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Laki
poliisilain 9 luvun 9 i ja 9 j §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan poliisilain (872/2011) 9 luvun 9 i ja 9 j §, sellaisina kuin ne ovat laissa

621/2017, seuraavasti:

9 luku

Erinäiset säännökset

9 i §

Eurooppalaisen raja- ja merivartioston pysyvän joukon ja Euroopan raja- ja 
merivartioviraston toimintaan osallistuminen

Poliisihallitus päättää:
1) poliisimiesten asettamisesta Euroopan raja- ja merivartioston pysyvään joukkoon

eurooppalaisesta raja- ja merivartiostosta sekä asetusten (EU) N:o 1052/2013 ja (EU)
2016/1624 kumoamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU)
2019/1896, jäljempänä raja- ja merivartiostoasetus, 2 artiklan 16 kohdassa tarkoitetuksi
operatiiviseksi henkilöstöksi ja Euroopan raja- ja merivartioviraston muuhun toimintaan;

2) raja- ja merivartiostoasetuksen 52 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun suostumuksen an-
tamisesta tai pyynnön esittämisestä Euroopan raja- ja merivartiovirastolle saada Suomessa
käyttöön palautusryhmiä.

Poiketen siitä, mitä Poliisihallituksen päätöksenteosta 1 momentin 1 kohdassa sääde-
tään, suojelupoliisi päättää suojelupoliisin poliisimiesten asettamisesta 1 momentin 1 koh-
dan mukaisesti Euroopan raja- ja merivartioston pysyvään joukkoon ja Euroopan raja- ja
merivartioviraston muuhun toimintaan.

Sisäministeriö päättää suostumuksen antamisesta tai pyynnön esittämisestä Euroopan
raja- ja merivartiovirastolle raja- ja merivartiostoasetuksen 53 artiklan 1 kohdassa tarkoi-
tetun palautusintervention käynnistämisestä Suomessa sekä 53 artiklan 2 kohdassa tarkoi-
tetun nopean palautusintervention käynnistämisestä Suomessa.

Poliisihallituksen on viipymättä ilmoitettava sisäministeriölle 1 momentin 2 kohdassa
tarkoitetusta palautusryhmiä koskevasta suostumuksesta tai pyynnöstä. Poikkeuksellises-
sa tilanteessa sisäministeriö voi päättää jo annetun suostumuksen tai esitetyn pyynnön pe-
ruuttamisesta tai lopettaa Poliisihallituksen käynnistämän yhteistyön.

Edellä 1 momentin 1 kohdassa tai 2 momentissa tarkoitetun pysyvään joukkoon asete-
tun poliisimiehen suorittaessa raja- ja merivartiostoasetuksessa tarkoitettua tehtävää raja-
ja merivartioviraston pysyvän joukon operatiivisessa henkilöstössä hänen toimivaltuuk-
siinsa sovelletaan raja- ja merivartiostoasetusta. Poliisimiehen toimivaltuudet voimakei-
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nojen käytössä eivät kuitenkaan voi ylittää niitä toimivaltuuksia, joihin hän olisi oikeutettu
Suomessa toteutettavassa poliisimiehen virkatehtävässä. Raja- ja merivartiostoasetuksen
mukaisiin tehtäviin osallistuvaan poliisimieheen sovelletaan tapaturman ja palvelussai-
rauden korvaamisesta kriisinhallintatehtävässä annettua lakia.

Mitä 1–3 momentissa säädetään päätöksenteosta, sovelletaan, jollei kansainvälisen
avun antamista ja pyytämistä koskevasta päätöksenteosta annetusta laista muuta johdu.

9 j §

Vieraan valtion virkamiehen toimivaltuudet Euroopan raja- ja merivartioviraston 
palauttamistehtävissä

Osallistuessaan Suomessa raja- ja merivartiostoasetuksen 52 artiklan 1 kohdassa taikka
53 artiklan 1 tai 2 kohdassa tarkoitettuun toimintaan vieraan valtion toimivaltaisella vir-
kamiehellä on oikeus suomalaisen poliisimiehen ohjeiden mukaisesti käyttää sellaisia po-
liisimiehelle kuuluvia toimivaltuuksia, joita suomalainen poliisimies hänelle toimivaltan-
sa nojalla osoittaa. Vieraan valtion toimivaltaisella virkamiehellä on oikeus suomalaisen
poliisimiehen ohjauksessa käyttää sellaisia voimakeinoja, joita poliisimies toimivaltansa
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 82 artiklasta muuta johdu.

Vieraan valtion toimivaltaiseen virkamieheen, joka käyttää suomalaisen virkamiehen
valtuuttamana voimakeinoja, voimankäyttövälineitä tai turvautuu hätävarjeluun, sovelle-
taan 2 luvun 17 §:n 1 ja 2 momenttia. Voimakeinojen käytön liioittelusta säädetään rikos-
lain 4 luvun 6 §:n 3 momentissa ja 7 §:ssä sekä hätävarjelun liioittelusta 4 §:n 2 momen-
tissa ja 7 §:ssä.

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

————
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2021.
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