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Asettamispäätös: Poliisin säilyttämien henkilöiden kohtelusta annetun lain 
muuttaminen 

 

Asettaminen 

Sisäministeriön poliisiosasto on tänään asettanut työryhmän, jonka tehtävänä on 
laatia esiselvitys poliisin säilyttämien henkilöiden kohtelusta annetun lain (841/2006) 
uudistamistarpeista. Ehdotus voidaan laatia hallituksen esityksen muotoon. 

Toimikausi 

Hankkeen toimikausi on 1.4.2015—31.10.2016 

Tausta 

Sisäministeriö asetti 17.4.2014 lainsäädäntöhankkeen SM012:00/2014, jonka 
tehtävänä oli laatia hallituksen esityksen muotoon ehdotus tarvittavista 
lainmuutoksista poliisin säilyttämien henkilöiden kohtelusta annettuun lakiin. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi poliisin säilyttämien henkilöiden kohtelusta 
annetun lain 13 luvun muuttamisesta (HE 348/2014 vp) annettiin 8.1.2015. Kyseinen 
hanke liittyi oikeusministeriössä valmisteltuun lainsäädäntöhankkeeseen, jolla 
muutettiin vankeuslain (767/2005) ja tutkintavankeuslain (768/2005) säännöksiä. 
Nykyistä poliisin säilyttämien henkilöiden kohtelusta annettua lakia on uudistettu viisi 
kertaa ja eduskunnassa on viimeisen vuoden sisällä ollut vireillä kolme hallituksen 
esitystä, joissa on ehdotettu muutoksia kyseiseen lakiin. 

Poliisin säilyttämien henkilöiden kohtelusta annettu laki sisältää säännökset poliisin 
lain nojalla säilyttämien tutkintavankien, pidätettyjen ja kiinni otettujen kohtelusta. 
Lakia sovelletaan vapauden menetyksen syy huomioon ottaen poliisin säilytettävänä 
muuten kuin tutkintavankeuden, pidättämisen tai kiinni ottamisen perusteella olevan 
kohteluun, jollei muualla laissa toisin säädetä. 

Hallituksen esityksessä HE 348/2014 vp ehdotettiin muutettavaksi ainoastaan poliisin 
säilyttämien henkilöiden kohtelusta annetun lain 13 lukua, joka sisältää 
tutkintavankeja koskevat erityissäännökset. Muutokset koskevat lähinnä poliisin 
säilyttämän tutkintavangin oikeuksia koskevia säännöksiä. Lain soveltamisalaan 
kuuluvat tutkintavankien lisäksi myös muut poliisin lain nojalla säilyttämät henkilöt. 
Tämän lisäksi lainsäädännön soveltamisessa on havaittu seikkoja, jotka ovat 
aiheuttaneet tarpeen tarkastella nykyistä lakia kokonaisvaltaisesti sekä yhteensovittaa 
muita poliisin säilyttämiä vapautensa menettäneitä koskevat säännökset 
tutkintavankeja koskevien säännösten kanssa. 

Eduskunnan vastauksessa 334/2014 vp—HE 348/2014 vp eduskunta hyväksyi 
hallintovaliokunnan antamassa mietinnössä (HaVM 51/2014 vp) ehdotetun lausuman: 
"Eduskunta edellyttää, että hallitus valmistelee kiireellisesti poliisin säilyttämien 
henkilöiden kohtelusta annetun lain kokonaisuudistuksen." 

Tehtävä 

Työryhmän tehtävänä on laatia esiselvitys poliisin säilyttämien henkilöiden kohtelusta 
annetun lain (841/2006) uudistamistarpeista. Ehdotus voidaan laatia hallituksen 
esityksen muotoon. 

Työryhmän tehtävänä on erityisesti selvittää 1.10.2006 voimaan tulleessa poliisin 
säilyttämien henkilöiden kohtelusta annetun laissa ilmenneitä muutostarpeita sekä 
osallistua tarvittavien säännösehdotusten valmisteluun kiinnittäen erityistä huomiota 
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säännösten sovellettavuuteen käytännössä. Tarpeellisessa laajuudessa tulee 
selvittää myös mahdolliset muiden lakien muutostarpeet. 

Tarvittavilta osin työryhmän tulee myös arvioida oikeuskäytännön sekä ylimpien 
laillisuusvalvojien ja kansainvälisten valvontaelinten antamien ratkaisujen ja 
suositusten merkitystä selvitystyössään. 

Organisointi 

Hankkeen valmistelua varten asetetaan työryhmä, jonka puheenjohtajana toimii lain-
säädäntöneuvos Timo Kerttula ja sihteerinä ylitarkastaja Jarkko Nieminen, molemmat 
sisäministeriön poliisiosastolta. Työryhmän jäseninä toimivat poliisiylitarkastaja Keijo 
Suuripää ja ylitarkastaja Marko Meriniemi sisäministeriön poliisiosastolta. Työryhmän 
muut jäsenet ovat hallitusneuvos Ulla Mohell oikeusministeriöstä, poliisitarkastaja 
Matti Högman Poliisihallituksesta, ylikomisario Heikki Porola Helsingin 
poliisilaitoksesta (varajäsen ylikomisario Pekka Höök), komisario Jouko Lettojärvi Itä-
Uudenmaan poliisilaitoksesta ja ylikomisario Hans Vuoti Lounais-Suomen 
poliisilaitoksesta. 

Valmistelun yhteydessä voidaan tarpeen mukaan kuulla asiantuntijoita. 

Työryhmän kokoonpano on tehty esitysten perusteella ja valinnoissa on pyritty 
huomioimaan naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain (609/1986) 4 a §, 
jonka mukaan työryhmässä tulee lähtökohtaisesti olla kumpaakin sukupuolta 
vähintään 40 prosenttia. Saadut nimeämisesitykset ja poliisiosaston asiantuntijoiden 
työtilanne eivät ole mahdollistaneet säännöksen edellyttämää jakaumaa. 

Hankkeen vastuuvalmistelijana toimii ylitarkastaja Jarkko Nieminen. 

Kustannukset ja rahoitus 

Työryhmätyö suoritetaan virkatyönä. Kukin organisaatio vastaa osallistujansa 
kustannuksista. Muut mahdolliset kustannukset maksetaan sisäministeriön toiminta-
menomomentilta 26.01.01. Hankkeeseen käytettävä työaika ja muut kulut kirjataan 
toimintoseurantakohteelle 2000 520 100. 

 

 

Osastopäällikkö, ylijohtaja Kauko Aaltomaa 

 

Yksikön päällikkö, poliisiosaston lainsäädäntöjohtaja Katriina Laitinen 

 

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu asianhallintajärjestelmässä. Sisäministeriö SM 
30.03.2015 klo 09:33. Allekirjoituksen oikeellisuuden voi todentaa kirjaamosta. 
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