
1983 vp. - HE n:o 14 

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rikoslain voimaan
panemisesta 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 eräi-

tä tarkistuksia, jotka johtuvat poliisin virka
nimikkeiden 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. Lainkoh
taa on viime vuosina jouduttu usein muutta
maan valtionhallinnon organisaation ja virka
nimikkeiden muutosten vuoksi, viimeksi 15 
päivänä kesäkuuta 1981 voimaan tulleella lail
la rikoslain voimaanpanemisesta annetun ase
tuksen 22 §:n muuttamisesta (387 /81). 

Vuonna 1981 tehdyn lain muutoksen jäl
keen poliisin virkanimikkeisiin on tullut eräi
tä muutoksia, joiden vuoksi luetteloa olisi jäl
leen tarkistettava. Eräiden virastojen ja lait~s
ten menosääntöjen perusteiden muuttamisesta 
annetun lain (12/83) 1 §:ssä tehtiin mah
dolliseksi perusta poliisiin rikosylikomisarion 
ja rikoskomisarion toimia. Tällaisia toimia 
on tarkoitus perustaa virkajärjestelyin paikallis
poliisiin ja keskusrikospoliisiin jo vuoden 
1983 aikana. Rikosylikomisariot ja rikos
komisariot toimivat tutkinnanjohtajina. Tämän 
vuoksi toimet olisi lisättävä vangitsemiseen 
oikeutettujen virkamiesten luetteloon muutta
malla rikoslain voimaanpanemisesta annetun 
asetuksen 22 § :n 2 momentin 3 ja 4 kohtaa. 

168300374A 

Poliisin eräiden toimien perustamisesta ja 
lakkauttamisesta annetulla asetuksella (62/83) 
lakkautettiin paikallispoliisin sihteerin toimet 
1 päivästä maaliskuuta 1983. Sihteerit ovat 
työskennnelleet niin sanottujen vanhojen kau
punkien poliisilaitoksissa. Lakkautettujen toimi
en tilalle perustettiin hallinto-osaston johtajan, 
apulaispoliisimestarin ja ylikomisarion toimia, 
joihin sihteerit ovat siirtyneet. Paikallispoliisin 
apulaispoliisimestarilla ja ylikomisariolla on jo 
ennestään vangitsemisoikeus. Hallinto-osaston 
johtajat, joita on vain kolmen suurimman kau
pungin poliisilaitoksissa (Helsinki, Turku, 
Tampere), ovat erikoistuneet poliisin hallinto
tehtäviin eivätkä joudu osallistumaan kenttätyö
hön. Siksi heille ei ole tarpeen antaa vangit
semisoikeutta. Näin ollen voidaan rikoslain voi
maanpanemisesta annetun asetuksen 22 §:n 
2 momentin 3 kohdasta poistaa sana "sih
teeri". 

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: 



2 1983 vp. - HE n:o 14 

Laki 
rikoslain voimaanpanemisesta annetun asetuksen 22 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan rikoslain voimaanpanemisesta 19 pa1vana 
joulukuuta 1889 annetun asetuksen 22 §:n 2 momentin 3 ja 4 kohta, sellaisina kuin 
ne ovat 5 päivänä kesäkuuta 1981 annetussa laissa (387 /81), näin kuuluviksi: 

22 § 

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

3) paikallispoliisin poliisimestari, nimismies, 
apulaispoliisimestari, apulaisnimismies, rikos
osaston osastonjohtaja, huolto-osaston osaston
johtaja, rikostarkastaja, rikosylikomisario, yli
komisario, rikoskomisario ja komisario; 

Helsingissä 13 päivänä toukokuuta 1983 

4) keskusrikospoliisin päällikkö, apulaispääl
likkö, tutkiotatoimiston toimistopäällikkö, tie
dotustoimiston toimistopäällikkö, rikostarkasta
ja, rikosylikomisario, rikoskomisario ja komi
sario; 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 198 

päivänä 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

Oikeusministeri Christoffer Taxell 
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Liite 

Laki 
rikoslain voimaanpanemisesta annetun asetuksen 22 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan rikoslain voimaanpanemisesta 19 palva
nä joulukuuta 1889 annetun asetuksen 22 § :n 2 momentin 3 ja 4 kohta, sellaisina kuin 
ne ovat 5 päivänä kesäkuuta 1981 annetussa laissa (387 /81), näin kuuluviksi: 

Voimassa oleva laki Ehdotus 

22 § 

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

3) paikallispoliisin poliisimestari, nimismies, 
apulaispoliisimestari, apulaisnimismies, sihtee
ri, rikososaston osastonjohtaja, huolto-osaston 
osastonjohtaja, rikostarkastaja, ylikomisario ja 
komisario. 

4) keskusrikospoliisin päällikkö, apulais
päällikkö, tutkiotatoimiston toimistopäällikkö, 
tiedotustoimiston toimistopäällikkö, rikostar
kastaja ja komisario. 

3) paikallispoliisin poliisimestari, nimismies, 
apulaispoliisimestari, apulaisnimismies, rikos
osaston osastonjohtaja, huolto-osaston osaston
johtaja, rikostarkastaja, rikosylikomisario, yli
komisario, rikoskomisario ja komisario. 

4) keskusrikospoliisin päällikkö, apulaispääl
likkö, tutkiotatoimiston toimistopäällikkö, tie
dotustoimiston toimistopäällikkö, rikostarkas
taja, rikosylikomisario, rikoskomisario ja ko
misario. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 198 

päivänä 




