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Poliisiosasto

Polilsllain yleisötilaisuuksiin liittyviä tarkastusto¡m¡valtuuksia koskevien säännösten muuttaminen

Asettam¡nen

Sisäministeriön poliisiosasto on tänään asettanut hankkeen poliisilain (872/2}t!l yleisötilaisuuksiin liittyvien
tarkastustoimivaltu ussäännösten tarkistamiseksi.

Tolmikausi

Hankkeen toimika usi on 13.1.2016-30.9.2016.

Tausta

Eri hallinnonaloille on säädetty lakeja, joiden perusteella viranomaiset voivat rajoitetusti käyttää esimerkiksi
huumausaineiden etsimiseen koulutettua koiraa apuna ilman konkreettista rikosepäilyä tehtävissä tarkastuksissa
Poliisilaln 2 luvun 12 5:ssä säädetään muun muassa yleisötilaisuuksiin liittyv¡stä poliisimiehen
tarkastustoimivaltuuksista, joiden tarkoituksena on varmistaa, ettei esimerkiksi tilaisuuteen osallistuvalla
henkilöllä ole hallussaan sellaisia esineitä tai aineita, joilla voidaan aiheuttaa vaaraa tilaisuuteen osallistuvien
henkilöiden turvallisuudelle. Luvun 13 Srn mukaan tarkastuksen toimittamisessa voidaan käyttää koulutettua
koiraa. Poliisilain säännöksissä on havaittu täsmennys- ja täydennystarpeita sekä lakitekrìisestiettä käytännön
huuma usainerikostorju nnan nä kö kulmasta.

Eduskunnan apulaisoikeusasiamies on poliisin huumekoirien käyttöä koskevassa päätöksessään2g.It.2O73 (Dnrot
L870/41!3,2067/41L3,21^8614/!3,2L87 /4/13 )a 2L89/a/ß) huomauttanut, että jos poliisi puuttuu henkilön
oikeuspiiriin, tulee tätä koskevan toimivaltaperusteen löytyä laísta. Perustuslain 7 5:n 3 momentin mukaan
henkilökohtaiseen koskemattomuuteen ei saa puuttua eikä vapautta r¡istää mielivaltaisesti eikä ilman laissa
säädettyä perustetta. Perustuslain 10 5:n 1 momentin mukaan jokaisen yksityiselämä, kunnia ja kotirauha on
turvattu, Omaisuudensuojasta säädetään lain 15 S:ssä. Perustuslain 22 $:n mukaan julkisen vallan on turvattava
perus- ja ihmisoikeuksien toteutuminen.

Tavoitteet

Hankkeen tarkoituksena on mahdollistaa turvallisuustarkastusten kattavampi suorittaminen yleisötilaisuuksissa.
Tavoitteena on yleisötilaisuuksien yleisen järjestyksen ja turvallisuuden tisääminen muun muassa siten, että poliisi
voitarkastuksin tehokkaasti ennalta estää huumausaineiden kulkeutumista tilaisuuksien järjestämisalueille.
Tavoitteena on myös mahdollistaa tehokkaampi huumausainerikostorjunta yleisötilaisuuksissa menettelyllä, josta
aiheutuu tilaisuuteen osallistuville vain vähäistä haittaa.

Tehtävä

Tehtävänä on laatia ehdotus hallituksen esitykseksi, joka sisältää tilaisuuksiin ja tiloihin liittyviä
turvallisuustarkastuksia koskevien poliisilain säännösten muutokset, huomioiden tarpeellísessa laajuudessa myös
muiden lakíen ja alemmanasteisten säädösten mahdolliset muutostarpeet. Hankkeessa selvitetään ja arvioidaan
voimassa olevien säännösten toimivuutta, riittävyyttä ja vaihtoehtoja yleisötilaisuuksiin ja muihin vastaaviin
tilaisuuksiin liitWän huumausainerikostorjunnan sekä muun ajantasaístamisen tarpeen kannalta ja valmísteilaan
tarvittavat säädösehdotukset.
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Organisointi

Hanke toteutetaan virkatyönä sisämlnisterlön pollisiosastolla. Hankkeen vastuuvalmistelijana toimiiylitarkastaja
Jarkko Niemlnen sisäministeriön poliisiosastolta.
Hanke valmistellaan yhteistyössä Poliisihallituksen kanssa. Sen aikana kuullaan taru¡ttavia poliisiyksiköitä,
oikeusministeriötä, ylimpiä laillisuusvalvojia sekä muita keskeisiä asiantuntijoita ja sidosryhmiä.

Kustannukset ja rahoitus

Ha nke toteutetaa n virkatyönä. Hankkeesee n käytettävä työa ika
ja muut kulut kirjataan toiminto-seurantakohteelle 2000 520 100.
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