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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rikoslain voimaanpane
misesta annetun asetuksen 22 §:n muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan, että rikoslain voi
maanpanemisesta annetun asetuksen 22 §:n 
2 momentissa olevaan luetteloon vangitsemi
seen oikeutetuista virkamiehistä tehdään eräitä 

tarkistuksia, jotka johtuvat poliisin organisaa
tion ja virkanimikkeiden muutoksista. 

Laki on tarkoitus saattaa voimaan heti, kun 
eduskunta on sen hyväksynyt. 

PERUSTELUT 

Vangitsemiseen oikeutetuista virkamiehistä 
säädetään rikoslain voimaanpanemisesta anne-. 
tun asetuksen 22 § :n 2 momentissa. Lain
kohtaa on jouduttu usein muuttamaan valtion
hallinnon organisaation ja virkanimikkeiden 
muutosten vuoksi, viimeksi 1 päivänä huhti
kuuta 1979 voimaan tulleella lailla rikoslain 
voimaanpanemisesta annetun asetuksen 22 ja 
30 a §:n muuttamisesta (163/79). 

Tämän lainmuutoksen jälkeen on poliisin 
organisaatioon ja virkanimikkeisiin tullut eräi
tä muutoksia, joiden vuoksi vangitsemiseen oi
keutettujen virkamiesten luetteloa olisi jälleen 
tarkistettava. Eräistä virkajärjestelyistä anne
tulla asetuksella ( 860/79) muutettiin paikal
lispoliisin rikososaston apulaisosastonjohtajan 
ja toimiupseerin toimet ylikomisarion toimiksi. 
V altakunnan yleisen paikallishallinnon hoitami
sesta ja poliisitoimesta Ahvenanmaan maakun
nassa annetulla asetuksella (184 /80) Maarian
haminan poliisilaitos ja maakunnan neljä ni
mismiespiiriä lakkautettiin ja Ahvenanmaan 
maakunnasta muodostettiin yksi ainoa poliisi-
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piiri. Sen päällikkönä on Ahvenanmaan maa
kunnan poliisipäällikkö. Liikkuvan poliisin 
toimiupseerin toimet on 1 päivästä maaliskuuta 
1981 muutettu ylikomisarion toimiksi eräiden 
poliisin toimien perustamisesta ja lakkauttami
sesta annetulla asetuksella ( 19/81 ) . 

Edellä mainittujen virkajärjestelyjen vuoksi 
rikoslain voimaanpanemisesta annetun asetuk
sen 22 § :n 2 momenttia olisi muutettava niin, 
että paikallispoliisia koskevasta 3 kohdasta 
poistettaisiin rikososaston apulaisosastonjohtaja 
ja toimiupseeri. Liikkuvaa poliisia koskevassa 
5 kohdassa olisi toimiupseerin sijasta mainit
tava ylikomisario. Momenttiin olisi myös lisät
tävä uusi kohta, jossa mainittaisiin Ahvenan
maan maakunnan poliisipäällikkö vangitsemi
seen oikeutettuna virkamiehenä. 

Esityksellä ei ole taloudellisia vaikutuksia. 
Laki on tarkoitus saattaa voimaan heti, kun 

eduskunta on sen hyväksynyt. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus
kunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus: 
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Laki 
rikoslain voimaanpanemisesta annetun asetuksen 22 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan rikoslain voimaanpanemisesta 19 päivänä 
joulukuuta 1889 annetun asetuksen 22 § :n 2 momentti, sellaisena kuin se on 9 päivänä 
helmikuuta 1979 annetussa laissa (163/79), näin kuuluvaksi: 

22 § 

Vangitsemiseen oikeutettu virkamies saa 
omalla vastuullaan vangita tai vangituttaa 1 
momentissa tarkoitetun henkilön. Vangitsemi
seen oikeutettuja virkamiehiä ovat: 

1) poliisin ylijohtoon kuuluva poliisiylijoh
taja ja poliisiylitarkastaja; 

2) poliisin lääninjohtoon kuuluva poliisitar
kastaja, apulaispoliisitarkastaja, lääninkomisario 
ja komisario; 

3) paikallispoliisin poliisimestari, nimismies, 
apulaispoliisimestari, apulaisnimismies, sihteeri, 
rikososaston osastonjohtaja, huolto-osaston 
osastonjohtaja, rikostarkastaja, ylikomisario ja 
komisario; 

Helsingissä 15 päivänä huhtikuuta 1981 

4) keskusrikospoliisin päällikkö, apulaispääl
likkö, tutkintatoimiston toimistopäällikkö, tie
dotustoimiston toimistopäällikkö, rikostarkasta
ja ja komisario; 

5) liikkuvan poliisin päällikkö, apulaispääl
likkö, ylikomisario ja komisario; 

6) Ahvenanmaan maakunnan poliisipääl
likkö; 

7) virallinen syyttäjä; sekä 
8) rajavartiolaitoksen päällikkö sekä rajavar

tiolaitoksen esikunnan hallinnollisen osaston 
osastopäällikkö ja toimistopäällikkö. 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
kuuta 1981. 

Tasavallan Presidentti 

URHO KEKKONEN 

Oikeusministeri Christoffer Taxell 
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Liite 

Laki 
rikoslain voimaanpanemisesta annetun asetuksen 22 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan rikoslain voimaanpanemisesta 19 päivänä 
joulukuuta 1889 annetun asetuksen 22 §:n 2 momentti, sellaisena kuin se on 9 päivänä 
helmikuuta 1979 annetussa laissa (163/79), näin kuuluvaksi: 

Voimassa oleva laki Ehdotus 

22 § 

Vangitsemiseen oikeutettu virkamies saa 
omalla vastuullaan vangita tai vangituttaa 1 
momentissa tarkoitetun henkilön. Vangitsemi
seen oikeutettuja virkamiehiä ovat: 

1) poliisin ylijohtoon kuuluva poliisiylijoh
taja ja poliisiylitarkastaja; 

2) poliisin lääninjohtoon kuuluva poliisitar
kastaja, apulaispoliisitarkastaja, lääninkomisario 
ja komisario; 

3) paikallispoliisin poliisimestari, mmtsmies, 
apulaispoliisimestari, apulaisnimismies, sihteeri, 
rikososaston osastonjohtaja, rikososaston apu
laisosastonjohtaja, huolto-osaston osastonjohta
ja, rikostarkastaja, toimiupseeri, ylikomisario ja 
komisario; 

4) keskusrikospoliisin päällikkö, apulaispääl
likkö, tutkintatoimiston toimistopäällikkö, tie
dotustoimiston toimistopäällikkö, rikostarkasta
ja ja komisario; 

5) liikkuvan poliisin päällikkö, apulaispääl
likkö, toimiupseeri ja komisario; 

6) virallinen syyttäjä; sekä 
7) rajavartiolaitoksen päällikkö sekä rajavar

tiolaitoksen esikunnan hallinnollisen osaston 
osastopäällikkö ja toimistopäällikkö. 

Vangitsemiseen oikeutettu virkamies saa 
omalla vastuullaan vangita tai vangituttaa 1 
momentissa tarkoitetun henkilön. Vangitsemi
seen oikeutettuja virkamiehiä ovat: 

1) poliisin ylijohtoon kuuluva poliisiylijoh
taja ja poliisiylitarkastaja; 

2) poliisin lääninjohtoon kuuluva poliisitar
kastaja, apulaispoliisitarkastaja, lääninkomisario 
ja komisario; 

3) paikallispoliisin poliisimestari, nimismies, 
apulaispoliisimestari, apulaisnimismies, sihteeri, 
rikososaston osastonjohtaja, huolto-osaston 
osastonjohtaja, rikostarkastaja, ylikomisario ja 
komisario; 

4) keskusrikospoliisin päällikkö, apulaispääl
likkö, tutkintatoimiston toimistopäällikkö, tie
dotustoimiston toimistopäällikkö, rikostarkasta
ja ja komisario; 

5) liikkuvan poliisin päällikkö, apulaispääl
likkö, ylikomisario ja komisario; 

6) Ahvenanmaan maakunnan poliisipääl
likkö; 

7) virallinen syyttäjä; sekä 
8) rajavartiolaitoksen päällikkö sekä rajavar

tiolaitoksen esikunnan hallinnollisen osaston 
osastopäällikkö ja toimistopäällikkö. 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
kuuta 1981. 




