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Laki
poliisilain 2 luvun muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan poliisilain (872/2011) 2 luvun 12 §, 15 §:n 1 momentti ja 22 §:n 1 momentti

sekä 
lisätään 2 lukuun uusi 12 a § seuraavasti:

2 luku

Yleiset toimivaltuudet

12 §

Turvallisuustarkastus

Poliisimiehellä on oikeus kiinniottamisen, pidättämisen, vangitsemisen, säilöön ottami-
sen ja muun henkilökohtaiseen vapauteen kohdistuvan toimenpiteen yhteydessä tarkastaa,
mitä henkilöllä on vaatteissaan tai muuten yllään taikka mukanaan olevissa tavaroissa sen
varmistamiseksi, ettei tällä ole hallussaan esineitä tai aineita, joilla hän voi vaarantaa säi-
lyttämisensä taikka aiheuttaa vaaraa itselleen tai muille. Poliisimies voi virkatehtävän suo-
rittamisen yhteydessä tehdä henkilölle tarkastuksen tällaisten esineiden tai aineiden löytä-
miseksi muussakin tapauksessa, jos se perustellusta syystä on tarpeen poliisimiehen työ-
turvallisuuden ja virkatehtävän suorittamisen varmistamiseksi.

Henkilö tai hänen mukanaan olevat tavarat voidaan vapauteen kohdistuvan toimenpi-
teen yhteydessä tarkastaa myös hänen tunnistamistaan varten tarpeellisen asiakirjan löy-
tämiseksi.

Edellä 1 momentissa tarkoitetut vaaralliset esineet tai aineet on tarvittaessa otettava
pois tarkastettavalta. Pois on otettava myös esineet tai aineet, joiden hallussapito on muu-
ten laissa tai lain nojalla kielletty.

12 a §

Turvallisuustarkastus eräissä tilaisuuksissa

Poliisimiehellä on, sillä tavoin ja siinä laajuudessa kuin tilanne välttämättä edellyttää,
oikeus tarkastaa oikeudenkäyntiin sekä erityistä suojelua edellyttävään kokoukseen, eri-
tyistä suojelua tai erityistä valvontaa edellyttävään yleisötilaisuuteen tai muuhun vastaa-
vaan tilaisuuteen tai tilaisuuden osallistujien majoitustiloihin saapuva tai sellaisessa tilai-
suudessa tai sellaisissa tiloissa paikalla oleva, niistä poistuva taikka tilaisuuden järjestä-
mispaikan tai majoitustilojen välittömässä läheisyydessä oleva henkilö ja hänen muka-
naan olevat tavarat sen varmistamiseksi, ettei henkilöllä ole hallussaan sellaisia esineitä
tai aineita, joilla voidaan aiheuttaa vaaraa tilaisuuteen osallistuvien tai majoitustiloissa
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olevien tai muiden henkilöiden turvallisuudelle tai joiden hallussapito tilaisuudessa on
muuten laissa tai lain nojalla kielletty.

Edellä 1 momentissa tarkoitettua tarkastusta ei saa kohdistaa rikoslain 24 luvun
11 §:ssä tarkoitetussa kotirauhan suojaamassa paikassa olevaan henkilöön.

Edellä 1 momentissa tarkoitetut esineet tai aineet on tarvittaessa otettava pois tarkastet-
tavalta.

15 §

Haltuun otetun omaisuuden käsittely

Poliisin haltuun 12 §:n 3 momentin, 12 a §:n 3 momentin tai 14 §:n 1 momentin nojalla
otetut vaaralliset esineet ja aineet on palautettava haltijalle viipymättä ja viimeistään
14 vuorokauden kuluessa, jollei sitä ennen ryhdytä hallussapitoa koskevan luvan peruut-
tamiseen taikka 2 tai 3 momentissa tai pakkokeinolain 7 luvussa tarkoitettuun toimenpi-
teeseen. Poliisin haltuun tämän luvun 14 §:n 2 momentin nojalla otettu esineeseen kuulu-
va tai siihen liittyvä osa on aina palautettava, jollei kysymyksessä olevaa esinettä koko-
naisuudessaan oteta sitä ennen 14 §:n 1 momentin nojalla poliisin haltuun.

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

22 §

Vieraan valtion virkamiehen toimivalta

Tarkastusten asteittaisesta lakkauttamisesta yhteisillä rajoilla tehdyn sopimuksen so-
veltamisesta tehdyn yleissopimuksen (Schengenin yleissopimus) 41 artiklassa tarkoitetul-
la Schengenin säännöstöä soveltavan valtion toimivaltaisella virkamiehellä on oikeus
maansa alueella verekseltä tai pakenemasta tavatun rikoksentekijän takaa-ajoon Suomen
alueella samoin kuin kiinniottoon ja turvallisuustarkastukseen Suomen alueella siten kuin
Suomea velvoittavassa Schengenin säännöstössä määrätään. Kulkuneuvon pysäyttämi-
seen ja turvallisuustarkastukseen sovelletaan lisäksi, mitä 11 §:n 1 momentissa säädetään
kulkuneuvon pysäyttämisestä, 12 §:n 1 momentissa tarkastuksesta henkilökohtaiseen va-
pauteen kohdistuvan toimenpiteen yhteydessä ja 12 §:n 3 momentissa esineiden ja ainei-
den poisottamisesta.

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

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 2017.
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