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Laki
rajavartiolain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
kumotaan rajavartiolain (578/2005) 6 luku ja 82 § sekä
muutetaan 1 §:n 2 momentti, 9 ja 10 §, 20 §:n 1 momentti, 77 §:n 3 momentti, 78 §:n

2 momentti ja 84 §,
sellaisina kuin ne ovat, 1 §:n 2 momentti ja 20 §:n 1 momentti laissa 478/2010, 9 §

osaksi laissa 875/2011, 10 § laissa 316/2016, 77 §:n 3 momentti laissa 425/2017 sekä
78 §:n 2 momentti ja 84 § laissa 749/2014, seuraavasti:

1 §

Soveltamisala

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Rajavartiolaitoksen hallinnon, koulutuksen ja tutkimustoiminnan järjestämisestä sekä

rajavartiolaitoksen viroista ja sen virkamiesten erityisistä oikeuksista ja velvollisuuksista
säädetään rajavartiolaitoksen hallinnosta annetussa laissa (577/2005), jäljempänä rajavar-
tiolaitoksen hallintolaki. Henkilötietojen käsittelystä sekä oikeudesta tietojen saamiseen
ja luovuttamiseen rajavartiolaitoksen tehtävissä säädetään tässä laissa, henkilötietojen kä-
sittelystä rajavartiolaitoksessa annetussa laissa (579/2005), meripelastuslaissa
(1145/2001) sekä muualla laissa. Rajavartiolaitoksen tehtävistä rikostorjunnassa sääde-
tään rikostorjunnasta Rajavartiolaitoksessa annetussa laissa (108/2018). Poliisin, Tullin ja
Rajavartiolaitoksen yhteistoiminnasta säädetään myös poliisin, Tullin ja Rajavartiolaitok-
sen yhteistoiminnasta annetussa laissa (687/2009).

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

9 §

Toimenpiteen siirtäminen ja toimenpiteestä luopuminen

Rajavartiomiehellä on oikeus luopua toimenpiteestä, jos sen loppuun saattaminen voisi
johtaa kohtuuttomiin seurauksiin tavoiteltavaan tulokseen nähden.

Rajavartiolaitoksen toimenpidettä pyytäneellä henkilöllä, jonka välitöntä oikeutta asia
koskee, on oikeus saada tieto toimenpiteestä luopumisen perusteesta.

10 §

Tullitehtävässä, poliisitehtävässä ja esitutkintatehtävässä noudatettavat yleiset 
periaatteet

Poliisitehtävissä noudatetaan poliisilaissa (872/2011) ja muussa poliisin tehtäviä kos-
kevassa laissa säädettyjä periaatteita. Tullitehtävissä noudatetaan tullilaissa (304/2016),
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rikostorjunnasta Tullissa annetussa laissa (623/2015) ja muussa tullivalvontaa koskevassa
laissa säädettyjä periaatteita. Esitutkintatehtävissä noudatetaan esitutkintalaissa
(805/2011), pakkokeinolaissa (806/2011), rikostorjunnasta Rajavartiolaitoksessa annetus-
sa laissa ja muussa esitutkintaviranomaisen tehtäviä koskevassa laissa säädettyjä periaat-
teita.

20 §

Yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitäminen rajanylityspaikalla

Rajavartiolaitos valvoo kuljettajien ajokuntoisuutta ja ajoneuvojen liikennekelpoisuutta
sekä tieliikennelain (267/1981) säännösten noudattamista rajanylityspaikalla. Rajavartio-
laitos huolehtii yleisen järjestyksen ja turvallisuuden muustakin ylläpitämisestä rajanyli-
tyspaikalla silloin, kun poliisi on estynyt sitä tekemästä.

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

77 §

Rajavartiolaitoksen antama virka-apu ja tuki

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Virka-avun antamisesta päättää hallintoyksikön päällikkö tai hallintoyksikössä tähän

tehtävään kirjallisesti määrätty vähintään luutnantin arvoinen rajavartiomies. Suomen
alueen ulkopuolella annettavasta tuesta päättää rajavartiolaitoksen päällikkö. Jos kyse on
sisäisen turvallisuuden kannalta erityisen merkittävästä tuesta Suomen alueen ulkopuolel-
la, asiasta päättää sisäministeriö. Päätöksenteosta kansainvälisen avun antamisessa ja pyy-
tämisessä säädetään lisäksi kansainvälisen avun antamista ja pyytämistä koskevasta pää-
töksenteosta annetussa laissa.

78 §

Rajavartiolaitokselle annettava virka-apu

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Virka-avun pyytämisestä päättää hallintoyksikön päällikkö tai hallintoyksikössä tähän

tehtävään kirjallisesti määrätty vähintään luutnantin arvoinen rajavartiomies.

84 §

Tarkemmat säännökset

Valtioneuvoston asetuksella annetaan tarkemmat säännökset:
1) 36 §:n 3 momentissa, 37 §:ssä ja 71 §:n 2 momentissa tarkoitetusta henkilön kiin-

niottamisesta samoin kuin 28, 59, 66, 66 a ja 69 §:ssä tarkoitetusta omaisuuden haltuun
ottamisesta sekä 28 a §:ssä tarkoitetusta henkilöntarkastusta koskevasta toimenpiteestä
laadittavasta pöytäkirjasta tai tehtävästä muusta merkinnästä;

2) rajavartiomiehen varustamisesta voimankäyttö- ja suojavälineillä sekä tarvittaessa
rajavartiomiehen muusta varustuksesta;

3) tarvittaessa tässä laissa säädetyn lupa- tai ilmoitusasian käsittelemisestä sekä luvan
hakemisessa ja ilmoituksen tekemisessä noudatettavasta menettelystä.

Sisäministeriön asetuksella annetaan tarkemmat säännökset:
1) menettelystä haltuun otetun omaisuuden säilyttämisessä;
2) menettelystä kulkuneuvon pysäyttämisessä ja voimakeinojen käyttämisessä;
3) eläimen kiinniottamisesta, säilyttämisestä ja lopettamisesta;
4) tarvittaessa kieltotauluista ja muista merkeistä, joilla voidaan merkitä Rajavartiolai-

toksen 71 §:ssä tarkoitetut kohteet ja harjoitukset sekä 7 luvussa tarkoitettu rajavyöhyke;
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5) tarvittaessa Rajavartiolaitoksen kohteita tai aluetta koskevien turvatarkastustoimen-
piteiden teknisistä menettelytavoista ja turvatarkastuksen käytännön järjestämisestä;

6) tarvittaessa 77 a §:n mukaista virka-apua koskevan pyynnön sisällöstä.
————

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 2018.
Rajavartiolaitoksesta annetun valtioneuvoston asetuksen (651/2005) 49 § ja Rajavarti-

olaitoksen kieltonauhoista ja muista kieltomerkeistä annettu sisäministeriön asetus
(609/2016) jäävät voimaan.

Helsingissä 30 päivänä tammikuuta 2018

Tasavallan Presidentti

 Sauli Niinistö

Sisäministeri Paula Risikko
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