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Lag
om ändring av 9 kap. 9 i och 9 j § i polislagen

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i polislagen (872/2011) 9 kap. 9 i och 9 j §, sådana de lyder i lag 621/2017, som

följer:

9 kap

Särskilda bestämmelser

9 i §

Deltagande i europeiska gräns- och kustbevakningens stående styrkas och Europeiska 
gräns- och kustbevakningsbyråns verksamhet

Polisstyrelsen beslutar om
1) placering av polismän i europeiska gräns- och kustbevakningens stående styrka

som operativ personal enligt artikel 2.16 i Europaparlamentets och rådets förordning
(EU) 2019/1896 om den europeiska gräns- och kustbevakningen och om upphävande av
förordningarna (EU) nr 1052/2013 och (EU) 2016/1624, nedan gräns- och kustbevaknin-
gsförordningen, samt i Europeiska gräns- och kustbevakningsbyråns övriga verksamhet,

2) att till Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån ge samtycke eller framställa en
begäran enligt artikel 52.1 i gräns- och kustbevakningsförordningen om att få återvändan-
deenheter till förfogande i Finland.

Med avvikelse från vad som i 1 mom. 1 punkten föreskrivs om Polisstyrelsens besluts-
fattande beslutar skyddspolisen om placering av polismän i europeiska gräns- och kustbe-
vakningens stående styrka och i Europeiska gräns- och kustbevakningsbyråns övriga verk-
samhet enligt 1 mom. 1 punkten.

Inrikesministeriet beslutar om att till Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån ge
samtycke eller framställa en begäran om att i Finland inleda en återvändandeintervention
som avses i artikel 53.1 och en snabb återvändandeintervention som avses i artikel 53.2 i
gräns- och kustbevakningsförordningen.

Polisstyrelsen ska utan dröjsmål underrätta inrikesministeriet om samtycke till eller en
begäran om återvändandeenheter som avses i 1 mom. 2 punkten. I en exceptionell situa-
tion kan inrikesministeriet besluta att dra tillbaka ett redan givet samtycke eller en begäran
som framställts eller avsluta samarbete som inletts av Polisstyrelsen.

När en polisman som placerats i den i 1 mom. 1 punkten eller 2 mom. avsedda stående
styrkan utför ett i gräns- och kustbevakningsförordningen avsett uppdrag i gräns- och
kustbevakningsbyråns stående styrkas operativa personal, ska gräns- och kustbevaknings-
förordningen tillämpas på polismannens befogenheter. Polismannens befogenheter att an-
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vända maktmedel får dock inte överskrida de befogenheter polismannen skulle vara berät-
tigad till i tjänsteutövning som polisman i Finland. På en polisman som deltar i uppdrag
enligt gräns- och kustbevakningsförordningen tillämpas lagen om ersättning för olycksfall
och tjänstgöringsrelaterad sjukdom i krishanteringsuppdrag.

Vad som i 1–3 mom. föreskrivs om beslutsfattande ska tillämpas om inte något annat
följer av lagen om beslutsfattande vid lämnande av och begäran om internationellt bistånd.

9 j §

Befogenheter för främmande staters tjänstemän vid Europeiska gräns- och 
kustbevakningsbyråns återvändandeuppdrag

När en främmande stats behöriga tjänsteman deltar i Finland i verksamhet som avses i
artikel 52.1 eller 53.1 eller 53.2 i gräns- och kustbevakningsförordningen, har tjänsteman-
nen rätt att enligt anvisningar från en finsk polisman utöva en polismans sådana befogen-
heter som en finsk polisman med stöd av sin behörighet anvisar tjänstemannen. En främ-
mande stats behöriga tjänsteman har rätt att under en finsk polismans uppsikt använda så-
dana maktmedel som polismannen med stöd av sin behörighet anvisar tjänstemannen.

En främmande stats behöriga tjänsteman som deltar i verksamhet som avses i 1 mom.
har med den utsändande statens samtycke rätt att bära vapen, ammunition och annan ut-
rustning.

En behörig tjänsteman från en främmande stat har rätt att använda ett maktmedelsred-
skap endast om en finsk polisman inom ramen för sin behörighet bemyndigar den behöriga
tjänstemannen till det i ett enskilt fall, om inte något annat följer av artikel 82 i gräns- och
kustbevakningsförordningen.

På främmande staters behöriga tjänstemän som med bemyndigande av en finsk tjänste-
man använder maktmedel, maktmedelsredskap eller tar till nödvärn tillämpas 2 kap.17 §
1 och 2 mom. Bestämmelser om excess vid användning av maktmedel finns i 4 kap. 6 §
3 mom. och 7 § samt bestämmelser om excess i nödvärn i 4 § 2 mom. och 7 § i strafflagen.

Vad som i 1 och 3 mom. föreskrivs om en finsk polisman tillämpas också på en finsk
gränsbevakningsman.

————
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2021.

Helsingfors den 30 december 2020
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