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Poliisin suoritteiden maksullisuudesta annetun sisäministeriön 
asetuksen valmistelutyöryhmän (suoritemaksutyöryhmä) asetta-
misen muuttaminen 

 

Asettaminen   Sisäministeriö on 19.3.2012 asettanut pysyvän työryhmän valmistelemaan 
poliisin suoritteiden maksullisuudesta annettavaa sisäministeriön asetusta. 

 

Toimikausi   Toistaiseksi 

 

Tausta    Poliisin suoritteiden maksullisuudesta säädetään sisäministeriön asetuksella, 
joka annetaan määräajaksi. Nykyinen poliisin suoritteiden maksullisuudesta 
annettu sisäministeriön asetus (1386/2019) on voimassa 1.1.2020 - 
31.12.2020. Asetus pyritään antamaan kerran vuodessa siten, että se on voi-
massa seuraavan kalenterivuoden. Asetukseen voidaan tämän lisäksi tehdä 
välttämättömiä muutoksia esimerkiksi lainsäädäntömuutosten johdosta. 

 

Tehtävä    Työryhmän tehtävänä on koordinoida poliisin (pois lukien suojelupoliisi) suo-
ritteiden maksullisuudesta annettuun asetukseen tarvittavien muutosten val-
mistelua. Työryhmä tarkastelee suoritteista perittävien maksujen perusteita ja 
suoritteiden omakustannushintoja huomioiden lainsäädäntömuutokset ja 
toimintaprosessien muutosten vaikutukset. Myös mahdolliset uudet suorit-
teet ja niistä perittävät maksut käsitellään työryhmässä. Työryhmä arvioi ase-
tukseen tehtävien muutosten taloudelliset ja muut vaikutukset. 

 

Organisointi  Työryhmä koostuu sisäministeriön ja Poliisihallituksen edustajista. Puheenjoh-
tajana toimii poliisiosaston poliisitoiminnan ohjausyksikön lupa-asioista vas-
taava neuvotteleva virkamies. Työryhmässä on lisäksi jäseniä poliisitoiminnan 
ohjausyksiköstä oman vastuualueensa osalta.  

Poliisihallitus nimeää myös työryhmään kaksi edustajaa.  

Työryhmä voi tehtävänsä suorittamiseksi kuulla asiantuntijoita. Erityisesti työ-
ryhmän tulee kuulla vastuuvalmistelijoita sellaisten säädöshankkeiden yhtey-
dessä, joilla on maksuasetukseen vaikutuksia esimerkiksi käyttöönotettavien 
uusien suoritteiden tai muuttuvan menettelyn vuoksi. 
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Työskentelyn kokonaiskoordinaatiosta vastaa poliisitoiminnan ohjausyksikkö. 
Poliisihallitus valmistelee tarvittavat hinnoittelu - ja kustannusvastaavuuslas-
kelmat niiden tuottamien suoritteiden osalta. 

 

Kustannukset ja rahoitus  Työryhmän työ tehdään virkatyönä. Kukin organisaatio maksaa osallistujiensa 
matka- ym. kulut. Muut mahdolliset kustannukset maksetaan sisäministeriön 
toimintamenomomentilta 26.1.01.1. 

Hankkeeseen käytettävä työaika ja muut kulut sisäministeriön osalta kohden-
netaan toimintoseurantakohteelle taloussuunnittelu. 

 

Osastopäällikkö  Tero Kurenmaa 

 

Poliisijohtaja   Stefan Gerkman 

 

 Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu asianhallintajärjestelmässä. Sisämi-
nisteriö 17.02.2020 klo 16:10. Allekirjoituksen oikeellisuuden voi todentaa 
kirjaamosta. 

 

  
Jakelu  Työryhmään nimetyt 

SM/poliisiosaston yksiköt 

Suojelupoliisi 

Poliisihallitus 

 
  
Tiedoksi  Kansliapäällikkö Kirsi Pimiä 

Valtiosihteeri Olli-Poika Parviainen 

Erityisavustaja Sami Kerman 

Johdon sihteeri Söderman, Kautto, Landström 

Poliisiosaston virkaposti 

Kansallisen turvallisuuden yksikön virkaposti 

Yksikön päällikkö Petri Knape 

SM/viestintä 

 

 

 
 

 


