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Rajatarkastukset 
maaulkorajoilla ja 
perusoikeudet

Nämä ohjeet on 
tarkoitettu EU:n 
jäsenvaltioiden 
operatiivisella tasolla 
työskentelevälle 
rajavalvonta
henkilöstölle. 
Niiden tarkoituksena 
on auttaa sitä 
toteuttamaan 
päivittäisessä 
työssään Schengenin 
rajasäännöstön 
(asetus (EU) 
2016/399) ja siihen 
liittyvän EU:n 
lainsäädännön 
perusoikeuksia 
koskevia takeita.

Ohjeissa esitetään kymmenen kehotusta, 
jotka keskittyvät viiteen keskeiseen alaan:

 → kaikkien ihmisarvoinen kohtelu
 → haavoittuvassa asemassa olevien 
henkilöiden tunnistaminen ja ohjaaminen 
eteenpäin

 → oikeusperustan sekä tarpeellisuuden 
ja oikeasuhteisuuden periaatteiden 
kunnioittaminen voimankäytön 
yhteydessä

 → suojatoimien soveltaminen, kun ihmisiä 
pidätetään rajoilla, ja

 → menettelytakeiden noudattaminen ja 
henkilötietojen suojaaminen.

Mikään näissä ohjeissa ei rajoita tai 
vaikuta kielteisesti sovellettaviin 
perusoikeusnormeihin ja -takeisiin.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0399
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0399


 ↘ 1.  
KOHTELE JOKAISTA IHMISARVOISESTI 
SEKÄ AMMATTIMAISESTI JA 
KUNNIOITTAVASTI

1.1  
Tutustu perusilmaisuihin  
maarajaa lähestyvien tai 
sen ylittävien henkilöiden 
yleisimmillä kielillä.

1.2  
Käytä helppotajuisia 
viestintävälineitä  
(lehtisiä, julisteita tai 
tietoteknisiä välineitä) 
matkustajille tiedottamiseen 
rajatarkastusten luonteesta 
ja tarkoituksesta.

1.3  
Aseta tiedot valitusten 
tekemisestä  
ja varsinaiset valituslomakkeet 
– myös lapsiystävälliset 
versiot – näkyville paikoille.

1.4  
Vastaa kysymyksiin  
tosiasioihin perustuvalla 
ja kohteliaalla tavalla.

1.5  
Anna ensiapua ja ohjaa 
kiireellisen terveydenhuollon 
tarpeessa olevat 
henkilöt asianmukaisiin 
sairaanhoitopalveluihin.  
Tutustu rajoilla sovellettaviin 
WHO:n kansainvälisen 
terveyssäännöstön 
asiaankuuluviin osiin (osa IV). 
Käytä henkilöstölle tarjottuja 
suojavarusteita ja pysy ajan 
tasalla asiaa koskevista 
kansanterveyssuosituksista.

1.6  
Ota huomioon  
henkilön ikä, sukupuoli 
ja kulttuuri.

1.7  
Rajoita puuttumista henkilön 
yksityisyyteen –  
esimerkiksi henkilökohtaisten 
tavaroiden tarkastamisen 
yhteydessä – siihen, mikä on 
välttämätöntä ja oikeasuhteista 
rajavalvonnan tavoitteeseen 
ja luonteeseen nähden.

https://www.who.int/ihr/publications/9789241596664/en/
https://www.who.int/ihr/publications/9789241596664/en/


1.8  
Kiinnitä erityistä huomiota 
haavoittuvassa asemassa 
oleviin henkilöihin.  
Sopeuta käyttäytymistäsi 
vuorovaikutuksessa sellaisten 
henkilöiden kanssa, joilla 
voi olla erityistarpeita (esim. 
lapset, ihmiskaupan tai 
muiden väkivaltarikosten 
uhrit, raskaana olevat naiset, 
sairauksista kärsivät henkilöt, 
vammaiset jne.). Huomaa, 
että jotkut henkilöt saattavat 
olla traumatisoituneita. 
Epävarmoissa tapauksissa 
käytä EASOn välinettä 
sellaisten henkilöiden 
tunnistamiseen, joilla 
on erityistarpeita.

1.9  
Ilmoita maahantuloa 
varten varattuihin tiloihin 
tai poliisiasemien tiloihin 
sijoitetuille henkilöille heidän 
oikeuksistaan ja heihin 
sovellettavasta menettelystä.  
Tee tämä viipymättä sekä 
suullisesti että kirjallisesti 
kielellä, jota he ymmärtävät. 
Tutustu huolellisesti 
Euroopan kidutuksen 
vastaisen komitean (CPT) 
maahanmuuttovankeutta 
koskevaan tiedotteeseen, 
jossa kerrotaan suojatoimista 
ja aineellisista edellytyksistä, 
joita on noudatettava.

1.10  
Työskennelkää 
mahdollisuuksien mukaan 
niin, että työvuoroissa on 
sekä mies- että naispuolisia 
työntekijöitä,  
sillä se helpottaa 
sukupuolisensitiivistä 
lähestymistapaa.

Asiaan liittyvät oikeudelliset lähteet: Perusoikeuskirjan 
1 artikla; Schengenin rajasäännöstön johdanto-osan 7 kappale, 
2 artiklan 21 kohta ja 7 artikla; eurooppalaisesta raja- ja 
merivartiostosta annetun asetuksen 3 artiklan 1 kohdan a alakohta; 
ihmiskaupan vastaisen direktiivin johdanto-osan 3 kappale; 
palauttamisdirektiivin 15–17 artikla; Schengenin käsikirja, s. 
14, 16–17, 5.6 (lasten tarkastukset) ja liite VII.6 (erityissäännöt); 
Euroopan ihmisoikeussopimuksen 5 artiklan 1 kohdan f alakohta ja 2 
kohta; CPT:n maahanmuuttovankeutta koskevat standardit; WHO:n 
kansainvälinen terveyssäännöstö, osa IV; CJEU, Zakaria (C-23/12), 
17. tammikuuta 2013; Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen 
oikeuskäytäntö vapaudenmenetyksestä.

https://ipsn.easo.europa.eu/ipsn-tool
https://ipsn.easo.europa.eu/ipsn-tool
https://ipsn.easo.europa.eu/ipsn-tool
https://ipsn.easo.europa.eu/ipsn-tool
https://www.coe.int/en/web/cpt/immigration-detention
https://www.coe.int/en/web/cpt/immigration-detention
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0399
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/1896/oj
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/1896/oj
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX%3A32011L0036
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32008L0115
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/e-library/documents/policies/borders-and-visas/schengen/docs/c2019-7131-annex.pdf
https://www.coe.int/en/web/cpt/standards#immigration
https://www.who.int/ihr/publications/9789241596664/en/
https://www.who.int/ihr/publications/9789241596664/en/
https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_5_ENG.pdf
https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_5_ENG.pdf


 ↘2.  
ÄLÄ KÄYTÄ VOIMAA ÄLÄKÄ 
TAKAVARIKOI OMAISUUTTA, 
ELLEI SE OLE VÄLTTÄMÄTÖNTÄ, 
OIKEASUHTEISTA JA PERUSTELTUA 
KANSALLISEN, EU:N JA 
KANSAINVÄLISEN OIKEUDEN 
NOJALLA OIKEUTETUN TAVOITTEEN 
SAAVUTTAMISEKSI

2.1  
Huomaa, että voimankäytöllä 
voi olla erilaisia muotoja.  
Niihin kuuluu käsien ja kehon 
käyttö, rajoittamisvälineiden 
käyttö, aseiden, myös 
ampuma-aseiden, käyttö 
sekä palvelukoirien tai 
-välineiden käyttö.

2.2  
Pyri kaikin kohtuullisin 
keinoin ratkaisemaan tilanne 
ensin väkivallattomilla 
keinoilla,  
kuten taivuttelemalla, 
neuvottelemalla tai 
sovittelemalla.

2.3  
Toteuta kaikki tarvittavat 
toimenpiteet  
loukkaantumis- ja 
vahingoittumisvaaran 
minimoimiseksi.



2.4  
Noudata voimankäyttöä ja 
aseita koskevia sääntöjä, 
erityisesti tarpeellisuus-, 
suhteellisuus- ja 
varovaisuusperiaatetta.  
Tiettyjen aseiden ja välineiden 
käytön osalta lue huolellisesti 
eurooppalaisesta raja ja 
merivartiostosta annetun 
asetuksen (asetus (EU) 
2019/1896) liitteessä V 
olevat ohjeet säännöistä, 
jotka koskevat Frontexin 
henkilöstösääntöjen alaisen 
henkilöstön voimankäyttöä.

2.5  
Jos henkilöt haluavat valittaa, 
kerro heille, miten se 
tehdään.  
Rekisteröi saamasi 
valitukset vakiintuneen 
menettelyn mukaisesti.

2.6  
Pidä kirjaa kaikista 
käytetyistä 
voimankäyttötapahtumista 
ja kaikista takavarikoiduista 
esineistä, niiden 
takavarikoinnin syistä ja 
oikeusperustasta  
(esim. todisteet 
rikosoikeudellisissa 
menettelyissä, vaaralliset 
esineet tai muut syyt) 
sekä niihin sovelletuista 
jatkomenettelyistä.

Asiaan liittyvät oikeudelliset lähteet: Perusoikeuskirjan 3–4 ja 
17 artikla; Schengenin rajasäännöstö, liite II (tietojen kirjaaminen); 
eurooppalaisesta raja- ja merivartiostosta annetun asetuksen liite 
V (sovelletaan virallisesti ainoastaan Frontexin henkilöstösääntöjen 
alaisen henkilöstön jäseniin); ihmisoikeussopimuksen 2–3 artikla 
ja Euroopan ihmisoikeussopimuksen ensimmäisen lisäpöytäkirjan 
1 artikla, Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen 2–3 ja 8 artiklaa 
koskeva oikeuskäytäntö; Yhdistyneiden kansakuntien (YK) 
perusperiaatteet lainvalvontaviranomaisten voiman- ja ampuma-
aseiden käytöstä; lainvalvontaviranomaisia koskevat YK:n 
käytännesäännöt.

https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/1896/oj
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/1896/oj
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/1896/oj
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0399
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/1896/oj
https://echr.coe.int/Documents/Guide_Immigration_ENG.pdf
https://echr.coe.int/Documents/Guide_Immigration_ENG.pdf
https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/useofforceandfirearms.aspx
https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/useofforceandfirearms.aspx
https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/LawEnforcementOfficials.aspx
https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/LawEnforcementOfficials.aspx


 ↘ 3.  
KIINNITÄ HUOMIOTA 
PERUSOIKEUKSIIN LIITTYVIIN 
RISKEIHIN TEHDESSÄSI YHTEISTYÖTÄ 
RAJANAAPUREINA OLEVIEN 
KOLMANSIEN MAIDEN KANSSA

3.1  
Huomaa, että henkilötietojen 
jakamiselle kolmansien 
maiden kanssa on tiukat 
rajoitukset.  
Varmista ennen tietojen 
jakamista, että noudatat 
kaikkia EU:n lainsäädäntöä ja 
pakolaisten suojelua koskevia 
vaatimuksia, jotka esitetään 
tietosuojakäytännössämme.

3.2  
Ota selvää,  
miten rajanaapureina 
olevien kolmansien maiden 
viranomaiset kohtelevat 
lähellä EU:n ulkorajaa 
pysäyttämiään ihmisiä.

3.3  
Jos olet vastuussa 
operatiivisten tietojen 
välittämisestä rajanaapureina 
oleville kolmansille maille,  
ennen kuin niitä pyydetään 
pysäyttämään henkilöitä, 
jotka lähestyvät EU:n 
ulkorajaa rajanylityspaikan 
ulkopuolella, varmista, että 
he eivät joudu pysäyttämisen 
jälkeen kärsimään 
pahoinpitelystä, vainosta tai 
muusta vakavasta haitasta.



3.4  
Jos raja on aidattu,  
ilmoita aidalle saapuville 
ja turvapaikkaa haluaville 
kolmansien maiden 
kansalaisille, miten he voivat 
päästä paikkaan, josta he 
voivat fyysisesti hakea 
turvapaikkaa turvallisesti. 
Harkitse myös kirjallisten 
merkkien käyttöä.

Asiaan liittyvät 
oikeudelliset lähteet: 
Perusoikeuskirjan 4 ja 
18 artikla; Schengenin 
rajasäännöstön 3–4 artikla 
luettuna yhdessä 13 
artiklan kanssa; Euroopan 
ihmisoikeustuomioistuin, N.T. ja 
N.D. v. Espanja, 13. helmikuuta 
2020.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0399
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0399


 ↘4.  
TUNNISTA TURVAPAIKANHAKIJAT JA 
SUOJELE HEITÄ KÄÄNNYTTÄMISELTÄ

4.1  
Tulkitse kolmannen maan 
kansalaisen ilmaisema pelko 
tai vaara joutua kärsimään 
vakavaa haittaa tai vainoa,  
jos hänet palautetaan, 
toiveeksi hakea 
kansainvälistä suojelua.

4.2  
Muista, että kuka tahansa voi 
olla kansainvälisen suojelun 
tarpeessa kansalaisuudesta, 
iästä tai ulkonäöstä 
riippumatta.  
Sinun tehtävänäsi ei 
ole päättää, tarvitseeko 
kolmannen maan kansalainen 
turvapaikkaa vai ei.

4.3  
Etsi ennakoivasti viitteitä 
siitä, että kolmannen maan 
kansalainen saattaa haluta 
hakea turvapaikkaa,  
kuten on kuvattu Euroopan 
turvapaikka-asioiden 
tukiviraston ja Frontexin 
ensimmäisen kontaktin 
viranomaisille suunnatuissa 
käytännön työkaluissa 
turvapaikkamenettelyyn 
pääsystä. Kiinnitä huomiota 
siihen, kuka henkilö on ja mitä 
hän sanoo, mutta myös siihen, 
mitä havaitset. Pidä ohjeiden 
taskukirjaversio mukanasi.

https://www.easo.europa.eu/accesstoprocedure
https://www.easo.europa.eu/accesstoprocedure


4.4  
Kun kolmannen maan 
kansalainen haluaa hakea 
kansainvälistä suojelua, anna 
tietoa siitä, miten hän voi 
hakea turvapaikkaa,  
kielellä, jota hän ymmärtää tai 
jota hänen voidaan kohtuudella 
olettaa ymmärtävän. 
Käytä kuvamerkkejä, 
erityisesti lapsille.

4.5  
Jos kolmannen maan 
kansalainen ilmoittaa 
haluavansa hakea 
turvapaikkaa,  
ohjaa hänet rekisteröinnistä 
vastaavien viranomaisten 
puoleen tai, jos rekisteröinti 
kuuluu sinun vastuullesi, 
rekisteröi hakemus 
noudattaen ehdotonta 
luottamuksellisuutta.

4.6  
Älä palauta kolmansien 
maiden kansalaisia, jotka 
ovat ilmoittaneet haluavansa 
hakea turvapaikkaa.  
Tunnista mahdolliset 
erityistarpeet ja ohjaa henkilö 
tukea antaville toimijoille.

Asiaan liittyvät 
oikeudelliset lähteet: Perus-
oikeuskirjan 18-19 artikla; 
vuoden 1951 pakolaisten 
oikeusasemaa koskeva 
Geneven yleissopimus; Schen-
genin rajasäännöstön 3–4 
artikla; turvapaikkamenet-
telydirektiivin 6 ja 8 artikla; 
aseman määrittelyä koskevan 
direktiivin 2 artiklan d ja f 
kohta; Schengenin käsikirjan 
toinen osa – 12.1 ja 12.2 kohta 
(turvapaikanhakijat), Euroopan 
ihmisoikeustuomioistuin, M.A. 
ym. v. Liettua, 11.12.2018.

https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/statusofrefugees.aspx
https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/statusofrefugees.aspx
https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/statusofrefugees.aspx
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0399
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0399
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/ALL/?uri=celex%3A32013L0032
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/ALL/?uri=celex%3A32013L0032
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32011L0095
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32011L0095
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/e-library/documents/policies/borders-and-visas/schengen/docs/c2019-7131-annex.pdf


 ↘ 5.  
RIKOKSEN UHRIEN SUOJELU

5.1  
Tiedosta ihmiskauppaan 
liittyvät riski-indikaattorit  
ja päivitä tietojasi 
säännöllisesti.

5.2  
Jos on viitteitä ihmiskaupasta, 
on ryhdyttävä välittömästi 
toimiin oletetun uhrin 
tai oletettujen uhrien 
suojelemiseksi ja erotettava 
heidät epäillystä ihmiskaupan 
harjoittajasta.  
Ota huomioon, että myös 
ihmiskaupan uhrit voivat 
hakea turvapaikkaa.

5.3  
Ohjaa ihmiskaupan 
oletetut uhrit avustus- ja 
tukipalveluihin.  
Avun ja tuen ehtona ei 
saa olla uhrin halukkuus 
tehdä yhteistyötä 
oikeusjärjestelmän kanssa.

5.4  
Tarkkaile muiden 
väkivaltarikosten, myös 
sukupuoleen perustuvan 
väkivallan, uhreja.  
Anna uhreille apua ja tukea 
yhteistyössä asiaankuuluvien 
tukijärjestöjen kanssa.

5.5  
Säilytä mahdolliset 
todisteet rikoksista.

Asiaan liittyvät 
oikeudelliset lähteet: 
Perusoikeuskirjan 5 artikla; 
Schengenin rajasäännöstön 
johdanto-osan 6 kappale ja 16 
artikla; https://eurlex.europa.
eu/eli/reg/2019/1896/oj 
eurooppalaisesta raja- ja 
merivartiostosta annetun 
asetuksen 3 artiklan 1 kohdan 
a alakohta ja 2 kohta; 
ihmiskaupan vastaisen 
direktiivin 11 artikla; Euroopan 
neuvoston Istanbulin 
yleissopimuksen IV ja VII luku; 
YK:n salakuljetuksen 
vastainen pöytäkirja.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0399
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/1896/oj
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/1896/oj
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX%3A32011L0036
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX%3A32011L0036
https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/rms/090000168008482e
https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/rms/090000168008482e
https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/rms/090000168008482e
https://www.unodc.org/unodc/en/organized-crime/intro/UNTOC.html
https://www.unodc.org/unodc/en/organized-crime/intro/UNTOC.html


 ↘6.  
SUOJELE LAPSIA, JOTKA OVAT 
VAARASSA JOUTUA HYVÄKSIKÄYTÖN 
TAI VÄKIVALLAN KOHTEEKSI

6.1  
Tunne vaatimukset, jotka 
koskevat lasten lähtemistä 
maasta ja saapumista maahan  
(esim. vanhempien lupa tai 
valaehtoinen todistus), sekä 
lastensuojelun peruskäsitteet.

6.2  
Tiedota lapsille 
heidän oikeuksistaan 
ja menettelyistä 
lapsiystävällisellä tavalla.  
Aseta lapsen etu etusijalle.

6.3  
Käytä Frontexin Vega-
käsikirjan ohjeita  
riskiryhmiin kuuluvien 
lasten tunnistamiseksi 
ja suojelemiseksi.

6.4  
Tarkista, että lapsen 
saattajilla on huoltajuus,  
erityisesti jos lapsen mukana 
on vain yksi aikuinen ja 
on vakavia syitä epäillä, 
että lapsi on voitu viedä 
laittomasti vanhemmalta 
tai vanhemmilta. Tarkkaile 
lapsen tai hänen mukanaan 
matkustavan aikuisen 
(aikuisten) epätavallista 
käyttäytymistä, kuten 
fyysisiä tai emotionaalisia 
merkkejä, ja ilmoita niistä.



6.5  
Pidättäessäsi kolmansien 
maiden kansalaisia, jotka 
ylittävät tai yrittävät ylittää 
rajan laittomasti, älä erota 
perheitä,  
paitsi jos se on ehdottoman 
välttämätöntä ja oikeasuhteista 
perheenjäsenten 
suojelemiseksi tai 
sitä edellytetään 
tietyssä tapauksessa 
rikostutkintaa varten.

6.6  
Tarkkaile ja tunnista 
mahdollisesti aktiivisesti 
yksin matkustavia lapsia.  
Tarkista Schengenin 
tietojärjestelmästä (SIS) 
todetaksesi, onko lapsi 
ilmoitettu kadonneeksi.

6.7  
Jos ylemmän tason 
turvatarkastuksen jälkeen on 
edelleen epäilyksiä huoltajan 
kanssa tai ilman huoltajaa 
olevan lapsen hyvinvoinnista,  
ota yhteyttä vastuulliseen 
edunvalvojaan ja/tai 
lastensuojeluviranomaiseen ja 
ohjaa lapsi heidän luokseen.

Asiaan liittyvät oikeudelliset lähteet: Perusoikeuskirjan 24 
artikla; Schengenin rajasäännöstön johdanto-osan 36 kappale ja 4 
artikla (yleinen perusoikeuksien suojalauseke); 20 artiklan 1 kohta 
ja liitteen VII 6.2 ja 6.5 kohta (lapsia koskevat erityissäännöt); 
eurooppalaisesta raja- ja merivartiostosta annetun asetuksen 3 
artiklan 1 kohdan a alakohta; Schengenin käsikirjan toinen osa – 
5.6.3 kohta (lapsiin kohdistuvat rajatarkastukset).

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0399
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/1896/oj
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/e-library/documents/policies/borders-and-visas/schengen/docs/c2019-7131-annex.pdf


 ↘ 7.  
MENETTELYVAATIMUSTEN JA 
TURVATAKEIDEN NOUDATTAMINEN

7.1  
Tiedota kaikille ylemmän 
tason turvatarkastukseen 
ohjatuille matkustajille 
sekä rajavartioinnin 
aikana pysäytetyille 
henkilöille valvonnan 
luonteesta ammattimaisesti, 
ystävällisesti ja kohteliaasti.  
Tee tämä kielellä, jota he 
ymmärtävät tai jota heidän 
voidaan kohtuudella olettaa 
ymmärtävän. Ylemmän 
tason turvatarkastuksia 
varten ilmoitetaan 
henkilölle rajavartijoiden 
nimi tai tunnistenumero.

7.2  
Varmista, että 
rajatarkastukset eivät estä 
unionin vapaata liikkuvuutta 
koskevan oikeuden piiriin 
kuuluvia henkilöitä  
palaamasta maahan, 
jonka kansalaisia he ovat 
tai jossa he asuvat.

7.3  
Jos maahantulo evätään 
rajanylityspaikoilla,  
laadi Schengen-
vakiolomaketta käyttäen 
perusteltu kirjallinen päätös, 
jossa ilmoitetaan epäämisen 
täsmälliset tosiasialliset 
ja oikeudelliset syyt.

7.4  
Varmista, että kolmannen 
maan kansalainen, jolta 
on evätty maahanpääsy, 
vahvistaa vastaanottaneensa 
lomakkeen  
erityisesti allekirjoittamalla 
sen. Lue huolellisesti 
mahdolliset huomautukset, 
jotka henkilö lisää 
lomakkeeseen, ja toimi 
tarvittaessa niiden perusteella.



7.5  
Toimita täytetty vakiolomake 
asianomaiselle henkilölle  
ja varmista, että hän 
ymmärtää sen sisällön. Käytä 
tarvittaessa pätevää tulkkia. 
Selvitä mahdolliset epäilyt, 
joita henkilö saattaa esittää.

7.6  
Ilmoita 
muutoksenhakumenettelyistä 
kaikille kolmansien maiden 
kansalaisille, joilta on evätty 
maahanpääsy.  
Tee tämä sekä suullisesti että 
vakiolomaketta käyttäen.

7.7  
Toimita kirjallinen luettelo 
yhteyspisteistä, jotka voivat 
antaa tietoa oikeusapua 
antavista ammattilaisista.  
Aseta tällainen luettelo 
näkyviin paikkoihin 
rajanylityspaikoilla.

7.8  
Jos valituksen johdosta 
todetaan, että 
maahantulon epääminen 
on ollut perusteeton, korjaa 
peruutettu maahantuloleima  
ja tee muut tarpeelliset 
peruutukset ja korjaukset.

7.9  
Kirjaa kaikki pääsyn 
epäämiset rekisteriin, 
mukaan lukien maahantulon 
epäämisen syyt.

7.10  
Pysäyttäessäsi paperittomia 
henkilöitä rajavalvonnan 
aikana ja pyytäessäsi 
heitä selittämään, miksi he 
oleskelevat raja-alueella,  
 heidän oletettavasti 
ymmärtämällään kielellä. 
Jos ilmenee kielimuuri, 
käytä pätevää tulkkia.



7.11  
Jos tarvitaan lisätoimia sen 
jälkeen, kun henkilö on otettu 
kiinni rajavartioinnin aikana, 
vie henkilö lähimmälle 
rajavartioasemalle  
ja suorita henkilökohtainen 
puhuttelu kielellä, jota henkilö 
oletettavasti ymmärtää. Käytä 
tarvittaessa pätevää tulkkia.

7.12  
Anna vihreän rajan 
ylittämisen jälkeen kiinni 
otetuille kolmansien maiden 
kansalaisille riittävät 
mahdollisuudet  
esittää perusteluja 
maastapoistamista vastaan 
ja tarkastele heidän 
henkilökohtaista tilannettaan. 
Ilmoiteta heille heidän 
oikeudestaan hakea muutosta 
kaikkiin tehtyihin päätöksiin.

Asiaan liittyvät 
oikeudelliset lähteet: 
Perusoikeuskirjan 41 artikla; 
Schengenin rajasäännöstö, 
johdanto-osan 7 kappale, 
4 ja 13–14 artikla sekä 
liitteessä V oleva A osa 
(maahantulon epääminen) ja 
B osa (vakiolomake); unionin 
tuomioistuin, Air Baltic (C-
575/12), 14. syyskuuta 2014; 
Schengenin käsikirjan toinen 
osa – 1.3 (rajatarkastukset), 
8.4 ja 8.7 kohta (maahantulon 
epääminen) ja kolmas osa 
(rajavalvonta); Euroopan 
ihmisoikeustuomioistuin, Hirsi 
Jamaa ym. vastaan Italia, 23. 
helmikuuta 2012; Euroopan 
ihmisoikeustuomioistuin, N.T. 
ja N.D. vastaan Espanja, 13. 
helmikuuta 2020 ja Euroopan 
ihmisoikeustuomioistuin, 
Asady ym. vastaan Slovakia, 
25. maaliskuuta 2020.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0399
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/e-library/documents/policies/borders-and-visas/schengen/docs/c2019-7131-annex.pdf


 ↘8.  
TOTEUTA KAIKKI TARVITTAVAT 
VAROTOIMET HENKILÖTIETOJEN 
SUOJAAMISEKSI

8.1  
Varmista, että kaikkia 
henkilötietoja, mukaan 
lukien terveystiedot ja muut 
arkaluonteiset tiedot,  
kerätään ja käsitellään 
tietosuojasääntöjen mukaisesti.

8.2  
Ilmoita kaikille matkustajille 
heidän henkilötietojensa 
käsittelystä,  
mukaan lukien, mitä 
tietoja käsitellään ja mihin 
tarkoitukseen ja kenellä on 
pääsy niihin. Käytä esitteitä 
tai julisteita, jotta asia 
ymmärretään paremmin.

8.3  
Kun otat sormenjäljet 
Eurodacia varten, katso 
Euroopan unionin 
perusoikeusviraston 
tarkistuslistaan sisältyvät 
ohjeet siitä,  
miten toimitaan 
perusoikeuksien mukaisesti 
hankittaessa sormenjälkiä 
Eurodacia varten [täältä].

https://fra.europa.eu/en/publication/2015/fundamental-rights-implications-obligation-provide-fingerprints-eurodac


8.4  
Kun otat sormenjäljet 
Eurodacia varten, ilmoita tästä 
henkilöille asianmukaisesti.  
Voit käyttää yhdessä Eurodacin 
valvonnan koordinointiryhmän 
kanssa laadittua 
perusoikeusviraston esitettä, 
joka on saatavana [täältä].

8.5  
Kerro ihmisille, miten 
he voivat tutustua 
tallennettuihin 
henkilötietoihinsa ja saada 
niistä jäljennöksen  
ja mitä toimia he voivat 
toteuttaa virheellisten tai 
oikeudettomasti tallennettujen 
tietojen oikaisemiseksi 
tai poistamiseksi.

8.6  
Anna matkustajille 
toimivaltaisten kansallisten 
viranomaisten yhteystiedot,  
myös tietosuojaviranomaisten, 
jotta he voivat käyttää 
oikeuksiaan.

Asiaan liittyvät oikeudelliset lähteet: Perusoikeuskirjan 
8 artikla; yleisen tietosuoja-asetuksen 3 luku; direktiivin 
(EU) 2016/680 3 luku; Schengenin tietojärjestelmän (SIS) 
perustamisesta, toiminnasta ja käytöstä rajatarkastuksissa, 
Schengenin sopimuksen soveltamisesta tehdyn yleissopimuksen 
muuttamisesta ja asetuksen (EY) N:o 1987/2006 muuttamisesta 
ja kumoamisesta annetun asetuksen (EU) 2018/1861 9 luku; 
SIS:n poliisiyhteistyöasetuksen (EU) 2018/1862 16 luku; 
viisumitietojärjestelmästä (VIS) annetun asetuksen (EY) N:o 
767/2008 6 luku; Eurodac-asetuksen (EU) N:o 603/2013 29 artikla; 
maahantulo- ja maastalähtöjärjestelmästä (EES) annetun asetuksen 
(EU) 2017/2226 50 ja 52 artikla; Euroopan matkustustieto- ja 
-lupajärjestelmästä annetun (ETIAS) asetuksen (EU) 2018/1240 64 
artikla; yhteentoimivuusasetukset (EU) 2019/817 ja (EU) 2019/818, 
47–48 artikla; Schengenin käsikirja, s. 14 ja 16.

https://fra.europa.eu/en/publication/2020/right-information-authorities-taking-fingerprints-eurodac
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32016L0680
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32016L0680
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX:32018R1861
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX:32018R1861
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX:32018R1861
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX:32018R1861
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX:32018R1861
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX%3A32018R1862
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2008/767/oj
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX%3A32013R0603
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32017R2226
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32018R1240
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32018R1240
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32019R0817
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32019R0818
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/e-library/documents/policies/borders-and-visas/schengen/docs/c2019-7131-annex.pdf


 ↘9.  
TEE YHTEISTYÖTÄ IHMISOIKEUKSIEN 
VALVONTAELINTEN JA 
HUMANITAARISTEN TOIMIJOIDEN 
KANSSA

9.1  
Tunne riippumattomien 
kansallisten, eurooppalaisten 
ja kansainvälisten 
valvontaelinten, 
perusoikeus- ja 
pakolaistensuojeluviran-
omaisten sekä muiden rajoilla 
toimivien organisaatioiden 
tehtävät ja toimivalta ja 
kunnioita niitä.  
Anna niille oikeus tutustua 
tietoihin, asiakirjoihin ja 
henkilöihin lain mukaisesti.

9.2  
Pysy ajan tasalla näiden 
elinten antamista ohjeista,  
jotka liittyvät perusoikeuksien 
kunnioittamiseen 
rajaturvallisuustoimissa.

9.3  
Toimi niiden kanssa 
vuorovaikutuksessa 
ystävällisesti ja yhteistyön 
hengessä  
kunnioittaen niiden 
oikeuksia saada tutustua 
tietoihin, asiakirjoihin ja 
henkilöihin, sellaisina kuin 
oikeudet on vahvistettu 
oikeudellisissa välineissä, 
joissa vahvistetaan näiden 
tahojen yksilölliset tehtävät.

9.4  
Tutustu Frontexin 
perusoikeuksien valvojien 
rooliin  
ja tue heitä heidän tehtäviensä 
suorittamisessa.

Asiaan liittyvät oikeu-
delliset lähteet: eurooppalai-
sesta raja- ja merivartiostosta 
annetun asetuksen 3 
artiklan 1 kohdan e ala-
kohta, 3 artiklan 2 kohta 
ja 110 artikla; turvapaik-
kamenettelydirektiivin 
29 artikla; eurooppalaisen 
kidutuksen vastaisen yleisso-
pimuksen (ETS nro 126) 
2–3 artikla.

https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/1896/oj
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/1896/oj
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/1896/oj
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/ALL/?uri=celex%3A32013L0032
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/ALL/?uri=celex%3A32013L0032
https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/rms/090000168007a67f
https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/rms/090000168007a67f
https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/rms/090000168007a67f


 ↘ 10.  
VARAA AIKAA OPPIMISEEN JA 
KEHITYKSEEN

10.1  
Osallistu säännöllisesti 
perusoikeuksia koskevaan 
koulutukseen,  
jossa käsitellään 
voimankäyttöä, mukaan 
lukien käytännön harjoitukset 
ja simulaatiot kentällä.

10.2  
Anna alaisuudessasi 
toimivalle henkilöstölle 
mahdollisuus saada 
säännöllisesti tarvittavaa 
koulutusta  
ensiavusta sekä henkilöstön 
terveyttä ja hyvinvointia 
koskevista asioista, jotta he 
voivat jatkuvasti parantaa 
palvelusuuntautunutta ja 
ammatillista käyttäytymistään.

10.3  
Opettele tehtävien 
suorittamiseen tarvittavia 
kieliä  
ja päivitä taitojasi.

Asiaan liittyvät oikeu-
delliset lähteet: Schengenin 
rajasäännöstö, 16 artiklan 
1 kohta; EBCG-asetuksen 
51 johdanto-osan kappa-
le, 3 artiklan 2 kohta ja 62 
artikla; ihmiskaupan vastaisen 
direktiivin 25 johdanto-osan 
kappale ja 18 artiklan 3 kohta; 
turvapaikkamenettelydirektii-
vin 6 artiklan 1 kohta.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0399
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0399
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/1896/oj
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX%3A32011L0036
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX%3A32011L0036
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/ALL/?uri=celex%3A32013L0032
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/ALL/?uri=celex%3A32013L0032
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