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Jakelussa mainitut

Lausuntopyyntö; Hallituksen esitys eduskunnalle
laiksi poliisilain 9 luvun 1 ja 10 §:n muuttamisesta ja
eräistä siihen liittyvistä laeista
Sisäministeriö pyytää lausuntoanne liitteenä olevasta luonnoksesta hallituksen esitykseksi.
Esitysehdotus on valmisteltu yhteistyössä sosiaali- ja terveysministeriön,
valtiovarainministeriön ja Poliisihallituksen kanssa.
Säädösvalmisteluhankkeen tavoitteena on ollut, että poliisi antaisi maksuttomasti virkaapua sosiaalihuollon viranomaiselle, joka toimii lastensuojelutehtävissä ja
sosiaalipäivystyksen tehtävissä. Lisäksi tavoitteena ollut laatia ehdotus laintasoisesta
sääntelystä poliisin antaman virka-avun kustannusten korvaamisesta eli virka-avun
maksullisuudesta ja maksujen yleisistä perusteista sekä poikkeuksista virka-avun
maksullisuuteen. Tavoitteena on ollut myös pysyttää poliisin suoritteiden maksullisuudesta
vuonna 2022 annetussa asetuksessa (maksuasetus, 1191/2021) säädetyt virka-apuasiat
jatkossakin maksuttomina.
Maksuasetuksen 6 §:n 1 momentin 7 kohdan mukaan poliisin antama virka-apu on
maksullista luonnollisille ja oikeushenkilöille sekä poliisihallinnon ulkopuolisille
viranomaisille, lukuun ottamatta ulosottoasioita, rangaistuksen täytäntöönpanoa koskevia
asioita, virka-apua Puolustusvoimille ja siviilipalveluslain (1446/2007) 103 §:ssä,
mielenterveyslain (1116/1990) 31 §:ssä sekä työtapaturma- ja ammattitautilain (459/2015)
253 ja 254 §:ssä tarkoitettua virka-apua.
Esitysluonnos sisältää useita lakiehdotuksia liitelaeiksi, jotka koskevat oikeusministeriön,
puolustusministeriön sekä työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan säännöksiä
seuraavasti:
Oikeusministeriö:
-vankeuslain 1 luvun 11 §,
-valvotusta koevapaudesta annetun lain 38 §,
-yhdyskuntaseuraamusten täytäntöönpanosta annetun lain 24 ja 35 §,
-pakkokeinolain 2 luvun 12 j §,
-yhdistelmärangaistuksen täytäntöönpanosta annetun lain 20 ja 30 §
-ulosottokaaren 3 luvun 23 §:n 3 momentti, 24, 82, 83 ja 108 §
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Puolustusministeriö:
-asevelvollisuuslain 125 § ja
-sotilaskurinpidosta ja rikostorjunnasta puolustusvoimissa annetun lain 38 a §
Työ- ja elinkeinoministeriö:
-siviilipalveluslain 103 §
Sisäministeriö pyytää erityisesti yllä mainittuja ministeriöitä arvioimaan kyseisiä liitelakeja
koskevia ehdotuksia sekä perusteita virka-avun maksuttomuudelle.
Lausunnonantajia pyydetään huomioimaan, että luonnos hallituksen esitykseksi on jakson
5.2.2 Taloudelliset vaikutukset osalta keskeneräinen. Jakso tarkistetaan vuoden 2023
talousarvion laatimisen yhteydessä.
Tämä lausuntopyyntö on lähetetty vain sähköisenä.
Lausunnot pyydetään toimittamaan viimeistään 4.7.2022 sähköisesti Word- tai pdfmuodossa sisäministeriön kirjaamoon osoitteeseen: kirjaamo.sm@govsec.fi.
Lausunnonantajia pyydetään merkitsemään lausunnon viitekenttään diaarinumero
VN/23284/2021. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen postitse. Lausunnonantajia
pyydetään toimittamaan lausuntonsa asetetussa määräajassa.
Lausuntoaika on vain 4 viikkoa, koska esitys liittyy vuoden 2023 talousarvioesitykseen.
Tämä lausuntopyyntö on lähetetty vain sähköisenä. Lausuntoja voivat antaa myös muut
kuin jakelussa mainitut tahot.
Ehdotusluonnos ja saadut lausunnot ja niistä laadittava yhteenveto julkaistaan
valtioneuvoston hankesivulla valtioneuvosto.fi/hankkeet tunnuksella: SM023:00/2021.
Lisätietoja antavaa tarvittaessa erityisasiantuntija Marja-Leena Härkönen
(etunimi.sukunimi@intermin.fi).
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Naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan torjunnan toimikunta
Pelastakaa Lapset ry
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