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Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi rajavartiolai-
toksen hallinnosta annetun lain ja henkilötietojen käsitte-
lystä rajavartiolaitoksessa annetun lain sekä eräiden nii-
hin liittyvien lakien muuttamisesta  

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi raja-
vartiolaitoksen hallinnosta annettua lakia, 
henkilötietojen käsittelystä rajavartiolaitok-
sessa annettua lakia, hätäkeskustoiminnasta 
annettua lakia ja rikoslakia.  

Rajavartiolaitoksen virkamiehen siirtämistä 
toiseen tehtävään koskevaa sääntelyä ehdote-
taan täsmennettäväksi niin, että virkamies 
voitaisiin siirtää toiseen, saamallaan koulu-
tuksella rajavartiolaitoksessa vakiintuneesti 
hoidettavaan tehtävään. Rajavartijan perus-
koulutusta koskevia säännöksiä ehdotetaan 
muutettavaksi siten, että peruskurssin opiske-

lijan opintososiaaliset edut pääsääntöisesti 
yhdenmukaistettaisiin Maanpuolustuskor-
keakoulussa opiskelevien kadettien kanssa. 
Opiskelua ei enää suoritettaisi virkatehtävä-
nä. 

Rajavartiolaitoksen lupa- ja valvonta-
asioiden rekisteri jaettaisiin kahdeksi eri re-
kisteriksi. Rajavartiolaitoksen tiedonsaanti-
oikeutta Hätäkeskuslaitokselta ehdotetaan 
täsmennettäväksi.  

Ehdotetut lait on tarkoitettu tulemaan voi-
maan 1 päivänä tammikuuta 2014. 

————— 
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YLEISPERUSTELUT 

 
 
1  Johdanto 

Rajavartiolaitos vastaa Suomen ulkorajojen 
valvonnasta ja osallistuu valtakunnan sisäi-
sen ja ulkoisen turvallisuuden ylläpitämiseen, 
pelastustoimeen sekä erinäisiin valvontateh-
täviin. Se on myös johtava meripelastusvi-
ranomainen. 

Rajavartiolainsäädännön kokonaisuudistus 
tuli voimaan 1 päivänä syyskuuta 2005. Ra-
javartiolaki (578/2005), laki rajavartiolaitok-
sen hallinnosta (577/2005, jäljempänä raja-
vartiolaitoksen hallintolaki) sekä laki henki-
lötietojen käsittelystä rajavartiolaitoksessa 
(579/2005, jäljempänä rajavartiolaitoksen 
henkilötietolaki) korvasivat rajavartiolaitok-
sesta annetun lain (320/1999). 

Viimeisimmät rajavartiolainsäädännön 
muutokset tulivat voimaan vuoden 2011 
alusta, kun rajavartiolaitoksessa siirryttiin 
kaksiportaiseen johtamisjärjestelmään. Li-
säksi vuonna 2011 uuden esitutkintalain 
(805/2011), uuden pakkokeinolain 
(806/2011) ja uuden poliisilain (872/2011) 
säätämisen yhteydessä rajavartio-
lainsäädäntöön hyväksyttiin eräitä välttämät-
tömiä teknisiä muutoksia. Nämä muutokset 
tulevat voimaan 1 päivänä tammikuuta 2014.  

Rajavartiolaitoksen tehtävät Ahvenanmaan 
maakunnassa määräytyvät rajavartiolain, 
Ahvenanmaan itsehallintolain (1144/1991) 
sekä rajavartiolaitoksen tehtävistä Ahvenan-
maalla annetun tasavallan presidentin asetuk-
sen (420/2004, jäljempänä sopimusasetus) 
mukaan. Maakunnan alue on ollut jo vuodes-
ta 1856 lähtien demilitarisoitu. Rajavartiolai-
tokselle kuuluu Ahvenanmaalla rajavalvonta-
tehtävät sekä Tullin ohella tullitehtäviä. Li-
säksi rajavartiolaitos vastaa Ahvenanmaalla 
meripelastuksesta ja suorittaa Ahvenanmaan 
poliisin pyytämiä virka-aputehtäviä. Rajavar-
tiolaitoksen yleisen järjestyksen ja turvalli-
suuden tehtävistä maakunnassa säädetään 
erikseen sopimusasetuksessa. 

2  Nykyti la ja ehdotetut muutok-
set  

Virkamiehen siirtäminen  

Rajavartiolaitoksen virkamies on rajavar-
tiolaitoksen hallintolain 14 §:n nojalla vel-
vollinen siirtymään toiseen rajavartiolaitok-
sen virkaan tai tehtävään, kun se on tarpeen 
rajavartiolaitoksen yksityiskohtaisen ko-
koonpanon mukaisen avoimen viran tai teh-
tävän täyttämistä varten taikka muutoin pal-
veluksen asianmukaista järjestämistä varten. 
Virkamiehen siirtämistä toiseen tehtävään 
koskevaa sääntelyä ehdotetaan täsmennettä-
väksi. Virkamiehen voisi siirtää toiseen, vir-
kamiehen saamaa koulutusta vastaavaan ra-
javartiolaitoksen tehtävään. Siirtymisvelvol-
lisuuden perusteet säilyisivät ennallaan. 

Muutoksenhakuoikeus laajenisi koskemaan 
toiseen tehtävään siirtämistä silloin, kun vir-
kamies ei ole antanut nimenomaista suostu-
mustaan siirtoon. Käyttöön otettaisiin vali-
tuslupamenettely oikeusministeriön oi-
kaisuvaatimus- ja valituslupajärjestelmän 
laajentamista koskevan hankkeen 
(OM/12/41/2007) mukaisesti.  

 
Rajavartiomiehen määräaikainen erottaminen  

Rajavartiomiehen määräaikaisesta viran-
toimituksesta erottamisesta päättää nimittävä 
viranomainen. Jos nimittävä viranomainen 
on valtioneuvosto, virantoimituksesta erot-
tamisesta päättää sisäasiainministeriö. Raja-
vartiolaitoksen upseerit nimittää perustuslain 
128 §:n ja rajavartiolaitoksen hallintolain 12 
§:n mukaan tasavallan presidentti. Tästä joh-
tuen tasavallan presidentin nimittämän raja-
vartiomiehen määräaikaisesta virantoimituk-
sesta erottamisesta päättää tasavallan presi-
dentti.  

Määräaikaista virantoimituksesta erotta-
mista koskevaa kurinpitorangaistusta ei kui-
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tenkaan ole tarkoituksenmukaista viedä tasa-
vallan presidentin päätettäväksi. Tämän 
vuoksi ehdotetaan, että sisäasiainministeriö 
voisi päättää rajavartiomiehen määräaikaises-
ta virantoimituksesta erottamisesta paitsi val-
tioneuvoston nimittämän, myös tasavallan 
presidentin nimittämän virkamiehen kohdal-
la. Sääntely vastaisi asiallisesti puolustus-
voimien vastaavaa sääntelyä ja yhdenmukais-
taisi rajavartiolaitoksen upseerin virassa pal-
velevien asemaa suhteessa puolustusvoimissa 
palveleviin upseereihin.  

 
 
 

Eroamisikä 

Eroamisiäksi kutsutaan sitä ikää, jolloin 
henkilön on viimeistään erottava palveluk-
sesta. Eroamisikä rajavartiolaitoksen sotilas-
virassa on rajavartiolaitoksen päälliköllä 63 
vuotta ja rajavartiolaitoksen apulaispäälliköl-
lä, kenraalilla, amiraalilla, everstillä ja kom-
modorilla 60 vuotta. Muissa sotilasviroissa 
eroamisikä on 55 vuotta lentäjän koulutusta 
edellyttäviä tehtäviä koskevin poikkeuksin. 
Sellaisessa tehtävässä eroamisikä on 50 vuot-
ta.  

Puolustusvoimissa eroamisikä on puolus-
tusvoimain komentajan virassa 63 vuotta, 
pääesikunnan päällikön, kenraalin, amiraalin, 
everstin ja kommodorin virassa tai niihin rin-
nastuvassa sotilasvirassa 60 vuotta, kuitenkin 
lentäjän koulutusta edellyttävässä tehtävässä 
kenraalinvirassa 55 vuotta ja everstin virassa 
52 vuotta. Muissa sotilasviroissa eroamisikä 
on 55 vuotta, lentäjän koulutusta edellyttä-
vässä tehtävässä kuitenkin 45–50 vuotta hen-
kilön koulutus ja kokemus huomioon ottaen. 

Rajavartiolaitosta koskevat säännökset 
poikkeavat asiallisesti puolustusvoimista si-
ten, että rajavartiolaitoksessa ei ole erillistä 
eroamisikää lentäjän koulutusta edellyttäväs-
sä tehtävässä kenraalin ja everstin virassa. 
Tällainen sääntely olisi tarpeen myös rajavar-
tiolaitoksessa. Eroamisikä lentäjän koulutusta 
edellyttävässä tehtävässä olisi kenraalin ja 
everstin virassa 55 vuotta. Säännös ei vaikut-
taisi sotilaseläkkeelle jäämiseen, vaan henki-
lö voisi edelleen halutessaan jäädä eläkkeelle 
50 vuoden iässä tai aikaisemminkin, jos val-
tion eläkelain (1295/2006) mukaiset edelly-

tykset täyttyvät. Lentäjän koulutusta edellyt-
tävässä tehtävässä oikeus saada vanhuuseläke 
alkaa aikaisintaan 45 vuoden iässä ja 20 pal-
velusvuoden jälkeen.  

 
 
 

Rajavartijan peruskurssi 

Raja- ja merivartiokoulussa rajavartijan pe-
ruskurssi suoritetaan virkatehtävänä. Opiske-
lija nimitetään määräajaksi rajavartijan vir-
kaan, jolloin hänelle maksetaan opiskeluajal-
ta rajavartiolaitoksen palkkausjärjestelmän 
mukainen palkkaus. Opiskelijaksi hyväksy-
tyltä edellytetään, että hän antaa ennen opis-
kelun alkamista kirjallisen sitoumuksen, että 
hän palvelee rajavartiolaitoksessa opiskelun 
päättymispäivästä lukien kahden vuoden vä-
himmäisajan.  

Rajavartijan peruskurssilla opiskelevien 
opintososiaaliset edut muutettaisiin valtionta-
loudellisista syistä pääsääntöisesti vastaa-
maan Maanpuolustuskorkeakoulussa opiske-
levien kadettien etuja. Opiskelu olisi edelleen 
maksutonta, mutta sitä ei enää suoritettaisi 
virkatehtävänä. Opiskelijalla ei enää olisi 
virkamiehelle kuuluvia oikeuksia ja velvolli-
suuksia, eikä siten virkamiesasemaa. 

Lain tasolla säädettäisiin rajavartijan pe-
ruskurssilla opiskelevan asemasta, opin-
tososiaalisista asioista, päihdetestauksesta 
sekä menettelystä opiskeluoikeuden menet-
tämistä ja opiskelun keskeyttämistä koske-
vassa asiassa. Lisäksi rajavartiolaitoksesta 
annetusta valtioneuvoston asetuksesta 
(651/2005) siirrettäisiin lain tasolle ja täs-
mennettäisiin säännökset opetus- ja tutkinto-
kielistä, koulutukseen valitsemisesta, opiske-
lijan muista tehtävistä, opiskeluajasta ja 
opiskelun siirtämisestä sekä vaitiolovelvolli-
suudesta ja -oikeudesta. Muun muassa opis-
keluoikeuden menettämistä säännökset kos-
kisivat kaikkia Raja- ja merivartiokoulun 
opiskelijoita.  

Rajavartijan peruskurssille tulevan opiske-
lijan tulisi muutoksen jälkeenkin allekirjoit-
taa palvelussitoumus opintojen alussa, koska 
opintonsa hyväksytysti suorittanut rajavartija 
nimitettäisiin välittömästi opintojen päätty-
misen jälkeen rajavartijan virkaan. Käytän-
nössä rajavartijan peruskurssilla opiskelevan 
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palvelussitoumuksesta aiheutuva korvausvel-
vollisuus tulisi laskemaan, koska siinä ei 
enää huomioitaisi opiskelijan nykyisin saa-
maa palkkausta. 

Opiskeluun liittyvien päätösten muutok-
senhakujärjestelmää yhdenmukaistettaisiin. 
Pääsykokeen perusteella tapahtuvaa koulu-
tukseen valitsemista, palvelussitoumusta, 
päihdetestaukseen määräämistä, opiskelun 
siirtämistä sekä peruskurssin opiskelijan 
opintososiaalisia etuja koskevissa asioissa 
otettaisiin käyttöön oikaisuvaatimusmenette-
ly, jossa päätökseen tyytymätön voisi vaatia 
siihen oikaisua rajavartiolaitoksen esikunnal-
ta.  

Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun 
päätökseen voisi hakea muutosta hallinto-
lainkäyttölain (586/1996) mukaisesti hallin-
to-oikeudelta. Jatkossa muutoksenhakua ei 
enää keskitettäisi Helsingin hallinto-
oikeuteen. Hallinto-oikeuden päätökseen voi-
si hakea muutosta valituslupamenettelyn 
kautta korkeimmalta hallinto-oikeudelta. 

Kirjallisen varoituksen antamista, opiske-
lun keskeyttämistä ja opiskeluoikeuden me-
nettämistä koskeviin päätöksiin haettaisiin 
muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen. 
Hallinto-oikeuden päätökseen voisi hakea 
muutosta valituslupamenettelyn kautta kor-
keimmalta hallinto-oikeudelta. 

 
 
 

Henkilötietojen käsittely 

Rajavartiolaitoksella on käytössään rajavar-
tiolaitoksen toiminnallinen tietojärjestelmä, 
jonka osarekistereitä ovat tutkinta- ja virka-
apurekisteri, lupa- ja valvonta-asioiden rekis-
teri, rikoksesta epäiltyjen rajavartiolaitoksen 
rekisteri sekä turvallisuustietorekisteri. Raja-
vartiolaitos tallettaa lakisääteisten tehtävien-
sä yhteydessä kerättyjä tietoja suorakäyttöi-
sesti myös eräiden muiden viranomaisten re-
kistereihin. Näistä voidaan keskeisimpinä 
mainita poliisiasiain tietojärjestelmä ja polii-
sin hallintoasiain tietojärjestelmä, joista sää-
detään henkilötietojen käsittelystä poliisitoi-
messa annetussa laissa (761/2003, jäljempä-
nä poliisitoimen henkilötietolaki). Rajavar-
tiolaitos ei ole rekisterinpitäjä poliisin henki-
lörekistereihin talletettujen tietojen osalta, 

vaikka vastaakin niiden oikeellisuudesta sekä 
tallettamisen ja käytön laillisuudesta omassa 
toiminnassaan. 

Rajavartiolaitoksen lupa- ja valvonta-
asioiden rekisteriin voidaan tallettaa rajavar-
tiolaitoksen lupahallintoon sekä lakisääteisiin 
valvontatehtäviin liittyviä tietoja. Hallituksen 
esityksessä rajavartiolaiksi (HE 6/2005 vp) 
todetaan, että rajatarkastusta pidetään lähinnä 
hallinnollisena toimintana. Oikeus rajan ylit-
tämiseen evätään kuitenkin muun muassa sil-
loin, kun henkilön arvioidaan aiheuttavan 
vaaraa yleiselle järjestykselle ja turvallisuu-
delle tai kun hänet on tuomittu rikoksesta 
rangaistukseen Suomessa oleskelunsa aikana 
tai hän on syyllistynyt toistuvasti rikoksiin. 
Tämän vuoksi katsottiin aiheelliseksi tallettaa 
rajatarkastustiedot alun perin rajavartiolai-
toksen tutkinta- ja virka-apurekisteriin. Vuo-
desta 2010 alkaen rajatarkastustiedot siirret-
tiin lupa- ja valvonta-asioiden rekisteriin, 
koska niiden katsottiin olevan hallinnollisia 
tietoja. Samalla tulkinta rajavalvonnan oi-
keudellisesta luonteesta käytännössä muuttui. 

Lupa- ja valvonta-asioiden rekisterin tieto-
ryhmät on määritelty poliisilain (493/1995) 1 
§:n 3 momentin (uuden poliisilain 1 luvun 1 
§:n 2 momentin) mukaisiksi tiedoiksi. Kysei-
nen määritelmä merkitsee käytännössä sitä, 
että rekisteritietojen mukainen toiminta kat-
sotaan hallinnolliseksi toiminnaksi. Rajavar-
tiolaitoksen valvontatehtävät ovat kuitenkin 
luonteeltaan pikemminkin poliisilain 1 §:n 1 
momentissa tarkoitettua yleisen järjestyksen 
ja turvallisuuden ylläpitämistä. 

Rajavalvontaan liittyvien tietojen talletta-
minen hallinnolliseen rekisteriin on aiheutta-
nut tulkintaepäselvyyksiä siitä, voidaanko ra-
javalvonnassa hyödyntää poliisilain 1 §:n 1 
momentin mukaisia tietoja sisältäviä henkilö-
rekistereitä. 

Koska lupa- ja valvonta-asioiden rekisteriin 
talletettavien tietojen luonne ja käyttötarkoi-
tukset poikkeavat toisistaan, asiaryhmät olisi 
tarkoituksenmukaista erottaa omiksi rekiste-
reikseen. Lupa-asiat olisi määriteltävä uuden 
poliisilain 1 luvun 1 §:n 2 momentin mukai-
seksi hallinnolliseksi toiminnaksi ja valvon-
tatehtävät poliisilain 1 luvun 1 §:n 1 momen-
tin mukaiseksi toiminnaksi.  

Erottelu olisi perusteltua erityisesti käyttö-
tarkoitussidonnaisuuden vaatimuksen kannal-
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ta. Kun rajavartiolaitoksen valvontatehtävät 
katsottaisiin nimenomaisesti uuden poliisi-
lain 1 luvun 1 §:n 1 momentin mukaiseksi 
toiminnaksi, se mahdollistaisi muiden samaa 
tarkoitusta varten perustettujen henkilörekis-
terien tietojen käyttämisen ilman erityisiä 
poikkeusperusteita. Käytännössä kyse olisi 
esimerkiksi mahdollisuudesta hyödyntää tut-
kinta- ja virka-apurekisteriin tai poliisiasiain 
tietojärjestelmään talletettuja tietoja valvon-
tatehtävissä. Tällöin voitaisiin tarkistaa esi-
merkiksi näihin rekistereihin talletetut työ-
turvallisuustiedot taikka henkilö- ja ajoneu-
vokuulutukset. Lupa-asioihin liittyvissä teh-
tävissä muiden rekisterien käyttömahdolli-
suus on perusteltua olla rajatumpi. 

Rajavartiolaitoksen lupa- ja valvonta-
asioiden rekisteri ehdotetaan jaettavaksi kah-
deksi eri rekisteriksi. Uuteen lupa-asioiden 
rekisteriin talletettaisiin ainoastaan raja-
vyöhykelupiin ja -ilmoituksiin liittyviä tieto-
ja, joiden voidaan katsoa olevan selkeästi 
hallinnolliseen toimintaan liittyviä. Uuteen 
valvonta-asioiden rekisteriin talletettaisiin ra-
javartiolaitoksen valvontatehtävissä saatuja 
tietoja, joiden voidaan katsoa olevan pikem-
minkin uuden poliisilain 1 luvun 1 §:n 1 
momentissa säädettyä yleisen järjestyksen ja 
turvallisuuden ylläpitämiseen liittyvää toi-
mintaa. Valvontatehtäviin kuuluisivat myös 
rajatarkastukset ja muu rajavalvonta. 

Voimassa olevassa lainsäädännössä raja-
vartiolaitokselle ei ole säädetty yleistä oike-
utta saada tietoja hätäkeskustietojärjestelmäs-
tä teknisen käyttöyhteyden avulla. Tiedot 
saadaan lähtökohtaisesti vain silloin, kun hä-
täkeskus on hälyttänyt rajavartiolaitoksen 
tehtävään taikka muutoin erikseen pyytämäl-
lä. Hätäkeskustietojärjestelmään talletetaan 
viranomaisten työturvallisuuden kannalta 
merkityksellisiä tietoja (varotiedot), joilla on 
olennainen merkitys myös rajavartiolaitoksen 
lakisääteisten tehtävien suorittamisessa. Tie-
dot tulisi saada automaattisesti ilman erillistä 
pyyntöä. Rajavartiolaitokselle ehdotetaan oi-
keutta saada teknisen käyttöyhteyden avulla 
hätäkeskustietojärjestelmästä henkilön oman 
turvallisuuden tai rajavartiolaitoksen työtur-
vallisuuden kannalta tarpeellisia tietoja raja-
vartiolaitoksen lakisääteisen tehtävän suorit-
tamiseksi. 
 

3  Esityksen vaikutukset  

3.1 Taloudelliset vaikutukset 

Rajavartijan peruskurssin muuttuminen 
palkattomaksi vähentäisi rajavartiolaitoksen 
palkkamenoja. Nykyisillä opintososiaalisilla 
eduilla toteutettuna 60 opiskelijan 12 kuu-
kauden peruskurssin palkkaus-, päiväraha- ja 
kotimatkakustannukset ovat noin 1 600 000 
euroa. Peruskurssin muuttuminen palkatto-
maksi tarkoittaisi nykytasolla noin 1 160 000 
euron säästöä vuodessa. Opintotukimenot ei-
vät juuri lisääntyisi, sillä opiskelijat eivät oli-
si oikeutettuja opintotuen opintorahaan. 
Opintotuen asumislisää opiskelija voisi saada 
vain poikkeustapauksessa.  

Lupa- ja valvonta-asioiden rekisterin erot-
tamisen kahdeksi eri rekisteriksi sekä tekni-
sen käyttöyhteyden luomisen hätäkeskustie-
tojärjestelmään ei arvioida aiheuttavan mer-
kittäviä kustannuksia.   

 
 
 

3.2 Henkilöstövaikutukset 

Peruskurssin muuttuminen palkattomaksi 
ei rajavartiolaitoksen näkemyksen mukaan 
vaikuta merkittävästi opiskelijoiden rekry-
tointiin. Aiemmille opiskelijoille tehty kysely 
osoitti, ettei opiskeluajalta maksettu palkkaus 
vaikuttanut ratkaisevasti henkilön halukkuu-
teen hakeutua alalle.  

Peruskurssin opiskelijaa ei jatkossa enää 
nimitettäisi opiskelun ajaksi virkaan määrä-
ajaksi. Muutos pienentäisi rajavartiolaitoksen 
henkilötyövuosikehystä vuosittaisen opiskeli-
jamäärän verran. 

 
 

3.3 Vaikutukset viranomaisten toimin-
taan 

Rajavartiolaitoksen lupa- ja valvonta-
asioiden rekisterin jakaminen kahdeksi eri 
rekisteriksi parantaisi viranomaisten toimin-
taedellytyksiä, kun valvontatehtävissä olisi-
vat käytettävissä kaikki valvonnan kannalta 
tarpeelliset tiedot. 

 



 HE 92/2013 vp  
  

 

7 

3.4 Vaikutukset sukupuolten tasa-
arvoon 

Esityksellä ei ole välittömiä sukupuolivai-
kutuksia eikä se kohtele eri sukupuolia eri 
tavoin.  

 
3.5 Yhteiskunnalliset vaikutukset 

Esityksellä on vaikutuksia Raja- ja meri-
vartiokoulun opiskelijoiden asemaan. Opis-
kelijoiden oikeuksista ja velvollisuuksista 
säädettäisiin nykyistä tarkemmin.  

 
4  Asian valmistelu 

Esitysluonnos on laadittu sisäasiainministe-
riön rajavartio-osastolla osana rajavartio-
lainsäädännön tarkistamishanketta. Tässä 
työssä tukena oli sisäasiainministeriön 5 päi-
vänä syyskuuta 2012 asettama työryhmä. 
Työryhmässä olivat edustettuina sisäasiain-
ministeriö, oikeusministeriö, Poliisihallitus, 
Tulli sekä rajavartiolaitoksen henkilöstöjär-
jestöjen yhteinen edustaja. 

Työryhmä kokoontui kuusi kertaa. Kiirei-
sen valmisteluaikataulun ja esitysluonnoksen 
laajuuden vuoksi työryhmä ei kyennyt käsit-
telemään esitysluonnosta kokonaisuudessaan 
perusteellisesti. Esitysluonnos viimeisteltiin 
virkatyönä. 

Sisäasiainministeriö pyysi rajavartio-
lainsäädännön tarkistamista koskevasta halli-
tuksen esityksen luonnoksesta lausunnon 84 
viranomaiselta, organisaatiolta ja järjestöltä. 
Lausunnon antoi yhteensä 42 viranomaista ja 
muuta tahoa. Lisäksi 9 tahoa ilmoitti, ettei 
niillä ole lausuttavaa. Lausunnoista on laadit-
tu tiivistelmä, joka on saatavilla sisäasiain-
ministeriön verkkosivuilta www.intermin.fi.  

Lausuntokierroksen jälkeen hallituksen esi-
tyksen luonnos jaettiin kahteen osaan, joista 
tämä hallituksen esitys on ensimmäinen toi-
sen osan jäädessä myöhemmin annettavaksi. 
Tähän hallituksen esitykseen sisältyvistä la-
kiehdotuksista lausuntokierroksella lausuivat 
oikeusministeriö, puolustusministeriö, sisä-
asiainministeriön pelastusosasto, sisäasiain-
ministeriön poliisiosasto, valtiovarainminis-
teriö, Ahvenanmaan hallinto-oikeus, Ahve-
nanmaan maakunnan hallitus, Hätäkeskuslai-
tos, Poliisiammattikorkeakoulu, Oulun hal-

linto-oikeus, tietosuojavaltuutetun toimisto, 
Turun hallinto-oikeus, Verohallinto, Palkan-
saajajärjestö Pardia, Päällystöliitto ry, Raja-
turvallisuusunioni ry, Suomen Poliisijärjestö-
jen liitto ry ja Upseeriliitto ry. Lisäksi esitys-
luonnosta on keväällä 2013 käsitelty rajavar-
tiolaitoksen yhteistoimintamenettelyssä. 

Lausunnoissa ehdotettuja muutoksia pidet-
tiin pääosin kannatettavina. Lausunnoissa 
esitetyt muutosehdotukset on pääosin otettu 
huomioon hallituksen esityksessä.  

Lausuntojen perusteella virkamiehen siir-
tämistä toiseen tehtävään koskevaa säännök-
sen sanamuotoa on täsmennetty. Valtiova-
rainministeriön lausunnon perusteella toiseen 
tehtävään siirtämistä koskevaa valitusoikeut-
ta ei laajennettu kaikkiin siirtämistä koske-
viin päätöksiin. Muutoksenhakuoikeus koski-
si ainoastaan sellaista tehtävään siirtämistä, 
johon virkamies ei ole antanut suostumus-
taan. 

Lisäksi on täsmennetty Raja- ja merivar-
tiokoulun opiskelijan opiskeluoikeuden me-
nettämisen ja opiskelun määräaikaisen kes-
keyttämisen perusteita sekä opiskelijaksi 
pyrkivää ja opiskelijaa koskevien arkaluon-
teisten tietojen käsittelyä koskevia säännök-
siä. Poliisiammattikorkeakoulun lausunnon 
perusteella on täsmennetty Raja- ja merivar-
tiokoulun johtosäännöllä opiskelijoille asetet-
tavia velvoitteita ja rajoituksia. 

Ne muutosehdotukset, joita ei otettu huo-
mioon, on pyritty kuvaamaan tässä. 

Ahvenanmaan maakunnan hallitus ehdotti 
täsmennyksiä rajajoukkoja koskevaan raja-
vartiolaitoksen hallintolain 2 §:ään. Pykälään 
ehdotetaan vain teknistä viittausmuutosta.  

Ahvenanmaan maakunnan hallitus ehdotti 
rajavartiolaitoksen hallintolakiin lisättäväksi, 
että Ahvenanmaan itsehallintolain 30 §:n 22 
kohtaa vastaavasti maakunnan hallitusta olisi 
kuultava, jos rajavartiolaitoksen yksikköjä tai 
toimintoja lakkautetaan maakunnassa. Ehdo-
tusta ei toteutettu, sillä maakunnan hallituk-
sen kuulemisesta hallintoasioissa säädetään 
Ahvenanmaan itsehallintolaissa. 

Turun hallinto-oikeus katsoi, että oi-
kaisuvaatimusmenettely tulisi laajentaa kos-
kemaan rajavartiolaitoksen hallintolain 14 
§:n mukaisia toiseen virkaan tai tehtävään 
siirtämistä koskevia päätöksiä. Oikaisuvaa-
timusmenettelyn soveltuvuutta virkasuhdetta 
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koskeviin päätöksiin ei pidetty mahdollisena 
selvittää tässä yhteydessä. 

Palkansaajajärjestö Pardia ja Rajaturvalli-
suusunioni ry vastustivat virkamiehen siirtä-
mistä alemman vaativuusluokan tehtävään. 
Upseeriliitto ry totesi hyväksyvänsä menette-
lyn vain, jos virkamies ei todennetusti suo-
riudu tehtävistään. Muissa siirroissa virka-
miehen kiinteä palkkaus ei saa alentua. Pääl-
lystöliitto ry katsoi, ettei virkamiestä tule hä-
nestä itsestään riippumattomasta syystä siir-
tää alemman vaativuusluokan tehtävään.  

 Palkansaajajärjestö Pardia, Rajaturvalli-
suusunioni ry ja Suomen Poliisijärjestöjen 
liitto ry pitivät rajavartijan peruskurssin opin-
tososiaalisten etuuksien muutosta merkittä-
vänä heikennyksenä.  

Päällystöliitto ry esitti, että palvelussitou-
mus koskisi ainoastaan Raja- ja merivartio-
koulun peruskoulutusta ja peruskurssia eikä 
kaikkea pääsykokeen perusteella tapahtuvaa 
opiskelua. Ehdotusta on tältä osin täsmennet-
ty niin, että palvelussitoumusta ei vaadittaisi 
pituudeltaan alle kaksi kuukautta kestävän 
koulutuksen yhteydessä. 

Poliisiammattikorkeakoulu katsoi, että ra-
javartijan peruskurssin laajuudesta tai ainakin 
vähimmäislaajuudesta tulisi säätää laissa tai 
valtioneuvoston asetuksessa. Koulutuksen 
laajuudesta ja kestosta ehdotetaan määrättä-
väksi Raja- ja merivartiokoulun johtosään-
nössä. Rajavartiolaitos ei järjestä ammatillis-
ten tutkintojen koulutusta, minkä vuoksi 
ammatilliset opinnot luokitellaan täydennys-
koulutukseksi.  

Ahvenanmaan maakunnan hallitus katsoi, 
että Raja- ja merivartiokoulun opinnot tulisi 
voida keskeyttää enintään kolmen vuoden 
määräajaksi kotihoidon tukeen liittyvistä 
syistä. Esityksessä päädyttiin säilyttämään 

nykyinen enintään kahden vuoden määräai-
ka. 

 
5  Riippuvuus muista esityksistä 

Eduskunnan käsiteltävänä on hallituksen 
esitys laeiksi henkilötietojen käsittelystä po-
liisitoimessa annetun lain ja henkilötietojen 
käsittelystä rajavartiolaitoksessa annetun lain 
sekä eräiden niihin liittyvien lakien muutta-
misesta (HE 66/2012 vp). Esitykseen sisälty-
vässä rajavartiolaitoksen henkilötietolain 
muutosehdotuksessa ehdotetaan muutoksia 
osin samoihin säännöksiin, joita koskevia 
muutosehdotuksia sisältyy nyt annettavaan 
esitykseen. Esityksiin sisältyvät muutosehdo-
tukset tulisi sovittaa yhteen esitysten edus-
kuntakäsittelyssä. 

Eduskunnan käsiteltävänä on hallituksen 
esitys laiksi sotilaskurinpidosta ja rikostor-
junnasta puolustusvoimissa sekä eräiksi sii-
hen liittyviksi laeiksi (HE 30/2013 vp). Esi-
tyksellä on vaikutusta tässä esityksessä ehdo-
tettuun rajavartiolaitoksen hallintolain 31 §:n 
muutokseen, mikä tulisi ottaa huomioon 
eduskuntakäsittelyssä. 

Eduskunnan käsiteltävänä on hallituksen 
esitys turvallisuusselvityslaiksi (HE 57/2013 
vp). Tässä esityksessä ehdotetussa rajavartio-
laitoksen hallintolain 26 §:n muutoksessa vii-
tataan nykyiseen turvallisuusselvityslainsää-
däntöön. Esitykset olisi tarkoituksenmu-
kaisinta sovittaa yhteen eduskuntakäsittelys-
sä. 

Eduskunnan käsiteltäväksi on tulossa halli-
tuksen esitys, jossa ehdotetaan tuloverolain 
(1535/1992) muuttamista muun muassa sää-
tämällä rajavartijan peruskurssin sosiaali- ja 
muiden etuuksien verovapaudesta.  
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YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

1  Lakiehdotusten perustelut 

1.1 Laki rajavartiolaitoksen hallinnos-
ta 

1 luku Yleiset säännökset 

2 §. Rajajoukot. Pykälään päivitettäisiin 
viittaus uuteen asevelvollisuuslakiin 
(1438/2007). 

 
2 luku Rajavartiolaitoksen hallinto ja 

henkilöstö sekä sen virkamies-
tä koskevat erityiset oikeudet 
ja velvollisuudet 

3 §. Rajavartiolaitos, päällikkö ja hallinto-
yksiköt. Pykälän 1 momenttiin tehtäisiin Ra-
ja- ja merivartiokoulua koskeva kirjoitustek-
ninen muutos.  

5 §. Sisäasiainministeriön tehtävät rajavar-
tiolaitoksessa. Valtion yksikköjen ja toimin-
tojen sijoittamista koskevasta toimivallasta 
annetun lain (362/2002) 3 §:n 1 momentin 
mukaan valtakunnallisten tai keskitetysti 
hoidettavien valtion toimintojen sijoituspai-
kasta päättää asianomainen ministeriö. Mai-
nitun lain 3 §:n 2 momentin mukaan asian-
omainen ministeriö voi pidättää itselleen 
alaistensa virastojen ja laitosten päätösvallan 
alueellisten ja paikallisten valtion yksikköjen 
ja toimintojen lakkauttamista tai supistamista 
koskevissa tapauksissa, jotka ministeriö kat-
soo merkittäviksi. 

Pykälän 2 momentin mukaan sisäasiainmi-
nisteri ratkaisee rajavartiolaitoksen alueellis-
ten ja paikallisten yksikköjen ja toimintojen 
lakkauttamista tai supistamista koskevat asi-
at. Toisin kuin valtion yksikköjen ja toimin-
tojen sijoittamista koskevasta toimivallasta 
annetun lain 3 §:n 2 momentissa, ministerin 
päätösvaltaa ei ole kytketty asian merkittä-
vyyteen. Säännös on sanamuodoltaan ehdo-
ton, eikä anna ministeriölle tai rajavartiolai-
tokselle asiassa harkintavaltaa.  

Pykälän 2 momentin perusteluissa ei 
myöskään ole tarkemmin määritelty, mitä 
toiminnolla tarkoitetaan. Toiminnon käsitettä 
ei ole esimerkiksi kytketty siihen, onko toi-
minto valtakunnallinen vai alueellinen tai 

paikallinen. Myöskään sillä ei voida katsoa 
olevan merkitystä, kuka toiminnon on alun 
perin perustanut. 

Rajavartiolaitoksessa tehdään säännöllisesti 
päätöksiä rajavartiolaitoksen toimintojen tai 
yksiköiden siirroista, yhdistämisistä ja lak-
kauttamisista. Osa niistä on merkitykseltään 
vähäisiä ja perustuu esimerkiksi operatiivi-
siin tehokkuusnäkökohtiin. Tällaisia päätök-
siä voivat olla esimerkiksi tietyn operatiivi-
sen toiminnon lakkauttaminen tai alueellises-
ti läheisten yksikköjen yhdistäminen. 

Edellä mainituissa tapauksissa ei ole talou-
dellisista tai yhteiskunnallisesti merkittävistä 
syistä perusteltua, että päätöksentekijänä olisi 
aina sisäasiainministeri. Rajavartiolaitoksen 
päällikön tulisi voida ratkaista sellaiset alu-
eellisten ja paikallisten yksikköjen ja toimin-
tojen lakkauttamista tai supistamista koske-
vat asiat, jotka eivät ole yhteiskunnallisesti 
tai taloudellisesti merkittäviä. Momentin sa-
namuotoa ehdotetaan tämän vuoksi tarkistet-
tavaksi. Sisäasiainministerillä olisi edelleen 
aina halutessaan oikeus ottaa asia ratkaista-
vakseen.  

7 §. Tasavallan presidentin päätöksenteko 
rajavartiolaitoksen sotilaskäskyasioissa. Py-
kälän 2 momentin mukaan tasavallan presi-
dentti tekee päätökset rajavartiolaitoksen so-
tilaskäskyasioissa sisäasiainministerin esitte-
lystä valtioneuvoston ulkopuolella. Asiaa esi-
teltäessä pääministerillä on oikeus olla läsnä 
ja lausua käsityksensä siitä. Pykälän 3 mo-
mentin mukaan presidentti voi omasta aloit-
teestaan tai sisäasiainministerin esityksestä 
siirtää sotilaskäskyasian presidentin valtio-
neuvostossa ratkaistavaksi. Tällöin president-
ti päättää asiasta sisäasiainministerin esitte-
lystä ilman valtioneuvoston ratkaisuehdotus-
ta.  

Pykälään lisättäisiin rajavartiolaitoksen 
päällikön oikeus olla läsnä ja lausua käsityk-
sensä 2 momentin mukaisessa niin sanotussa 
kabinettiesittelyssä ja 3 momentin mukaises-
sa esittelyssä valtioneuvostossa. Vastaava 
sääntely on puolustusvoimista annetun lain 
(551/2007) 32 §:n 1 ja 3 momentissa, minkä 
mukaan puolustusvoimien komentajalla on 
oikeus olla läsnä ja lausua asiasta kabinet-
tiesittelyssä silloin kun esittelijä on puolus-
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tusministeri sekä valtioneuvostossa presiden-
tin sinne ratkaistavaksi siirtämää asiaa käsi-
teltäessä. 

9 §. Rajavartiolaitoksen virat. Voimassa 
olevan pykälän 2 momentin mukaan rajavar-
tiolaitoksen päällikön oikeudesta perustaa, 
muuttaa ja lakkauttaa rajavartiolaitoksen vir-
koja samoin kuin oikeudesta sijoittaa ja siir-
tää virkoja rajavartiolaitoksessa säädetään 
tarkemmin valtioneuvoston asetuksella. 

Lain 14 §:ssä säädetään niistä edellytyksis-
tä, jolloin rajavartiolaitoksen virkamies on 
velvollinen siirtymään toiseen rajavartiolai-
toksen virkaan tai tehtävään. Virkamiehen 
siirtämisestä säädetään tarkemmin rajavartio-
laitoksesta annetun valtioneuvoston asetuk-
sen 25 §:ssä. Jollei muuta säädetä, henkilön 
siirrosta hallintoyksikössä päättää hallintoyk-
sikön päällikkö rajavartiolaitoksen yksityis-
kohtaisen kokoonpanon asettamissa puitteis-
sa. Henkilön siirrosta hallintoyksiköstä toi-
seen päättää rajavartiolaitoksen esikunta. 
Valtioneuvoston tehtävään määräämän vir-
kamiehen siirrosta päättää kuitenkin valtio-
neuvosto ja rajavartiolaitoksen päällikön teh-
tävään määräämän virkamiehen siirrosta ra-
javartiolaitoksen päällikkö. 

Tullessaan nimitetyksi rajavartiolaitoksen 
virkaan pysyy virkamies pääsääntöisesti sa-
massa virassa, mutta hänet voidaan määrätä 
lain 14 §:n mukaan toiseen tehtävään samas-
sa tai toisessa hallintoyksikössä. Rajavartio-
laitoksen henkilöstövoimavarojen tehokkaan 
hallinnan kannalta ei ole tarkoituksenmukais-
ta, että henkilö siirtyessään hallintoyksiköstä 
toiseen siirtyisi myös kyseiseen hallintoyk-
sikköön sijoitettuun toiseen virkaan. Virka-
miehen palvelussuhteen hallinnan kannalta 
on tarkoituksenmukaisempaa, että henkilö 
pääsääntöisesti pysyy samassa virassa koko 
sen ajan, kun hän on rajavartiolaitoksen pal-
veluksessa, ja siirtyy pääsääntöisesti toiseen 
tehtävään. 

Voimassa olevan pykälän 2 momentista 
johtuu, ettei rajavartiolaitoksen esikunta voi 
siirtää virkamiestä hallintoyksiköstä toiseen 
virkoineen, vaan viran siirtämistä tai sijoit-
tamista koskevan päätöksen tekee rajavartio-
laitoksen päällikkö myös niiden henkilöiden 
osalta, jotka siirtää rajavartiolaitoksen esi-
kunta. Momentin sanamuotoa ehdotetaan tä-
män johdosta väljennettäväksi. 

Pykälän 2 momenttiin ehdotettavan muu-
toksen myötä rajavartiolaitoksesta annetun 
valtioneuvoston asetuksen 19 §:n 2 moment-
tia muutettaisiin siten, että rajavartiolaitoksen 
esikunta päättäisi viran siirtämisestä ja hal-
lintoyksikköön sijoittamisesta. Niiden virko-
jen osalta, joihin nimittää valtioneuvosto tai 
rajavartiolaitoksen päällikkö, toimivalta siir-
tää virat ja sijoittaa ne hallintoyksiköihin säi-
lyisi edelleen rajavartiolaitoksen päälliköllä. 

14 §. Virkamiehen siirtäminen toiseen vir-
kaan tai tehtävään. Pykälän 1 momenttia 
täsmennettäisiin siten, että virkamiehen siir-
tymisvelvollisuus toiseen tehtävään koskisi 
siirtämistä sellaiseen tehtävään, jota rajavar-
tiolaitoksen henkilöstökokoonpanossa va-
kiintuneesti hoidetaan virkamiehen saamalla 
koulutuksella. Siirtymisvelvollisuuden perus-
teisiin ei tässä yhteydessä esitetä muutoksia 
voimassa olevaan lakiin verrattuna. 

Valtion virkamieslain (750/1994) mukais-
ten, työnjohto-oikeuteen perustuvien virka-
miehen tehtäväsisällön muuttamisen ja tehtä-
vään määräämisen lisäksi rajavartiolaitokses-
sa voidaan virkamies siirtää toiseen virkaan 
tai tehtävään. Menettely mahdollistaa virka-
miehen siirtämisen edellä mainittuja keinoja 
laajemmin kattaen myös siirtämisen toiselle 
palveluspaikkakunnalle ilman suostumusta. 

Yleisenä käytäntönä on, että siirtymisvel-
vollisuudesta huolimatta avoin virka tai teh-
tävä täytetään halukkuuskyselyyn ilmoittau-
tuneiden hakijoiden joukosta (sotilastehtävät) 
tai valtion virkamieslain mukaisen hakume-
nettelyn perusteella (siviilivirat ja -tehtävät).  

Vuonna 2012 rajavartiolaitoksessa siirret-
tiin toiseen tehtävään yhteensä 247 virka-
miestä 14 §:n 1 momentissa tarkoitetun siir-
tymisvelvollisuuden perusteella. Näistä vir-
kamiehistä 224 antoi suostumuksensa siir-
toon ja 23 virkamiestä ei.  

Rajavartiolaitoksen pitkäjänteisellä ura- ja 
henkilöstösuunnittelulla pyritään toisaalta 
varmistamaan, että rajavartiolaitoksen tehtä-
viin voidaan aina määrätä ammattitaitoista ja 
riittävän kokemuksen omaavaa henkilöstöä ja 
toisaalta, että rajavartiolaitoksen henkilöstö 
siirtyy ensisijaisesti ylempään tai saman-
tasoiseen tehtävään.  

Virkamiehen siirtäminen toiseen, saamaan-
sa koulutusta vastaavaan rajavartiolaitoksen 
tehtävään tulisi aikaisemmin noudatetun käy-
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tännön mukaisesti olla mahdollista myös 
muulloin kuin virkamiehen antaman suostu-
muksen perusteella. Muutostarve johtuu kor-
keimman hallinto-oikeuden päätöksestä 
(KHO:2013:5), jossa se totesi, ettei nykyinen 
säännös oikeuta siirtämään virkamiestä vaa-
tivuusluokaltaan alempaan tehtävään. 

Virkamiehen siirtäminen toiseen, saamaan-
sa koulutusta vastaavaan rajavartiolaitoksen 
tehtävään tulisi olla mahdollista esimerkiksi 
rajavartiolaitoksen sotilasvirassa toimivan 
virkamiehen urakierron aikana, jotta rajavar-
tiolaitokselle määrätyt lakisääteiset tehtävät 
voitaisiin suorittaa mahdollisimman turvalli-
sesti ja tehokkaasti.  Rajavartiolaitoksen soti-
lasvirassa palvelevan tulee saada uransa ai-
kana laaja-alaista tietoa ja kokemusta alan 
toiminnoista. Tämä on mahdollista toteuttaa 
vain rajavartiolaitoksen eri tehtävissä. Suh-
teellisen pienessä organisaatiossa, kuten ra-
javartiolaitos on, ei siirtäminen vähintään yh-
tä vaativaan tehtävään ole aina mahdollista. 
Siirtämisen tulee kuitenkin tapahtua virka-
miehen saaman koulutuksen mukaisten teh-
tävien piirissä.   

Virkamiehen siirtäminen toiseen, koulutus-
taan vastaavaan tehtävään tulisi olla mahdol-
lista myös silloin, kun virkamiehestä johtu-
vasta syystä hänellä ei ole enää edellytyksiä 
hoitaa nykyistä tehtäväänsä. Virkamies voi 
esimerkiksi käyttäytymisellään aiheuttaa sen, 
ettei hän ole enää kelvollinen työskentele-
mään rajavartiomiehen toimivaltuuksia edel-
lyttävässä tehtävässä. Jos virkamiehen käyt-
täytyminen ei ole niin moitittavaa, että se 
edellyttäisi virkamiehen irtisanomista, mää-
räaikaista erottamista tai virantoimituksesta 
pidättämistä, tulisi olla mahdollista siirtää 
virkamies tehtäviin, joita hän voi hoitaa il-
man rajavartiomiehen toimivaltuuksia. 
Yleensä tällainen siirto olisi luonteeltaan vä-
liaikainen ja siirtäminen takaisin rajavartio-
miehen tehtävään tehtäisiin välittömästi, kun 
rajavartiomiehen toimivaltuudet voitaisiin 
palauttaa virkamiehelle. 

Siirto saattaa myös tarkoittaa siirtämistä 
tehtävään, jonka rajavartiolaitoksen palkka-
usjärjestelmän mukainen vaativuusluokka on 
pienempi. Erityisesti näitä tilanteita varten 
virkamiehen palkkaus on suojattu rajavartio-
laitoksen tarkentavassa virkaehtosopimuk-
sessa siten, että palkkaus pysyy samalla ta-

solla yhden vuoden ajan siirron jälkeen. Jos 
palkkaus ei ole tuona aikana noussut vähin-
tään siirtoa edeltävälle tasolle, niin se laskee 
vuoden jälkeen yhden vaativuusluokan. 

Pykälän 2 momentti säilyisi nykyisellään.  
Perustuslakivaliokunta on pitänyt siirtojär-

jestelmään liittyvää muutoksenhakukieltoa 
oikeasuhtaisena muun ohella sen johdosta, 
että siirto voi kohdistua vain samantasoiseen 
tai ylempään virkaan tai henkilön oman suos-
tumuksen perusteella tapahtuvaan tehtävään 
siirtoon (esimerkiksi PeVL 40/1998 vp, 
PeVL 29/2006 vp, PeVL 51/2006 vp ja PeVL 
51/2010 vp). Muutoksenhakuoikeutta ehdote-
taan edellä lausutun mukaisesti laajennetta-
vaksi pykälän 3 momentissa koskemaan 
myös pykälän nojalla tehtävää siirtämistä toi-
seen tehtävään silloin kun virkamies ei ole 
antanut siirtoon nimenomaista suostumus-
taan.  Muutoksenhakuoikeus koskee nykyisin 
vain niitä siirtoja virkaan tai tehtävään, joissa 
palveluspaikkakunta muuttuu. Muuhun toi-
seen virkaan tai tehtävään siirtämistä tai teh-
tävään määräämistä koskevaan päätökseen ei 
edelleenkään saisi hakea muutosta valitta-
malla. 

Muutoksenhakusäännökseen lisättäisiin va-
lituslupajärjestelmä korkeimpaan hallinto-
oikeuteen. Hallinto-oikeuden päätökseen voi-
si hakea muutosta valituslupamenettelyn 
kautta korkeimmalta hallinto-oikeudelta. 
Siirtämistä koskeva päätös voitaisiin panna 
heti täytäntöön, ellei muutoksenhakuviran-
omainen toisin määrää. 

15 §. Rajavartiomies. Pykälän 1 momentin 
mukaan rajavartiomies on rajavartiolaitoksen 
virkamies, joka on saanut valtioneuvoston 
asetuksella säädettävän rajavartiomiehen 
koulutuksen ja jonka asianomaisen hallinto-
yksikön päällikkö on määrännyt rajavartio-
mieheksi. Sanamuodosta johtuu, että kun 
virkamies siirretään tai hän siirtyy toiseen 
hallintoyksikköön, hänet tulee uudestaan 
määrätä rajavartiomieheksi. Menettely ei ole 
virkamiehen palvelussuhteen hallinnan kan-
nalta tarkoituksenmukainen. Tämän vuoksi 
kohtaa muutettaisiin niin, että hallintoyksi-
kön päällikön määräys rajavartiomieheksi 
pysyisi voimassa hallintoyksiköstä toiseen 
siirtymisestä huolimatta.  

Pykälän 2 momentti säilyisi ennallaan. 



 HE 92/2013 vp  
  

 

12 

Pykälän 3 momentti poistettaisiin, sillä Ra-
ja- ja merivartiokoulun peruskurssin opiskeli-
jat eivät jatkossa enää opiskelisi rajavartijan 
virkaan määräajaksi nimitettyinä eikä heillä 
siten olisi rajavartiomiehen toimivaltuuksia-
kaan.  

20 a §. Rajavartiomiehen määräaikainen 
virantoimituksesta erottaminen. Pykälän mu-
kaan rajavartiomiehelle, joka toimii vastoin 
virkavelvollisuuksiaan tai laiminlyö niitä, 
voidaan kurinpitorangaistuksena määrätä vi-
rantoimituksesta erottaminen vähintään yh-
deksi ja enintään kuudeksi kuukaudeksi, joll-
ei varoitusta ole pidettävä riittävänä. 

Pykälän 2 momenttia muutettaisiin niin, et-
tä myös tasavallan presidentin nimittämän 
virkamiehen määräaikaisesta virantoimituk-
sesta erottamisesta päättäisi sisäasiainminis-
teriö.  

Vastaava säätely on puolustusvoimista an-
netun lain 48 §:n 2 momentissa, jonka mu-
kaan tasavallan presidentin tai valtioneuvos-
ton nimittämän ammattisotilaan virantoimi-
tuksesta erottamisesta päättää puolustusmi-
nisteriö. Muutoksella asetettaisiin rajavartio-
laitoksen upseerin virassa palvelevat yhden-
vertaiseen asemaan puolustusvoimissa palve-
levien upseerien kanssa ja saatettaisiin viran-
toimituksesta erottaminen määräajaksi raja-
vartiolaitoksen kurinpitokeinovalikoimaan 
myös upseerin virassa palvelevien osalta. 

23 §. Virkapuku. Pykälässä säädetään raja-
vartiolaitoksen virkapukuna käytettävästä so-
tilaspuvusta. Selvyyden vuoksi pykälää muu-
tettaisiin siten, että siinä säädettäisiin rajavar-
tiolaitoksen virkapuvusta ilman sotilaspuvun 
käsitettä. Lisäksi täsmennettäisiin rajavar-
tiomiehen tunnuksia koskevan asetuksenan-
tovaltuuden sanamuotoa. Rajavartiolaitoksen 
päällikön myöntämistä poikkeuksista virka-
puvun käyttöön muulle kuin rajavartiolaitok-
sen sotilasvirassa palvelevalle virkamiehelle 
säädettäisiin kootusti 4 momentissa. Muutok-
set olisivat luonteeltaan teknisiä. 

 
3 luku Koulutus, opetus ja tutkimus 

rajavartiolaitoksessa 

25 §. Raja- ja merivartiokoulussa annetta-
va koulutus ja opetus. Pykälän 2 momentin 
viittaus maanpuolustuskorkeakoulusta annet-
tuun asetukseen muutettaisiin viittaukseksi 

Maanpuolustuskorkeakoulusta annettuun la-
kiin, jossa säädetään nykyisin upseerin kou-
lutusohjelmaan, jatko-opintoihin tai täyden-
nyskoulutukseen kuuluvasta opetuksesta. 

Pykälän 3 momenttiin sekä pykälän ruot-
sinkieliseen otsikkoon ja 1 momenttiin teh-
täisiin vähäinen kielellinen tarkistus.  

25 a §. Rajavartiolaitoksen koulutus- ja 
tutkimustoiminnan yleisjärjestelyt. Lakiin li-
sättäisiin uusi pykälä, jonka 1 momentti vas-
taisi nykyistä 26 §:ää. Sanamuotoon tehtäi-
siin pieni kielellinen tarkistus.  

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin Raja- 
ja Raja- ja merivartiokoulun johtosäännöstä. 
Siinä määrättäisiin koulutuksen ja opetuksen 
kestosta ja laajuudesta, koulutuksen ja ope-
tuksen järjestelyistä kuten tutkintovaatimuk-
sista ja oppiaineista, opiskelijavalinnan me-
nettelyistä ja opintojen arvostelun perusteis-
ta. Tämä olisi perusteltua sen vuoksi, että ra-
javartijan peruskurssi ei tuota erityistä tutkin-
toa, vaan kelpoisuuden rajavartijan virkaan. 
Rajavartiolaitos ei järjestä ammatillisten tut-
kintojen koulutusta, minkä vuoksi ammatilli-
set opinnot luokitellaan täydennyskoulutuk-
seksi.  

Johtosäännössä määrättäisiin myös opiske-
lijan asemaa koskevista asioista eli asianmu-
kaisesta käyttäytymisestä ja muusta sotilaal-
lisen järjestyksen edellyttämästä sisäjärjes-
tyksestä, vapaa-ajasta, lomista, poissaoloista, 
Raja- ja merivartiokoulun tilojen ja omaisuu-
den käytöstä sekä valmiuden ylläpitoon liit-
tyvistä velvoitteista, kuten päivystyksestä. 

Rajavartiolaitoksesta annetun valtioneuvos-
ton asetuksen mukaan Raja- ja merivartio-
koulun johtaja hyväksyy Raja- ja merivartio-
koulun opetussuunnitelmat. Asiasta säädet-
täisiin jatkossa pykälän 3 momentissa.   

25 b §. Raja- ja merivartiokoulun opiskeli-
ja. Lakiin lisättäisiin uusi pykälä, jossa sää-
dettäisiin Raja- ja merivartiokoulun opiskeli-
joista. Opiskelijalla tarkoitettaisiin rajavarti-
jan peruskurssilla opiskelevaa ja muita Raja- 
ja merivartiokoulussa opiskelevia.  

25 c §. Opetus- ja tutkintokielet. Lakiin li-
sättäisiin uusi pykälä, joka pääosin vastaisi 
rajavartiolaitoksesta annetun valtioneuvoston 
asetuksen sääntelyä. Raja- ja merivartiokou-
lun opetus- ja tutkintokielet olisivat suomi tai 
ruotsi. Opiskelijalla olisi oikeus käyttää opis-
kelijavalinnassa ja kokeissa joko suomen tai 
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ruotsin kieltä. Opinnäyte laadittaisiin joko 
suomen tai ruotsin kielellä. Raja- ja merivar-
tiokoulu voisi päättää muunkin kielen käyt-
tämisestä opetuksessa ja opintosuorituksissa. 

25 d §. Opiskelijan vaitiolovelvollisuus ja -
oikeus. Lakiin lisättäisiin uusi pykälä, joka 
vastaisi täsmennettynä rajavartiolaitoksesta 
annetun valtioneuvoston asetuksen sääntelyä. 
Pykälän mukaan Raja- ja merivartiokoulussa 
opiskelevan vaitiolovelvollisuudesta ja -
oikeudesta olisi voimassa, mitä rajavartiolai-
toksen hallintolain 17 §:ssä säädetään. 

25 e §. Opiskelijan virkapuvun käyttö. La-
kiin lisättäisiin uusi pykälä, jossa säädettäi-
siin 23 §:ää täydentävästi rajavartijan perus-
kurssin opiskelijan velvollisuudesta rajavar-
tiolaitoksen virkapuvun käyttöön. Virkapu-
vun käyttäminen liittyy Raja- ja merivartio-
koulun sotilaalliseen järjestykseen. Virkapu-
ku on tärkeä sotilaallisen johtamisen kannal-
ta, sillä sen arvomerkeistä voi havaita muun 
muassa henkilön sotilasarvon ja tehdä nope-
asti päätelmiä käskyvaltasuhteista. 

26 §. Rajavartijan peruskurssille valitse-
minen. Voimassa olevassa 26 §:ssä säädetään 
rajavartiolaitoksen koulutus- ja tutkimustoi-
minnasta. Asiasta säädettäisiin jatkossa uu-
dessa 25 a §:ssä. 

Pykälään otettaisiin säännökset rajavartijan 
peruskurssille valitsemisesta. Raja- ja meri-
vartiokoulu valitsee rajavartijan peruskurssin 
opiskelijat. Opiskelijavalinnoissa olisi otetta-
va huomioon se, että koulutuksen tavoitteena 
on saavuttaa sellainen pätevyys, että henkilö 
voidaan nimittää rajavartijan virkaan. Pykä-
län 1 momentin mukaan valintakokeen lä-
päisyn lisäksi rajavartijan peruskurssille otet-
tavalta vaadittaisiin, että henkilö on Suomen 
kansalainen ja suorittanut aseellisen varus-
miespalveluksen tai naisten vapaaehtoisen 
asepalveluksen. Hänen olisi tullut suorittaa 
ylioppilastutkinto, lukion oppimäärä tai vä-
hintään toisen asteen ammatillinen tutkinto. 
Lisäksi hänen olisi oltava terveydentilaltaan 
ja muutoin rajavartiolaitoksen tehtävien 
asianmukaisen hoitamisen kannalta sopiva. 
Henkilöllä tulisi olla myös vähintään B-
luokan ajo-oikeus. Vaatimus varusmiespalve-
luksen suorittamisesta ei 2 momentin mu-
kaan koskisi henkilöitä, joilla on Ahvenan-
maan itsehallintolain mukainen Ahvenan-
maan kotiseutuoikeus. 

Pykälän 3 momentin mukaan rajavartijan 
peruskurssin opiskelijaksi pyrkivän tulisi an-
taa Raja- ja merivartiokoululle opiskelijaksi 
ottamisen arvioinnissa tarvittavat terveyden-
tilaansa koskevat tiedot Raja- ja merivartio-
koulun määräämällä tavalla. Rajavartiolai-
toksen esikunnan pykälän 4 momentin perus-
teella vahvistamissa valintaperusteissa määri-
tellään aistitoimintojen osalta vaadittava nä-
kökyky, väriaisti ja kuuloaisti. Koulutukseen 
valittavan tulee valintakokeen osana olevan 
terveystarkastuksen perusteella olla rajavarti-
jan ammattiin sopiva. Koulutukseen ei hy-
väksytä hakijaa, jolla on työkykyä alentava 
tai rajoittava sairaus. 

Pykälän 5 momentin mukaan Raja- ja me-
rivartiokoulu pyytäisi rajavartijan peruskurs-
sin opiskelijoiksi pyrkivistä turvallisuusselvi-
tyksistä annetun lain (177/2002) mukaisen 
turvallisuusselvityksen. Mainitun lain mu-
kaan turvallisuusselvitys voidaan tehdä vir-
kaan tai tehtävään hakeutuvasta, tehtävään tai 
koulutukseen otettavasta taikka virkaa tai 
tehtävää hoitavasta henkilöstä. Turvallisuus-
selvityksen tekeminen edellyttää, että selvi-
tyksen kohteena oleva henkilö on antanut sii-
hen etukäteen kirjallisen suostumuksensa. 
Turvallisuusselvityksistä annetun lain 8 §:ssä 
on määritelty, mihin rekistereihin sisältyviä 
tietoja voidaan käyttää turvallisuusselvitystä 
tehtäessä. Rekisteritietoja, joita tässä yhtey-
dessä saadaan käyttää, ovat muun muassa po-
liisiasiain tietojärjestelmä, poliisin hallinto-
asiain tietojärjestelmä, suojelupoliisin toi-
minnallinen tietojärjestelmä ja rikosrekisteri.  

26 a §. Muuhun koulutukseen osallistumi-
nen. Lakiin lisättäisiin uusi pykälä muuhun 
kuin rajavartijan peruskurssin koulutukseen 
osallistumisesta. Nykyisen 27 §:n mukaisesti 
rajavartiolaitoksen virkamies voitaisiin mää-
rätä osallistumaan koulun opetukseen. Raja-
vartiolaitoksen virkamiehen opiskelu Raja- ja 
merivartiokoulussa toteutettaisiin virkatehtä-
vänä lukuun ottamatta rajavartijan peruskurs-
sia. 

26 b §. Opiskelijan muut tehtävät. Lakiin 
lisättäisiin uusi pykälä, joka vastaisi sisällöl-
lisesti osittain rajavartiolaitoksesta annetun 
valtioneuvoston asetuksen 44 §:ää. Säännös 
nostettaisiin lain tasolle. 

Peruskurssin opiskelijan olisi 1 momentin 
mukaan suoritettava rajavartiolaitoksen esi-
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kunnan määräyksestä myös muita tehtäviä 
kuin koulutukseen liittyviä harjoituksia, jos 
se on tarpeen rajavartiolaitoksen toimialaan 
kuuluvien vakavien erityistilanteiden hoita-
miseksi. Edellytyksenä olisi tehtävässä tarvit-
tava riittävä koulutus, jotta tehtävä voitaisiin 
suorittaa toimenpiteiden mahdollisen kohteen 
oikeusturvan ja samalla myös opiskelijan 
työturvallisuuden kannalta asianmukaisella 
tavalla. Peruskurssin opiskelijat muodostavat 
merkittävän reservin, jonka käyttäminen 
saattaa olla tarpeellista esimerkiksi laajojen 
hallitsemattoman maahantulon tapausten tai 
vakavien meripelastustapahtumien yhteydes-
sä. 

Pykälän 1 momentissa tarkoitetuissa tapa-
uksissa mahdollisesti tarvittavat toimivaltuu-
det johtuisivat rajavartiolain 35 §:n 2 mo-
mentista, jossa säädetään rajavartiomiestä 
avustavan henkilön toimivaltuuksista. 

26 c §. Opiskelijan opintososiaaliset etuu-
det. Lakiin lisättäisiin uusi pykälä, jossa sää-
dettäisiin rajavartijan peruskurssilla opiske-
levan opintososiaalisista eduista. Nykyisin 
rajavartijan peruskurssin opiskelijat opiske-
levat rajavartijan virkaan määräajaksi nimi-
tettyinä. Opiskelujen ajalta heille maksetaan 
rajavartiolaitoksen palkkausjärjestelmän mu-
kaista palkkaa. Opiskelijat ovat oikeutettuja 
myös maksuttomaan majoitukseen, mutta 
ruokailu ei ole maksutonta. 

Jatkossa rajavartijan peruskurssilla opiske-
leva ei olisi virkasuhteessa rajavartiolaitok-
seen. Pykälän 1 momentin mukaan rajavarti-
jan peruskurssilla opiskelevalle järjestettäi-
siin opiskelun ajaksi maksutta majoitus, 
muonitus, vaatetus, terveydenhuolto sekä 
opinto- ja harjoitusvälineet.  

Rajavartijan peruskurssin opiskelijalle voi-
taisiin 2 momentin mukaan suorittaa kustan-
nusten korvauksena päivärahaa, joka on suu-
ruudeltaan vähintään 46 prosenttia kulloinkin 
voimassa olevasta valtion virkamiesten ko-
kopäivärahasta. Lisäksi hänellä olisi 3 mo-
mentin mukaan oikeus saada vähintään kaksi 
kustannettua matkaa (matkaliput) opiskelu-
paikan ja koti- tai asuinpaikan välillä Suo-
messa jokaista täyttä opiskelukalenterikuu-
kautta kohden. Ulkomaille ja ulkomailta 
matkat korvattaisiin vain, jos opiskelija asuu 
ulkomailla vakinaisesti.  

Raja- ja merivartiokoulu vastaisi rajavarti-
jan peruskurssilla opiskelevan maksuttomas-
ta terveydenhuollosta siltä osin, kuin hoidon 
tarve on ilmennyt opiskeluaikana eikä ter-
veydenhuoltoa korvata muulla perusteella. 
Raja- ja merivartiokoulussa koulutuksessa 
olevat rajavartiolaitoksen virkamiehet kuulu-
vat oman hallintoyksikkönsä työterveyden-
huollon piiriin. Tämän vuoksi terveydenhuol-
lon järjestämisestä ja sen kustannusten kor-
vauksesta on tarpeen säätää 4 momentissa 
vain rajavartijan perustutkintoa suorittavien 
osalta.  

Maksuton ylläpito, päiväraha, matkusta-
miskustannusten korvaus tai muukaan pykä-
län nojalla saatava opintososiaalinen etuus, 
kuten maksuton terveydenhuolto, eivät olisi 
veronalaista tuloa. Etuuksien verovapaudesta 
säädettäisiin tuloverolaissa. Hallitus antaa 
tästä erillisen esityksen budjettilakien yhtey-
dessä.  

Lain siirtymäsäännöksen mukaan lain voi-
maan tullessa käynnissä olevan peruskurssin 
opiskelijat jatkaisivat opintojaan nykyisin 
voimassa olevien säännösten mukaan. Muu-
tokset koskisivat siten tammikuussa 2014 al-
kavan peruskurssin opiskelijoita. Vuoden 
2013 peruskurssi päättyy helmikuussa 2014. 
Jos vuoden 2013 peruskurssin opiskelija ei 
ole saattanut opiskeluaan päätökseen kurssin-
sa mukana, hän siirtyisi jatkamaan opintojaan 
tämän lain mukaan vuoden 2017 alussa.   

Raja- ja merivartiokoulussa sotatieteiden 
kandidaatin tutkintoon johtavassa koulutuk-
sessa opiskelevan opintososiaalisista eduista 
säädetään Maanpuolustuskorkeakoulusta an-
netusta laissa ja Maanpuolustuskorkeakou-
lusta annetussa laissa tarkoitetuista etuuksista 
annetussa puolustusministeriön asetuksessa 
(1125/2008).  

Rajavartijan peruskurssin opiskelijan opin-
tososiaalisista etuuksista voitaisiin antaa tar-
kempia säännöksiä sisäasiainministeriön ase-
tuksella ehdotetun 36 §:n 3 momentin nojal-
la.  

27 §. Palvelussitoumus. Pykälän 1 momen-
tin säännökset rajavartiolaitoksen virkamie-
hen osallistumisesta Raja- ja merivartiokou-
lun opetukseen siirrettäisiin uuteen 26 a 
§:ään.  

Palvelussitoumuksia koskevaan sääntelyyn 
tehtäisiin eräitä teknisiä tarkistuksia, koska 
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puolustusvoimien koulutuksessa vaadituista 
palvelussitoumuksista säädetään nykyisin 
Maanpuolustuskorkeakoulusta annetun lain 
29 §:ssä.  

Nykyisen 27 §:n 2 momentin sanamuodon 
mukaan opiskelijan on annettava palvelussi-
toumus ennen opiskelun alkamista. Jatkossa 
opiskelijan tulisi antaa palvelussitoumus 
opintojen alussa, mikä mahdollistaisi palve-
lussitoumuksen tekemisen ensimmäisten 
opiskeluviikkojen aikana. Käytännössä opin-
tojen keskeyttäminen ja opiskelupaikasta 
luopuminen tapahtuu usein juuri ensimmäis-
ten viikkojen aikana. Voimassa olevan lain 
mukaan päätös koulutuskustannusten kor-
vaamisesta on tehtävä, vaikka opiskelusta 
olisi ehtinyt kertyä vain vähän kustannuksia. 

Pykälän 1 momentin mukaan palvelussi-
toumus vaadittaisiin jatkossa sellaiseen pää-
sykokeen perusteella valittavaan koulutuk-
seen, jonka pituus on vähintään kaksi kuu-
kautta. Tätä lyhyemmässä koulutuksessa 
koulutuskustannusten korvaamiselle ei ole 
perusteita.  

Pykälän nykyinen 3 momentti siirtyisi 2 
momentiksi ja siihen tehtäisiin eräitä teknisiä 
tarkistuksia. 

Pykälän uuden 3 momentin mukaan jos 
opiskelu keskeytyy tai keskeytetään, päätök-
sen korvauksen perimisestä tekisi Raja- ja 
merivartiokoulu. Virasta irtisanoutuessa tai 
irtisanottaessa vastaavan päätöksen tekisi 
hallintoyksikkö.  

Voimassa olevan 4 momentin mukaan py-
kälässä tarkoitettuun päätökseen saa hakea 
muutosta siten kuin hallintolainkäyttölaissa 
säädetään. Muutoksenhaussa otettaisiin käyt-
töön oikaisuvaatimus- ja valituslupamenette-
ly ja siitä säädettäisiin jatkossa kootusti 
29 §:ssä.  

Pykälän uuden 4 momentin mukaan korva-
us saataisiin ulosottaa ilman tuomiota tai pää-
töstä siten kuin verojen ja maksujen täytän-
töönpanosta annetussa laissa (706/2007) sää-
detään.  

Pykälän otsikko muutettaisiin vastaamaan 
uutta sisältöä.  

27 a §. Päihdetestaus. Lakiin lisättäisiin 
uusi pykälä päihdetestauksesta. Nykyisen 
käytännön mukaisesti rajavartijan peruskurs-
sille ei hyväksytä henkilöä, jos henkilölle 
tehty huumausainetesti osoittaa hakijan käyt-

täneen laittomasti huumausaineita. Käytäntö 
on perustunut lain 10 §:ään, jonka mukaan 
rajavartiolaitoksen virkaan nimitettävän tulee 
olla elämäntavoiltaan nuhteeton ja luotettava. 

Valtion virkamieslain 8 b §:n mukaan val-
tion virkaan nimittämisen edellytyksenä on, 
että virkaa hakenut tai siihen ilmoittautunut 
henkilö viranomaisen pyynnöstä antaa tehtä-
vän hoidon terveydellisiä edellytyksiä koske-
via tietoja sekä osallistuu lisäksi tarvittaessa 
asian selvittämiseksi suoritettaviin tarkastuk-
siin ja tutkimuksiin. Virkaa hakeva tai siihen 
ilmoittautunut voidaan velvoittaa toimitta-
maan huumausainetestiä koskeva todistus 
yksityisyyden suojasta työelämässä annetun 
lain (759/2004) 7 §:ssä tarkoitetuissa tilan-
teissa virkaan nimittämisen edellytyksenä. 

Jatkossa rajavartijan peruskurssilla opiske-
levia ei nimitettäisi rajavartijan virkaan mää-
räajaksi, joten virkamieslain 8 b §:n säännös 
ei enää koskisi heitä. Tästä syystä lakiin olisi 
lisättävä uusi säännös päihdetestauksen suo-
rittamisesta peruskurssille hyväksymisen 
edellytyksenä. Myös Maanpuolustuskorkea-
kouluun otettavan on osallistuttava päihde-
testaukseen Maanpuolustuskorkeakoulusta 
annetun lain 30 §:n mukaisesti. Koulutukseen 
liittyvä päihdetestaus on käytössä myös po-
liisilla ja pelastusalalla. Tavoitteena on torjua 
päihteiden käyttöä erityisesti muiden henki-
löiden tai yleisen turvallisuuden takaamisen 
kannalta. 

Päihdetestaus voitaisiin suorittaa myös ra-
javartijan peruskurssin ja sen osana olevan 
työharjoittelun aikana. Peruskurssin aikana 
päihdetestauksen lähtökohtana olisi, että 
opiskelijan päihteiden käyttö selvitettäisiin 
opiskelijan suostumuksella. Jos kirjallisen 
suostumuksen antanut opiskelija kieltäytyisi 
päihdetestistä tai jos opiskelija ei missään 
vaiheessa antaisi suostumusta testaukseen, 
hänet voitaisiin määrätä päihdetestiin. Edel-
lytyksenä olisi, että on perusteltua aihetta 
epäillä, että opiskelija on päihteiden vaiku-
tuksen alaisena. Epäily ei kuitenkaan tarkoit-
taisi, että epäily olisi näytettävä toteen, vaan 
epäily voisi perustua esimerkiksi koulun 
henkilökunnan tekemiin havaintoihin opiske-
lijan käyttäytymisestä. 

Päihdetestissä selvitettäisiin alkoholin, 
huumeiden sekä lääkeaineiden käyttö. Testi-
tuloksen perusteella lääkäri laatisi Raja- ja 
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merivartiokoululle lausunnon, jossa hän ot-
taisi kantaa opiskelijan edellytyksiin suoriu-
tua opinnoistaan.  

Päihdetestistä kieltäytyminen taikka siinä 
positiivisen tuloksen antaminen voisi johtaa 
siihen, ettei rajavartijan peruskurssille hake-
vaa valita koulutukseen. Oikeusturvan takee-
na olisi mahdollisuus oikaisuvaatimuksen te-
kemiseen rajavartiolaitoksen esikunnalle ja 
edelleen mahdollisuus valittaa rajavartiolai-
toksen oikaisuvaatimuksesta antamasta pää-
töksestä hallinto-oikeuteen. Myös päihdetes-
tiin määräämisestä peruskurssin aikana voisi 
tehdä oikaisuvaatimuksen. Jos kieltäytymi-
nen tai positiivisen tuloksen antaminen ta-
pahtuisi rajavartijan peruskurssin aikana, 
seurauksena voisi olla 28 §:n perusteella kou-
lutuksesta erottaminen. 

Pykälän 2 momentin mukaan päihdetestistä 
saatu tieto on terveydentilatieto. Laillistettu 
terveydenhuollon ammattihenkilö voisi luo-
vuttaa Raja- ja merivartiokoululle kirjallisen 
johtopäätöksen päihdetestistä. Terveydentila-
tietojen käsittelystä Raja- ja merivartiokou-
lussa säädettäisiin uudessa 28 c §:ssä.  

27 b §. Opiskeluaika ja opiskelun siirtämi-
nen ja keskeyttäminen. Lakiin lisättäisiin uusi 
pykälä, joka vastaisi täsmennettynä rajavar-
tiolaitoksesta annetun valtioneuvoston ase-
tuksen säännöksiä. Pykälän mukaan opinnot 
olisi suoritettava opetussuunnitelmassa mää-
ritellyssä enimmäisajassa. Opetussuunnitel-
man vahvistamisesta säädettäisiin ehdotetus-
sa 25 a §:ssä.  

Pykälän 2 momentin mukaan Raja- ja me-
rivartiokoulu voisi opiskelijan hakemuksesta 
siirtää opiskeluoikeutta tai keskeyttää opiske-
lun enintään kahden vuoden määräajaksi. 
Syynä keskeytykseen voisi olla muun muassa 
raskaus ja lapsen syntymä tai työskentely ul-
komailla sotilaallisissa kriisinhallinta- tai si-
viilikriisinhallintatehtävissä. Myös pitkäai-
kainen sairaus voisi olla perusteena opiskeli-
jan omasta aloitteesta tapahtuvalle opintojen 
keskeyttämiselle. Muussa tapauksessa pää-
töksessä olisi kyse Raja- ja merivartiokoulun 
suorittamasta tarkoituksenmukaisuusharkin-
nasta. 

Raja- ja merivartiokoulu voisi 3 momentin 
mukaan omasta aloitteestaan keskeyttää 
opiskelun kerrallaan enintään yhden vuoden 
määräajaksi rajavartijan peruskurssilla opis-

kelevan pitkäaikaisen sairauden vuoksi tai 
jos opiskelija ei kykene suorittamaan opinto-
jaan hyväksytysti opetussuunnitelman mu-
kaisesti. Opiskelu voitaisiin keskeyttää myös 
opiskelijaan kohdistuvan rikostutkinnan 
ajaksi tai muusta edellisiin rinnastettavasta 
painavasta syystä. 

Opiskelijaan kohdistuvan rikosepäilyn pe-
rusteella tapahtuvan opiskelun keskeyttämi-
sen edellytyksenä olisi, että opiskelija on esi-
tutkinnassa epäiltynä rikoksesta ja opintojen 
keskeyttäminen on välttämätöntä epäillyn ri-
koksen törkeys ja laatu huomioon ottaen. 
Kyseeseen tulisi esimerkiksi sellainen epäilty 
rikos, josta rangaistukseen tuomittu opiskeli-
ja voisi menettää opinto-oikeutensa lain 28 
§:n perusteella. 

Aikaa, jona opinnot ovat keskeytyneenä, ei 
4 momentin mukaan laskettaisi opintojen 
enimmäisaikaan. 

28 §. Opiskeluoikeuden menettäminen. 
Opiskeluoikeuden menettämisen perusteita 
tarkennettaisiin 28 §:n 1 momentin uudella 2 
kohdalla niin, että Raja- ja merivartiokoulu-
voisi peruuttaa opiskelijalta oikeuden osallis-
tua koulutukseen ja opetukseen, jos tämä on 
antanut koulutukseen pyrkiessään sellaisen 
väärän tai harhaanjohtavan tiedon taikka sa-
lannut sellaisen itseään koskevan seikan, joka 
olisi estänyt hänen valintansa opiskelijaksi. 

Rajavartijan peruskurssille valittavan sopi-
vuutta rajavartijan virkaan arvioidaan valin-
tamenettelyyn sisältyvien haastattelujen avul-
la ja hankkimalla opiskelijaksi pyrkivästä 
turvallisuusselvitys. Turvallisuusselvitykses-
tä ei aukottomasti selviä henkilön mahdolli-
nen rikollinen tai muutoin rajavartiolaitoksen 
tehtävien hoitamisen kannalta sopimaton 
tausta. Mahdollinen rikollinen tausta voi jää-
dä turvallisuusselvityksen tekemisen yhtey-
dessä tulematta ilmi esimerkiksi silloin, kun 
opiskelijaksi pyrkivä on syyllistynyt ulko-
mailla rikokseen ja asian käsittely on vielä 
kesken. 

On välttämätöntä, että myös tällainen myö-
hemmin esiin tullut rikollinen teko voisi olla 
peruste koulutuksesta erottamiselle. Teko ei 
turvallisuusselvitystä tehtäessä ja muutoin 
henkilön sopivuutta rajavartijan virkaan arvi-
oitaessa ollut Raja- ja merivartiokoulun tie-
dossa, mutta tieto olisi johtanut siihen, ettei 
henkilöä olisi voitu hyväksyä koulutukseen, 
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Tällaisessa tilanteessa opiskelija ei enää täytä 
koulutuksen valintaperusteita.  

Opiskelijan käyttäytymiseen liittyviä opin-
to-oikeuden menettämisperusteita täsmennet-
täisiin uudella 3 kohdalla. Sen mukaan lain-
voimainen tuomio sellaisesta rikoksesta, joka 
osoittaa sopimattomuutta rajavartiolaitoksen 
virkaan, voisi olla koulutuksesta erottamispe-
ruste. Nykyinen 2 kohta siirrettäisiin 4 koh-
daksi. Sen mukaan käytös, joka on omiaan 
vaarantamaan luottamusta rajavartiolaitoksel-
le kuuluvien tehtävien asianmukaiseen hoi-
toon, voisi johtaa opiskeluoikeuden menet-
tämiseen, jos kirjallista varoitusta ei ole pi-
dettävä riittävänä seuraamuksena. Sääntely 
vastaisi tältä osin asiallisesti Maanpuolustus-
korkeakoulusta annetussa laissa säädettyä 
opinto-oikeuden menettämistä koskevaa 
27 §:ää.  

Rajavartijan peruskurssin aikana saattaa 
syntyä tilanteita, joiden seurauksena perustei-
ta koulutuksen jatkamiselle ei enää ole. 
Opiskelija voi esimerkiksi opiskelun aikana 
sairastua tai vammautua niin pahoin, että on 
täysin selvää, ettei hän koulutuksen jälkeen 
voisi toimia rajavartiomiehenä. Tästä otettai-
siin nimenomainen säännös 1 momentin 5 
kohtaan. Opiskelija voisi menettää opiskelu-
oikeutensa terveydentilansa vuoksi vain, jos 
terveydentilan muutos olisi pysyvä tai pitkä-
aikainen.  

Voimassa olevan 28 §:n 1 momentin 3 
kohdan mukaan opinto-oikeuden voi menet-
tää, jos kieltäytyy päihdetestauksesta tai an-
taa päihteiden väärinkäyttöä osoittavan näyt-
teen. Kohta siirrettäisiin momentin 6 kohdak-
si ja siihen lisättäisiin myös kieltäytyminen 
osallistumisesta ehdotetussa uudessa 28 b 
§:ssä tarkoitettuun terveystarkastukseen. 

Pykälän 1 momentin 7 kohdan uuden sa-
namuodon mukaan opiskeluoikeuden voisi 
menettää, jos henkilö ei jatka opiskeluaan 27 
b §:ssä tarkoitetun määräajan päätyttyä. Erot-
tamisperusteena voisi olla se, että opiskelija 
ei jatka opintojaan hänelle myönnetyn taikka 
määrätyn keskeytyksen jälkeen.  

Pykälän 1 momentin 8 ja 9 kohdat vastaisi-
vat asiallisesti nykyistä 4 ja 5 kohtaa. Ne 
koskevat opetukseen osallistumisen laimin-
lyöntiä olennaisella tavalla sekä Raja- ja me-
rivartiokoulun johtosäännön rikkomista 
olennaisella tavalla. Molempiin kohtiin lisät-

täisiin olennaisuuden rinnalle toistuvuuden 
määre. Näissä tapauksissa opiskeluoikeuden 
menettämisen edellytys olisi, ettei kirjallista 
varoitusta ole pidettävä riittävänä seuraa-
muksena.  

 Nykyisen 28 §:n 1 momentin 6 kohdan 
mukaan opiskelu-oikeuden voi menettää, jos 
opiskelija ei ole suorittanut opintojaan ope-
tussuunnitelmassa määrätyn ajan kuluessa. 
Kohta siirrettäisiin 10 kohdaksi ja siihen li-
sättäisiin selvennyksenä, ettei opiskeluoike-
utta kuitenkaan menetä, jos Raja- ja merivar-
tiokoulu erityisestä syystä myöntää henkilöl-
le lisäaikaa opintojen loppuun saattamiseen. 

Pykälän 2 momenttiin tehtäisiin vähäisiä 
kielellisiä tarkistuksia.  

Pykälän 3 momentti poistettaisiin, koska 
rajavartijan peruskurssin opiskelijaa ei enää 
nimitettäisi rajavartijan virkaan.  

Pykälän otsikkoon tehtäisiin kielellinen 
tarkistus.  

28 a §. Menettely opiskelun keskeyttämistä, 
varoituksen tai huomautuksen antamista tai 
opiskeluoikeuden menettämistä koskevassa 
asiassa. Lakiin lisättäisiin uusi pykälä, jossa 
säädettäisiin perustuslain 21 §:n 2 momentin 
edellyttämällä tavalla Raja- ja merivartiokou-
lun opiskelijan oikeudesta tulla kuulluksi 
häntä koskevan haitallisen seuraamuksen yh-
teydessä.  

Pykälän 1 momentin mukaan ennen kuin 
päätös opiskelun keskeyttämisestä, varoituk-
sen tai huomautuksen antamisesta taikka 
opiskeluoikeuden menettämisestä tehdään, 
Raja- ja merivartiokoulun olisi yksilöitävä 
opiskelijalle toimenpiteisiin johtava teko tai 
laiminlyönti sekä kuultava opiskelijaa sa-
moin kuin hankittava muu tarpeellinen selvi-
tys. 

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin opinto-
jen hyväksilukemisesta tilanteessa, jossa 
opiskeluoikeuden menettämistä tai opiskelun 
keskeyttämistä koskeva päätös kumotaan, 
puretaan tai poistetaan ylimääräisessä muu-
toksenhaussa.  

28 b §. Opiskeluoikeuden menettämiseen ja 
opiskelun keskeyttämiseen liittyvä tiedon-
saanti. Lakiin lisättäisiin uusi pykälä, jonka 1 
ja 2 momentissa säädettäisiin rajavartijan pe-
ruskurssin opiskelijan velvollisuudesta osal-
listua Raja- ja merivartiokoulun määräykses-
tä terveystarkastukseen. Terveystarkastuk-
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seen määrääminen edellyttää kuitenkin pe-
rusteltua epäilystä siitä, että esimerkiksi va-
kavan sairauden vuoksi opiskelijan tervey-
dentila ei ole enää rajavartiolaitoksen tehtä-
vien asianmukaisen hoitamisen kannalta so-
piva. Valtion virkamieslain 19 §:ssä on sään-
nöksiä virkamiehen määräämisestä tarkas-
tuksiin ja tutkimuksiin hänen terveydentilan-
sa selvittämiseksi. Jatkossa rajavartijan pe-
ruskurssilla opiskelevia ei nimitettäisi raja-
vartijan virkaan määräajaksi, joten virka-
mieslain säännös ei enää koskisi heitä.  

Pykälän 3 momentissa säädettäisiin Raja- 
ja merivartiokoulun tiedonsaantioikeudesta 
opiskelijaan kohdistuvaa rikosepäilyä koske-
vista tiedoista. Nämä tiedot ovat viranomais-
ten toiminnan julkisuudesta annetun lain 
(621/1999) 24 §:n 1 momentin 3 kohdan ja 
henkilötietolain (523/1999) 11 §:n 3 kohdan 
nojalla arkaluonteisia henkilötietoja.  

28 c §. Arkaluonteisten tietojen käsittely. 
Lakiin lisättäisiin uusi pykälä, jossa säädet-
täisiin Raja- ja merivartiokoulun oikeudesta 
käsitellä opiskelijaksi pyrkijää ja opiskelijaa 
koskevia terveydentilatietoja tai rikollista te-
koa ja rangaistusta koskevia tietoja. Muuten 
henkilötietojen käsittelyyn sovellettaisiin 
henkilötietolakia. Henkilötietolain mukaan 
arkaluonteisten tietojen käsittely on kielletty 
henkilötietolaissa määriteltyjä poikkeuksia 
lukuun ottamatta. Henkilötietolain 12 §:n 
mukaan arkaluonteisten tietojen käsittelykiel-
to ei estä muun muassa tietojen käsittelyä, 
josta säädetään laissa. 

Ehdotetun 1 momentin mukaan opiskeli-
jaksi pyrkijän ja opiskelijan terveydentilaa ja 
rikollista tekoa ja rangaistusta koskevia tieto-
ja saisivat käsitellä Raja- ja merivartiokou-
lussa vain ne henkilöt, jotka valmistelevat 
taikka tekevät päätöksen opiskelijavalinnasta, 
opiskeluoikeuden menettämisestä, opiskelun 
keskeyttämisestä taikka antavat lausuntoja 
mainituista asioista.  

Raja- ja merivartiokoulu toimisi opiskeli-
joiden terveydentilaa tai rikollista tekoa ja 
rangaistusta koskevien tietojen henkilötieto-
laissa tarkoitettuna rekisterinpitäjänä. Raja- 
ja merivartiokoulun tulisi ehdotetun 2 mo-
mentin mukaisesti säilyttää arkaluonteiset 
tiedot erillään muista henkilötiedoista. Arka-
luonteiset tiedot tulisi 3 momentin mukaan 
poistaa Raja- ja merivartiokoulun asianomai-

sesta rekisteristä henkilötietolain 12 §:n 2 
momentin mukaisesti välittömästi sen jälkeen 
kun niiden käsittelylle ei olisi enää Raja- ja 
merivartiokoulun lakisääteisten tehtävien 
edellyttämää perustetta. Raja- ja merivartio-
koulun tulisi kuitenkin poistaa tiedot rekiste-
ristä viimeistään kolmen vuoden kuluttua tie-
tojen merkitsemisestä rekisteriin. 

29 §. Muutoksenhaku. Voimassa olevan 1 
momentin mukaan opiskeluoikeuden menet-
tämistä ja kirjallisen varoituksen antamista 
koskevaan Raja- ja merivartiokoulun johtajan 
päätökseen voi vaatia oikaisua rajavartiolai-
toksen esikunnalta 14 päivän kuluessa pää-
töksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuk-
sen johdosta annettuun päätökseen saa hakea 
muutosta valittamalla Helsingin hallinto-
oikeuteen, mutta hallinto-oikeuden päätök-
seen ei saa hakea muutosta valittamalla.  

Pykälään koottaisiin kaikki opiskeluun liit-
tyvät muutoksenhakusäännökset. Muutoksel-
la on tarkoitus yhdenmukaista opiskelua kos-
kevien päätösten muutoksenhakujärjestelmää 
oikeusministeriössä vireillä olevan oi-
kaisuvaatimus- ja valituslupajärjestelmä-
hankkeen mukaisesti. 

Pykälän 1 momentin oikaisuvaatimus- ja 
valituslupasääntelyn alaisiksi lisättäisiin pää-
sykokeen perusteella tapahtuvaa koulutuk-
seen valitsemista, palvelussitoumusta, päih-
detestaukseen määräämistä, rajavartijan pe-
ruskurssin opiskelijan opintososiaalisia etuja 
ja opiskelun siirtämistä koskevat päätökset. 
Oikaisuvaatimukseen sovellettaisiin hallinto-
lain yleissäännöksiä. Oikaisuvaatimuksen te-
kemiselle varattu 14 päivää muuttuisi yleis-
säännöksen mukaiseksi 30 päiväksi. 

Oikaisuvaatimukseen annettuun päätökseen 
saisi hakea muutosta valittamalla hallinto-
oikeuteen. Jatkossa muutoksenhakua ei enää 
keskitettäisi Helsingin hallinto-oikeuteen.  

Asiaryhmää koskeva jatkomuutoksenhaku-
kielto hallinto-oikeuden päätöksestä muutet-
taisiin valituslupasääntelyksi. Hallinto-
oikeuden päätökseen saisi hakea muutosta 
valittamalla vain, jos korkein hallinto-oikeus 
myöntää valitusluvan. Jatkomuutoksenhaku-
kiellon poistaminen parantaisi asianosaisen 
oikeusturvaa, mutta ei asiaryhmän pienuuden 
vuoksi merkittävästi lisäisi korkeimman hal-
linto-oikeuden työmäärää.  
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Uuden 2 momentin mukaan kirjallisen va-
roituksen antamista, opiskelun keskeyttämis-
tä sekä opiskeluoikeuden menettämistä kos-
kevista Raja- ja merivartiokoulun päätöksistä 
valitettaisiin hallinto-oikeuteen. Tällaisissa 
sanktioluonteisissa asioissa on tärkeää saada 
muutoksenhakuasia mahdollisimman nopeas-
ti tuomioistuimeen, joten oikaisuvaatimus-
menettely ei sovellu näihin asioihin. Hallin-
to-oikeuden päätökseen saisi hakea muutosta 
valittamalla vain, jos korkein hallinto-oikeus 
myöntää valitusluvan. Opiskelun keskeyttä-
mistä ja opiskeluoikeuden menettämistä kos-
keva päätös voitaisiin panna heti täytäntöön, 
ellei muutoksenhakuviranomainen toisin 
määrää.  

Pykälän nykyinen 2 momentti siirtyisi 3 
momentiksi. Se säilyisi asiasisällöllisesti en-
nallaan ja siihen tehtäisiin eräitä vähäisiä kie-
lellisiä tarkistuksia. 

 
4 luku Erinäiset säännökset 

31 §. Sotilasrikossäännösten soveltaminen. 
Pykälän 1 momenttiin lisättäisiin maininta 
sotilasrikossäännösten soveltamisesta myös 
rajavartijan peruskurssilla opiskeleviin, kos-
ka jatkossa he eivät olisi enää sotilasvirkaan 
nimitettyjä opintojensa aikana. Vastaava li-
säys tehtäisiin myös rikoslain 45 luvun 
27 §:ään. 

35 a §. Eroamisikä. Pykälän 2 momenttiin 
ehdotetaan lisättäväksi lentäjän koulutusta 
edellyttävässä tehtävässä eroamisiäksi ken-
raalin ja everstin virassa 55 vuotta. Nykyisin 
eroamisikä rajavartiolaitoksen sotilasvirassa 
lentäjän koulutusta edellyttävässä tehtävässä 
on 50 vuotta. Rajavartiolaitoksessa ei ole 
erillistä eroamisikää lentäjän koulutusta edel-
lyttävässä tehtävässä kenraalin tai everstin 
virassa.  

Ehdotettu muutos olisi samansuuntainen 
puolustusvoimissa voimassa olevien lentävän 
henkilöstön eroamisiän kanssa. Rajavartiolai-
toksen lentokalusto muodostuu pääosin me-
ripelastuskelpoisista helikoptereista. Kun ra-
javartiolaitoksen palveluksessa on yleisesi-
kuntakoulutettu lentäjän koulutuksen omaava 
upseeri, on tarkoituksenmukaista ja myös ta-
loudellista, että korkean ammattitaidon ja 
pitkän kokemuksen omaava upseeri voisi ha-
lutessaan palvella pitempään everstin tai ken-

raalin virassa lentäjän koulutusta edellyttä-
vässä tehtävässä. Tällä hetkellä rajavartiolai-
toksessa palvelee vain yksi yleisesikuntaup-
seerikoulutettu upseeri lentäjän koulutusta 
edellyttävässä tehtävässä. Kenraalin tai 
everstin virassa oleva upseeri voi olla mää-
rättynä oman tehtävänsä lisäksi ilma-aluksen 
ohjaajaksi. 

Pykälän 5 momenttiin lentäjän koulutusta 
edellyttäviin tehtäviin lisättäisiin vartiolento-
laivueen koulutuspäällikkö, päälennonopetta-
ja ja pääteoriaopettaja. Siviili-ilmailun lupa-
kirja- ja koulutusvaatimusten perusteella 
myös rajavartiolaitoksella tulee lento-
operaattorina olla koulutusorganisaatio, jo-
hon kuuluvat koulutuspäällikkö, päälennon-
opettaja ja pääteoriaopettaja.  

Vartiolentolaivueen organisaatiomuutosten 
vuoksi kohdasta poistettaisiin lentueen pääl-
likkö, lentueupseeri ja tarkastuslentäjä. Nii-
den tilalle tulisi lentotoimintayksikön pääl-
likkö, lentotoimintayksikön varapäällikkö, 
lentoturvallisuuspäällikkö, lentotoimintaup-
seeri ja koelentäjä. 

36 §. Tarkemmat säännökset ja määräyk-
set. Pykälän 2 momentin 3 kohdasta poistet-
taisiin asetuksenantovaltuus koulutuksen va-
lintamenettelystä ja opintojen keskeyttämi-
sestä, sillä näistä asioista säädettäisiin jatkos-
sa lain tasolla. Opetuksen ja koulutuksen jär-
jestelyistä, oppiaineista ja tutkintovaatimuk-
sista määrättäisiin jatkossa Raja- ja merivar-
tiokoulun johtosäännössä.  

Pykälän 3 momentin mukaan sisäasiainmi-
nisteriön asetuksella annetaan tarkemmat 
säännökset rajavartiolaitoksen virkapuvusta. 
Pykälästä poistettaisiin maininta sotilaspu-
vusta 23 §:ään tehtävien muutosten mukai-
sesti. Myös viittaus valtion virkapukuavus-
tuksiin poistettaisiin, sillä rajavartiolaitoksen 
virkaehtosopimusten mukaan virkapukuavus-
tuksista ja siihen liittyvästä omavastuusta on 
luovuttu. Tehtävän edellyttämä vaatetus on 
maksuton. Virkapuvun kokoonpanosta, kuo-
sista ja väristä päättäisi jatkossa rajavartiolai-
toksen päällikkö pykälän 4 momenttiin teh-
tävän muutoksen mukaisesti. 

Pykälän 3 momenttiin lisättäisiin uusi 2 
kohta, jonka mukaan sisäasiainministeriön 
asetuksella annettaisiin tarvittaessa tarkempia 
säännöksiä rajavartijan peruskurssin opiskeli-
jan maksuttoman ylläpidon ja terveydenhuol-
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lon järjestämisestä, päivärahan rahamäärästä 
ja maksamismenettelystä sekä matkustamis-
kustannusten korvaamisesta ja siihen liitty-
vistä menettelyistä.  

Pykälän otsikkoon tehtäisiin kielellinen 
tarkistus. 

 
1.2 Laki henkilötietojen käsittelystä 

rajavartiolaitoksessa 

3 §. Rajavartiolaitoksen toiminnallinen tie-
tojärjestelmä. Pykälän 1 momentin luetteloa 
rajavartiolaitoksen toiminnallisen tietojärjes-
telmän osarekistereistä täsmennettäisiin lupa- 
ja valvonta-asioiden rekisterin jakamisen 
johdosta. 

5 §. Henkilörekisterin perustaminen, rekis-
terinpitäjä ja henkilötietojen käsittelyn val-
vonta. Voimassa olevan pykälän 1 momentin 
mukaan rajavartiolaitoksen esikunta päättää 
henkilörekisterin perustamisesta, jos rekisteri 
on tarkoitettu rajavartiolaitoksen valtakun-
nalliseen käyttöön tai muuhun kuin rajavar-
tiolaitoksen sisäiseen käyttöön. Muun henki-
lörekisterin perustamisesta voi päättää hallin-
toyksikkö, jollei toisin säädetä tai määrätä.  

 Momentin sanamuotoa muutettaisiin niin, 
että rajavartiolaitoksen esikunnan sijasta ra-
javartiolaitoksen hallintoyksikkö voisi päät-
tää myös muuhun kuin rajavartiolaitoksen si-
säiseen käyttöön tarkoitetun henkilörekisterin 
perustamisesta. Tämä olisi tarpeen erityisesti 
poliisin, Tullin ja rajavartiolaitoksen yhteis-
toiminnassa, jossa on tarkoituksenmukaista 
perustaa viranomaisten yhteisiä henkilörekis-
tereitä esimerkiksi yhteisissä tutkinta- ja tie-
dusteluryhmissä sekä analyysitoiminnassa. 

Rajavartiolaitoksen esikunnalla säilyisi 
edelleen oikeus määrätä toisin henkilörekis-
tereiden perustamisesta ja muutoinkin valvoa 
rekisterinpitoa ja käyttötarkoitussidonnaisuu-
den noudattamista. 

7 §. Tutkinta- ja virka-apurekisteri. Pykä-
län 3 momentin 1 kohta kumottaisiin ja koh-
dan mukaiset omaisuustiedot siirrettäisiin tal-
letettavaksi poliisiasiain tietojärjestelmään. 
Muutoksella yhdenmukaistettaisiin erilaisten 
kuulutustietojen talletuspaikka. Rajavartiolai-
tos tallettaa voimassa olevan lain mukaisesti 
poliisiasiain tietojärjestelmään jo etsintäkuu-
lutustiedot, etsittävien moottoriajoneuvojen 
tiedot ja tunnistettavien tiedot. 

8 §. Lupa-asioiden rekisteri. Voimassa 
olevassa pykälässä säädetään poliisiasiain 
tietojärjestelmän käyttämisestä rajavartiolai-
toksen tehtävissä. Asiasta säädettäisiin jat-
kossa 10 §:ssä. 

Uudessa 8 §:ssä säädettäisiin rajavartiolai-
toksen lupa-asioiden rekisteristä. Kyseessä 
olisi uusi hallinnollista toimintaa varten pe-
rustettava henkilörekisteri, joka sisältäisi 
voimassa olevan 9 §:n mukaisen lupa- ja val-
vonta-asioiden rekisterin lupa-asiat. Lupa- ja 
valvonta-asioiden erottaminen omiin rekiste-
reihinsä olisi perusteltua rekisteriin talletetta-
vien tietojen erilaisen luonteen ja käyttötar-
koituksen vuoksi. 

Pykälän 1 momentin mukaan rekisteri voisi 
sisältää tietoja, joita on tarpeen käsitellä po-
liisilain 1 luvun 1 §:n 2 momentissa tarkoitet-
tujen rajavartiolaitokselle säädettyjen tehtä-
vien suorittamiseksi. 

Pykälän 2 momentti sisältäisi rekisteriin 
talletettavien tietojen luettelon. Luettelo vas-
taisi muiden rajavartiolaitoksen henkilörekis-
terien vastaavaa luetteloa. Luettelo on tyhjen-
tävä ja siinä tarkoitetut tiedot ovat välttämät-
tömiä rajavyöhykelupien tai rajanylityslupien 
myöntämisessä ja lupaehtojen valvonnassa. 

Pykälän 3 momentissa säädettäisiin tar-
kemmin, mitä tietoluokkia lupa-asioiden re-
kisteri voi sisältää. Rekisteriin talletettaisiin 
rajavartiolaitoksen lupa- ja ilmoitustiedot, 
joista säädetään voimassa olevan 9 §:n 3 
momentin 1 ja 2 kohdassa. 

Pykälän 4 momentissa säädettäisiin poik-
keus rekisterin käyttötarkoitussidonnaisuu-
desta. Säännöksen mukaan lupa-asioiden re-
kisterin tietoja voitaisiin käyttää myös lain 1 
§:n 3 momentissa tarkoitetussa Schengenin 
rajasäännöstössä säädetyn rajavalvonnan 
suorittamiseksi. Säännös on tarpeen, koska 
rajavalvonta luokiteltaisiin uuden valvonta-
asioiden rekisterin perustamisen myötä jat-
kossa poliisilain 1 luvun 1 §:n 1 momentin 
mukaiseksi toiminnaksi. Rajavalvonnassa on 
kuitenkin tarpeen saada tietoa myös esimer-
kiksi rajavyöhykeluvista ja rajavyöhykeil-
moituksista, jotka ovat poliisilain 1 luvun 1 
§:n 2 momentin mukaista tietoa.  

Pykälän otsikko muutettaisiin vastaamaan 
uutta sisältöä. 

9 §. Valvonta-asioiden rekisteri. Voimassa 
olevassa pykälässä säädetään lupa- ja valvon-
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ta-asioiden rekisteristä. Pykälän 3 momentin 
1 ja 2 kohdan lupahallinnolliset tiedot siirret-
täisiin uuteen lupa-asioiden rekisteriin, josta 
säädettäisiin lain 8 §:ssä. 

Uusi valvonta-asioiden rekisteri sisältäisi 
voimassa olevan pykälän 3 momentin 3—8 
kohdan mukaiset tiedot. Rekisteriin talletet-
taisiin siten meriliikenteen ja talousvyöhyk-
keen valvontatiedot, maa- ja merirajan val-
vontatiedot, rajaliikenteen henkilötiedot, säi-
löön otettujen ulkomaalaisten tiedot, rajatar-
kastustiedot sekä Schengenin rajasäännöstön 
liitteessä II mainitut tiedot.  

Lisäksi rekisteriin siirrettäisiin 12 §:n mu-
kaisesta turvallisuustietorekisteristä auto-
maattisesti tunnistettavien tietoluokka, koska 
kyseiset tiedot liittyvät keskeisesti rajavartio-
laitoksen suorittamaan tekniseen valvontaan. 
Tietoluokan siirtäminen vain rajatun henkilö-
ryhmän käytössä olevasta rekisteristä kaikki-
en rajatarkastusta suorittavien rajavartiomies-
ten käytettäväksi parantaisi olennaisesti raja-
vartiolaitoksen mahdollisuuksia tunnistaa 
kiinniotettavat henkilöt jo rajatarkastuksen 
yhteydessä.  

Pykälän 1 momenttia ja 3 momentin joh-
dantokappaletta muutettaisiin siten, että re-
kisteriin talletettavat tiedot määriteltäisiin 
hallinnollisten tietojen sijaan poliisilain 1 lu-
vun 1 §:n 1 momentin mukaisiksi tiedoiksi. 
Muutos on tarpeen, koska rajavartiolaitoksen 
lakisääteisten valvontatehtävien voidaan pe-
rustellusti katsoa olevan pikemminkin ylei-
sen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitoon 
liittyvää toimintaa kuin hallinnollista toimin-
taa. Valvontatehtävissä on myös tarpeen 
hyödyntää poliisilain 1 luvun 1 §:n 1 mo-
mentin mukaisten henkilörekistereiden tieto-
ja, kuten työturvallisuustietoja tai henkilö- tai 
ajoneuvokuulutuksia. Muutos on aiheellinen 
henkilörekisterien käyttötarkoitussidonnai-
suuteen liittyvien epäselvyyksien välttämi-
seksi. 

Pykälän otsikko muutettaisiin vastaamaan 
uutta sisältöä. 

10 §. Poliisin henkilörekisterien käyttämi-
nen rajavartiolaitoksen tehtävissä. Pykälän 
rakenne ja sisältö ehdotetaan muutettavaksi 
kokonaisuudessaan. Pykälässä säädettäisiin 
yleisesti siitä, miten rajavartiolaitos voi tal-
lettaa lakisääteisiin tehtäviinsä liittyviä tieto-
ja poliisin henkilörekistereihin. Ehdotettu 

sääntely olisi käytännössä informatiivista, 
koska asiasta säädetään täsmällisesti poliisi-
toimen henkilötietolaissa. Pykälän uudella 
sanamuodolla vältettäisiin tarpeeton kaksin-
kertainen sääntely. 

Poliisitoimen henkilötietolain 14 §:n 4 
kohdan mukaan rajavartiolaitos voi tallettaa 
suorakäyttöisesti poliisiasiain tietojärjestel-
mään tietoja, joita on tarpeen käsitellä polii-
silain 1 luvun 1 §:n 1 momentissa tarkoitettu-
jen sellaisten tehtävien suorittamiseksi, jotka 
rajavartiolaissa tai muualla laissa säädetään 
rajavartiolaitokselle. Samoin poliisin hallin-
toasiain tietojärjestelmään voidaan tallettaa 
tietoja, joita on tarpeen käsitellä poliisilain 1 
luvun 1 §:n 2 momentissa tarkoitettujen sel-
laisten tehtävien suorittamiseksi, jotka raja-
vartiolaissa tai muualla laissa säädetään raja-
vartiolaitokselle. 

Pykälän 1 momentissa säädettäisiin, että ra-
javartiolaitos saa tallettaa poliisin henkilöre-
kistereihin rajavartiolaissa tai muualla laissa 
rajavartiolaitokselle säädettyjen tehtävien 
suorittamiseksi hankittuja tarpeellisia tietoja 
siten kuin siitä poliisitoimen henkilötietolais-
sa säädetään.  

Koska rajavartiolaitoksen poliisiasiain tie-
tojärjestelmään tallettamat tiedot määräyty-
vät poliisitoimen henkilötietolain 14 §:n 4 
kohdan perusteella, ei pykälässä enää luetel-
taisi talletettavia tietoja.  

Käytännössä talletettavat tiedot pysyvät 
samana kuin mitä ne ovat voimassa olevan 8 
§:n 3 momentin ja 10 §:n 3 momentin mu-
kaan. Rajavartiolaitos tallettaa säännönmu-
kaisesti poliisiasiain tietojärjestelmään polii-
sitoimen henkilötietolain 2 §:n 3 momentissa 
tarkoitettuja etsintäkuulutustietoja, etsittävien 
moottoriajoneuvojen tietoja, pidätettyjen tie-
toja, tekotapatietoja, tunnistettavien tietoja ja 
tuntomerkkitietoja sekä poliisitoimen henki-
lötietolain 3 §:n 3 momentissa tarkoitettuja 
aselupatietoja, passitietoja, kuvatietoja ja ul-
komaalaisten tunnistamistietoja. Jatkossa ra-
javartiolaitos tallettaisi uutena tietoryhmänä 
poliisiasiain tietojärjestelmään myös 7 §:n 3 
momentin 1 kohdassa mainitut omaisuustie-
dot.  Tällöin kaikki Rajavartiolaitoksen kes-
keiset kuulutustiedot talletettaisiin samaan 
rekisteriin. 

Pykälän 2 momentti sisältäisi voimassa 
olevan pykälän 4 momenttia vastaavan sään-



 HE 92/2013 vp  
  

 

22 

nöksen siitä, että rajavartiolaitos vastaa polii-
sin henkilörekistereihin talletetun tiedon oi-
keellisuudesta ja sen tallettamisen sekä käy-
tön laillisuudesta omassa toiminnassaan.  

Pykälän otsikko muutettaisiin vastaamaan 
uutta sisältöä. 

11 §. Rikoksista epäiltyjen rajavartiolai-
toksen rekisteri. Pykälän 3 momentin sana-
muotoa mukautettaisiin Tullin hallinnosta 
annetun lain johdosta. 

12 §. Turvallisuustietorekisteri. Pykälän 3 
momentin 5 kohdan mukaan turvallisuustie-
torekisteriin voidaan tallettaa rajavartiolain 
29 §:ssä säädetyn tunnistamisen suorittami-
seksi tarpeellisia kuvatietoja henkilöistä, jot-
ka on otettava kiinni vankeudella rangaista-
van rikoksen estämiseksi, selvittämiseksi tai 
syytteeseen saattamiseksi taikka vankeusran-
gaistuksen täytäntöön panemiseksi (auto-
maattisesti tunnistettavien tiedot). Kyseinen 
tietoluokka ei toistaiseksi ole ollut käytössä. 

Koska ehdotettavaan uuteen valvonta-
asioiden rekisteriin voitaisiin tallettaa uuden 
poliisilain 1 luvun 1 §:n 1 momentin mukais-
ta tietoa, on perusteltua, että myös edellä 
mainitut kuvatiedot talletettaisiin kyseiseen 
rekisteriin. Pykälän 3 momentin 5 kohta ku-
mottaisiin siten tarpeettomana ja vastaava 
tietoluokka lisättäisiin 9 §:n 3 momentin uu-
deksi 2 kohdaksi. 

14 §. Arkaluonteisten tietojen käsittely. Py-
kälään lisättäisiin uusi 4 momentti, jossa sää-
dettäisiin DNA-tunnisteen tallettamista kos-
kevista rajoituksista viittaamalla asianomai-
siin pakkokeinolain säännöksiin. Säännös 
vastaisi poliisitoimen henkilötietolain 10 §:n 
4 momenttia. 

14 a §. Salaisilla tiedonhankintakeinoilla 
saatujen ylimääräisten tietojen käsittely. La-
kiin lisättäisiin uusi pykälä, jossa säädettäi-
siin salaisilla tiedonhankintakeinoilla saatu-
jen ylimääräisten tietojen käsittelystä. Sään-
nös on tarpeen, koska rajavartiolaitoksella on 
eräissä tutkimissaan rikoksissa oikeus käyttää 
myös salaisia tiedonhankintakeinoja, kuten 
telekuuntelua ja televalvontaa. 

Pykälän 1 momentti sisältäisi viittaussään-
nökset poliisilain ja pakkokeinolain säännök-
siin salaisilla tiedonhankinta- ja pakkokei-
noilla saadun ylimääräisen tiedon käyttämi-
sestä. 

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin siitä, 
mihin rajavartiolaitoksen henkilörekistereihin 
1 momentissa tarkoitettu ylimääräinen tieto 
saadaan tallettaa. Tieto voitaisiin tallettaa ra-
javartiolaitoksen tutkinta- ja virka-
apurekisteriin ja rikoksesta epäiltyjen raja-
vartiolaitoksen rekisteriin. Kyseisissä henki-
lörekistereissä käsitellään rajavartiolaitoksen 
rikostorjuntaan liittyviä tietoja. 

22 §. Rajavartiolaitoksen oikeus saada tie-
toja eräistä rekistereistä ja tietojärjestelmis-
tä. Hätäkeskustoiminnasta annetun lain 
(692/2010) 20 §:ssä säädetään tietojen luo-
vuttamisesta hätäkeskustietojärjestelmästä. 
Pykälän mukaan rajavartiolaitoksella on yk-
sittäisten tapausten lisäksi oikeus saada tieto-
ja hätäkeskustietojärjestelmästä siten kuin 
siitä meripelastuslain (1145/2001) 14 §:ssä 
säädetään. Meripelastuslaissa säädetyt tiedot 
on oikeus saada teknisen käyttöyhteyden 
avulla. Sen sijaan rajavartiolaitoksella ei ole 
oikeutta saada teknisen käyttöyhteyden avul-
la hätäkeskustietojärjestelmästä tietoja mui-
den lakisääteisten tehtäviensä suorittamisek-
si. 

Hätäkeskustietojärjestelmään talletetaan 
henkilön oman turvallisuuden tai työturvalli-
suuden kannalta tarpeellisia tietoja (varotie-
dot), joista säädetään hätäkeskustoiminnasta 
annetun lain 17 §:n 1 momentin 6 kohdassa. 
Kyseisen säännöksen perustelujen mukaan 
(HE 262/2009 vp) varotietojen tulee olla kai-
kille viranomaisille yhteisiä. Tiedot ovat vält-
tämättömiä operatiivisten yksiköiden työn 
kannalta, jotta toimenpiteisiin voidaan varau-
tua ja ryhtyä oikealla tavalla. Perustelujen 
mukaan näitä varotietoja voivat olla esimer-
kiksi tiedot paikasta, jossa oleskelee vaaralli-
nen henkilö. Vaarallisuus voi käsittää esi-
merkiksi vaarallisen tarttuvan taudin tai ilme-
tä käyttäytymisessä erityisenä aggressiivisuu-
tena. Varotieto voi olla myös tieto kohteen 
räjähdysvaarasta tai vaarallisesta säteilystä. 

Varotiedot olisivat ensisijaisen tärkeitä 
kaikkien rajavartiolaitoksen lakisääteisten 
tehtävien hoitamisessa. Varotiedoilla voi olla 
olennainen merkitys niin rikostorjunnassa, 
rajavalvonnassa kuin muissakin rajavartiolai-
toksen valvontatehtävissä. 

Pykälän 1 momentin uudessa 22 kohdassa 
säädettäisiin rajavartiolaitoksen oikeudesta 
saada teknisen käyttöyhteyden avulla hätä-
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keskustietojärjestelmästä henkilön oman tur-
vallisuuden tai rajavartiolaitoksen virkamie-
hen työturvallisuuden kannalta tarpeellisia 
tietoja. Tietoja voitaisiin käyttää rajavartio-
laitoksen lakisääteisten tehtävien hoidossa. 
Teknisen käyttöyhteyden yksityiskohdista 
sovittaisiin erikseen. 

Pykälän 1 momentin 21 kohdan viittaus 
väestötietolakiin korvattaisiin viittauksella 
väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisteri-
keskuksen varmennepalveluista annettuun 
lakiin (661/2009). 

31 §. Tietojen poistaminen tutkinta- ja vir-
ka-apurekisteristä. Pykälästä poistettaisiin 
tarpeettomana viittaukset suorakäyttöisesti 
poliisiasiain tietojärjestelmään talletettaviin 
tietoihin, koska asiasta säädetään poliisitoi-
men henkilötietolain 22 §:ssä. Pykälän otsik-
ko muutettaisiin vastaamaan uutta sisältöä. 

32 §. Tietojen poistaminen lupa-asioiden 
rekisteristä ja valvonta-asioiden rekisteristä. 
Pykälän otsikko muutettaisiin vastaamaan 
ehdotettavaa uutta rekisterijakoa. Samalla 
pykälän 1 momentti poistettaisiin tarpeetto-
mana, koska poliisin hallintoasiain tietojär-
jestelmään talletettavien tietojen poistamises-
ta säädetään poliisitoimen henkilötietolain 
23 §:ssä. 

Pykälän 2 ja 3 momentti siirtyisivät 1 ja 2 
momentiksi. Pykälän 1 momentissa säädet-
täisiin lupa-asioiden rekisterin tietojen pois-
tamisesta ja 2 momentissa valvonta-asioiden 
rekisterin tietojen poistamisesta. Säännökset 
säilyisivät asiasisällöllisesti ennallaan. 

 
 
 
 
 
 
 
 

1.3 Laki hätäkeskustoiminnasta 

20 §. Tietojen luovuttaminen. Pykälässä 
säädetään tietojen luovuttamisesta hätäkes-
kustietojärjestelmästä. Rajavartiolaitoksen 
henkilötietolain 22 §:n 1 momentin 22 koh-
taan ehdotettavan uuden säännöksen vuoksi 
pykälän 4 momenttiin lisättäisiin viittaus ky-
seiseen säännökseen. 

 

1.4 Rikoslaki 

45 luku Sotilasrikoksista 

Soveltamisala 
 
27 §. Sotilaat. Pykälän 2 momenttiin lisät-

täisiin maininta sotilasrikossäännösten sovel-
tamisesta myös rajavartijan peruskurssilla 
opiskeleviin, koska jatkossa he eivät olisi 
enää sotilasvirkaan nimitettyjä opintojensa 
aikana. Vastaavaa lisäystä esitetään myös ra-
javartiolaitoksen hallintolain 31 §:ään.  

Lisäksi ehdotetaan, että rajavartiolaitoksen 
sotilastehtävässä palvelevan käsite muutettai-
siin sotilasvirassa palvelevaksi, mikä vastaisi 
rajavartiolaitoksen hallintolain sanamuotoa. 
 
2  Tarkemmat säännökset ja mää-

räykset  

Rajavartiolaitoksen hallintolakiin ehdotetut 
muutokset merkitsisivät muutoksia valtio-
neuvoston asetukseen rajavartiolaitoksesta, 
josta olisi kumottava lain tasolle siirrettävät 
koulutusta koskevat säännökset. Valtioneu-
voston asetukseen olisi tehtävä myös viran 
siirtämistä ja sijoittamista koskevat muutok-
set. 

Rajavartijan peruskurssin muuttuminen 
palkattomaksi edellyttäisi muutoksia sisäasi-
ainministeriön asetukseen rajavartiolaitoksen 
virkamiesten koulutuskustannusten korvaa-
misesta (721/2007).  

 
3  Voimaantulo 

Lait ehdotetaan tuleviksi voimaan 1 päivä-
nä tammikuuta 2014. 

Rajavartiolaitoksen hallintolain muutoseh-
dotuksen siirtymäsäännöksen mukaan raja-
vartijan peruskurssilla lain voimaantullessa 
opiskeleva jatkaisi opintojaan lain voimaan-
tullessa voimassa olevien säännösten mukai-
sesti. Jos opiskelija ei olisi suorittanut raja-
vartijan peruskurssia viimeistään 31 joulu-
kuuta 2016, hän siirtyisi opiskelemaan uusien 
säännösten mukaisesti. 

Rajavartiolaitoksen henkilötietolain muu-
tosehdotukseen sisältyy siirtymäsäännös, 
jonka mukaan laissa tarkoitettu tietojenkäsit-
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tely on saatettava lain mukaiseksi neljän 
vuoden kuluessa lain voimaantulosta.  

 
4  Suhde perustuslakiin ja säätä-

misjärjestys 

Perustuslain 2 §:n 3 momentin mukaan jul-
kisen vallan käytön tulee perustua lakiin ja 
kaikessa julkisessa toiminnassa on noudatet-
tava tarkoin lakia. Perustuslain 80 §:n 1 mo-
mentin perusteella yksilön oikeuksien ja vel-
vollisuuksien perusteista on säädettävä lailla.  

Esitystä perustuslain kannalta arvioitaessa 
merkityksellisimpiä ovat lainsäädäntömuu-
tokset, joilla annettaisiin viranomaisille uusia 
yksilöön kohdistuvia tai yksilön oikeuksia ra-
joittavia toimivaltuuksia tai laajennettaisiin 
jo olemassa olevia toimivaltuuksia taikka 
joilla muuten rajoitettaisiin yksilön oikeuksia 
tai toimintavapautta. Esitykseen sisältyy 
useita perusoikeusjärjestelmän kannalta mer-
kityksellisiä lainkohtia, joista osasta ei ole 
nykyisin lainkaan säännöksiä tai nykyisiä 
säännöksiä ehdotetaan muutettavaksi. Samal-
la on otettava huomioon perusoikeuksien 
yleiset rajoitusedellytykset (PeVM 25/1994 
vp).  

 
Kansalaisuusvaatimus 
 
Rajavartijan virkaan johtaviin opintoihin 

otettavan tulee rajavartiolaitoksen hallintola-
kia koskevan ehdotuksen mukaan olla Suo-
men kansalainen. Ehdotus on merkitykselli-
nen perustuslain 6 §:n 2 momentin mukaisen 
syrjintäkiellon näkökulmasta. 

Lailla voidaan perustuslain 125 §:n 1 mo-
mentin mukaan säätää, että määrättyihin jul-
kisiin virkoihin tai tehtäviin voidaan nimittää 
vain Suomen kansalainen. Sanonnalla "mää-
rätty" julkinen virka tai tehtävä on ilmaistu 
periaate, jonka mukaan kansalaisuusvaati-
muksia tulee asettaa vain rajoitetusti ja perus-
telluista syistä (HE 1/1998 vp, s. 180/I). 

Valtion virkamieslain 7 §:n 1 momentin 10 
kohdassa säädetään, että puolustusministeri-
ön, puolustusvoimien ja rajavartiolaitoksen 
virkaan voidaan nimittää vain Suomen kan-
salainen. Rajavartiolaitoksen hallintolain 10 
§:n 1 momentin mukaan rajavartiolaitoksen 
virkaan nimitettävältä vaaditaan, että hän on 
Suomen kansalainen. Kyseinen säännös on 

säädetty perustuslakivaliokunnan myötävai-
kutuksella (PeVL 19/2005 vp). 

Perustuslakivaliokunta on arvioinut koulu-
tukseen liittyvää kansalaisuusvaatimusta lau-
sunnossaan ehdotuksesta poliisikoulutuksesta 
annettavaksi laiksi (PeVL 28/2004 vp) ja lau-
sunnossaan laiksi Maanpuolustuskorkeakou-
lusta (PeVL 31/2008 vp). Kansalaisuusvaa-
timusta poliisimiehen virassa voidaan pitää 
hyväksyttävänä perustuslain näkökulmasta, 
koska virkaan kuuluu merkittävää julkisen 
vallan käyttöä. Puolustusvoimien ja rajavar-
tiolaitoksen upseerien tehtävät ovat kansa-
kunnan yleisen turvallisuuden kannalta sillä 
tavoin merkityksellisiä, että tällaisiin virkoi-
hin johtavaan koulutukseen voidaan asettaa 
kansalaisuusvaatimus. 

Raja- ja merivartiokoulussa annetaan kou-
lutusta kelpoisuuden saamiseksi rajavartijan 
virkaan. Koska rajavartiolaitoksen virkaan 
voidaan nimittää ainoastaan Suomen kansa-
lainen, ei ole tarkoituksenmukaista ottaa ra-
javartijan koulutukseen muita kuin Suomen 
kansalaisia. Ehdotetun kansalaisuusvaati-
muksen säätämiselle on näin ollen rajavarti-
jan virkakelpoisuuteen liittyvä hyväksyttävä 
peruste. Kansalaisuuteen kohdistuva rajoitus 
ei muodostu perustuslakivaliokunnan myötä-
vaikutuksella säädetyn virkakelpoisuuden 
johdosta perustuslain 6 §:n 2 momentin kan-
nalta ongelmalliseksi.  

 
Asevelvollisuuden suorittaminen 
 
Rajavartijan virkaan johtaviin opintoihin 

otettavan tulee rajavartiolaitoksen hallintola-
kia koskevan ehdotuksen mukaan olla suorit-
tanut asevelvollisuuden aseellisessa palve-
luksessa tai naisten vapaaehtoisen asepalve-
luksen. Ehdotus on merkityksellinen perus-
tuslain 6 §:n 2 momentin syrjintäkiellon kan-
nalta.  

Rajavartiolaitoksen hallintolain 9 §:n mu-
kaan rajavartijan ja merivartijan virat ovat 
sotilasvirkoja. Lain 10 §:n 2 momentin mu-
kaan rajavartiolaitoksen sotilasvirkaan nimi-
tettävältä vaaditaan, Ahvenanmaan kotiseu-
tuoikeuteen liittyvin poikkeuksin, että hän on 
suorittanut asevelvollisuuden aseellisessa 
palveluksessa tai naisten vapaaehtoisen ase-
palveluksen. Tämän vuoksi ei ole tarkoituk-
senmukaista ottaa rajavartijan peruskurssin 
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opiskelijaksi henkilöä, joka ei kuitenkaan 
voisi tulla nimitetyksi rajavartiolaitoksen so-
tilasvirkaan. Ehdotettu sääntely ei muodostu 
ongelmalliseksi perustuslain kannalta.  

 
Terveydentilaa koskevat vaatimukset 
 
Rajavartiolaitoksen hallintolakia koskevas-

sa ehdotuksessa on säännöksiä rajavartijan 
peruskurssille pyrkivän terveydentilalle ase-
tettavista edellytyksistä. Käytännössä opiske-
lijaksi pyrkivän on täytettävä muun muassa 
näölle, kuulolle ja fyysiselle kunnolle asete-
tut vaatimukset. Ehdotus on merkityksellinen 
perustuslain 6 §:n 2 momentin syrjintäkiellon 
kannalta, koska henkilöltä voitaisiin tervey-
dentilaansa liittyvästä syystä evätä opiskelu-
oikeus.  

Ehdotettujen säännösten tarkoituksena on 
varmistaa, että rajavartijan peruskurssille ote-
taan koulutettavaksi ja koulutetaan vain hen-
kilöitä, jotka ovat terveydentilaltaan ja fyysi-
seltä kunnoltaan sopivia rajavartiomiehiksi. 
Rajavartiolaitoksen hallintolain 10 §:n 2 
momentin mukaan rajavartiolaitoksen soti-
lasvirkaan nimitettävän on oltava terveydel-
tään ja ruumiilliselta kunnoltaan virkaan so-
piva. Rajavartiomiehet käyttävät merkittävää 
julkista valtaa ja heidän tehtävänsä ovat usein 
fyysisesti ja psyykkisesti vaativia. Merkittä-
vänä julkisen vallan käyttönä pidetään muun 
muassa itsenäiseen harkintaan perustuvaa oi-
keutta käyttää voimakeinoja tai puuttua muu-
toin merkittävällä tavalla yksilön perusoike-
uksiin (HE 1/1998 vp, s. 179/II ja esimerkik-
si PeVL 1/2008 vp ja PeVL 10/2006 vp). 

Rajavartiomiehen tehtävät ja niistä johtuvat 
vaatimukset huomioon ottaen sääntelyyn on 
yhteiskunnallisesti painava peruste. Ehdotet-
tu sääntely täyttää perustuslain yleisten rajoi-
tusedellytysten asettamat vaatimukset, eikä 
sääntely muodostu tältä osin perustuslain 6 
§:n 2 momentin kannalta ongelmalliseksi. 

 
Virkapukupakko 
 
Rajavartiolaitoksen hallintolakia koskevas-

sa ehdotuksessa on säännös rajavartijan pe-
ruskurssin opiskelijan velvollisuudesta pitää 
rajavartiolaitoksen virkapukua. Säännös ra-
joittaisi perustuslain 7 §:ssä taattua henkilö-
kohtaista vapautta. Henkilökohtaisen vapau-

den katsotaan kattavan ihmisen fyysisen va-
pauden lisäksi myös hänen tahdonvapautensa 
ja itsemääräämisoikeutensa. Itsemääräämis-
oikeudella tarkoitetaan yksilön oikeutta mää-
rätä itsestään ja toimistaan. Virkapukupakko 
rajoittaa tätä oikeutta. Virkapukupakon pe-
rusteena on rajavartiolaitoksen sotilaallinen 
järjestys ja sotilasvirkaan johtavat opinnot. 

Vastaavaa sääntelyä on toteutettu Maan-
puolustuskorkeakoulua koskevan lain säätä-
misen yhteydessä perustuslakivaliokunnan 
myötävaikutuksella (PeVL 31/2008 vp). Eh-
dotettu sääntely täyttää perusoikeuksien ylei-
set rajoitusedellytykset eikä se muodostu pe-
rustuslain 7 §:n kannalta ongelmalliseksi. 

 
 
Opiskeluoikeuden menettäminen  
 
Rajavartiolaitoksen hallintolakiin esitetään 

täsmentäviä säännöksiä Raja- ja merivartio-
koulun opiskelijan opiskeluoikeuden menet-
tämisestä. Opiskelija voisi menettää opiske-
luoikeutensa, jos hän on Raja- ja merivartio-
kouluun pyrkiessään antanut sellaisen väärän 
tai harhaanjohtavan tiedon taikka salannut 
sellaisen itseään koskevan seikan, joka olisi 
estänyt hänen valintansa opiskelijaksi. Opis-
keluoikeuden voisi menettää, jos henkilö 
tuomitaan lainvoimaisella tuomiolla rangais-
tukseen rikoksesta, joka osoittaa sopimatto-
muutta rajavartiolaitoksen virkaan. Opiske-
luoikeuden voisi menettää myös, jos opiske-
lija menettelee tavalla, joka on omiaan vaa-
rantamaan luottamusta rajavartiolaitokselle 
kuuluvien tehtävien asianmukaiseen hoitoon, 
eikä kirjallista varoitusta ole pidettävä riittä-
vänä seuraamuksena.  

Opiskeluoikeuden voisi menettää, jos opis-
kelija ei ole terveydentilaltaan enää sopiva 
rajavartiolaitoksen tehtävien asiamukaisen 
hoitamisen kannalta ja terveydentilan muutos 
arvioidaan pysyväksi tai pitkäaikaiseksi. Eh-
dotetun 28 b §:n mukaan Raja- ja merivartio-
koulu voisi määrätä rajavartijan peruskurssin 
opiskelijan terveydentilan selvittämiseksi 
tarkastuksiin ja tutkimuksiin terveydentilan 
selvittämiseksi perustellusta syystä. Kieltäy-
tyminen tällaisesta terveydentilan toteami-
seksi tarpeellisesta tarkastuksesta tai tutki-
muksesta voisi olla peruste menettää opiske-
luoikeus. 
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Perustuslakivaliokunta on käsitellyt opiske-
luoikeuden menettämiseen liittyviä kysy-
myksiä esimerkiksi lausunnoissaan PeVL 
74/2002 vp, PeVL 12/2006 vp ja PeVL 
29/2006 vp, ja on tällöin kiinnittänyt huo-
miota oikeasuhtaisuuden vaatimukseen.  

Rajavartijan peruskurssin opintoihin ja nii-
den päämääränä olevien virkojen ja tehtävien 
hoitamiseen liittyvien erityispiirteiden vuoksi 
on pidettävä perusteltuna jo ennakolta var-
mistua siitä, että opiskelijat ovat henkilökoh-
taisilta ominaisuuksiltaan kyseisiin virkateh-
täviin soveltuvia. Rajavartiomiehet käyttävät 
tehtävissään merkittävää julkista valtaa. 
Opiskeluoikeuden menettämisen edellytykset 
on tarkoin lueteltu laissa ja peruuttamista 
koskevaan päätökseen saisi hakea muutosta 
hallinto-oikeudelta.  

Sääntely täyttää perusoikeuksien yleiset ra-
joitusedellytykset eikä muodostu ongelmalli-
seksi perustuslain tai oikeasuhtaisuuden peri-
aatteen kannalta. 

 
 
Opiskelun keskeyttäminen  
 
Rajavartiolaitoksen hallintolakiin esitetään 

säännöstä, jonka mukaan Raja- ja merivar-
tiokoulu voisi keskeyttää opiskelijan opiske-
lun enintään kahden vuoden määräajaksi 
muun muassa opiskelijaan kohdistuvan rikos-
tutkinnan ajaksi.  

Asiassa on merkitystä perustuslain 21 §:n 
mukaisella syyttömyysolettamalla. Syyttö-
myysolettama kuuluu osana perustuslain 
21 §:ssä säädettyihin oikeudenmukaisen oi-
keudenkäynnin takeisiin. Lisäksi syyttö-
myysolettamasta määrätään Euroopan ihmis-
oikeussopimuksessa sekä kansalaisoikeuksia 
ja poliittisia oikeuksia koskevassa kansainvä-
lisessä yleissopimuksessa.  

Perustuslakivaliokunta on arvioinut vastaa-
vanlaista sääntelyä lausunnossaan PeVL 
60/2010 vp. Menettelyn tulee muun muassa 
olla mahdollista vain aivan poikkeuksellisesti 
ja kun epäillyn rikoksen törkeys ja laatu 
osoittavat opiskelijan menettelyn olevan 
olennaisessa ristiriidassa opiskelujen tavoit-
teen kanssa.  

Ehdotetun säännöksen mukaan menettely 
tulisi kyseeseen vain, kun opintojen keskeyt-
täminen on välttämätöntä epäillyn rikoksen 

törkeys ja laatu huomioon ottaen. Opiskelun 
keskeyttämistä koskevaan päätökseen saisi 
hakea muutosta hallinto-oikeudelta. 

Ehdotuksen on katsottava täyttävän suh-
teellisuusperiaatteen vaatimukset. Sääntely 
täyttää tarkkarajaisuuden ja täsmällisyyden 
vaatimukset. Ehdotettu sääntely täyttää pe-
rusoikeuksien yleiset rajoitusedellytykset, ei-
kä sääntely muodostu tältä osin perustuslain 
21 §:n kannalta ongelmalliseksi.  

 
 
Palvelussitoumus 
 
Perustuslain 18 §:n 1 momentin mukaan 

jokaisella on oikeus hankkia toimeentulonsa 
valitsemallaan työllä, ammatilla tai toimeen-
tulolla. Rajavartiolaitoksen hallintolain sään-
nökset palvelussitoumuksesta on säädetty pe-
rustuslakivaliokunnan myötävaikutuksella 
(PeVL 19/2005 vp). Palvelussitoumusta on 
arvioitava perustuslain 18 §:n sekä perustus-
lain 7 §:n 1 momentissa turvatun henkilökoh-
taisen vapauden kannalta.   

Palvelussitoumus vaadittaisiin rajavartijan 
peruskurssia suorittamaan hyväksytyltä edel-
leenkin, vaikka jatkossa opiskelu olisi palka-
tonta. Palvelussitoumusvaatimus olisi edel-
leen perusteltu ja suhteellisuusvaatimuksen 
mukainen, sillä rajavartijan peruskurssilla 
opiskeleville annetaan maksuttoman opiske-
lun ajaksi korvauksetta muun muassa majoi-
tus, muonitus ja vaatetus. Vastaavanlaista 
sääntelyä on hyväksytty perustuslakivalio-
kunnan myötävaikutuksella (PeVL 13/2001 
vp). Laissa säädetään sitoumuksessa tarkoite-
tun palvelun enimmäisaika ja tämän palve-
lusuhteen perusehdot sen lakkaaminen mu-
kaan luettuna sekä palvelusuhdetta koskevien 
riitaisuuksien ratkaiseminen. Ehdotettu sään-
tely täyttää perusoikeuksien yleisten rajoi-
tusedellytysten vaatimukset, eikä sääntely 
muodostu tältä osin perustuslain 18 §:n tai 7 
§:n 1 momentin kannalta ongelmalliseksi. 

 
Päihdetestaus 
 
Rajavartiolaitoksen hallintolakia koskevas-

sa ehdotuksessa on säännös opiskelijaksi ha-
kevan ja opiskelijan velvollisuudesta osallis-
tua päihdetestiin. Päihdetestausta koskevia 
säännöksiä on tarkasteltava suhteessa perus-
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tuslain 7 §:n mukaiseen henkilökohtaisen va-
pauden ja koskemattomuuden suojaan sekä 
perustuslain 10 §:n 1 momentin mukaiseen 
yksityiselämän ja henkilötietojen suojaan.   

Sääntelyn tavoitteena on muun ohella eh-
käistä ennakolta ja vähentää päihteiden käy-
töstä aiheutuvia haitallisia seuraamuksia ja 
riskejä. Kysymys on toisten henkilöiden oi-
keuksien ja painavien yhteiskunnallisten etu-
jen suojaamisesta. Perustuslakivaliokunta on 
käsitellyt vastaavaa sääntelyä muun muassa 
lausunnoissaan PeVL 28/2004 vp ja PeVL 
31/2008 vp. Päihdetestauksen hyväksyttä-
vyyden osalta päihteiden käytön torjuntaa ja 
muiden henkilöiden tai yleisen turvallisuuden 
takaamista voidaan pitää painavina yhteis-
kunnallisina tarpeina ja myös perusoikeusjär-
jestelmän mukaisina tarpeina perusoikeuksi-
en rajoittamiselle. Suhteellisuusvaatimuksen 
voidaan katsoa esityksessä toteutuvan, koska 
päihdetestaus suoritettaisiin rajoitetulle jou-
kolle eli niille henkilöille, jotka pyrkivät kou-
lutettaviksi tai opiskelevat rajavartijaksi. On 
välttämätön yhteiskunnallinen ja turvallisuu-
den takaamiseen liittyvä tarve varmistua sii-
tä, että rajavartijan peruskurssille otetaan 
koulutettavaksi ja koulutetaan vain henkilöi-
tä, jotka ovat sopivia rajavartiomiehiksi ja 
käyttämään julkista valtaa koulutuksen jäl-
keen. Sääntelylle on perusoikeusjärjestelmän 
kannalta hyväksyttävät perusteet. Ehdotus 
täyttää perusoikeuksien yleisten rajoitusedel-
lytysten vaatimukset, eikä sääntely muodostu 
tältä osin perustuslain 7 §:n tai 10 §:n 1 mo-
mentin kannalta ongelmalliseksi. 

Yksityisyyden suojaan katsotaan kuuluvan 
sen olennaisena osana yksilön tietosuoja. Pe-
rustuslain 10 §:n mukaan henkilötietojen 
suojasta säädetään tarkemmin lailla, mikä 
tarkoittaa, että yksilön oikeusturva ja yksityi-
syyden suoja henkilötietojen käsittelyssä tu-
lee turvata lain tasoisilla säännöksillä. Päih-
detestissä saatu tieto on terveydentilaa kos-
keva arkaluonteinen tieto, johon liittyy hen-
kilötietojen suojaa koskevat vaatimukset. 
Ehdotus sisältää tarkat säännökset tietojen 
käsittelystä, säilyttämisestä ja poistamisesta 
ja täyttää tältä osin perusoikeuksien yleisten 
rajoitusedellytysten vaatimukset, eikä säänte-
ly muodostu perustuslain 10 §:n kannalta on-
gelmalliseksi. 

 

Opiskelijaa koskeva tietosuoja ja tiedon-
vaihto 

 
Rajavartiolaitoksen hallintolakia koskevas-

sa ehdotuksessa on säännöksiä opiskelijaksi 
pyrkivän ja opiskelijan terveydentilaa koske-
vien sekä opiskelijan rikos- ja kiinniottotieto-
jen antamisesta ja käsittelystä. 

Tällaisella sääntelyllä on yhteys henkilö-
kohtaiseen vapauteen ja yksityiselämän suo-
jaan (PeVL 74/2002 vp, PeVL 31/2008 vp, 
PeVL 60/2010 vp). Lisäksi se koskee henki-
lötietojen suojaa. 

Henkilötietolaissa korostetaan tarpeelli-
suusvaatimusta henkilötietojen käsittelyssä 
eli kerättävien ja käsiteltävien henkilötietojen 
tulee olla käsittelyn tarkoituksen kannalta 
tarpeellisia.  

Terveydentilaa koskevia tietoja tarvitaan 
sen varmistamiseksi, että rajavartijan perus-
kurssille otetaan koulutettavaksi ja koulute-
taan vain henkilöitä, jotka ovat sopivia raja-
vartiomiehiksi. Raja- ja merivartiokoulu voi 
vaatia opiskelijalta vain opiskelijaksi ottami-
sen tai opiskeluoikeuden peruuttamisen arvi-
oinnin edellyttämät terveydentilaa koskevat 
tiedot. Opiskelija voidaan myös määrätä ter-
veystarkastukseen, jos on perusteltua aihetta 
epäillä, että opiskelijalla on terveydellinen 
este koulutukseen osallistumiselle ja opinto-
jen suorittamiselle. Rikoksia koskevia tietoja 
tarvitaan arvioitaessa opiskeluoikeuden me-
nettämisen tai opiskelun keskeyttämisen 
edellytyksiä. Terveydentilatietojen ja rikok-
sia koskevien tietojen vaatimiselle on yhteis-
kunnallinen peruste.  

Terveydentilatiedot ja rikoksia koskevat 
tiedot ovat henkilötietolain 11 §:ssä tarkoitet-
tuja arkaluonteisia tietoja, joiden kirjaami-
sessa lähtökohtana on, että henkilötietojen 
käsittelyn tarpeellisuutta on arvioitava tiu-
koin kriteerein. Tiedot on lain 12 §:n 2 mo-
mentissa ilmaistun pääsäännön mukaan pois-
tettava rekisteristä välittömästi sen jälkeen, 
kun käsittelylle ei ole laissa säädettyä perus-
tetta. Perustuslakivaliokunta on lausunnos-
saan poliisikoulutusta koskevasta lakiehdo-
tuksesta (PeVL 28/2004 vp) katsonut, että 
henkilötietolain säännöksestä riippumatta tie-
tojen säilytysaika on selvyyden vuoksi 
asianmukaista sisällyttää erityislakiin.   
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Ehdotuksessa on rajattu se henkilöpiiri, jo-
ka tällaisia tietoja saa käsitellä. Lisäksi tieto-
jen poistamiselle säädettäisiin ehdoton kol-
men vuoden takaraja, joka lasketaan siitä, 
kun tiedot on merkitty rekisteriin. On perus-
teltua, että tiedot ovat Raja- ja merivartio-
koulun käytettävissä koko opiskeluajan, jo-
hon voi sisältyä myös enintään kahden vuo-
den pituinen poissaolo opiskelijan hakemuk-
sesta perusteella. 

Ehdotus täyttää perusoikeuksien yleisten 
rajoitusedellytysten vaatimukset, eikä säänte-
ly muodostu tältä osin perustuslain 10 §:n 
kannalta ongelmalliseksi. 

 
Raja- ja merivartiokoulun johtosääntö 
 
Rajavartiolaitoksen hallintolakia koskevan 

ehdotuksen mukaan rajavartiolaitoksen pääl-
likön vahvistamassa Raja- ja merivartiokou-
lun johtosäännössä voitaisiin määrätä muun 
muassa opiskelijan asianmukaisesta käyttäy-
tymisestä sekä koulun tilojen ja omaisuuden 
käytöstä. 

Perustuslakivaliokunta on aiemmassa lau-
sunnossaan (PeVL 70/2002 vp) katsonut, ett-
ei perustuslain kannalta ole ongelmallista 
säätää opetuksen järjestäjän velvollisuudesta 
hyväksyä määräyksiä esimerkiksi koulutyön 
järjestelyihin tai koulurakennusten ja niiden 
piha-alueiden käyttämiseen liittyvistä sei-
koista. Koulu- ja oppilaitoskohtaisten järjes-
tyssääntöjen antamisessa ei lähtökohtaisesti 
ole kysymys perustuslain 80 §:ssä säännel-
lystä lainsäädäntövallan delegoinnista, vaan 
oikeudesta tehdä alueellisesti rajattuja yleis-
luonteisia hallintopäätöksiä.  

Perustuslain 2 §:ssä säännellyn oikeusval-
tioperiaatteen mukaisesti ehdotettu sääntely 
sisältää luonnehdinnat johtosäännöllä mää-
rättävissä olevista asioista. Tämä on oleellista 
myös Raja- ja merivartiokoulun opiskelijan 
oikeusturvan kannalta, sillä johtosäännön 
rikkomisesta voisi ehdotuksen mukaan seura-
ta opiskeluoikeuden menettäminen tai kirjal-
linen varoitus.  

 
Virkamiehen siirtäminen toiseen tehtävään 
 
Rajavartiolaitoksen hallintolain virkamie-

hen siirtoa toiseen virkaan tai tehtävään kos-
kevaa 14 §:ää muutettaisiin täsmentämällä 

toiseen tehtävään siirron edellytyksiä. Vel-
vollisuus siirtyä toiseen tehtävään koskisi 
siirtämistä tehtävään, jota rajavartiolaitoksen 
henkilöstökokoonpanossa vakiintuneesti hoi-
detaan virkamiehen saamalla koulutuksella.  

Perustuslakivaliokunta on arvioinut puolus-
tusvoimien virkamiestä koskevaa siirtovel-
vollisuutta perustuslain 9 §:ssä turvatun 
asuinpaikan valinnan vapauden näkökulmas-
ta. Vastaavasti perustuslakivaliokunta on ar-
vioinut asiaa perustuslain 21 §:n sen sään-
nöksen kannalta, jonka perusteella jokaisella 
on oikeus saada oikeuksiaan ja velvollisuuk-
siaan koskeva päätös tuomioistuimen tai 
muun riippumattoman lainkäyttöelimen käsi-
teltäväksi (PeVL 40/1998 vp, PeVL 51/2006 
vp). Valiokunta on pitänyt tavanomaista pi-
temmälle menevien velvollisuuksien säätä-
mistä puolustusvoimien virkamiehille puo-
lustusvoimien tehtävien vuoksi perusteltuna. 
Kysymys on puolustusvoimien henkilöstöjär-
jestelmän tavanomaisesta ja hyväksyttävänä 
pidettävästä piirteestä, josta puolustusvoimi-
en palvelukseen hakeutuvat ovat etukäteen 
tietoisia. Siirrot kohdistuvat yleisen periaat-
teen mukaan samantasoiseen tai ylempään 
virkaan, mitä periaatetta on noudatettava 
myös valtion uuden palkkausjärjestelmän 
puitteissa (PeVL 51/2006 vp). 

Puolustusvoimista sanottu koskee myös ra-
javartiolaitosta. Rajavartiolaitoksen yksityis-
kohtaisen kokoonpanon mukaisen avoimen 
viran tai tehtävän täyttämistä varten taikka 
muutoin palveluksen asianmukaista järjestä-
mistä varten virkamies on velvollinen siirty-
mään toiseen virkaan tai tehtävään. Toiseen 
tehtävään siirtymistä täsmennettäisiin niin, 
että sen pitäisi tapahtua niiden tehtävien ra-
joissa, joita rajavartiolaitoksessa vakiin-
tuneesti hoidetaan virkamiehen saamalla 
koulutuksella. 

Ehdotetulle sääntelylle on rajavartiolaitok-
sen tehtävien tarkoituksenmukaisen hoidon ja 
rajavartiolaitoksen sotilasvirassa palvelevan 
virkamiehen urakierron kannalta painavat pe-
rusteet. Virkamiehen oikeusturvan takeena 
tehtävään siirrossa olisi valitusoikeus hallin-
to-oikeuteen silloin kun virkamies ei ole an-
tanut suostumustaan siirtoon. Ehdotetun 
sääntelyn katsotaan täyttävän perusoikeusjär-
jestelmän asettamat vaatimukset eikä se ole 
kohtuuton virkamiehen kannalta.  
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Oikaisuvaatimusmenettely ja valituslupa-
järjestelmä 

 
Rajavartiolaitoksen hallintolakia koskevan 

ehdotuksen mukaan valitusoikeutta laajen-
nettaisiin sellaiseen päätökseen, joka koskee 
virkamiehen siirtämistä tehtävään ilman hä-
nen suostumustaan.  Nykyisin valitusoikeus 
koskee toiseen tehtävään siirtämistä, jos pää-
tös aiheuttaa virkamiehen palveluspaikka-
kunnan muutoksen. Valituskelpoinen virka-
miehen toiseen virkaan tai tehtävään siirtä-
mistä koskeva päätös tulee noudatettavaksi 
siitä tehdystä valituksesta huolimatta, jollei 
muutoksenhakuviranomainen toisin määrää.  

Jatkossa virkaan tai tehtävään siirtämistä 
koskevat hallinto-oikeuden päätökset kuului-
sivat valituslupajärjestelmän piiriin.   

Raja- ja merivartiokoulun koulutukseen va-
litsemista, palvelussitoumusta, päihdetestiin 
määräämistä, opintososiaalisia etuja ja opis-
kelun siirtämistä koskevista päätöksistä voisi 
jatkossa vaatia oikaisua oikaisuvaatimusme-
nettelyn kautta. Oikaisuvaatimusmenettely ei 
koskisi sanktioluonteisia päätöksiä eli kirjal-
lisen varoituksen antamista, opiskelun kes-
keyttämistä sekä opiskeluoikeuden menettä-
mistä. 

Valituslupajärjestelmän piiriin kuuluisivat 
Raja- ja merivartiokoulun opiskelijan koulu-
tukseen valitsemista, palvelussitoumusta, 
päihdetestiin määräämistä, opintososiaalisia 
etuja, kirjallisen varoituksen antamista, opis-
kelun siirtämistä ja keskeyttämistä sekä opis-
keluoikeuden menettämistä koskevat hallin-
to-oikeuden päätökset. Opiskeluoikeuden 
menettämistä tai opiskelun keskeyttämistä 
koskeva päätös voitaisiin anna heti täytän-
töön, jollei muutoksenhakuviranomainen toi-
sin määrää. Nykyisin valitusoikeus hallinto-
oikeuteen koskee vain palvelussitoumusta, 
opiskeluoikeuden menettämistä ja kirjallisen 
varoituksen antamista. Opiskeluoikeuden 
menettämistä ja kirjallisen varoituksen anta-
mista koskevaan hallinto-oikeuden päätök-
seen ei nykyään saa hakea muutosta valitta-
malla.  

Perustuslakivaliokunta on lausunnossaan 
PeVL 32/2012 vp katsonut, ettei valituslupa-
järjestelmään ja sen laajentamiseen ole enää 
perusteita suhtautua lähtökohtaisen pidätty-
västi. Sen sijaan valituslupajärjestelmän hy-

väksyttävyyttä ja oikeasuhtaisuutta on syytä 
kussakin tapauksessa arvioida valiokunnan 
aiemman käytännön pohjalta. 

Perustuslakivaliokunta on pitänyt mahdol-
lisena vähentää asiaratkaisuun johtavia vali-
tuksia korkeimpaan hallinto-oikeuteen sellai-
sissa asiaryhmissä, joissa korkeinta hallinto-
oikeutta edeltäviä muutoksenhakukeinoja on 
voitu useimmissa tapauksissa pitää oikeus-
turvan kannalta riittävinä (PeVL 35/2009 vp, 
PeVL 33/2008 vp). Perustuslakivaliokunta 
on kiinnittänyt huomiota suhteellisuusperi-
aatteen kannalta muassa asioiden merkittä-
vyyteen ja laatuun (PeVL 15/2011 vp, 
PeVL 57/2010 vp, PeVL 35/2009 vp, 
PeVL 33/2008 vp). Lisäksi valiokunta on an-
tanut merkitystä myös korkeinta hallinto-
oikeutta edeltävälle oikaisu- ja valitusmenet-
telylle (PeVL 57/2010 vp) ja sille, että kor-
keimman hallinto-oikeuden on myönnettävä 
valituslupa, jos siihen on jokin hallintolain-
käyttölain 13 §:n 2 momentissa määritelty 
peruste (PeVL 15/2011 vp, PeVL 57/2010 
vp). Valituslupamenettelyn katsotaan luulta-
vasti myös vähentävän korkeimpaan hallinto-
oikeuteen käsiteltäviksi tulevien asioiden 
määrää ja merkitsevän siten valituslupame-
nettelyn piiriin kuuluvien asioiden vireillä-
olon kokonaisajan lyhentymistä ainakin jos-
sain määrin (PeVL 33/2008 vp, PeVL 
35/2009 vp). 

Esityksessä muutoksenhakuoikeus laajenisi 
koskemaan virkamiehen tehtävään siirtämistä 
silloin, kun virkamies ei ole antanut siirtoon 
suostumustaan, sekä Raja- ja merivartiokou-
lun opiskelijavalintaa, päihdetestiin määrää-
mistä sekä opiskelun siirtämistä ja keskeyt-
tämistä koskevia päätöksiä. Samalla otettai-
siin käyttöön oikaisuvaatimusmenettely niis-
sä opiskeluun liittyvissä päätöksissä, jotka 
eivät ole sanktioluonteisia. Muutoksenhaku-
oikeuden laajeneminen ja oikaisuvaatimus-
menettelyn käyttöönotto lisäävät muutoksen-
hakukeinoja.   

Valituslupajärjestelmän piiriin nyt ehdote-
tut päätökset ovat yksilön kannalta merkittä-
viä. Samalla ne kuitenkin osittain harkinnan-
varaisina päätöksinä ovat laadultaan sellaisia, 
joissa oikeusturvan takeiden kannalta riittä-
vänä voidaan pitää, että korkeimman hallin-
to-oikeuden on myönnettävä valituslupa, jos 
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siihen on jokin hallintolainkäyttölain 13 §:n 2 
momentissa määritelty peruste. 

Lisäksi yksittäisen virkamiehen tai opiske-
lijan kannalta merkittävää on päätöksen kä-
sittelyn joutuisuus, mitä kahden tuomiois-
tuinasteen täysimittainen käsittely ei toteuta. 
Joutuisuuden tarvetta korostaa myös virka-
miehen virkaan tai tehtävään siirtämistä sekä 
Raja- ja merivartiokoulun opiskelijan opiske-
lun keskeyttämistä ja opiskeluoikeuden me-
nettämistä koskevien päätösten täytäntöön-
panokelpoisuus muutoksenhausta huolimatta.  

Näillä perusteilla valituslupajärjestelmän 
piiriin ehdotettujen päätösten kohdalla voi-
daan oikeusturvan takeiden kannalta pitää 
riittävänä pääsyä korkeimpaan hallinto-
oikeuteen valitusluvan perusteella.   

 
Henkilörekisterit 
 
Henkilötietojen käsittelyä ja henkilörekiste-

reitä koskevilla säännöksillä puututaan perus-
tuslain 10 §:n 1 momentissa turvattuun yksi-
tyiselämän suojaan. Lainkohdan mukaan 
henkilötietojen käsittelystä säädetään tar-
kemmin lailla. Perustuslakivaliokunta on kat-
sonut, että henkilötietojen suojan kannalta 
tärkeitä sääntelykohteita rekisteröinnin osalta 
ovat ainakin sen tavoite, rekisteröitävien 
henkilötietojen sisältö, tietojen sallitut käyt-
tötarkoitukset mukaan luetettuna tietojen 
luovutettavuus, tietojen säilytysaika ja rekis-
teröidyn oikeusturva. Sääntelyn lain tasolla 
tulee olla kattavaa ja yksityiskohtaista (esi-
merkiksi PeVL 11/2008 vp, PeVL 27/2006 
vp, PeVL 35/2004 vp ja PeVL 14/2002 vp). 

Lailla säätämisen vaatimus ulottuu myös 
mahdollisuuteen luovuttaa henkilötietoja 
teknisen käyttöyhteyden avulla (esimerkiksi 
PeVL 12/2002 vp ja PeVL 51/2002 vp). 

Esityksessä ehdotetaan, että rajavartiolai-
toksen lupa- ja valvonta-asioiden rekisteri ja-
ettaisiin kahdeksi eri rekisteriksi, koska ny-
kyinen rekisteri sisältää käyttötarkoituksel-
taan hyvin erityyppisiä tietoja. Uusien rekis-
terien tietojen luonne määriteltäisiin siten, et-
tä tietojen käyttäminen olisi mahdollista il-
man poikkeusperusteita kaikissa niissä raja-
vartiolaitoksen tehtävissä, joita varten tiedot 
on kerätty. Käytännössä tämä merkitsisi sitä, 
että lupa-asioiden rekisterin tietojen käyttö-
tarkoitus olisi valvonta-asioiden rekisterin 
tietojen käyttötarkoitusta suppeampi. Ehdo-
tuksen voidaan katsoa parantavan käyttötar-
koitussidonnaisuuden vaatimuksen toteutu-
mista ja turvaavan nykyistä paremmin perus-
tuslain 10 §:ssä taattuja oikeuksia. Ehdotetun 
sääntelyn voidaan katsoa vastaavan perustus-
lakivaliokunnan edellyttämää tarkkuutta ja 
täsmällisyyttä.  

Edellä olevan perusteella katsotaan, että la-
kiehdotukset voidaan käsitellä tavallisessa 
lainsäätämisjärjestyksessä. Koska esitys kui-
tenkin sisältää useita perusoikeuksien toteu-
tumisen kannalta merkityksellisiä asioita, 
hallitus pitää perusteltuna, että esityksestä 
pyydettäisiin perustuslakivaliokunnan lau-
sunto.  

Edellä esitetyn perusteella annetaan edus-
kunnan hyväksyttäviksi seuraavat lakiehdo-
tukset: 
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Lakiehdotukset 

1. 

Laki 

rajavartiolaitoksen hallinnosta annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan rajavartiolaitoksen hallinnosta annetun lain (577/2005) 2 §, 3 §:n 1 momentti, 

5 §:n 2 momentti, 7 §:n 2 ja 3 momentti, 9 §:n 2 momentti, 14 ja 15 §, 20 a §:n 2 momentti, 23 
§ ja 25 §, 26—29 §, 31 §:n 1 momentti, 35 a §:n 2 ja 5 momentti sekä 36 §:n otsikko, 2 mo-
mentin 3 kohta sekä 3 ja 4 momentti, 

sellaisina kuin niistä ovat 5 §:n 2 momentti ja 20 a §:n 2 momentti laissa 221/2007, 31 §:n 1 
momentti laissa 555/2007 ja 35 a §:n 2 ja 5 momentti laissa 477/2010, sekä 

lisätään lakiin uusi 25 a—25 e, 26 a—26 c, 27 a, 27 b ja 28 a—28 c § seuraavasti: 
 

2 § 

Rajajoukot 

Tässä laissa tarkoitetaan rajajoukoilla niitä 
rajavartiolaitoksen virkamiehiä ja rajavartio-
laitoksessa asevelvollisuuslain (1438/2007) 
nojalla palvelemaan määrättyjä tai vapaaeh-
toista asepalvelusta suorittavia henkilöitä, 
jotka voidaan valtakunnan puolustusta tehos-
tettaessa liittää puolustusvoimiin. 

 
3 § 

Rajavartiolaitos, päällikkö ja hallintoyksiköt 

Rajavartiolaitos on sisäasiainministeriön 
johdon ja valvonnan alaisena toimiva valtion 
keskushallintoon kuuluva viranomainen. Ra-
javartiolaitosta johtaa sisäasiainministeriössä 
rajavartiolaitoksen päällikkö alaisinaan hal-
lintoyksikköinä rajavartiolaitoksen esikunta, 
rajavartiostot ja merivartiostot, Raja- ja me-
rivartiokoulu sekä vartiolentolaivue (hallin-
toyksiköt). 

— — — — — — — — — — — — — —  
 

5 § 

Sisäasiainministeriön tehtävät rajavartiolai-
toksessa 

— — — — — — — — — — — — — —  
Sisäasiainministeri ratkaisee rajavartiolai-

toksen alueellisten ja paikallisten yksikköjen 

ja toimintojen lakkauttamista tai supistamista 
koskevat asiat, jotka ovat yhteiskunnallisesti 
tai taloudellisesti merkittäviä. Jollei toisin 
säädetä, rajavartiolaitoksen päälliköllä on oi-
keus esittelystä ratkaista muut rajavartiolai-
tosta ja sen toimialaa koskevat sisäasiainmi-
nisteriön päätettäviksi säädetyt hallintoasiat. 

— — — — — — — — — — — — — —  
 
 
 
 

7 §  

Tasavallan presidentin päätöksenteko raja-
vartiolaitoksen sotilaskäskyasioissa 

— — — — — — — — — — — — — — 
Tasavallan presidentti tekee päätökset raja-

vartiolaitoksen sotilaskäskyasioissa sisäasi-
ainministerin esittelystä valtioneuvoston ul-
kopuolella. Päätökset varmentaa sisäasiain-
ministeri. Asiaa esiteltäessä pääministerillä ja 
rajavartiolaitoksen päälliköllä on oikeus olla 
läsnä ja lausua käsityksensä siitä.  

Tasavallan presidentti voi omasta aloittees-
taan tai sisäasiainministerin esityksestä siir-
tää sotilaskäskyasian presidentin valtioneu-
vostossa ratkaistavaksi. Tällöin presidentti 
päättää asiasta sisäasiainministerin esittelystä 
ilman valtioneuvoston ratkaisuehdotusta. So-
tilaskäskyasiaa presidentille valtioneuvostos-
sa esiteltäessä rajavartiolaitoksen päälliköllä 
on oikeus olla läsnä ja lausua käsityksensä 
siitä. 
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9 § 

Rajavartiolaitoksen virat 

— — — — — — — — — — — — — —  
Rajavartiolaitoksen virkojen perustamises-

ta, muuttamisesta ja lakkauttamisesta sekä si-
joittamisesta ja siirtämisestä rajavartiolaitok-
sessa säädetään tarkemmin valtioneuvoston 
asetuksella. 

 
 
 
 

14 § 

Virkamiehen siirtäminen toiseen virkaan tai 
tehtävään 

Rajavartiolaitoksen virkamies on velvolli-
nen siirtymään toiseen vähintään samantasoi-
seen rajavartiolaitoksen virkaan taikka toi-
seen, virkamiehen saamaa koulutusta vastaa-
vaan rajavartiolaitoksen tehtävään, kun se on 
tarpeen rajavartiolaitoksen yksityiskohtaisen 
kokoonpanon mukaisen avoimen viran tai 
tehtävän täyttämistä varten taikka muutoin 
palveluksen asianmukaista järjestämistä var-
ten. 

Jos siirtäminen toiseen virkaan tai tehtä-
vään aiheuttaa virkamiehelle palveluspaikka-
kunnan muutoksen, asianomaiselle on annet-
tava päätöksestä tieto vähintään kolme kuu-
kautta aikaisemmin. 

Toiseen virkaan tai tehtävään siirtämistä 
koskevaan päätökseen, joka aiheuttaa virka-
miehen palveluspaikkakunnan muuttumisen 
taikka ilman virkamiehen suostumusta tapah-
tuvaan tehtävään siirtämistä koskevaan pää-
tökseen saa hakea muutosta valittamalla hal-
linto-oikeuteen siten kuin hallintolainkäyttö-
laissa (586/1996) säädetään. Hallinto-
oikeuden päätökseen saa hakea muutosta va-
littamalla vain, jos korkein hallinto-oikeus 
myöntää valitusluvan. Siirtämistä koskeva 
päätös tulee kuitenkin noudatettavaksi siitä 
tehdystä valituksesta huolimatta, jollei muu-
toksenhakuviranomainen toisin määrää. 
Muuhun toiseen virkaan tai tehtävään siirtä-
mistä taikka virkamiehen tehtävään määrää-
mistä koskevaan päätökseen ei saa hakea 
muutosta valittamalla. 

15 § 

Rajavartiomies 

Rajavartiomies on rajavartiolaitoksen vir-
kamies, joka on saanut valtioneuvoston ase-
tuksella säädettävän rajavartiomiehen koulu-
tuksen ja jonka hallintoyksikön päällikkö on 
määrännyt rajavartiomieheksi. 

Rajavartiomiehellä on rajavartiolaissa 
(578/2005) ja muussa laissa rajavartiomiehel-
le säädetyt toimivaltuudet.  

 
20 a § 

Rajavartiomiehen määräaikainen virantoimi-
tuksesta erottaminen 

— — — — — — — — — — — — — —  
Virantoimituksesta erottamisesta päättää 

nimittävä viranomainen. Jos nimittävä viran-
omainen on tasavallan presidentti tai valtio-
neuvosto, virantoimituksesta erottamisesta 
päättää sisäasiainministeriö. Virantoimituk-
sesta erottamisesta päättävän viranomaisen 
tulee panna virantoimituksesta erottaminen 
vireille viimeistään kolmen kuukauden kulu-
essa siitä, kun viranomainen sai tiedon sei-
kasta, joka saattaa aiheuttaa virantoimituk-
sesta erottamisen. 

— — — — — — — — — — — — — —  
 

23 § 

Virkapuku 

Rajavartiolaitoksen sotilasvirassa oleva on 
velvollinen palveluksessa käyttämään raja-
vartiolaitoksen virkapukua, jollei virkatehtä-
vän laadun tai muun syyn vuoksi toisin mää-
rätä. Muu kuin rajavartiolaitoksen sotilasvi-
rassa oleva henkilö ei saa käyttää rajavartio-
laitoksen virkapukua taikka pukuun kuuluvaa 
asustetta erehdyttävästi muistuttavaa asua tai 
pukinetta sillä tavoin, että se voi saada aikaan 
vaikutelman käyttäjän asemasta rajavartiolai-
toksen sotilasvirassa olevana virkamiehenä. 

Rajavartiomiehen tehtävään määrätyllä vir-
kapuvun käyttöön velvollisella on oltava vir-
kapuvussaan rajavartiomiehen asemaa osoit-
tavat rajavartiomiehen tunnukset sisäasiain-
ministeriön asetuksella tarkemmin säädettä-
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vällä tavalla. Muu kuin rajavartiomies ei saa 
käyttää rajavartiomiehen asemaa osoittavia 
tunnuksia, ellei rajavartiolaitoksen päällikkö 
anna lupaa tunnusten käyttöön teatteriesityk-
sissä tai muissa vastaavissa tilaisuuksissa. 

Virkapukua ja rajavartiomiehen tunnusta 
voidaan käyttää myös virkatehtävään liitty-
vän matkan aikana ja edustettaessa rajavar-
tiolaitosta. 

Rajavartiolaitoksen päällikkö voi sallia ra-
javartiolaitoksen virkapuvun käyttämisen 
myös muulle kuin sotilasvirassa palvelevalle 
virkamiehelle tai antaa tälle erityisestä syystä 
tilapäisen luvan käyttää virkapukua taikka 
pukuun kuuluvaa asustetta muistuttavaa, 
1 momentissa tarkoitettua asua tai pukinetta. 

 
 

25 § 

Raja- ja merivartiokoulussa annettava koulu-
tus ja opetus 

Raja- ja merivartiokoulussa voidaan antaa 
rajavartiolaitoksen virkaan kelpoisuusvaati-
mukseksi säädettyä koulutusta sekä täyden-
nys- ja erikoiskoulutusta rajavartiolaitoksen 
henkilökunnalle ja muille henkilöille. Raja- 
ja merivartiokoulu vastaa rajavartiolaitokses-
sa harjoitettavasta tutkimuksesta rajavartio-
laitoksen toimialalla.  

Raja- ja merivartiokoulussa voidaan järjes-
tää Maanpuolustuskorkeakoulusta annetussa 
laissa (1121/2008) tarkoitettua upseerin kou-
lutusohjelmaan, jatko-opintoihin tai täyden-
nyskoulutukseen kuuluvaa opetusta rajavar-
tiolaitoksen toimialalla sen mukaan kuin 
Maanpuolustuskorkeakoulun kanssa asiasta 
erikseen sovitaan. 

Vartiolentolaivueessa voidaan järjestää ra-
javartiolaitoksen ilmailussa tarpeellista kou-
lutusta yhteistoiminnassa Raja- ja merivar-
tiokoulun sekä muiden oppilaitosten kanssa. 

 
25 a § 

Rajavartiolaitoksen koulutus- ja tutkimus-
toiminnan yleisjärjestelyt 

Rajavartiolaitoksen päällikkö vahvistaa ra-
javartiolaitoksen esikunnan esityksestä raja-
vartiolaitoksen koulutusta ja tutkimustoimin-

taa koskevat tulostavoitteet ja toimintalinjat 
sekä Raja- ja merivartiokoulun johtosäännön.  

Raja- ja merivartiokoulun johtosäännössä 
voidaan määrätä: 

1) koulutuksen ja opetuksen kestosta ja laa-
juudesta; 

2) koulutuksen ja opetuksen järjestelyistä; 
3) opiskelijavalinnan menettelyistä; 
4) opintojen arvostelun perusteista; 
5) opiskelijan asianmukaisesta käyttäyty-

misestä ja muusta sotilaallisen järjestyksen 
edellyttämästä sisäjärjestyksestä; 

6) opiskelijan vapaa-ajasta, lomista ja pois-
saoloista; 

7) Raja- ja merivartiokoulun tilojen ja 
omaisuuden käytöstä; ja  

8) valmiuden ylläpitoon liittyvistä velvoit-
teista.  

Raja- ja merivartiokoulu päättää Raja- ja 
merivartiokoulun opetussuunnitelmista. 

 
25 b § 

Raja- ja merivartiokoulun opiskelija 

Raja- ja merivartiokoulun opiskelijalla tar-
koitetaan rajavartijan peruskurssilla opiske-
levaa ja muuta Raja- ja merivartiokoulussa 
opiskelevaa henkilöä. 

 
 

25 c § 

Opetus- ja tutkintokielet 

Raja- ja merivartiokoulun opetus- ja tutkin-
tokieli on suomi tai ruotsi.  

Opiskelijalla on oikeus käyttää opiskelija-
valinnassa ja kokeissa joko suomea tai ruot-
sia. Opinnäyte laaditaan joko suomen tai 
ruotsin kielellä.  

Raja- ja merivartiokoulu voi päättää muun-
kin kielen käyttämisestä opetuksessa ja opin-
tosuorituksissa. 

 
25 d § 

Opiskelijan vaitiolovelvollisuus ja -oikeus 

Raja- ja merivartiokoulun opiskelijan vai-
tiolovelvollisuuteen ja -oikeuteen sovelle-
taan, mitä 17 §:ssä säädetään. 
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25 e § 

Opiskelijan virkapuvun käyttö 

Rajavartijan peruskurssin opiskelijan on 
käytettävä koulutukseen osallistuessaan 
23 §:n mukaista rajavartiolaitoksen virkapu-
kua. 

 
26 § 

Rajavartijan peruskurssille valitseminen 

Raja- ja merivartiokoulu valitsee opiskeli-
jat rajavartijan peruskurssille. Peruskurssille 
voidaan hyväksyä valintakokeen läpäissyt 
henkilö, joka on: 

1) Suomen kansalainen; 
2) suorittanut ylioppilastutkinnon, lukion 

oppimäärän tai vähintään toisen asteen am-
matillisen tutkinnon; 

3) terveydentilaltaan ja muutoin rajavartio-
laitoksen tehtävien asianmukaisen hoitami-
sen kannalta sopiva; 

4) suorittanut aseellisen varusmiespalve-
luksen tai naisten vapaaehtoisen asepalveluk-
sen; ja 

5) saanut vähintään B-luokan ajo-oikeuden. 
Edellä 1 momentin 4 kohdassa mainittu 

vaatimus ei koske henkilöitä, joilla on Ahve-
nanmaan itsehallintolain mukainen Ahve-
nanmaan kotiseutuoikeus. 

Rajavartijan peruskurssin opiskelijaksi 
pyrkivän tulee antaa Raja- ja merivartiokou-
lulle opiskelijaksi ottamisen arvioinnissa tar-
vittavat terveydentilaansa koskevat tiedot Ra-
ja- ja merivartiokoulun määräämällä tavalla.  

Rajavartiolaitoksen esikunta päättää 1 mo-
mentin 3 kohdassa tarkoitetuista vaatimuksis-
ta.  

Raja- ja merivartiokoulu pyytää rajavarti-
jan peruskurssin opiskelijoiksi pyrkivistä tur-
vallisuusselvityksistä annetun lain 
(177/2002) mukaisen turvallisuusselvityksen. 

 
26 a § 

Muuhun koulutukseen osallistuminen 

Rajavartiolaitoksen virkamies voidaan 
määrätä osallistumaan Raja- ja merivartio-
koulussa järjestettävään opetukseen. Rajavar-

tiolaitoksen virkamiehen opiskelu Raja- ja 
merivartiokoulussa toteutetaan rajavartijan 
peruskurssia lukuun ottamatta virkatehtävä-
nä. Osallistumisoikeudesta päättää Raja- ja 
merivartiokoulu. 

 
 
 

26 b § 

Opiskelijan muut tehtävät 

Rajavartiolaitoksen esikunta voi määrätä 
riittävän koulutuksen saaneen rajavartijan pe-
ruskurssin opiskelijan suorittamaan myös 
muita tehtäviä kuin koulutukseen liittyviä 
harjoituksia, jos se on tarpeen rajavartiolai-
toksen toimialaan kuuluvien vakavien erityis-
tilanteiden hoitamiseksi. 

Rajavartijan peruskurssin opiskelijan suo-
rittaessa 1 momentissa tarkoitettua tehtävää 
häneen sovelletaan, mitä rajavartiolain 35 §:n 
2 momentissa säädetään rajavartiomiestä 
avustavan henkilön valtuuksista. 

 
 

26 c § 

Opiskelijan opintososiaaliset etuudet 

Rajavartijan peruskurssin opiskelijalle an-
netaan opiskelun ajaksi maksutta majoitus, 
muonitus, vaatetus, terveydenhuolto ja opin-
to- ja harjoitusvälineet. 

Rajavartijan peruskurssin opiskelijalle voi-
daan suorittaa kustannusten korvauksena 
päivärahaa, joka on suuruudeltaan vähintään 
46 prosenttia kulloinkin voimassa olevasta 
valtion virkamiesten kokopäivärahasta.  

Rajavartijan peruskurssin opiskelijalla on 
oikeus saada vähintään kaksi valtion kustan-
tamaa matkaa opiskelupaikan ja koti- tai 
asuinpaikan välillä Suomessa jokaista täyttä 
opiskelukalenterikuukautta kohden. Matkus-
tamiskustannukset korvataan edullisimman 
julkisen kulkuneuvon käyttämisestä aiheutu-
vien kustannusten mukaisesti. Matkakustan-
nukset ulkomailta ja ulkomaille korvataan 
vain, jos opiskelija asuu ulkomailla vakinai-
sesti. Vastaavalla tavalla korvataan opintoi-
hin kuuluvien kotimaan tai ulkomaan ko-
mennusmatkojen matkustamiskustannukset. 
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Peruskurssin opiskelijan terveydenhuollon 
kustannukset korvataan ainoastaan siltä osin 
kuin hoidon tarve on ilmennyt lähiopetusjak-
son tai harjoittelun aikana eikä opiskelijalla 
ole oikeutta kustannusten korvaukseen muul-
la perusteella. 

 
 
 

27 § 

Palvelussitoumus 

Raja- ja merivartiokouluun pääsykokeen 
perusteella valittavaan, vähintään kaksi kuu-
kautta kestävään opiskeluun osallistumisen 
edellytyksenä on, että opiskelija antaa opis-
kelun alussa kirjallisen sitoumuksen siitä, et-
tä hän palvelee rajavartiolaitoksessa opiske-
lun päättymispäivästä lukien enintään kahden 
vuoden vähimmäisajan (palvelussitoumus). 
Rajavartiolaitoksen ilma-aluksen lentävään 
henkilöstöön kuuluvalta henkilöltä vaadittava 
palvelussitoumus voi olla enintään 14 vuo-
den pituinen. Upseerin koulutusohjelmaan 
liittyvästä palvelussitoumuksesta säädetään 
Maanpuolustuskorkeakoulusta annetun lain 
29 §:ssä. 

Jos rajavartiolaitoksen virkamies palvelus-
sitoumusaikanaan irtisanoutuu tai hänet irti-
sanotaan taikka rajavartijan peruskurssin 
opiskelija keskeyttää tai hänen opiskelunsa 
keskeytetään hänestä itsestään johtuvan 
muun syyn kuin sairauden tai lentotaipumuk-
sen puuttumisen vuoksi, hänen on korvattava 
valtiolle se määrä, joka määräytyy tutkinnon 
lajin tai koulutuksen sisällön mukaan ja on 
enintään puolet hänen opiskelustaan valtiolle 
aiheutuneista koulutuskustannuksistaan. Tar-
kempia säännöksiä korvauksen määräytymi-
sestä annetaan sisäasiainministeriön asetuk-
sella. 

Jos opiskelu keskeytyy tai keskeytetään, 
päätöksen korvauksen perimisestä tekee Ra-
ja- ja merivartiokoulu. Rajavartiolaitoksen 
virkamiehen irtisanoutuessa tai irtisanottaes-
sa virkamies vastaavan päätöksen tekee hal-
lintoyksikkö.  

Korvaus on suoraan ulosottokelpoinen. Sen 
perimisestä säädetään verojen ja maksujen 
täytäntöönpanosta annetussa laissa 
(706/2007).  

27 a § 

Päihdetestaus 

Rajavartijan peruskurssille hakeutuva on 
velvollinen osallistumaan laillistetun tervey-
denhuollon ammattihenkilön ja laboratorio-
henkilökunnan tekemään päihdetestiin ennen 
peruskurssille hyväksymistä. Rajavartijan pe-
ruskurssin opiskelija on velvollinen Raja- ja 
merivartiokoulun määräyksestä osallistu-
maan päihdetestiin myös peruskurssin ja sii-
hen liittyvän työharjoittelun aikana, jos on 
perusteltua aihetta epäillä, että opiskelija 
esiintyy päihtyneenä koulutuksessa tai har-
joitteluun liittyvässä työssä. 

Päihdetestistä saatu tieto on terveydentila-
tieto. Laillistettu terveydenhuollon ammatti-
henkilö voi luovuttaa Raja- ja merivartiokou-
lulle kirjallisen johtopäätöksen päihdetestistä.  

 
 
 

27 b § 

Opiskeluaika ja opiskelun siirtäminen ja kes-
keyttäminen 

Opinnot on suoritettava opetussuunnitel-
massa määritellyssä enimmäisajassa. 

Raja- ja merivartiokoulu voi opiskelijan 
hakemuksesta siirtää opiskeluoikeutta tai 
keskeyttää opiskelun enintään kahden vuo-
den määräajaksi.  

Raja- ja merivartiokoulu voi omasta aloit-
teestaan keskeyttää opiskelijan opiskelun 
kerrallaan enintään yhden vuoden määräajak-
si, jos: 

1) opiskelijalla on todettu pitkäaikainen 
sairaus; 

2) opiskelija ei kykene suorittamaan opin-
tojaan hyväksytysti opetussuunnitelman mu-
kaisesti;  

3) opiskelija on esitutkinnassa epäiltynä ri-
koksesta ja opiskelun keskeyttäminen on 
välttämätöntä ottaen huomioon epäillyn ri-
koksen törkeys ja laatu; tai 

4) keskeyttämiseen on muu 1—3 kohdassa 
säädettyyn rinnastettava painava syy. 

Aikaa, jona opinnot ovat keskeytyneenä, ei 
lasketa opintojen enimmäisaikaan. 
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28 § 

Opiskeluoikeuden menettäminen  

Raja- ja merivartiokoulu voi peruuttaa 
opiskelijalta oikeuden osallistua koulutuk-
seen ja opetukseen, jos tämä:  

1) ei täytä sen opintojakson valintaedelly-
tyksiä, jota hän suorittaa; 

2) on antanut koulutukseen pyrkiessään 
sellaisen väärän tai harhaanjohtavan tiedon 
taikka salannut sellaisen itseään koskevan 
seikan, joka olisi estänyt hänen valintansa 
opiskelijaksi; 

3) tuomitaan rangaistukseen sellaisesta ri-
koksesta, joka osoittaa sopimattomuutta raja-
vartiolaitoksen virkaan, ja tuomio on lain-
voimainen; 

4) menettelee tavalla, joka on omiaan vaa-
rantamaan luottamusta rajavartiolaitoksen 
tehtävien asianmukaiseen hoitamiseen eikä 
kirjallista varoitusta ole pidettävä riittävänä 
seuraamuksena;  

5) ei ole enää terveydentilaltaan rajavartio-
laitoksen tehtävien asianmukaisen hoitami-
sen kannalta sopiva ja terveydentilan muutos 
arvioidaan pysyväksi tai pitkäaikaiseksi; 

6) kieltäytyy 27 a §:ssä tarkoitetusta päih-
detestauksesta, 28 b §:n 1 momentissa tarkoi-
tetuista tarkastuksista tai tutkimuksista tai an-
taa päihteiden väärinkäyttöä osoittavan näyt-
teen; 

7) ei jatka opiskeluaan 27 b §:ssä tarkoite-
tun määräajan päätyttyä; 

8) laiminlyö toistuvasti tai olennaisella ta-
valla opetukseen osallistumisen eikä kirjallis-
ta varoitusta ole pidettävä riittävänä seuraa-
muksena;  

9) rikkoo toistuvasti tai olennaisella tavalla 
Raja- ja merivartiokoulun johtosääntöä eikä 
kirjallista varoitusta ole pidettävä riittävänä 
seuraamuksena; tai 

10) ei ole suorittanut opintojaan opetus-
suunnitelmassa määritellyssä enimmäisajassa 
eikä Raja- ja merivartiokoulu erityisestä 
syystä myönnä hänelle lisäaikaa opintojen 
loppuun saattamiseen. 

Raja- ja merivartiokoulun johtaja voi antaa 
rajavartijan peruskurssin opiskelijalle ja raja-
vartiolaitoksen palveluksessa olevalle opis-
kelijalle kirjallisen varoituksen, jos opiskelu-
oikeuden menettämistä on henkilön menette-

lyyn johtaneet ja siitä ilmenevät seikat koko-
naisuudessaan huomioon ottaen pidettävä 
kohtuuttomana. Kirjallisen varoituksen sijaan 
voidaan antaa suullinen huomautus, jos sitä 
on pidettävä riittävänä seuraamuksena. Me-
nettelystä, josta henkilölle määrätään seu-
raamus sotilaskurinpitoa koskevien säännös-
ten mukaan tai valtion virkamieslain 24 §:n 
nojalla, ei anneta tässä momentissa tarkoitet-
tua varoitusta tai huomautusta.  

 
 

28 a § 

Menettely opiskelun keskeyttämistä, varoi-
tuksen tai huomautuksen antamista tai opis-

keluoikeuden menettämistä koskevassa asias-
sa 

Raja- ja merivartiokoulun on, ennen kuin 
se päättää 27 b §:ssä tarkoitetusta opiskelun 
keskeyttämisestä taikka 28 §:ssä tarkoitetusta 
kirjallisen varoituksen tai huomautuksen an-
tamisesta tai opiskeluoikeuden menettämi-
sestä, yksilöitävä toimenpiteeseen johtava te-
ko tai laiminlyönti, kuultava opiskelijaa ja 
hankittava muu tarpeellinen selvitys.  

Jos opiskelun keskeyttämistä tai opiskelu-
oikeuden menettämistä koskeva päätös ku-
motaan, ylimääräisessä muutoksenhaussa 
poistetaan tai puretaan, Raja- ja merivartio-
koulu päättää opiskelijan siihen mennessä 
suorittamien opintojen hyväksi lukemisesta 
myöhemmin vastaavien opintojen yhteydes-
sä.  

 
 

28 b § 

Opiskeluoikeuden menettämiseen ja opiske-
lun keskeyttämiseen liittyvä tiedonsaanti  

Rajavartijan peruskurssin opiskelija voi-
daan määrätä laillistetun terveydenhuollon 
ammattihenkilön suorittamiin tarkastuksiin ja 
tutkimuksiin terveydentilan toteamiseksi, jos 
on perusteltua syytä epäillä, että opiskelija ei 
ole enää terveydentilaltaan rajavartiolaitok-
sen tehtävien asianmukaisen hoitamisen kan-
nalta sopiva. Raja- ja merivartiokoulu vastaa 
määräämistään tarkastuksista ja tutkimuksis-
ta aiheutuvista kustannuksista. 
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Raja- ja merivartiokoululla on salassapito-
säännösten estämättä oikeus saada opiskelu-
oikeuden arviointia varten Raja- ja merivar-
tiokoulun osoittaman, ammattia itsenäisesti 
harjoittamaan oikeutetun lääkärin kirjallinen 
lausunto, josta ilmenee, että opiskelijalle on 
tehty tarkastus tai tutkimus terveydentilan 
selvittämiseksi sekä tarkastuksen tai tutki-
muksen perusteella laadittu arvio opiskelijan 
toimintakyvystä ja soveltuvuudesta tervey-
dentilansa puolesta rajavartiolaitoksen tehtä-
vien asianmukaiseen hoitamiseen. 

Raja- ja merivartiokoululla on salassapito-
säännösten estämättä oikeus saada opiskelu-
oikeuden menettämisen tai opiskelun kes-
keyttämisen edellyttämät tiedot opiskelijaa 
koskevasta rikosasiasta esitutkintaviranomai-
silta, syyttäjältä ja tuomioistuimelta. 

 
 

28 c § 

Arkaluonteisten tietojen käsittely 

Opiskelijaa ja opiskelijaksi pyrkivää kos-
kevia henkilötietolain (523/1999) 11 §:n 3 ja 
4 kohdassa tarkoitettuja arkaluonteisia henki-
lötietoja saavat Raja- ja merivartiokoulussa 
käsitellä vain ne henkilöt, jotka valmistelevat 
taikka tekevät päätöksen opiskelijavalinnasta, 
opiskelun keskeyttämisestä tai opiskeluoi-
keuden menettämisestä taikka jotka antavat 
lausuntoja mainituista asioista.  

Raja- ja merivartiokoulun on säilytettävä 
arkaluonteiset tiedot erillään muista kerää-
mistään henkilötiedoista.  

Arkaluonteiset tiedot tulee poistaa rekiste-
ristä välittömästi, kun niiden säilyttämiselle 
ei ole enää lakisääteisten tehtävien edellyt-
tämää perustetta, kuitenkin viimeistään kol-
men vuoden kuluttua tietojen merkitsemises-
tä rekisteriin. 
 
 

29 § 

Muutoksenhaku 

Pääsykokeen perusteella tapahtuvaa koulu-
tukseen valitsemista, palvelussitoumusta, 
päihdetestaukseen määräämistä, rajavartijan 
peruskurssin opiskelijan opintososiaalisia 

etuja ja opiskelun siirtämistä koskevaan Ra-
ja- ja merivartiokoulun päätökseen saa vaatia 
oikaisua rajavartiolaitoksen esikunnalta siten 
kuin hallintolaissa (434/2003) säädetään. Oi-
kaisuvaatimukseen annettuun päätökseen saa 
hakea muutosta valittamalla hallinto-
oikeuteen siten kuin hallintolainkäyttölaissa 
säädetään.  

Kirjallisen varoituksen antamista, opiske-
lun keskeyttämistä ja opiskeluoikeuden me-
nettämistä koskevaan Raja- ja merivartiokou-
lun päätökseen saa hakea muutosta valitta-
malla hallinto-oikeuteen siten kuin hallinto-
lainkäyttölaissa säädetään. Opiskeluoikeuden 
menettämistä tai opiskelun keskeyttämistä 
koskeva päätös voidaan panna heti täytän-
töön, jollei muutoksenhakuviranomainen toi-
sin määrää. 

Edellä 1 ja 2 momentissa tarkoitettuun hal-
linto-oikeuden päätökseen saa hakea muutos-
ta valittamalla vain, jos korkein hallinto-
oikeus myöntää valitusluvan. 

Opintosuoritusten arviointia ja aikaisempi-
en taikka muualla suoritettujen opintojen hy-
väksi lukemista koskevaan Raja- ja merivar-
tiokoulun päätökseen saa vaatia oikaisua ra-
javartiolaitoksen esikunnalta 30 päivän kulu-
essa siitä, kun opiskelijalla on ollut mahdolli-
suus saada arvioinnin tulokset ja opintosuori-
tustaan koskevien arviointiperusteiden sovel-
taminen tietoonsa. Oikaisuvaatimukseen an-
nettuun päätökseen ei saa hakea muutosta va-
littamalla. 

 
 
 
 

31 § 

Sotilasrikossäännösten soveltaminen 

Sotilasrikoksia koskevien säännösten so-
veltamisesta rajavartiolaitoksen sotilasvirois-
sa palveleviin sekä rajavartijan peruskurssin 
opiskelijoihin säädetään rikoslain 45 luvun 
27 §:ssä. Sotilasvirassa olevan rajavartiomie-
hen oikeudesta voimakeinojen käyttämiseen 
säädetään rajavartiolain 35 §:ssä, ja sotilaan 
ja sotilasesimiehen oikeudesta voimakeino-
jen käyttämiseen puolustusvoimista annetun 
lain (551/2007) 23 §:ssä.  

— — — — — — — — — — — — — —  
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35 a § 

Eroamisikä  

— — — — — — — — — — — — — —  
Lentäjän koulutusta edellyttävässä tehtä-

vässä palvelevalla erikoisupseerilla, nuo-
remmalla upseerilla, esiupseerilla ja opis-
toupseerilla eroamisikä on 1 momentista sää-
detystä poiketen 50 vuotta, kuitenkin lentäjän 
koulutusta edellyttävässä tehtävässä kenraa-
lin ja everstin virassa 55 vuotta.  

— — — — — — — — — — — — — —  
Edellä 2 momentissa tarkoitettuja lentäjän 

koulutusta vaativia tehtäviä ovat lentotoi-
minnan johtaja, vartiolentolaivueen koulu-
tuspäällikkö, päälennonopettaja, pääteoria-
kouluttaja, lennonopettaja, lentotoimintayk-
sikön päällikkö, lentotoimintayksikön vara-
päällikkö, lentoturvallisuuspäällikkö, lento-
toimintaupseeri, koelentäjä, lentokoneryh-
män johtaja, helikopteriryhmän johtaja, len-
toupseeri, ohjaajaupseeri, ilma-aluksen pääl-
likkö, ilma-aluksen perämies ja ilma-aluksen 
ohjaaja. 
 
 

36 § 

Tarkemmat säännökset ja määräykset 

— — — — — — — — — — — — — —  
Valtioneuvoston asetuksella annetaan mui-

ta kuin sotilaskäskyasioita koskevat tarkem-
mat säännökset: 

— — — — — — — — — — — — — —  

3) tarvittaessa Raja- ja merivartiokoulussa 
sekä vartiolentolaivueessa annettavan koulu-
tuksen ja opetuksen tavoitteista sekä arvoste-
lumenettelystä;  

— — — — — — — — — — — — — —  
Sisäasiainministeriön asetuksella annetaan 

tarkempia säännöksiä: 
1) rajavartiolaitoksen virkapuvun ja muun 

asusteen mallista sekä niiden yhteydessä käy-
tettävistä merkeistä; 

2) tarvittaessa rajavartijan peruskurssin 
opiskelijan maksuttoman ylläpidon ja tervey-
denhuollon järjestämisestä, päivärahan raha-
määrästä ja maksamismenettelystä sekä mat-
kustamiskustannusten korvaamisesta ja sii-
hen liittyvistä menettelyistä.  

Rajavartiolaitoksen päällikkö voi antaa tar-
kentavia määräyksiä rajavartiolaitoksen vir-
kapuvun ja muun asusteen kokoonpanosta, 
kuosista ja väristä, hankintamenettelystä ja 
käytöstä sekä puvussa ja asusteessa käytettä-
vistä erikoismerkeistä ja -tunnuksista. 

 
——— 

Tämä laki tulee voimaan päivänä    kuuta 
20  . 

Opiskelija, joka on aloittanut rajavartijan 
peruskurssin ennen tämän lain voimaantuloa, 
jatkaa opintojaan tämän lain voimaan tullessa 
voimassa olleiden säännösten mukaan. Opis-
kelija siirtyy jatkamaan opintojaan tämän 
lain mukaan, jollei hän ole suorittanut tämän 
lain voimaan tullessa voimassa olleiden 
säännösten mukaista rajavartijan peruskurs-
sia viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2016. 
Raja- ja merivartiokoulu määrää siirtymiseen 
liittyvistä järjestelyistä. 

————— 



 HE 92/2013 vp  
  

 

39 

2. 

Laki 

henkilötietojen käsittelystä rajavartiolaitoksessa annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan henkilötietojen käsittelystä rajavartiolaitoksessa annetun lain (579/2005) 7 §:n 3 

momentin 1 kohta, 9 §:n 3 momentin 1 kohta ja 12 §:n 3 momentin 5 kohta, 
muutetaan 3 §:n 1 momentti, 5 §:n 1 momentti, 8 §, 9 §:n otsikko, 1 momentti sekä 3 mo-

mentin johdantokappale ja 2 kohta, 10 §, 11 §:n 3 momentti, 22 §:n 1 momentin 21 kohta, 31 
ja 32 §, 

sellaisina kuin niistä ovat, 8 ja 10 § osaksi laissa 876/2011, 9 §:n 1 momentti ja 3 momentin 
johdantokappale laissa 876/2011 sekä 31 ja 32 § osaksi laissa 479/2010, sekä 

lisätään 14 §:ään uusi 4 momentti, lakiin uusi 14 a § ja 22 §:n 1 momenttiin, sellaisena kuin 
se on osaksi laeissa 980/2007, 1427/2009, 405/2010 ja 479/2010, uusi 22 kohta seuraavasti: 
 

3 § 

Rajavartiolaitoksen toiminnallinen tietojär-
jestelmä 

Rajavartiolaitoksen toiminnallinen tietojär-
jestelmä on rajavartiolaitoksen valtakunnalli-
seen käyttöön tarkoitettu pysyvä automaatti-
sen tietojenkäsittelyn avulla ylläpidettävä 
henkilörekisteri, jonka valtakunnalliseen 
käyttöön tarkoitettuja osarekistereitä ovat: 

1) tutkinta- ja virka-apurekisteri; 
2) lupa-asioiden rekisteri; 
3) valvonta-asioiden rekisteri; 
4) rikoksesta epäiltyjen rajavartiolaitoksen 

rekisteri; 
5) turvallisuustietorekisteri. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 
 
 

5 § 

Henkilörekisterin perustaminen, rekisterinpi-
täjä ja henkilötietojen käsittelyn valvonta 

Henkilörekisterin perustamisesta päättää 
rajavartiolaitoksen esikunta, jos rekisteri on 
tarkoitettu rajavartiolaitoksen valtakunnalli-
seen käyttöön. Muun henkilörekisterin perus-
tamisesta päättää hallintoyksikkö, jollei toi-
sin säädetä tai määrätä. Henkilörekisterin pe-
rustanut hallintoyksikkö on rekisterinpitäjä. 

 — — — — — — — — — — — — — —  

8 § 

Lupa-asioiden rekisteri 

Lupa-asioiden rekisteri voi sisältää tietoja, 
joita on tarpeen käsitellä poliisilain 1 luvun 
1 §:n 2 momentissa tarkoitettujen rajavartio-
laissa tai muualla laissa rajavartiolaitokselle 
säädettyjen tehtävien suorittamiseksi. 

Rekisteriin saadaan tallettaa henkilöllisyyt-
tä koskevista tiedoista tietojärjestelmän käyt-
tötarkoituksen kannalta seuraavat tarpeelliset 
tiedot: henkilön nimet, syntymäaika, henkilö-
tunnus, sukupuoli, äidinkieli, kansalaisuus, 
kansalaisuudettomuus, kansallisuus, kotival-
tio, siviilisääty, syntymävaltio, syntymäkoti-
kunta, kotikunta, ammatti, osoite ja puhelin-
numero tai muu yhteystieto, tieto henkilön 
kuolemasta tai kuolleeksi julistamisesta, vi-
ranomaisen antama asiakasnumero, ulkomaa-
laisen henkilön vanhempien nimet ja osoite, 
henkilön matkustusasiakirjan tiedot, kuva, 
muut maahantuloon ja rajan ylittämiseen liit-
tyvät tarpeelliset tiedot sekä oikeushenkilön 
yksilöimiseksi tarpeelliset tiedot. 

Rekisteriin saadaan lisäksi tallettaa poliisi-
lain 1 luvun 1 §:n 2 momentissa tarkoitettu-
jen rajavartiolaissa tai muualla laissa rajavar-
tiolaitokselle säädettyjen tehtävien suoritta-
miseksi hankittuja muita tarpeellisia tietoja 
seuraavasti: 

1) tietoja rajavartiolaissa tarkoitettua raja-
vyöhykelupaa, rajanylityslupaa ja muuta ra-
javartiolaitoksen annettavaa lupaa koskevasta 
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hakemuksesta, luvasta, lausunnosta, ilmoi-
tuksesta ja päätöksestä (rajavartiolaitoksen 
lupatiedot); 

2) tietoja rajavartiolaitokselle tehtävistä ra-
javartiolaissa tarkoitetuista rajavyöhykeil-
moituksista ja muista ilmoituksista (rajavar-
tiolaitoksen ilmoitustiedot). 

Rekisteriin talletettuja tietoja saadaan käyt-
tää Schengenin rajasäännöstössä säädetyn ra-
javalvonnan suorittamiseksi. 

 
9 § 

Valvonta-asioiden rekisteri 

Valvonta-asioiden rekisteri voi sisältää tie-
toja, joita on tarpeen käsitellä poliisilain 1 
luvun 1 §:n 1 momentissa tarkoitettujen raja-
vartiolaissa tai muualla laissa rajavartiolai-
tokselle säädettyjen tehtävien suorittamisek-
si. 

— — — — — — — — — — — — — —  
Rekisteriin saadaan lisäksi tallettaa poliisi-

lain 1 luvun 1 §:n 1 momentissa tarkoitettu-
jen rajavartiolaissa tai muualla laissa rajavar-
tiolaitokselle säädettyjen tehtävien suoritta-
miseksi hankittuja muita tarpeellisia tietoja 
seuraavasti: 

— — — — — — — — — — — — — —  
2) rajavartiolain 29 §:ssä säädetyn tunnis-

tamisen suorittamiseksi tarpeellisia kuvatie-
toja henkilöistä, jotka on otettava kiinni van-
keudella rangaistavan rikoksen estämiseksi, 
selvittämiseksi tai syytteeseen saattamiseksi 
taikka vankeusrangaistuksen täytäntöön pa-
nemiseksi (automaattisesti tunnistettavien 
tiedot); 

— — — — — — — — — — — — — —  
 

10 § 

Poliisin henkilörekisterien käyttäminen raja-
vartiolaitoksen tehtävissä 

Rajavartiolaitoksen oikeudesta tallettaa po-
liisin henkilörekistereihin rajavartiolaissa tai 
muualla laissa rajavartiolaitokselle säädetty-
jen tehtävien suorittamiseksi hankittuja tar-
peellisia tietoja säädetään poliisitoimen hen-
kilötietolain 14 §:n 4 kohdassa. 

Rajavartiolaitos vastaa poliisin henkilöre-
kistereihin talletetun tiedon oikeellisuudesta 

ja sen tallettamisen sekä käytön laillisuudesta 
omassa toiminnassaan. 

 
11 § 

Rikoksista epäiltyjen rajavartiolaitoksen re-
kisteri 

— — — — — — — — — — — — — —  
Rikoksesta epäiltyjen rajavartiolaitoksen 

rekisteriä saavat käyttää vain rikostieduste-
lu -, rikosanalyysi- ja tarkkailutehtäviin mää-
rätyt rajavartiomiehet. Rajavartiolaitoksen 
esikunta voi antaa käyttöoikeuden rikoksesta 
epäiltyjen rajavartiolaitoksen rekisteriin 
myös poliisin, Tullin tai puolustusvoimien 
palveluksessa oleville rikostiedustelu- ja 
tarkkailutehtäviin tai rikostietojen ana-
lyysitehtäviin määrätyille virkamiehille. 

 
14 § 

Arkaluonteisten tietojen käsittely 

— — — — — — — — — — — — — —  
DNA-tunnisteen tallettamista koskevista 

rajoituksista säädetään pakkokeinolain 9 lu-
vun 4 §:ssä. 

 
14 a § 

Salaisilla tiedonhankintakeinoilla saatujen 
ylimääräisten tietojen käsittely 

Poliisilain 5 luvussa tarkoitetuilla salaisilla 
tiedonhankintakeinoilla saadun ylimääräisen 
tiedon käyttämisestä säädetään poliisilain 
5 luvun 54 §:ssä ja pakkokeinolain 10 luvus-
sa tarkoitetuilla salaisilla pakkokeinoilla saa-
dun ylimääräisen tiedon käyttämisestä pak-
kokeinolain 10 luvun 56 §:ssä. 

Edellä 1 momentissa tarkoitettu ylimääräi-
nen tieto saadaan tallettaa 7 ja 11 §:ssä tar-
koitettuihin henkilörekistereihin. 

 
22 § 

Rajavartiolaitoksen oikeus saada tietoja 
eräistä rekistereistä ja tietojärjestelmistä 

Rajavartiolaitoksella on sen lisäksi, mitä 
rajavartiolaissa tai muussa laissa säädetään, 
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oikeus saada tehtäviensä suorittamista ja 
henkilörekisteriensä ylläpitämistä varten sa-
lassapitosäännösten estämättä tarpeellisia tie-
toja rekistereistä seuraavasti: 

— — — — — — — — — — — — — —  
21) väestötietojärjestelmästä ja Väestöre-

kisterikeskuksen varmennepalveluista anne-
tun lain (661/2009) 13—17 §:ssä säädetyistä 
väestötietojärjestelmän tiedoista; 

22) hätäkeskustietojärjestelmästä henkilön 
oman turvallisuuden tai rajavartiolaitoksen 
virkamiehen työturvallisuuden kannalta tar-
peellisia tietoja rajavartiolaitoksen lakisäätei-
sen tehtävän suorittamista varten; tiedot voi-
daan luovuttaa teknisen käyttöyhteyden avul-
la.  

— — — — — — — — — — — — — —  
 

31 § 

Tietojen poistaminen tutkinta- ja virka-
apurekisteristä 

Tutkinta- ja virka-apurekisterin tiedot pois-
tetaan siten kuin poliisitoimen henkilötieto-
lain 22 §:ssä säädetään vastaavien tietojen 
poistamisesta poliisiasiain tietojärjestelmästä. 

 
32 § 

Tietojen poistaminen lupa-asioiden rekiste-
ristä ja valvonta-asioiden rekisteristä 

Lupa-asioiden rekisteristä rajavartiolaitok-
sen lupatiedot poistetaan kymmenen vuoden 

kuluttua päätöksen tekemisestä, luvan rau-
keamisesta, päätöksessä mainitun voimassa-
oloajan päättymisestä tai tiedon rekisteriin 
merkitsemisestä, jollei tiedon säilyttäminen 
ole yksittäisen virkatehtävän suorittamiseksi 
tarpeellista. Rajavartiolaitoksen ilmoitustie-
dot poistetaan kymmenen vuoden kuluttua 
ilmoituksen saapumisesta tai tiedon rekiste-
riin merkitsemisestä, jollei tiedon säilyttämi-
nen ole yksittäisen virkatehtävän suorittami-
seksi tarpeellista. 

Valvonta-asioiden rekisteristä meriliiken-
teen ja talousvyöhykkeen valvontatiedot, 
maa- ja merirajan valvontatiedot, rajatarkas-
tustiedot sekä Schengenin rajasäännöstön liit-
teessä II mainitut tiedot poistetaan viiden 
vuoden kuluttua tietojen rekisteriin merkit-
semisestä, jollei tiedon säilyttäminen ole yk-
sittäisen virkatehtävän suorittamiseksi tar-
peellista. Rajaliikenteen henkilötiedoista 
poistetaan seuraamusmaksun määräämistä 
koskevat tiedot kymmenen vuoden kuluttua 
rekisteriin merkitsemisestä. Muilta osin raja-
liikenteen henkilötietojen poistamisesta sää-
detään 20 §:ssä. Säilöön otettujen ulkomaa-
laisten tiedot poistetaan viiden vuoden kulut-
tua henkilöä koskevan viimeisen tiedon mer-
kitsemisestä. 

——— 
Tämä laki tulee voimaan päivänä    kuuta 

20  . 
Tässä laissa tarkoitettu tietojenkäsittely on 

saatettava tämän lain mukaiseksi neljän vuo-
den kuluessa lain voimaantulosta. 

————— 
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3. 

Laki 

hätäkeskustoiminnasta annetun lain 20 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan hätäkeskustoiminnasta annetun lain (692/2010) 20 §:n 4 momentti seuraavasti: 

 
 

20 § 

Tietojen luovuttaminen 

— — — — — — — — — — — — — —  
Rajavartiolaitoksen oikeudesta saada tietoja 

hätäkeskustietojärjestelmästä säädetään me-

ripelastuslain (1145/2001) 14 §:ssä ja henki-
lötietojen käsittelystä rajavartiolaitoksessa 
annetun lain 22 §:ssä. 

— — — — — — — — — — — — — —  
——— 

Tämä laki tulee voimaan päivänä    kuuta 
20  . 

————— 
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4. 

Laki 

rikoslain 45 luvun 27 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan rikoslain (39/1889) 45 luvun 27 §:n 2 momentti, sellaisena kuin se on laissa 

214/2006, seuraavasti: 
 

45 luku 

Sotilasrikoksista 

27 § 

Sotilaat 

— — — — — — — — — — — — — —  
Sotilaita koskevia säännöksiä sovelletaan 

lisäksi rajavartiolaitoksessa sotilasvirassa 

palveleviin ja rajavartijan peruskurssin opis-
kelijoihin sekä sotilaallisesta kriisinhallinnas-
ta annetussa laissa (211/2006) tarkoitetussa 
kriisinhallintakoulutuksessa, -harjoituksissa 
ja -palveluksessa oleviin niin kuin siitä laissa 
erikseen säädetään. 

— — — — — — — — — — — — — —  
——— 

Tämä laki tulee voimaan päivänä    kuuta 
20  . 

————— 
 

Helsingissä 5 päivänä syyskuuta 2013 

 
 

Pääministeri 

JYRKI KATAINEN 

 
 

Sisäasiainministeri Päivi Räsänen 
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Liite 
Rinnakkaistekstit 

1. 

 

Laki 

rajavartiolaitoksen hallinnosta annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan rajavartiolaitoksen hallinnosta annetun lain (577/2005) 2 §, 3 §:n 1 momentti, 

5 §:n 2 momentti, 7 §:n 2 ja 3 momentti, 9 §:n 2 momentti, 14 ja 15 §, 20 a §:n 2 momentti, 23 
ja 25 §, 26—29 §, 31 §:n 1 momentti, 35 a §:n 2 ja 5 momentti sekä 36 §:n otsikko, 2 momen-
tin 3 kohta sekä 3 ja 4 momentti, 

sellaisina kuin niistä ovat 5 §:n 2 momentti ja 20 a §:n 2 momentti laissa 221/2007, 31 §:n 1 
momentti laissa 555/2007 ja 35 a §:n 2 ja 5 momentti laissa 477/2010, sekä 

lisätään lakiin uusi 25 a—25 e, 26 a—26 c, 27 a, 27 b ja 28 a—28 c § seuraavasti: 
 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

2 § 

Rajajoukot 

Tässä laissa tarkoitetaan rajajoukoilla niitä 
rajavartiolaitoksen virkamiehiä ja rajavartio-
laitoksessa asevelvollisuuslain (452/1950) no-
jalla palvelemaan määrättyjä tai vapaaehtoista 
asepalvelusta suorittavia henkilöitä, jotka 
voidaan valtakunnan puolustusta tehostettaes-
sa liittää puolustusvoimiin. 

2 § 

Rajajoukot 

Tässä laissa tarkoitetaan rajajoukoilla niitä 
rajavartiolaitoksen virkamiehiä ja rajavartio-
laitoksessa asevelvollisuuslain (1438/2007) 
nojalla palvelemaan määrättyjä tai vapaaeh-
toista asepalvelusta suorittavia henkilöitä, 
jotka voidaan valtakunnan puolustusta tehos-
tettaessa liittää puolustusvoimiin. 

 
3 § 

Rajavartiolaitos, päällikkö ja hallintoyksiköt 

Rajavartiolaitos on sisäasiainministeriön 
johdon ja valvonnan alaisena toimiva valtion 
keskushallintoon kuuluva viranomainen. Ra-
javartiolaitosta johtaa sisäasiainministeriössä 
rajavartiolaitoksen päällikkö alaisinaan hal-
lintoyksikköinä rajavartiolaitoksen esikunta, 
rajavartiostot ja merivartiostot, raja- ja meri-
vartiokoulu sekä vartiolentolaivue (hallinto-
yksiköt). 

— — — — — — — — — — — — — —  

3 § 

Rajavartiolaitos, päällikkö ja hallintoyksiköt 

Rajavartiolaitos on sisäasiainministeriön 
johdon ja valvonnan alaisena toimiva valtion 
keskushallintoon kuuluva viranomainen. Ra-
javartiolaitosta johtaa sisäasiainministeriössä 
rajavartiolaitoksen päällikkö alaisinaan hal-
lintoyksikköinä rajavartiolaitoksen esikunta, 
rajavartiostot ja merivartiostot, Raja- ja meri-
vartiokoulu sekä vartiolentolaivue (hallinto-
yksiköt). 

— — — — — — — — — — — — — — 
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5 § 

Sisäasiainministeriön tehtävät rajavartiolai-
toksessa 

— — — — — — — — — — — — — —  
Sisäasiainministeri ratkaisee rajavartiolai-

toksen alueellisten ja paikallisten yksikköjen 
ja toimintojen lakkauttamista tai supistamista 
koskevat asiat. Jollei toisin säädetä, rajavar-
tiolaitoksen päälliköllä on oikeus esittelystä 
ratkaista muut rajavartiolaitosta ja sen toimi-
alaa koskevat sisäasiainministeriön päätettä-
viksi säädetyt hallintoasiat, jotka eivät ole yh-
teiskunnallisesti tai taloudellisesti merkittä-
viä. 

— — — — — — — — — — — — — —  

5 § 

Sisäasiainministeriön tehtävät rajavartiolai-
toksessa 

— — — — — — — — — — — — — —  
Sisäasiainministeri ratkaisee rajavartiolai-

toksen alueellisten ja paikallisten yksikköjen 
ja toimintojen lakkauttamista tai supistamista 
koskevat asiat, jotka ovat yhteiskunnallisesti 
tai taloudellisesti merkittäviä. Jollei toisin 
säädetä, rajavartiolaitoksen päälliköllä on oi-
keus esittelystä ratkaista muut rajavartiolai-
tosta ja sen toimialaa koskevat sisäasiainmi-
nisteriön päätettäviksi säädetyt hallintoasiat. 

 
— — — — — — — — — — — — — —  

 
7 § 

Tasavallan presidentin päätöksenteko raja-
vartiolaitoksen sotilaskäskyasioissa 

— — — — — — — — — — — — — —  
Tasavallan presidentti tekee päätökset raja-

vartiolaitoksen sotilaskäskyasioissa sisäasi-
ainministerin esittelystä valtioneuvoston ul-
kopuolella. Päätökset varmentaa sisäasiain-
ministeri. Asiaa esiteltäessä pääministerillä 
on oikeus olla läsnä ja lausua käsityksensä 
siitä. 

Tasavallan presidentti voi omasta aloittees-
taan tai sisäasiainministerin esityksestä siirtää 
sotilaskäskyasian presidentin valtioneuvos-
tossa ratkaistavaksi. Tällöin presidentti päät-
tää asiasta sisäasiainministerin esittelystä il-
man valtioneuvoston ratkaisuehdotusta. 

7 §  

Tasavallan presidentin päätöksenteko raja-
vartiolaitoksen sotilaskäskyasioissa 

— — — — — — — — — — — — — — 
Tasavallan presidentti tekee päätökset raja-

vartiolaitoksen sotilaskäskyasioissa sisäasi-
ainministerin esittelystä valtioneuvoston ul-
kopuolella. Päätökset varmentaa sisäasiain-
ministeri. Asiaa esiteltäessä pääministerillä ja 
rajavartiolaitoksen päälliköllä on oikeus olla 
läsnä ja lausua käsityksensä siitä.  

Tasavallan presidentti voi omasta aloittees-
taan tai sisäasiainministerin esityksestä siir-
tää sotilaskäskyasian presidentin valtioneu-
vostossa ratkaistavaksi. Tällöin presidentti 
päättää asiasta sisäasiainministerin esittelystä 
ilman valtioneuvoston ratkaisuehdotusta. So-
tilaskäskyasiaa presidentille valtioneuvostos-
sa esiteltäessä rajavartiolaitoksen päälliköllä 
on oikeus olla läsnä ja lausua käsityksensä 
siitä. 

 
9 § 

Rajavartiolaitoksen virat 

— — — — — — — — — — — — — —  
Rajavartiolaitoksen päällikön oikeudesta 

perustaa, muuttaa ja lakkauttaa rajavartiolai-
toksen virkoja samoin kuin oikeudesta sijoit-
taa ja siirtää virkoja rajavartiolaitoksessa sää-
detään tarkemmin valtioneuvoston asetuksel-

9 § 

Rajavartiolaitoksen virat 

— — — — — — — — — — — — — —  
Rajavartiolaitoksen virkojen perustamises-

ta, muuttamisesta ja lakkauttamisesta sekä 
sijoittamisesta ja siirtämisestä rajavartiolai-
toksessa säädetään tarkemmin valtioneuvos-
ton asetuksella. 
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la. 
 

14 §  

Virkamiehen siirtäminen toiseen virkaan tai 
tehtävään 

Rajavartiolaitoksen virkamies on velvolli-
nen siirtymään toiseen rajavartiolaitoksen 
virkaan tai tehtävään, kun se on tarpeen raja-
vartiolaitoksen yksityiskohtaisen kokoonpa-
non mukaisen avoimen viran tai tehtävän 
täyttämistä varten taikka muutoin palveluksen 
asianmukaista järjestämistä varten. 

 
 
 
Jos siirtäminen toiseen virkaan tai tehtävään 

aiheuttaa virkamiehelle palveluspaikkakun-
nan muutoksen, asianomaiselle on annettava 
päätöksestä tieto vähintään kolme kuukautta 
aikaisemmin. 

Toiseen virkaan tai tehtävään siirtämistä 
koskevaan päätökseen, joka aiheuttaa virka-
miehen palveluspaikkakunnan muuttumisen, 
saa hakea muutosta siten kuin hallintolain-
käyttölaissa (586/1996) säädetään. Siirtämistä 
koskeva päätös tulee kuitenkin noudatetta-
vaksi siitä tehdystä valituksesta huolimatta, 
jollei muutoksenhakuviranomainen toisin 
määrää. Muuhun toiseen virkaan tai tehtävään 
siirtämistä taikka virkamiehen tehtävään mää-
räämistä koskevaan päätökseen ei saa hakea 
muutosta valittamalla. 

14 § 

Virkamiehen siirtäminen toiseen virkaan tai 
tehtävään 

Rajavartiolaitoksen virkamies on velvolli-
nen siirtymään toiseen vähintään saman-
tasoiseen rajavartiolaitoksen virkaan taikka 
toiseen, virkamiehen saamaa koulutusta vas-
taavaan rajavartiolaitoksen tehtävään, kun 
se on tarpeen rajavartiolaitoksen yksityiskoh-
taisen kokoonpanon mukaisen avoimen viran 
tai tehtävän täyttämistä varten taikka muutoin 
palveluksen asianmukaista järjestämistä var-
ten. 

Jos siirtäminen toiseen virkaan tai tehtä-
vään aiheuttaa virkamiehelle palveluspaikka-
kunnan muutoksen, asianomaiselle on annet-
tava päätöksestä tieto vähintään kolme kuu-
kautta aikaisemmin. 

Toiseen virkaan tai tehtävään siirtämistä 
koskevaan päätökseen, joka aiheuttaa virka-
miehen palveluspaikkakunnan muuttumisen 
taikka ilman virkamiehen suostumusta tapah-
tuvaan tehtävään siirtämistä koskevaan pää-
tökseen saa hakea muutosta valittamalla hal-
linto-oikeuteen siten kuin hallintolainkäyttö-
laissa (586/1996) säädetään. Hallinto-
oikeuden päätökseen saa hakea muutosta va-
littamalla vain, jos korkein hallinto-oikeus 
myöntää valitusluvan. Siirtämistä koskeva 
päätös tulee kuitenkin noudatettavaksi siitä 
tehdystä valituksesta huolimatta, jollei muu-
toksenhakuviranomainen toisin määrää. 
Muuhun toiseen virkaan tai tehtävään siirtä-
mistä taikka virkamiehen tehtävään määrää-
mistä koskevaan päätökseen ei saa hakea 
muutosta valittamalla. 

 
15 § 

Rajavartiomies 

Rajavartiomies on rajavartiolaitoksen vir-
kamies, joka on saanut valtioneuvoston ase-
tuksella säädettävän rajavartiomiehen koulu-
tuksen ja jonka asianomaisen hallintoyksikön 
päällikkö on määrännyt rajavartiomieheksi. 

Rajavartiomiehellä on rajavartiolaissa 
(578/2005) ja muussa laissa rajavartiomiehel-

15 § 

Rajavartiomies  

Rajavartiomies on rajavartiolaitoksen vir-
kamies, joka on saanut valtioneuvoston ase-
tuksella säädettävän rajavartiomiehen koulu-
tuksen ja jonka hallintoyksikön päällikkö on 
määrännyt rajavartiomieheksi. 

Rajavartiomiehellä on rajavartiolaissa 
(578/2005) ja muussa laissa rajavartiomiehel-
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le säädetyt toimivaltuudet.  
Raja- ja merivartiokoulun oppilaalla on ra-

javartiomiehelle kuuluvat valtuudet suoritta-
essaan kouluttajansa johdon ja valvonnan 
alaisena koulutukseen liittyvää tehtävää. 

le säädetyt toimivaltuudet.  
 

 
20 a § 

Rajavartiomiehen määräaikainen virantoimi-
tuksesta erottaminen 

— — — — — — — — — — — — — —  
Virantoimituksesta erottamisesta päättää 

nimittävä viranomainen. Jos nimittävä viran-
omainen on valtioneuvosto, virantoimitukses-
ta erottamisesta päättää sisäasiainministeriö. 
Virantoimituksesta erottamisesta päättävän 
viranomaisen tulee panna virantoimituksesta 
erottaminen vireille viimeistään kolmen kuu-
kauden kuluessa siitä, kun viranomainen sai 
tiedon seikasta, joka saattaa aiheuttaa viran-
toimituksesta erottamisen. 

 
— — — — — — — — — — — — — —  

20 a § 

Rajavartiomiehen määräaikainen virantoimi-
tuksesta erottaminen 

— — — — — — — — — — — — — —  
Virantoimituksesta erottamisesta päättää 

nimittävä viranomainen. Jos nimittävä viran-
omainen on tasavallan presidentti tai valtio-
neuvosto, virantoimituksesta erottamisesta 
päättää sisäasiainministeriö. Virantoimituk-
sesta erottamisesta päättävän viranomaisen 
tulee panna virantoimituksesta erottaminen 
vireille viimeistään kolmen kuukauden kulu-
essa siitä, kun viranomainen sai tiedon sei-
kasta, joka saattaa aiheuttaa virantoimituk-
sesta erottamisen. 

— — — — — — — — — — — — — — 
 

23 § 

Virkapuku 

Rajavartiolaitoksen sotilasvirassa oleva on 
velvollinen palveluksessa käyttämään virka-
pukuna rajavartiolaitoksen sotilaspukua, jollei 
virkatehtävän laadun tai muun syyn vuoksi 
toisin määrätä. Muu kuin rajavartiolaitoksen 
sotilasvirassa oleva henkilö ei saa käyttää ra-
javartiolaitoksen sotilaspukua taikka pukuun 
kuuluvaa asustetta erehdyttävästi muistutta-
vaa asua tai pukinetta sillä tavoin, että se voi 
saada aikaan vaikutelman käyttäjän asemasta 
rajavartiolaitoksen sotilasvirassa olevana vir-
kamiehenä, ellei rajavartiolaitoksen päällikkö 
anna siihen erityisestä syystä tilapäistä lu-
paa. 

Rajavartiomiehen tehtävään määrätyllä soti-
laspuvun käyttöön velvollisella on oltava soti-
laspuvussaan rajavartiomiehen asemaa osoit-
tavat sisäasiainministeriön asetuksella tar-
kemmin säädettävät rajavartiomiehen tun-
nukset. Muu kuin rajavartiomies ei saa käyt-
tää rajavartiomiehen asemaa osoittavia tun-
nuksia, ellei rajavartiolaitoksen päällikkö an-
na lupaa tunnusten käyttöön teatteriesityksis-

23 § 

Virkapuku 

Rajavartiolaitoksen sotilasvirassa oleva on 
velvollinen palveluksessa käyttämään raja-
vartiolaitoksen virkapukua, jollei virkatehtä-
vän laadun tai muun syyn vuoksi toisin mää-
rätä. Muu kuin rajavartiolaitoksen sotilasvi-
rassa oleva henkilö ei saa käyttää rajavartio-
laitoksen virkapukua taikka pukuun kuuluvaa 
asustetta erehdyttävästi muistuttavaa asua tai 
pukinetta sillä tavoin, että se voi saada aikaan 
vaikutelman käyttäjän asemasta rajavartiolai-
toksen sotilasvirassa olevana virkamiehenä. 

 
 
 
Rajavartiomiehen tehtävään määrätyllä vir-

kapuvun käyttöön velvollisella on oltava vir-
kapuvussaan rajavartiomiehen asemaa osoit-
tavat rajavartiomiehen tunnukset sisäasiain-
ministeriön asetuksella tarkemmin säädettä-
vällä tavalla. Muu kuin rajavartiomies ei saa 
käyttää rajavartiomiehen asemaa osoittavia 
tunnuksia, ellei rajavartiolaitoksen päällikkö 
anna lupaa tunnusten käyttöön teatteriesityk-
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sä tai muissa vastaavissa tilaisuuksissa. 
Sotilaspukua ja rajavartiomiehen tunnusta 

voidaan käyttää myös virkatehtävään liittyvän 
matkan aikana ja edustettaessa rajavartiolai-
tosta. 

Rajavartiolaitoksen päällikkö voi sallia ra-
javartiolaitoksen sotilaspuvun käyttämisen 
myös muulle kuin sotilasvirassa palvelevalle 
virkamiehelle  

sissä tai muissa vastaavissa tilaisuuksissa. 
Virkapukua ja rajavartiomiehen tunnusta 

voidaan käyttää myös virkatehtävään liitty-
vän matkan aikana ja edustettaessa rajavar-
tiolaitosta. 

Rajavartiolaitoksen päällikkö voi sallia ra-
javartiolaitoksen virkapuvun käyttämisen 
myös muulle kuin sotilasvirassa palvelevalle 
virkamiehelle tai antaa tälle erityisestä syys-
tä tilapäisen luvan käyttää virkapukua taikka 
pukuun kuuluvaa asustetta muistuttavaa, 
1 momentissa tarkoitettua asua tai pukinetta. 

 
25 § 

Raja- ja merivartiokoulussa annettava koulu-
tus ja opetus 

Raja- ja merivartiokoulussa voidaan antaa 
rajavartiolaitoksen virkaan kelpoisuusvaati-
mukseksi säädettyä koulutusta sekä täyden-
nys- ja erikoiskoulutusta rajavartiolaitoksen 
henkilökunnalle ja muille henkilöille. Raja- ja 
merivartiokoulu vastaa rajavartiolaitoksessa 
harjoitettavasta tutkimuksesta rajavartiolai-
toksen toimialalla.  

Raja- ja merivartiokoulussa voidaan järjes-
tää maanpuolustuskorkeakoulusta annetussa 
asetuksessa (668/1992) tarkoitettua upseerin 
koulutusohjelmaan, jatko-opintoihin tai täy-
dennyskoulutukseen kuuluvaa opetusta raja-
vartiolaitoksen toimialalla sen mukaan kuin 
maanpuolustuskorkeakoulun kanssa asiasta 
erikseen sovitaan. 

Vartiolentolaivueessa voidaan järjestää ra-
javartiolaitoksen ilmailussa tarpeellista koulu-
tusta yhteistoiminnassa raja- ja merivartio-
koulun sekä muiden oppilaitosten kanssa. 

25 § 

Raja- ja merivartiokoulussa annettava koulu-
tus ja opetus 

Raja- ja merivartiokoulussa voidaan antaa 
rajavartiolaitoksen virkaan kelpoisuusvaati-
mukseksi säädettyä koulutusta sekä täyden-
nys- ja erikoiskoulutusta rajavartiolaitoksen 
henkilökunnalle ja muille henkilöille. Raja- 
ja merivartiokoulu vastaa rajavartiolaitokses-
sa harjoitettavasta tutkimuksesta rajavartio-
laitoksen toimialalla. 

Raja- ja merivartiokoulussa voidaan järjes-
tää Maanpuolustuskorkeakoulusta annetussa 
laissa (1121/2008) tarkoitettua upseerin kou-
lutusohjelmaan, jatko-opintoihin tai täyden-
nyskoulutukseen kuuluvaa opetusta rajavar-
tiolaitoksen toimialalla sen mukaan kuin 
Maanpuolustuskorkeakoulun kanssa asiasta 
erikseen sovitaan. 

Vartiolentolaivueessa voidaan järjestää ra-
javartiolaitoksen ilmailussa tarpeellista kou-
lutusta yhteistoiminnassa Raja- ja merivar-
tiokoulun sekä muiden oppilaitosten kanssa. 

 
26 § 

Rajavartiolaitoksen koulutus- ja tutkimustoi-
minnan yleisjärjestelyt 

Rajavartiolaitoksen päällikkö vahvistaa ra-
javartiolaitoksen esikunnan esityksestä raja-
vartiolaitoksen koulutusta ja tutkimustoimin-
taa koskevat tulostavoitteet ja toimintalinjat 
sekä raja- ja merivartiokoulun johtosäännön. 

 

25 a § 

Rajavartiolaitoksen koulutus- ja tutkimustoi-
minnan yleisjärjestelyt 

Rajavartiolaitoksen päällikkö vahvistaa ra-
javartiolaitoksen esikunnan esityksestä raja-
vartiolaitoksen koulutusta ja tutkimustoimin-
taa koskevat tulostavoitteet ja toimintalinjat 
sekä Raja- ja merivartiokoulun johtosäännön. 

Raja- ja merivartiokoulun johtosäännössä 
voidaan määrätä: 

1) koulutuksen ja opetuksen kestosta ja laa-
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juudesta; 
2) koulutuksen ja opetuksen järjestelyistä; 
 3) opiskelijavalinnan menettelyistä; 
4) opintojen arvostelun perusteista; 
5) opiskelijan asianmukaisesta käyttäyty-

misestä ja muusta sotilaallisen järjestyksen 
edellyttämästä sisäjärjestyksestä; 

6) opiskelijan vapaa-ajasta, lomista ja 
poissaoloista; 

7) Raja- ja merivartiokoulun tilojen ja 
omaisuuden käytöstä; ja  

8) valmiuden ylläpitoon liittyvistä velvoit-
teista. 

Raja- ja merivartiokoulu päättää Raja- ja 
merivartiokoulun opetussuunnitelmista. 

 
(uusi) 25 b § 

Raja- ja merivartiokoulun opiskelija 

Raja- ja merivartiokoulun opiskelijalla tar-
koitetaan rajavartijan peruskurssilla opiske-
levaa ja muuta Raja- ja merivartiokoulussa 
opiskelevaa henkilöä. 

 
(uusi) 25 c § 

Opetus- ja tutkintokielet 

Raja- ja merivartiokoulun opetus- ja tutkin-
tokieli on suomi tai ruotsi.  

Opiskelijalla on oikeus käyttää opiskelija-
valinnassa ja kokeissa joko suomea tai ruot-
sia. Opinnäyte laaditaan joko suomen tai 
ruotsin kielellä.  

Raja- ja merivartiokoulu voi päättää 
muunkin kielen käyttämisestä opetuksessa ja 
opintosuorituksissa. 

 
(uusi) 25 d § 

Opiskelijan vaitiolovelvollisuus ja -oikeus 

Raja- ja merivartiokoulun opiskelijan vai-
tiolovelvollisuuteen ja -oikeuteen sovelle-
taan, mitä 17 §:ssä säädetään. 

 
(uusi) 25 e § 

Opiskelijan virkapuvun käyttö 

Rajavartijan peruskurssin opiskelijan on 
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käytettävä koulutukseen osallistuessaan 
23 §:n mukaista rajavartiolaitoksen virkapu-
kua.  

 
 
(uusi) 26 § 

Rajavartijan peruskurssille valitseminen 

Raja- ja merivartiokoulu valitsee opiskeli-
jat rajavartijan peruskurssille. Peruskurssille 
voidaan hyväksyä valintakokeen läpäissyt 
henkilö, joka on: 

1) Suomen kansalainen; 
2) suorittanut ylioppilastutkinnon, lukion 

oppimäärän tai vähintään toisen asteen am-
matillisen tutkinnon; 

3) terveydentilaltaan ja muutoin rajavar-
tiolaitoksen tehtävien asianmukaisen hoita-
misen kannalta sopiva; 

4) suorittanut aseellisen varusmiespalve-
luksen tai naisten vapaaehtoisen asepalve-
luksen; ja  

5) saanut vähintään B-luokan ajo-
oikeuden. 

Edellä 1 momentin 4 kohdassa mainittu 
vaatimus ei koske henkilöitä, joilla on Ahve-
nanmaan itsehallintolain mukainen Ahve-
nanmaan kotiseutuoikeus. 

Rajavartijan peruskurssin opiskelijaksi 
pyrkivän tulee antaa Raja- ja merivartiokou-
lulle opiskelijaksi ottamisen arvioinnissa tar-
vittavat terveydentilaansa koskevat tiedot Ra-
ja- ja merivartiokoulun määräämällä tavalla.  

Rajavartiolaitoksen esikunta päättää 1 
momentin 3 kohdassa tarkoitetuista vaati-
muksista.  

Raja- ja merivartiokoulu pyytää rajavarti-
jan peruskurssin opiskelijoiksi pyrkivistä tur-
vallisuusselvityksistä annetun lain 
(177/2002) mukaisen turvallisuusselvityksen. 

 
(uusi) 26 a § 

Muuhun koulutukseen osallistuminen 

Rajavartiolaitoksen virkamies voidaan 
määrätä osallistumaan Raja- ja merivartio-
koulussa järjestettävään opetukseen. Raja-
vartiolaitoksen virkamiehen opiskelu Raja- ja 
merivartiokoulussa toteutetaan rajavartijan 
peruskurssia lukuun ottamatta virkatehtävä-
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nä. Osallistumisoikeudesta päättää Raja- ja 
merivartiokoulu. 

 
(uusi) 26 b § 

Opiskelijan muut tehtävät 

Rajavartiolaitoksen esikunta voi määrätä 
riittävän koulutuksen saaneen rajavartijan 
peruskurssin opiskelijan suorittamaan myös 
muita tehtäviä kuin koulutukseen liittyviä 
harjoituksia, jos se on tarpeen rajavartiolai-
toksen toimialaan kuuluvien vakavien erityis-
tilanteiden hoitamiseksi. 

Rajavartijan peruskurssin opiskelijan suo-
rittaessa 1 momentissa tarkoitettua tehtävää 
häneen sovelletaan, mitä rajavartiolain 
35 §:n 2 momentissa säädetään rajavar-
tiomiestä avustavan henkilön valtuuksista. 

 
(uusi) 26 c § 

Opiskelijan opintososiaaliset etuudet 

Rajavartijan peruskurssin opiskelijalle an-
netaan opiskelun ajaksi maksutta majoitus, 
muonitus, vaatetus, terveydenhuolto ja opin-
to- ja harjoitusvälineet. 

Rajavartijan peruskurssin opiskelijalle voi-
daan suorittaa kustannusten korvauksena 
päivärahaa, joka on suuruudeltaan vähin-
tään 46 prosenttia kulloinkin voimassa ole-
vasta valtion virkamiesten kokopäivärahasta.  

Rajavartijan peruskurssin opiskelijalla on 
oikeus saada vähintään kaksi valtion kustan-
tamaa matkaa opiskelupaikan ja koti- tai 
asuinpaikan välillä Suomessa jokaista täyttä 
opiskelukalenterikuukautta kohden. Matkus-
tamiskustannukset korvataan edullisimman 
julkisen kulkuneuvon käyttämisestä aiheutu-
vien kustannusten mukaisesti. Matkakustan-
nukset ulkomailta ja ulkomaille korvataan 
vain, jos opiskelija asuu ulkomailla vakinai-
sesti. Vastaavalla tavalla korvataan opintoi-
hin kuuluvien kotimaan tai ulkomaan komen-
nusmatkojen matkustamiskustannukset. 

Peruskurssin opiskelijan terveydenhuollon 
kustannukset korvataan ainoastaan siltä osin 
kuin hoidon tarve on ilmennyt lähiopetusjak-
son tai harjoittelun aikana eikä opiskelijalla 
ole oikeutta kustannusten korvaukseen muul-
la perusteella. 
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27 § 

Opiskeluoikeudesta päättäminen ja palvelus-
sitoumus 

Rajavartiolaitoksen virkamies voidaan 
määrätä osallistumaan raja- ja merivartio-
koulussa järjestettävään opetukseen, jollei 
muuta säädetä. Rajavartiolaitoksen virka-
miehen opiskelu raja- ja merivartiokoulussa 
toteutetaan virkatehtävänä. Osallistumisoi-
keudesta päättää raja- ja merivartiokoulu. 

Pääsykokeen perusteella valittavaan opiske-
luun osallistumisen edellytyksenä on, että op-
pilas antaa ennen opiskelun alkamista kirjalli-
sen sitoumuksen siitä, että hän palvelee raja-
vartiolaitoksessa opiskelun päättymispäivästä 
lukien enintään kahden vuoden vähimmäis-
ajan (palvelussitoumus). Rajavartiolaitoksen 
ilma-aluksen lentävään henkilöstöön kuulu-
valta henkilöltä vaadittava palvelussitoumus 
voi olla enintään 14 vuoden pituinen. Maan-
puolustuskorkeakoulusta annetussa asetuk-
sessa tarkoitettuun upseerin koulutusohjel-
maan liittyvästä palvelussitoumuksesta sääde-
tään puolustusvoimista annetun lain 
(402/1974) 10 b §:ssä. 

Jos rajavartiolaitoksen virkamies palvelus-
sitoumusaikanaan irtisanoutuu tai hänet irti-
sanotaan taikka hän keskeyttää tai hänen 
opiskelunsa keskeytetään hänestä itsestään 
johtuvan muun syyn kuin sairauden tai lento-
taipumuksen puuttumisen vuoksi, hänen on 
korvattava se määrä, joka määräytyy tutkin-
non lajin tai koulutuksen sisällön mukaan ja 
on enintään puolet hänen opiskelustaan valti-
olle aiheutuneista koulutuskustannuksista si-
ten kuin sisäasiainministeriön asetuksella 
tarkemmin säädetään. 

 
 
Tässä pykälässä tarkoitettuun päätökseen 

saa hakea muutosta siten kuin hallintolain-
käyttölaissa säädetään. 

27 § 

Palvelussitoumus 

 
(ks. 26 a §) 
 
 
 
 
 
 
Raja- ja merivartiokouluun pääsykokeen 

perusteella valittavaan, vähintään kaksi kuu-
kautta kestävään opiskeluun osallistumisen 
edellytyksenä on, että opiskelija antaa opis-
kelun alussa kirjallisen sitoumuksen siitä, et-
tä hän palvelee rajavartiolaitoksessa opiske-
lun päättymispäivästä lukien enintään kahden 
vuoden vähimmäisajan (palvelussitoumus). 
Rajavartiolaitoksen ilma-aluksen lentävään 
henkilöstöön kuuluvalta henkilöltä vaadittava 
palvelussitoumus voi olla enintään 14 vuoden 
pituinen. Upseerin koulutusohjelmaan liitty-
västä palvelussitoumuksesta säädetään 
Maanpuolustuskorkeakoulusta annetun lain 
29 §:ssä. 

Jos rajavartiolaitoksen virkamies palvelus-
sitoumusaikanaan irtisanoutuu tai hänet irti-
sanotaan taikka rajavartijan peruskurssin 
opiskelija keskeyttää tai hänen opiskelunsa 
keskeytetään hänestä itsestään johtuvan 
muun syyn kuin sairauden tai lentotaipumuk-
sen puuttumisen vuoksi, hänen on korvattava 
valtiolle se määrä, joka määräytyy tutkinnon 
lajin tai koulutuksen sisällön mukaan ja on 
enintään puolet hänen opiskelustaan valtiolle 
aiheutuneista koulutuskustannuksistaan. Tar-
kempia säännöksiä korvauksen määräytymi-
sestä annetaan sisäasiainministeriön asetuk-
sella. 

Jos opiskelu keskeytyy tai keskeytetään, 
päätöksen korvauksen perimisestä tekee Ra-
ja- ja merivartiokoulu. Rajavartiolaitoksen 
virkamiehen irtisanoutuessa tai irtisanottaes-
sa virkamies vastaavan päätöksen tekee hal-
lintoyksikkö.  

Korvaus on suoraan ulosottokelpoinen. Sen 
perimisestä säädetään verojen ja maksujen 
täytäntöönpanosta annetussa laissa 
(706/2007).  
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(uusi) 27 a § 

Päihdetestaus 

Rajavartijan peruskurssille hakeutuva on 
velvollinen osallistumaan laillistetun tervey-
denhuollon ammattihenkilön ja laboratorio-
henkilökunnan tekemään päihdetestiin ennen 
peruskurssille hyväksymistä. Rajavartijan 
peruskurssin opiskelija on velvollinen Raja- 
ja merivartiokoulun määräyksestä osallistu-
maan päihdetestiin myös peruskurssin ja sii-
hen liittyvän työharjoittelun aikana, jos on 
perusteltua aihetta epäillä, että opiskelija 
esiintyy päihtyneenä koulutuksessa tai har-
joitteluun liittyvässä työssä. 

Päihdetestistä saatu tieto on terveydentila-
tieto. Laillistettu terveydenhuollon ammatti-
henkilö voi luovuttaa Raja- ja merivartiokou-
lulle kirjallisen johtopäätöksen päihdetestis-
tä.  

 
(uusi) 27 b § 

Opiskeluaika ja opiskelun siirtäminen ja kes-
keyttäminen 

Opinnot on suoritettava opetussuunnitel-
massa määritellyssä enimmäisajassa. 

Raja- ja merivartiokoulu voi opiskelijan 
hakemuksesta siirtää opiskeluoikeutta tai 
keskeyttää opiskelun enintään kahden vuoden 
määräajaksi.  

Raja- ja merivartiokoulu voi omasta aloit-
teestaan keskeyttää opiskelijan opiskelun 
kerrallaan enintään yhden vuoden määrä-
ajaksi, jos: 

1) opiskelijalla on todettu pitkäaikainen 
sairaus; 

2) opiskelija ei kykene suorittamaan opin-
tojaan hyväksytysti opetussuunnitelman mu-
kaisesti; 

3) opiskelija on esitutkinnassa epäiltynä ri-
koksesta ja opiskelun keskeyttäminen on vält-
tämätöntä ottaen huomioon epäillyn rikoksen 
törkeys ja laatu; tai 

4) keskeyttämiseen on muu 1—3 kohdassa 
säädettyyn rinnastettava painava syy. 

Aikaa, jona opinnot ovat keskeytyneenä, ei 
lasketa opintojen enimmäisaikaan. 
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28 § 

Opinto-oikeuden menettäminen 

Raja- ja merivartiokoulun johtaja voi pe-
ruuttaa oppilaalta ja rajavartiolaitoksen pal-
veluksessa olevalta opiskelijalta oikeuden 
osallistua opetukseen, jos tämä: 

1) ei täytä sen opintojakson valintaedelly-
tyksiä, jota hän suorittaa; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2) menettelee tavalla, joka on omiaan vaa-

rantamaan luottamusta rajavartiolaitoksen 
tehtävien asianmukaiseen hoitamiseen, eikä 
varoitusta ole pidettävä riittävänä seuraamuk-
sena; 

 
 
 
 
3) kieltäytyy päihdetestauksesta, johon hän 

on velvollinen osallistumaan, tai antaa päih-
teiden väärinkäyttöä osoittavan näytteen; 

 
 
 
 
4) laiminlyö olennaisella tavalla opetukseen 

osallistumisen, eikä varoitusta ole pidettävä 
riittävänä seuraamuksena; 

 
5) rikkoo olennaisella tavalla sitä, mitä raja- 

ja merivartiokoulun johtosäännössä on mää-
rätty, eikä varoitusta ole pidettävä riittävänä 
seuraamuksena; 

6) ei suorita opintojaan opetussuunnitel-
massa määrätyn ajan kuluessa. 

 
 
 
Raja- ja merivartiokoulun johtaja voi, jollei 

muuta säädetä, antaa oppilaalle ja rajavartio-
laitoksen palveluksessa olevalle opiskelijalle 
kirjallisen varoituksen, jos opinto-oikeuden 

28 § 

Opiskeluoikeuden menettäminen 

Raja- ja merivartiokoulu voi peruuttaa 
opiskelijalta oikeuden osallistua koulutukseen 
ja opetukseen, jos tämä:  

 
1) ei täytä sen opintojakson valintaedelly-

tyksiä, jota hän suorittaa; 
2) on antanut koulutukseen pyrkiessään 

sellaisen väärän tai harhaanjohtavan tiedon 
taikka salannut sellaisen itseään koskevan 
seikan, joka olisi estänyt hänen valintansa 
opiskelijaksi; 

3) tuomitaan rangaistukseen sellaisesta ri-
koksesta, joka osoittaa sopimattomuutta ra-
javartiolaitoksen virkaan, ja tuomio on lain-
voimainen; 

4) menettelee tavalla, joka on omiaan vaa-
rantamaan luottamusta rajavartiolaitoksen 
tehtävien asianmukaiseen hoitamiseen, eikä 
kirjallista varoitusta ole pidettävä riittävänä 
seuraamuksena; 

5) ei ole enää terveydentilaltaan rajavar-
tiolaitoksen tehtävien asianmukaisen hoita-
misen kannalta sopiva ja terveydentilan muu-
tos arvioidaan pysyväksi tai pitkäaikaiseksi; 

6) kieltäytyy 27 a §:ssä tarkoitetusta päih-
detestauksesta, 28 b §:n 1 momentissa tarkoi-
tetuista tarkastuksista tai tutkimuksista tai 
antaa päihteiden väärinkäyttöä osoittavan 
näytteen; 

7) ei jatka opiskeluaan 27 b §:ssä tarkoite-
tun määräajan päätyttyä; 

8) laiminlyö toistuvasti tai olennaisella ta-
valla opetukseen osallistumisen, eikä kirjal-
lista varoitusta ole pidettävä riittävänä seu-
raamuksena; 

9) rikkoo toistuvasti tai olennaisella tavalla 
Raja- ja merivartiokoulun johtosääntöä, eikä 
kirjallista varoitusta ole pidettävä riittävänä 
seuraamuksena; tai 

10) ei ole suorittanut opintojaan opetus-
suunnitelmassa määritellyssä enimmäisajas-
sa eikä Raja- ja merivartiokoulu erityisestä 
syystä myönnä hänelle lisäaikaa opintojen 
loppuun saattamiseen. 

Raja- ja merivartiokoulun johtaja voi antaa 
rajavartijan peruskurssin opiskelijalle ja ra-
javartiolaitoksen palveluksessa olevalle opis-
kelijalle kirjallisen varoituksen, jos opiskelu-
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menettämistä on henkilön menettelyyn johta-
neet ja siitä ilmenevät seikat kokonaisuudes-
saan huomioon ottaen pidettävä kohtuutto-
mana. Oppilaalle ja opiskelijalle voidaan an-
taa kirjallisen varoituksen sijaan suullinen 
huomautus, jos sitä on pidettävä riittävänä 
seuraamuksena. Menettelystä, josta henkilölle 
määrätään seuraamus sotilaskurinpitoa kos-
kevien säännösten mukaan tai valtion virka-
mieslain 24 §:n nojalla, ei anneta tässä mo-
mentissa säädettyä varoitusta tai huomautus-
ta. 

Rajavartijan peruskurssin suorittamisen 
ajaksi rajavartiolaitoksen virkaan nimitetyn 
oppilaan virkasuhde päättyy samalla, kun 
päätös peruskurssia koskevan opiskeluoikeu-
den menettämisestä on tehty, jollei raja- ja 
merivartiokoulun johtaja toisin määrää. 

oikeuden menettämistä on henkilön menette-
lyyn johtaneet ja siitä ilmenevät seikat koko-
naisuudessaan huomioon ottaen pidettävä 
kohtuuttomana. Kirjallisen varoituksen sijaan 
voidaan antaa suullinen huomautus, jos sitä 
on pidettävä riittävänä seuraamuksena. Me-
nettelystä, josta henkilölle määrätään seu-
raamus sotilaskurinpitoa koskevien säännös-
ten mukaan tai valtion virkamieslain 24 §:n 
nojalla, ei anneta tässä momentissa tarkoitet-
tua varoitusta tai huomautusta.  

 
(uusi) 28 a § 

Menettely opiskelun keskeyttämistä, varoi-
tuksen tai huomautuksen antamista tai opis-

keluoikeuden menettämistä koskevassa asias-
sa 

Raja- ja merivartiokoulun on, ennen kuin 
se päättää 27 b §:ssä tarkoitetusta opiskelun 
keskeyttämisestä taikka 28 §:ssä tarkoitetusta 
kirjallisen varoituksen tai huomautuksen an-
tamisesta tai opiskeluoikeuden menettämises-
tä, yksilöitävä toimenpiteeseen johtava teko 
tai laiminlyönti, kuultava opiskelijaa ja han-
kittava muu tarpeellinen selvitys.  

Jos opiskelun keskeyttämistä tai opiskelu-
oikeuden menettämistä koskeva päätös kumo-
taan, ylimääräisessä muutoksenhaussa pois-
tetaan tai puretaan, Raja- ja merivartiokoulu 
päättää opiskelijan siihen mennessä suorit-
tamien opintojen hyväksi lukemisesta myö-
hemmin vastaavien opintojen yhteydessä.  

 
(uusi) 28 b § 

Opiskeluoikeuden menettämiseen ja opiske-
lun keskeyttämiseen liittyvä tiedonsaanti  

Rajavartijan peruskurssin opiskelija voi-
daan määrätä laillistetun terveydenhuollon 
ammattihenkilön suorittamiin tarkastuksiin 
ja tutkimuksiin terveydentilan toteamiseksi, 
jos on perusteltua syytä epäillä, että opiskeli-
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ja ei ole enää terveydentilaltaan rajavartio-
laitoksen tehtävien asianmukaisen hoitami-
sen kannalta sopiva. Raja- ja merivartiokou-
lu vastaa määräämistään tarkastuksista ja 
tutkimuksista aiheutuvista kustannuksista. 

Raja- ja merivartiokoululla on salassapito-
säännösten estämättä oikeus saada opiskelu-
oikeuden arviointia varten Raja- ja merivar-
tiokoulun osoittaman, ammattia itsenäisesti 
harjoittamaan oikeutetun lääkärin kirjallinen 
lausunto, josta ilmenee, että opiskelijalle on 
tehty tarkastus tai tutkimus terveydentilan 
selvittämiseksi sekä tarkastuksen tai tutki-
muksen perusteella laadittu arvio opiskelijan 
toimintakyvystä ja soveltuvuudesta tervey-
dentilansa puolesta rajavartiolaitoksen teh-
tävien asianmukaiseen hoitamiseen. 

Raja- ja merivartiokoululla on salassapito-
säännösten estämättä oikeus saada opiskelu-
oikeuden menettämisen tai opiskelun keskeyt-
tämisen edellyttämät tiedot opiskelijaa kos-
kevasta rikosasiasta esitutkintaviranomaisil-
ta, syyttäjältä ja tuomioistuimelta. 

 
(uusi) 28 c § 

Arkaluonteisten tietojen käsittely 

Opiskelijaa ja opiskelijaksi pyrkivää kos-
kevia henkilötietolain (523/1999) 11 §:n 3 ja 
4 kohdassa tarkoitettuja arkaluonteisia hen-
kilötietoja saavat Raja- ja merivartiokoulus-
sa käsitellä vain ne henkilöt, jotka valmiste-
levat taikka tekevät päätöksen opiskelijava-
linnasta, opiskelun keskeyttämisestä tai opis-
keluoikeuden menettämisestä taikka jotka an-
tavat lausuntoja mainituista asioista.  

Raja- ja merivartiokoulun on säilytettävä 
arkaluonteiset tiedot erillään muista kerää-
mistään henkilötiedoista.  

Arkaluonteiset tiedot tulee poistaa rekiste-
ristä välittömästi, kun niiden säilyttämiselle 
ei ole enää lakisääteisten tehtävien edellyt-
tämää perustetta, kuitenkin viimeistään kol-
men vuoden kuluttua tietojen merkitsemisestä 
rekisteriin. 
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29 § 

Muutoksenhaku 

Opiskeluoikeuden menettämistä ja kirjalli-
sen varoituksen antamista koskevaan raja- ja 
merivartiokoulun johtajan päätökseen tyyty-
mätön voi vaatia siihen oikaisua rajavartiolai-
toksen esikunnalta 14 päivän kuluessa pää-
töksen tiedoksisaannista. Rajavartiolaitoksen 
esikunnan tällaisessa asiassa antamaan pää-
tökseen haetaan muutosta Helsingin hallinto-
oikeudelta valittamalla siten kuin hallinto-
lainkäyttölaissa säädetään. Hallinto-oikeuden 
päätökseen ei saa hakea muutosta valittamal-
la. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opintosuoritusten arviointia ja aikaisempi-

en taikka muualla suoritettujen opintojen hy-
väksi lukemista koskevaan raja- ja merivar-
tiokoulun johtajan päätökseen tyytymätön voi 
vaatia siihen oikaisua rajavartiolaitoksen esi-
kunnalta 14 päivän kuluessa siitä, kun hänellä 
on ollut mahdollisuus saada arvioinnin tulok-
set ja opintosuoritustaan koskevien arviointi-
perusteiden soveltaminen tietoonsa. Oi-
kaisuvaatimukseen annettuun päätökseen ei 
saa hakea muutosta valittamalla. 

29 § 

Muutoksenhaku 

Pääsykokeen perusteella tapahtuvaa koulu-
tukseen valitsemista, palvelussitoumusta, 
päihdetestaukseen määräämistä, rajavartijan 
peruskurssin opiskelijan opintososiaalisia 
etuja ja opiskelun siirtämistä koskevaan Ra-
ja- ja merivartiokoulun päätökseen saa vaatia 
oikaisua rajavartiolaitoksen esikunnalta siten 
kuin hallintolaissa (434/2003) säädetään. 
Oikaisuvaatimukseen annettuun päätökseen 
saa hakea muutosta valittamalla hallinto-
oikeuteen siten kuin hallintolainkäyttölaissa 
säädetään.  

Kirjallisen varoituksen antamista, opiske-
lun keskeyttämistä ja opiskeluoikeuden me-
nettämistä koskevaan Raja- ja merivartio-
koulun päätökseen saa hakea muutosta valit-
tamalla hallinto-oikeuteen siten kuin hallin-
tolainkäyttölaissa säädetään. Opiskeluoikeu-
den menettämistä tai opiskelun keskeyttämis-
tä koskeva päätös voidaan panna heti täytän-
töön, jollei muutoksenhakuviranomainen toi-
sin määrää. 

Edellä 1 ja 2 momentissa tarkoitettuun hal-
linto-oikeuden päätökseen saa hakea muutos-
ta valittamalla vain, jos korkein hallinto-
oikeus myöntää valitusluvan. 

Opintosuoritusten arviointia ja aikaisempi-
en taikka muualla suoritettujen opintojen hy-
väksi lukemista koskevaan Raja- ja merivar-
tiokoulun päätökseen saa vaatia oikaisua ra-
javartiolaitoksen esikunnalta 30 päivän kulu-
essa siitä, kun opiskelijalla on ollut mahdolli-
suus saada arvioinnin tulokset ja opintosuori-
tustaan koskevien arviointiperusteiden sovel-
taminen tietoonsa. Oikaisuvaatimukseen an-
nettuun päätökseen ei saa hakea muutosta va-
littamalla. 

 
31 § 

Sotilasrikossäännösten soveltaminen 

Rajavartiolaitoksen sotilasviroissa palvele-
vat ovat rikoslain (39/1889) 45 luvun sotilaita 
koskevien säännösten alaisia. Sotilasvirassa 
olevan rajavartiomiehen oikeudesta voima-
keinojen käyttämiseen säädetään kuitenkin ra-
javartiolain 35 §:ssä, ja sotilaan ja sotilasesi-

31 § 

Sotilasrikossäännösten soveltaminen 

Sotilasrikoksia koskevien säännösten sovel-
tamisesta rajavartiolaitoksen sotilasviroissa 
palveleviin sekä rajavartijan peruskurssin 
opiskelijoihin säädetään rikoslain 45 luvun 
27 §:ssä. Sotilasvirassa olevan rajavartio-
miehen oikeudesta voimakeinojen käyttämi-
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miehen oikeudesta voimakeinojen käyttämi-
seen puolustusvoimista annetun lain 
(551/2007) 23 §:ssä.  

 
— — — — — — — — — — — — — —  

seen säädetään rajavartiolain 35 §:ssä, ja soti-
laan ja sotilasesimiehen oikeudesta voima-
keinojen käyttämiseen puolustusvoimista an-
netun lain (551/2007) 23 §:ssä.  

— — — — — — — — — — — — — —  
 

35 a § 

Eroamisikä 

— — — — — — — — — — — — — —  
Lentäjän koulutusta edellyttävässä tehtäväs-

sä palvelevalla erikoisupseerilla, nuoremmal-
la upseerilla, esiupseerilla ja opistoupseerilla 
eroamisikä on 1 momentissa säädetystä poi-
keten 50 vuotta. 
 
 

— — — — — — — — — — — — — —  
Edellä 2 momentissa tarkoitettuja lentäjän 

koulutusta vaativia tehtäviä ovat lentotoimin-
nan johtaja, lennonopettaja, tarkastuslentäjä, 
lentueen päällikkö, lentueupseeri, lento-
koneryhmän johtaja, helikopteriryhmän johta-
ja, lentoupseeri, ohjaajaupseeri, ilma-aluksen 
päällikkö, ilma-aluksen perämies ja ilma-
aluksen ohjaaja. 
 
 
 
 

35 a § 

Eroamisikä  

— — — — — — — — — — — — — —  
Lentäjän koulutusta edellyttävässä tehtä-

vässä palvelevalla erikoisupseerilla, nuo-
remmalla upseerilla, esiupseerilla ja opis-
toupseerilla eroamisikä on 1 momentista sää-
detystä poiketen 50 vuotta, kuitenkin lentäjän 
koulutusta edellyttävässä tehtävässä kenraa-
lin ja everstin virassa 55 vuotta.  

— — — — — — — — — — — — — —  
Edellä 2 momentissa tarkoitettuja lentäjän 

koulutusta vaativia tehtäviä ovat lentotoi-
minnan johtaja, vartiolentolaivueen koulu-
tuspäällikkö, päälennonopettaja, pääteoria-
kouluttaja, lennonopettaja, lentotoimintayksi-
kön päällikkö, lentotoimintayksikön vara-
päällikkö, lentoturvallisuuspäällikkö, lento-
toimintaupseeri, koelentäjä, lentokoneryh-
män johtaja, helikopteriryhmän johtaja, len-
toupseeri, ohjaajaupseeri, ilma-aluksen pääl-
likkö, ilma-aluksen perämies ja ilma-aluksen 
ohjaaja. 

 
36 § 

Tarkemmat säännökset 

— — — — — — — — — — — — — —  
Valtioneuvoston asetuksella annetaan muita 

kuin sotilaskäskyasioita koskevat tarkemmat 
säännökset: 

— — — — — — — — — — — — — —  
3) tarvittaessa tarkemmin raja- ja merivar-

tiokoulussa sekä vartiolentolaivueessa annet-
tavan koulutuksen ja opetuksen järjestelyistä, 
valintamenettelystä, oppiaineista, tutkinto-
vaatimuksista ja opintojen keskeyttämisestä 
sekä arvostelumenettelystä; 

— — — — — — — — — — — — — —  
Sisäasiainministeriön asetuksella annetaan 

tarkemmat säännökset rajavartiolaitoksen vir-
kapukuna käytettävän sotilaspuvun ja tarvit-
taessa muidenkin rajavartiolaitoksen asustei-

36 § 

Tarkemmat säännökset ja määräykset 

— — — — — — — — — — — — — —  
Valtioneuvoston asetuksella annetaan mui-

ta kuin sotilaskäskyasioita koskevat tarkem-
mat säännökset: 

— — — — — — — — — — — — — —  
3) tarvittaessa Raja- ja merivartiokoulussa 

sekä vartiolentolaivueessa annettavan koulu-
tuksen ja opetuksen tavoitteista sekä arvoste-
lumenettelystä; 

 
 
— — — — — — — — — — — — — —  
Sisäasiainministeriön asetuksella annetaan 

tarkempia säännöksiä: 
1) rajavartiolaitoksen virkapuvun ja muun 

asusteen mallista sekä niiden yhteydessä käy-
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den kokoonpanosta, kuosista ja väristä sekä 
niistä asukokonaisuuksista ja asusteista, joi-
den hankkimisessa noudatetaan valtion virka-
pukuavustuksista annettuja säännöksiä. 

 
 
 
Rajavartiolaitoksen päällikkö voi antaa täs-

sä laissa olevia ja sen nojalla annettuja 
säännöksiä tarkentavia määräyksiä virkapu-
kuna käytettävän sotilaspuvun ja muun raja-
vartiolaitoksen asusteen hankintamenettelystä 
ja käytöstä sekä puvussa ja asusteessa käytet-
tävistä erikoismerkeistä ja -tunnuksista. 

tettävistä merkeistä; 
2) rajavartijan peruskurssin opiskelijan 

maksuttoman ylläpidon ja terveydenhuollon 
järjestämisestä, päivärahan rahamäärästä ja 
maksamismenettelystä sekä matkustamiskus-
tannusten korvaamisesta ja siihen liittyvistä 
menettelyistä.  

Rajavartiolaitoksen päällikkö voi antaa tar-
kentavia määräyksiä rajavartiolaitoksen vir-
kapuvun ja muun asusteen kokoonpanosta, 
kuosista ja väristä, hankintamenettelystä ja 
käytöstä sekä puvussa ja asusteessa käytettä-
vistä erikoismerkeistä ja -tunnuksista. 

 
 ——— 

Tämä laki tulee voimaan päivänä    kuuta 
20  . 

Opiskelija, joka on aloittanut rajavartijan 
peruskurssin ennen tämän lain voimaantuloa, 
jatkaa opintojaan tämän lain voimaan tulles-
sa voimassa olleiden säännösten mukaan. 
Opiskelija siirtyy jatkamaan opintojaan tä-
män lain mukaan, jollei hän ole suorittanut 
tämän lain voimaan tullessa voimassa ollei-
den säännösten mukaista rajavartijan perus-
kurssia viimeistään 31 päivänä joulukuuta 
2016. Raja- ja merivartiokoulu määrää siir-
tymiseen liittyvistä järjestelyistä. 

——— 
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2. 

Laki 

henkilötietojen käsittelystä rajavartiolaitoksessa annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan henkilötietojen käsittelystä rajavartiolaitoksessa annetun lain (579/2005) 7 §:n 3 

momentin 1 kohta, 9 §:n 3 momentin 1 kohta ja 12 §:n 3 momentin 5 kohta, 
muutetaan 3 §:n 1 momentti, 5 §:n 1 momentti, 8 §, 9 §:n otsikko, 1 momentti sekä 3 mo-

mentin johdantokappale ja 2 kohta, 10 §, 11 §:n 3 momentti, 22 §:n 1 momentin 21 kohta, 31 
ja 32 §, 

sellaisina kuin niistä ovat, 8 ja 10 § osaksi laissa 876/2011, 9 §:n 1 momentti ja 3 momentin 
johdantokappale laissa 876/2011 sekä 31 ja 32 § osaksi laissa 479/2010, sekä 

lisätään 14 §:ään uusi 4 momentti, lakiin uusi 14 a § ja 22 §:n 1 momenttiin, sellaisena kuin 
se on osaksi laeissa 980/2007, 1427/2009, 405/2010 ja 479/2010, uusi 22 kohta seuraavasti: 
 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

3 § 

Rajavartiolaitoksen toiminnallinen tietojär-
jestelmä 

Rajavartiolaitoksen toiminnallinen tietojär-
jestelmä on rajavartiolaitoksen valtakunnalli-
seen käyttöön tarkoitettu pysyvä automaatti-
sen tietojenkäsittelyn avulla ylläpidettävä 
henkilörekisteri, jonka valtakunnalliseen 
käyttöön tarkoitettuja osarekistereitä ovat: 

1) tutkinta- ja virka-apurekisteri; 
2) lupa- ja valvonta-asioiden rekisteri; 
3) rikoksesta epäiltyjen rajavartiolaitoksen 

rekisteri; 
4) turvallisuustietorekisteri. 
 
 
— — — — — — — — — — — — — — 

3 § 

Rajavartiolaitoksen toiminnallinen tietojär-
jestelmä 

Rajavartiolaitoksen toiminnallinen tietojär-
jestelmä on rajavartiolaitoksen valtakunnalli-
seen käyttöön tarkoitettu pysyvä automaatti-
sen tietojenkäsittelyn avulla ylläpidettävä 
henkilörekisteri, jonka valtakunnalliseen 
käyttöön tarkoitettuja osarekistereitä ovat: 

1) tutkinta- ja virka-apurekisteri; 
2) lupa-asioiden rekisteri; 
3) valvonta-asioiden rekisteri; 
 
4) rikoksesta epäiltyjen rajavartiolaitoksen 

rekisteri; 
5) turvallisuustietorekisteri. 
— — — — — — — — — — — — — —  

 
5 § 

Henkilörekisterin perustaminen, rekisterinpi-
täjä ja henkilötietojen käsittelyn valvonta 

Henkilörekisterin perustamisesta päättää ra-
javartiolaitoksen esikunta, jos rekisteri on 
tarkoitettu rajavartiolaitoksen valtakunnalli-
seen käyttöön tai muuhun kuin rajavartiolai-
toksen sisäiseen käyttöön. Muun henkilöre-
kisterin perustamisesta voi päättää hallintoyk-
sikkö, jollei toisin säädetä tai määrätä. Henki-

5 § 

Henkilörekisterin perustaminen, rekisterinpi-
täjä ja henkilötietojen käsittelyn valvonta 

Henkilörekisterin perustamisesta päättää 
rajavartiolaitoksen esikunta, jos rekisteri on 
tarkoitettu rajavartiolaitoksen valtakunnalli-
seen käyttöön. Muun henkilörekisterin perus-
tamisesta päättää hallintoyksikkö, jollei toisin 
säädetä tai määrätä. Henkilörekisterin perus-
tanut hallintoyksikkö on rekisterinpitäjä. 
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lörekisterin perustanut hallintoyksikkö on re-
kisterinpitäjä. 

— — — — — — — — — — — — — —  

 
 
— — — — — — — — — — — — — —  

 
7 § 

Tutkinta- ja virka-apurekisteri 

— — — — — — — — — — — — — —  
Rekisteriin saadaan lisäksi tallettaa poliisi-

lain 1 luvun 1 §:n 1 momentissa tarkoitettujen 
rajavartiolaissa tai muualla laissa rajavartio-
laitokselle säädettyjen tehtävien suorittami-
seksi hankittuja muita tarpeellisia tietoja seu-
raavasti: 

1) rajavartiolaitokselle kuuluvassa tehtä-
vässä tarpeellisia tietoja rikoksella menete-
tystä tai rajavartiolaitoksen haltuun otetusta 
taikka kadonneesta tai kadonneella henkilöllä 
olleesta omaisuudesta omaisuuden löytämi-
seksi ja omistajalleen tai haltijalleen palaut-
tamiseksi sekä katoamistapauksen selvittämi-
seksi (omaisuustiedot); 

— — — — — — — — — — — — — — 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(kumotaan, ks. 10 §:n 1momentti) 

 
8 § 

Poliisiasiain tietojärjestelmän käyttäminen 
rajavartiolaitoksen tehtävissä 

Sen lisäksi, mitä poliisitoimen henkilötieto-
laissa säädetään, poliisiasiain tietojärjestel-
mä voi sisältää tietoja, joita on tarpeen käsi-
tellä poliisilain 1 luvun 1 §:n 1 momentissa 
tarkoitettujen rajavartiolaissa tai muualla 
laissa rajavartiolaitokselle säädettyjen tehtä-
vien suorittamiseksi.  

Tietojärjestelmään saadaan tallettaa raja-
vartiolaitoksen tutkittavasta rikoksesta epäil-
lyn tai rajavartiolaitoksen toimesta suoritet-
tavan esitutkinnan, rajavartiolain 27 §:ssä 
säädetyn muun tutkinnan, muun toimenpiteen 
taikka pakkokeinon kohteena olevan henkilön 
henkilöllisyyttä koskevista tiedoista täydelli-
nen nimi, syntymäaika, henkilötunnus, suku-
puoli, äidinkieli, kansalaisuus, kansalaisuu-
dettomuus, kansallisuus, kotivaltio, siviilisää-
ty, syntymävaltio, syntymäkotikunta, kotikun-
ta, ammatti, osoite ja puhelinnumero tai muu 
yhteystieto, tieto henkilön kuolemasta, henki-
lön matkustusasiakirjan tiedot, kuva sekä 
henkilöä koskevat hänen omaan turvallisuu-

 
 
 
 
 
(ks. 10 §:n 1 momentti) 
 
 
 
 
 
 
(ks. 10 §:n 1 momentti) 
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teensa tai rajavartiolaitoksen työturvallisuu-
teen vaikuttavat tiedot sekä oikeushenkilön 
yksilöimiseksi tarpeelliset tiedot.  

Tietojärjestelmään saadaan lisäksi tallettaa 
poliisilain 1 luvun 1 §:n 1 momentissa tarkoi-
tettujen rajavartiolaissa tai muualla laissa 
rajavartiolaitokselle säädettyjen tehtävien 
suorittamiseksi hankittuja muita tarpeellisia 
tietoja seuraavasti: 

1) henkilöiden tavoittamiseksi, valvomisek-
si, tarkkailemiseksi ja suojaamiseksi etsintä-
kuulutetuista, liiketoiminta-, lähestymis- tai 
matkustuskieltoon määrätyistä, ehdonalaises-
sa vapaudessa olevista, lähestymiskiellolla 
suojattavista taikka tarkkailtavista henkilöistä 
toimenpiteen syy, pyydetyt toimenpiteet, kuu-
luttava viranomainen, kuulutuksen vanhen-
tuminen ja muut kuulutusten valvonnassa tar-
vittavat tiedot (etsintäkuulutustiedot); 

2) anastetuista tai muusta syystä etsittävistä 
ajoneuvoista ja rekisterikilvistä yksilöintitie-
toja omaisuuden löytämiseksi ja omistajal-
leen tai haltijalleen palauttamiseksi tarpeelli-
sia tietoja sekä moottoriajoneuvoilla liikku-
vista etsittävistä tai tarkkailtavista henkilöistä 
henkilöiden tavoittamiseksi tarpeellisia tieto-
ja (etsittävien moottoriajoneuvojen tiedot); 

3) vapaudenmenetysaikojen seuraamiseksi 
ja valvomiseksi sekä säilytysturvallisuuden 
varmistamiseksi esitutkintalain, pakkokeino-
lain, poliisilain taikka muun säädöksen pe-
rusteella kiinniotetuista, pidätetyistä tai van-
gituista henkilöistä esitutkinnasta ja pakko-
keinoista annetun asetuksen (575/1988) 22 
§:ssä tarkoitetut pidättämistä koskevat tiedot, 
rikosilmoituksiin ja kiinniottoon liittyviä tie-
toja sekä yksittäistapauksissa vapautensa 
menettäneen säilytysturvallisuuteen vaikutta-
via tietoja (pidätettyjen tiedot); 

4) rikosten tekotapojen luokittelemiseksi ja 
analysoimiseksi epäilyn kohteena olevista ri-
koksista rikosilmoituksiin ja tutkintapöytäkir-
joihin perustuvia ilmoitustietoja, asianomis-
tajatietoja, rikoksesta epäiltyä koskevia tieto-
ja, rikoksen yksilöintiin ja tapahtumakuvauk-
seen liittyviä tietoja, rikoksella saatua omai-
suutta koskevia tietoja, tekijän, tapauksen tai 
teon luokittelua kuvaavia tietoja sekä rikosten 
sarjoittamiseen ja tekniseen tutkintaan tarvit-
tavia tietoja (tekotapatiedot); 

5) kadonneiksi ilmoitettujen henkilöiden 
löytämiseksi tarpeellisia tietoja kadonneista 
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henkilöistä ja tunnistamattomina löytyneiden 
vainajien tunnistamiseksi tarpeellisia tietoja 
sekä ilmoituksen tunnistetiedot (tunnistettavi-
en tiedot); 

6) rikoksesta epäiltyjen henkilöiden tunnis-
tamiseksi, rikoksen selvittämiseksi ja rikok-
sentekijöiden rekisteröimiseksi rikoksesta 
epäillyistä tai tuomituista henkilöistä pakko-
keinolain 9 luvun 3 §:n 1 momentissa sääde-
tyt henkilötuntomerkit ja mainitun luvun 4 
§:ssä säädetyt DNA-tunnisteet, henkilön vi-
deokuvat ja jalkineenjäljet, epäilyn kohteena 
olevaan rikokseen liittyviä tietoja sekä rekis-
teröintiä ja henkilön luokitusta koskevia tieto-
ja (tuntomerkkitiedot). 

Rajavartiolaitos vastaa poliisin tietojärjes-
telmään talletetun tiedon oikeellisuudesta ja 
sen tallettamisen sekä käytön laillisuudesta 
omassa toiminnassaan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(ks. 10 §:n 2 momentti) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(ks. 9 §:n 3 momentin 1 kohta) 

8 § 

Lupa-asioiden rekisteri 

Lupa-asioiden rekisteri voi sisältää tietoja, 
joita on tarpeen käsitellä poliisilain 1 luvun 
1 §:n 2 momentissa tarkoitettujen rajavartio-
laissa tai muualla laissa rajavartiolaitokselle 
säädettyjen tehtävien suorittamiseksi. 

Rekisteriin saadaan tallettaa henkilöllisyyt-
tä koskevista tiedoista tietojärjestelmän käyt-
tötarkoituksen kannalta seuraavat tarpeelli-
set tiedot: henkilön nimet, syntymäaika, hen-
kilötunnus, sukupuoli, äidinkieli, kansalai-
suus, kansalaisuudettomuus, kansallisuus, 
kotivaltio, siviilisääty, syntymävaltio, synty-
mäkotikunta, kotikunta, ammatti, osoite ja 
puhelinnumero tai muu yhteystieto, tieto hen-
kilön kuolemasta tai kuolleeksi julistamises-
ta, viranomaisen antama asiakasnumero, ul-
komaalaisen henkilön vanhempien nimet ja 
osoite, henkilön matkustusasiakirjan tiedot, 
kuva, muut maahantuloon ja rajan ylittämi-
seen liittyvät tarpeelliset tiedot sekä oikeus-
henkilön yksilöimiseksi tarpeelliset tiedot. 

Rekisteriin saadaan lisäksi tallettaa poliisi-
lain 1 luvun 1 §:n 2 momentissa tarkoitettu-
jen rajavartiolaissa tai muualla laissa raja-
vartiolaitokselle säädettyjen tehtävien suorit-
tamiseksi hankittuja muita tarpeellisia tietoja 
seuraavasti: 

1) tietoja rajavartiolaissa tarkoitettua ra-
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(ks. 9 §:n 3 momentin 2 kohta) 
 
 
 
 
 

javyöhykelupaa, rajanylityslupaa ja muuta 
rajavartiolaitoksen annettavaa lupaa koske-
vasta hakemuksesta, luvasta, lausunnosta, 
ilmoituksesta ja päätöksestä (rajavartiolai-
toksen lupatiedot); 

2) tietoja rajavartiolaitokselle tehtävistä 
rajavartiolaissa tarkoitetuista rajavyöhy-
keilmoituksista ja muista ilmoituksista (raja-
vartiolaitoksen ilmoitustiedot).  

Rekisteriin talletettuja tietoja saadaan 
käyttää Schengenin rajasäännöstössä sääde-
tyn rajavalvonnan suorittamiseksi. 

 
9 § 

Lupa- ja valvonta-asioiden rekisteri 

Lupa- ja valvonta-asioiden rekisteri voi si-
sältää tietoja, joita on tarpeen käsitellä poliisi-
lain 1 luvun 1 §:n 2 momentissa tarkoitettujen 
rajavartiolaissa tai muualla laissa rajavartio-
laitokselle säädettyjen tehtävien suorittami-
seksi. 

— — — — — — — — — — — — — —  
Rekisteriin saadaan lisäksi tallettaa poliisi-

lain 1 luvun 1 §:n 2 momentissa tarkoitettujen 
rajavartiolaissa tai muualla laissa rajavartio-
laitokselle säädettyjen tehtävien suorittami-
seksi hankittuja muita tarpeellisia tietoja seu-
raavasti: 

— — — — — — — — — — — — — —  
1) rajavartiolaitokselle säädettyjen tehtävi-

en suorittamiseksi tarpeellisia tietoja rajavar-
tiolaissa tarkoitettua rajavyöhykelupaa, ra-
janylityslupaa ja muuta rajavartiolaitoksen 
annettavaa lupaa koskevasta hakemuksesta, 
luvasta, lausunnosta, ilmoituksesta ja päätök-
sestä (rajavartiolaitoksen lupatiedot); 

2) rajavartiolaitoksen suoritettavaksi sääde-
tyssä tehtävässä tarpeellisia tietoja rajavartio-
laitokselle tehtävistä rajavartiolaissa tarkoite-
tuista rajavyöhykeilmoituksista ja muista il-
moituksista (rajavartiolaitoksen ilmoitustie-
dot); 

 
 
— — — — — — — — — — — — — —  

9 § 

Valvonta-asioiden rekisteri 

Valvonta-asioiden rekisteri voi sisältää tie-
toja, joita on tarpeen käsitellä poliisilain 1 
luvun 1 §:n 1 momentissa tarkoitettujen raja-
vartiolaissa tai muualla laissa rajavartiolai-
tokselle säädettyjen tehtävien suorittamisek-
si. 

— — — — — — — — — — — — — —  
Rekisteriin saadaan lisäksi tallettaa poliisi-

lain 1 luvun 1 §:n 1 momentissa tarkoitettu-
jen rajavartiolaissa tai muualla laissa rajavar-
tiolaitokselle säädettyjen tehtävien suoritta-
miseksi hankittuja muita tarpeellisia tietoja 
seuraavasti: 

— — — — — — — — — — — — — —  
(kumotaan, ks. 8 §:n 3 momentin 1 kohta) 
 
 
 
 
 
(ks. 8 §:n 3 momentin 2 kohta) 
2) rajavartiolain 29 §:ssä säädetyn tunnis-

tamisen suorittamiseksi tarpeellisia kuvatie-
toja henkilöistä, jotka on otettava kiinni van-
keudella rangaistavan rikoksen estämiseksi, 
selvittämiseksi tai syytteeseen saattamiseksi 
taikka vankeusrangaistuksen täytäntöön pa-
nemiseksi (automaattisesti tunnistettavien 
tiedot); 

— — — — — — — — — — — — — — 
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10 § 

Poliisin hallintoasiain tietojärjestelmän käyt-
täminen rajavartiolaitoksen tehtävissä 

Hallintoasiain tietojärjestelmä voi sisältää 
tietoja, joita on tarpeen käsitellä poliisilain 1 
luvun 1 §:n 2 momentissa tarkoitettujen raja-
vartiolaissa tai muualla laissa rajavartiolai-
tokselle säädettyjen tehtävien suorittamiseksi. 

 
Tietojärjestelmään saadaan tallettaa henki-

lön henkilöllisyyttä koskevista tiedoista täy-
dellinen nimi, syntymäaika, henkilötunnus, 
sukupuoli, äidinkieli, kansalaisuus, kansalai-
suudettomuus, kansallisuus, kotivaltio, sivii-
lisääty, syntymävaltio, syntymäkotikunta, ko-
tikunta, ammatti, osoite ja puhelinnumero tai 
muu yhteystieto, tieto henkilön kuolemasta, 
henkilön matkustusasiakirjan tiedot, kuva se-
kä henkilöä koskevat hänen omaan turvalli-
suuteensa tai rajavartiolaitoksen työturvalli-
suuteen vaikuttavat tiedot sekä oikeushenki-
lön yksilöimiseksi tarpeelliset tiedot. 

Rajavartiolaitos saa tallettaa tietojärjes-
telmään lisäksi poliisilain 1 §:n 2 momentissa 
tarkoitettujen rajavartiolaissa tai muualla 
laissa rajavartiolaitokselle säädettyjen tehtä-
vien suorittamiseksi hankittuja muita tarpeel-
lisia tietoja seuraavasti: 

1) ampuma-aselaissa (1/1998) säädettyjen 
rajavartiomiehen tehtävien suorittamiseksi 
tarpeelliset tiedot mainitussa laissa tarkoite-
tusta hakemuksesta, luvasta, toimenpiteestä, 
päätöksestä, esteestä, huomautuksesta, ilmoi-
tuksesta ja tarkastuksesta (aselupatiedot); 

2) passilaissa (642/1986) rajatarkastusvi-
ranomaiselle säädettyjen tehtävien suoritta-
miseksi tarpeelliset tiedot passihakemuksesta 
ja päätöksestä passiasiassa, tiedot passista 
tai muusta Suomen viranomaisen antamasta 
matkustusasiakirjasta, tiedot passin katoami-
sesta, anastamisesta tai haltuun ottamisesta 
sekä tiedot passin antamisen esteistä ja pas-
siasiaan liittyvästä huomautuksesta (passitie-
dot); 

3) henkilön tunnistamiseksi ja rajavyöhyke-
lupatodistuksen valmistamiseksi henkilön va-
lokuvan ja nimikirjoitusnäytteen, jotka henki-
lö on luovuttanut rajavartiolaitokselle, polii-
sille tai ulkoasiainhallinnon viranomaiselle 
hakiessaan sellaista lupaa tai päätöstä, jonka 

10 § 

Poliisin henkilörekisterien käyttäminen ra-
javartiolaitoksen tehtävissä 

Rajavartiolaitoksen oikeudesta tallettaa 
poliisin henkilörekistereihin rajavartiolaissa 
tai muualla laissa rajavartiolaitokselle sää-
dettyjen tehtävien suorittamiseksi hankittuja 
tarpeellisia tietoja säädetään poliisitoimen 
henkilötietolain 14 §:n 4 kohdassa. 
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valmistamiseen henkilön valokuva ja nimikir-
joitusnäyte on tarpeen; kuvatietoihin talletet-
tua henkilön valokuvaa ja nimikirjoitusnäy-
tettä saadaan asianomaisen henkilön suostu-
muksella käyttää muunkin hänen hakemansa 
hallintoluvan tai päätöksen valmistamiseen 
kuin sen asiakirjan valmistamiseen, johon 
henkilön valokuva ja nimikirjoitusnäyte on 
luovutettu (kuvatiedot); 

4) ulkomaalaislain 131 §:ssä säädettyjen 
tehtävien suorittamiseksi mainitussa pykäläs-
sä tarkoitetusta ulkomaalaisesta pykälässä 
tarkoitetut henkilötuntomerkit sekä matkus-
tusasiakirjan tiedot (ulkomaalaisten tunnis-
tamistiedot). 

Rajavartiolaitos vastaa poliisin tietojärjes-
telmään talletetun tiedon oikeellisuudesta ja 
sen tallettamisen sekä käytön laillisuudesta 
omassa toiminnassaan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rajavartiolaitos vastaa poliisin henkilöre-

kistereihin talletetun tiedon oikeellisuudesta 
ja sen tallettamisen sekä käytön laillisuudesta 
omassa toiminnassaan. 

 
11 § 

Rikoksista epäiltyjen rajavartiolaitoksen re-
kisteri 

— — — — — — — — — — — — — —  
Rikoksesta epäiltyjen rajavartiolaitoksen 

rekisteriä saavat käyttää vain rikostiedustelu-, 
rikosanalyysi- ja tarkkailutehtäviin määrätyt 
rajavartiomiehet. Rajavartiolaitoksen esikunta 
voi antaa käyttöoikeuden rikoksesta epäilty-
jen rajavartiolaitoksen rekisteriin myös polii-
sin, tullin tai puolustusvoimien palveluksessa 
oleville rikostiedustelu- ja tarkkailutehtäviin 
tai rikostietojen analyysitehtäviin määrätyille 
virkamiehille. 

11 § 

Rikoksista epäiltyjen rajavartiolaitoksen re-
kisteri 

— — — — — — — — — — — — — —  
Rikoksesta epäiltyjen rajavartiolaitoksen 

rekisteriä saavat käyttää vain rikostiedustelu-, 
rikosanalyysi- ja tarkkailutehtäviin määrätyt 
rajavartiomiehet. Rajavartiolaitoksen esikun-
ta voi antaa käyttöoikeuden rikoksesta epäil-
tyjen rajavartiolaitoksen rekisteriin myös po-
liisin, Tullin tai puolustusvoimien palveluk-
sessa oleville rikostiedustelu- ja tarkkailuteh-
täviin tai rikostietojen analyysitehtäviin mää-
rätyille virkamiehille. 

 
12 § 

Turvallisuustietorekisteri 

— — — — — — — — — — — — — —  
Rekisteriin saadaan lisäksi tallettaa rajavar-

tiolaitokselle säädettyjen 1 momentissa tar-
koitettujen tehtävien suorittamiseksi hankittu-
ja muita kuin 2 momentissa mainittuja tar-
peellisia tietoja seuraavasti: 

— — — — — — — — — — — — — —  
5) rajavartiolain 29 §:ssä säädetyn tunnis-

tamisen suorittamiseksi tarpeellisia kuvatieto-
ja henkilöistä, jotka on otettava kiinni van-
keudella rangaistavan rikoksen estämiseksi, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(kumotaan, ks. 9 §:n 3 momentin 2 kohta) 
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selvittämiseksi tai syytteeseen saattamiseksi 
taikka vankeusrangaistuksen täytäntöön pa-
nemiseksi (automaattisesti tunnistettavien tie-
dot); 

— — — — — — — — — — — — — —  
 
 14 § 

Arkaluonteisten tietojen käsittely 

— — — — — — — — — — — — — —  
DNA-tunnisteen tallettamista koskevista ra-

joituksista säädetään pakkokeinolain 9 luvun 
4 §:ssä. 

 
(uusi) 14 a § 

Salaisilla tiedonhankintakeinoilla saatujen 
ylimääräisten tietojen käsittely 

Poliisilain 5 luvussa tarkoitetuilla salaisil-
la tiedonhankintakeinoilla saadun ylimääräi-
sen tiedon käyttämisestä säädetään poliisi-
lain 5 luvun 54 §:ssä ja pakkokeinolain 
10 luvussa tarkoitetuilla salaisilla pakkokei-
noilla saadun ylimääräisen tiedon käyttämi-
sestä pakkokeinolain 10 luvun 56 §:ssä. 

Edellä 1 momentissa tarkoitettu ylimääräi-
nen tieto saadaan tallettaa 7 ja 11 §:ssä tar-
koitettuihin henkilörekistereihin. 

 
22 § 

Rajavartiolaitoksen oikeus saada tietoja 
eräistä rekistereistä ja tietojärjestelmistä 

Rajavartiolaitoksella on sen lisäksi, mitä ra-
javartiolaissa tai muussa laissa säädetään, oi-
keus saada tehtäviensä suorittamista ja henki-
lörekisteriensä ylläpitämistä varten salassapi-
tosäännösten estämättä tarpeellisia tietoja re-
kistereistä seuraavasti: 

— — — — — — — — — — — — — —  
21) väestötietojärjestelmästä väestötietolain 

(507/1993) 4 ja 5 §:ssä säädetyistä tiedoista. 
— — — — — — — — — — — — — —  

22 § 

Rajavartiolaitoksen oikeus saada tietoja 
eräistä rekistereistä ja tietojärjestelmistä 

Rajavartiolaitoksella on sen lisäksi, mitä 
rajavartiolaissa tai muussa laissa säädetään, 
oikeus saada tehtäviensä suorittamista ja 
henkilörekisteriensä ylläpitämistä varten sa-
lassapitosäännösten estämättä tarpeellisia tie-
toja rekistereistä seuraavasti: 

— — — — — — — — — — — — — —  
21) väestötietojärjestelmästä ja Väestöre-

kisterikeskuksen varmennepalveluista anne-
tun lain (661/2009) 13—17 §:ssä säädetyistä 
väestötietojärjestelmän tiedoista; 

22) hätäkeskustietojärjestelmästä henkilön 
oman turvallisuuden tai rajavartiolaitoksen 
virkamiehen työturvallisuuden kannalta tar-
peellisia tietoja rajavartiolaitoksen lakisää-
teisen tehtävän suorittamista varten; tiedot 
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voidaan luovuttaa teknisen käyttöyhteyden 
avulla. 

— — — — — — — — — — — — — — 
 

31 § 

Tietojen poistaminen tutkinta- ja virka-
apurekisteristä sekä poliisiasiain tietojärjes-

telmästä 

Tutkinta- ja virka-apurekisterin tiedot sekä 
rajavartiolaitoksen suoraan käytettävästä po-
liisiasiain tietojärjestelmästä etsintäkuulutus-
tiedot, etsittävien moottoriajoneuvojen tiedot, 
omaisuustiedot, pidätettyjen tiedot, rikosil-
moitushakemisto- ja seuraamustiedot, sano-
manvälitystiedot, tekotapatiedot, tunnistetta-
vien tiedot, tuntomerkkitiedot, tutkinnan ja 
virka-avun tiedot sekä tutkinnan ja virka-
avun arkistotiedot poistetaan siten kuin polii-
sitoimen henkilötietolain 22 §:ssä säädetään 
tietojen poistamisesta poliisiasiain tietojärjes-
telmästä.  

31 § 

Tietojen poistaminen tutkinta- ja virka-
apurekisteristä 

 
Tutkinta- ja virka-apurekisterin tiedot pois-

tetaan siten kuin poliisitoimen henkilötieto-
lain 22 §:ssä säädetään vastaavien tietojen 
poistamisesta poliisiasiain tietojärjestelmästä. 

 
32 § 

Tietojen poistaminen lupa- ja valvonta-
asioiden rekisteristä sekä hallintoasiain tieto-

järjestelmästä 

Lupa- ja valvonta-asiain rekisteristä sekä 
rajavartiolaitoksen suoraan käytettävästä po-
liisin hallintoasiain tietojärjestelmästä aselu-
patiedot, passitiedot, kuvatiedot sekä ulko-
maalaisten tunnistamistiedot poistetaan siten 
kuin poliisitoimen henkilötietolain 23 §:ssä 
säädetään tietojen poistamisesta hallintoasi-
ain tietojärjestelmästä. 

Rajavartiolaitoksen lupatiedot poistetaan 
kymmenen vuoden kuluttua päätöksen teke-
misestä, luvan raukeamisesta, päätöksessä 
mainitun voimassaoloajan päättymisestä tai 
tiedon rekisteriin merkitsemisestä, jollei tie-
don säilyttäminen ole yksittäisen virkatehtä-
vän suorittamiseksi tarpeellista. Rajavartiolai-
toksen ilmoitustiedot poistetaan kymmenen 
vuoden kuluttua ilmoituksen saapumisesta tai 
tiedon rekisteriin merkitsemisestä, jollei tie-
don säilyttäminen ole yksittäisen virkatehtä-
vän suorittamiseksi tarpeellista. 

 
Meriliikenteen ja talousvyöhykkeen valvon-

32 § 

Tietojen poistaminen lupa-asioiden rekiste-
ristä ja valvonta-asioiden rekisteristä 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lupa-asioiden rekisteristä rajavartiolaitok-

sen lupatiedot poistetaan kymmenen vuoden 
kuluttua päätöksen tekemisestä, luvan rau-
keamisesta, päätöksessä mainitun voimassa-
oloajan päättymisestä tai tiedon rekisteriin 
merkitsemisestä, jollei tiedon säilyttäminen 
ole yksittäisen virkatehtävän suorittamiseksi 
tarpeellista. Rajavartiolaitoksen ilmoitustie-
dot poistetaan kymmenen vuoden kuluttua 
ilmoituksen saapumisesta tai tiedon rekiste-
riin merkitsemisestä, jollei tiedon säilyttämi-
nen ole yksittäisen virkatehtävän suorittami-
seksi tarpeellista. 

Valvonta-asioiden rekisteristä meriliiken-
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tatiedot, maa- ja merirajan valvontatiedot, ra-
jatarkastustiedot sekä Schengenin rajasään-
nöstön liitteessä II mainitut tiedot poistetaan 
viiden vuoden kuluttua tietojen rekisteriin 
merkitsemisestä, jollei tiedon säilyttäminen 
ole yksittäisen virkatehtävän suorittamiseksi 
tarpeellista. Rajaliikenteen henkilötiedoista 
poistetaan seuraamusmaksun määräämistä 
koskevat tiedot kymmenen vuoden kuluttua 
rekisteriin merkitsemisestä. Muilta osin raja-
liikenteen henkilötietojen poistamisesta sää-
detään 20 §:ssä. Säilöön otettujen ulkomaa-
laisten tiedot poistetaan viiden vuoden kulut-
tua henkilöä koskevan viimeisen tiedon mer-
kitsemisestä.   

teen ja talousvyöhykkeen valvontatiedot, 
maa- ja merirajan valvontatiedot, rajatarkas-
tustiedot sekä Schengenin rajasäännöstön liit-
teessä II mainitut tiedot poistetaan viiden 
vuoden kuluttua tietojen rekisteriin merkit-
semisestä, jollei tiedon säilyttäminen ole yk-
sittäisen virkatehtävän suorittamiseksi tar-
peellista. Rajaliikenteen henkilötiedoista 
poistetaan seuraamusmaksun määräämistä 
koskevat tiedot kymmenen vuoden kuluttua 
rekisteriin merkitsemisestä. Muilta osin raja-
liikenteen henkilötietojen poistamisesta sää-
detään 20 §:ssä. Säilöön otettujen ulkomaa-
laisten tiedot poistetaan viiden vuoden kulut-
tua henkilöä koskevan viimeisen tiedon mer-
kitsemisestä. 

 
 ——— 

Tämä laki tulee voimaan päivänä    kuuta 
20  . 

Tässä laissa tarkoitettu tietojenkäsittely on 
saatettava tämän lain mukaiseksi neljän vuo-
den kuluessa lain voimaantulosta. 

——— 
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3. 

Laki 

hätäkeskustoiminnasta annetun lain 20 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan hätäkeskustoiminnasta annetun lain (692/2010) 20 §:n 4 momentti seuraavasti: 
 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

20 § 

Tietojen luovuttaminen 

— — — — — — — — — — — — — —  
Rajavartiolaitoksen oikeudesta saada tietoja 

hätäkeskustietojärjestelmästä säädetään meri-
pelastuslain (1145/2001) 14 §:ssä. 

 
 
— — — — — — — — — — — — — —  

20 § 

Tietojen luovuttaminen 

— — — — — — — — — — — — — —  
Rajavartiolaitoksen oikeudesta saada tietoja 

hätäkeskustietojärjestelmästä säädetään me-
ripelastuslain (1145/2001) 14 §:ssä ja henki-
lötietojen käsittelystä rajavartiolaitoksessa 
annetun lain 22 §:ssä. 

— — — — — — — — — — — — — —  
 
 ——— 

Tämä laki tulee voimaan päivänä    kuuta 
20  . 

——— 
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4.  

Laki 

rikoslain 45 luvun 27 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan rikoslain (39/1889) 45 luvun 27 §:n 2 momentti, sellaisena kuin se on laissa 

214/2006, seuraavasti: 
 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

45 luku 

Sotilasrikoksista 

27 § 

Sotilaat 

— — — — — — — — — — — — — —  
Sotilaita koskevia säännöksiä sovelletaan 

lisäksi rajavartiolaitoksessa sotilastehtävissä 
palveleviin sekä sotilaallisesta kriisinhallin-
nasta annetussa laissa (211/2006) tarkoitetus-
sa kriisinhallintakoulutuksessa, -
harjoituksissa ja -palveluksessa oleviin niin 
kuin siitä laissa erikseen säädetään. 

 
— — — — — — — — — — — — — — 

45 luku 

Sotilasrikoksista 

27 § 

Sotilaat 

— — — — — — — — — — — — — —  
Sotilaita koskevia säännöksiä sovelletaan 

lisäksi rajavartiolaitoksessa sotilasvirassa 
palveleviin ja rajavartijan peruskurssin opis-
kelijoihin sekä sotilaallisesta kriisinhallinnas-
ta annetussa laissa (211/2006) tarkoitetussa 
kriisinhallintakoulutuksessa, -harjoituksissa 
ja -palveluksessa oleviin niin kuin siitä laissa 
erikseen säädetään. 

— — — — — — — — — — — — — — 
 
 ——— 

Tämä laki tulee voimaan päivänä    kuuta 
20  . 

——— 
 
 
 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


