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419/2017

Laki
poliisilain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan poliisilain (872/2011) 2 luvun 17 §:n 4 momentti ja 9 luvun 10 §:n 1 mo-

mentin 4 kohta, sellaisena kuin niistä on 2 luvun 17 §:n 4 momentti laissa 753/2014, sekä
lisätään 9 lukuun uusi 2 a ja 9 a–9 h § sekä 9 luvun 10 §:n 1 momenttiin uusi 5 ja

6 kohta seuraavasti:

2 luku

Yleiset toimivaltuudet

17 §

Voimakeinojen käyttö

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Poliisilla on oikeus puolustusvoimien avustuksella käyttää virkamiehen henkilökohtai-

sen aseen käyttöä voimakkaampaa, sotavarustein tapahtuvaa ja poliisitehtävän suorittami-
seen soveltuvaa asevoimaa rikoslain 34 a luvun 1 §:n 1 momentin 2–7 kohdassa tai 2 mo-
mentissa tarkoitetun rikoksen estämiseksi tai keskeyttämiseksi noudattaen puolustusvoi-
mien virka-avusta poliisille annettua lakia (781/1980) ja puolustusvoimista annettua lakia
(551/2007). Poliisilla on oikeus rajavartiolaitoksen avustuksella käyttää rajavartiolain
(578/2005) 77 a §:ssä tarkoitettuja voimakeinoja rikoslain 34 a luvun 1 §:n 1 momentin
2–7 kohdassa tai 2 momentissa tarkoitetun rikoksen estämiseksi tai keskeyttämiseksi nou-
dattaen mainitun lain 77 a–77 d §:ää. 

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

9 luku

Erinäiset säännökset

2 a §

Toisen viranomaisen tuki poliisille kansainvälistä apua annettaessa

Viranomainen voi antaa sisäministeriön pyynnöstä ja apua pyytävän valtion suostu-
muksella poliisille kuuluvan tehtävän suorittamiseksi kansainvälistä apua annettaessa po-
liisille sellaista tukea, johon asianomainen viranomainen on toimivaltainen. Tukea voi-
daan pyytää vain, jos poliisin voimavarat ovat riittämättömät kansainvälisen avunantoteh-
tävän suorittamiseen tai jos siihen tarvitaan poliisilta puuttuvaa erityishenkilöstöä tai -vä-
lineistöä.
HE 107/2016
HaVM 9/2017
EV 55/2017
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Tukea antavan virkamiehen tulee toimia tehtävän suorittamista johtavan poliisimiehen
määräysten ja ohjeiden mukaan ja niiden toimivaltuuksien puitteissa, joihin poliisimies
hänet 9 e §:n mukaisesti valtuuttaa. Tukea antavalla virkamiehellä on erittäin tärkeässä ja
kiireellisessä tehtävässä oikeus poliisimiehen ohjauksessa käyttää sellaisia tehtävän suo-
rittamiseksi tarpeellisia voimakeinoja, joihin poliisimies hänet toimivaltansa nojalla val-
tuuttaa ja joita tilanne huomioon ottaen voidaan pitää puolustettavina. Tuki voi sisältää
virkamiehen henkilökohtaisen aseen käyttöä voimakkaampaa, sotavarustein tapahtuvaa ja
poliisitehtävän suorittamiseen soveltuvaa asevoiman käyttöä tai rajavartiolain 77 a §:ssä
tarkoitettua voimakeinojen käyttöä rikoslain 34 a luvun 1 §:n 1 momentin 2–7 kohdassa
tai 2 momentissa tarkoitetun rikoksen estämiseksi tai keskeyttämiseksi, jos se on välttä-
mätöntä suuren ihmismäärän henkeä tai terveyttä välittömästi uhkaavan vakavan vaaran
torjumiseksi eikä vaaraa ole mahdollista torjua lievemmillä keinoilla. Tukea antavan vir-
kamiehen siviili- ja rikosoikeudelliseen vastuuseen sovelletaan 9 f §:ää. Tukea antavan
sotilaan siviili- ja rikosoikeudellisesta vastuusta puolustusvoimien antaessa poliisille tu-
kea kansainvälisen avun tilanteissa säädetään erikseen.

Poliisi vastaa tukitilanteen turvallisen suorittamisen kannalta tarpeellisesta yleisjohdos-
ta ja osapuolten välisten toimintojen yhteensovittamisesta sekä työturvallisuusjärjestelyis-
tä. 

Sisäministeriö päättää 1 momentissa tarkoitetun tuen pyytämisestä toiselta viranomai-
selta. Tuen antamista koskevasta päätöksenteosta säädetään erikseen. 

9 a §

Päätöksenteko Prüm- ja Atlas-yhteistyössä

Poliisihallitus päättää:
1) rajatylittävän yhteistyön tehostamisesta erityisesti terrorismin ja rajatylittävän rikol-

lisuuden torjumiseksi annetun neuvoston päätöksen 2008/615/YOS, jäljempänä Prüm-
päätös, 5 luvussa tarkoitetun yhteistyön (Prüm-yhteistyö) käynnistämisestä Suomen
alueella ja osallistumisesta vieraan valtion pyynnöstä tämän alueella tapahtuvaan yhteis-
työhön;

2) yhteistyön parantamisesta kriisitilanteissa Euroopan unionin jäsenvaltioiden erityis-
toimintayksiköiden välillä annetussa neuvoston päätöksessä 2008/617/YOS, jäljempänä
Atlas-päätös, tarkoitetun erityistoimintayksikön avun antamisesta toiselle jäsenvaltiolle
tai avun pyytämisestä toiselta jäsenvaltiolta.

Poliisihallituksen on viipymättä ilmoitettava 1 momentissa tarkoitetun yhteistyön vi-
reilletulosta ja päätöksestä käynnistää yhteistyö sisäministeriölle. Sisäministeriö voi päät-
tää aloitetun yhteistyön tai avun jatkamisesta tai lopettamisesta. 

Päätöksen Prüm-yhteistyön käynnistämisestä tai Atlas-päätöksessä tarkoitetun avun
antamisesta tai pyytämisestä tekee sisäministeriö, jos asialla on erityistä merkitystä Suo-
men sisäisen turvallisuuden kannalta.

Mitä 1–3 momentissa säädetään päätöksenteosta, sovelletaan myös Belgian kuningas-
kunnan, Saksan liittotasavallan, Espanjan kuningaskunnan, Ranskan tasavallan, Luxem-
burgin suurherttuakunnan, Alankomaiden kuningaskunnan ja Itävallan tasavallan välillä
rajat ylittävän yhteistyön tehostamisesta erityisesti terrorismin, rajat ylittävän rikollisuu-
den ja laittoman muuttoliikkeen torjumiseksi tehdyn sopimuksen (SopS 53 ja 54/2007),
jäljempänä Prüm-sopimus, 17, 25 ja 27 artiklan nojalla tapahtuvan yhteistyön käynnistä-
miseen. 

Mitä päätöksenteosta 1–4 momentissa säädetään sovelletaan, jollei kansainvälisen avun
antamista ja pyytämistä koskevasta päätöksenteosta annetusta laista (418/2017) muuta
johdu.
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9 b § 

Kansainvälisen avun antaminen tai vastaanottaminen muissa tilanteissa

Poliisi on vastuuviranomainen poliisin toimialaan kuuluvassa kansainvälisen avun an-
tamisessa ja vastaanottamisessa.

Jollei muusta laista, Euroopan unionin lainsäädännöstä tai Suomea sitovasta kansainvä-
lisestä sopimuksesta muuta johdu, sisäministeriö voi vieraan valtion pyynnöstä päättää
muusta kuin 9 a §:ssä säädetystä poliisin toimialaan kuuluvasta avun antamisesta apua
pyytävälle valtiolle. Sisäministeriö voi vastaavasti pyytää poliisin toimialaan kuuluvaa
apua vieraalta valtiolta. Päätöksessä on määriteltävä avun sisältö, virkamiesten toimival-
tuudet sekä virkamiehille sallitut aseet, ammukset, voimankäyttövälineet ja muut varus-
teet. Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä päätöksen sisällös-
tä. 

Poliisin toimialaan kuuluvaa 2 momentissa tarkoitettua apua voidaan antaa tai pyytää,
jos siinä on kyse yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämisestä, rikosten torjumi-
sesta, terrorismin uhan torjumisesta tai ihmisen henkeen taikka terveyteen kohdistuvan
välittömän vaaran torjumisesta taikka jos avun antaminen tai pyytäminen on Suomen,
apua pyytävän valtion tai Euroopan unionin sisäiseen turvallisuuteen kohdistuvan uhan
vuoksi perusteltua.

9 c §

Vieraan valtion virkamiehen toimivaltuudet Prüm- ja Atlas-yhteistyössä Suomen alueella

Prüm-päätöksen 17 ja 18 artiklassa, Prüm-sopimuksen 17, 25 ja 27 artiklassa sekä At-
las-päätöksen 3 artiklassa tarkoitettuun toimintaan osallistuessaan vieraan valtion toimi-
valtaisella virkamiehellä on Suomen alueella oikeus suomalaisen poliisimiehen määräys-
ten ja ohjeiden mukaisesti käyttää sellaisia poliisimiehelle kuuluvia toimivaltuuksia, joita
suomalainen poliisimies hänelle toimivaltansa nojalla osoittaa. Vieraan valtion toimival-
taisella virkamiehellä on oikeus suomalaisen poliisimiehen ohjauksessa käyttää sellaisia
voimakeinoja, joita poliisimies toimivaltansa nojalla hänelle osoittaa.

Mitä 1 momentissa säädetään suomalaisesta poliisimiehestä, sovelletaan myös suoma-
laiseen rajavartiomieheen tai tullimieheen, joka johtaa momentissa tarkoitettua Prüm-pää-
töksen nojalla tapahtuvaa toimintaa.

Vieraan valtion 1 momentissa tarkoitettuun toimintaan tai tehtävään osallistuvalle toi-
mivaltaiselle virkamiehelle voidaan antaa lähettävän valtion suostumuksella oikeus kan-
taa Suomen alueella aseita, ammuksia ja muita voimankäyttövälineitä ja varusteita. 

Vieraan valtion toimivaltaisella virkamiehellä on oikeus käyttää voimankäyttövälinettä
vain jos suomalainen poliisimies tai Prüm-päätöksessä tarkoitetun toiminnan osalta myös
rajavartiomies tai tullimies toimivaltansa rajoissa yksittäistapauksessa hänet siihen val-
tuuttaa.

Vieraan valtion toimivaltaiseen virkamieheen, joka käyttää suomalaisen virkamiehen
valtuuttamana voimakeinoja tai turvautuu hätävarjeluun, sovelletaan 2 luvun 17 §:n 1 ja
2 momenttia. Voimakeinojen käytön liioittelusta säädetään rikoslain 4 luvun 6 §:n 3 mo-
mentissa ja 7 §:ssä sekä hätävarjelun liioittelusta 4 luvun 4 §:n 2 momentissa ja 7 §:ssä.

9 d §

Vieraan valtion virkamiehen asema muissa tilanteissa Suomen alueella

Vieraan valtion virkamiehen osallistuessa 9 b §:n nojalla käynnistettyyn avunantoon
Suomen alueella hänen toimivaltuuksiinsa sovelletaan 9 c §:ää.

Vieraan valtion virkamiehelle voidaan lähettävän valtion suostumuksella antaa oikeus
käyttää apua antaessaan kansallista virkapukuaan. 
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Vieraan valtion virkamies, joka antaa Suomen pyynnöstä Suomen alueella poliisille
apua, rinnastetaan tekemiensä rikosten tai häneen kohdistuvien rikosten osalta suomalai-
siin virkamiehiin ja on omassa valtiossaan sovellettavan virkasuhdelainsäädännön alai-
nen. 

Mitä laissa säädetään valtion velvollisuudesta korvata virkamiehen aiheuttama vahin-
ko, sovelletaan myös vieraan valtion viranomaisen Suomen pyynnöstä Suomen alueella
poliisille antaman avun yhteydessä aiheuttamaan vahinkoon.

Edellä 1–4 momenttia sovelletaan, jollei Suomea sitovasta kansainvälisestä sopimuk-
sesta tai Euroopan unionin lainsäädännöstä muuta johdu.

9 e §

Poliisimiehen toimivaltuudet kansainvälistä apua annettaessa 

Poliisimiehen suorittaessa tässä laissa tarkoitettua virkatehtävää Suomen alueen ulko-
puolella hänen toimivaltuuksiinsa sovelletaan Suomessa toteutettavassa virkatehtävässä
sovellettavia säännöksiä. Poliisimiehen toimivaltuudet eivät kuitenkaan voi ylittää niitä
toimivaltuuksia, jotka apua vastaanottava valtio hänelle antaa. 

Poliisimiehen suorittaessa tehtävää Suomen alueen ulkopuolella siviilihenkilöstön
osallistumisesta kriisinhallintaan annetun lain (1287/2004) nojalla hänen toimivaltuuk-
siinsa sovelletaan mainittua lakia.

9 f §

Poliisimiehen siviili- ja rikosoikeudellinen vastuu kansainvälistä apua annettaessa

Poliisimieheen, joka suorittaa Suomen alueen ulkopuolella tässä laissa tarkoitettua vir-
katehtävää, sovelletaan poliisimiehen siviili- ja rikosoikeudellista vastuuta koskevia sään-
nöksiä, jollei Suomea sitovasta kansainvälisestä sopimuksesta tai Euroopan unionin lain-
säädännöstä muuta johdu.

9 g § 

Poliisimiehen oikeudellinen asema kansainvälistä apua annettaessa

Poliisimiehen virkavelvollisuuksiin ja oikeuksiin hänen suorittaessaan tässä laissa tar-
koitettua virkatehtävää Suomen alueen ulkopuolella sovelletaan samoja säännöksiä ja
määräyksiä kuin Suomessa toteutettavassa virkatehtävässä. 

Edellä 9 a ja 9 b §:ssä tarkoitettuihin tehtäviin osallistuvaan poliisimieheen sovelletaan
tapaturman ja palvelussairauden korvaamisesta kriisinhallintatehtävässä annettua lakia
(1522/2016).

9 h §

Valtuuskirja

Poliisihallitus antaa 9 a ja 9 b §:ssä tarkoitettuun avun antamiseen Suomessa osallistu-
valle vieraan valtion virkamiehelle määräaikaisen valtuuskirjan, josta ilmenee virkamie-
hen toimivalta. Valtuuskirjassa tulee lisäksi olla virkamiehen nimi, kansalaisuus, virka-
asema ja valokuva. Virkamiehen on pidettävä valtuuskirja mukanaan ja esitettävä se pyy-
dettäessä. Valtuuskirja on palautettava Poliisihallitukselle avun antamisen päätyttyä.
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10 §

Tarkemmat säännökset 

Valtioneuvoston asetuksella voidaan säätää:
—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

4) kansainväliseen sopimukseen perustuvien toimivaltuuksien käytöstä tehtävistä il-
moituksista ja selvityksistä;

5) Prüm-päätöksen ja Prüm-sopimuksen tarkoittamista toimivaltaisista viranomaisista
ja virkamiehistä sekä kansallisista yhteys- ja koordinaatiopisteistä;

6) Atlas-päätöksen 1 artiklan täytäntöönpanojärjestelyiden sisällöstä. 
—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

————
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2017.

Helsingissä 28 päivänä kesäkuuta 2017

Tasavallan Presidentti

 Sauli Niinistö

Sisäministeri Paula Risikko
JULKAISIJA: OIKEUSMINISTERIÖ    ISSN 1455-8904
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