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Sisäministeriö
kirjaamo.sm@govsec.fi

Sisäministeriön lausuntopyyntö 6.6.2022, VN/23284/2021-SM-19
Helsingin poliisilaitoksen lausunto hallituksen esityksestä poliisilain 9 luvun 1 ja 10 §:n
muuttamisesta

Lausuntopyyntö
Sisäministeriö on viitekohdassa mainitussa kirjeessään pyytänyt Helsingin
poliisilaitoksen lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalla laiksi poliisilain 9 luvun 1 ja 10 §:n muuttamisesta ja eräistä siihen liittyvistä laeista. Lausunto on pyydetty toimittamaan viimeistään 4.7.2022.
Säädösvalmisteluhankkeen tavoitteena on ollut, että poliisi antaisi maksuttomasti virka-apua sosiaalihuollon viranomaiselle, joka toimii lastensuojelutehtävässä ja sosiaalipäivystyksen tehtävissä. Lisäksi tavoitteena on laatia
ehdotus laintasoisesta sääntelystä poliisin antaman virka-avun kustannusten korvaamisesta eli virka-avun maksullisuudesta ja maksujen yleisistä
perusteista sekä poikkeuksista virka-avun maksullisuuteen.
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Helsingin poliisilaitos on tutustunut esitykseen ja toteaa näkemyksenään,
että poliisilakiin ehdotettuja lisäyksiä ja muutoksia on pidettävä tarpeellisina
ja perusteltuina.
Poliisilain 9 luvun 1 §:ään ehdotetaan lisättäväksi uusi 4 momentti, jossa
säädettäisiin poliisin antaman virka-avun maksullisuudesta sekä henkilöstä,
joka tekee päätöksen maksullisuudesta. Päätöksen perittävästä maksusta
tekisi sama päällystöön kuuluva poliisimies, joka tekee päätöksen virkaavun antamisesta.
Poliisilaitos pitää kannatettavana, että lain tasoisesta säädetään päätöksentekijästä myös maksupäätöksen osalta. Poliisin toimivaltuuksien käytännön toteuttamisen kannalta on selkeintä, että toimivaltuuksien käytöstä
ja käyttäjästä säädetään nimenomaisesti.
Mainittuun pykälään ehdotetaan lisättäväksi myös uusi 5 momentti, jossa
säädettäisiin poliisin antaman virka-avun maksullisuuden perusteista ja
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poikkeuksista maksullisuuteen. Maksu voitaisiin jättää yksityishenkilöltä perimättä, jos se on perusteltua sosiaalisista, taloudellisista tai muihin näihin
verrattavista henkilökohtaisista syistä.
Poliisilaitos pitää ehdotettua maksullisuuden arviointiin liittyvää päällystöön
kuuluvan virkamiehen harkintavallan laajentamista erityisen kannatettavana. Ehdoton maksullisuuden vaatimus on aiheuttanut käytännössä kohtuuttomia tilanteita, muun muassa lähisuhdeväkivallan uhreille, kuten perusteluosassa mainitaan.
Helsingin poliisilaitos katsoo, että ehdotetut säädösmuutokset ovat rakenteiltaan selkeitä ja perusteluiltaan kestäviä. Ehdotetuilla muutoksilla ei sinällään ole havaittavissa vaikutuksia, jotka edellyttäisivät Helsingin poliisilaitoksen resurssien ja toiminnallisten suunnitelmien uudelleen arviointia.
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