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Laki
rajavartiolain muuttamisesta
Annettu Naantalissa 22 päivänä heinäkuuta 2011

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan rajavartiolain (578/2005) 9 §:n 2 ja 3 momentti, 10 §, 28 §:n 1 momentin 9 kohta,
32 ja 36 §, 41 §:n 2 ja 3 momentti, 42 §:n 1 momentti, 46 § ja 66 §:n 2 momentti, sellaisina
kuin niistä ovat 28 §:n 1 momentin 9 kohta, 32 § ja 41 §:n 2 ja 3 momentti laissa 478/2010,
sekä
lisätään 41 §:ään, sellaisena kuin se on laissa 478/2010, uusi 4 momentti seuraavasti:
9§
Toimenpiteen siirtäminen ja toimenpiteestä
luopuminen
— — — — — — — — — — — — —
Rajavartiolaitoksen toimenpidettä pyytäneellä henkilöllä, jonka välitöntä oikeutta
asia koskee, on oikeus saada tieto toimenpiteestä luopumisen perusteesta.
Tässä laissa tarkoitetun tiedonhankintatoimenpiteen siirtämisessä noudatetaan soveltuvin osin, mitä poliisilain (872/2011) 5 luvun
46 §:n 1 momentissa säädetään.
10 §
Tullitehtävässä, poliisitehtävässä ja esitutkintatehtävässä noudatettavat yleiset periaatteet
Poliisitehtävissä noudatetaan poliisilaissa
ja muussa poliisin tehtäviä koskevassa laissa
säädettyjä periaatteita. Tullitehtävissä noudatetaan tullilaissa (1466/1994) ja muussa tullivalvontaa koskevassa laissa säädettyjä periaatteita. Esitutkintatehtävissä noudatetaan
esitutkintalaissa
(805/2011),
pakkokeiHE 224/2010
HaVM 42/2010
EV 371/2010

nolaissa (806/2011) ja muussa esitutkintaviranomaisen tehtäviä koskevassa laissa säädettyjä periaatteita.
28 §
Rajavalvontaa koskevat toimivaltuudet
Sen lisäksi, mitä tässä laissa ja muualla
säädetään, rajavartiomiehellä on Schengenin
rajasäännöstössä tarkoitetun rajavalvonnan,
rajatarkastusten ja rajojen valvonnan suorittamiseksi oikeus ilman rikosepäilyä:
— — — — — — — — — — — — —
9) suorittaa henkilöntarkastus noudattaen
soveltuvin osin, mitä pakkokeinolain 8 luvun
30 §:n 1 kohdassa, 31 ja 33 §:ssä säädetään.
— — — — — — — — — — — — —
32 §
Rajavartiomiehen toimivaltuudet yleisen
järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämiseen
rajanylityspaikalla
Rajavartiomiehen oikeudesta toimenpiteisiin rajanylityspaikalla yleisen järjestyksen ja
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turvallisuuden ylläpitämiseksi on voimassa,
mitä poliisilain 2 luvun 2, 5 ja 6 §:ssä, 8 §:n 1
momentissa sekä 10 §:ssä säädetään. Mitä
poliisilain 2 luvun 6 §:n 3 momentissa säädetään päällystöön kuuluvasta poliisimiehestä,
sovelletaan rajavartiolaitoksessa pidättämiseen oikeutettuun virkamieheen ja rajanylityspaikalla esimiehenä toimivaan rajavartiomieheen.
36 §
Henkilöllisyyden selvittäminen
Rajavartiomiehellä on rajavartiolaitokselle
säädetyn yksittäisen tehtävän suorittamiseksi
oikeus saada jokaiselta tiedot tämän nimestä,
henkilötunnuksesta tai sen puuttuessa syntymäajasta ja kansalaisuudesta sekä paikasta,
josta hän on tavoitettavissa.
Jos henkilö kieltäytyy antamasta 1 momentissa tarkoitettuja tietoja tai henkilöllisyyttä ei muuten voida selvittää, rajavartiomiehellä on oikeus selvittää henkilöllisyys
henkilötuntomerkkien perusteella. Tällöin on
soveltuvin osin noudatettava, mitä pakkokeinolain 8 luvun 33 §:n 2—4 momentissa säädetään henkilöön kohdistuvan etsinnän toimittamisesta.
Rajavartiomiehellä on oikeus ottaa kiinni
henkilö, joka kieltäytyy antamasta 1 momentissa tarkoitettuja tietoja tai antaa siinä tarkoitetuista seikoista todennäköisesti virheellisen
tiedon, jos kiinni ottaminen on välttämätöntä
tietojen selvittämiseksi. Kiinni otettu on
päästettävä vapaaksi heti, kun tarvittavat tiedot on saatu, kuitenkin viimeistään 24 tunnin
kuluttua kiinni ottamisesta.

käyttöä lukuun ottamatta voimassa, mitä poliisin tai poliisimiehen toimivaltuuksista ja
niiden käytöstä rikosten ennalta estämiseksi,
selvittämiseksi tai syyteharkintaan saattamiseksi poliisilaissa, esitutkintalaissa ja pakkokeinolaissa tai muualla laissa säädetään. Rajavartiomiehellä on kuitenkin oikeus poliisilaissa ja pakkokeinolaissa säädettyyn telekuunteluun, tietojen hankkimiseen telekuuntelun sijasta, televalvontaan, peiteltyyn
tiedonhankintaan ja henkilön tekniseen seurantaan rajavartiolaitoksen ennalta estäessä
tai selvittäessä rikoslain 17 luvun 8 a §:ssä
tarkoitettua törkeää laittoman maahantulon
järjestämistä tai mainittua rikosta ja siihen
liittyvää rikoslain 25 luvun 3 tai 3 a §:ssä
tarkoitettua ihmiskaupparikosta.
Rajavartiomiehellä on muun esitutkintaviranomaisen johdossa tapahtuvaan esitutkintaan osallistuessaan oikeus käsitellä tietoa,
joka on hankittu sellaisella menetelmällä,
joka ei ole rajavartiolaitoksen käytettävissä.
Mitä päällystöön kuuluvan poliisimiehen
ja poliisilain 5 luvun 7 §:n 1 momentissa
tarkoitetun pidättämiseen oikeutetun poliisimiehen toimivaltuuksista rikosten ennalta estämiseksi säädetään, sovelletaan rajavartiolaitoksessa pidättämiseen oikeutettuun virkamieheen. Peitellystä tiedonhankinnasta, valvotusta läpilaskusta sekä salaisen pakkokeinon käytön ja salaisen tiedonhankinnan suojaamisesta
päättää
kuitenkin
rajavartiolaitoksen esikunnan oikeudellisen
osaston osastopäällikkö tai apulaisosastopäällikkö.
42 §
Rajavartiolaitoksen tutkittavat rikosasiat

41 §
Rajavartiomiehen toimivaltuudet rikosten
ennalta estämiseksi ja selvittämiseksi
— — — — — — — — — — — — —
Rajavartiomiehen toimivaltuuksista toimialallaan rikosten ennalta estämiseksi, selvittämiseksi ja syyteharkintaan saattamiseksi on
telekuuntelua, tietojen hankkimista telekuuntelun sijasta, televalvontaa, peiteltyä tiedonhankintaa, henkilön teknistä seurantaa, peitetoimintaa, valeostoa ja tietolähteen ohjattua

Rajavartiolaitos toimittaa, jollei jäljempänä
toisin säädetä, esitutkinnan, kun sille tehdyn
ilmoituksen perusteella tai muutoin on syytä
epäillä, että on tehty rikos, joka koskee rajavartiolaitoksen valvottavan rajan ylittämisestä annettujen säännösten tai määräysten
rikkomista rikoslain 17 luvun 7 tai 7 a §:ssä
säädetyllä tavalla tai muulla laissa säädetyllä
tavalla, rikoslain 17 luvun 8 ja 8 a §:ssä
tarkoitettua laittoman maahantulon järjestämistä tai mainittuja rikoksia ja näihin tekoihin liittyvää rikoslain 25 luvun 3 ja 3 a §:ssä
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tarkoitettua ihmiskauppaa tai muuta rikoslain
25 luvussa tarkoitettua vapauteen kohdistuvaa rikosta, rajavartiolaitoksen tarkastettavaa
asiakirjaa koskevaa rikoslain 33 luvun 1—4
§:ssä tarkoitettua väärennysrikosta, rikoslain
17 luvun 7 b §:ssä tarkoitettua alueloukkausta
tai muuta Suomen alueellisen koskemattomuuden loukkaamista taikka rajavartiolaitoksen valvottavaksi säädetyn muun säännöksen
tai määräyksen noudattamatta jättämistä.
— — — — — — — — — — — — —

3
66 §
Vaarallisten esineiden ja aineiden
haltuunotto

Tutkinnanjohtaja

— — — — — — — — — — — — —
Haltuun otettu omaisuus on palautettava
haltijalle viipymättä ja viimeistään 14 vuorokauden kuluessa. Jollei esinettä tai ainetta
voida vaaratta palauttaa haltijalle, se luovutetaan poliisille joko haltijalle palauttamista
varten taikka poliisilain 2 luvun 15 §:ssä tai
ampuma-aselaissa (1/1998) säädettyjä toimenpiteitä varten.
— — — — — — — — — — — — —

Tutkinnanjohtajana rajavartiolaitoksen toimittamassa esitutkinnassa on pakkokeinolain
2 luvun 9 §:n 3 kohdassa tarkoitettu rajavartiolaitoksen virkamies.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2014.
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