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881/2011

poliisin, tullin ja rajavartiolaitoksen yhteistoiminnasta annetun lain 4 ja 5 §:n muuttami-
sesta

Annettu Naantalissa 22 päivänä heinäkuuta 2011

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan poliisin, tullin ja rajavartiolaitoksen yhteistoiminnasta annetun lain (687/2009) 4

§ ja 5 §:n 1 momentti seuraavasti:

4 §

Menettely kansainvälisen valvotun läpilaskun
toteuttamisessa

PTR-viranomaisen on ilman aiheetonta vii-
vytystä ilmoitettava tekemästään tai vastaan-
ottamastaan Suomea sitovaan kansainväli-
seen sopimukseen tai muuhun Suomea sito-
vaan velvoitteeseen perustuvasta, valtakun-
nan rajan ylittävää kuljetusta (kansainvälinen
valvottu läpilasku) koskevasta virka- tai oi-
keusapupyynnöstä sille PTR-viranomaiselle,
jonka tehtäväalueeseen asia myös kuuluu.

Kansainvälisestä valvotusta läpilaskusta ja
sitä koskevista toimenpiteistä sovitaan toimi-
valtaisten PTR-viranomaisten kesken tapaus-
kohtaisesti siten, ettei siitä aiheudu merkittä-
vää vaaraa kenenkään hengelle, terveydelle
tai vapaudelle eikä merkittävää huomattavan
ympäristö-, omaisuus- tai varallisuusvahin-
gon vaaraa.

Edellä 2 momentissa tarkoitettua menette-
lyä sovelletaan myös laitonta valtakunnan ra-

jan ylittävää kuljetusta koskevaan PTR-viran-
omaisen toimenpidepyyntöön.

Valvotusta läpilaskusta ja sen edellytyk-
sistä säädetään pakkokeinolain (806/2011)
10 luvun 41 §:ssä ja poliisilain (872/2011)
5 luvun 43 §:ssä sekä poliisin suorittamaa
valvottua läpilaskua koskevasta päätöksente-
osta pakkokeinolain 10 luvun 42 §:ssä ja
poliisilain 5 luvun 44 §:ssä.

Valtioneuvoston asetuksella voidaan säätää
tarkemmin tämän pykälän mukaisesta pää-
töksentekomenettelystä.

5 §

PTR-rikostiedusteluyksiköt

PTR-viranomaisten rikostiedustelu- ja ri-
kosanalyysitoimintaa varten voidaan perustaa
valtakunnallisia, alueellisia ja paikallisia
PTR-rikostiedusteluyksiköitä. PTR-rikostie-
dusteluyksiköissä voi toimia PTR-viran-
omaisten erikseen tehtävään määrättyjä edus-
tajia ja myös muiden viranomaisten edustajia,
jos heillä on poliisilain (493/1995) 8 §:ssä,
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sellaisena kuin se on laissa 498/2009, sääde-
tyt erityiset poliisivaltuudet poliisilain 1 lu-
vun 1 §:ssä säädettyjen tehtävien suorittami-
seksi.
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Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi-
kuuta 2014.
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