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Laki
poliisilain 9 luvun muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
lisätään poliisilain (872/2011) 9 lukuun uusi 9 i ja 9 j § seuraavasti:

9 luku

Erinäiset säännökset

9 i § 

Euroopan raja- ja merivartioviraston toimintaan osallistuminen

Poliisihallitus päättää:
1) Eurooppalaisesta raja- ja merivartiostosta ja Euroopan parlamentin ja neuvoston

asetuksen (EU) 2016/399 muuttamisesta sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuk-
sen (EY) N:o 863/2007, neuvoston asetuksen (EY) N:o 2007/2004 ja neuvoston päätöksen
2005/267/EY kumoamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen
(EU) 2016/1624 (raja- ja merivartiostoasetus) 30 artiklan 1 kohdassa tarkoitetusta polii-
simiesten antamisesta Euroopan raja- ja merivartiovirastolle käytettäväksi pakkotoimin
tapahtuvan palauttamisen saattajiksi; 

2) raja- ja merivartiostoasetuksen 30 artiklan 4 kohdassa tarkoitetun pyynnön esittämi-
sestä Euroopan raja- ja merivartiovirastolle saada Suomessa käyttöön pakkotoimin tapah-
tuvan palauttamisen saattajia;

3) poliisimiesten lähettämisestä Euroopan raja- ja merivartioviraston operaatioihin ja
muuhun toimintaan. 

Sisäministeriö päättää pyynnön esittämisestä Euroopan raja- ja merivartiovirastolle ra-
ja- ja merivartiostoasetuksen 33 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun palautusintervention
käynnistämisestä Suomessa sekä 33 artiklan 2 kohdassa tarkoitetusta nopean palautusin-
tervention käynnistämisestä Suomessa.

Poliisihallituksen on viipymättä ilmoitettava sisäministeriölle 1 momentin 2 ja 3 koh-
dassa tarkoitetusta pyynnöstä ja poliisimiesten lähettämisestä operaatioihin. Poikkeuksel-
lisessa tilanteessa sisäministeriö voi päättää jo esitetyn pyynnön peruuttamisesta tai lopet-
taa Poliisihallituksen käynnistämän yhteistyön.

Poliisimiehen suorittaessa raja- ja merivartiostoasetuksessa tarkoitettua tehtävää hänen
toimivaltuuksiinsa sovelletaan Suomessa toteutettavassa virkatehtävässä sovellettavia
säännöksiä, jollei raja- ja merivartiostoasetuksesta muuta johdu. Raja- ja merivartiosto-
asetuksen mukaisiin tehtäviin osallistuvaan poliisimieheen sovelletaan tapaturman ja pal-
velussairauden korvaamisesta kriisinhallintatehtävässä annettua lakia.

Mitä päätöksenteosta 1 ja 2 momentissa säädetään, sovelletaan, jollei kansainvälisen
avun antamista ja pyytämistä koskevasta päätöksenteosta annetusta laista muuta johdu.
HE 40/2017
HaVM 13/2017
EV 79/2017
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9 j § 

Vieraan valtion virkamiehen toimivaltuudet Euroopan raja- ja merivartioviraston 
palauttamistehtävissä

Osallistuessaan Suomessa raja- ja merivartiostoasetuksen 30 artiklan 1 ja 3 kohdassa
sekä 33 artiklan 1 ja 2 kohdassa tarkoitettuun toimintaan vieraan valtion toimivaltaisella
virkamiehellä on oikeus suomalaisen poliisimiehen ohjeiden mukaisesti käyttää sellaisia
poliisimiehelle kuuluvia toimivaltuuksia, joita suomalainen poliisimies hänelle toimival-
tansa nojalla osoittaa. Vieraan valtion toimivaltaisella virkamiehellä on oikeus suomalai-
sen poliisimiehen ohjauksessa käyttää sellaisia voimakeinoja, joita poliisimies toimival-
tansa nojalla hänelle osoittaa.

Vieraan valtion 1 momentissa tarkoitettuun toimintaan osallistuvalla toimivaltaisella
virkamiehellä on lähettävän valtion suostumuksella oikeus kantaa asetta, ammuksia ja
muita varusteita.

Vieraan valtion toimivaltaisella virkamiehellä on oikeus käyttää voimankäyttövälinettä
vain jos suomalainen poliisimies toimivaltansa rajoissa yksittäistapauksessa hänet siihen
valtuuttaa, jollei raja- ja merivartiostoasetuksen 40 artiklasta muuta johdu.

Vieraan valtion toimivaltaiseen virkamieheen, joka käyttää suomalaisen virkamiehen
valtuuttamana voimakeinoja tai turvautuu hätävarjeluun, sovelletaan 2 luvun 17 §:n 1 ja
2 momenttia. Voimakeinojen käytön liioittelusta säädetään rikoslain 4 luvun 6 §:n 3 mo-
mentissa ja 7 §:ssä sekä hätävarjelun liioittelusta 4 luvun 4 §:n 2 momentissa ja 7 §:ssä.

Mitä 1 ja 3 momentissa säädetään suomalaisesta poliisimiehestä, sovelletaan myös suo-
malaiseen rajavartiomieheen.

————
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 2017.

Helsingissä 8 päivänä syyskuuta 2017

Tasavallan Presidentti

 Sauli Niinistö

Sisäministeri Paula Risikko
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