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Laki
poliisilain 2 luvun muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan poliisilain (872/2011) 2 luvun 11 §:n 2 momentti ja 17 §:n 1 momentti sekä
lisätään 2 lukuun uusi 11 a ja 15 a § seuraavasti:

2 luku

Yleiset toimivaltuudet

11 §

Kulkuneuvon pysäyttäminen ja siirtäminen

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Tieliikenteen valvonnasta säädetään tieliikennelaissa (267/1981) ja ilma-aluksen mää-

räämisestä laskeutumaan ilmailulaissa (864/2014).

11 a §

Lennokin tai miehittämättömän ilma-aluksen kulkuun puuttuminen

Poliisimiehellä on oikeus ottaa ilmailulain 2 §:n 1 momentin 21 kohdassa tarkoitettu
lennokki ja 22 kohdassa tarkoitettu miehittämätön ilma-alus tilapäisesti haltuun, estää sen
käyttö tai muutoin puuttua sen kulkuun, jos se on välttämätöntä yleisen järjestyksen ja tur-
vallisuuden ylläpitämiseksi, rikosten ennalta estämiseksi tai jo aloitetun rikoksen keskeyt-
tämiseksi, erityisten valvontakohteiden vartioimiseksi, poliisitehtävän tai merkittävän val-
tiollisen tapahtuman turvaamiseksi taikka onnettomuuspaikalla suoritettavien toimenpi-
teiden tai toimenpiteen kohteena olevan henkilön yksityisyyden suojaamiseksi.

Poliisimies voi 1 momentissa tarkoitetuissa tilanteissa käyttää teknistä laitetta, joka ei
aiheuta vähäistä suurempaa haittaa radio- tai muulle viestinnälle taikka yleiselle viestintä-
verkolle. Teknistä laitetta voidaan käyttää, jos se on puolustettavaa ottaen huomioon teh-
tävän tärkeys ja kiireellisyys, lennokin tai miehittämättömän ilma-aluksen toiminnan vaa-
rallisuus, käytettävissä olevat voimavarat sekä muut tilanteen kokonaisarvosteluun vai-
kuttavat seikat. Laitetta saa käyttää vain niin kauan kuin se on välttämätöntä toimenpiteen
suorittamiseksi. Teknistä laitetta saa käyttää ainoastaan asianmukaisen koulutuksen saa-
nut poliisimies.

Poliisimiehellä on oikeus käsitellä lennokin tai miehittämättömän ilma-aluksen käyt-
töön liittyvää radioviestintää, välitystietoja ja sijaintitietoja lennokin tai miehittämättömän
ilma-aluksen kulkuun puuttumiseksi tai sen kokonaisjärjestelmän osan yksilöimiseksi ja
sijainnin määrittämiseksi. Tällaiset tiedot on hävitettävä viipymättä toimenpiteen jälkeen,
jollei laissa toisin säädetä.
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Teknisen laitteen käyttämisestä on ilmoitettava Liikenne- ja viestintävirastolle, jollei se
ole radio- tai muulle viestinnälle taikka yleiselle viestintäverkolle oletettavasti aiheutu-
vaan tai aiheutuneeseen haittaan nähden ilmeisen tarpeetonta tai jos ilmoittamatta jättämi-
nen on poliisin taktisiin ja teknisiin menetelmiin liittyvästä syystä ilmeisen perusteltua.

Lennokin tai miehittämättömän ilma-aluksen kulkuun puuttumisesta on laadittava pöy-
täkirja tai muu asiakirja.

15 a §

Haltuun otetun lennokin tai miehittämättömän ilma-aluksen käsittely

Poliisin haltuun 11 a §:n nojalla otettu lennokki tai miehittämätön ilma-alus on palau-
tettava ilman aiheetonta viivytystä laitteen omistajalle, jollei muualla laissa toisin säädetä.

17 §

Voimakeinojen käyttö

Poliisimiehellä on virkatehtävää suorittaessaan oikeus vastarinnan murtamiseksi, hen-
kilön paikalta poistamiseksi, kiinniottamisen toimittamiseksi, vapautensa menettäneen
pakenemisen estämiseksi, esteen poistamiseksi, lennokin tai miehittämättömän ilma-aluk-
sen kulkuun puuttumiseksi taikka välittömästi uhkaavan rikoksen tai muun vaarallisen
teon tai tapahtuman estämiseksi käyttää sellaisia tarpeellisia voimakeinoja, joita voidaan
pitää puolustettavina. Voimakeinojen puolustettavuutta arvioitaessa on otettava huo-
mioon tehtävän tärkeys ja kiireellisyys, vastarinnan vaarallisuus, käytettävissä olevat voi-
mavarat sekä muut tilanteen kokonaisarvosteluun vaikuttavat seikat.

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

Tämä laki tulee voimaan 18 päivänä maaliskuuta 2019.
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