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Laki
rajavartiolain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan rajavartiolain (578/2005) 15 a, 15 b ja 35 a §, sellaisina kuin ne ovat laissa

619/2017, ja
lisätään lakiin uusi 35 i § seuraavasti:

15 a §

Tuki Euroopan raja- ja merivartiovirastolta

Valtioneuvoston yleisistunto päättää eurooppalaisesta raja- ja merivartiostosta sekä
asetusten (EU) N:o 1052/2013 ja (EU) 2016/1624 kumoamisesta annetun Euroopan par-
lamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2019/1896, jäljempänä raja- ja merivartiostoase-
tus, 37 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun nopean rajaintervention käynnistämistä koskevan
pyynnön esittämisestä Euroopan raja- ja merivartiovirastolle. Jos yleiseen järjestykseen,
sisäiseen turvallisuuteen tai kansanterveyteen kohdistuva uhka kuitenkin välttämättä edel-
lyttää pyynnön kiireellistä esittämistä, sisäministeri voi esittää pyynnön, kunnes valtio-
neuvoston yleisistunto ratkaisee asian.

Valtioneuvoston yleisistunto päättää toimenpiteistä Suomen vastaanottaessa raja- ja
merivartiostoasetuksen 42 artiklan mukaista apua kiireellisiä toimia edellyttävässä tilan-
teessa ulkorajalla.

Mitä 1 momentissa säädetään päätöksenteosta, sovelletaan, jollei kansainvälisen avun
antamista ja pyytämistä koskevasta päätöksenteosta annetusta laista (418/2017) muuta
johdu.

15 b §

Eurooppalaisen raja- ja merivartioston pysyvän joukon ja Euroopan raja- ja 
merivartioviraston toimintaan osallistuminen

Sisäministeriö päättää sisäasiainhallinnon viranomaisten vuosittaisesta osallistumisesta
eurooppalaisen raja- ja merivartioston pysyvän joukon toimintaan.

Rajavartiolaitos koordinoi Euroopan yhdennetyn rajaturvallisuuden toimeenpanon
Suomessa ja Suomen osallistumisen Euroopan raja- ja merivartioviraston toimintaan.

Rajavartiolaitos päättää osallistumisestaan Euroopan raja- ja merivartioviraston muu-
hun kuin 1 momentissa tarkoitettuun toimintaan sekä raja- ja merivartiostoasetuksessa tar-
koitetun teknisen tai operatiivisen avun antamisesta ja pyytämisestä toimialallaan.
HE 141/2020
HaVM 22/2020
EV 172/2020
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Rajavartiolaitoksen esikunta on raja- ja merivartiostoasetuksen 13 artiklassa tarkoitettu
kansallinen yhteyspiste ja ylläpitää 21 artiklassa tarkoitettua kansallista koordinointikes-
kusta.

Mitä 3 momentissa säädetään päätöksenteosta, sovelletaan, jollei kansainvälisen avun
antamista ja pyytämistä koskevasta päätöksenteosta annetusta laista muuta johdu.

35 a §

Euroopan raja- ja merivartioviraston koordinoimiin operaatioihin Suomessa osallistuvan 
pysyvän joukon ryhmän jäsenen toimivaltuudet ja oikeus voimakeinojen käyttämiseen

Suomen esittämän pyynnön johdosta tai raja- ja merivartiostoasetuksen 42 artiklan pe-
rusteella Suomeen lähetetyn pysyvän joukon ryhmän jäsenellä on tässä laissa rajavartio-
miehelle säädetty toimivalta suorittaa toimivaltaisen suomalaisen virkamiehen ohjeiden
mukaisesti Schengenin rajasäännöstön mukaisia tehtäviä lukuun ottamatta mainitun sään-
nöstön 14 artiklan mukaista päätöstä evätä maahanpääsy sekä Euroopan unionin jäsenval-
tioiden operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä huolehtivan viraston koordinoiman operatiivi-
sen yhteistyön puitteissa suoritettavaa ulkoisten merirajojen valvontaa koskevista sään-
nöistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 656/2014 mukai-
sia tehtäviä.

Lisäksi 1 momentissa tarkoitetulla pysyvän joukon ryhmän jäsenellä on 35 §:n 1 mo-
mentissa säädetty oikeus voimakeinojen käyttämiseen toimivaltaisen suomalaisen virka-
miehen läsnä ollessa, jos hänen kotijäsenvaltionsa tai Euroopan raja- ja merivartiovirasto
on antanut siihen suostumuksen raja- ja merivartiostoasetuksen 82 artiklan 7 kohdan mu-
kaisesti eikä oikeutta ole rajoitettu mainitun asetuksen 38 artiklassa tarkoitetussa toimin-
tasuunnitelmassa tai 43 artiklassa tarkoitetuissa Suomen antamissa ohjeissa.

35 i §

Rajavartiomiehen toimivaltuudet raja- ja merivartiostoasetuksen mukaisissa tehtävissä

Rajavartiomiehen suorittaessa raja- ja merivartiostoasetuksessa tarkoitettua tehtävää
hänen toimivaltansa määräytyy Suomessa toteutettavaa virkatehtävää koskevien säädös-
ten mukaisesti. Rajavartiomiehen toimivaltuudet eivät kuitenkaan voi ylittää mainitun
asetuksen 82 artiklan 2 kohdan perusteella määräytyviä toimivaltuuksia.

————
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2021.
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