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Lag
om ändring av 2 kap. i polislagen

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i polislagen (872/2011) 2 kap. 12 §, 15 § 1 mom. och 22 § 1 mom. samt 
fogas till 2 kap. en ny 12 a § som följer:

2 kap.

Allmänna befogenheter

12 §

Säkerhetsvisitation

En polisman har i samband med gripande, anhållande, häktning, tagande i förvar och
andra åtgärder som riktar sig mot den personliga friheten rätt att kontrollera vad en person
har i sina kläder eller annars på sig eller i medhavda saker, för att förvissa sig om att per-
sonen inte innehar föremål eller ämnen med vilka denne kan äventyra sin förvaring eller
utsätta sig själv eller andra för fara. En polisman får i samband med tjänsteuppdrag
kroppsvisitera en person för att hitta sådana föremål eller ämnen också i andra fall, om det
av grundad anledning behövs för att trygga polismannens säkerhet i arbetet och fullgöran-
de av tjänsteuppdraget.

I samband med frihetsbegränsande åtgärder kan en person kroppsvisiteras eller saker
som personen för med sig kontrolleras också för att dokument som behövs för identifiering
av denne ska kunna hittas.

Farliga föremål och ämnen som avses i 1 mom. ska vid behov fråntas den visiterade.
Också sådana föremål och ämnen ska fråntas den visiterade som det annars enligt lag eller
bestämmelser som utfärdats med stöd av lag är förbjudet att inneha.

12 a §

Säkerhetsvisitation vid vissa tillställningar

En polisman har på det sätt och i den omfattning som situationen nödvändigt kräver rätt
att kroppsvisitera personer som anländer till, är närvarande vid eller avlägsnar sig från en
rättegång eller från en sådan sammankomst som förutsätter särskilt skydd eller en offentlig
tillställning eller annan motsvarande tillställning som förutsätter särskilt skydd eller sär-
skild övervakning samt att kroppsvisitera personer som anländer till, är närvarande i eller
avlägsnar sig från deltagarnas inkvarteringslokal samt personer som befinner sig i ome-
delbar närhet av den plats där en tillställning anordnas eller inkvarteringslokalerna och att
granska de saker som de för med sig, för att förvissa sig om att de inte innehar föremål
eller ämnen som kan äventyra säkerheten för deltagarna, de personer som befinner sig i
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inkvarteringslokalerna eller andra personer, eller som det annars enligt lag eller bestäm-
melser som utfärdats med stöd av lag är förbjudet att inneha vid tillställningen.

Den säkerhetsvisitation som avses i 1 mom. får inte riktas mot en person som befinner
sig på en sådan hemfridsskyddad plats som avses i 24 kap. 11 § i strafflagen.

Föremål och ämnen som avses i 1 mom. ska vid behov fråntas den visiterade.

15 §

Hantering av omhändertagen egendom

Farliga föremål och ämnen som polisen tagit om hand med stöd av 12 § 3 mom., 12 a §
3 mom. eller 14 § 1 mom. ska återlämnas till innehavaren utan dröjsmål och senast inom
14 dygn, om det inte redan före det inleds ett förfarande för återkallande av tillståndet att
inneha föremålen eller ämnena eller vidtas åtgärder enligt 2 eller 3 mom. eller enligt 7 kap.
i tvångsmedelslagen. En del av eller ett tillbehör till ett föremål som tagits om hand av po-
lisen med stöd av 14 § 2 mom. i detta kapitel ska alltid återlämnas, om polisen inte redan
tidigare tagit om hand hela föremålet med stöd av 14 § 1 mom.

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

22 §

Befogenheter för främmande staters tjänstemän

En i artikel 41 i tillämpningskonventionen till avtalet om gradvis avskaffande av kon-
troller vid de gemensamma gränserna (Schengenkonventionen) avsedd behörig tjänsteman
i en stat som tillämpar Schengenregelverket har rätt att på finskt territorium förfölja en
gärningsman som på tjänstemannens eget lands territorium ertappats på bar gärning eller
flyende fot, samt att gripa personen i fråga och utföra en säkerhetsvisitation på finskt ter-
ritorium enligt vad som föreskrivs i Schengenregelverket som är bindande för Finland. På
stoppande av fordon och säkerhetsvisitation tillämpas dessutom vad som i 11 § 1 mom.
föreskrivs om stoppande av fordon, i 12 § 1 mom. om visitation i samband med åtgärder
som riktar sig mot någons personliga frihet och i 12 § 3 mom. om fråntagande av föremål
och ämnen.

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

Denna lag träder i kraft den 1 december 2017.

Helsingfors den 17 november 2017

Republikens President

 Sauli Niinistö

Inrikesminister Paula Risikko
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