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Rajoja turvaamassa  
Markus Heiskanen (2015) 

Valtioiden tulee huolehtia omien alueidensa turvallisuudesta. Turvallisuus alkaa valtioiden 
rajoilta. Rajaturvallisuudesta huolehtiminen pitää sisällään paljon erilaisia tehtäviä, joita ovat 
esimerkiksi rajavalvonta ja rikostorjunta. Suomessa rajaturvallisuudesta vastaa Rajavartiolaitos, joka 
tekee tiivistä yhteistyötä muun muassa poliisin, tullin, Suomen naapurivaltioiden ja Euroopan unionin 
kanssa. Unionin jäsenvaltiot ovat yhdenmukaistaneet rajavalvontaa koskevan lainsäädäntönsä ja 
kehittäneet yhteisen mallin ulkorajojensa valvontaan.  
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1. Mitä on rajaturvallisuus? 

Rajaturvallisuudella tarkoitetaan rajoihin liittyvää turvattomuutta ja toimenpiteitä sen hallitsemiseksi [1]. 
Käytännössä rajaturvallisuus pitää sisällään monta eri asiaa. Viranomaiset huolehtivat rajavalvonnasta ja 
rajatarkastuksista. He varmistavat, että rajanylityspaikoilla säilyy hyvä järjestys ja että ihmiset voivat 
ylittää rajan turvallisesti. Heidän tehtävänään on myös säilyttää raja-alueet rauhallisina ja torjua rajat 
ylittävää rikollisuutta, kuten huumeiden, aseiden ja varastetun tavaran salakuljetusta, ihmiskauppaa ja 
ihmisten salakuljetusta. 

2. Rajavartiolaitos turvaa Suomen rajoja 

Jokaisessa maassa rajaturvallisuudesta huolehtivat turvallisuusviranomaiset. Suomessa rajaturvallisuudesta 
vastaa Rajavartiolaitos. Rajavartiolaitos kuuluu sisäministeriön alaisuuteen. Rajavartiolaitos valvoo Suomen 
maa- ja merirajoja sekä huolehtii rajatarkastuksista rajanylityspaikoilla, lentoasemilla ja satamissa. Rajat 
ylittävän rikollisuuden torjunta eli rikostorjunta on keskeinen osa Rajavartiolaitoksen toimintaa. 

Rajavartiolaitokselle kuuluu myös erilaisia Suomen sisäisen turvallisuuden lainvalvontatehtäviä, kuten 
maastoliikenteen (esimerkiksi moottorikelkkailun), vesiliikenteen sekä metsästyksen ja kalastuksen 
valvontaa. Rajavartiolaitos onkin Suomen harvaan asuttujen raja-alueiden yleisviranomainen. Yhteistyössä 
poliisin kanssa Rajavartiolaitos pitää yllä yleistä järjestystä ja turvallisuutta sekä huolehtii avun tarpeessa 
olevien henkilöiden auttamisesta niin merellä kuin harvaan asutuilla alueilla. 

Rajavartiolaitos johtaa lisäksi Suomen meripelastuspalvelua. Rajavartiolaitoksen laivat, veneet ja ilma-
alukset etsivät ja auttavat merihätään joutuneita henkilöitä. Sodan aikana rajavartiolaitos ottaa osaa Suomen 
sotilaalliseen maanpuolustukseen ja turvaa Suomen rajoja mahdollisen kriisin aikana. 
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3. Yhteistyö on tärkeää rajavalvonnassa 

Rajaturvallisuudesta huolehtiminen on vaativa tehtävä, jota Rajavartiolaitos tekee yhteistyössä kotimaisten ja 
ulkomaisten viranomaisten kanssa. Suomessa poliisin, tullin ja rajavartiolaitoksen välinen PTR-yhteistyö on 
tärkeää niin rajavalvonnan kuin rikostorjunnan kannalta. 

Tietoja vaihdetaan ja yhteistyötä tehdään myös naapurimaiden turvallisuusviranomaisten kanssa. 
Rajavartiolaitoksella on kiinteät suhteet EU:n eri jäsenmaihin, naapurimaihin (erityisesti Venäjään) sekä 
moniin kolmansiin maihin (esimerkiksi Kiinaan). Rajavartiolaitos on sijoittanut maihin yhdyshenkilöitä, 
jotka avustavat rajat ylittävän rikollisuuden torjunnassa. 

4. Euroopan unionissa rajaturvallisuudesta huolehditaan yhteisen mallin mukaan 

EU:n alueella ihmiset voivat liikkua vapaasti maasta toiseen ilman rajatarkastuksia. Tämän vapaan 
liikkuvuuden vastapainoksi EU valvoo ulkorajojaan tehokkaasti. EU:n jäsenmaat huolehtivat niille 
kuuluvien ulkorajojen valvonnasta. Esimerkiksi Suomi valvoo Suomen ja Venäjän välistä rajaa. 

Rajavalvontaa koskeva lainsäädäntö on yhdenmukaistettu EU:ssa. EU:lle on perustettu yhteinen 
rajavalvontavirasto Frontex. Se vastaa jäsenmaiden rajavalvonnan yhteensovittamisesta, kuten yhteisten 
rajavalvontaoperaatioiden järjestämisestä. 

EU:n ulkorajojen valvota perustuu rajaturvallisuusmalliin [2], jonka mukaan rajoihin liittyviä uhkia 
torjutaan neljällä eri ”turvallisuuskehällä”. Rajaturvallisuudesta huolehtiminen alkaa kolmansista maista, 
joista ihmiset aloittavat matkansa EU:n alueelle (ensimmäinen turvallisuuskehä). Matkustaakseen EU:n 
alueelle henkilöt tarvitsevat passin lisäksi viisumin eli maahantuloluvan. Viisuminhakuprosessin aikana 
viranomaiset EU-maiden konsulaateissa tutkivat henkilön maahantuloedellytykset. Saadakseen viisumin 
henkilöllä tulee olla hyväksyttävä syy matkaan. Henkilö ei saa myöskään vaarantaa EU:n sisäistä 
turvallisuutta, yleistä järjestystä, kansanterveyttä tai kansainvälisiä suhteita. Näitä seikkoja arvioidaan niiden 
tietojen perustella, joita henkilöstä on turvallisuusviranomaisten rekistereissä. 

Rajaturvallisuusmallin toinen turvallisuuskehä tarkoittaa yhteistyötä rajaturvallisuutta ylläpitävien 
viranomaisten kesken. Esimerkkinä voidaan mainita Frontexin koordinoimat laajat rajavalvontaoperaatiot 
laittoman maahanmuuton hillitsemiseksi maa- ja merirajoilla. Operaatioihin on osallistunut kymmeniä eri 
viranomaisia lukuisista EU:n jäsenmaista. Myös Suomi on lähettänyt henkilöstöä, koiria, 
rajavalvontavälineistöä sekä ilma-aluksia näihin operaatioihin. Yhteistyötä tehdään lisäksi kolmansien 
maiden viranomaisten kanssa. 

Rajatarkastukset EU:n ulkorajoilla (maarajoilla, lentoasemilla ja satamissa) sekä rajojen valvonta 
rajanylityspaikkojen välisellä alueella muodostavat rajaturvallisuusmallin kolmannen kehän. Kaikki rajan 
ylittävät henkilöt tarkastetaan. Tarkastuksessa kiinnitetään huomiota matkustusasiakirjan aitouteen ja 
mahdollisiin viitteisiin asiakirjaväärennöksistä. Maahantulotarkastuksessa selvitetään myös matkan tarkoitus 
sekä henkilön varallisuus. Henkilöllä tulee olla riittävät rahavarat maassa oleskeluun sekä paluumatkaan. 
Kolmansien maiden henkilöille tehdään perusteellinen maahantulotarkastus ja EU-kansalaisille 
vähimmäistarkastus. 

EU:n rajaturvallisuusmallin mukainen toiminta ei pääty EU:n ulkorajoille. Kun rajatarkastukset EU:n 
sisärajoilta poistettiin, luotiin mekanismi korvaavista toimista, joilla sisäistä turvallisuutta pidetään yllä 
(neljäs turvallisuuskehä). Yksi tällainen toimi on rajatarkastusten tilapäinen palauttaminen kansallisen 
turvallisuuden nimissä. EU-maat ovat palauttaneet sisärajatarkastuksia esimerkiksi merkittävien 
kansainvälisten tapahtumien, kuten urheilukilpailujen ja kansainvälisten kokousten yhteydessä. Suomi otti 
käyttöön sisärajatarkastukset, kun Helsingissä pidettiin yleisurheilun maailmanmestaruuskilpailut vuonna 
2005. Viro palautti sisärajatarkastukset syksyllä 2014 neljän päivän ajaksi, kun Yhdysvaltain presidentti 
Barack Obama teki valtiovierailun Viroon. 
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Keskeiset käsitteet: 
 
rajaturvallisuus = Rajoihin liittyvää turvattomuutta ja toimenpiteitä tämän turvattomuuden hallitsemiseksi. 
 
rajavalvonta = Rajalla tehtäviä toimenpiteitä sen varmistamiseksi, että henkilöiden rajanylitykset tapahtuvat 
säädetyssä järjestyksessä eli lain mukaisesti. Lisäksi rajavalvonnan tehtävänä on varmistaa, että henkilöt 
eivät kierrä rajatarkastuksia esimerkiksi yrittämällä tulla laittomasti maahan rajanylityspaikan ulkopuolelta. 
 
rajatarkastus = Rajanylityspaikalla tehtäviä tarkastuksia, joiden tarkoituksena on varmistaa, että henkilöt ja 
heidän kulkuneuvonsa sekä heidän hallussaan olevat esineet voidaan päästää jäsenvaltioiden alueelle tai 
sieltä pois.  
 
rajanylityspaikka = Ulkorajojen ylitykseen tarkoitettu paikka. Nämä paikat on säädetty kansallisessa 
lainsäädännössä. Rajanylityspaikat voivat olla joko kansainvälisiä rajanylityspaikkoja tai tilapäisiä 
rajanylityspaikkoja. 
 
raja-alueet = Valtion rajan läheisiä alueita. Raja-alueita ei ole tarkkaan määritetty. Yleensä niillä 
tarkoitetaan muutaman kymmenen kilometrin etäisyydelle valtion rajasta ulottuvia alueita. 
 
ihmiskauppa = Ihmiskauppa on toisen ihmisen hyväksikäyttötarkoituksessa tapahtuvaa värväystä, 
kuljettamista, kätkemistä ja/tai vastaanottamista, johon liittyy uhkaamista, pakottamista, orjuuttamista tai 
harhaanjohtamista. 
 
ihmisten salakuljetus = Ihmisten salakuljetus tarkoittaa ihmisten laitonta kuljettamista maasta toiseen. 
 
turvallisuusviranomainen = Poliisi-, tulli-, rajavartio- ja sotilasviranomainen. Joskus 
turvallisuusviranomaisiksi luetaan myös maahanmuutto-, pelastus- ja vankeinhoitoviranomaiset. 
 
rikostorjunta = Viranomaistoimenpiteiden kokonaisuutta, joiden tarkoituksena on torjua rikollisuutta. 
Rikostorjunnalla tarkoitetaan rikosten ennalta estämistä, paljastamista, tutkimista ja syyteharkintaa. 
 
sisäinen turvallisuus = Sellainen yhteiskunnan tila, jossa jokainen voi nauttia oikeuksista ja vapauksista 
ilman rikollisuudesta, häiriöistä ja onnettomuuksista tai maailmantilanteesta johtuvaa pelkoa ja 
turvattomuutta. 
 
lainvalvontatehtävä = Lainvalvontatehtävät ovat sellaisia tehtäviä, jotka kuuluvat vain viranomaisille. Tämä 
siksi, että lainvalvontatehtävät edellyttävät erityisiä toimivaltuuksia (esimerkiksi kiinniotto, pidätys, 
rajatarkastus) ja koulutusta. Lainvalvontatehtävät perustuvat lakiin.  
 
PTR-yhteistyö = PTR-yhteistyö tarkoittaa poliisin, tullin ja rajavartiolaitoksen välistä viranomaisyhteistyötä. 
 
vapaa liikkuvuus = EU:n jäsenmaiden kansalaisten oikeutta matkustaa vapaasti jäsenmaasta toiseen ilman, 
että henkilöön kohdistetaan rajatarkastuksia EU:n sisärajoilla eli EU:n jäsenmaiden välisillä rajoilla. 
 
ulkoraja = Euroopan Unionin jäsenvaltioiden rajoja (maarajoja, järvi-, joki- ja merirajoja sekä lentoasemia 
ja satamia), jotka eivät ole EU-maiden välisiä rajoja eli sisärajoja. EU:n ulkorajan naapurina on ns. kolmas 
maa. 
 
viisumi = Kohdemaan viranomaisen antama suositus rajaviranomaiselle päästää viisuminhaltija rajan yli. 
 
maahantuloedellytykset = Maahantuloedellytykset tarkoittavat henkilön edellytyksiä tulla maahan. 
Henkilöllä tulee olla asianmukainen syy maahantuloon (esim. matkailu, työ, opiskelu), tarpeelliset 
matkustusasiakirjat (passi/henkilökortti, viisumi sekä mahdollisesti myös työ- ja oleskeluluvat) sekä riittävät 
rahavarat matkustamiseen ja matkan aikaiseen toimeentuloon. Henkilö ei saa myöskään aiheuttaa uhkaa 
EU:n sisäiselle turvallisuudelle, yleiselle järjestykselle, kansanterveydelle tai kansainvälisille suhteille. 
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perusteellinen maahantulotarkastus = Tarkastus, joka tehdään kolmansien maiden kansalaisille. 
Maahantulotarkastuksessa selvitetään maahantuloedellytykset sekä tarkistetaan matkustusasiakirjojen aitous 
mahdollisten väärennösten paljastamiseksi. Maahantulotarkastuksessa tarkastetaan myös kolmannen maan 
kansalaisen kulkuneuvo ja hänen mukanaan olevat tavarat. 
 
vähimmäistarkastus = Rajatarkastus, joka tehdään EU-kansalaisille (EU:n jäsenmaiden kansalaisille). 
Tarkastus on suppeampi kuin perusteellinen maahantulotarkastus. Vähimmäistarkastuksessa selvitetään rajan 
ylittävän henkilön henkilöllisyys sekä varmistetaan hänen hallussaan olevan matkustusasiakirjan aitous 
mahdollisten väärennösten varalta. 
 
sisäraja = EU:n jäsenvaltioiden välisiä maarajoja, joki- ja järvirajat mukaan luettuina. Sisärajat tarkoittavat 
myös EU:n jäsenvaltioiden välisiä lentoasemia sisäisten lentojen osalta sekä jäsenvaltioiden satamia 
säännöllisen lauttaliikenteen osalta. 
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