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LAPIN KAUPPAKAMARI    LAUSUNTO 
     23.10.2015 
 
Sisäministeriö 
Rajavartio-osasto 
 
 
Rajanylityspaikoista sekä rajatarkastustehtävien jakamisesta niillä annetun 
valtioneuvoston asetuksen muuttaminen 
 

 
Sisäministeriön rajavartio-osasto on pyytänyt lausuntoa luonnoksesta 
rajanylityspaikoista sekä rajatarkastustehtävien jakamisesta niillä annetun 
valtioneuvoston asetuksen (901/2006) muuttamisesta. Asetukseen ollaan tekemässä 
Rajavartiolaitoksen, poliisin ja Tullin päättämät muutokset lentoliikenteen 
rajatarkastusvastuissa. Lisäksi lentoliikenteen rajanylityspaikat ehdotetaan jaoteltavaksi 
Schengenin rajasäännöstön mukaisesti kansainvälisiin lentoasemiin ja muihinlentopaikkoihin. 
Yksityislennoille sallitut rajanylityspaikat säädettäisiin myös asetuksessa.Asetukseen tehtäisiin 
lisäksi eräitä teknisluonteisia tarkistuksia 

 
Muutokset ovat erittäin merkittäviä Lapin elinkeinoelämän kilpailukyvyn kannalta ja siksi myös 
Lapin kauppakamari antaa kauppakamarilaissa määriteltyjen tehtäviensä mukaisesti 
lausunnon asiassa, vaikka lausuntoa on kauppakamarin toimialueelta pyydetty vain Kemin 
kaupungilta. Samalla kauppakamari lausuu julki ihmettelyn siitä, että erityisesti 
vientiteollisuuden ja matkailun kannalta äärimmäisen tärkeässä asiassa pyydetään lausuntoa 
ainoastaan kunnilta ja eräiltä ammattijärjestöiltä jättäen elinkeinoelämän näkemykset täysin 
vaille huomiota. 

 
Lapin kauppakamari hämmästelee myös sitä, että sisäministeriö on esityksellä samalla eräällä 
tavalla toteuttamassa alkuvuodesta 2015 hyväksyttyä Suomen lentoliikennestrategiaa. Tämä 
liikenne- ja viestintäministeriön laatima strategia on useaan otteeseen kyseenalaistettu siihen 
liittyvien Suomen lentoliikenteen kehitystä kuvaavien arvioiden kanssa, jotka kansainvälisestä 
sekä myös Ruotsin ja Norjan kehityksestä poikkeavalla tavalla kuvataan supistuvaksi eikä 
kasvavaksi. Lentoliikennestrategian hyväksyminen ei tapahtunut laajan poliittisen keskustelun 
tuloksena, vaan ministeriö ilmoitti sen toteuttamisen tapahtuneen huhtikuussa 2012 Kataisen 
hallituksen eduskunnalle antaman liikennepoliittisen selonteon pohjalta. Strategiassa oli myös 
kannatettavia esityksiä, kuten esimerkiksi alueellisten työryhmien asettaminen lentoliikenteen 
kehittämiseen mm. Pohjois-Suomessa. Asetuksen muutos tekisi hyvin suuren osan 
työryhmien työstä turhaksi. Sisäministeriö tekee päätöksiä asoista, jossa niiden 
asiantuntemus ei ole asian tärkeyden kannalta riittävä. 

 
Pääministeri Juha Sipilän hallitus linjasi toimikautensa alussa lähtevänsä liikkeelle uudesta 
tilanteesta, jossa kaikkien aiempien ohjelmien ja strategioiden voimassaolo todetaan 
loppuneeksi. Esitetty asetuksen muutos vaikuttaa suoraan lentoliikenteeseen strategisella 
tasolla eli hallituksen linjauksen mukaisesti sitä tulisi tarkastella uudelleen elinkeinoelämän 
kilpailukykyä parantavan kansainvälisten liikenneyhteyksien kehittämisen merkittävänä osana. 
Asetuksen muutos erikseen haettavine rajanylityslupineen lisää myös byrokratiaa ja vaatii 
lisäresursseja muutenkin ruuhkautuviin lupaprosesseihin. Tämä on myös hallitusohjelman ja 
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hallituksen kärkihankkeisiin kuuluvan normien purkamisen sekä lupaprosessien 
nopeuttamisen ja yksinkertaistamisen kanssa. Lisäksi asetuksen esitetty voimaantulo 
1.1.2016 asian merkittävyys huomioon ottaen käsittämättömän lyhyt. 

 
Nykyjärjestelmä, jossa lentoasemilla on useampia luokituksia, toimii erinomaisesti. Suomen 
pienemmillä kansainvälisillä kentillä viranomaiset ovat jo nyt paikalla vain tarvittaessa. 
Asetuksen haittavaikutukset ovat sen sijaan merkittävät. Esimerkiksi jatkossa Schengen-rajan 
ylittävä Suomen tärkeimpiin vientiteollisuuskeskuksiin kuuluvan Kemi-Tornion lentokentälle  
saapuva lento aiheuttaa aina ylimääräisen lupaprosessin, joka ei kuulu Euroopan unionin 
jäsenmaan kilpailukykyä lisäävään käytäntöön. Globaalin teollisuuden kannalta tärkeät 
yksityislennot nähdään asetustekstissä tilapäisinä, sattumanvaraisina ja viranomaisten 
kannalta jopa ainoastaan kustannuksia tuovina ja muuta toimintaa haittaavina. Suomen 
viennistä lähes 10% tulee Kemi-Tornio- alueen metsä- ja metalliteollisuudesta. Yhä 
kansainvälistyvillä markkinoilla ns. Liikelentojen osuus on kasvussa ja sen muuttuminen Kemi-
Tornion kentällä rajanylitysluvan vaativaksi käytännöksi veisi alueen kilpailukyvyn samalle 
tasolle läheisen Kuolan niemimaan kenttien kanssa. 

 
Lapin matkailun kehitys on ollut viime vuosina lamasta huolimatta positiivista. Erityisesti 
ulkomaisten matkailijoiden määrä on ollut kasvussa jatkuvien huonoista 
lentoliikenneyhteyksistä ja –aikatauluista johtuvista saavutettavuusongelmista huolimatta. 
Varsinkin joulusesonkina ja talviaikana charter-lentojen osuus Lapin lentoliikenteestä on 
huomattava. Jouluna viimeisten kymmenen vuoden aikana chartereiden määrä Lapin kentille 
on vaihdellut 400-600 lennon välillä. Rajantarkastusten muuttaminen asetuksessa esitetyllä 
tavalla vaikeuttaa ja monimutkaistaa näiden todellista vientituloa lisäävien lentojen 
toteuttamista. Myös luokittelu kansainvälisiin lentokenttiin ja ns. Muihin lentopaikkoihin voi 
käytännössä johtaa myös siihen, että Lapin matkailun ulkomaiset yhteistyökumppanit kokevat 
sen palvelun heikentämiseksi sekä jopa turvallisuusriskiksi ohjaten asiakkaansa kilpaileviin 
keskuksiin Pohjois-Ruotsissa ja –Norjassa sekä muulla Arktisella alueella. Matkailun charter-
liikenne koskee myös Kemi-Tornion lentokenttää. 

 
Lapin kauppakamari pitää nyt tehtyä asetuksen muutosesitystä huonosti suunniteltuna ja 
ajoitettuna sekä täysin irrallisena muuhun koko Suomen ja erityisesti Lapin elinkeinoelämän 
kilpailukyvyn kehittämiseen liittyvistä uusista hallitusohjelmaan perustuvista linjauksista. 
Kauppakamari esittää, että sisäministeriö lykkää lausuntokierroksen jälkeen asetuksen 
esittämistä ja sen voimaantulo ajoitetaan paremmin sopivaksi muun lentoliikenteen 
kehittämisen kanssa. Lapin kauppakamari esittää myös valtioneuvostolle, että se ei tee 
kyseistä esitystä asetuksen muuttamiseksi, mikäli sisäministeriö vie sitä eteenpäin nykyisellä 
sisällöllä esitetyssä aikataulussa. 
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