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Sisäministeriö

Viite:
Sisäministeriön lausuntopyyntö 6.6.2022, VN/23284/2021
Asia:
Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi poliisilain 9 luvun 1 ja 10 §:n muuttamisesta
ja eräistä siihen liittyvistä laeista
Sisäministeriö pyytää oikeuskanslerin lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi yllä
mainitussa asiassa.
Hankkeen tavoitteena on ollut, että poliisi antaisi maksuttomasti virka-apua sosiaalihuollon
viranomaiselle, joka toimii lastensuojelutehtävissä ja sosiaalipäivystyksen tehtävissä.
Tavoitteena on lisätä niiden henkilöiden suojaa, jotka ovat yhteiskunnassamme erityisen
haavoittuvassa asemassa ja samalla turvata poliisin ja sosiaalihuollon viranomaisten
mahdollisuudet hoitaa niille laeissa säädetyt tehtävät.
Lisäksi tavoitteena on 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 pysyttää poliisin
suoritteiden maksullisuudesta vuonna 2022 annetussa asetuksessa (maksuasetus, 1191/2021)
säädetyt

virka-apuasiat

jatkossakin

maksuttomina.

(Kumottavaksi

ehdotettavan

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 virkaapua.)
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Esitysluonnos sisältää useita lakiehdotuksia liitelaeiksi ja siinä ehdotetaan kumottavaksi
sisällöltään vanhentunut laki eräiden poliisin virka-apukustannusten korvaamisesta (259/1956)
sekä poliisin suoritteiden maksullisuudesta annetun asetuksen 6 §:n 1 momentin 7 kohta.
Poliisin suoritteiden maksullisuudesta vuonna 2021 annetun asetuksen 6 §:n muuttamisen
yhteydessä annoin sisäministeriölle 13.4.2021 (OKV/999/21/2021) lausunnon, jossa totesin
valtioneuvoston ministeriöiden tehtäviin kuuluvan huolehtia säädösvalmistelusta osana
ministeriöille

perustuslain

68

§:ssä

säädettyä

velvollisuutta

vastata

toimialallaan

valtioneuvostolle kuuluvien asioiden valmistelusta ja hallinnon asianmukaisesta toiminnasta ja
että tämä vastuu hallinnon asianmukaisesta toiminnasta ja valtioneuvostolle kuuluvien asioiden
valmistelusta pitää sisällään myös lainsäädännön ajantasaisuudesta ja toimivuudesta
huolehtimisen. Eräiden poliisin virka-apukustannusten korvaamisesta annetun lain (259/1956)
osalta totesin, että sisäministeriön olisi perusteltua ryhtyä toimenpiteisiin, ettei muodollisesti
voimassa olisi laintasoisia säädöksiä, jotka eivät vanhentuneisuutensa takia ole lainkaan
sovellettavissa.
Esitän lausuntonani seuraavaa:
Esitysluonnos vastaa lainsäädäntöhankkeen tehtävänantoa ja siinä on otettu riittävästi
huomioon lausunnossani 13.4.2021 esitetyt seikat. Ehdotettu sääntely ja sen systematiikka ovat
ajantasaisia. Asetuksenantovaltuus on riittävän täsmällinen ja tarkkarajainen.
Tämä asiakirja on allekirjoitettu sähköisesti.
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