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Poliisin säilyttämien henkilöiden kohtelusta annetun lain 
uudistamistarpeita selvittävän työryhmän toimikauden 
jatkaminen 

Sisäministeriön poliisiosasto asetti 30.3.2015 työryhmän, jonka tehtävänä on 
laatia esiselvitys poliisin säilyttämien henkilöiden kohtelusta annetun lain 
(841/2006) ja tarpeellisessa laajuudessa muiden lakien uudistamistarpeista.  
Työryhmän toimikausi oli 1.4.2015—31.10.2016 ja sitä jatkettiin 31.1.2018 
asti. Työryhmä on jatkanut työskentelyä määräajan päättymisen jälkeen. 
Sisäministeriön poliisiosaston päätöksellä työryhmän toimikautta jatketaan. 

Toimikausi 

Työryhmän toimikausi on 1.3.—1.9.2020. 

Tehtävä ja tausta 

Työryhmän tehtävät ovat asettamispäätöksen 30.3.2015 mukaiset. 
Tavoitteena on poliisin säilyttämien henkilöiden kohtelua koskevan 
lainsäädännön kokonaisuudistus, jota koskeva esiselvitys voidaan laatia 
hallituksen esityksen muotoon.  

Työryhmän tulee huomioida myös tutkintavankien säilyttämistä ja 
vanginkuljetusta koskevan hankkeen vaikutukset kokonaisuudistukseen. 
Oikeusministeriö on 14.1.2020 asettanut ohjausryhmän tutkintavankien 
vankiloihin sijoittamista sekä vanginkuljetusta koskevan lainsäädännön 
uudistamiseksi (VN/13729/2019). Asettamispäätöksessä todetusti 
tutkintavankien säilyttämistä ja vanginkuljetusta koskevilla ratkaisuilla on 
vaikutuksia poliisin säilyttämien henkilöiden kohtelua koskevaan 
lainsäädäntöön. 

Organisointi 

Työryhmässä on aiempaa kokoonpanoa vastaavasti sisäministeriön 
poliisiosaston lisäksi edustus oikeusministeriöstä, Poliisihallituksesta, Itä-
Uudenmaan poliisilaitoksesta, Lounais-Suomen poliisilaitoksesta sekä 
Helsingin poliisilaitoksesta.  

 

 

 



Sisäministeriö   2 (3) 
Päätös SM201744 
 00.01.05.00 
20.02.2020 SMDno-2015-488 

SM014:00/2015 
   
 
 

Työryhmä jatkaa toimintaansa seuraavassa kokoonpanossa:  

Puheenjohtaja: 

Katriina Laitinen, lainsäädäntöjohtaja, sisäministeriön poliisiosasto 

Jäsenet: 

Konsta Arvelin, poliisitarkastaja, Poliisihallitus 

Stefan Gerkman, poliisijohtaja, sisäministeriön poliisiosasto 

Joel Hyväri, rikosylikonstaapeli, Itä-Uudenmaan poliisilaitos 

Juho Martikainen, lainsäädäntöneuvos, oikeusministeriö 

Kirsi Koskinen, komisario, Lounais-Suomen poliisilaitos 

Juha Tuomela, ylikomisario, Helsingin poliisilaitos 

Sihteeri: 

Jarkko Nieminen, erityisasiantuntija, sisäministeriön poliisiosasto 

 

Työryhmän muodostamisessa ei ole voitu noudattaa naisten ja miesten 
välisestä tasa-arvosta annetun lain (609/1986) 4 a §:ssä tarkoitettua 
sukupuolijakaumaa koskevaa prosenttiosuutta. Nimeämispyynnössä on 
pyydetty huomioimaan mainitun säännöksen vaatimukset. Kaikilla 
organisaatioilla ei ole ollut mahdollisuutta esittää sekä nais- että 
miesehdokasta työryhmään joko siitä syystä, että poliisin säilytystilojen 
toimintaa koskevissa asiantuntija- tai vastuutehtävissä ei työskentele kuin yksi 
henkilö tai siitä syystä, että yhdellä henkilöllä on selvästi muita laajempi 
kokemus ja asiantuntemus työryhmän käsittelemästä asiakokonaisuudesta. 

Kustannukset ja rahoitus 

Työryhmän työ tehdään virkatyönä ja kukin organisaatio vastaa omista 
kustannuksistaan. Muut mahdolliset kustannukset maksetaan sisäministeriön 
toimintamenomomentilta 26.01.01. Hankkeeseen käytettävä työaika ja muut 
kulut kirjataan sisäministeriön osalta toimintoseurantakohteelle 2000 520 
100. 

 

 

Osastopäällikkö Tero Kurenmaa 

 

Hallitusneuvos Riitta Aulanko 

 

 

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu asianhallintajärjestelmässä. 
Sisäministeriö 20.02.2020 klo 11:20. Allekirjoituksen oikeellisuuden voi 
todentaa kirjaamosta. 
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Jakelu  Työryhmän jäsenet ja vastuuhenkilöt 

Sisäministeriön poliisiosasto 
Oikeusministeriö 
Poliisihallitus 
Itä-Uudenmaan poliisilaitos 
Helsingin poliisilaitos 
Lounais-Suomen poliisilaitos 

  
Tiedoksi  Sisäministeriön johto 

Sisäministeriön viestintä 
 


