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Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tullilain, pak-
kokeinolain 2 luvun 9 §:n sekä ulkomaalaislain 181 §:n 
muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi tulli-
lakia, pakkokeinolakia ja ulkomaalaislakia. 
Lakeja muutettaisiin siten, että vuoden 2014 
alusta voimaan tuleviin pykäliin tehtäisiin 

Tullin organisaatiouudistuksesta johtuvat 
tekniset muutokset. 

Lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan 
vuoden 2014 alusta. 

————— 
 
 

PERUSTELUT 

1  Nykyti la  

Tullin hallinnosta annetulla lailla 
(960/2012) perustettiin Tulli-niminen viran-
omainen, jolla korvattiin entinen tullilaitos. 
Samalla tullilaitoksessa käytössä ollutta or-
ganisaatiomallia uudistettiin siten, että entiset 
Tullihallitus sekä viisi tullipiiriä lakkautettiin 
ja uuden Tulli-nimisen viranomaisen toimi-
alueeksi säädettiin koko Suomen alue. Tullin 
hallinnosta annetun lain yhteydessä organi-
saatiouudistuksesta johtuvat tekniset muu-
tokset tehtiin myös useisiin muihin lakeihin.  
Muutokset tulivat voimaan 1 päivänä tammi-
kuuta 2013. Eräisiin tullilain (1466/1994), 
pakkokeinolain (450/1987) ja ulkomaalais-
lain (301/2004) säännöksiin tehtiin väliaikai-
sesti voimassa olevia teknisiä muutoksia si-
ten, että muutokset ovat voimassa 31 päivään 
joulukuuta 2013. Lainkohdissa muutettiin 
Tullin organisaation uudistamisesta johtuen 
toimivaltaisen viranomaisen nimitykset sekä 
viittaukset toimivaltaisiin tahoihin Tullin uu-
den organisaation mukaisiksi. Väliaikaisuu-
teen oli syynä se, että pakkokeinolainsäädän-
nön uudistamisen yhteydessä vuonna 2011 
kyseisiin säännöksiin oli tehty asiallisia muu-
toksia, jotka säädettiin tuleviksi voimaan vas-
ta 1 päivänä tammikuuta 2014.  

Väliaikaisesti vuoden 2013 loppuun voi-
massa olevien säännöksien voimassaolo vuo-
den 2014 alusta on tärkeää muun muassa sen 
vuoksi, että Tullilla säilyisi toimintamahdol-
lisuudet sellaisten rikostorjuntaan liittyvien 
tehtäviensä osalta, joita koskevia määräyksiä 

antaa tietty tarkasti määritetty Tullin henki-
löstöön kuuluva taho tai organisaatioyksikkö. 
Toimivaltuuksien säilyttämiseksi olisi myös 
tärkeää, että pakkokeinolain (806/2011) 2 lu-
vun 9 pykälän 1 momentin säännös pidättä-
miseen oikeutetuista virkamiehistä olisi ajan 
tasalla myös Tullin osalta vuoden 2014 alus-
ta. 
 
2  Ehdotetut  muutokset  

Esityksessä ehdotetaan, että tullilakiin, 
pakkokeinolakiin ja ulkomaalaislakiin tehtäi-
siin Tullin organisaatiosta johtuvat tekniset 
tarkistukset, joihin sisältyy muun muassa 
toimivaltaisia tahoja koskevat säännökset. 
Säännöksiin ei ehdoteta tehtäväksi nykytilaan 
verrattuna aineellisia muutoksia. 
 
3  Esityksen vaikutukset  

Esityksellä mahdollistetaan Tullin toiminta 
rikostorjunnan tehtävissä. 

Esityksellä ei ole muita merkittäviä talou-
dellisia tai hallinnollisia vaikutuksia. 
 
4  Asian valmiste lu 

Esitys on valmisteltu valtiovarainministeri-
össä. 
 
5  Riippuvuus muista  es i tyksistä  

Samanaikaisesti tämän esityksen kanssa 
eduskunnan käsiteltävänä on hallituksen esi-
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tys esitutkintalain ja pakkokeinolain sekä 
eräiden niihin liittyvien lakien muuttamisesta 
(HE 14/2013 vp). Siihen sisältyvässä pakko-
keinolain 2 luvun 9 §:n 1momentin muutok-
sessa ei ole huomioitu Tullin organisaatiouu-
distuksesta johtuvaa muutosta pidättämiseen 
oikeutetuista virkamiehistä Tullissa. Pakko-
keinolain 2 luvun 9 §:n 1 momentin 2 koh-
dassa oleva säännös olisi muutettava tämän 
esityksen mukaiseksi. 

6  Voimaantulo  

Lait ehdotetaan tuleviksi voimaan 1 päivä-
nä tammikuuta 2014. 

 
Edellä esitetyn perusteella annetaan edus-

kunnan hyväksyttäviksi seuraavat lakiehdo-
tukset: 
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Lakiehdotukset 
 

1. 

Laki 
tullilain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan tullilain (1466/1994) 3 §:n 1 momentti, 20 d §:n 1 momentti, 20 g §:n 3 moment-

ti, 20 j §:n 1 momentti, 43 §:n 2 momentti ja 47 a §, 
sellaisina kuin ne ovat laissa 879/2011, seuraavasti: 

 
3 § 

Tässä laissa tarkoitetaan: 
1) Suomen tullialueella aluetta, jonka muo-

dostavat valtakunnan maa-alue, aluevedet ja 
ilmatila, kuitenkin niin, että tullialue ulottuu 
kaksi meripeninkulmaa aluemeren ulkorajaa 
ulommaksi, jollei asiasta ole kansainvälisesti 
muuta sovittu; 

2) EU:n tullialueella koodeksin 3 artiklassa 
tarkoitettua aluetta; 

3) kolmannella maalla aluetta, joka ei kuu-
lu EU:n tullialueeseen; 

4) tullitoimenpiteellä Tullin toimivaltaan 
kuuluvaa virkatointa tullirikosten esitutkintaa 
lukuun ottamatta; 

5) tullirikoksella rikosta, joka käsittää tä-
män lain tai muun lain säännösten, joiden 
noudattamisen valvonta tai täytäntöönpano 
on Tullin tehtävänä, tai näiden nojalla annet-
tujen säännösten tai määräysten rikkomisen 
taikka rikoslain (39/1889) 46 luvussa tarkoi-
tettua laitonta tuontitavaraan ryhtymistä, sel-
laista rikoslain 32 luvussa tarkoitettua rahan-
pesurikosta ja sellaista säännösten rikkomis-
ta, johon sisältyy omaisuuden maahantuontia 
tai maastavientiä; 

6) teknisellä valvonnalla ennalta määrää-
mättömään henkilö- ja tavaraliikenteeseen 
kohdistuvaa teknisellä laitteella tapahtuvaa 
katselua tai kuuntelua sekä äänen tai kuvan 
automaattista tallentamista; 

7) poliisiasiain tietojärjestelmän teknisenä 
osana olevalla tutkinta- ja virka-
apujärjestelmällä sekä sen arkistohakemis-
tolla henkilötietojen käsittelystä poliisitoi-
messa annetun lain (761/2003) 2 §:ssä tarkoi-

tettua poliisiasiain tietojärjestelmää niiden 
tietojen osalta, jotka Tulli on tallettanut tut-
kinnan ja virka-avun tietoihin sekä tutkinnan 
ja virka-avun arkistotietoihin. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

20 d §  
Tullimiehellä on oikeus kohdistaa vakitui-

seen asumiseen käytetyn huoneen tai tilan 
ulkopuolella olevaan henkilöön taikka kul-
kuneuvoon tai tavaraan teknistä tarkkailua, 
jos sen avulla voidaan perustellusti olettaa 
saatavan tullirikoksen estämiseksi tarvittavia 
tietoja. Määräyksen toimenpiteeseen antaa 
tehtävään määrätty tullirikostorjunnan esi-
miehenä toimiva tullimies sekä yli kolme 
vuorokautta kestävään tekniseen kuunteluun 
Tullin rikostorjunnan päällikkö tai tehtävään 
määrätty pidättämiseen oikeutettu tullirikos-
torjunnan tullimies. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

20 g § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Edellä 20 d §:ssä tarkoitetusta teknisestä 
kuuntelusta sekä 20 f §:n 1 ja 2 momentissa 
tarkoitetusta televalvonnasta on toimenpiteen 
suorittaneen tullimiehen laadittava viipymät-
tä pöytäkirja. 
 

20 j § 
Tullin valvontaosasto ja salaisia tiedonhan-

kintakeinoja käyttävien yksiköiden päälliköt 
valvovat salaisten pakkokeinojen ja tiedon-
hankintakeinojen käyttöä. 
— — — — — — — — — — — — — —  
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43 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Tullimiehellä on Tullin suorittamassa esi-
tutkinnassa sama oikeus ryhtyä tutkintatoi-
menpiteisiin ja käyttää pakkokeinoja kuin 
poliisimiehellä poliisiviranomaisen toimitta-
massa esitutkinnassa, jos 20 a §:n 1 momen-
tista ei muuta johdu. Pidättämiseen oikeute-
tuista tullimiehistä säädetään pakkokeinolain 
2 luvun 9 §:n 1 momentin 2 kohdassa. 
— — — — — — — — — — — — — —  

47 a § 
Mitä poliisilain 7 luvun 1 §:n 1 momentissa 

ja 3—5 §:ssä säädetään poliisin henkilöstöön 
kuuluvan vaitiolovelvollisuudesta ja vaitiolo-
oikeudesta, sovelletaan vastaavasti myös 
Tullin henkilöstöön kuuluvaan rikostorjun-
nan osalta. 

——— 
Tämä laki tulee voimaan    päivänä      kuu-

ta 20  . 

————— 
 

2. 

Laki 
pakkokeinolain 2 luvun 9 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan pakkokeinolain (806/2011) 2 luvun 9 §:n 1 momentti seuraavasti: 

 
2 luku 

Kiinniottaminen, pidättäminen ja vangit-
seminen 

9 § 

Pidättämiseen oikeutettu virkamies 

Pidättämisestä päättää pidättämiseen oikeu-
tettu virkamies. Pidättämiseen oikeutettuja 
virkamiehiä ovat: 

1) poliisiylijohtaja, Poliisihallituksen polii-
sijohtaja, poliisiylitarkastaja ja poliisi-
tarkastaja, poliisipäällikkö, apulaispoliisi-
päällikkö, keskusrikospoliisin päällikkö ja 
apulaispäällikkö, suojelupoliisin päällikkö, 
esitutkintatehtäviin määrätty apulaispäällik-
kö, esitutkintatehtäviin määrätty osasto-
päällikkö, esitutkintatehtäviin määrätty yli-
tarkastaja ja tarkastaja, liikkuvan poliisin 
päällikkö, apulaispäällikkö ja liikennepoliisi-
tarkastaja, rikosylitarkastaja, rikostarkastaja, 
rikosylikomisario, ylikomisario, rikosko-
misario ja komisario; 

2) Tullin rikostorjunnan päällikkö ja tul-
liylitarkastaja, jonka Tullin rikostorjunnan 
päällikkö on määrännyt tutkinnanjohtajaksi. 

3) rajavartiolaitoksen päällikkö ja apulais-
päällikkö, rajavartiolaitoksen esikunnan raja- 
ja meriosaston osastopäällikkö, rajavartiolai-
toksen esikunnan oikeudellisen osaston osas-
topäällikkö, apulaisosastopäällikkö, ylitar-
kastaja, rikosylitarkastaja ja rikostarkastaja, 
rajavartioston ja merivartioston komentaja ja 
apulaiskomentaja, rajavartioston ja merivar-
tioston rajatoimiston ja meritoimiston pääl-
likkö, Suomenlahden merivartioston Helsin-
gin rajatarkastusosaston päällikkö ja vara-
päällikkö sekä vähintään luutnantin arvoinen 
rajavartiomies, joka on saanut tutkinnanjoh-
tajalle rajavartiolaitoksessa säädetyn koulu-
tuksen ja jonka rajavartiolaitoksen tai sen 
hallintoyksikön päällikkö on määrännyt tut-
kinnanjohtajaksi; 

4) syyttäjä. 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Tämä laki tulee voimaan    päivänä     kuuta 

20  . 
————— 
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3. 

Laki 
ulkomaalaislain 181 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan ulkomaalaislain (301/2004) 181 §:n 1 momentti, 
sellaisena kuin se on laissa 886/2011, seuraavasti: 

 
181 § 

Liikenteenharjoittajan seuraamusmaksun 
määrääminen 

Liikenteenharjoittajan seuraamusmaksun 
määrää rajatarkastuksen yhteydessä sen raja-
vartioston tai merivartioston komentaja, apu-
laiskomentaja taikka raja- tai meritoimiston 
päällikkö, jonka toimialueella 173 §:n tai 
henkilötietojen käsittelystä rajavartiolaitok-
sessa annetun lain 20 §:n rikkominen on ha-
vaittu. Jos rajatarkastusviranomaisena on 

toiminut poliisi, liikenteenharjoittajan seu-
raamusmaksun määrää poliisilaitoksen pääl-
lystöön kuuluva poliisimies. Jos rajatarkas-
tusviranomaisena on toiminut Tulli, liiken-
teenharjoittajan seuraamusmaksun määrää 
tehtävään määrätty Tullin vastuuyksikön 
toimintayksikön esimiestehtävässä toimiva 
tullimies.  
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Tämä laki tulee voimaan    päivänä      kuu-

ta 20  . 

————— 
 

Helsingissä 7 päivänä marraskuuta 2013 

 
Pääministeri 

JYRKI KATAINEN 

 
 
 
 

Hallinto- ja kuntaministeri Henna Virkkunen 
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Liite 
Rinnakkaistekstit 

 

1. 

Laki 
tullilain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan tullilain (1466/1994) 3 §:n 1 momentti, 20 d §:n 1 momentti, 20 g §:n 3 moment-

ti, 20 j §:n 1 momentti, 43 §:n 2 momentti ja 47 a §, 
sellaisina kuin ne ovat laissa 879/2011, seuraavasti: 

 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

3 § 
Tässä laissa tarkoitetaan: 
1) Suomen tullialueella aluetta, jonka muo-

dostavat valtakunnan maa-alue, aluevedet ja 
ilmatila, kuitenkin niin, että tullialue ulottuu 
kaksi meripeninkulmaa aluemeren ulkorajaa 
ulommaksi, jollei asiasta ole kansainvälisesti 
muuta sovittu; 

2) yhteisön tullialueella koodeksin 3 artik-
lassa tarkoitettua aluetta; 

3) kolmannella maalla aluetta, joka ei kuulu 
yhteisön tullialueeseen; 

4) tullitoimenpiteellä tullilaitoksen toimi-
valtaan kuuluvaa virkatointa tullirikosten esi-
tutkintaa lukuun ottamatta; 

5) tullirikoksella rikosta, joka käsittää tä-
män lain tai muun lain säännösten, joiden 
noudattamisen valvonta tai täytäntöönpano on 
tullilaitoksen tehtävänä, taikka näiden nojalla 
annettujen säännösten tai määräysten rikko-
mista samoin kuin rikoslain 46 luvussa tar-
koitettua laitonta tuontitavaraan ryhtymistä, 
sellaista rikoslain 32 luvun 1 §:n 2 momentis-
sa tarkoitettua kätkemisrikosta ja muutakin 
sellaista säännösten rikkomista, johon sisältyy 
omaisuuden maahantuontia tai maastavientiä; 

6) teknisellä valvonnalla ennalta määrää-
mättömään henkilö- ja tavaraliikenteeseen 
kohdistuvaa teknisellä laitteella tapahtuvaa 
katselua tai kuuntelua sekä äänen tai kuvan 
automaattista tallentamista; 

7) poliisiasiain tietojärjestelmän teknisenä 
osana olevalla tutkinta- ja virka-
apujärjestelmällä sekä sen arkistohakemistol-
la henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa 

3 § 
Tässä laissa tarkoitetaan: 
1) Suomen tullialueella aluetta, jonka muo-

dostavat valtakunnan maa-alue, aluevedet ja 
ilmatila, kuitenkin niin, että tullialue ulottuu 
kaksi meripeninkulmaa aluemeren ulkorajaa 
ulommaksi, jollei asiasta ole kansainvälisesti 
muuta sovittu; 

2) EU:n tullialueella koodeksin 3 artiklas-
sa tarkoitettua aluetta; 

3) kolmannella maalla aluetta, joka ei kuu-
lu EU:n tullialueeseen; 

4) tullitoimenpiteellä Tullin toimivaltaan 
kuuluvaa virkatointa tullirikosten esitutkintaa 
lukuun ottamatta; 

5) tullirikoksella rikosta, joka käsittää tä-
män lain tai muun lain säännösten, joiden 
noudattamisen valvonta tai täytäntöönpano 
on Tullin tehtävänä, tai näiden nojalla annet-
tujen säännösten tai määräysten rikkomisen 
taikka rikoslain (39/1889) 46 luvussa tarkoi-
tettua laitonta tuontitavaraan ryhtymistä, sel-
laista rikoslain 32 luvussa tarkoitettua rahan-
pesurikosta ja sellaista säännösten rikkomis-
ta, johon sisältyy omaisuuden maahantuontia 
tai maastavientiä; 

6) teknisellä valvonnalla ennalta määrää-
mättömään henkilö- ja tavaraliikenteeseen 
kohdistuvaa teknisellä laitteella tapahtuvaa 
katselua tai kuuntelua sekä äänen tai kuvan 
automaattista tallentamista; 

7) poliisiasiain tietojärjestelmän teknisenä 
osana olevalla tutkinta- ja virka-
apujärjestelmällä sekä sen arkistohakemis-
tolla henkilötietojen käsittelystä poliisitoi-
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annetun lain (761/2003) 2 §:ssä tarkoitettua 
poliisiasiain tietojärjestelmää niiden tietojen 
osalta, jotka tullilaitos on tallettanut tutkinnan 
ja virka-avun tietoihin sekä tutkinnan ja vir-
ka-avun arkistotietoihin. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

messa annetun lain (761/2003) 2 §:ssä tarkoi-
tettua poliisiasiain tietojärjestelmää niiden 
tietojen osalta, jotka Tulli on tallettanut tut-
kinnan ja virka-avun tietoihin sekä tutkinnan 
ja virka-avun arkistotietoihin. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
 

20 d § 
Tullimiehellä on oikeus kohdistaa vakitui-

seen asumiseen käytetyn huoneen tai tilan ul-
kopuolella olevaan henkilöön taikka kulku-
neuvoon tai tavaraan teknistä tarkkailua, jos 
sen avulla voidaan perustellusti olettaa saata-
van tullirikoksen estämiseksi tarvittavia tieto-
ja. Määräyksen toimenpiteeseen antaa tehtä-
vään määrätty tullirikostorjunnan esimiehenä 
toimiva tullimies sekä yli kolme vuorokautta 
kestävään tekniseen kuunteluun Tullihallituk-
sen valvontaosaston tullirikostorjunnasta vas-
taavan yksikön päällikkö taikka tullipiirin ri-
kostorjunnasta vastaavan yksikön päällikkö. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

20 d §  
Tullimiehellä on oikeus kohdistaa vakitui-

seen asumiseen käytetyn huoneen tai tilan 
ulkopuolella olevaan henkilöön taikka kul-
kuneuvoon tai tavaraan teknistä tarkkailua, 
jos sen avulla voidaan perustellusti olettaa 
saatavan tullirikoksen estämiseksi tarvittavia 
tietoja. Määräyksen toimenpiteeseen antaa 
tehtävään määrätty tullirikostorjunnan esi-
miehenä toimiva tullimies sekä yli kolme 
vuorokautta kestävään tekniseen kuunteluun 
Tullin rikostorjunnan päällikkö tai tehtävään 
määrätty pidättämiseen oikeutettu tullirikos-
torjunnan tullimies. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
20 g § 

— — — — — — — — — — — — — —  
Edellä 20 d §:ssä tarkoitetusta teknisestä 

kuuntelusta sekä 20 f §:n 1 ja 2 momentissa 
tarkoitetusta televalvonnasta on toimenpiteen 
suorittaneen tullimiehen laadittava viipymättä 
pöytäkirja ja toimitettava se Tullihallitukselle.

20 g § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Edellä 20 d §:ssä tarkoitetusta teknisestä 
kuuntelusta sekä 20 f §:n 1 ja 2 momentissa 
tarkoitetusta televalvonnasta on toimenpiteen 
suorittaneen tullimiehen laadittava viipymät-
tä pöytäkirja. 
 

 
20 j § 

Tullihallitus ja salaisia tiedonhankintakei-
noja käyttävien yksiköiden päälliköt valvovat 
salaisten pakkokeinojen ja tiedonhankintakei-
nojen käyttöä. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

20 j § 
Tullin valvontaosasto ja salaisia tiedonhan-

kintakeinoja käyttävien yksiköiden päälliköt 
valvovat salaisten pakkokeinojen ja tiedon-
hankintakeinojen käyttöä. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
43 § 

— — — — — — — — — — — — — —  
Tullimiehellä on tulliviranomaisen suorit-

tamassa esitutkinnassa sama oikeus ryhtyä 
tutkintatoimenpiteisiin ja käyttää pakkokeino-
ja kuin poliisimiehellä poliisiviranomaisen 
toimittamassa esitutkinnassa, jos 20 a §:n 1 
momentista ei muuta johdu. Pidättämiseen 
oikeutetuista tullimiehistä säädetään pakko-

43 §
— — — — — — — — — — — — — —  

Tullimiehellä on Tullin suorittamassa esi-
tutkinnassa sama oikeus ryhtyä tutkintatoi-
menpiteisiin ja käyttää pakkokeinoja kuin po-
liisimiehellä poliisiviranomaisen toimitta-
massa esitutkinnassa, jos 20 a §:n 1 momen-
tista ei muuta johdu. Pidättämiseen oikeute-
tuista tullimiehistä säädetään pakkokeinolain 
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keinolain 2 luvun 9 §:n 1 momentin 2 koh-
dassa. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

2 luvun 9 §:n 1 momentin 2 kohdassa. 
 

— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
47 a § 

Mitä poliisilain 7 luvun 1 §:n 1 momentissa 
ja 3—5 §:ssä säädetään poliisin henkilöstöön 
kuuluvan vaitiolovelvollisuudesta ja vaitiolo-
oikeudesta, sovelletaan vastaavasti myös tul-
lilaitoksen henkilöstöön kuuluvaan rikostor-
junnan osalta. 

47 a § 
Mitä poliisilain 7 luvun 1 §:n 1 momentissa 

ja 3—5 §:ssä säädetään poliisin henkilöstöön 
kuuluvan vaitiolovelvollisuudesta ja vaitiolo-
oikeudesta, sovelletaan vastaavasti myös Tul-
lin henkilöstöön kuuluvaan rikostorjunnan 
osalta. 

——— 
Tämä laki tulee voimaan    päivänä  

kuuta 20  . 
——— 

 
 
 

2. 

Laki 
pakkokeinolain 2 luvun 9 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan pakkokeinolain (806/2011) 2 luvun 9 §:n 1momentti seuraavasti: 

 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

2 luku 

Kiinniottaminen, pidättäminen ja vangit-
seminen 

9 § 

Pidättämiseen oikeutettu virkamies 

Pidättämisestä päättää pidättämiseen oikeu-
tettu virkamies. Pidättämiseen oikeutettuja 
virkamiehiä ovat: 

1) poliisiylijohtaja, Poliisihallituksen polii-
sijohtaja, poliisiylitarkastaja ja poliisi-
tarkastaja, poliisipäällikkö, apulaispoliisipääl-
likkö, keskusrikospoliisin päällikkö ja apu-
laispäällikkö, suojelupoliisin päällikkö, esi-
tutkintatehtäviin määrätty apulaispäällikkö, 
esitutkintatehtäviin määrätty osastopäällikkö, 
esitutkintatehtäviin määrätty ylitarkastaja ja 
tarkastaja, liikkuvan poliisin päällikkö, apu-

2 luku 

Kiinniottaminen, pidättäminen ja vangit-
seminen 

9 § 

Pidättämiseen oikeutettu virkamies 

Pidättämisestä päättää pidättämiseen oikeu-
tettu virkamies. Pidättämiseen oikeutettuja 
virkamiehiä ovat: 

1) poliisiylijohtaja, Poliisihallituksen polii-
sijohtaja, poliisiylitarkastaja ja poliisi-
tarkastaja, poliisipäällikkö, apulaispoliisi-
päällikkö, keskusrikospoliisin päällikkö ja 
apulaispäällikkö, suojelupoliisin päällikkö, 
esitutkintatehtäviin määrätty apulaispäällik-
kö, esitutkintatehtäviin määrätty osasto-
päällikkö, esitutkintatehtäviin määrätty yli-
tarkastaja ja tarkastaja, liikkuvan poliisin 
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laispäällikkö ja liikennepoliisitarkastaja, ri-
kosylitarkastaja, rikostarkastaja, rikosyliko-
misario, ylikomisario, rikoskomisario ja ko-
misario; 

2) Tullihallituksen rikostorjuntaosaston 
päällikkö ja tullirikostorjunnasta vastaavien 
yksiköiden päälliköt, tullipiirin päällikkö ja 
sen rikostorjuntapäällikkö sekä tulliylitarkas-
taja, jonka Tullihallituksen rikostorjuntaosas-
ton päällikkö tai rikostorjunnasta vastaavan 
yksikön päällikkö taikka tullipiirin päällikkö 
on määrännyt tutkinnanjohtajaksi; 

3) rajavartiolaitoksen päällikkö ja apulais-
päällikkö, rajavartiolaitoksen esikunnan raja- 
ja meriosaston osastopäällikkö, rajavartiolai-
toksen esikunnan oikeudellisen osaston osas-
topäällikkö, apulaisosastopäällikkö, ylitarkas-
taja, rikosylitarkastaja ja rikostarkastaja, raja-
vartioston ja merivartioston komentaja ja apu-
laiskomentaja, rajavartioston ja merivartios-
ton rajatoimiston ja meritoimiston päällikkö, 
Suomenlahden merivartioston Helsingin raja-
tarkastusosaston päällikkö ja varapäällikkö 
sekä vähintään luutnantin arvoinen rajavar-
tiomies, joka on saanut tutkinnanjohtajalle ra-
javartiolaitoksessa säädetyn koulutuksen ja 
jonka rajavartiolaitoksen tai sen hallintoyksi-
kön päällikkö on määrännyt tutkinnanjohta-
jaksi; 

4) syyttäjä. 
 

päällikkö, apulaispäällikkö ja liikennepoliisi-
tarkastaja, rikosylitarkastaja, rikostarkastaja, 
rikosylikomisario, ylikomisario, rikosko-
misario ja komisario; 

2) Tullin rikostorjunnan päällikkö ja tul-
liylitarkastaja, jonka Tullin rikostorjunnan 
päällikkö on määrännyt tutkinnanjohtajaksi; 

 
 
 
 
 
3) rajavartiolaitoksen päällikkö ja apulais-

päällikkö, rajavartiolaitoksen esikunnan raja- 
ja meriosaston osastopäällikkö, rajavartiolai-
toksen esikunnan oikeudellisen osaston osas-
topäällikkö, apulaisosastopäällikkö, ylitar-
kastaja, rikosylitarkastaja ja rikostarkastaja, 
rajavartioston ja merivartioston komentaja ja 
apulaiskomentaja, rajavartioston ja merivar-
tioston rajatoimiston ja meritoimiston pääl-
likkö, Suomenlahden merivartioston Helsin-
gin rajatarkastusosaston päällikkö ja vara-
päällikkö sekä vähintään luutnantin arvoinen 
rajavartiomies, joka on saanut tutkinnanjoh-
tajalle rajavartiolaitoksessa säädetyn koulu-
tuksen ja jonka rajavartiolaitoksen tai sen 
hallintoyksikön päällikkö on määrännyt tut-
kinnanjohtajaksi; 

4) syyttäjä. 
 

——— 
Tämä laki tulee voimaan    päivänä     kuu-

ta 20  . 
——— 
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3. 

Laki 
ulkomaalaislain 181 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan ulkomaalaislain (301/2004) 181 §:n 1 momentti, 
sellaisena kuin se on laissa 886/2011, seuraavasti: 

 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

181 § 

Liikenteenharjoittajan seuraamusmaksun 
määrääminen 

— — — — — — — — — — — — — —  
Liikenteenharjoittajan seuraamusmaksun 

määrää rajatarkastuksen yhteydessä sen raja-
vartioston tai merivartioston komentaja, apu-
laiskomentaja taikka raja- tai meritoimiston 
päällikkö, jonka toimialueella tämän lain 
173 §:n tai henkilötietojen käsittelystä raja-
vartiolaitoksessa annetun lain 20 §:n rikko-
minen on havaittu. Jos rajatarkastusviran-
omaisena on toiminut poliisi, liikenteenhar-
joittajan seuraamusmaksun määrää poliisilai-
toksen päällystöön kuuluva poliisimies. Jos 
rajatarkastusviranomaisena on toiminut tulli-
viranomainen, liikenteenharjoittajan seuraa-
musmaksun määrää tullipiirin päällikkö tai 
tullipiirin valvontayksikön päällikkö. 
 
— — — — — — — — — — — — — —  
 
 

181 § 

Liikenteenharjoittajan seuraamusmaksun 
määrääminen 

— — — — — — — — — — — — — —  
Liikenteenharjoittajan seuraamusmaksun 

määrää rajatarkastuksen yhteydessä sen raja-
vartioston tai merivartioston komentaja, apu-
laiskomentaja taikka raja- tai meritoimiston 
päällikkö, jonka toimialueella 173 §:n tai 
henkilötietojen käsittelystä rajavartiolaitok-
sessa annetun lain 20 §:n rikkominen on ha-
vaittu. Jos rajatarkastusviranomaisena on 
toiminut poliisi, liikenteenharjoittajan seu-
raamusmaksun määrää poliisilaitoksen pääl-
lystöön kuuluva poliisimies. Jos rajatarkas-
tusviranomaisena on toiminut Tulli, liiken-
teenharjoittajan seuraamusmaksun määrää 
tehtävään määrätty Tullin vastuuyksikön 
toimintayksikön esimiestehtävässä toimiva 
tullimies.  
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Tämä laki tulee voimaan    päivänä  

kuuta 20  . 
——— 
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