä
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(PeVL 13/2003 vp s. 4/II), pitää perustuslakivaliokunta välttämättömänä, että sääntelyä 16 §:n 2

momentin osalta täydennetään oikeudella lähteä maasta.

Tietojen hankinta. Rajavartiomiehen toimivaltuuksista rikosten ennalta ehkäisemiseksi ja

selvittämiseksi säädetään 2. lakiehdotuksen 41 §:ssä. Sen 2 momentin lopussa annetaan

rajavartiomiehelle muun esitutkintaviranomaisen johdossa tapahtuvaan esitutkintaan

osallistuessaan oikeus käsitellä tietoa, joka on hankittu sellaisella menetelmällä, joka ei ole

rajavartiolaitoksen käytettävissä.

Mitä tahansa tietojenhankintamenetelmää ei kuitenkaan voida pitää hyväksyttävänä.

Perustuslakivaliokunta pitää perustuslain 10 §:ssä turvatun yksityisyydensuojan kannalta

asiallisena täsmentää säännöstä siten, että tietojen hankinnan on täytynyt tapahtua "laillisella"

menetelmällä.

Esitutkinnan siirtäminen toiselle esitutkintaviranomaiselle. Rajavartiolaitos siirtää 2.

lakiehdotuksen 44 §:n 1 momentin mukaan, jollei poliisin ja tullin tehtäväjakoa koskevista

säännöksistä, määräyksistä ja yhteistoimintasopimuksista muuta johdu, asianomaisen

viranomaisen kanssa tarkemmin sovittavalla tavalla tullirikosten ja muiden rikosten esitutkinnan

säännöksessä tarkemmin mainituissa tapauksissa tullille tai poliisille.

Tällaista sopimista on arvioitava perustuslain 2 §:n 3 momentin kannalta. Sen mukaan

julkisen vallankäytön tulee perustua lakiin. Perustuslakivaliokunta ei ole pitänyt

valtiosääntöoikeudellisesti asianmukaisena, että viranomaisen yksityisiin kohdistuvaa julkista

valtaa sisältävä toimivalta voisi rajoitetulta osiltakaan pohjautua ministeriöiden väliseen

sopimukseen (PeVL 23/1994 vp, s. 2/1). Perustuslakivaliokunta katsoessaan ko-keiluseudun

kuntien mahdollisuuden sopia tietyistä asioista keskenään on tähdentänyt, että kokeiluseuduille

säädettäisiin laissa toimivalta laatia suunnitelmia ja antaa lausuntoja lakiehdotuksessa

mainituissa asioissa (PeVL 11/2002 vp, s. (5—7). Koska poliisin, tullin ja rajavartiolaitoksen

keskinäisestä yhteistoimintasopimuksesta ei ole laintasoista sääntelyä eikä lainvalmistelu sen

osalta ole vielä riittävän pitkällä, valiokunta pitää tärkeänä poistaa ehdotuksen 44 §:n 1

momentista viittaus yhteistoimintasopimukseen.
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Rajavyöhyke ja sille rakentaminen. Rajavyöhyke voidaan 2. lakiehdotuksen 49 §:n mukaan

perustaa ulkorajalle. Rajavyöhykkeen leveydestä säädetään tarkemmin sisäasiainministeriön

asetuksella. Rakennusten rakentaminen 50 metriä lähemmäksi rajaviivaa on ehdotuksen 52 §:n 1

momentin 2 kohdan mukaan luvanvaraista, jollei tässä laissa tai muualla laissa toisin säädetä.

Alueellinen rajavartioviranomainen voi ehdotuksen 59 §:n 2 momentin mukaan määrätä ilman

lupaa tai kiellon vastaisesti rakennetun rakennuksen, aidan ja muun rakennelman purettavaksi tai

poistettavaksi.

Perustuslakivaliokunnan mielestä on ensiksi asianmukaista että rajavyöhykkeen leveydestä

säädetään valtioneuvoston asetuksella eikä sisäasiainministeriön asetuksella. Toiseksi voimassa

olevan rajavyöhykekin mukaan on ollut kiellettyä rakentaa pelkästään rakennuksia

rajavyöhykkeelle ilman sisäasiainministeriön lupaa. Rakennelmista ja aidoista laki vaikenee.

Ehdotetun lain 59 §:n 2 momentin perusteella olemassa olevat aidat ja muut rakennelmat voidaan

vaatia purettaviksi. Siltä varalta, että 50 metrin etäisyydellä rajaviivasta sattuisi olemaan aitoja tai

muita rakennelmia, on perustuslain 15 §:n 1 momentissa turvatun omaisuudensuojan kannalta

aiheellista lisätä lakiin tältä osin korvaussäännös.

Valiokunta kiinnittää hallintovaliokunnan huomiota myös ehdotuksen 52 §:n 1 momentin

6 kohdassa käsitteeseen "vuorityö", jota on pidettävä vanhahtavana. Nykyaikainen nimitys lienee

"maa- tai kiviainesten ottaminen".

Turvatarkastukseen liittyvät voimakeinot. Rajavartiolaitoksen toimitiloissa suoritettavista

turvatarkastuksista säädetään 2. lakiehdotuksen 67 §:ssä. Sen 2 momentin mukaan

turvatarkastuksen voi tehdä rajavartiomiehen lisäksi myös poliisin hyväksymä henkilö, joka on

saanut säädetyn turvatarkastajan koulutuksen. Rajavartiomies ja turvatarkastaja voi tarvittaessa

käyttää ehdotuksen 70 §:n 2 momentin nojalla voimakeinoja henkilön poistamiseksi

rajavartiolaitoksen toimitiloista tai sen hallitsemalta alueelta.

Perustuslain 124 §:n mukaan merkittävää julkisen vallan käyttöä sisältäviä tehtäviä

voidaan antaa vain viranomaiselle. Merkittävänä julkisen vallan käyttönä pidetään esimerkiksi

itsenäiseen harkintaan perustuvaa oikeutta käyttää voimakeinoja tai puuttua muuten merkittävällä

tavalla yksilön perusoikeuksiin (HE 1/1998 vp, s. 179/11). Vastaavan tyyppinen sääntely on

eduskunnan käsiteltävänä olevan poliisilain 22 e §:ssä. Sen mukaan kuitenkaan turvatarkastaja tai
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muu kuin virkamies eivät saa käyttää voimakeinoja henkilön poistamiseksi poliisin toimitiloista

(ks. PeVL 11/2005 vp, s. 8/1). Perustuslakivaliokunta katsoo, että ehdotuksen 70 §:n 2

momentista on voimakeinojen käyttöön oikeutettuna syytä poistaa turvatarkastaja.

Muuta. Ahvenanmaansaarten linnoittamattomuutta ja puolueettomuutta koskevan, Genevessä 20.

lokakuuta 1921 tehdyn sopimuksen 3 ja 4 artiklojen mukaisesti Ahvenanmaan vyöhykkeellä ei

saa olla mitään sotilas- tai laivastorakennusta tai tukikohtaa eikä sinne saa viedä aseita tai muita

sotatarkoituksiin käytettäviä laitteita. Vyöhykkeelle ei myöskään saa viedä muita aseellisia

voimia kuin niitä, jotka ovat välttämättömän tarpeellisia järjestyksen pitämiseksi. Sopimuksen 6

ja 7 artikloissa annetaan säännökset poikkeusolosuhteiden varalle.

Säännöksiin viitaten perustuslakivaliokunta pitää asianmukaisena, että valtioneuvosto

yhteistyössä itsehallintoviranomaisten kanssa laatii suunnitelman puolustusvoimain virka-avusta

ja siviilihallinnon virka-avusta rajavartiolaitokselle Ahvenanmaan maakunnan alueella.
Laki henkilötietojen käsittelystä rajavartiolaitoksessa

Yleistä. Perustuslain 10 §:n §1 momentin mukaan jokaisen yksityiselämä on turvattu. Lisäksi

henkilötietojen suojasta säädetään tarkemmin lailla. Säännöksen laki viittaus henkilötietojen

suojasta edellyttää perusoikeusuudistuksen tarkoituksen mukaisesti (PeVM 25/1994 vp, s. 6/1)

lainsäätäjän säätävän tästä oikeudesta, mutta se jättää sääntelyn yksityiskohdat lainsäätäjän

harkintaan. Tällainen perusoikeussäännös sitoo lainsäätäjän sisällöllistä harkintaa vähemmän

kuin sen tapainen sääntelyvarauksen sisältävä säännös, jossa perusoikeuden todetaan olevan

olemassa sen mukaan kuin lailla säädetään.

Perustuslakivaliokunnan käytännön mukaan (PeVL 51/2002 vp, s. 2/1, PeVL 6/2003 vp, s.

2/1) lainsäätäjän liikkuma-alaa rajoittaa kuitenkin se, että henkilötietojen suoja osittain sisältyy

samassa momentissa turvattuun yksityiselämän piiriin. Lainsäätäjän tulee turvata tämä oikeus

tavalla, jota voidaan pitää hyväksyttävänä perusoikeusjärjestelmän kokonaisuuden kannalta.

Henkilötietojen suojaa koskevan perusoikeussäännöksen kannalta tärkeitä sääntelykohteita ovat

ainakin rekisteröinnin tavoite, rekisteröitävien henkilötietojen sisältö, niiden sallitut

käyttötarkoitukset mukaan lukien tietojen luovutettavuus ja tietojen säilytysaika

henkilörekisterissä sekä rekisteröidyn oikeusturva samoin kuin näiden seikkojen sääntelemisen

kattavuus ja yksityiskohtaisuus lain tasolla. Lailla säätämisen vaatimus ulottuu myös
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mahdollisuuteen luovuttaa henkilötietoja teknisen käyttöyhteyden avulla. Näillä perusteilla

arvioiden lakiehdotukseen ei valiokunnan käsityksen mukaan liity erityisiä ongelmia.

Tietojen saanti eräistä rekistereistä ja tietojärjestelmistä

Rajavartiolaitoksella on 3. lakiehdotuksen 22 §:n nojalla oikeus sen lisäksi, mitä rajavartiolaissa

tai muussa laissa säädetään, saada tehtäviensä suorittamista ja henkilörekis-teriensä ylläpitämistä

varten tarpeellisia tietoja eri rekistereistä, jotka on säännöksessä lueteltu. Säännöksestä ja sen

perusteluista ei ilmene, koskeeko tiedonsaantioikeus myös salassapidettäviä tietoja. Mikäli näin

on, tulee säännökseen perustuslakivaliokunnan mielestä lisätä maininta "salassapitosäännösten

estämättä". Sama koskee lakiehdotuksen 38 ja 39 §:ää, joissa säädetään tietojen luovuttamisesta

ulkomaille.

Rajavartiolaitokselle ehdotetaan 22 §:n 4 kohdan mukaisesti oikeutta saada tietoja

Ahvenanmaan moottoriajoneuvorekisteristä. Perustuslakivaliokunnan mielestä tämä kohta tulee

poistaa, koska tietojensaantioikeus on otettu huomioon sopimusasetuksessa, joka koskee

rajavartiolaitoksen tehtäviä Ahvenanmaan maakunnassa.

Rajavartiolaitokselle ehdotetaan 22 §:n 16 kohdassa oikeutta saada rikosrekisterilaissa

tarkoitetusta rikosrekisteristä tarpeellisia tietoja. Kuitenkin rikosrekisterilain 3 §:ssä säädetään

tietojen luovuttamisesta kyseisestä rekisteristä. Viittaus rikosrekisterilain rikosrekisteritietoihin

tulee 22 §:n 16 kohdasta poistaa.

Ulkomaalaislaki

Ulkomaalaisen säilöönotosta säädetään 5. lakiehdotuksen 123 §:ssä. Sen 3 momentissa

ehdotetaan, että säilöön otettu ulkomaalainen voidaan lainkohdassa mainituin edellytyksin

poikkeuksellisesti sijoittaa poliisin tai enintään 48 tunniksi rajavartiolaitoksen pidä-tystilohin.

Poliisin pidätystiloissa säilöönotto voi kestää enintään neljä vuorokautta.

Säännös on hieman epäselvä ja koskettaa perustuslain 7 §:n 1 momentissa turvattua

henkilökohtaista vapautta. Säännöksestä voi saada sen virheellisen kuvan, että sen jälkeen kun

sijoitus poliisin pidätystiloissa on päättynyt, sijoitusta voitaisiin jatkaa 48 tuntia vielä

rajavartiolaitoksen pidätystiloissa. Näin ei liene tarkoitettu.

Perustuslakivaliokunnan mielestä 3 momentti on syytä jakaa kahdeksi eri momentiksi,

jolloin 3 momentti koskisi vain poliisin pidätystiloihin sijoittamista. Uusi 4 momentti voisi
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kuulua esimerkiksi siten, että edellä 3 momentin 2 kohdassa tarkoitetussa tilanteessa

ulkomaalainen voidaan poikkeuksellisesti sijoittaa poliisin pidätystilojen sijasta

rajavartiolaitoksen pidätystiloihin, kuitenkin enintään 48 tunniksi.
Lausunto

Lausuntonaan perustuslakivalioicunta esittää,

että lakiehdotukset voidaan käsitellä tavallisen lain

säätämisjärjestyksessä.

Helsingissä päivänä toukokuuta 2005

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

pj.   Kimmo Sasi /kok
vpj. Arja Alho/sd
jäs.  Leena Harkimo /kok

Hannu Hoskonen /kesk
Roger Jansson I x
Irina Krohn /vihr
Miapetra Kumpula /sd
Annika Lapintie /vas
Outi Ojala /vas
Reino Ojala /sd
Klaus Pentti /kesk
Markku Rossi /kesk
Simo Rundgren /kesk
Arto Satonen /kok
Seppo Särkiniemi /kesk
Ilkka Taipale /sd
Astrid Thors Iv.

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Kalevi Laaksonen.



Kalevi Laaksonen
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Muutosehdotukset yleiskeskustelun perusteella lausuntoluonnokseen 27.5.2005
rajavartiolainsäädännön uudistaminen (HE 6/2005 vp)

Kappale 17

3. lauseen tilalle.: Ahvenanmaalaiset miehet ovat Ahvenanmaan itsehallintolain 12 §:n nojalla vapautettuja
asevelvollisuuden suorittamisesta, kunnes heidän palvelunsa luotsi- ja majakkalaitoksessa tai muussa
siviilihallinnossa on järjestetty. Koska toistaiseksi mainittua palvelua ei ole järjestetty, ovat he vapautettuja
asevelvollisuuden suorittamisesta. Käytännössä tämä koskee Ahvenanmaan kotiseutuoikeuden omaavia miehiä.
Ahvenanmaan naiset taas on vapautettu kotiseutuoikeuden perusteella naisten vapaaehtoisesta asevelvollisuuden
suorittamisesta. Ahvenanmaan miehiä ja naisia kohdellaan siten perustuslain 6 §:n 1 momentin mukaan
yhdenvertaisesti sotilasvirkaan nimitettäessä. Perustelujen mukaan he saavat sotilaallisen tehtävän mukaisen
koulutuksen rajavartiolaitoksessa. Menettelyä on pidettävä myös perustuslain 6 §:n 2 momentin mukaisena
hyväksyttävänä perusteena sille, että ahvenanmaalaisilta ei vaadita asevelvollisuutta sotilasvirkaan nimittämisen
edellytyksenä.

Kappale 28

Perustuslain 80 §:n 1 momentin mukaan yksilön oikeuksien ja velvollisuuksien perusteista tulee säätää lailla.
Ehdotuksessa ei ole tarkemmin määritelty, mitä muuna kuin sairauteen perustuvana irtisanomisen syynä voisi olla.
Esimerkiksi yksikön lakkauttaminen tai tehtävien olennainen väheneminen voinevat olla irtisanomisen syitä.
Perustuslakivaliokunta pitää kohtuuttomana, että opiskelija voi joutua korvaamaan opinnoistaan jopa puolet
tällaisista itsestään riippumattomista syistä tapahtuvista irtisanomisista. Sääntely poikkeaa puolustusvoimista annetun
lain 10 § :n 2 momentista, jossa on maininta muun muassa opiskelun keskeytymisestä tai keskeyttämisestä
opiskelijasta itsestään johtuvan muun syyn kuin sairauden vuoksi. Perusmslakivaliokunnan mielestä
takaisinmaksuvelvollisuuden aiheuttamia tilanteita on laissa tarkemmin täsmennettävä (samalla tavalla kuin
puolustusvoimista annetun lain 10 b §:ssä on säädetty).

Kappale 35

Rajavartiolaitoksen valvonta-alueesta luopuminen merkitsee sen toimivallan ulottamista periaatteessa koko maahan.
Uudistus on merkittävä, sillä se mahdollistaa rajavartiolaitoksen, poliisin ja tullin entistä tehokkaamman yhteistyön
terrorismin ja rikollisuuden torjunnassa. Myös Schengenin säännöstö, vapaan liikkuvuuden alue ja sen laajeneminen
puoltavat viranomaisyhteistyön tarpeellisuutta. Rajavartiolaitoksen toimivalta ei kuitenkaan ole yleinen kuten poliisin
toimivalta, sillä se on rajattu sen lakisääteisiin tehtäviin ja pyydettävään virka-apuun. Siten rajavartiolaitos voi toimia
muualla kuin 4 §:n alussa mainituilla raja-alueilla ainoastaan, jos sen laissa säädettyjen tehtävien loppuunsaattaminen
sitä vaatii. Tällainen olisi esimerkiksi luvattoman rajanylittäjän etsintä ja kiinniottaminen. Toiseksi rajavartiolaitos
voi antaa virka-apua poliisille ja tullille muualla maassa esimerkiksi huume- tai ihmiskauppaa käyvien
rikollisliigojen paljastamiseksi. Erityisesti rikollisuuden ja terrorismin torjumiseksi sekä rajavartiolaitoksen, poliisin
ja tullin voimavarojen tehostamiseksi on perustuslakivaliokunnan mielestä tarpeellisena ja hyväksyttävää laajentaa
rajavartiolaitoksen näin rajattu toimivalta koko maahan.

Kappale 36

2 lauseesta eteenpäin: Perustuslakivaliokimta on arvioinut myös rajavartiomiehen koulutuksen riittävyyttä.
Rajavartiomiehen nykyinen koulutus kestää puoli vuotta. Saadun selvityksen mukaan koulutus pidentyy vuodan
2006 alusta vuoden mittaiseksi. Tämä johtuu ehdotetusta uudistuksesta, EU:n yhteisestä rajavartio-koulutuksesta
(rajapoliisikoulutus) sekä rajavartiolaitoksen uudistuvista tehtävistä. Yhteneväisiin tehtäviin poliisin jayulhn kanssa
annetaan rajavartiomiehille samansisältöinen koulutus kuin poliisimiehille ja tullimiehille. Hajavartiomiehen
peruskoulutus on suurin pirtein yhtä pitkä kuin poliisimiehen ja tullimiehen



koulutus painottuen kuitenkin eri lailla. Perustuslakivaliokunta katsoo rajavartiomiehen koulutuksen riittäväksi, joten
sillä ei ole ehdotuksen 4 §:n osalta huomautettavaa.

Kappale 38

1. virkkeen 2 lause korjattuna: ... oikeusvaikutuksia, "sopii ehdotuksen mukainen määritelmä huonosti perustuslain
kokonaisuuteen."
3. virkkeen toinen lause korjattuna ....ja 12 §:n2 mom.), "koska länsi-ja pohjoisrajalla rajanylitys ei ole sidottu
rajanylityspaikkaan".

Kappale 41

Viimeinen virke korjattuna: Kun maasta lähtemisestä ei ole säännöksessä mitään mainintaa, on tulkittavissa sen
olevan mahdollista perustuslain 9 §:n 2 momentin perusteella ilman laissa olevaa säännöstäkin.
Perustuslakivaliokunta pitää kuitenkin epäasianmukaisena, että sääntelyssä ei mainita mitään oikeudesta lähteä
maasta rajanylityspaikan väliaikaisesta sulkemisesta huolimatta. Sen vuoksi on välttämättöntä, että maasta
lähtemisoikeus lisätään ehdotuksen 16 §:n 2 momenttiin.

Kappale 50 ja 50 a

2 lauseen jälkeen .. (HE 1/1998 vp s. 179//IT). Valiokunta on arvioinut järjestyksenvalvojien oikeutta voimakeinojen
käyttöön kuten paikalta poistamiseen todeten niiden liittyvän varta vasten järjestettyyn tilaisuuteen ja olevan siksi
tapauskohtaisesti myös ajallisesti rajoitettuja. Paikalta poistaminen voi tulla kyseeseen järjestyksen valvojista
annetun lain mukaan vain päihtyneenä häiritsemisen, uhkaavan käytökser ja meluamisen tai huomautuksesta
huolimatta käskyn täyttämättä jättämisen johdosta (PeVL 20/2002 vp s. 3/II ja 5). Tällaisia edellytyksiä ei ole
asetettu ehdotuksen mukaiselle turvatarkastajalle, joka voi poistaa henkilön tämän kieltäydyttyä turvatarkastuksesta.
Turvatarkastuksista tuomioistuimissa annetun lain 6 §:n mukaan vain turvatarkastajana toimiva poliisimies saa
käyttää voimakeinoja turvatarkastuksesta kieltäytyvän henkilön poistamiseksi paikalta. Muilla turvatar-kastajilla tätä
oikeutta ei ole. Valiokunta otti äskettäin kantaa turvatarkastuksiin poliisilakia muutettaessa. Tällöin viittaamalla
lakiin turvatarkastuksista tuomioistuimissa se totesi tarkoituksen olevan, että vain polii simiehellä ja poliisin
palveluksessa olevalla virkamiehellä on oikeus käyttää voimakeinoja tarkastuksesta kieltäytyvän henkilön
poistamiseksi poliisin toimitiloista vaatien ehdotuksen kirjoitusasua vielä tarkennettavaksi (PeVL 11/2005 vp s. 8/1).
Perustuslakivaliokunta katsoo, että vain rajavartiomies voi käyttää voima keinoja tarkastuksesta kieltäytyvän
henkilön poistamiseksi rajavartiolaitoksen toimitiloista tai sen hallitsemalta alueelta. Sen vuoksi turvatarkastajan
oikeus voimakeinojen käyttöön on ehdotuksen 70 §:n 2 momentista poistettava.

Kappale 52

Säännöksiin viitaten perustuslakivaliokunta pitää asianmukaisena, että valtioneuvosto yhteistyössä
itsehallintoviranomaisten kanssa laatii suunnitelman puolustusvoimain virka-avusta demilitarisoidulla alueella.
Siviilihallinnon virka-avusta olisi aiheellista säätää sopimusasetuksella.

Kappale 57

Rajavartiolaitokselle ehdotetaan 22 §:n 16 kohdassa oikeus saada tehtäviensä suorittamista ja henkilörekis-teriensä
ylläpitoa varten rikosrekisterilaissa tarkoitettuja tarpeellisia tietoja asiassa, joka koskee pakkokeinojen käsittelemistä.
Kuitenkin rikosrekisterilain 4 §:n 1 momentin 5 kohdassa nimenomaan säädetään tietojen luovuttamisesta kyseisestä
rekisteristä esitutkintaviranomaiselle pakkokeinoasiaa varten. Sen vuoksi viittaus rikosrekisterilain
rikosrekisteritietoihin tulee valiokunnan mielestä aiheettomana poistaa 22 §:n 16 kohdasta.


