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Laki
Euroopan yhteisön rajan yli kuljetettavan käteisrahan valvonnasta annetun lain 

muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan Euroopan yhteisön rajan yli kuljetettavan käteisrahan valvonnasta annetun

lain (653/2007) 4 §, 5 §:n 2 momentti ja 6 §:n 1 momentti,
sellaisina kuin niistä ovat 5 §:n 2 momentti laissa 838/2011 ja 6 §:n 1 momentti laissa

1441/2009, seuraavasti:

4 § 

Valuutan muuntokurssit

Ulkomaan valuutassa maahantuodun tai maastavietävän käteisrahan euroiksi muunta-
misessa käytetään unionin tullikoodeksista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston
asetuksen (EU) N:o 952/2013 53 artiklan 1 kohdan mukaisesti julkaistuja valuutan muun-
tokursseja.

5 § 

Tarkastusoikeus

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Edellä 1 §:ssä mainitun asetuksen 3 artiklassa säädetyn ilmoittamisvelvollisuuden nou-

dattamisen tarkastamiseksi toimivaltaisella viranomaisella on oikeus toimittaa myös muu
kuin 1 momentissa tarkoitettu henkilöntarkastus, jos henkilöä todennäköisin syin epäil-
lään asetuksen 3 artiklassa säädetyn ilmoittamisvelvollisuuden noudattamatta jättämises-
tä. Toimenpiteestä päättää tullimies, jolla on oikeus päättää tullilain (304/2016) 18 §:n 3
momentissa tarkoitetusta henkilöntarkastuksesta, päällystöön kuuluva poliisimies taikka
pidättämiseen oikeutettu rajavartiolaitoksen virkamies tai vähintään majurin arvoinen ra-
javartiomies. Muutoin noudatetaan, mitä henkilöntarkastuksesta säädetään pakkokeino-
laissa (806/2011).

6 §

Haltuunotto-oikeus

Toimivaltaisella viranomaisella on oikeus pidättää ja ottaa haltuun Euroopan unionin
alueelle tuotu tai sieltä vietävä käteisraha, jos edellä 1 §:ssä mainitun asetuksen 3 artiklas-
sa säädettyä ilmoittamisvelvollisuutta ei ole täytetty ja toimenpide on tarpeen sen selvit-
tämiseksi, onko käteisrahaan syytä puuttua muun lainsäädännön nojalla. Toimenpiteestä
päättää tullimies, jolla on oikeus päättää tullilain 18 §:n 3 momentissa tarkoitetusta henki-
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löntarkastuksesta, päällystöön kuuluva poliisimies taikka pidättämiseen oikeutettu raja-
vartiolaitoksen virkamies tai vähintään majurin arvoinen rajavartiomies.

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

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 2016.
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