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Asian valiokuntakäsittely 
 

HE 72/2006 vp 
laiksi poliisin hallinnosta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen 
liittyviksi laeiksi 
Ministeriö Sisäasiainministeriö 

[ Saapums-
vaihe 

Asiantuntijavaih
e 
/Jaostokäsittely 

Keskustelin/aihe 

Ratkaistavana Käsittely 
päättynyt 

Täysistunto lähettänyt 13.06.2006 hallintovaliokuntaan mietintöä varten 
Täysistunto lähettänyt 13.06.2006 perustuslakivaliokuntaan lausuntoa varten 
 

Hallintovaliokunta 
Saapunut 14.06.2006 
Käsittely päättynyt 23.11.2006 HaVM 24/2006 vp 
 

Käsittelyva iheet 
 

Asian ilmoittaminen 
14.06.2006    Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten. 

- perustuslaki 
Käsittely 

04.10.2006    Merkitty saapuneeksi lausunto 
- PeVL 29/2006 vp 05.10.2006    

Asiantuntijoiden kuuleminen 
- poliisijohtaja Kimmo Hakonen, sisäasiainministeriö (K) 
- varapuheenjohtaja, poliisipäällikkö Ossi Lähdesmäki, Poliisi-, 
ulosotto-, syyttäjä- ja maistraattilakirniesten edunvalvontajärjestö 
PUSH ry (K) 
Merkitty saapuneeksi 
- oikeusministeriön kirjallinen lausunto. 

10.10.2006    Asiantuntijoiden kuuleminen 
- lääninpoliisijohtaja Mikko Paatero, Länsi-Suomen lääninhallitus (K) 
- lääninpoliisijohtaja Kauko Aaltomaa, Etelä-Suomen lääninhallitus 
(K) 
- poliisikomentaja Jukka Riikonen, Helsingin kihlakunnan 
poliisilaitos (K) 

12.10.2006    Asiantuntijoiden kuuleminen 
- puheenjohtaja Yrjö Suhonen, Suomen Poliisijärjestöjen Liitto ry (K) 
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- poliisipäällikkö Jaakko Kares, Suomen Nimismiesyhdistys ry (K) 
17.10.2006    Asiantuntijoiden kuuleminen 

- apulaispäällikkö Tero Kurenmaa, keskusrikospoliisi (K) 
- lääninpoliisijohtaja Pentti Saira, Lapin lääninhallitus (K) 

19.10.2006    Asiantuntijoiden kuuleminen 
- valtiosihteeri Kari Salmi, sisäasiainministeriö (K) 
- maaherra Eino Siuruainen, Oulun lääninhallitus (K) 

20.10.2006    Merkitty saapuneeksi 
- Valtakunnansyyttäjän viraston kirjallinen lausunto. 

24.10.2006    Asiantuntijoiden kuuleminen 
 

- poliisipäällikkö Pekka Nykänen, Varkauden kihlakunnan 
poliisilaitos (K) 
- poliisipäällikkö Tapio Saarni, Lappeenrannan kihlakunnan 
poliisilaitos (K) 
- poliisipäällikkö Bo-Erik Hanses, Närpiön kihlakunnan poliisilaitos 
(K) 
- kaupunginjohtaja Antti Rantakokko, Kauhajoen kaupunki (K) 

25.10.2006    Asiantuntijoiden kuuleminen 
- vanhempi hallitussihteeri Maiju Tuominen, opetusministeriö (K) 

- ylitarkastaja Mika Lehtonen, sisäasiainministeriön arpajais- ja 
asehallintoyksikkö (K) 
- koulutuspäällikkö Petri Alkiora, Poliisiammattikorkedioulu (K) 
- hallintojohtaja Kimmo Lehtimäki, Poliisikoulu (K) 
- projektipäällikkö Anssi Virtanen, Poliisin tekniikkakeskus (K) 
Merkitty saapuneeksi 
- kilpailuviraston kirjallinen lausunto. 

26.10.2006    Asiantuntijoiden kuuleminen 
- kaupunginhallituksen puheenjohtaja, poliisipäällikkö Antero 
Rytkölä, Ikaalisten kaupunki (K) 
- hallituksen jäsen Jouko Laitinen, Finnsecurity ry (K) 
- hallituksen jäsen Pekka Partanen, Suomen Vartioliikkeitten Liitto 
ry (K) 
- toiminnanjohtaja Pekka Helminen, Asealan elinkeinonharjoittajat 
ry (K) 
- hallituksen jäsen Kai Haatainen, Suomen Kansallinen 
Kivääriyhdistys NRA ry (K) 
Merkitty saapuneeksi 
- kauppa-ja teollisuusministeriön ja Suomen Metsästäjäliitto-
Finlands Jägarforbund ry:n kirjalliset lausunnot. 
Merkitty saapuneeksi 
- Kauhajoen kaupunginjohtaja Antti Rantakokon ym. kirje 
24.10.2006. 

27.10.2006    Asiantuntijoiden kuulerninen 
- osastopäällikkö Ilkka Salmi, suojelupoliisi (K) 
- hallintopäällikkö Tapani Paavola, liikkuva poliisi (K) 
- professori Olli Mäenpää, (K) 
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Merkitty saapuneeksi 
- Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry:n ja Palkansaajajärjestö 
Pardia ry:n kirjalliset lausunnot. Merkitään, ettei Julkisalan koulutettujen 
neuvottelujärjestö JUKO ry:llä ollut huomautettavaa. 

07.11.2006    Asiantuntijoiden kuuleminen 
- professori Kaarlo Tuori, (K) 

08.11.2006    Asiantuntijoiden kuuleminen 
- tutkimuspäällikkö Juhani Pennanen, Kilpailuvirasto 
- toimitusjohtaja Anssi Pihkala, Hansel Oy (K) 
- poliisijohtaja Kimmo Hakonen, sisä^iainministeriö (K) 

09.11.2006    Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto: 
- professori Kaarlo Tuori, (K) 
Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi. 

21.11.2006    Yleiskeskustelu 
Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto: 
- hallintopäällikkö Juha Guttorm, Saamelaiskäräjät (K) 

22.11.2006    Jatkettu yleiskeskustelu 
23.11.2006    Jatkettu yleiskeskustelu 

Yksityiskohtainen käsittely 
Valmistunut: 
- HaVM 24/2006 vp 

 

Perustuslakivaliokunta 
Saapunut 13.06.2006 

Käsittely päättynyt 03.10.2006 PeVL 29/2006 vp 

Käsittelyvaiheet 

Asian ilmoittaminen 
15.06.2006    Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten. 

Ennakkokäsittely 21.09.2006    Asiantuntijoiden kuuleminen 
- poliisijohtaja Kimmo Hakonen, sisäasiainministeriö (K) 
- erityisasiantuntija Kirsi Neiglick, oikeusministeriö (K) 
- professori Tuomas Ojanen, (K) 
- professori Teuvo Pohjolainen, (K) 

Käsittely 
03.10.2006    Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi. 

Yleiskeskustelu 
- lausuntoluonnos 
Yksityiskohtainen käsittely 
Valmistunut: 
-PeVL 29/2006 vp 
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SISÄASIAINMINISTERIÖ 
Poliisiosasto 
Esikunta 
Poliisijohtaja Kimmo Hakonen 

 
 
 

5.10.2006 
 
 
 

Eduskunnan hallintovaliokunnalle 
 
 
 

HE 72/2006 vp 
 
HALLITUKSEN ESITYS LAIKSI POLIISIN HALLINNOSTA ANNETUN LAIN 
MUUTTAMISESTA JA ERÄIKSI SIIHEN LIITTYVIKSI LAEIKSI 

 
 

Esityksen sisältö 
 
Esityksessä ehdotetaan 1) mahdollistettavaksi kihlakunnan 
poliisilaitosten toimialueiden laajentaminen, 2) yhdistettäväksi 
Poliisiammattikorkeakoulu ja Poliisikoulu Poliisialan koulutus- ja 
kehittämiskeskukseksi, 3) siirrettäväksi ampuma-aseisiin ja yksityiseen 
turvallisuusalaan liittyviä lupa-, valvonta- ja tarkastustehtäviä 
sisäasiainministeriöstä Poliisin tekniikkakeskukseen, 4) tarkennettavaksi 
ja selkeytettäväksi sisäasiainministeriön poliisiosaston kaksoisroolia 
toisaalta tavanomaisena ministeriön osastona ja toisaalta 
keskusvirastomaisena poliisin ylijohtona sekä 5) erotettavaksi virkaan 
nimittäminen ja tehtävään määrääminen poliisin ylimpien johtotehtävien 
osalta. 
 
 

Kihlakuntien poliisilaitosten toimialueet 
 
Sisäasiainministeriö on asettanut elokuussa 2006 työryhmän tekemään 
kokonaisselvityksen poliisin hallintorakenteen, johtamisjärjestelmän ja 
yhteistoiminnan kehittämistarpeista eri hallinnon tasoilla. Työryhmän on 
tehtävä ensimmäisessä vaiheessa esitys paikallispoliisin aluejaotuksen ja 
yhteistoiminnan kehittämistarpeista ja sovitettava 
työskentelyaikataulunsa tältä osin yhteen nyt käsiteltävänä olevan 
hallituksen esityksen eduskuntakäsittelyn aikataulutuksen kanssa. 
 
Työryhmän työssä tulevat huomioon otettaviksi ainakin 
kansalaisnäkökulma (palvelujen saatavuus), organisaationäkökulma 
(johtamisjärjestelmän tehokkuus), sidosryhmänäkökulma 
(yhteistyöviranomaisten     aluejaotukset),     taloudellisuusnäkökulma 
(tuottavuusohjelma) ja henkilöstönäkökulma (henkilöstön asema 
organisaatiouudistuksissa). 
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Kansalaisnäkökulman osalta on huomattava, että palvelujen saatavuuden 
kannalta hallinnollista jaotusta suurempi merkitys on toimipaikka- ja 
palvelupisteverkostolla. Tarkoituksenmukainen hallinnollinen jaotus 
parantaa mahdollisuuksia ylläpitää riittävää toimipaikka- ja 
palvelupisteverkostoa. Palvelujen saatavuus voidaan varmistaa 
peruspalvelujen arviointimenettelyn avulla. 
 
Hallituksen esityksen valmistelun yhteydessä on joiltakin tahoilta nostettu 
esiin kysymys kielellisten oikeuksien turvaamisesta kihlakunnan 
poliisilaitosten toimialueita muodostettaessa. Perustuslain 122 §:n 1 
momentin mukaan hallintoa järjestettäessä tulee pyrkiä yhteensopiviin 
aluejaotuksiin, joissa turvataan suomen- ja ruotsinkielisen väestön 
mahdollisuudet saada palveluja omalla kielellään samanlaisten 
perusteiden mukaan. Ehdotetun poliisin hallinnosta annetun lain 6 §:n 2 
momentin mukaan muodostettaessa kihlakunnan poliisilaitos, jonka 
toimialueena on useampi kihlakunta, tulisi ottaa huomioon eri alueiden 
erityispiirteet, kuten asukasmäärä, asukastiheys, laajuus, liikenneyhteydet 
sekä kieliolot ja aluejaotuksen vaikutus viranomaisen kielilain 6 §:ssä 
tarkoitettuun kielelliseen asemaan. Uusia poliisilaitoksia muodostettaessa 
saattaa viranomaisen kielellinen asema muuttua, mikä vaikuttaa 
viranomaisen kielilain 26 §:ssä tarkoitettuun työkieleen ja virkamiesten 
kielitaitovaatimuksiin. Käytännössä yksi keino varmistaa 
kielivähemmistön tarpeiden täyttäminen on kielilain 6 §:n 2 momentissa 
tarkoitettujen työkieleltään yksikielisten yksiköiden tai osastojen 
perustaminen kaksikieliseen viranomaiseen silloin, kun viranomaisen 
kielellisen aseman muuttavaan aluejaotukseen päädytään muista 
toiminnallisista syistä. Viranomaisen työkielestä ja kielellisestä asemasta 
riippumatta jokaisella on luonnollisestikin oikeus käyttää asiassaan omaa 
kieltään, joko suomea tai ruotsia. 
 
Johtamisjärjestelmän tehokkuuden osalta on huomattava, että poliisin 
toiminnallinen johtaminen on tapahtunut aina läheltä kenttää. Tieto- ja 
viestintäteknologian kehitys on mahdollistanut liikkuvan 
kenttäjohtojärjestelmän kehittämisen. Toisaalta eri johtotasoille 
tuotettavaa reaaliaikaista tilannekuvaa koskevat vaatimukset ovat 
kasvaneet. Tieto- ja viestintäteknologia kehitys helpottaa myös 
tilannekuvan luomista. Hallinnollisen johtamisen osalta on keskeistä, että 
poliisipäällikölle ei voida asettaa todellista kokonaisvastuuta 
toimialueensa yleisestä järjestyksestä ja turvallisuudesta, jos hänen on 
tehtävänsä täyttääkseen turvauduttava säännönmukaisesti toisten 
virkamiesten johtamaan henkilöstöön. Paikallispoliisin yksiköiden tulee 
olla voimavaroiltaan sellaisia, että ne kykenevät hoitamaan tavanomaiset 
poliisitehtävät pääsääntöisesti itsenäisesti. Poikkeustilanteissa ja 
erityistehtävien osalta tarvitaan jatkossakin poliisilaitosten yhteistyö- ja 
yhteistoimintajärj estelyjä. 
Poliisioppilaitosten yhdistäminen 
 
Poliisikoulutusta koskee varsin tuore, 15.5.2005 voimaan tullut laki 
poliisikoulutuksesta (HE 168/2003 vp). Siihen ehdotetaan tehtäviksi tässä 
yhteydessä ainoastaan poliisioppilaitosten yhdeksi oppilaitokseksi 
yhdistämisestä johtuvat lakiteknisluontoiset muutokset. Uuden 
oppilaitoksen nimeksi ehdotettu Poliisialan koulutus- ja kehittämiskeskus 
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ei ole kaikkein iskevimpiä. Koko uuden oppilaitoksen nimeämistä 
Poliisiammattikorkeakouluksi on opetushallinto vastustanut, koska 
oppilaitoksen antamasta koulutuksesta tulee tässä vaiheessa ainoastaan 
osa olemaan ammattikorkeakoulutasoista. 
 
 

Tehtävien siirto ministeriöstä 
 
Lupa-, valvonta- ja tarkastustehtävien siirtäminen ministeriöstä sen 
alaiseen hallintoon liittyy valtion keskushallintouudistuksen yhteydessä 
omaksuttuun pyrkimykseen luoda ministeriöistä valtioneuvoston 
strateginen esikunta. Ministeriöstä siirrettäville tehtäville ei katsottu 
tarkoituksenmukaiseksi luoda omaa uutta keskusvirastoaan, jolloin ne oli 
sijoitettava johonkin olemassa olevaan virastoon. Poliisin tekniikkakeskus 
katsottiin tarkoituksenmukaisimmaksi sijoituspaikaksi. 
 
Hallituksen esityksen valmistelun yhteydessä on joiltakin tahoilta nostettu 
esiin kysymys Poliisin tekniikkakeskukselle ehdotetusta kaksoisroolista 
toisaalta ampuma-aseita poliisille ja mahdollisesti muille viranomaisille 
hankkivana tahona ja toisaalta asealan elinkeinoluvat ja muut kaupalliset 
luvat antavana tahona. Poliisin tekniikkakeskuksen perustehtävänä on 
hankkia, ylläpitää ja kehittää poliisin kalustoa, välineitä ja varusteita. 
Lisäksi se voi antaa vastaavia palveluja rajoitetusti muille viranomaisille 
ja viranomaiSjärjestelmään liittyviä julkisia hallintotehtäviä hoitaville 
muille tahoille. Viranomaisjärjestelmän kalustoon, välineisiin ja 
varusteisiin liittyvissä tehtävissä ei ole kysymys viranomaisjärjestelmän 
ulkopuolisille tahoille myynnin kaltaisesta liiketoiminnasta, vaan 
viranomaisten ja viranomaisjärjestelmään liittyvien muiden tahojen 
omasta kalustoon, välineisiin ja varusteisiin liittyvästä hankinta-, ylläpito- 
ja kehittämisyhteistyöstä ja tällaisten tehtävien keskittämisestä. 
Yhteistyöllä ja tehtäviä keskittämällä varmistetaan tehokas suunnitteluja 
tuotekehitystoiminta sekä varustuksen yhteensopivuus. Poliisin 
tekniikkakeskuksen sisällä viranomaisaseistuksen hankinta-, ylläpito- ja 
kehittämistehtävät sekä ase-elinkeinoon liittyvät lupa-, valvonta- ja 
tarkastustehtävät erotettaisiin Poliisin tekniikkakeskuksen ohjesäännössä 
organisatorisesti ja ratkaisuvallan osalta toisistaan. Synergiaetuja 
saavutettaisiin viranomaisaseistuksen hankinta-, ylläpito- ja 
kehittämistehtäviin sekä ampuma-aseiden tarkastustehtäviin tarvittavien 
erityistilojen osalta. 
Sisäasiainministeriön poliisiosaston kaksoisrooli 
 
Sisäasiainministeriön poliisiosaston kaksoisroolin tarkennuksella on 
haluttu selkeyttää tehtävien jakoa ministeriön ylintä poliittista johtoa 
tukevaan toimintaan ja ministeriön alaista hallintoa toiminnallisesti 
ohjaavaan toimintaan. 
 
 

Virkaan nimittämisen ja tehtävään määräämisen erottaminen 
 
Virkaan nimittäminen ja tehtävään määrääminen on erotettu perinteisesti 
sotilas virkojen osalta ja sitä on suunniteltu myös valtion ylimpien 
johtotehtävien osalta. 
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Monipuolisen johtamiskokemuksen omaavien johtajien myötä kyetään 
kehittämään ja yhtenäistämään poliisiorganisaatiota ja sen 
johtamismenetelmiä. 
 
 

Riippuvuus muista esityksistä 
 
Eduskunnan käsiteltävinä ovat valtion paikallishallinnon kehittämisen 
perusteista annetun lain muutosesitys (HE 74/2006 vp) sekä 
syyttäjälaitoksen (HE 84/2006 vp) ja ulosottolaitoksen (HE 83/2006 vp) 
organisaation kehittämisen mahdollistavat esitykset. 
 
Poliisin hallinnosta annettua lakia muutettiin lain 1.9.2006 voimaan 
tulleella muutoksella (HE 4/2006 vp). 
 
Eduskunnan käsiteltävänä on myös järjestyksenvalvojista annetun lain 
muutosesitys (HE 265/2004 vp). Järjestyksenvalvojista annettua lakia 
muutettiin myös 1.10.2006 voimaan tulleen putkalain säätämisen 
yhteydessä (HE 90/2006 vp). 

Poliisijohtaja Kimmo Hakonen 



 

 

Poliisi-, ulosotto-, syyttäjä- ja maistraattilakimiesten HE 72/2006 vp 
edunvalvontajärjestö PUSH ry 

 
4.10.2006 

 
 
 

HE 72/2006 VP LAIKSI POLIISIN HALLINNOSTA ANNETUN LAIN MUUTTAMISESTA 
JA ERÄIKSI SIIHEN LIITTYVIKSI LAEIKSI 
 
LAUSUNTO 

 
 

L poliisin hallinnosta 6 § 1 
 
Ehdotettu muutos mahdollistaisi sen, että kihlakunnan poliisilaitoksen 
toimialueena voisi olla useampi kihlakunta. Tavoitteena on, että 
muodostettavat uudet poliisilaitokset pystyisivät itsenäiseen 
ympärivuorokautiseen toimintaan paikallispoliisin keskeisillä 
tehtäväalueilla. Tavoite on sinänsä kannatettava. 
 
Täytäntöönpanossa on tarpeen tarkoin seurata valmisteilla olevaa 
kuntarakenteen uudistusta sekä aikatauluttaa täytäntöönpano huomioiden 
kuntarakenteessa mahdollisesti tapahtuvat muutokset. Täytäntöönpano 
tulee myös toteuttaa riittävän pitkän siirtymäkauden aikana siten, että 
henkilöstön, mm. poliisipäälliköiden, luonnollinen poistuma voidaan 
hyödyntää suunnitelmallisesti. 
 
Palvelutoimistojen sijaintipaikoista päättämisen toimivalta ehdotetaan 
siirrettäväksi lääninhallitukselta sisäasiainministeriölle. Toimivallan 
keskittämisellä pyritään turvaamaan palvelujen laatu ja saatavuus. Tältä 
osin voi epäillä, onko toimivallan keskittämiselle todellisia perusteita. 
Lääninhallituksella aluehallintoviranomaisena on varmastikin riittävän 
hyvät ja realistiset mahdollisuudet arvioida palvelutoimistojen tarvetta 
palvelujen saatavuuden ja, tuottavuusohjelmakin huomioiden, myös 
kustannusvastaavuuden näkökulmasta. 
 

L poliisin hallinnosta 6 § 2 

Poliisilaitosten toimialuejako 

Valtioneuvoston asetuksella säädettäisiin niistä kihlakunnan 
poliisilaitoksista, joiden toimialueena on useampi kihlakunta. Asetuksen 
valmistelussa tulee kuulla lääninhallitusta, asianomaisia poliisilaitoksia ja 
alueen kuntia. 
 
Lakiehdotuksen mukaan useamman kihlakunnan käsittäviä toimialueita 
muodostettaessa tulisi ottaa huomioon eri alueiden erityispiirteet, kuten 
asukasmäärä, asukastieheys, laajuus, liikenneyhteydet sekä kieliolot ja 
aluejaotuksen vaikutus viranomaisen kielilaissa tarkoitettuun kielelliseen 
asemaan. 
 



 

 

Kaikki mainitut kriteerit ovat luonnollisesti perusteltuja ja kannatettavia. 
Perustellusti voi kuitenkin ihmetellä, ettei lakiesityksen perusteluissa 
sanallakaan mainita, minkälainen uusi poliisilaitosjaotus on lain 
tavoitteena. Sisäasianministeriössä ja poliisin ylijohdossa täytynee olla 
kohtuullisen pitkälle harkittu käsitys tulevasta jaotuksesta. Herääkin 
kysymys, onko perusteluissa todella kerrottu/haluttu kertoa 
lakiehdotuksen todellisia vaikutuksia eduskunnan päätöksenteon pohjaksi. 
Lakimuutokset on tarkoitus saattaa voimaan vuoden 2007 alustaja 
ilmeisesti uuden poliisilaitosjaotuksen hahmottelu on varsin pitkällä, 
vaikkei sitä julkisesti myönnetäkään. Valtioneuvoston asetuksen 
valmistelussa tulee kuulla lääninhallituksia, poliisilaitoksia ja alueiden 
kuntia ja toivoa sopii, ettei todellista kuulemista sivuuteta 
täytäntöönpanon kiirehtimisen kustannuksella. 
 
Poliisipäälliköiden asema 
 
Lakiehdotuksen mukaan lakkaavien kihlakunnan poliisilaitosten 
poliisipäällikön virat lakkautetaan ja perustetaan uusi kihlakunnan 
poliisipäällikön virka. Lakkautettavan poliisipäällikön viran haltija 
pyritään sijoittamaan uudelleen ammattitaitoansa ja kykyänsä vastaaviin 
tehtäviin. 
 
Poliisin hallinnosta annetun lain 18 §:n mukaisesti poliisipäällikön (pl. 
Helsingin poliisipäällikkö) nimittää lääninhallitus. Näin täytyy olla 
jatkossakin, eikä ko. säännökseen ainakaan nyt käsiteltävänä olevan 
ehdotuksen mukaan olla kaavailemassa muutosta. Lääninhallituksella on 
ehdottomasti edelleenkin parhaat mahdollisuudet arvioida hakijoiden 
kykyä hoitaa alaistensa poliisilaitosten poliisipäälliköiden tehtäviä. 
 
Lakiehdotuksen perustelujen mukaan tarkoituksena on laittaa 
perustettavat poliisipäällikön virat poliisihallinnossa sisäiseen hakuun ja 
antaa siten myös muille kuin alueen lakkautettavien poliisipäälliköiden 
virkojen haltijoille mahdollisuus hakea perustettavaa poliisipäällikön 
virkaa. Hakukelpoisia olisivat siis nykyisten poliisipäälliköiden lisäksi 
kaikki muodolliset kelpoisuusehdot täyttävät poliisin ylijohdon, poliisin 
lääninjohtojen, valtakunnallisten yksiköiden, poliisilaitosten ja 
poliisioppilaitosten viranhaltijat. Samoin kuka tahansa em. viranhaltijoista 
voisi hakea mitä tahansa uutta poliisipäällikön virkaa koko valtakunnan 
alueella. Näin ei voine olla. Esitetty menettely väheksyy nykyisten 
poliisipäälliköiden ammattitaitoa ja on erittäin huonoa 
henkilöstöpolitiikkaa sekä luo entisestään epävarmuutta poliisipäälliköihin 
ja pahimmillaan saattaa aiheuttaa huomattavaa lisäystä ns. 
uudelleensijoitettaviin. 
 
Hakuprosessi tulee rajata lakkautettavien poliisipäällikön virkojen 
vakituisiin haltijoihin ja alueellisesti enintään läänikohtaiseksi. 
Lakkautettavien poliisipäälliköiden virkojen haltijoista löytyy varmasti 
jokaisessa läänissä riittävä määrä kyllin ammattitaitoisia hakijoita myös 
tulevaisuuden haasteet huomioiden. 
 
Lakiehdotuksen mukaan lakkautettavan poliisipäällikön viran haltija 
pyritään sijoittamaan uudelleen. Ehdotuksen voimaantulosäännöksen 



 

 

mukaan arpajais- ja asehallintoyksikön asehallinnon sekä turvallisuusalan 
valvontayksikön henkilöstö siirtyy ja virat siirretään Poliisin 
tekniikkakeskukseen. Vastaavasti Poliisiammattikorkeakoulun ja 
Poliisikoulun henkilöstö siirtyy ja virat siirretään Poliisialan koulutus-ja 
kehittämiskeskukseen. Myös lakkautettavien poliisipäälliköiden virkojen 
haltijoille tulee lakitasolla taata virkasuhteen jatkuvuus poliisihallinnossa. 
 
Ehdotuksen perustelujen mukaan lakkautettavan poliisipäällikön viran 
haltija pyritään sijoittamaan ensisijaisesti poliisihallinnossa. Maininta 
"poliisihallinnossa" tulee sisällyttää myös lakitekstiin. Valtioneuvoston 
periaatepäätöksen mukaan virkamies pyritään sijoittamaan ensisijaisesti 
omaan virastoon tai omalle hallintoalalle. Jos tämä ei onnistu, hänet 
pyritään sijoittamaan toiselle hallinnonalalle omalla työssäkäymisalueella. 
Perusteluista ei selkeästi ilmene, miten lakkautettavien poliisipäälliköiden 
virkojen haltijoiden suhteen on ajateltu menetellä. Ko. henkilöiden asema 
tulee turvata kirjaamalla lakitekstiin: 

"Lakkautettavan poliisipäällikön viran haltija sijoitetaan 
uudelleen ammattitaitoansa ja kykyänsä vastaaviin tehtäviin 
poliisihallinnossa työssäkäymisalueellaan." 

 
Lakiehdotus on henkilöstövaikutusten osalta siinä määrin puutteellisesti 
valmisteltu ja perusteltu, että se tällaisena toteutuessaan mahdollistaisi 
täytäntöönpanijalle suhteellisen avoimet kädet väheksyä nykyisten 
poliisipäälliköiden ammattitaitoa nimitys- ja uudelleensijoitusprosessissa. 
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HALLITUKSEN ESITYS LAIKSI POLIISIN HALLINNOSTA ANNETUN LAIN 
MUUTTAMISESTA JA ERÄIKSI SIIHEN LIITYVTKSI LAEIKSI 

 
 
 
 

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi poliisin hallinnosta annettua lakia, ampuma-
aselakia, lakia poliisikoulutuksesta, lakia yksityisistä turvallisuuspalveluista, ja lakia jär-
jestyksenvalvojista. Kihlakunnan poliisilaitoksien toimialueiden laajennus mahdolliste-
taan ja poliisiammattikorkeakoulusta ja poliisikoulusta ehdotetaan muodostettavaksi Po-
liisialan koulutus- ja kehittämiskeskus. Ampuma-aseisiin ja yksityiseen turvallisuusalaan 
liittyviä lupa-, valvonta- ja tarkastustehtäviä siirretään Poliisin tekniikkakeskukseen. Eh-
dotuksessa ehdotetaan myös siirtymistä järjestelmään, jossa virkaan nimittäminen ja teh-
tävään määrääminen erotettaisiin toisistaan. 
 
Esityksen yleisenä tarkoituksena valtionhallinnon joustava järjestäminen (1. lakiehdo-
tuksen 6 §:n 2 momentti). Ehdotus myös turvaa kansalaisten kannalta välttämättömät po-
liisipalvelut ja niiden saatavuuden. 
 
Kuitenkin 5. lakiehdotuksen (laki poliisikoulutuksesta annetun lain muuttamisesta) 14 §:n 
1 momentin mukaan opiskelija voitaisiin erottaa koulutuksesta varsin väljin perustein 
("antanut vääriä tai harhaanjohtavia tietoja taikka salannut sellaisen itseään koskevan 
seikan, joka olisi voinut estää koulutukseen valinnan"). Ilmaisu on kohtuuttoman ankara. 
Lainkohtaa voisi kenties selventää suhteellisuusperiaatteen mukaisesti siten, että siihen 
lisättäisiin esim. ilmaisu "olennaisesti'. 
 
Oikeusministeriö on antanut asiasta lausunnon esityksen valmisteluvaiheessa, ja katsoo, 
ettei sillä ole esityksestä muuta huomautettavaa. 
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Viite: Hallituksen esitys 72/2006 vp. 

Asia: LÄNSI-SUOMEN LÄÄNIN LÄÄNINPOLIISIJOHTAJAN LAUSUNTO 

Pyydettynä lausuntona esitän kunnioittavasti seuraavaa: 

Yleisesti 

Poliisin paikallishallinnon kehittämistarve on tullut välttämättömäsi ja kiireelliseksi viime 
vuosien aikana. Kihlakuntauudistuksen 1.12.1996 jälkeen moni asia on muuttunut. 
Syyttäjä ja ulosottoviranomaiset ovat kehittäneet omia järjestelmiään ja hallintoaan 
voimakkaasti omista lähtökohdistaan. Maistraatti ei ole käytännössä koskaan tullutkaan 
todellisesti kihlakuntahallinnon piiriin vaan toiminut aina pitkälti omista lähtökohdistaan. 
Nämä viranomaiset kehittävät edelleen rakenteitaan ja toimintaansa varmasti sinänsä 
perustellulla tavalla. Tässä kehityksessä on käynyt niin, että vain poliisihallinto ei ole 
voinut kehittää omaa organisaatiotaan. Nyt on tultu kuitenkin monistakin syistä siihen, 
että näin ei voi enää jatkua. Monet muutkin poliisin tärkeät yhteistyötahot kuten 
pelastuslaitos ja hätäkeskuslaitos ovat siirtyneet huomattavasti suurempiin 
kokonaisuuksiin. 
 
Ulkomaisessa vertailussa lähialueilta Ruotsissa on 21 poliisilaitosta, Norjassa on siirrytty 
2002 alusta 54:stä poliisilaitoksesta 27:ään. Tanskassa siirrytään 2007 alusta 54 
poliisilaitoksesta 12 poliisilaitokseen ja Virossa on tällä hetkellä 4 poliisilaitosta. 
 
Vaikka Suomella on oma historiallinen taustansa ja mm. maantieteelliset eroavaisuutensa 
niin ei meillä kuitenkaan ole sellaisia erityispiirteitä, että olisi järkevää poiketa totaalisesti 
siitä kehityksestä mitä muualla ja myös Suomessa muilla alueilla tapahtuu. Pääperustelut 
uudistukselle ja suuremmille kokonaisuuksille ovat palvelujen turvaaminen, 
toiniinnallinen joustavuus sekä talouden vaatimukset joista erikseen on syytä mainita ns. 
tuottavuusohjelma. 

Keskityttävä palveluihin, ei rakenteisiin 
 
On tärkeää, että jatkossakin turvataan palvelut mahdollisimman korkeatasoisina. 
Tällöin on järkevää asettaa poliisillekin halutuille alueille palvelutasovaatimukset 
palvelutavoitteita asettamalla. Näin on valtioneuvosto jo nyt lähtenytkin toimimaan ja 
ensimmäiset palvelutavoitteet on asetettu poliisilaitostasolle. Niitä on aktiivisesti 
seurattava ja puututtava asioihin jos ne eivät toteudu. Vaikka tätä ajattelutapaa vasta 
opetellaan, niin sitä kehittämällä voidaan vaatia sitä palvelutasoa kuin poliittisesti 



 

 

poliisilta halutaan. Tällöin ei tarvitse kiinnittää yhtä paljon huomiota rakenteisiin, jotka 
ovat vain välinen tavoitteiden saavuttamiselle. 
 
Vapaaehtoinen yhteistoiminta 
 
Nykyinen poliisilaitoskoko on pakottanut viemään asioita eteenpäin vapaaehtoisen 
yhteistyön kautta. Siinä on toistaiseksi onnistuttu kohtuullisesti mutta yhä suurempi osa 
nimenomaan erikoisosaamista vaativia tehtäviä ja myös tukipalveluita hoidetaan 
yhteistyön kautta laajemmin aluein. Tässä kehityksessä kuitenkin vastuusuhteet eivät 
kaikilta osin ole selviä ja työmäärät eräissä virkamiesryhmissä poikkeavat suuresti 
toisistaan. On selvästi parempi, että yksikön peruskoko on selvästi nykyistä suurempi 
ja sen sisällä ketään mahdollisimman itsenäiseen toimintaa myös erikoisosaamista 
vaativissa tehtävissä. Tämäkään ei poista sitä, että aina tarvitaan yhteistoimintaan 
mahdollisesti suurenevienkin poliisilaitosten välillä sekä poliisilaitosten ja 
valtakunnallisen yksiköiden välillä. Tämänkaltainen toiminnallinen yhteistoiminta ei 
voi olla kiinni mistään rajoista vaan sen tulee olla joustavasti ja tarkoituksenmukaisesti 
järjestettyä. 
 
Tärkeää on myös, että poliisin sisällä yhteistoiminta paikallistasolla toimii hyvin 
paikallispoliisin sekä liikkuvan poliisin ja keskusrikospoliisin välillä. Kun myös näiden 
organisaatioiden sisällä mietitään hallintorakenteiden keventämistä on äärimmäisen 
tärkeää tarkastella asiaa ennen päätöksiä kokonaisuutena. Esim. liikkuva poliisi hoitaa 
jo nyt erinomaisen suuren osan hälytyksiä ja on hälytysvalmiuden suhteen ratkaisevan 
tärkeä yksikkö. 
 
Toiminnallinen joustavuus 
 
Poliisin on yhä selvemmin pystyttävä nopeastikin vastaamaan ympäristössä tapahtuviin 
muutoksiin. Tämä ei ole joustavasti mahdollista nykyisellä yksikkökoolla. Esimerkiksi 
poliisin hälytystoiminta tapahtuu jo nyt hätäkeskusalueilla koska hälytykset tulevat 
hätäkeskusten kautta. Hälytyspartiot ovat kuitenkin poliisilaitoskohtaisia vaikka ns. 
lähimmän partion periaate toimiikin yleensä hyvin. Uskon vakaasti, että jos alueet 
olisivat laajempia ja siellä olisi enemmän partioita kerralla työssä ja kun poliisin 
tietojärjestelmistä voidaan koko ajan nähdä missä kukin partio liikkuu, voidaan 
ennakoidusti ja hallitusti varmistaa, että poliisipartiot saadaan 
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poliisipartioiden välinen etäisyys ei muodostu liian suureksi. Tämä on myös 
työturvallisuuden kannalta välttämätöntä mutta edellyttää laajemman alueen 
muodostamista. 
Taloudellinen tilanne 
 
Poliisin määrärahakehykset eivät ole ainakaan paikallispoliisin osalta kasvaneet eivätkä 
varmastikaan kasva oleellisesti tulevaisuudessakaan. Tämä esim. Länsi-Suomen 
läänissä tarkoittaa jatkuvasti vähäisiä henkilöstömäärän vähennyksiä. Tähän rinnalle on 
tullut ns. tuottavuusohjelma joka velvoittaa Länsi-Suomen alustavien päätösten 
pohjalta vähentämään väkeä vajaalla sadalla 2011 mennessä. Tämä ei tule olemaan 
mitenkään hallitusti mahdollista ilman rakenteiden uudistamista ja sitä kautta kehysten 
painospisteen siirtämistä eturintaman suuntaan. Se ei tule tapahtumaan nopeasti mutta 
nyt viimeistään on tehtävä perusratkaisut ja sitten määrätietoisesti toimia niiden 
suuntaan. Vaikka perusteena hallinnon muutostarpeille on paljon muutkin, niin 
talouden reunaehdot jo yksistään pakottavat toimenpiteisiin. Aloitamme kohta Länsi-
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Suomen läänissä tulos- ja kehyskeskustelut 34 poliisilaitoksen kanssa. Voin vakuuttaa, 
että toiminnan ja talouden tasapainon löytäminen ei ole ihan yksinkertainen asia 
vuodeksi 2007 nykyisellä poliisilaitosjaolla johon me luonnollisesti olemme velvollisia 
sitoutumaan. Emme valita saamastamme kehyksestä, vaan teemme päätökset niin 
hyvin kuin osaamme ja mitään dramaattista muutosta ei ole ensi vuodeksikaan 
odotettavissa, mikäli tuottavuusohjelman painotuksia ja aikatauluja voidaan tarkastella 
realistisesti niin kuin uskon tapahtuvan. Joka tapauksessa olemme ajautumassa 
umpikujaa jos emme voi käyttää tarvittavia instrumentteja eli käytännössä mikäli 
piirikoon suurentamisen ja yhteistoiminnan keinoja ei olisi käytössä. 
 
Palveluiden hajauttaminen 
 
On selvää, että palveluja ei voida tulevissa suuremmissa yksiköissä keskittää liikaa. 
Jatkossakin tarvitaan nykyisenpohjainen poliisilaitosverkosto, josta saadaan 
peruspalvelut riittävän läheltä. Todellisuudessa hajautetut palvelut voidaan turvata 
paremmin kun poliisilaitoksella on joustavuuden mahdollisuuksia kun pelivaraa on 
enemmän. Hallinnon kehittämiseksi on asetettu ministeri Rajamäen päätöksellä 
kokonaisuutta selvittävä työryhmä valtiosihteeri Kari Salmen johdolla. Tämän 
työryhmän asettamispäätöksessä on minusta hyvin määritelty työryhmän toimeksianto 
ja siinä myös se minkälaisia asioita voidaan keskittää ja minkälaisia ei. 
Palveluverkkokokonaisuutta voidaan täydentää eri tahojen yhteispalvelua kehittämällä 
ja tätä kautta on mahdollista pitää palvelujen saanti jatkossakin lähellä ihmisiä. 
 
Henkilöstöpolitiikka 
 
Tärkeää uudistuksia toteutettaessa on hyvä henkilöstöpolitiikka. Kihlakuntauudistusta 
toteutettaessa näin ei aina menetelty. On tärkeää, että henkilöstö ymmärtää mistä on 
kysymys ja ennen kaikkea mistä ei ole kyse. Suurimpaan muutokseen joutuvat sellaiset 
poliisipäälliköt jotka eivät ole tulevaisuudessa enää siinä asemessa. Heidän uusien 
tehtävien räätälöinti on äärimmäisen tärkeää. Juuri tämä joukko on saatava muutoksen 
positiivisiksi tekijöiksi ja siihen kannattaa panostaa. Luonnollisesti myös muut 
ryhmittymät erikseen mainiten toimistohenkilöstö on kyettävä saamaan 
ammattitaitoaan vastaaviin tehtäviin myös jatkossa. Operatiivisissa tehtävissä 
toimivien poliisien suhteen tilanne on varmaankin helpoin eikä suuria muutoksia 
heidän perustyössään ole lähivuosina odotettavissa. Tärkeä asia hyvän 
henkilöstöpolitiikan hoitamisessa on avoin ja reaaliaikainen tiedottaminen sekä eri 
tahojen todellinen kuulemismahdollisuus muutosten eri vaiheissa. 
Lopuksi 
 
Lopuksi totean yksinkertaisesti kokonaisuudesta, että entisillä eväillä ei enää ole 
mahdollista toimia, tarvitaan hallinnon rakenteellisia muutoksia ja mahdollisimman 
nopeasti. Siksi tämäkin laki olisi syytä saada voimaan jo 1.1.2007 jotta todelliseen 
kehittämisvalmisteluun päästäisiin hallitusti. 
 
 
 
 

Mikko Paatero 
lääninpoliisijohtaja, Länsi-Suomi 



ETELÄ-SUOMEN 
LÄÄNINHALLITUS Poliisin 
lääninjohto 

 

HaU P^s /aOD k c/p / &  H §  
LAUSUNTO PLH353B    1 (2) 

HE 72/2006 vp ja HE 
74/2006 vp 
 
9.10.2006 

Eduskunta 
Hallintovaliokunta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LAUSUNTO HALLITUKSEN ESITYKSESTÄ LAIKSI POLIISIN HALLINNOSTA ANNETUN LAIN 
MUUTTAMISESTA JA ERÄIKSI SIIHEN LIITTYVIKSI LAEIKSI SEKÄ LAIKSI VALTION 
PAIKALLISHALLINNON KEHITTÄMISEN PERUSTEISTA ANNETUN LAIN MUUTTAMISESTA 

Pyydettynä lausuntonani esitän seuraavaa. 

Poliisin hallinnosta annettu laki ja eräät siihen liittyvät lait 
 
Esityksessä mainitut tavoitteet tehostaa poliisitoimen voimavarojen 
käyttöä sekä turvata poliisipalvelujen laatua ja saatavuutta ovat 
tarpeellisia ja kannatettavia. Poliisin paikallistason nykyinen 
organisointi ei kaikilta osin ole mahdollistanut poliisin voimavarojen 
käyttöä mahdollisimman tehokkaalla ja taloudellisella tavalla. Osa 
nykyisistä kihlakunnista ja kihlakuntien poliisilaitoksista on niin pieniä, 
että ne eivät yksin selviydy aluevastuuperiaatteen mukaan niille 
kuuluvista tehtävistä. Osa paikallispoliisille kuuluvista tehtävistä 
hoidetaankin erilaisin yhteistoimintajärjestelyin. Poliisilaitosten toimin-
ta-alueiden suurentaminen parantaisi niiden mahdollisuuksia 
selviytyä nykyisistä ja tulossa olevista, mitä ilmeisimmin entistä 
vaativammista tehtävis tä tehokkaammin ja taloudellisemmin. 
Yhteistoimintaa tarvitaan myös toimialueeltaan laajojen poliisilaitosten 
kesken. 
 
Keskeisenä keinona tavoitteen saavuttamiseksi esityksessä 
ehdotetaan poistettavaksi poliisin hallinnosta annetusta laista 
maininta siitä, että jokaisessa kihlakunnan on poliisipäällikkö, ja 
säätämällä, että valtioneuvosto voisi päättää kihlakunnan 
poliisilaitoksen toimialueeksi useamman kihlakunnan. Selkeämpää 
olisi, että kihlakuntien aluejakoa muutettaisiin niin, että kihlakunnat 
olisivat riittävän suuria tehokkaan ja taloudellisen toiminnan 
varmistamiseksi. Aikaisempien päätösten johdosta tämä ei liene 
mahdollista ainakaan ennen vuotta 2008. 
 
Esitykseen sisältyvää ehdotettua poliisin hallinnosta annetun lain 6 
§:ää tulisi muuttaa siten, että se mahdollistaisi poliisilaitoksen 
toimialueen määräämisen myös niin, että toimialueeseen voisi kuulua 
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(kuntajaon mukaisesti) osa kihlakunnasta. Kihlakuntajako ei kaikilta 
osin noudata poliisin toimintaan oleellisesti vaikuttavien eräiden 
muiden viranomaisten, kuten hätäkeskusten ja pelastustoimen 
aluejakoa eikä myöskään maakuntajakoa. Tästä seuraa, että eräillä 
alueilla oievat yhteistoimintaongelmat jäisivät edelleen haittaamaan 
sujuvaa toimintaa. Tällaisia kihlakuntia on eri lääneissä. 
 
Uusien poliisilaitosten muodostamisen yhteydessä lakkaavien 
kihlakuntien poliisilaitosten poliisipäälliköiden virat lakkautettaisiin ja 
perustettaisiin uusi poliisipäällikön virka. Esityksessä ei lausuta, miten 
uusi poliisipäällikön vir- 

ka täytettäisiin. Vuonna 1996 toteutetussa kihlakuntauudistuksessa 
läänin alueella toimineet poliisipäälliköt (ja eräät muut paikallistason 
johtavat virkamiehet) saivat ilmoittautua uusien kihlakuntien 
poliisipäälliköiden virkoihin, ja heidän keskuudestaan poliisipäälliköt 
valittiin. Vastaavanlainen menettely sopisi tässäkin uudistuksessa 
noudatettavaksi. 

Esityksessä ehdotetaan lisättäväksi poliisin hallinnosta annettuun 
lakiin 15 b §, jonka mukaan eräillä virkamiehillä on velvollisuus ilman 
suostumusta siirtyä siihen uuteen tehtävään, johon hänet määrätään, 
ellei määrääminen vaikuta virkamiehen vapauteen valita 
asuinpaikkansa. Tämä herättää kysymyksen samanarvoisen kohtelun 
toteutumisesta. 

Paikallishallinnon kehittämisen perusteista annettu laki 
 
Hallituksen esityksessä lakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että 
toimivaltaa päättää kihlakunnanvirastojen palvelutoimistoista 
siirrettäisiin lääninhallituksilta sisäasianministeriölle. Ottaen 
huomioon, että aluetasolla, lähellä palveluja tunnetaan alueellisista 
erityispiirteistä johtuva tarve palvelujen saatavuudelle ja toisaalta 
poliisilaitosten toiminnalliset mahdollisuudet tarkoituksenmukaisesti 
järjestää palvelutarjonta, tulisi harkita toimivallan edelleen 
säilyttämistä lääninhallituksissa. 
 
 
 
Lääninpoliisijohtaja        Kauko Aaltomaa 
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Lausuntopyyntönne 2.10.2006 
 
HALLITUKSEN ESITYS LAIKSI POLIISIN HALLINNOSTA ANNETUN LAIN MUUTTAMISESTA JA 
ERÄIKSI SIIHEN LIITTYVIKSI LAEIKSI (HE 72/2006) SEKÄ HALLITUKSEN ESITYS LAIKSI 
VALTION PAIKALLISHALLINNON KEHITTÄMISEN PERUSTEISTA ANNETUN LAIN 
MUUTTAMISESTA 

 
Pyydettynä kirjallisena lausuntona esitän kunnioittavasti poliisin hallinnosta 
annetun lain muutosesityksestä seuraavaa: 

1. Yleistä 
 
Esitys sisältää kannatettavia parannusehdotuksia poliisitoiminnan ja siihen 
liittyvän koulutuksen tuottavuuden ja laadun nostamiseksi. Helsingin kihlakunnan 
poliisilaitoksen osalta ehdotetut uudistusesitykset vaikuttavat ensisijaisesti 
yhteistoiminta- ja johtamis-järjestelyihin. 

2. Paikallisen poliisitoimen järjestämisestä 
 
Helsingin kihlakunnan poliisilaitos pitää kannatettavana 1 §:n ja 6 §:n sisältämiä 
esityksiä siitä, että paikallispoliisin toimintaa hoidettaisiin suurempina 
aluekokonaisuuksina. Muodostamalla useamman kihlakunnan käsittäviä 
paikallispoliisiyksiköitä saadaan aikaan toiminnan tehostumista yksikkökokojen 
ollessa toimivampia. Poliisilaitosten johtoa ja hallinnollisia tukitoimintoja 
yhdistämällä vapautuisi voimavaroja varsinaiseen poliisitoimintaan, muun muassa 
valvontaan, hälytyspalveluihin, rikostorjuntaan ja lupapalve-luihin. Resurssien 
tehokkaammalla kohdentamisella ei olisi pelkästään paikallisia vaikutuksia, 
uudistuksen avulla voitaisiin tehostaa poliisitoimintaa myös valtakunnallisesti. 
Tämä liittyisi erityisesti poliisitoiminnallisen tilannekuvan ylläpitämiseen, 
tilannejohtamiseen sekä rikostorjunnan tehostumiseen. 
 
Esityksessä on kiinnitetty asianmukaisesti huomiota myös siihen, että 
paikallispoliisiyk-siköiden toimialueiden kattavuudella ja laajuudella on vaikutusta 
myös viranomaisyhteistyöhön. Sen merkitys tulee jatkossa vain korostumaan 
tuottavuuden lisäämiseen liittyvien vaatimusten täytäntöönpanon tullessa 
yksittäisten viranomaisten osalta ajankohtaisiksi. Ulosottolainsäädännön 
kokonaisuudistuksen yhteydessä ulosottotoimen yksikkö-kokoja ollaan 
suurentamassa ulosottopiirejä yhdistämällä. Syyttäjälaitosta koskevassa 
rakenneuudistuksessa muodostetaan myös nykyistä suurempia hallinnollisia 
kokonaisuuksia. Rikosprosessiketjun toimivuuden kannalta on tärkeää, että siitä 
vastaavat viranomaiset voivat hoitaa tehtäviään mahdollisimman joustavasti 
yhteistoiminnassa nykyiset kihlakunta- ja ulosottopiirien rajat ylittäen. Tämä liittyy 
nykyisellään erityisesti vakavan rikollisuuden torjuntaan, mutta sovittelua sekä 
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mukset tulevat koskemaan entistä selkeämmin myös tavanomaisen rikollisuuden 
torjuntatyötä. Synergiaetujen saamiseksi on siten perusteltua, että poliisin 
hallinnosta annettu laki mahdollistaisi toimialueensa osalta useita kihlakuntia 
kattavien poliisilaitosten perustamisen. 
 
Edellä kuvatusta huolimatta Helsingin kihlakunnan poliisilaitos pitää tärkeänä, että 
entistä laajemman toimialueen kattavien paikallispoliisiyksiköiden muodostamisen 
tulee perustua siihen, että muutoksella saadaan aikaan toiminnallista tehokkuutta. 
Yksikkökoko-jen kasvattamisen itsetarkoituksena ei voi olla pyrkimys johto- ja 
hallintotehtäviin sidottujen voimavarojen vähentämiseen ilman, että tehdään 
asianmukainen selvitys siitä, mihin seikkoihin muutostyön yhteydessä on 
yksittäistapauksessa kiinnitettävä huomiota toiminnallisen tehokkuuden 
lisäämiseksi. Yksiköitä muodostettaessa tulee kiinnittää huomiota erityisesti 
toimintaympäristötekijöihin. Muussa tapauksessa poliisiyksiköiden toimialueiden 
perusteeton laajentaminen saattaa laskea poliisin palvelutasoa ja nostaa muita 
yhteiskunnallisia kustannuksia, joiden määrää on vaikea ennakoida. Poliisitoi-
minallisilta vaatimuksiltaan täysin poikkeavien alueiden liittäminen samaan 
toimialueeseen voi vaikeuttaa toimintaympäristömuutosten ennakointia ja 
hankaloittaa siten toiminnan kehittämistä. Se on omiaan aiheuttamaan 
perusteetonta heikentymistä poliisin peruspalveluiden tasossa. 
 
Poliisitointa järjestettäessä tulee toimintaympäristötekijöiden ohella kiinnittää 
huomiota siihen, että muodostettavat paikallispoliisiyksiköt eivät olisi 
voimavaroiltaan ja toiminnoiltaan merkittävästi toisistaan poikkeavia. Se voi 
vaikeuttaa valtakunnallista tulosohjausta ja rahanjakoa. Ilmeistä on, että 
pääkaupunkiseutua joudutaan poikkeavan toimintaympäristönsä ja suuren 
asukastiheytensä edellyttämien mittavien voimavarojen johdosta tästä syystä 
jatkossa tarkastelemaan erillisenä kokonaisuutena. 
 
Helsingin kihlakunnan poliisilaitos katsoo kuitenkin, että esityksessä kuvatuilla 
muutoksilla tulee varmuudella olemaan jatkossa toiminnallista tehokkuutta 
lisääviä vaikutuksia. Niiden suunnittelu ja täytäntöönpano tulee kuitenkin olemaan 
haasteellista, eikä vähiten siksi, että samalla joudutaan huolehtimaan 
lakkautettavien poliisilaitosten poliisipäälli-köiden ja muun henkilöstön 
työmotivaation säilymisestä sekä heidän voimavarojensa kehittämisestä, välttäen 
tältä osin aikaisempien kihlakunta- ja lääniuudistusten yhteydessä 1996 - 1997 
kohdatut ongelmat. 

3. Sisäasiainministeriön poliisiosaston tehtävistä 
 
Hallituksen esitystä koskevan luonnoksen 4 §:ssä esitetään tarkennettavaksi 
sisäasiainministeriön poliisiosaston tehtäviä siltä osin, kun se toimii sekä poliisin 
ylijohtona että ministeriön osastona. Tällä sääntelyllä on selkeä yhteys 
poliisitoiminnan operatiiviseen johtamiseen erityisesti nyt, kun poliisin 
johtamisvalmiutta ollaan uudistamassa. Sisäasiainministeriön poliisiosasto voi 
poliisin ylijohtona joutua tekemään päätöksiä yksittäisissä toiminnallisissa 
tilanteissa, jolloin tilannejohtamiseen liittyvän taktisen kokemuksen ja osaamisen 
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merkitys korostuu. Tämän kaltaisten asiakokonaisuuksien osalta on perusteltua, 
että säädökset selkeästi osoittavat, ettei sisäasiainministeriön ylin johto voi ottaa 
niitä hoitaakseen. Päätöksentekoon liittyvän toimivaltuuden tulee kuulua 
yksinomaan poliisiorganisaatiolle. Johtosuhteiden tulee kuitenkin mahdollisten 
uudistusten jälkeenkin olla selkeitä. Tämä on poliisitoiminnan johtamisen sekä 
toisaalta oikeusturvatekijöiden johdosta ensiarvoisen tärkeää. 
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4. Poliisiyksiköiden yhteistoiminnasta 
 
Esitysluonnoksen 8 §:n mukaan päätöksen kihlakuntien poliisilaitosten välisestä 
yhteistoiminnasta tekisi jatkossa poliisin lääninjohto. Mikäli yhteistoiminnassa olisi 
mukana eri lääneihin kuuluvia poliisilaitoksia tai Helsingin kihlakunnan 
poliisilaitos, yhteistoiminnasta päättäisi poliisin ylijohto. Säädösesitys selkeyttäisi 
tältä osin nykytilannetta. Helsingin kihlakunnan poliisilaitoksen asema suhteessa 
poliisin lääninjohtoihin täsmentyisi lainsäädännön tasolla. 
 
Poliisiyksiköiden välistä yhteistoimintaa koskevat menettelytavat jäävät 
säännöksen ja sen perusteluiden valossa kuitenkin yksityiskohtien osalta 
avoimiksi. Esimerkiksi Helsingin kihlakunnan poliisilaitoksen osalta ei ole selvää, 
edellyttääkö yhteistyöstä sopiminen kaikissa tilanteissa aina poliisin ylijohdon 
päätöksen. 
 
Esitykseen liittyvien perusteluiden mukaan tehtäviä, joita voitaisiin suorittaa 
yhteistoiminnassa, olisivat esimerkiksi rikostiedusteluun, rikostietopalveluun, 
talousrikostutkintaan tai tekniseen rikostutkintaan liittyvät tehtävät. Mainittuja 
toimintoja hoidetaan jo nykyisellään varsin kattavasti yhteistoiminnassa eri 
poliisiyksiköiden välillä. Helsingin kihlakunnan poliisilaitoksen näkemyksen 
mukaan yhteistoimintamenettely tulisi jatkossa laajentaa koskemaan nykyistä 
kattavammin myös valvontaan ja hälytyspalveluihin liittyviä toimintoja. Kyseeseen 
voisivat tulla esimerkiksi tilannekuvan ylläpitoon, johtamisval-miuteen, 
kiinniotettujen säilyttämiseen sekä johtokeskus- ja päivystystoimintoihin liittyvät 
tehtävät. 

5. Poliisikoulutukseen liittyvistä järjestelyistä 
 
Sisäasiainministeriön päätöksellä Poliisiammattikorkeakoulu on päätetty siirtää 
Tampereelle ja samalla on tehty ratkaisu siitä, että poliisioppilaitoksista 
muodostetaan yksi op-pilaitoskokonaisuus. Esityksen 12 §:ssä ehdotetaan 
perustettavaksi Poliisialan koulutus-ja kehittämiskeskus, jossa olisi poliisin 
peruskoulutus, jatkokoulutus sekä ammattikorkeakoulutus. Helsingin kihlakunnan 
poliisilaitos pitää uudistusta perusteltuna ja katsoo, että perustettavan laitoksen 
toimialaan sisältyväksi esitetyt koulutustoiminnot voidaan ehdotetun järjestelyn 
perusteella liittää nykyistä yhtenäisemmäksi kokonaisuudeksi, joka on omiaan 
lisäämään koulutuksen laatua ja taloudellisuutta. 

6. Ampuma-aseisiin ja yksityiseen turvallisuusalaan liittyvistä muutosesityksistä 
 
Esityksen 13 §:ssä ehdotetaan siirrettäväksi nykyisellään sisäasiainministeriön 
vastuulle kuuluvat ampuma-aseisiin ja yksityiseen turvallisuusalaan liittyvät lupa-, 
valvonta- ja tarkastustehtävät Poliisin tekniikkakeskuksen toiminnoiksi. Helsingin 
kihlakunnan poliisilaitos pitää esitystä asianmukaisena. Se liittyy olennaisena 
osana poliisin ylijohdon tehtävien osalta suunniteltuun selkiyttämiseen. 
Poliisilaitos pitää kuitenkin tärkeänä, että sisäasiainministeriön poliisiosaston 
vastuulle jää edelleen turvallisuus- ja ase-alan yleinen ohjaus ja valvonta, 
lainsäädännön kehittäminen sekä kansainvälinen yhteistyö. 
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7. Poliisin ylimpiin virkoihin liittyvistä järjestelyistä 
 
Hallituksen esityksen 15 b §:n mukaan valtioneuvosto nimittäisi poliisineuvokset, 
jotka sisäasiainministeriö voisi määrätä toimimaan poliisijohtajina, 
lääninpoliisijohtajina sekä keskusrikospoliisin, suojelupoliisin, liikkuvan poliisin ja 
Helsingin kihlakunnan poliisilaitoksen päällikköinä. Tämä merkitsisi sitä, että 
poliisin ylimmän johdon virkojen osalta 
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erotettaisiin nimittäminen ja tehtävään määrääminen. Järjestelmään siirryttäisiin 
siten, että esityksen piiriin kuuluvan viran vapautuessa se muutettaisiin tai 
lakkautettaisiin, jonka jälkeen tilalle perustettaisiin sisäasiainministeriön 
poliisineuvoksen virka. 
 
Valtiovarainministeriössä on valmisteltavana hallituksen esitys valtion 
virkamiesjohdon virkaan nimittämisestä ja tehtävään määräämisestä. 
Suunnitelma perustuu kansainvälisiin malleihin ja käytäntöihin, joiden osalta ei 
ainakaan nyt lausuttavana olevaan esitysluonnokseen ole tehty selvityksiä, jotka 
kuvaisivat käytössä olevien järjestelmien vaikutuksia viranomaistoiminnan 
tehostumiseen taikka laadun parantumiseen. 
 
Helsingin kihlakunnan poliisilaitoksen käsityksen mukaan Viron poliisin ylijohdon 
virkojen osalta on käytössä samansuuntainen järjestely kuin lausuttavana 
olevassa hallituksen esityksessä. Kyseisessä valtiossa johtosuhteissa on 
tapahtunut toistuvia muutoksia, jotka ainakin ulkoapäin tarkasteltuna näyttäisivät 
aiheuttavan ongelmia poliisitoiminnan pitkäjänteisen jä suunnitelmallisen 
kehittämisen suhteen. Viron ja Suomen poliisiorganisaatioiden 
toimintaympäristöjä ei kuitenkaan voi verrata toisiinsa. 
 
Mainitun esityksen osalta olisi toivottavaa, että se sisältäisi analyyttisen 
selvityksen niistä seikoista, jotka erityisesti kansainvälisten mallien ja käytäntöjen 
perusteella osoittaisivat, että virkaan nimittämisen erottaminen tehtävään 
määräämisestä olisi omiaan tehostamaan poliisitoiminnan johtamista ja 
nostamaan sen laatua. Selvitystyö tulisi tehdä erityisesti siltä osin kun kyse on 
poliisitoiminnan ylimmän johdon virkajärjestelyistä. Vasta tämän kaltaisen 
analyysin jälkeen Helsingin kihlakunnan poliisilaitos katsoo kykenevänsä 
lausumaan tältä osin esitysluonnoksesta ja sen perusteista. 

8. Lopuksi 
 
Helsingin kihlakunnan poliisilaitos katsoo, että lausuttavana oleva hallituksen 
esitys pitää lähtökohtaisesti sisällään muutosehdotuksia, joiden perusteella 
voidaan tehostaa poliisitoiminnan tuottavuutta ja nostaa sen laatua. 

Poliisikomentaj
a, 
poliisipäällikkö 

Jukka 
Riikonen 
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1. Yleistä 
Suomen Poliisijärjestöjen Liitto ry (jäljempänä SPJL) toteaa, että lausunnolla 
oleva hallituksen esitykseksi laiksi poliisin hallinnosta ja eräiksi siihen liittyviksi 
laeiksi pitää sisällään sekä kannatettavia että kyseenalaisia muutosehdotuk-
sia. Esitys on laadittu virkamiesvalmistelussa, jossa ei ole ollut edustajia am-
mattijärjestöistä tai paikallispoliisista. Tämä ei ole yhteistoimintamenettelyn 
mukainen tapa valmistella asiaa, joka koskettaa välittömästi tai välillisesti koko 
poliisiorganisaatiota. Yhteistoimintamenettelyn asiapiiriin kuuluvat kaikki sel-
laiset asiat, joilla on yhteys henkilöstövoimavarojen suunnitteluun, kehittämi-
seen, johtamiseen ja arviointiin. 
 
Edelleen ennen uudistusten toteuttamista tulisi perusteellisesti selvittää niiden 
tarkoituksenmukaisuus. Uudistusten tulee johtaa alueellisesti tarkoituksenmu-
kaisiin ratkaisuihin. Jos uudistusten perusteet löytyvät vain hallinnollisista ja 
taloudellisista seikoista, ei niihin välttämättä ole riittäviä perusteita. Muutoksien 
pitäisi perustua paikan päällä todettuun muutostarpeeseen ja ne tulisi toteut-
taa huomioiden paikalliset olosuhteet. 
 
SPJL katsoo, että tällainen kokonaisvaltainen tarkoituksenmukaisuuden ja 
vaikutusten arviointi on esityksessä jäänyt puutteelliseksi. Esitys katsotaan 
puutteelliseksi myös siten, että se on osin täsmentymätön ja tulkinnanvarai-
nen. Siinä on muun muassa sivuutettu olemassa olevia ja todennettuja tietoja 
nykyisestä toiminnasta. Muutoksia perustellaan mm. pienten yksiköiden toi-
mintakyvyttömyydellä ja tehottomuudella. Kokemusten ja tilastojen perusteella 
voidaan kuitenkin todeta, että monet pienehköt ja keskisuuret poliisilaitokset 
ovat päässeet sellaisiin toiminnallisiin tuloksiin, joita ei ole voitu osoittaa saa-
duksi suurissakaan laitoksissa. Siten toiminnallisesti suurempia yksiköitä ei 
voida automaattisesti pitää pieniä yksiköitä tehokkaampina ja tuloksellisempi-
na. On selvää, että 90 -luvulla toteutettu kihlakuntauudistus synnytti sellaisia-
kin poliisilaitoksia, joilla on ollut vaikeuksia selvitä omin voimin tämän päivän 
haasteista. Poliisilaitoksen koko ei kuitenkaan ole yksin tuottavuuden tae. Tä-
mä on varmasti todennettavissa, jos suoritteiden määrää ja hintaa selvitetään 
tarkemmin. 

 
 
 
 
 
 
 
 

SUOMEN POLIISIJÄRJESTÖJEN LIITTO 
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2. Yksityiskohtaisia huomioita 
 
2.1 Palveluiden laatu, saatavuus ja riittävyys 
Kihlakuntien poliisilaitosten hallinnon kevennystä pidetään sinänsä kannatet-
tavana, mutta sen tulee perustua todellisiin uudistustarpeisiin, eikä sen seura-
uksena peruspoliisitehtäviin tarkoitetut valmiudet saa huonontua. Ennen uu-
distuksen toteuttamista tulee tehdä kokonaisarvio muutosten vaikutuksista kih-
lakuntien toimintaan ja palvelutasoon. Palveluiden riittävä ja tasapuolinen saa-
tavuus sekä laatu on turvattava maan eri osissa. Esitykseen sisältyvät muutokset 
saattavat heikentää palveluiden saatavuutta harvaan asutuilla alueilla, ja siten 
saattaa kansalaiset turvallisuuspalveluiden osalta eriarvoiseen asemaan. 
Erityisesti turvallisuuteen liittyvien poliisin palveluiden saatavuudesta tulee tehdä 
perusteellinen selvitys ja arviointi siitä, miten poliisin vähäisiä resursseja on 
perusteltua mitoittaa ja kohdentaa. Alueellisten partioiden määrät eivät 
todellisuudessa tule kasvamaan, vaan niiden ohjattavuutta pyritään tehostamaan. 
Vaarana on, että muodostetaan liian suuria toimialueita ilman riittävää 
henkilöstöä. Tämä johtaa muun muassa työturvallisuusongelmiin johtuen pitkistä 
toimintaetäisyyksistä sekä poliisipartioiden keskinäisistä etäisyyksistä. 
Poliisipartioiden määrä ja sijainti tulee järjestää siten, että tukipartion saamiseen 
ei kulu kohtuutonta aikaa. 
 
Palvelupisteiden osalta esityksessä todetaan, että niiden määrä on tarkoitus 
säilyttää pääosin nykyisellä tasolla. Sisäasiainministeriön hallinnonalan tuotta-
vuusohjelmassa on kuitenkin esitetty edellä lausutusta poiketen, että poliisin 
palvelupisteverkostoa karsittaisiin jopa puoleen nykyisestä. Tämä, kuten muutkin 
samanaikaisesti toteutettavien, eri hankkeiden välillä mahdollisesti olevat ristiriidat 
tulee selvittää. 
 
2.2 Organisaatio-ja henkilöstövaikutukset 
Esityksessä on huomioitu perusteellisesti päälliköiden asema, osin kyseen-
alaisellakin tavalla. Esitys lähtee siitä, että vähentämällä päälliköiden määrää 
voidaan poliisien määrää kentällä lisätä. Tämä tavoite ei välttämättä konkretisoidu 
sellaisenaan; hyvänä esimerkkinä voidaan mainita vastaavien tavoitteiden 
toteutuminen, kun poliisipäivystyksistä siirryttiin hälytyskeskuksiin ja edelleen 
hätäkeskuksiin. Tuottavuusohjelmassa poliisipäälliköiden määrän väheneminen 
nähdään suorana henkilötyövuosisäästönä, eikä suinkaan siirtona kenttä- tai 
tutkintatehtäviin. Uusien, nykyistä suurempien poliisilaitosten päälliköiden 
hakumenettely esitetään toteutettavaksi valtakunnallisena, poliisihallinnon 
sisäisenä hakuna. Tämä mahdollistaisi myös sellaiset viranhakijat, joita muutos ei 
suoranaisesti koske. Tämä ei ole tarkoituksenmukaista eikä oikeudenmukaista. 
Täytettäessä ensimmäistä kertaa perustettavan uuden kihlakunnan 
poliisilaitoksen poliisipäällikön virkaa haku tulisi kohdentaa alueellisesti 
ainoastaan niille poliisipäälliköille, joita muutos koskee. Toissijainen vaihtoehto on 
toteuttaa haku läänikohtaisena. Hyvänä työnantajana valtion ei tulisi lisätä 
muutoksen aiheuttamaa painetta sillä, että hakijoiksi hyväksytään virkamiehiä, 
jotka eivät ole vaarassa menettää työpaikkaansa. Suunnitteilla oleva muutos on 
sen verran merkittävä, että sen läpiviemisessä auttaa, jos valittava poliisipäällikkö 
tuntee alueen ja sen henkilöstön. 
Ehdottoman tärkeänä pidetään, että paikallistuntemus, resurssiohjaus ja ope-
ratiivinen johtaminen säilytetään paikallisella ja riittävän hallittavalla toiminta-
kykyisellä alueella. Esityksessä on korostettu paikallistuntemuksen merkitystä 
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rikostutkinnan osalta. Poliisin päivittäisen kenttätoiminnan asianmukaisessa 
hoitamisessa paikallistuntemus on vielä tärkeämpää. 
 
Muun henkilöstön osalta vastaavaa arviointia muutosten vaikutuksista ei ole 
esitetty. Henkilöstöä ja sen asemaa muutoksessa on tarkasteltava laajemmin. 
Myös muun henkilöstön osalta on sovittava, miten heitä muutoksen yhteydessä 
kohdellaan. Hallinnolliset muutokset eivät saa heikentää henkilöstön asemaa 
nykyisestä. Arvioitavaksi tulee muun muassa muutosten vaikutus tehtäviin ja 
ansiotasoon. Edelleen tulee selvittää työpaikkojen pysyvyys yleensä sekä 
virkapaikkojen siirrot; useat työntekijät ovat perheellisiä, mikä omalta osaltaan 
aiheuttaa ongelmia siirtymiselle. Myös muutoksien vaikutus työmatkojen pituuteen 
tulee selvittää; pitenevät työmatkat voivat tosiasiallisesti johtaa "pakko- tai 
pakonomaisiin siirtoihin". 
 
Työilmapiirin ja henkilöstön työmotivaation säilyttämisen kannalta on tärkeää, että 
henkilöstöhallinto järjestetään asianmukaisesti. Päälliköiden tehtävänä on ohjata 
ja tukea henkilöstöä sekä jokapäiväisissä ongelmissa että poikkeustilanteissa, 
kuten muutosprosesseissa. Tämä ei toteudu, jos päälliköistä tehdään henkilöstön 
näkökulmasta etäisiä ja vaikeasti tavoitettavia. 
 
Henkilöstön aseman turvaaminen lausunnolla olevan esityksen aiheuttamissa 
muutoksissa on otettava vakavasti. Olipa kyse sitten paikallispoliisia, oppilaitoksia 
tai poliisin tekniikkakeskusta koskevista muutoksista. 
 
Kihlakuntauudistuksella, joka toteutettiin 90 -luvun puolivälissä, ei erilaisista 
poliittisista kompromisseista johtuen pystytty takaamaan jokaisen 90 kihlakunnan 
poliisilaitoksen itsenäistä toimintakykyä. Päätettäessä uusista toiminta-alueista 
johtoajatuksena tulee olla palvelujen laatu ja saatavuus, ei suinkaan se, kuinka 
vähiin poliisilaitosten määrä saadaan supistettua. Muun muassa maantieteellistä 
ja kielipoliittisista syistä johtuen poliisilaitoksia ei voida pakottaa mihinkään tiettyyn 
kokoon sen enempää asukaslukujen, poliisivirkojen kuin tehtävienkään 
perusteella. Lähtökohtana voitaneen kuitenkin pitää sitä, että uusien 
poliisilaitosten tulee kyetä itsenäisesti tuottamaan kansalaisten tarvitsemat 
peruspalvelut niin hälytystoiminnan kuin rikostutkinnankin alueilta. Pelkästään 
kahden hälytyspartion periaatteen toteuttaminen edellyttää poliisilaitokselle 24 
poliisimiestä. Vaativamman rikostutkinnan suhteen nykyisen mallin mukainen 
alueellinen rikostutkinta puolustaa paikkaansa erityisesti talousrikostutkinnan ja 
huumausainerikostutkinnan sekä teknisen tutkinnan osalta. 
 
SPJL suhtautuu myönteisesti syyttäjän ja poliisin esitutkintayhteistyöhön ja sen 
kehittämiseen, kunhan yhteistyö ei johda keinotekoisiin järjestelyihin. Yhteistyötä 
kehitettäessä tulee pitää mielessä, että poliisi- ja syyttäjätoimi ovat erillisiä 
toimintoja, joita ohjaa eri toimintaperiaatteet sekä erilaiset kehittämistarpeet. Näin 
syyttäjätoimen aluejako ei voi sanella sitä, miten poliisilaitosten uudet alueet 
muodostetaan. 
SPJLn mielestä tässä yhteydessä tulisi arvioida uudelleen koko kihlakuntajär-
jestelmää ja sen perusteita; onko poliisin ylipäänsä järkevää pitäytyä järjes-
telmässä, josta ulosotto- ja syyttäjätoimi ovat jo eriytyneet. 
 
Hallintovaliokunta on mietinnössään 2/2006 todennut, että pohjoisimman Suomen 
olosuhteissa asianmukainen palvelutuotanto on joka tapauksessa perustettava 
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vastaisuudessakin nimismiesjärjestelmään. Kun todetaan ne muutokset, jotka 
syyttäjä- ja ulosottotoimen osalta on valtakunnassa jo tähän mennessä toteutettu, 
pitää tässä meneillään olevassa poliisiorganisaation muutoksessa tarkastella 
vakavasti myös nimismiesjärjestelmän todellinen tarpeellisuus. On selvää, että 
Lapin ja Oulun läänien poliisialuekartat muuttuvat merkittävästi uudistuksen 
yhteydessä. Tämä tarjoaa mahdollisuuden erottaa poliisitoimi hallinnollisesti 
syyttäjä-ja ulosottotoimesta samalla tavalla kuin se tehtiin jo 1996 muualla 
Suomessa. 
 
Päätäntävalta palvelutoimistojen sijaintipaikasta ollaan siirtämässä lääninhalli-
tukselta sisäasiainministeriölle. Valta siirtyy siis mahdollisimman kauaksi sieltä, 
missä on paras paikallisten olosuhteiden ja tarpeiden tuntemus. Lääninhallitusten 
rooli ja ylipäänsä niiden tarve tulevaisuuden poliisiorganisaatiossa jää 
täsmentymättömäksi. Pelkkänä postikonttorina järjestelmää voitaneen pitää 
turhan kalliina ja tarpeettomana. Varsinkin, jos läänien alaisten poliisilaitosten 
määrä vähenee merkittävästi nykyisestä. 
 
 

2.3 Poliisialan koulutus-ja kehittämiskeskus 
SPJL kannattaa poliisialan koulutuksen keskittämistä yhteen oppilaitokseen 
Tampereelle. SPJL:n mielestä sisäasiainministeriön tulee kuitenkin jatkaa 
ponnisteluja poliisioppilaitoksen statuksen korottamiseksi poliisiammatti-
korkeakouluksi. Oppilaitos vastaa poliisikoulutukseen rektytoinnista. Ikäryhmät 
pienenevät ja eri alat joutuvat kilpailemaan opiskelijoista ja sitä kautta 
työntekijöistä. Tässä on myös oppilaitoksen nimellä ja opetuksen tasolla oma 
merkityksensä. Ammattikorkeakoulu-nimikkeestä ei tule luopua. Tätä puoltaa 
yksistään jo se seikka, että Tampereen oppilaitoksen opintosuunnitelmaan tulee 
edelleen sisältymään poliisin ammattikorkeakoulutasoista opetusta. 
Sisäasiainministeriön tulee perusteellisesti selvittää mahdollisuudet saattaa 
poliisin koulutus ammattikorkeakoulutasoiseksi peruskoulutuksesta lukien. 
 
 

2.4 Poliisin tekniikkakeskus 
Pääpiirteittäin arpajais- ja asehallintoyksikön tehtävien siirtämistä poliisin tek-
niikkakeskukselle voidaan pitää perusteltuna. Muutoksen yhteydessä tulee 
kuitenkin varmistaa se, että Poliisin tekniikkakeskus säilyy edelleen sisäasi-
ainministeriön ohjauksessa ja valvonnassa eikä erkane omaksi yksikökseen 
Hätäkeskuslaitoksen mallin mukaisesti. Tässä yhteydessä on otettava huomioon 
myös ne lausunnot, joissa arvosteltiin Poliisin tekniikkakeskuksen tulevaa roolia 
toisaalta valvovana viranomaisena toisaalta liiketoimintaa harjoittavana tahona. 
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2.5 Virkamiehen tehtävään määrääminen 
Esityksessä viitataan valtionhallinnon johtamisvirkojen uudistamista pohtineen 
valtionvarainministeriön työryhmän työhön. Uudistuksilla pyrittäisiin edistämään 
johtamisen laatua sekä lisäämään johdon liikkuvuutta. Viimeaikaisten uutisten 
mukaan tämä esitys ei ole välttämättä ollut kovinkaan suuressa myötätuulessa. 
Millä tavalla tähän hankkeeseen liittyen nyt esitetty muutos edistäisi poliisin 
johtamisen laatua? Esityksessä todetaan, että esitetyllä järjestelyllä on 
mahdollista tarkentaa ja vahvistaa johtajien henkilökohtaista tulosvastuuta. 
Käytännössä tämä tarkoittaa "tulos tai ulos"-periaatteen tuomista yksityiseltä 
sektorilta valtionhallintoon. Kriittisesti todeten tavoitteena lienee varmistaa se, 
että keskeisiin poliisihallinnon tehtäviin nimitettävät virkamiehet toimisivat nöyrinä 
säästöautomaatteina sen sijaan, että he aidosti kehittäisivät vastuulleen uskottua 
tehtäväkenttää. Onko suunta se, että valtiollakin ollaan siirtymässä 
pitkäjänteisestä kehittämisestä kvartaalitalouden suuntaan? 
 
Lopuksi 
 
Turvallisuusalalla tapahtuneet viimeaikaiset kehittämiset eivät ole välttämättä 
olleet menestystarinoita. Hätäkeskuslaitoksen ongelmat ovat velloneet julki-
suudessa. Viimeisimpien uutisten mukaan hätäkeskuslaitos on tullut huomat-
tavasti alkuperäistä arviota kalliimmaksi. (HS 7.10.2006) Uutisten mukaan 
Eduskunta sai alimitoitettuja laskelmia lakia säätäessään. SPJL edellyttää, että 
nyt lausuttavana olevan säädöspaketin muutosten todelliset vaikutukset 
selvitetään mahdollisimman tarkoin niin toiminnalliselta kuin taloudelliseltakin 
puolelta. Suuri ei ole aina kaunista. Eikä edes edullista, kuten on nähty ja koettu. 
 
SUOMEN POLIISIJÄRJESTÖJEN LIITTO RY 
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HALLINTOVALIOKUNNALLE: 
 
 

LAKIESITYS ON EDUSKUNNAN LINJAUSTEN VASTAINEN 
 
Tiivistelmä 

1. Eduskunta ja hallintovaliokunta ovat vuonna 2005 linjanneet, että valtion 
paikallishallintoa arvioidaan vuonna 2008 ja että suurista muutoksista tulisi sitä 
ennen pidättäytyä. Jos linjaus nyt muuttuu, hallinnon kehittäminen ei olisi 
pitkäjännitteistä eikä johdonmukaista. Jos poliisipiirijaotuksen perustana eivät 
enää ole kihlakunnat, koko valtion paikallishallinto on silloin romutettu, kun 
ulosotto- ja syyttäjätoimi ovat jo siitä suurelta osin erkaantuneet. 

2. Eduskunta ja hallintovaliokunta ovat jo vuoden 1995 valtiopäiviltä alkaen 
katsoneet johdonmukaisesti, että jokaisessa kihlakunnassa tulee olla 
poliisilaitos. Kanta tuli ensi kerran esiin eduskunnan käsitellessä vastaavaa 
lakiesitystä kuin nyt (HE 86/1995 vp). Hallituksen esitys on muulloinkin toistanut 
samaa, mutta eduskunta on ne toistuvasti torjunut (esimerkiksi HE 195/2002 vp). 
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3. Valtion paikallishallinnon uudistaminen on syytä arvioida vasta 
kuntauudistuksen toimeenpanon yhteydessä. Tässäkin mielessä 
arviointiaikataulu vuonna 2008 on osuva. 

4. Poliisilaitosten yhdistämisestä seuraisi poliisin voimavarojen keskittyminen 
nykyisistä kihlakunnista maakuntakeskuksiin sekä menetettäisiin poliisin läsnäolo, 
näkyvyys ja paikallistuntemus. Tällä olisi huono vaikutus kansalaisten 
turvallisuuteen ja turvallisuudentunteeseen. 

5. Lakiesitys on valmisteltu hätäisesti ja yhteistoimintavelvoitteen vastaisesti 
virkamiestyönä ilman, että henkilöstöjärjestöt ovat olleet mukana. 
Esitysluonnoksen valmistuttua järjestöille varattu lausunnonantoaika oli vain pari 
viikkoa, johon vielä sisältyi pääsiäispyhät. Kun Suomen paikallispoliisia on 
tarkoitus uudistaa, henkilöstön pitäisi olla siinä mukana ja sitä tulisi tarkoin kuulla. 

6. Lakiesityksen perusteluista puuttuu nykyisten poliisilaitosten tuottavuus- ja 
tehokkuusvertailu. Jos se tehdään, se osoittaa, että pienet yksiköt ovat 
tehokkaimpia ja tuloksekkaimpia poliisilaitoksia. Tämä on aivan luonnollista 
asiantuntijatyössä palvelualalla. 

7. Esitetty poliisipäälliköiden virantäyttömenettely vaarantaa kansalaisten 
oikeusturvan, jos maan oikeusjärjestyksen ylläpitämisen kannalta avainvirassa 
olevia henkilöitä voitaisiin valita ilman julkista hakumenettelyä ja siinä virassa 
olleita heitellä paikasta toiseen ilman rajoitusta koko maassa ja irtisanoakin 
käytännössä virkanimikkeen perusteella. Tämä antaa valtiotyönantajasta hyvin 
erikoisen kuvan. 

8. Suomen Nimismiesyhdistys r.y. katsoo, että organisaation osalta tehdyt esitykset 
ovat ennenaikaisia ottaen huomioon paikallishallinnosta suoritettavan arvioinnin 
vuonna 2008. Lisäksi esitykset eivät noudata eduskunnan ja hallintovaliokunnan 
useasti esittämiä linjauksia. 

 
 
 
 

Yleistä 
 
Suomen Nimismiesyhdistys r.y. lausuu ainoastaan poliisin hallintolaista niiltä 
osin, mikä koskee organisaatiouudistusta ja nimittämismenettelyä. 
 
Suomen Nimismiesyhdistys r.y. paheksuu menettelytapaa, jolla näin suurta ja 
todellisuudessa koko henkilöstöä koskeva uudistusesitys on tehty. Tapa on 
kaukana hyvästä henkilöstöpolitiikasta, sillä yhteistoimintamenettely asian 
valmistelun aikana Sisäasiainministeriössä lienee unohtunut kokonaan ja 
henkilöstön vaikutusmahdollisuudet näin ollen uudistuksen suunnitteluun 
eliminoitu. 
 
Eduskunnan hallintovaliokunta on antanut mietintönsä hallintoselonteosta. 
Tuskin valiokunnan tahto oli nyt käsiteltävän esityksen kaltainen. Ihmetyttää, 
miksi eduskunnan johdonmukaista kantaa ei virkamiesvalmistelussa kunnioiteta 
edes paria vuotta. 
 



 

 

Esitys lähtee siitä, että hallinto ja toiminta erotetaan toisistaan. Samalla se 
tarkoittaa, että poliisitoiminnan johtaminen etääntyy varsinaisesta toiminnasta ja 
sen kohteena olevista ihmisistä. Esitys lähtee myös siitä, ettei poliisitoiminnan 
johtamisella ole mitään merkitystä kansalaisten kannalta, vaikka esimerkiksi 
juuri poliisipäällikön suorittama johtaminen ja valvonta ovat tärkeitä poliisin 
palvelujen laadun ja laillisuuden takeita. 
Hallituksen esityksen perusteluissa on lähtökohtana, että poliisilaitoksen tulisi 
pystyä itsenäiseen toimintaan. Se ei kuitenkaan selviä, miksi näin olisi. 
Vastaamatta jää myös seuraava kysymys: Jos tavoitteena on itsenäisyys, niin 
suhteessa mihin poliisilaitoksen tulisi olla itsenäinen. Ainakin paikallinen 
turvallisuusyhteistyö eri viranomaisten kesken lähtee siitä, että mikään 
poliisilaitos ei pysty yksin takaamaan yleistä järjestystä ja turvallisuutta. 
 
Nykyiset läänit ovat poliisitoiminnan resursseiltaan runsaita, mutta nekin 
tarvitsevat yhteiskumppaneikseen suojelupoliisin, liikkuvan poliisin ja 
keskusrikospoliisin sekä mm. PTR-yhteistyötä. Puhuminen itsenäisesti 
toimivista poliisilaitoksista on harhaa. 
 
Kihlakuntajärjestelmä arvioidaan vuoteen 2008 mennessä. Nyt ehdotetaan 
kuitenkin, että jo sitä ennen poliisitoiminta, joka on valtion paikallishallinnon 
suurin ja vaikuttavin sektori, voitaisiin irrottaa kihlakuntahallinnosta. Eduskunnan 
ilmaisemaa tahtoa arvioinnista tulisi kunnioittaa. 

 
 

Uudistuksen vaikutukset 
 
Esityksen perusteluista puuttuu kokonaan uudistuksen aiheuttamat vaikutukset 
palvelujen saatavuuteen. Jos eduskunta nyt hyväksyy tämän esityksen, otetaan 
tärkeässä asiassa eli kansalaisten turvallisuudessa askel tuntemattomaan. 
Tähän asti laissa on säädetty, että jokaisessa kihlakunnassa on poliisilaitos. 
 
Esityksestä puuttuvat niinikään uudistuksen taustalla olevat perusteet. 
Uudistuksia ei tule tehdä vain mielijohteesta ilman selvitystä niiden 
tarkoituksenmukaisuudesta. Pelkästään hallinnollisista syistä ei tämän tason 
muutoksille löydy perusteluja. Taloudelliselta kannalta ei ole olemassa mitään 
selvitystä. Uudistuksella ei ainakaan saavuteta säästöjä. Tässä voidaan vain 
viitata Hätäkeskuslaitoksesta tehtyihin laskelmiin, jotka ovat osoittautuneet 
riittämättömiksi. Kokemus on myös osoittanut, että päällikkövirkojen 
lakkauttamisella ei kentälle tule yhtään uutta virkaa. Suuret yksiköt tulevat 
vaatimaan enemmän hallintohenkilöstöä ja johtamistasoja. Nykyisten 
poliisilaitosten tehokkuus- ja tuottavuusvertailu puuttuu yllättävää kyllä 
kokonaan, mutta se osoittaisi, että pienet poliisilaitokset ovat tehokkaita. 
 
Muutosten pitää perustua muutostarpeeseen, mikä tulee todeta paikallisella 
tasolla paikalliset olosuhteet huomioiden. On outoa, että muutoksia ajetaan läpi 
pelkästään "musta tuntuu"-tiedon varassa selvittämättä mitenkään niiden 
tarpeellisuutta. Esityksestä tätä selvitystä ei ainakaan löydy. 
 
Esityksessä viitataan valtioneuvoston asettamiin tuottavuustavoitteisiin. 
Niissähän on kysymys henkilöstön määrän vähentämisestä. Samalla on tietysti 
avoimesti tunnustettava ja hyväksyttävä, että henkilöstön vähentyessä myös 
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poliisitoiminnan tekeminen vähenee. Tällöin on tietysti vaarana, että jossain 
osissa maata ei ole tarpeeksi henkilöstöä turvallisuuden minimitason 
ylläpitämiseksi. 
 

Henkilöstön määrän vähenemiseen voidaan reagoida myös siirtämällä töitä 
sinne, missä kulloinkin on käytettäviä resursseja. Tällöin alueelliseen 
kattavuuteen ei ole tarvetta puuttua. Tällaisiin ratkaisuihin ovat päätyneet mm. 
työvoimahallinto ja Kansaneläkelaitos. 
Jotta vähemmällä väellä kyetään riittävästi toimimaan, tarvitaan joustavuutta, 
Siihen päästään parhaiten hyödyntämällä henkilöstön osaamista ja 
tietotekniikkaa sekä virtaviivaistamalla prosesseja, ei rakentamalla jättimäisiä 
hallintokokonaisuuksia. 

 
 

Mahdollisuus päätösvallan delegoimiseen 
 
Lakiesityksen perusteluissa lausutaan, että toimivallan delegoiminen 
paikallishallintoon edellyttää suurempia yksiköitä. Väitetään, ettei henkilöstön 
osaaminen riitä. Väitteitä ei ole mitenkään perusteltu eikä dokumentoitu. Tällä 
aliarvioidaan paikallishallinnon huippuosaajia. 
 
Viime vuosina on ollut suuntauksena siirtää päätösvaltaa keskus- ja 
aluehallinnosta paikallistasolle, mm. paikallispoliisin. Kehitys on alkanut jo 
aikana, jolloin maassa oli yli 200 poliisipiiriä. Esityksen perusteluista ei ilmene, 
miksi edellytykset nyt olisivat siten muuttuneet, ettei päätösvallan siirtämistä 
paikallistasolle voitaisi jatkaa 90 poliisilaitoksen tilanteessa. 
 
Erittäin yllättävä on esityksen perusteluihin sisältyvä perustelematon väite siitä, 
että nykyaikana organisaatiomuutos olisi keino parantaa henkilöstön osaamista. 

 
 

Resurssien joustava käyttö 
 
Esityksessä väitetään, ettei pienissä poliisilaitoksissa voitaisi joustavasti 
järjestellä tehtäviä esim. poistumien aikana ja että suurissa poliisilaitoksissa 
joustavuus olisi suurempaa. Käytännön kokemukset ovat päinvastaisia: suuret 
organisaatiot ovat hitaita ja joustamatttomia. Yhtä epäuskottava on esityksen 
perustelujen väite, että poliisilaitoksissa olisi reserviä sairauslomien tai muiden 
vastaavien poistumien varalta. 
 
Esityksessä lähdetään siitä yllättävästä lähtökohdasta, että poliisipalvelujen 
kysyntä ei mitenkään säätelisi resurssien käyttöä, vaan resurssien käyttö 
perustuisi vain rakenteisiin. Tekstiin sisältyy ajatus, että poliisilaitokset eivät 
nykyisellään antaisi ja saisi apua toisiltaan. Molemmat väitteet ovat käytännölle 
täysin vieraita. Meneillään olevan EU-puheenjohtajuuskauden turvajärjestelyt 
ovat viimeistään osoittaneet, että voimavaroja voidaan liikutella joustavasti 
maan eri osissa. 
 
Esityksessä väitetään perustelematta, että nyt sisäiseen hallintoon ja 
tukitoimintoihin sitoutuisi siinä määrin resursseja, että niillä voitaisiin lisätä 
peruspoliisitoiminnan resursseja. Toisin kuin poliisioppilaitosten osalta tästä 



 

 

vapautuvasta resurssin osasta ei kuitenkaan paikallispoliisin kohdalla esitetä 
laskelmia. Käytännön vaikutukset ovatkin nähtävästi täysin päinvastaiset. Jos 
esimerkiksi pidätettyjen ja päihtyneiden vartioinnin toimipisteitä edelleen 
vähennetään, kuljetusmatkat pitenevät. Peruspoliisitoiminnan resurssit 
hupenevat tähän. 
 
Esityksen perusteluissa väitetään erheellisesti, että poliisilaitosrakenteeseen 
sitoutuisi nykyisin resursseja valmius-, päivystys- ja vartiointitehtäviin. 
Todellisuudessa valmiusresursseja ei ole missään, päivystys on siirretty valtion 
hätäkeskuksiin ja vartiointia suoritetaan poliisilaitoksia huomattavasti 
harvemmassa toimipisteverkossa siten, että jo nyt kuljetusmatkat ovat hyvin 
pitkiä. 
 

Esityksen perusteluissa esitetään erikoistumiseen ja resurssien joustavaan 
käyttöön useita tavoitteita, jotka jo nyt ovat poliisin lääninjohtojen tehtävänä. 
Mikäli lääninjohdot eivät ole siinä onnistuneet, on vaikea uskoa, että 
mammuttikokoiset poliisilaitoksetkaan suoriutuisivat paremmin. 

 
 

Päätösvalta toimipisteistä ja poliisin yhteistoiminnasta 
 
Hallituksen esityksessä esitetään, että poliisitoiminnan palvelupisteiden määrä 
ja sijainti ratkaistaisiin erikseen, ei kuitenkaan valtioneuvoston yleisistunnossa, 
kuten esityksen mukaan poliisilaitosjaotus. 
 
Jos menetellään tällä tavoin, toimitaan vastoin hallintovaliokunnan tuoretta, 
hallintoselonteon käsittelyssä antamaa kannanottoa siitä, että paikallishallinnon 
toimipisteet tulee ratkaista poliittisella tasolla. 
 
Esitys on lisäksi ristiriidassa tuottavuusohjelman kanssa. Selvityksen alla on 
kannattamattomat palvelutoimistot. Mikäli suunnitellun mukaisesti näitä 
lakkautetaan tai muutetaan yhteispalvelupisteiksi, ei siellä sen jälkeen 
poliisiakaan ole. Tässäkin kohdin on turvallisuus- ja asiakasnäkökulma 
unohdettu ja asiaa tarkastellaan ainoastaan omien silmälasien läpi. 
 
Poliisilaitosjaotuksesta sekä poliisilaitosten yhteistoiminnasta ja poliisin 
toimipisteistä säädetään valtioneuvoston asetuksella. Kokemus on osoittanut 
oikeusministeriön ajaessa alas paikallishallintoa, että nämä kysymykset 
nivoutuvat elimellisesti toisiinsa. 
 
Todettakoon, että oikeusministeriö on yhdistänyt lukuisia kihlakuntien ulosotto-
osastoja Ulosottolain 1 luvun 3 §:n säännökseen nojautuen. Säännös on otettu 
lakiin hallituksen esityksestä nro 106/1995 vp . Esityksen yksityiskohtaisissa 
perusteluissa tämän säännöksen kohdalla todetaan: 

 

Kun osa kihlakunnista on väestömäärältään niin pieniä (alleviivaus 
tässä muistiossa), että niiden ulosottoasiat eivät riitä työllistämään 
päätoimista ulosottomiestä, oikeusministeriö voisi pykälän 2 
momentin 2 kohdan nojalla paikallishallintolain 5 §:n mukaisesti 
lääninhallitusta kuultuaan määrätä kihlakunnan ulosottoviraston tai 
kihlakunnan ulosotto-osaston hoitamaan tehtäviä myös toisen 
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kihlakunnan alueella. Näin luotaisiin edellytykset palvelujen 
taloudelliselle tuottamiselle sekä palvelujen laadun ja kansalaisten 
oikeusturvan parantamiselle. Palvelujen riittävä ja tasapuolinen 
saatavuus maan eri osissa turvattaisiin palvelupistein. 

 

Kuitenkin tällä perusteella, so. väestömäärän vähäisyyden vuoksi, ulosotto-
osastot on lakkautettu kokonaan mm. Ikaalisten (29.000 asukasta), Kauhajoen, 
Jämsän kihlakunnista. 
 
Kun tämä säännös säädettiin ulosottolakiin, eduskunta esti ensimmäisen kerran 
vastaavan säännöksen tulon poliisin hallintolakiin. Sisäasiainministeriön 
suunnitelmat eivät ole tiedossa, mutta on kysyttävä: 

Onko nyt tarkoitus lakkauttaa poliisilaitos näistä ja muista vastaavista 
kihlakunnista? 

 
 

Uuden, usean kihlakunnan kattavan poliisilaitoksen päällikön virantäyttö 
 
Suomen nimismiesyhdistys kokee kansalaisten oikeusturvan kannalta hyvin 
vaarallisena sen, että maan oikeusjärjestyksen ylläpitämisen kannalta 
avainvirassa olevia henkilöitä voitaisiin heitellä paikasta toiseen. Jo se että 
poliisipäälliköitä on kohdannut viran menettämisen uhka pelkästään 
virkanimikkeen perusteella saattaa vaarantaa laillisuusvalvonnan ja muut 
kansalaisten perusoikeuksien kannalta keskeiset toiminnot. 
 
Nykyiset poliisipäälliköt ovat suurelta osin oikeustieteellisen koulutuksen 
saaneita. Poliisitoiminnan johtamisessa tarvitaan suuressa määrin juridista 
asiantuntemusta. Toisaalta poliisilaitokset tekevät lisääntyvässä määrin 
valituskelpoisia, juridisesti mutkikkaita hallintopäätöksiä. 
 
Esityksen perustelut ja lakiesitys ovat osin ristiriidassa. Perusteluissa lähdetään 
siitä, että uuden päällikön paikka pannaan poliisihallinnossa sisäisesti 
haettavaksi. Lakiesityksessä taas esitetään säädettäväksi, että uusi 
päällikönvirka voidaan täyttää sitä haettavaksi julistamatta. 
 
Uuteen päällikön virkaan voidaan esityksen mukaan nimittää kuka tahansa 
henkilö, joka täyttää kelpoisuusehdot, olipa hän jossain osassa maata 
poliisipäällikön virassa tai ei. Toisin sanoen luonnoksen mukaan joltain muulta 
alalta edes ilman julkista hakumenettelyä voidaan nimittää henkilöitä 
muodostettavien poliisilaitosten päällikön virkaan. Säännöksessä ei esityksen 
mukaan edes edellytetä poliisialan, puhumattakaan paikallispoliisissa hankittua, 
työkokemusta, pelkästään edellytetään perehtyneisyys hallinnonalan toimintaan, 
joka voidaan tietysti saavuttaa muutenkin. 
 
Esityksen mukaan säännökseen tulisi kaksi ehdottomasti ei-hyväksyttävää 
kohtaa: 1) uuteen päällikön virkaan ei ole hakua eikä ilmoittautumismenettelyä; 
2) siihen voidaan nimittää muitakin kuin lakkautettavien poliisilaitosten 
päälliköitä. Onko kyseessä operaatio nimeltä "Juristit ulos poliisihallinnosta" vai 
"Ylijohdon miehille kunnon virkapaikkoja"? 
 



 

 

Ei ole hyväksyttävää, että uudet poliisipäälliköt nimittää lääninhallitus, mutta 
"ylijäämän" käsittelee sisäasiainministeriö. Nyt virassa olevat poliisipäälliköt 
sijoitetaan esityksen mukaan valtakunnallisesti jonnekin. 

 
 

Virkansa menettävien poliisipääliiköiden sijoittaminen 
 
Lakkautettavan poliisilaitoksen päällikkö sijoitetaan esityksen mukaan 
ammattitaitoaan ja kykyään vastaavaan poliisihallinnon virkaan. Esitetty säännös 
on miltei herjaava, muissa virkajärjestelyissä kun kuitenkin kelpoisuusehdot ja 
koulutus ovat määrääviä. Onko niin, että maassa on poliisipäälliköitä, jotka eivät 
ammattitaitonsa ja kykynsä puolesta sovi poliisipäälliköiksi tai vastaavaan 
virkaan? Tuskinpa esimiesvirastot ovat olleet tai ovat niin kykenemättömiä, että 
tällaisia henkilöitä olisi nimitetty virkaan tai pidetty virassa. 
Esityksestä puuttuu myös johdonmukaisuus. On vaikea ymmärtää, miksi uuteen 
järjestelmään siirtyminen ei vaikuttaisi nykyisten poliisijohtajien, 
lääninpoliisijohtajien, keskusrikospoliisin, suojelupoliisin tai liikkuvan poliisin 
päälliköiden taikka Helsingin kihlakunnan poliisipäällikön asemaan. Eikö heitä 
koskekaan päälliköille asetetut vaatimukset ammattitaidosta tai kyvystä. 
Ainakaan mitään perustetta ei erilaiselle kohtelulle ole esitetty. Peruste ei ole 
viittaus tehtävämääritykseen. 
 
Suurta ihmetystä herättää myös 15 b pykälän säännökset ylimmän johdon 
järjestelyistä. Miksi siinä esitetään joustavaa siirtymistä ja erikseen mainitaan, 
mikäli uuteen tehtävään määrääminen edellyttäisi asuinpaikan vaihtamista, 
vaadittaisiin virkamiehen suostumus. Näitä rajoituksia tulee tasapuolisuuden 
nimissä soveltaa myös päällikkötasolle. 
 
Esityksessä puhutaan tarpeesta ottaa lakiin valituskielto nimittämisestä. Mikä 
tarve siinä on? Oikeudenmukaisuus nimenomaan edellyttää nyky-
yhteiskunnassa mahdollisuutta valittaa nimityksestä. Varsinkin siinä tilanteessa, 
jossa nimitysperusteet olisivat esitetyn kaltaiset. 
 
Jos poliisilaitosten lakkauttamiseen joistakin kihlakunnista mennään, 
poliisilaitoksia yhdistämällä muodostettavan uuden poliisilaitoksen päälliköksi 
tulisi nimittää joku lakkautettavien laitosten päälliköistä. Muiden päälliköiden 
osalta heidät tulisi sijoittaa asemaltaan vastaavaan, esimiesasemassa olevaan ja 
ylempää korkeakoulututkintoa edellyttävään virkaan ensisijaisesti kyseiseen 
yhdistettyyn poliisilaitokseen. 
 
Myös poliisipäälliköiden osalta tulee noudattaa valtioneuvoston 23.3.2006 
tekemää periaatepäätöstä ja pitää lähtökohtana työssäkäyntialuetta. Jos se ei 
ole mahdollista poliisihallinnon piirissä, tulisi tietenkin tarjota myös muuta työtä 
valtionhallinnosta. Sen sijaan luonnoksen lähtökohta siitä, että vain yksi tarjous 
annetaan, ja jos se ei sovi, virkamies irtisanotaan, ei ole ollenkaan hyväksyttävä 
eikä edusta hyvää työnantajatoimintaa. 
 
 

Seinäjoella 9.10.2006 
 
 



 

 

SUOMEN NIMISMIESYHDISTYS r.y. 
 
 

Esa K. Ojala 
puheenjohtaja 
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Hallintovaliokunnan kokous 17.10.2006 
 
HE 72/2006 VP LAIKSI POLIISIN HALLINNOSTA ANNETUN LAIN MUUTTAMISESTA JA ERÄIKSI 
SIIHEN LIITTYVIKSI LAEIKSI JA HE 74/2006 VP LAIKSI VALTION PAIKALLISHALLINNON 
KEHITTÄMISEN PERUSTEISTA ANNETUN LAIN MUUTTAMISESTA 

 
Eduskunnan hallintovaliokunta kuulee asiantuntijoita kokouksessaan 
tiistaina 17.10.2006 asiassa, joka koskee hallituksen esitystä laiksi 
poliisin hallinnosta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen 
liittyviksi laeiksi sekä hallituksen esitystä laiksi valtion 
paikallishallinnon kehittämisen perusteista annetun lain 
muuttamisesta. 
 
Hallituksen esityksessä HE 72/2006 vp ehdotetaan muun muassa 
kihlakunnan poliisilaitosten toimialueiden laajentamista, poliisin 
ylijohdon tehtävämäärittelyn selkeyttämistä suhteessa poliisiosaston 
tehtäviin ministeriön osana sekä siirtymistä poliisin ylimmän johdon 
osalta järjestelmään, jossa virkaan nimittäminen ja tehtävään 
määrääminen erotetaan toisistaan. 
 
Keskusrikospoliisilla ei ole lausuttavaa hallituksen esityksen 74/2006 
vp johdosta. 

 
 

* vinkui JIIJVIIMVII (SiiisraiiiiHHii itieijru lainviiiaiiiiiivii \~r    j 
 
Poliisihallintolain 4 §:ää on ehdotettu muutettavaksi siten, että 
poliisin ylijohdon tehtävistä poistettaisiin poliisin toimialaa koskevan 
lainsäädännön, hallinnon, koulutuksen ja tutkimuksen kehittämiseen 
liittyvät tehtävät. Kyseiset tehtävät muuttuisivat normaaleiksi 
ministeriön osaston tehtäviksi. Ehdotetun säännösmuutoksen ja 
perusteluosaan sisältyvän teh-tävänjaon kuvauksen voidaan 
arvioida selventävän poliisiosaston tehtäviä ja niihin liittyviä 
valmisteluvastuu- ja ratkaisuvaltakysymyksiä. 

 
 
Poliisin lääninjohdon ja valtakunnallisten yksiköiden tehtävät (5 ja 9 §) 
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LAUSUNTO 1 

 

Voimassa olevan lainsäädännön mukaan (poliisin hallinnosta 
annetun lain 5 §:n 2 momentin 2-kohta) poliisin lääninjohdon 
tehtäviin kuuluu päättää paikallispoliisin ja poliisin valtakunnallisten 
yksiköiden yhteistoiminnasta läänissä poliisin ylijohdon määräämien 
yhteistoiminnan perusteiden mukaisesti. Lain 9 §:n 3 momentin 
mukaan poliisin lääninjohdolla on oikeus yksittäistapauksessa 
määrätä tutkintajärjestelyistä keskusrikospoliisin ja paikallispoliisin 
kesken läänissä. 
 
Poliisihallintolain 5 §:ää on ehdotettu muutettavaksi siten, että 
päättäminen paikallispoliisin ja poliisin valtakunnallisten yksiköiden 
yhteistoimin- 
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nasta läänissä ei jatkossa kuuluisi poliisin lääninjohdon tehtäviin. 
Paikallispoliisin ja muiden poliisiyksiköiden välisestä 
yhteistoiminnasta päättäisi ehdotuksen 4 §:n 2 momentin 2-kohdan 
mukaan poliisin ylijohto. Keskusrikospoliisi tukee 4 ja 5 §:iin 
ehdotettuja muutoksia. 
 
Sen sijaan lain 9 §:n 3 momenttiin ei ole ehdotettu tehtäväksi 
muutoksia siltä osin kuin siinä säädetään poliisin lääninjohdon 
oikeudesta määrätä yksittäistapauksessa tutkintajärjestelyistä 
keskusrikospoliisin ja paikallispoliisin välillä. Tutkintajärjestelyistä 
päättäisi kuitenkin poliisin ylijohto silloin, kun toisena osapuolena 
olisi Helsingin kihlakunnan poliisilaitos. Muutosehdotusten 
perusteluissa on todettu, että Helsingin kihlakunnan poliisilaitos 
toimii suoraan sisäasiainministeriön alaisuudessa, mistä syystä 
toimivallan määrätä yksittäistapauksissa tutkintajärjestelyistä tulisi 
olla ylijohdolla. 
 
Keskusrikospoliisi toteaa, että vastaava muutos olisi samoilla 
perusteilla tarpeellinen myös keskusrikospoliisia koskevilta osin. 
Lainmuutosten tavoitteiden mukaisesti sivuttaisjohtamisesta on 
luovuttava. Muun muassa ehdotuksen sivulla 5 mainitussa keskus-, 
alue- ja paikallishallinnon toimivuudesta ja kehittämistarpeista 
annetussa valtioneuvoston selonteossa (VNS 2/2005) edellytetään 
poliisin johtamisjärjestelmän selkiyttämistä ja virtaviivaistamista 
kaikilla tasoilla siten, että sivuttaisohjausta karsitaan. 
Keskusrikospoliisin näkemyksen mukaan sivuttaisohjausta ylläpi-
tävät rakenteet tulisi poistaa poliisihallintolain muutoksen 
yhteydessä. 
 
Keskusrikospoliisi katsoo, että lain 9 §:n 3 momenttia tulisi muuttaa 
siten, että tutkintajärjestelyistä päättäisi poliisin ylijohto aina silloin 
kun asia koskee keskusrikospoliisia ja Helsingin kihlakunnan 

http://krp.poliisi.fi/
http://www.poliisi.fi/


LAUSUNTO 2 (3) 

 

poliisilaitosta, jotka molemmat ovat suoraan ylijohdon alaisia 
poliisiyksiköitä. 
 
Keskusrikospoliisi viittaa vielä poliisin johtamisjärjestelmän ja 
sisäisen laillisuusvalvonnan tilaa arvioineen selvitysmies Jaakko 
Jonkan raporttiin1 (s. 34), jossa on todettu, että poliisin lääninjohdon 
ja valtakunnallisten yksiköiden alueellisten osastojen asema 
muodostaa poikkeaman poliisin muutoin selkeästä 
johtamisjärjestelmästä. Jonkka on kiinnittänyt huomiota siihen, että 
poliisin hallintolain 9 §:n mukaan poliisin lääninjohdolla on 
yksittäistapauksessa oikeus määrätä tutkintajärjestelyistä kes-
kusrikospoliisin ja paikallispoliisin kesken läänissä. Perustelujen 
mukaan poliisin lääninjohto voisi päättää alueelle sijoitettujen poliisin 
resurssien käyttämisestä toiminnallisten tarpeiden mukaisesti. 
Jonkka totesi raportissaan, että "paljon vaikeaselkoisemmin 
johtosuhteita tuskin voisi määrittää". Hän on kiinnittänyt huomiota 
myös siihen, etteivät lain sanamuoto ja perustelut ole 
johdonmukaisia. Jonkka on johtopäätöksenään katsonut, että 
lääninjohdon ja valtakunnallisten yksiköiden alueorganisaation 
oikeudellisesta asemasta on perusteltua säätää nykyistä tarkemmin 
ja yksiselitteisemmin. 

 
 

Paikallispoliisi ja kihlakuntakoon kasvattaminen (6 §) 
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Keskusrikospoliisi katsoo, että kihlakuntakoon kasvattamiselle on ole-
massa perusteltu tarve. Esimerkiksi paikallishallintouudistuksen vaiku-
tuksia poliisiin selvittäneen työryhmän raportissa 2 (s. 13 - 14) 
korostettiin, että yleiseen järjestykseen ja turvallisuuteen sekä 
rikostorjuntaan liittyvien poliisitehtävien hoitaminen edellyttää 
resursseiltaan sellaisia yksiköitä, joissa voi toimia 
ympärivuorokautisesti vähintään kaksi hälytysvalmiudessa olevaa 
poliisipartiota. 
 
Yksikkökoon suurentaminen on paras ratkaisu sen varmistamiseksi, 
että poliisilaitoksilla on perusedellytykset vastata valtakunnantasolta 
tuleviin toiminnan linjauksiin, ja että riittävät poliisipalvelut voidaan 
tarjota kansalaisille. Yksikkökoon suurentamisen pitäisi olla sellainen, 
että sillä olisi todellista vaikutusta resurssien käytettävyyteen 
taloudellisesti ja toiminnallisesti järkevällä tavalla. 

 
 
Poliisin ylimpään johtoon kuuluvan virkamiehen nimittäminen ja tehtävään määrääminen (15 b§) 

 
Ehdotuksessa esitetään, että poliisin ylimmän johdon osalta 
mahdollistettaisiin siirtyminen järjestelmään, jossa virkaan 
nimittäminen ja tehtävään määrääminen erotettaisiin toisistaan. 
Muutos koskisi poliisijohtajan, lääninpoliisijohtajan, 
keskusrikospoliisin, suojelupoliisin ja liikkuvan poliisin päällikköä sekä 
Helsingin kihlakunnan poliisilaitoksen poliisipäällikköä. Muutos 

                                            
1 Jaakko Jonkka: Poliisin johtamisjärjestelmä ja sisäinen laillisuusvalvonta. Sisäasiainministeriön julkaisuja 48/2004. 
2 Paikallishallintouudistus poliisitoiminnan näkökulmasta. Poliisin ylijohdon julkaisusarja 5/2004. 
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toteutettaisiin siten, että virka muutettaisiin sisäasiainministeriön 
poliisineuvoksen viraksi virkojen vapautumisen yhteydessä. 
 
Ehdotuksen mukaan yksittäiseen johtamistehtävään määrääminen ta-
pahtuisi ilman ennalta määriteltyä kestoaikaa tehtävässä toimimiselle. 
Virastojen toiminnan pitkäjänteisen kehittämisen ja henkilöstön 
kannalta johtamisjärjestelyjen selkeys ja riittävä jatkuvuus on tärkeää. 
Poliisin toiminnan objektiivisuuden ja riippumattomuuden sekä 
ulkoisen luotettavuuden varmistamiseksi on välttämätöntä, että 
johtotehtävään määrääminen tapahtuu ennalta määritellyksi, riittävän 
pitkäksi määräajaksi. Tämä on tärkeää myös asianomaisten 
henkilöiden oman oikeusturvan kannalta. 
 
Virkaan nimittämisestä päättäisi valtioneuvosto ja tehtävään määräisi 
sisäasiainministeriö. Ehdotuksen 4 §:n mukaan poliisin ylijohdon 
tehtävänä on johtaa poliisitoimintaa. Poliisin tärkeimpiin johtotehtäviin 
määrääminen on keskeinen osa poliisin toiminnan johtamista. 
Keskusrikospoliisin näkemyksen mukaan poliisiylijohtajalla tulisi olla 
merkittävä rooli tehtävään määräämisessä. 
 
 
 
Apulaispäällikkö Tero Kurenmaa 

 
17.10.2006 

Eduskunnan hallintovalokunta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HE 72/2006/vp 
 
LAUSUNTO HALLITUKSEN ESITYKSEKSI LAIKSI POLIISIN HALLINNOSTA ANNETUN LAIN 
MUUTTAMISESTA JA ERÄIKSI SIIHEN LIITTYVIKSI LAIKSI 

 
 
 
 
 

Esitän pyydettynä seuraavaa: 
 
 
1. Esityksen pääasiallisesta sisällöstä 

 
Katson, että esityksen kaksi keskeistä muutosesitystä ovat: 
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1) poliisin toiminnan tehostamiseksi ja tuottavuuden lisäämiseksi 
ehdotetaan poliisilaitosten toimialueiden laajentamisesta ja 

2) poliisin ylijohdon tehtävämäärittelyä suhteessa poliisiosaston 
tehtäviin ministeriön osastona ehdotetaan tarkennettavaksi ja 
selkeytettäväksi. 
 
Molempien osalta, mutta erityisesti ensimmäisen kohdalta ei ole 
huomauttamista. 
 
Jos vaikka mitkään taloudellisuus- ja tuottavuustekijät eivät sinänsä 
(esimerkiksi tuottavuusohjelman toimeenpano nyt sitä vaatii) 
vaatisikaan poliisilaitosten toimialueiden laajentamista, nykyinen 
toimialuejako ja sitä kautta palveluverkko sisäisine organisointeineen 
ei pysty vastaamaan päivittäisiin haasteisiin; oli kysymys sitten 
toiminnallisista taikka henkilöstöhallinnollisista asioista. Onnistuminen 
edellyttää voimavaroiltaan riittävän suuria yksiköitä. Tämä on 
mahdollista vain toimialueita suurentamalla. Muissa yhteyksissä 
käytetty palveluiden tarjoamisen hajautettu läheisyysperiaate ja 
merkitystään kasvavat palvelutasotavoitteet ovat sitten rajaamassa 
sisäisiä organisointeja. 
 
Poliisin ylijohdon tehtävämäärittelyllä suhteessa poliisiosaston 
tehtäviin ministeriön osastona on merkitystä jo siinä, että niistä 
käydään tarkentava ja selkeyttävä pohdinta. Esitetty ratkaisu näyttää 
ainakin läänitasolta kat- 
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sottuna toimivalta. Se voi olla pohjana 

2. Yleisperusteluista ja nykytilanteen arvioinnista 

Esityksessä kerrotuin tavoin nykyinen hallinnollinen jaotus ei 
mahdollista paikallispoliisin voimavarojen käyttöä taloudellisesti ja 
toiminnallisesti tehokkaalla tavalla. Yhteistoimintaa koskevien 
säännösten tiukka ja rajoittava tulkinta on ollut omiaan vaikeuttamaan 
tilannetta. Toisaalta ns. poliisilaitosten välinen sopimusperusteinen 
yhteistoiminta ei ole riittävä eikä läheskään aina laillinen tapa ratkaista 
toiminnallisia asioita. Voisi siten todeta, että taloudelliset realiteetit, 
tiukat ja rajoittavat yhteistoimintaa koskevien säännösten tulkinnat ja 
"sementoidut poliisilaitosten alueet" ovat yhdessä synnyttäneet 
nykytilanteen, jota ei pystytä enää rahoittamaan. Siten ainoa ulospääsy 
on lainsäädäntömuutokset. 
 
Siksi on myönteistä, että hallintoselonteko ja eduskunnan 
hallintovaliokunnan siitä antama lausunto ovat tukemassa esityksen 
linjauksia (tai mahdollistavat kannanotoillaan esityksen sisällön). 
Pienten kihlakuntien voimavarat sitoutuvat ympärivuorokautisen 
toiminnan ylläpitämiseen siinä määrin, ettei ajallisten eikä asiallisten 
painopisteiden luominen ole mahdollista. 
 
Lapin läänin poliisilaitosten osalta viittaan yleistilanteena oheiseen 
taulukkoon, jota voidaan hyvin käyttää pohjana kuvaamassa 
esimerkiksi sitä, kuinka paljon nykytilanteessa rahoitamme rakenteita, 
mutta myös sitä, mitä myöhemmin mainittavien palvelutasotavoitteiden 

3. Esityksen tavoitteista ja keinoista niiden saavuttamiseksi 

OS, i   u ui i concuy lavuiic ja id 
poliisitoiminnan järjestämiseksi suurempina, useamman kihlakunnan 
käsittävinä aluekokonaisuuksina lisättynä poliisiyksiköiden välisenä 
tiettyjen tehtävien yhteistoiminnassa hoitamisena ovat perusteltuja ja 
tarpeellisia myös huomioiden erityisesti tuottavuusohjelman 
toimenpiteet ja tiedossa olevat kehysratkaisut. 
 
On helppo yhtyä myös kannanottoon (s.8), etteivät poliisitoimelle 
asetetut tuottavuustavoitteet ole mahdollisia saavuttaa pelkästään 
yhteistoiminnalla, vaan ne edellyttävät toimialueiden laajentamista. 

4. Keskeisistä ehdotuksista 

Pääratkaisuksi esitettävästä mahdollisuudesta, ettei jokaisessa 
kihlakunnassa ole kihlakunnan poliisipäällikköä, joka johtaa 
poliisilaitosta ja että poliisilaitoksen muodostaa siten useampi 
kihlakunnan poliisilaitos, ei ole huomauttamista. Lapin osalta kiinnittyy 
huomio ns. nimismiesjärjestelmän kihlakuntien poliisilaitosten asemaan 
(Kittilä ja Käsivarsi, joissa nimismies hoitaa poliisi- ulosotto- ja 
syyttäjäosastojen päälliköiden tehtäviä sekä Inari-Utsjoki, Ranua-Posio, 
Sodankylä ja Tornionlaakso, joissa nimismies hoitaa poliisi- ja ulosotto-
osastojen päälliköiden tehtäviä. Lapin nykyisistä kihlakunnista kuusi on 
siis ns. nimismieskihlakuntia. Huomioiden edelleen 



LAPIN LÄÄNINHALLITUS Poliisiosasto 
Lääninpoliisijohtaja Pentti Saira 

 

42(6) LAUSUNTO HE 72/2006 
VP 

voimaan sellaisenaan voimaan jäävän 
poliisin hallinnosta annetun lain 6a §:n säännöksen, voisi sanoa myös 
niin, ettei näissä kihlakunnissa ole varsinaisesti poliisipäällikkö - 
nimitystä, vaan nimismiehet tekevät myös poliisipäällikön tehtävät). 
Lakiesityksestä ei tarkoin selviä, koskeeko maininnan poistaminen 
myös näitä ns. nimismieskihlakuntia. Vai onko tarkoitus ollut, että 
samaan tilanteeseen päästään edellä mainitussa pykälässä olevalla 
maininnalla siitä, että valtioneuvosto voi pykälässä mainitun perustein 
päättää - ja siis tässä olla tapauksessa olla päättämättä - nimismiehen 
viran perustamisesta mm. poliisipäällikön tehtävien hoitamista varten. 
Käsitykseni mukaan siis lakiesityksen 6 §:n 2 momentin maininta 
lakkaavien kihlakuntien poliisipäälliköiden virkojen lakkauttamisesta ei 
koske sellaisenaan edellä mainitun 6a §:n nimismiehen virkoa. Näin 
tulisi kuitenkin olla ja se olisi sinänsä johdonmukaista valitun 
linjauksen kanssa. Poliisilaitokset tarvitsevat päätoimiset 
poliisipäälliköt. Lapin osalta läänijohdossa on voitu huomata, että jo 
pelkästään kahden ja kolmen sektorin sisäisen kehittäminen ja 
osaamisen päivittäminen aiheuttavat lukuisia poissaoloja poliisipii-
reistä ja että juuri poliisitoimi on se, jonka osalta katsotaan jouduttavan 
joustamaan. Kuitenkin kaikilla poliisilaitoksilla koosta riippumatta on 
samanlainen jakamaton vastuu yleisen järjestyksen ja turvallisuuden 
ylläpidosta alueellaan. Tämä johto ja vastuu tulee olla myös 
käytännössä olla tosiasiallisesti poliisipäälliköillä ja poliisipäälliköistä 
lähtevänä eikä sitä voi vastuun näkökulmasta liu'uttaa alaspäin. Jos 
kuitenkin vastoin käsitystäni tarkoitus on jättää näiltä osin tilanne 
ennalleen, se vaatii sitten ehdottomasti lisärahoituksen, sillä 
nykyrakenteilla eivät toimintojen tehostamiset ole mahdollisia ilman 
lisähenkilöstöä. Tämän vuoksi esitän selkeyttävää kannanottoa ja 
lainmuutosesitystä myös näiltä osin taikka vastaavaa rajaavaa 
kirjausta. Kaikki toiminnalliset seikatkin jo sinänsä vaatisivat nimis-
mieskihlakuntia samaan asemaan toisten kanssa. Lähtökohtana 
Lapissakin tulee olla poliisitoiminnan organisoiminen 
poliisitoiminnallista lähtökohdista käsin. 
 
Hallintoselonteossa todetaan, että poliisia koskevaa lainsäädäntöä 
tulee muuttaa siten, että poliisilaitosten välinen täydellinen 
yhteistoiminta mahdollistetaan. Tätä taustaa vasten jää epäselväksi, 
mahdollistaako ja onko ollut tarkoitus, että poliisilaitokset voisivat olla 
lisäksi täydellisessä yhteistoiminnassa. Ehdotuksessa puhutaan 
kaikissa paikoissa "tehtävistä" eikä perusteluissakaan ole varsinaisia 
mainintoja täydellisestä yhteistoiminnasta. Tietysti "tehtävät" 
luettelemalla päästään samaan lopputulokseen. Käytännössä - 
ehdotuksen muutoin toteutuessa - tarve täydellisen yhteistoimintaa 
häviää hyvin pieneksi, mutta voi tulla kysymykseen. Siksi esitän 
selkeyttävää linjausta asiassa, vaikka ehdotettu linjauskin riittää. 
 
Esityksen 8 §:n 1 momentin mukaan lääninjohto määräisi edellä 
mainitusta poliisilaitosten välisestä yhteistoiminnasta oman lääninsä 
poliisilaitosten kesken. Katson, että esitetty linjaus määräämisen 
antamisesta näissä tilanteissa yksinomaan lääninjohdoille on 
perusteltu jo lääninjohdon perustehtävänkin pohjalta. 

 
 
5. Organisaatio- ja henkilöstövaikutuksista 

17.10..2006 
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Lääninjohto tähdentää, että ehdotuksen 
käytännön onnistumisen yksi keskeinen kriittinen menestystekijä on 
lakkautettavien kihlakuntien poliisipääl-liköiden tuleva sijoittuminen 
poliisihallintoon ammattiaan ja kykyään vastaavaan tehtävään. Tilanne 
on nyt toinen kuin kihlakuntauudistuksessa, jolloin jokaiselle oli 
tiedossa tehtävä. Nyt kaikki sektorit huomioiden virkojen määrät 
laskevat huomattavasti eikä normaali eläköityminen ole apu ainakaan 
suunnitellun aikataulun ensimmäisinä vuosina. Tämän prosessin on 
oltava todellinen, korostetusti henkilöstöpoliittisen ohjelmien 
periaatteiden mukainen ja mahdollistettava viime kädessä yksilölliset 
eläkeratkaisut. 
 
Lapin osalta ja nimenomaan valtakunnallisestikin vain Lappia koskeva 
asia on ns. kihlakunnanvirastojen yhteisen henkilöstön aseman 
järjestäminen. Edellä mainitussa kuudessa nimismieskihlakunnassa 
kaikki toimistohenkilöstö on kihlakunnan yhteistä henkilöstöä. Nämä 
henkilöt suorittavat silloin myös kaikki poliisin ja poliisin lupahallinnon 
toimistotehtävät joko päätoimisesti taikka osana toimenkuvaa ulosotto- 
ja/tai syyttäjätoimen vastaavien kanssa. Lisäksi Koillis-lapin 
kihlakunnanvirasto sijoittuu ns. välimaastoon siten, että siellä on sekä 
poliisitoimen että kihlakunnan yhteistä henkilöstöä näissä tehtävissä. 
Vain kolmessa suurimmassa poliisilaitoksessamme työnjako on 
samanlainen muun valtakunnan kanssa. Tämä Lapin tilanne johtuu 
täysin tehdystä kihlakuntajärjestelmäratkaisusta. Tilanteen ongel-
mallisuutta kuvaa se, että nyt mm. tuottavuusohjelmatavoitteiden 
mukaan läänihallituksen hallinto-osastolle on asetettu 
vähennysvelvoite, joka koskee tehtävien osalta siis poliisitoimea. 
Käytännössä pienissä kihlakunnissa voi hävitä poliisitehtäviä 
suorittava lupahenkilöstö poliisin voimatta vaikuttaa siihen mitenkään. 
Lakiesityksen kannalta suurempi ongelma on kuitenkin yhteisen 
henkilöstön sijoittamisen perusteet poliisi-, ulosotto- ja syyttäjätoimen 
kesken, kun kihlakuntajärjestelmä ja siten myös tämä yhteinen 
henkilöstö sinänsä säilyy ja kun kullekin sektorille mahdollistetaan 
toimintojen kehittäminen omista lähtökohdista. Selkein ratkaisu olisi, 
että poliisi- ja poliisin lupahallintotehtäviä suorittavat kihlakunnan 
yhteiset henkilöt siirretään rahoineen ao. sektorin toimintamomentille 
ja heidän viroikseen ja ettei tämä vaikuta sinänsä lisäävästi 
tuottavuusohjelman tavoitteiden mukaisten henkilöstövähennyksiin. 

 
 
 
6. Riippuvuudesta muista esityksistä 

 
On erittäin toivottavaa, että kaikki sektorit antavat lakiesityksensä 
samanaikaisesti siten, että yhteiskäsittely eduskunnassa on 
mahdollinen. Nämä ovat siksi paljon riippuvaisia toisistaan ja 
ratkaisuesityksiltään niin paljon samansuuntaisia, että jo 
kokonaiskuvan mahdollistamiseksi samanaikais-käsittely on 
tarpeellinen ja tarkoituksenmukainen. 
 
Tähdennän tässäkin yhteydessä edellä kohdassa 4 kerrottuna ns. 
nimis-mieskihlakuntien asemaa valmisteltaessa mm. esitystä laiksi 
valtion paikallishallinnon kehittämisen perusteista annetun lain 
muuttamista. Tältä osin kaikkien kihlakuntien tulisi olla samassa 
asemassa eikä se sinänsä estä erityisolosuhteiden huomioimista 



LAPIN LÄÄNINHALLITUS Poliisiosasto 
Lääninpoliisijohtaja Pentti Saira 

 

44(6) LAUSUNTO HE 72/2006 
VP 

yksittäistapauksissa. Päinvastaisessa ta-
pauksessa tulee sitten tiedostaa tietoinen valinta siitä, että 
valtakunnassa 

17.10..2006 

voi edelleen olla perusratkaisuiltaan erilaisia poliisilaitoksia erilaisine 
kus-tannusrakenteineen. 

 
6. Yksityiskohtaisista perusteluista 
 
6.1.5 §:n lääninjohdon tehtävä yhteistoiminnasta päättämisessä 

 
Poliisin hallinnosta annetun lain 9 §:n 3 momentin mukaan 
lääninjohdolle annetaan edelleen oikeus yksittäistapauksissa määrätä 
tutkintajärjestelyis-tä keskusrikospoliisin ja paikallispoliisin kesken 
läänissä. Vastaavaa tarvetta olisi myös muiden valtakunnallisten 
yksiköiden välillä läänissä. Kaikki eivät ole pelkästään läänillisiä 
yhteistoimintasopimusasioita. Tämän vuoksi ja vaikka Lapissa 
yhteistyö valtakunnallisten yksiköiden välillä läänillisesti toimii hyvin, 
näkisin tarpeelliseksi ja tarkoituksenmukaiseksi, vastaavan säädöksen 
saamista myös muiden valtakunnallisten yksiköiden kanssa yksittäisen 
tehtävän kannalta. Lääninjohdolla on vastuu läänistään, mutta ny-
kyisellään se ei siis voi käyttää kaikkia läänissä olevia voimavaroja 
yksittäisen tehtävän hoitamiseen. Lakiesitys mahdollistaisi ylijohdolle 
tällaisenkin - siis yksittäistapauksellisen- yhteistoiminnan, mutta 
huomioiden nykyinen 9 §:n 3 momentti, sen laajentamiselle olisi 
tarvetta. 

6.2. 6 §:n perusteluista 
 
Kannatan kaikilta osin pykälän perusteita ja painotan, että poliisin 
aluejaon toiminnallisen tarkoituksenmukaisuuden arviointia koskevat 
osiot (ss. 13-14) ovat perusteltuja. Toimialueiden laajentamisessa 
huomioitavat erityispiirteet ovat samat kuin nykyiset eli ne sinänsä 
antavat tarpeellista liikkumavaraa. Esitän kuitenkin joko lakitekstiin 
taikka perusteluihin mainintaa siitä, että toimialueita muodostettaessa 
on mahdollista muodostaa toimialue käsittäen myös jonkin 
kihlakunnan kunnan lakitekstin kokonaista kihlakuntaa sisältävästä 
kirjauksesta poiketen. Tälle voisi olla tarvetta Lapissa. 
 
Viittaan tässäkin ns. nimismieskihlakuntien poliisilaitosten asemaan ja 
sen huomioimiseen edellä kohdassa 4 kerrotuin tarkoituksin. 

 
6.3.15 b:n virkamiehen tehtävään määräämisestä 

 
En näe estettä järjestelmän käyttöönotolle. Se olisi linjassa ns. 
sivuttaisoh-jauksen poistamisperiaatteen kanssa. Tosin se samalla 
"keventäisi" lääninjohdon asemaa lääninhallituksen osastona. 
Lääninjohdon sisällä tilanne olisi se, että olisi "pysyviä" ja "siirrettäviä" 
virkamiehiä, joilla olisi myös erilainen kiinnekohta lääninhallituksiin 
niiden henkilöinä. Kaikkinensa puhtaasti poliisitoiminnallisesta 
näkökulmasta katsottuna ratkaisulla parannetaan ylijohdon 
mahdollisuuksia toteuttaa toiminnallisia tavoitteita johtamis-
näkökuimasta. Samaten se olisi henkilöstöpoliittisesti mahdollisuus 
sekä erinäisten tehtävien nopeaankin uudelleenjärjestelyyn että 
henkilökohtaiseen tehtäväkiertoon. Muiden lääninjohdossa 
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työskentelevien osalta voisi vastaavasti 
katsoa, että heidän asemansa korostuu, mutta samalla vaativuus 
kasvaa. Lääninhallitusten näkökulmasta itse tehtävien hoidossa ei 
tapahdu muutoksia, mutta jonkinlainen henkilöstöpoliittinen aste-ero 
siinä, 

17.10..2006 

että lääninpoliisijohtaja on silloin selkeämmin poliisi- kuin 
lääninhallituslin-jassa. 

 
 
 
Lääninpoliisijohtaja Pentti Saira 
 
 
 
 
 
 

Liite: Lapin poliisinvirat suhteessa hälytystehtäviin ja rikoslakirikosten määriin 



 

 

Lapin poliisivirat  (ei opiskelijat) Lapin poliisin 
lääninjohto 

 

Jos virat olisi jaettu suoraan hälytystehtävien ja RL-rikosten määrän 
suhteessa, olisi tilanne Lapissa erilainen kuin nyt... 
Lapin poliisilaitokset ka. v. 2006 teht.määrän mukaan: erotus 

Inari-Utsjoki 15 11 4 
Kemi 58 67 -9 
Kittilä 9 7 2 
Koillis-Lappi 25 19 6 
Käsivarsi 9 

CO
 6 

Ranua-Posio 14 

CT) 5 
Rovaniemi 68 97 -29 
Sodankylä 14 11 

CO 

Tornio 31 32 -1 
Tornionlaakso 16 11 5 
keskitetty toiminta 12 12  

LAPPI yht. 276 276  
    kysynnän 

 Häl.teht. RL-rikos -
a 

yhteensä suhdearvo' 

Enontekiö 121 116 236 1,3 
Inari 1 007 723 1 730 9,4 
Kemi 4 778 4 386 9164 49,6 
Kemijärvi 1 386 815 2 201 11,9 
Keminmaa 984 871 1 855 10,0 
Kittilä 678 557 1 234 6,7     " 
Kolari 300 294 593 3,2 
Muonio 192 100 292 1,6 
Pelkosenniemi 102 85 186 1,0 
Pello 399 224 623 3,4 
Posio __________ ___480_ 310 __ 790 ___ 4,3 
Ranua 509 275 784 -_M_ ... 
Rovaniemi 10 060 7 805 17 864 96,6 
Salla 513 356 869 4,7 
Savukoski 83 86 169 0,9 

Simo 347 261 608 3,3 
Sodankylä 1 192 774 1 965 10,6 
Tervola 389 333 722 3,9 
Tornio 3146 2 685 5 830 31,5 

Utsjoki 101 124 225 1.2 
Ylitornio 512 348 860 4,6 

Kihlakunnan 
poliisilaitos 
Kihlakunnan 
palvelutoimist
o 
- 
Kihlakuntaraj

Yllä virkojen määrä nyt ja 
jos ne jaettaisiin 
hälytystehtävien ja 
rikoslakirikosten (lkm x2) 
määrän suhteessa 

Vieressä laskelma 
kunnittain 

Yllä kihlakuntakartalla erotus 
nykyisen tilanteen ja 
tehtävämäärän mukaan   : Lapin poliisin lääninjohto 

Lääninpoliisijohtaja Pentti Saira 



 

 

 
keskitetty 
toiminta    12 
LAPPI 27276 21523 48 799 276 
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Eduskunnan hallintovaliokunnalle 
 
 
 
 

HE 72/2006 vp 
 

HALLITUKSEN ESITYS LAIKSI POLIISIN HALLINNOSTA ANNETUN LAIN 
MUUTTAMISESTA JA ERÄIKSI SIIHEN LHTTYVIKSI LAEIKSI 

 
 

Sisäasiainministeri asetti 18.8.2006 poliisin hallintorakenteen 
kehittämistyöryhmän, jonka tehtävänä on tehdä kokonaisselvitys poliisin 
hallintorakenteen, johtamisjärjestelmän ja yhteistoiminnan kehittämistarpeista eri 
hallinnon tasoilla ja tehdä selvityksen aiheuttamat muutosesitykset. 
Kokonaisselvityksen määräaika on 31.12.2007. 
 
Ensimmäisessä vaiheessa työryhmän on tehtävä esitys paikallispoliisin 
aluejaotuksen sekä yhteistoiminnan kehittämistarpeista. Tässä työssä on 
huomioitava sisäasianministeriön hallinnonalan poliisitoimeen kohdistuvat 
vaikutukset ja muun julkisen sektorin, kuten kunta- ja palvelurakenteen ja 
sidosryhmäviranomaisten, erityisesti kihlakuntahallinnon muiden viranomaisten 
kehittämislinjaukset. Työryhmän työskentelyaikataulu on sovitettava tältä osin 
yhteen poliisin hallinnosta annetun lain muutosesityksen eduskuntakäsittelyn 
aikataulutuksen kanssa kuitenkin mahdollisuuksien mukaan 31,12,2006 
mennessä. 
 
Työryhmän puheenjohtajana on valtiosihteeri Kari Salmi sisäasiainministeriöstä, 
sihteereinä hallitusneuvos Tiina Eränkö ja poliisiylitarkastaja Robin Lardot 
sisäasiainministeriön poliisiosastolta sekä jäseninä poliisijohtaja Jorma Toivanen, 
poliisijohtaja Kimmo Hakonen ja hallitusneuvos, hallintojohtaja Arto Nieminen 
sisäasiainministeriön poliisiosastolta, lääninpoliisijohtaja Mikko Paatero Länsi-
Suomen lääninhallituksesta, lääninpoliisijohtaja Jorma Ahonen Itä-Suomen 
lääninhallituksesta, liikkuvan poliisin päällikkö Kari Rantala ja valtionsyyttäjä 
Matti Nissinen valtakunnansyyttäjävirastosta. Henkilöstöjärjestöjä edustavat 
puheenjohtaja Yrjö Suhonen Suomen Poliisijärjestöjen Liitto ry:stä, Esa K. Ojala 
Suomen Nimismiesyhdistyksestä sekä pääluottamusmies Ari Huuskonen JHL 
ry:stä. 
 
Työryhmän työskentely pohjautuu valtion keskus- alue- ja paikallishallinnon 
kehittämisestä annetun valtionneuvoston selonteon ja eduskunnan 
hallintovaliokunnan siitä antaman mietinnön linjauksiin sekä nyt käsiteltävänä 
olevan hallituksen esityksen perusteluihin. Poliisin hallintorakennetta 
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tarkastellaan työryhmässä kokonaisuutena siten, että eri poliisiyksiköiden rooleja 
ja tehtäviä tarkastellaan jo tässä vaiheessa paikallispoliisin aluejakotarkastelun 
rinnalla. Työryhmä on tässä tarkoituksessa kuullut keskusrikospoliisin sekä 
liikkuvan poliisin päälliköiden kehittämisnäkemyksiä. Pääpaino tällä hetkellä on 
kuitenkin asettamiskirjeen tehtävämääräyksen mukaisesti paikallishallinnon 
kehittämisessä. 
 
Työryhmä on asettanut työskentelynsä pohjaksi seuraavat linjaukset: 
 
Kansalais- ja asiakaspalvelunäkökulmasta tarkastellen lähtökohtana on poliisin 
peruspalvelujen saatavuuden turvaaminen kansalaisille asuinpaikasta riippumatta 
myös harvaan asuttujen alueiden palvelut turvaten. Hälytyspalvelut tulee tuottaa 
edelleen mahdollisimman lähellä kansalaista siten, että kihlakuntakohtaisesti 
asetetut palvelutavoitteet saavutetaan ja tavoitteita voidaan nykyisestä 
yhdenmukaistaa. Päivittäisrikostutkinta on edelleenkin järjestettävä hajautetusti 
siten, että poliisin paikallistuntemus turvataan. Sen sijaan erikoistumista vaativat 
tehtävät, kuten talousrikostutkinta, vakava huumerikostutkinta ja järjestäytyneen 
rikollisuuden tutkinta on voitava keskittää alueellisiin yksiköihin. 
Lupapalvelujen tuottamisessa on otettava käyttöön uusia palvelumuotoja. 
Yhteispalvelun laajentamisella, ajanvarausjärjestelmän käyttöönotolla sekä 
sähköisillä - ja liikkuvilla palveluilla voidaan tuottaa lupapalvelut nykyistä 
taloudellisemmin. 
 
Tuloksellisuus- ja tuottavuusnäkökulmasta tarkastellen on poliisin 
hallintorakenteita voitava keventää. Poliisille asetettujen tuottavuustavoitteiden 
saavuttaminen edellyttää paikallispoliisin toiminta-alueiden laajentamista, 
kuitenkin siten, että poliisin peruspalveluja tuotetaan edelleen hajautetulla 
palveluverkostolla lähellä kansalaista. Suuremmat yksikkökoot mahdollistavat 
sekä hallinnollisten että poliisitoiminnallisten tukitoimien järjestämisen nykyistä 
taloudellisemmin. 
 
Johtamis- ja tulosohjausnäkökulma edellyttää nykyisen johtamisjärjestelmän 
selkiyttämistä siten, että tulosohjauksella saadaan nykyistä enemmän 
vaikuttavuutta toiminnalliselle tasolle saakka. Pienimmillä yksiköillä ei ole 
tosiasiallista mahdollisuutta painottaa tai kehittää työtänsä vaan resurssit menevät 
päivittäistehtäviin. Laajemmissa poliisiyksiköissä voidaan nykyistä paremmin 
turvata myös resurssien joustava käyttö, osaamisen varmistaminen ja 
toiminnallisten painoalueiden läpivienti. Mahdollisimman tasasuuruiset yksiköt 
mahdollistaisivat myös nykyistä tehokkaamman tulosohjausprosessin. 
 
Sidosryhmänäkökulmasta tarkastellen on huomioitava erityisesti 
esitutkintayhteistyön sujuminen syyttäjäviranomaisten kanssa ja 
hälytysaluejaon yhteensopivuus poliisilaitosaluejaon kanssa. 
 
Henkilöstönäkökulma on erityisesti huomioitava muutosten valmistelussa ja 
jatkossa henkilöstön aseman turvaamisessa. Henkilöstön edustus myös 
alueellisissa suunnitteluryhmissä on varmistettava. 
 



 

kaksituhatta kolmekymmentäviisi ja 00/100 

Poliisin hallintorakenteen kehittämistyöryhmä on näistä lähtökohdista 
tarkastelemassa poliisin hallintolain muutosesityksen 6 §:n aluejakokriteereitä. 
Tarkastelu tehdään edellä mainitut näkökulmat huomioon ottaen tulosalueittain 
eli hälytyspalvelujen, valvontatehtävien, tulkintatehtävien ja 
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lupapalvelutehtävien osalta erikseen, kuitenkin niin että lopputulos on yhteen 
sovitettavissa mielekkäiksi aluekokonaisuuksiksi. Työryhmän tarkennettua 
kriteereitä, on lääninhallituksilta tarkoitus pyytää niiden pohjalta esitykset 
aluejaosta ja palveluverkostosta niin, että työryhmän olisi 
mahdollista tehdä oma esityksensä viimeistään tammikuussa 2007. 
 
Työryhmän väliraportti on taKkoitus antaa vielä tällä hallituskaudella 
siten, että siihen sisällytettäisiin seuraavaa hallitusta varten myös linjausesitykset 
poliisinhallinnon muiden yksiköiden ja tasojen kehittämiseksi. 

 



 

 

HE  7 2 /  2006 vp laiksi poliisin hallinnosta annetun lain 
muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyvistä laeista 
 
Asiantuntijakuuleminen 19.10.2006 
 
Maaherra Eino Siuruainen 
Oulun lääninhallitus 
 
 

Hallituksen esitys 72 / 2006 vp laiksi poliisin hallinnosta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen 
liittyvistä laista on ajankohtainen, perusteltuja asiasisällöltään pääsääntöisesti oikeansuuntainen. 
Vuonna 1992 toteutettu kihlakuntajärjestelmä, jossa syyttäjän, ulosoton ja poliisin toiminta sijoitettiin 
tuolloin määrättyyn kihlakuntajärjestelmään turvaamaan oikeudenmukaiset ja tasaveroiset palvelut 
maan eri osissa on osoittautunut hallintorakenteen kehityksessä välivaiheeksi. 
 
Vuoden 1995 hallintoselonteossa perustellusti todetaan, että syyttäjä-ja ulosottotoimet ovat 
toteuttaneet uudistuksia, joissa kihlakunta on osoittautunut liian pieneksi alueeksi toiminnan ja 
taloudellisuuden näkökulmista. Samassa hallintoselonteossa todettiin myös poliisin osalta, että 
nykyinen kihlakuntajärjestelmä kahlitsee liikaa poliisin toiminnan järkevää, taloudellista ja tehokasta 
toimintaa. Hallintoselonteon jälkeen sekä lääninhallitusten peruspalvelujen arvioinnissa joka vuosi että 
vuonna 2006 valmistuneessa Harvaan asuttujen alueiden turvallisuuspalvelujen perusteellisessa 
selvityksessä (HARVA-hanke) käy ilmi yhä selkeämmin poliisin alueellisen toiminnan uudelleen 
organisoinnin tarve. Lisäksi valtion paikallishallinnon palvelutuotannon tehostamistarve edellyttää 
yhteispalvelutuotannon tehostamista sekä toimialojen saattamista yhteispal veluj ärj estelmään. 
 
Suomen kunnista yli puolet luetaan jo nyt palvelutuotannoltaan harvaan asutuiksi ongelma-alueiksi. 
Maassa onkin yhteistyössä kunta- ja paiveiuhankkeen (PARAS-hanke) kanssa yhteistyössä 
rakennettava nykyaikaiseen tietotekniikkaan ja uudistettavaan logistiikkaan perustuva julkisen 
hallinnon palvelujärjestelmä, jossa kansalaiset saavat asiansa vireille mahdollisimman lähellä 
asuinpaikkojaan (front-offices). Sen sijaan eri alojen asiantuntijain sijainti voi olla tehokkuuden ja 
taloudellisuuden vuoksi nykyistä suuremmissa kokonaisuuksissa (back-offices), joissa yhtälailla eri 
viranomaisten yhteistyö on välttämätöntä. Kummassakin palvelutasossa on optimoitava tilojen käyttö, 
tietotekniikan hankinnat ja ylläpito sekä yhteisen palveluhenkilökunnan käyttö. Siirtyminen nykyistä 
tehokkaampaan yhteispalvelutuotantoon viranomaistyössä raja-aitoja madaltamalla on ainoa keino 
pitää yllä toimiva palvelujärjestelmä yhä laajentuvilla harvaan asutuilla alueilla. 
 
Myös kiireellisissä hälytystehtävissä rakenteelliset uudistukset ovat välttämättömiä. Palo- ja 
pelastustoimessa on jo siirrytty kuntaperusteisiin pelastustoimialueisiin, joissa yhden johdon 
alaisuudessa toimivat alueelliset yksiköt. Toimintaan tosin liittyy vielä varsin suuria käytännön 
ongelmia. Hälytystehtävät on keskitetty aluehälytyslaitoksiin, joissa on edellistäkin enemmän 
käytännön ongelmia. Poliisin toiminnan rakenteellinen uudistaminen on erittäin perusteltua tavalla, 
jossa voimavaroja voidaan vapauttaa hallinnoinnista varsinaiseen toimintaa ja partiointiin nykyistä 
laajemmilla alueilla. Hallintoselonteossa linjataan, miten käyttämällä tietotekniikkaa, rationalisoimalla 
toimintoja ja keskittämällä yleishallintoa voidaan voimavaroja kohdentaa uudelleen. 
 
Hallituksen esityksessä asetetaan tavoitteeksi poliisilaitosten täydellinen yhteistoiminta ja poliisin 
toiminnan virtaviivaistaminen. Esityksestä henkii poliisin pyrkimys keskusjohdettuun 
"putkijärjestelmään", jota kaikilta osin ei voida pitää perusteltuna. Syyttäjä- ja ulosottotoimeen 
verrattuna poliisin toiminta on osa kansalaisten kokonaisturvallisuuden arkea, jossa 
yhteistyökumppanuus yhteiskunnan muiden sektorien kanssa ongelmien ennaltaehkäisyssä on yhä 
vaativampi tehtävä. Poliisin läsnäolo ei ole vain partioautossa istumista, vaan tehokasta osallistumista 



 

 

arkiseen turvallisuustyöhön. Alueiden kehitystilan ja ongelmien tunteminen käy myös poliisitoiminnan 
kannalta yhä välttämättömämmäksi. 
 
Hallituksen esitys poliisin yhteistoiminnasta useamman kihlakunnan alueella on täysin perusteltu. 
Keskeisenä tavoitteena on ympärivuorokautisen päivystyksen turvaaminen. Nykyisissä pienissä 
kihlakunnissa hälytyspalvelut ovat vajavaiset ja toimintaa voidaan tehostaa. Valtioneuvosto voi 
määrätä yhteistyöstä kuultuaan lääninhallitusta ja paikallisia kuntia. Valta, vastuu ja resurssit on 
koottava yhdessä suurempiin kokonaisuuksiin. Toiminnan käytännön organisoinnin tulee olla lääni-ja 
paikallistasojen yhteistyötä. Poliisin ja syyttäjän yhteistyö on tarpeellista, mutta järkevää rakenteellista 
toimintaa se ei voi kahlita nykyisen viestintäteknologian aikana. 
 
Hallituksen esityksessä on erinomaista myös alueellisten poliisilaitosten resurssien vahvistuessa 
poliisin toiminnan erikoistuminen läänikokonaisuudessa, jopa valtakunnallisessa erityisosaamisessa. 
Jo nyt monilla aloilla erikoistumistyönjako on tuottanut hyviä tuloksia sekä kasvattanut 
henkilökunnista todellisia erityisosaajia, jotka voivat toimia myös sisäisinä kouluttajina. 
Poliisilaitosten lukumäärän vähetessä ja organisoinnin vakiinnuttua myös läänien poliisiosastot 
pieninä yksikköinä voivat valtakunnallisesti syventää annetun työnjaon puitteissa erityisosaamistaan. 
Sitäkin on jo tapahtunut. 
 
Poliisitoimen alueellisessa organisoinnissa voidaan kannattaa valtioneuvoston päätäntävaltaa poliisin 
organisoituessa yhtä kihlakuntaa laajemmalla alueella. Silloinkin on kuultava sekä alueen lääni- että 
paikallistasoa. En voi yhtyä lausunnossani esitykseen, että "alueen palvelutason ja asiantuntemuksen 
turvaamiseksi" palvelupisteiden määrääminen siirretään sisäasiainministeriön tehtäväksi seuraavista 
syistä. 1) Käytäntö on osoittanut esimerkiksi "HARVA"-hankkeessa, että keskushallinnon tietämys 
alueen oloista ei ole kovinkaan suurta, entisestään pikemminkin heikentynyt. 2) Poliisin 
yleishallinnolliset palvelut on viisasta sijoittaa täysin välttämättömiksi osoittautuviin alueellisiin 
yhteispalvelupisteisiin, niin kuin nytkin on tehty. 3) Kaikissa muissa toiminnoissa pyrkimys on siirtää 
ministeriöiden operatiiviset tehtävät alueviranomaisille EU:nkin yleisen "bottom up"-periaatteen 
mukaisesti. 4) Lääninhallitusten peruspalvelujen arviointi ja yhteistoiminnan kehittäminen luo parhaan 
perustan alueiden olosuhteiden tuntemukselle, jota kannattaa käyttää sekä palvelupisteiden 
lukumäärän ja sijainnin toteuttamisessa että paikallisten päällikkövirkojen täyttämisessä. Alueen 
rakenne ja kehitystila vaativat todella hyvän osaamisen ja asiantuntemuksen kullekin alueelle 
omaleimaisten ongelmien tunnistamisessa ja ratkaisemisessa. 
 
Paikallis- ja liikkuvan poliisin yhteistyötä tulee tehostaa, toimintoja yhteen sovittaa, jopa arvioida, 
onko rinnakkaisten poliisijärjestelmien ylläpito enää tarpeellista. Vuodesta 2008 alkaen on syytä myös 
arvioida Icihlakuntajärjestelmän uutta muotoa ja tarpeellisuutta. 
 
Vaikka valtioneuvoston päätöksellä alueellisten poliisilaitosten lukumäärä merkittävästikin alenisi, 
poliisin lääninjohdot ovat olennainen osa toteutettaessa sisäasiainministeriön tulosohjausta alue- ja 
paikallistasoilla. Läänin poliisiosastot ovat monialaisia yhteistyötoimijoita kehitettäessä ja 
toteutettaessa poliisin ohella alueen kaikkien viranomaisten yhteistyönä sisäisen turvallisuuden 
ohjelmien sisältöjä ja toimeenpanoa. Läänin poliisijohto on välttämätön aluetason yhteistoimija läänin 
valmiustoimikunnassa, liikenneturvallisuusyhteistyössä, poliisin ja sosiaalitoimen ongelmien 
hallinnan toteuttamisessa, sosiaalipäivystyksessä, rikosten sovittelussa, turvallisuustiedon 
välittämisessä koulujen toimintaan, läänin poikkeusolojen hallinnassa ja tilannekuvan ylläpidossa, 
PRT- yhteistoiminnassa myös rajantakaisille alueille, valtiovierailujen järjestämisessä, kantelujen 
käsittelyssä ja kansalaisten yleisen turvallisuuden ja järjestyksen ohjaamisessa yhteistyössä alaisen 
hallinnon kanssa. Lainsäätämisen yhteydessä haluan kokemuksesta lausua, että pelkkä kaksitasoinen 
poliisin hallintojärjestelmä vammauttaa poliisin roolia yhteiskunnallisen turvallisuuden keskeisenä 
vaikuttajana ja yhteistoimijana. Käytännössä sellainen ratkaisu johtaisi putkihallintojärjestelmään, joka 



 

 

pysäyttäisi nykyisen poliisijärjestelmän erinomaisen hyvän sisällöllisen ja ongelmia ennaltaehkäisevän 
monialaisen yhteistyön. 
 
Laki poliisihallinnon uudistamisesta siihen liittyvine oheislakeineen on perusteltuja muutamien 
kohtien uudelleen arvioinnin jälkeen voidaan mahdollisimman pian säätää ja toteuttaa käytännössä. 
Tähän työhön lääninhallitukset tuovat mielihyvin oman toiminta- ja osaamispanoksensa. 
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Eduskunnan hallintovaliokunnalle 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KIRJALLINEN ASIANTUNTIJALAUSUNTO HALLITUKSEN ESITYKSESTÄ LAIKSI POLIISIN 
HALLINNOSTA ANNETUN LAIN MUUTTAMISESTA JA ERÄIKSI SIIHEN LIITTYVIKSI LAEIKSI 

 
Esityksessä ehdotetaan poliisin toiminnan tehostamiseksi ja tuotta-
vuuden lisäämiseksi kihlakunnan poliisilaitosten toimialueiden 
laajentamista. Samalla esitetään, että Poliisiamrnattikorkeakoulusta ja 
Poliisikoulusta muodostettaisiin Poliisialan koulutus- ja kehittämis-
keskus. Sisäasianministeriön tehtäviä ehdotetaan karsittaviksi siirtä-
mällä ampuma-aseisiin ja yksityiseen turvallisuusalaan liittyviä lupa-, 
valvonta- ja tarkastustehtäviä ministeriöstä Poliisin tekniikkakeskuk-
seen. 
 
Eduskunnan käsiteltävänä on hallituksen esitys, jonka mukaan 
syyttäjätoimen tehostamiseksi esitetään nykyisistä syyttäjäyksiköi-den 
yhteistoiminta-alueista muodostettavan 15 syyttäjänvirastoa (HE 
84/2006 vp.). Hallintovaliokunta on antanut oman lausuntonsa tästä 
esityksestä lakivaliokunnalle. 
 
Poliisin suunnitelmat sopivat hyvin yhteen kyseisen esityksen kanssa. 
On luonnollista, että poliisilaitosten lukumäärä olisi suurempi kuin 
syyttäjänvirastojen määrä. Syyttäjän näkökulmasta ratkaisevaa on, 
kuinka uudessa poliisiorganisaatiossa järjestetään rikosten esitutkinta. 
Tiivistyvä esitutkintayhteistyö syyttäjän ja poliisin välillä edellyttää, että 
syyttäjät toimivat myös niillä paikkakunnilla, joiHaooliisi suorittaa 
muiden kuin tavanomaisten rikosten esitutkin-
taa.vaitakunnansyyttäjänvirasto on vakuuttunut, että sekä syyttäjien 
että poliisin uudet yksiköt ovat jo käynnissä olevalla hyvällä yhteistyöllä 
yhteenovitettavissa. 
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Valtakunnansyyttäjänvirastolla ei ole erikseen lausuttavaa muiden 
esitysten osalta. 

Eduskunnan hallintovaliokunnalle 
 
 
 
 
 
 
 
 
Viite: Hallituksen esitykset 72/2006 ja 74/2006 
 
 
 
 

1) Uudistusesityksestä ja sen sisällöstä yleensä 
 
Poliisi on esityksen mukaan kihlakuntahallinnon muiden toimijoiden esimerkin 
mukaan menossa kohti suurempia paikallishallinnon yksiköitä 
 
Esitys tarkoittaa varsinaisen kihlakuntahallinnon jäämistä pelkästään virtuaaliseksi. 
Kihlakuntapäivillä Mikkelissä kuulimme, että mm. ulosotto lähtee siitä, että se toimii 
1.1.2008 täysin erillisessä järjestelmässä. Kansalaisille jää kuitenkin käsitys, että 
valtion paikallishallinto olisi järjestetty edelleen kihlakunnittain. Koska 
kihlakuntahallinto otetaan arvioitavaksi aikaisintaan 2008, tulisi tämä paikallishal-
linnon kehittämishanke lykätä odottamaan sanotun vuoden ratkaisua. 
 
Määräävinä tekijöinä uudessa organisaatiorakenteessa tulisi olla luontaiset talo-
usalue- ja työssäkäyntialuejako, tuomioistuimen piirirajat, syyttäjätoimen rajat, 
sovittelualueet jne. eikä maakuntarajat tai hälytysaluerajat, joiden ylittäminen voi-
daan hoitaa tekniikalla. Lähtökohtaisesti lähellä toisiaan sijaitsevat poliisilaitokset ja 
toisiin kihlakuntiin kuuluvat kunnat olisivat luonnollisia yhteistyökumppaneita. Lyhyet 
välimatkat asutustaajamien välillä ja toistensa tukemismahdollisuus ja samaan 
poliisipiiriin ja hallintoon kuuluminen ja sitä kautta hyvä paikallistuntemus ja 
poliisimiesten toistensa tuntemus tukevat näkökantaani. 

Valtionsyyttäjä Christer Lundström 



Varkauden seudun kihlakunnan poliisilaitos 

 

 
Rikospoliisinäkökulman arvioinnissa on huomioitava toimintaympäristönä tuomio-
istuin ja syyttäjälaitos. Valtakunnansyyttäjävirasto on erityisesti korostanut syyttäjän 
ja rikospoliisin läheisyysperiaatteita ja yhteistyötä. 
 
Lupahallintonäkökulma arvioinnissa oletetaan sen hoituvan. Yleispalveluperiaat-
teeseen uskominen hyvien palvelujen aikaansaamiseksi lienee tullut jo tiensä 
päähän, koska valveutuneet kunnat eivät ole valmiita kantamaan siitä syntyviä li-
säkustannuksia. Poliisihan on maan kuulu alati vähenevistä ja riittämättömistä 
resursseistaan. Yhteistyö tarjoamalla lähes vain lämmintä kättä yhteistyökump-
paneille ei ole tämän päivän toimintamalli. Poliisin kansliapalvelut ovat pääasialli-
sesti hyvinvointipalveluja, joita kansalainen tarvitsee muutamia kertoja elämänsä 
aikana. Hyvinvointipalvelujen pakkonaittaminen ns. kunnan, kelan tai työvoima-
toimiston "pahoinvointipalvelujen" yhteyteen tulisi pikimmiten selvittää erillispro-
jektein. 

Varkauden seudun kihlakunnan poliisilaitos 
Pirnankatu 2, 78200 VARKAUS        ____ 
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2) Esityksen taloudellisuus- ja tuottavuusvaikutuksista 
 

Esityksen mukaan nykyiset pienet yksiköt eivät pärjäisi palveluiden saatavuuden ja 
laadun osalta suuremmilleen. Pienten yksiköiden toiminta nähdään tehottomana ja 
tuottamattomana tahi jopa vajavaisena. Mitä suurempi yksikkö, niin sitä paremmin 
mainitut ongelmat voitaisiin ratkaista. Monet poliisilaitokset ovat kuitenkin kaikilla 
poliisin mittareilla suoriutuneet tehtävistään kiitettävästi. Numerotiedot olisi 
selvitettävä perusteellisemmin, jotta valmistelussa olisi käytettävissä oikeata in-
formaatiota. 
 
Uskotaanko esitetyllä tavalla päästävän parempiin tuloksiin ja palveluihin? Jos näin 
on, olisi tuotava esiin nykyiset faktat. Nykytila esitetään sellaisessa valossa, että 
uudistus olisi välttämätön, koska pienet yksiköt eivät pärjää. Hallintotehtäviin sekä 
poliisitoiminnallisiin tukitehtäviin, kuten päivystys-, valvonta- ja vartiointitehtäviin 
sitoutuvien voimavarojen osuus voidaan uudistuksen myötä matemaattisesti 
arvioida vähenevän. Kasvavien välimatkojen vuoksi voimavarojen osuus ei 
kuitenkaan vähene suhteellisesti yhtä paljon, joten vallitsevaan resurssiniukkuuteen 
ei ratkaisulla saada täysiä panoksia. 
 
Kiteytettynä voidaan siis epäillä, häviääkö maaseudulta palveluperiaatteiden mu-
kaiset edellytykset jopa kokonaan. 

 
3) Esityksen vaikutuksesta eri kansalaisryhmien asemaan ja katuturvallisuuteen 

 
Hallinnon tehokkuus, kansalaisten palveluiden saatavuus ja laatu ratkaistaan to-
siasiallisesti uusien poliisilaitosten ja kihlakuntien sisäisillä päätöksillä. Nimis-
miesjärjestelmää romutettaessa 1996 ja sen jälkeen valtion paikallishallinnon eri 
sektoreita uudistettaessa palvelut on keskitetty yhä suurempiin kaupunkikeskuksiin. 
Maaseutu jätettiin satunnaisen ja usein pelkästään suhteellisen heiveröisen 
yhteispalveluverkon varaan. 
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Siis, mitkä palvelut paranevat. Laajamittaisesta yhteistoiminnasta paikallispoliisin 
yksiköiden välillä aikaisemmat kokemukset eivät ole hyviä. Yhteistoimintamäärä-
ykset sotkevat johtosuhteet ja vaikeuttavat kansalaisten kannalta toimintojen mie-
lekästä järjestämistä. 
 
Virtuaalihallinnon tapainen järjestely yhteistoimintana kihlakuntien kesken palaut-
taisi poliisihallinnon ajalle ennen kihlakuntahallintoa. Mikäli halutaan menn.ä suu-
rempiin yksiköihin, toimivampaa olisi paikallispoliisin yksiköiden yhdistäminen. 
 
Lukuisissa julkistetussa asiantuntijanäkemyksissä on julkisesti korostettu läheisyys- 
ja kansalaisnäkökulmaa. Poliisityössä suurin osa kansalaisten tarpeista liittyy 
kenttä- ja hälytystoimintaan, massarikosten tutkintaan sekä lupahallinnossa 
ajokortti, passi ja ampuma-aselupien myöntämiseen. Uusia toiminta-alueita muo-
dostettaessa nämä tehtävät ovat keskeisiä päätöksiä tehtäessä. Kansalaisten tulee 
saada jatkossakin hyvät palvelut paikallispoliisilta. 
Yhteiskunnallinen vaikuttavuus onnistuu ja säilyy parhaiten hajautetulla toiminta-
mallilla. Sidosryhmäyhteistyön onnistuminen kuntatasolla mm. sosiaalitoimi, ter-
veystoimi, koulut, nuorisotoimi, kunnan hallinto, luottamushenkilöt, vapaaehtois-
järjestöt ja yleishyödylliset yhteisöt, suunnitellulla mammuttiorganisaatiolla saattaa 
tulla tiensä päähän. 
 
Jääkö huomiotta lähimmän partion, putkan, johtajan tai koiran jne. periaate. Kan-
salaisten huomioiminen tulisi olla ensisijainen. Hallintoa ei tule kehittää sitä itseään 
varten. Johto ja hallinto (päätöksentekijät) vieraantuvat entistä enemmän kansasta, 
jos ne toimivat sadankin kilometrin päässä esim. maakuntakeskuksissa. Jonkun on 
nekin tehtävät hoidettava. 
 
Tulisikin avoimesti kertoa, että kansalaisten palvelujen saatavuus tarkoittaa sellaisia 
kansalaisten minimipalveluita, jotka poliisihallinto katsoo kansalaisille riittäviksi. 
Keskustellaanko henkilöstön vai hallinnon vai kansalaisten tarpeista? 

 
4) Nimittämismenettelystä ja kelpoisuuksista. 

 
Henkilöstön asemaan on esityksessä kiinnitetty huomiota. Konkreettisesti henki-
löstön asema muutoksessa ratkeaa vasta niillä päätöksillä, joita tehdään uusittavan 
organisaation sisällä. Periaatteena tulee selvästi olla, ettei muutos saisi vaikuttaa 
kenenkään palkka- tai muihin etuihin negatiivisesti, vaikka tehtävät uusiu-tuvatkin. 
Erityisesti tulisi kiinnittää huomiota poliisipäälliköiden asemaan (90-50=40), koska 
monilta viedään reilun kymmenen vuoden aikana virka ja asema alta toiseen 
kertaan. Vapauttaminen tehtävistä yksityissektorilla toteutettujen mallien ja 
etuuksien mukaan tulisi ottaa suurempien ongelmien voittamiseksi vakavasti 
harkittavaksi järjestämällä ja takaamalla jo tässä kehitysvaiheessa aikaistettuja 
eläke-ratkaisuja tai esim. kolmen vuoden tukipaketteja jne. 
 
Suunniteltu nimitysmenettely valtakunnallisine viranhakuineen jos mikä on huonoa 
henkilöstöpolitiikkaa. Nimitysalueena tulisi olla maakunta-alue tai korkeintaan läänin 
alue. Nimityksen seurauksena tulevat matka-aika, matkakulut tai muutto-kulut tulisi 
selkeästi jo nyt määritellä asianmukaisesti korvattavaksi. Mitä kokeneempi 
virkamies on, sitä vaikeampaa hänen on perhe-, asunto-, elämäntilanteen jne. 
syiden takia lähteä hakemaan jotain vielä haastavampia tai toiseksi tai kolmanneksi 
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haastavampia tehtäviä valtakunnan mistä osasta tahansa. Suunniteltu 
nimityspolitiikka luo otollisen maaperän ikärasismille. 
 
Ammatillisia pätevyysvaatimuksia halutaan entisestään lieventää. Niinpä pappi tai 
muu korkeakoulunkin käynyt henkilö on muodollisesti pätevä poliisipäälliköksi, 
kunhan täyttää johtamiselle asetetut kriteerit. Nimittäjän vastuu korostuu entises-
tään, 

 
5) Uudistusesityksen menettelytavoista 

 
Lain valmistelu kiireellisine aikatauluineen ei anna kuvaa hyvästä hallintotavasta tai 
kuvaa henkeä aidosta kuulemisesta jo valmisteluvaiheessa. Henkilöstön olisi ollut 
erittäin tärkeää antaa valmistelussa oma näkemyksensä. Järjesteliäänhän 
henkilöstön asemaa jo toisen kerran 10 vuoden sisällä. Valtion henkiiöstöpoiiitti-
sissa toimintatavoissa on korostettu valtioyhteisön kokonaisvastuuta henkilöstös-
tään. Valtion henkilöstöön kohdistuvista toimintatavoista tulisi näkyä tuo henkilös-
töpolitiikka. Muutosten tulisi olla ennakoitavissa, suunniteltuja ja oikeudenmukaisia. 
Suunnittelun toteutuksessa ja erityisesti aikataulutuksessa tulisi käyttää hyväksi 
tietoja henkilöstön poistumasta. Henkilöstöpoliittisia ratkaisuvaihtoehtoja ai-
katauluineen tulisi jo tässä vaiheessa selventää. 

 
6) Muuta 

 

Kun nimismiesjärjestelmä lopetettiin, pehmennettiin sitä järjestämällä samat valtion 
palvelut yhden katon alle ja tiettyjä resursseja yhteisesti käytettäväksi. En-
simmäisen julkiset puheet ministeriöiden korkeitten virkamiesten suusta ilmaisivat 
silloisen kihlakuntauudistuksen olevan vain kokeilu. Niinpä sektoriministeriöt läh-
tivätkin kehittämään ohi eduskunnan tahdon organisaatioitaan omalla tavallaan ja 
omille teilleen tavoitteena täysi eriytyminen. Tässä on jo melkein onnistuttu. Poliisi 
jäi viimeiseksi kihlakuntalukoksi, mikä ei tietenkään ole enää eduskunnan tahdon 
mukaista. Mitäpä vuonna 2008 eduskunta tai sen hallintovaliokunta voi päättää 
kuin, että tilanne on ajautunut kihlakuntien osalta virtuaalimaailmaksi, vaikka 
korkein lainkirjoittaja onkin päättänyt aikanaan aivan muuta. Lainsäätäjä joutuu 
toteuttamaan sektoriministeriöiden ja niiden korkeiden virkamiesten jo toteuttaman 
tahdon. 
 
Kysymyshän on kokonaisvaltaisesti siitä, lähdetäänkö poliisia kehittämään suo-
malaisten kuntauudistajien opeilla ja arvoilla. Mitä enemmän isoissa yksiköissä on 
valtaa ja mammonaa, sitä määrätietoisemmin ajetaan pieniä poliisilaitoksia pois 
samasta ruokapöydästä. Vahvat haluavat kasvaa entistä vahvemmiksi ja kokevat, 
että ympäristön pikkulaitokset ovat niille vain kahleena jaloissa. Jos uusi suuri 
poliisilaitos päättää saneerata/lopettaa joitain palveluja, aloitetaanko saneeraus 
keskuspaikasta vai reuna-alueilta. Kokemus osoittaa, että kirves heilahtaa 
ensimmäisenä aina vallan uloimmilla kehillä eli siellä missä väkeä on vähiten ja 
vastustus sen vuoksi vähäisintä. Hurjimmilla ja utopistisimmilla opeilla Suomessa 
riittäisi pelkät maakuntakeskusten poliisilaitokset. 
 
Olisikin harkittava lainvalmistelutyön aloittamista kokonaan alusta kuulemalla 
kansalaisia ja henkilöstöä oikeasti ja aidosti. Nyt suunniteltu uudistus ei perustu 
eduskunnan kihlakunnanvirastoja koskevassa lausunnossa ilmaistuun tahtoon eikä 
aidosti ns. puitelakiin. Uudistustarve on nähtävissä tuotteeksi, jossa ei ole 
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huomioitu ristiriitoja puitelain, kihlakunnan, eduskunnan tahdon tai asiakaspalve-
lunkaan näkökulmasta. 
 
Toteuttamisajankohdaksi asioiden keskeneräisyys huomioiden tulisi vahvistaa ai-
kaisintaan vuosi 2010, jolloin myös kihlakuntien olemassaolon oikeutus voitaisiin 
kypsästi, kansalaisia ja henkilöstöä riittävästi arvostavalla tavalla toteuttaa. Näin 
saataisiin lisäaikaa kypsemmälle valmistelulle. Tätä tukevat seuraavat seikat. 

1. Eduskunta on virallisesti linjannut kihlakuntajärjestelmän arvioinnin vuodelle 
2008. 

2. Kihlakuntaorganisaation kehittäminen on kesken. 
3. Tuottavuusohjelma syö tosiasiallisia henkilöstöresursseja (Itä-Suomi 33 virkaa). 
4. Palvelurakennetta ja asiakaspalvelua ("heikkenemistä") ei ole kypsästi arvioitu. 
5. Henkilöstön aito kuuleminen järjestettävä 
6. alueiden kehittämislaki 37 §:n periaate: "Ennen kuin valtion viranomainen tekee 

sellaisen valtion paikallis- tai aluehallinnon toimielimiä, niiden toimialueita tai 
toimipaikkoja taikka kustakin toimipaikasta saatavia palveluja koskevan 
päätöksen, joka saattaa heikentää asiakaspalvelun saatavuutta, taikka tekee 
valtioneuvostolle aloitteen tällaisen päätöksen tekemiseksi, sen on pyydettävä 
lausunto kunnalta, jota asia koskee. Jos asia koskee kahta tai useampaa kun-
taa, lausunto on pyydettävä myös maakunnan liitolta". 

7. Kunta- ja palvelurakennetta koskeva selonteko tulisi yhdistää johdonmukaiseksi 
kokonaisuudeksi nyt käsittelyssä olevien esitysten kanssa. 

 
 
 
 

Pekka Nykänen 
poliisipäa&llikkö/kihlakunnannimismies 
Varkauden seudun kihlakunnan poliisilaitos 
Piroankatu 2, 78200 Varkaus 
(071) 8755820, ma 0408672220, fax. (071) 8755858 
pekka.nykanen@poliisi. f i 



 

 

ITÄ-SUOMEN LÄÄNI 
KIHLAKUNNAT 

  

1. MIKKELIN 6. KITEEN 
2. PIEKSÄMÄEN 7. ILOMANTSIN 
3. JUVAN 8. JOENSUUN 
4. VARKAUDEN 

SEUDUN 
9. SISÄ-SAVON 

5. SAVONLINNAN 10. KUOPION 
SEUDUN 

11. KOILLIS-
SAVON 
12. NURMEKSEN 
13. LIEKSAN 
14. YLÄ-SAVON 



 

 

! Maakuntahallitus patistaa | 
poliisia neuvottelupöytään 
f   IISALMI 

Jussi 
Kesonen 

Pohjois-Savon maakuntahalli-
tuksen mielestä Ylä-Savon 
kihlakunnan poliisilaitoksen 
on jatkettava kuntien kanssa 
yksityiskohtaisia neuvotteluja 
yhteispalvelupisteiden perus-
tamisesta ja poliisin resurssien 
keskittämisestä Iisalmeen. 

Kaiken kaikkiaan maakun-
tahallitus katsoo, että palvelut on 
säilytettävä kaikissa alueen 
kunnissa ja kaupungeissa. Poliisin 
näkyvä partiointi tulee jatkua 
Kiuruvedellä, Lapinlahdella ja 
Pielavedellä 
poliisin resurssien keskittämisestä 
huolimatta. 

Edelleen maakuntahallitus 
korostaa, että perustettavat 
yhteispalvelupisteet Kiuruvedelle, 
Pielavedelle ja Lapinlahdelle on 
tehtävä mahdollisimman 
toimiviksi. 

Niistä tulee saada tarvittavat 
lupapalvelut Myös sähköisen 
asioinnin mahdollisuus on 
taattava. 

Ylä-Savon kihlakunnan 
poliisilaitos pyysi hallituksen 
kannanottoa suunnitelmilleen 

siirtää toimistohenkilöstön ja 
poliisien virkapaikat Iisal-
meen. 



 

 

Poliisipäällikkö Tapio Saarni Lappeenrannan 
kihlakunnan poliisilaitos 

23.10.2006 
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HALLITUKSEN ESITYS LAIKSI POLIISIN HALLINNOSTA ANNETUN LAIN 
MUUTTAMISESTA JA ERÄIKSI SIIHEN LIITTYVIKSI LAEIKSI 

 
 

Poliisin toimialueiden suurentaminen 
 
Esitykseen sisältyy mahdollisuus laajentaa poliisilaitoksen toimialuetta. 
Tämä on keskeinen ja tärkeä kysymys paikallispoliisin hallintorakenteen, 
johtamisjärjestelmän ja yhteistoimintajärjestelyjen kehittämisessä. Erittäin 
merkittävä se on poliisipäällikön osalta ja vaikutukset ulottuvat koko 
poliisilaitoksen henkilöstöön. Henkilöstönäkökulman huomioiminen tulee 
olla keskeisellä sijalla muodostettaessa uusia poliisilaitoksia ja huomioida 
muutoksen vaikutus työhyvinvointiin. 
 
Tavoite järjestää paikallispoliisin toiminta rakenteeltaan johtamisen ja 
vastuiden kannalta niin selkeäksi kuin mahdollista on kannatettava. Nyt ja 
erityisesti tulevaisuudessa riittävän itsenäiseen toimintaan pystyvät vain 
voimavaroiltaan suuret poliisilaitokset. Asiaa on tästä näkökulmasta 
avoimesti ja yhteisymmärryksessä tarkasteltu Kaakkois-Suomen 
poliisipäälliköiden kesken ja näkemys muutoksen tarpeellisuudesta on 
yhteinen. Paikallispoliisin organisaatiota on kehitettävä vastaamaan tuleviin 
toimintaympäristömuutoksiin ja poliisipalvelujen tarpeeseen. Tässä on 
nähtävä pitkälle tulevaisuuteen ja tehtävä ratkaisut niistä lähtökohdista. 
 
Tulevista poliisialueista on esitetty jo pitkään erilaisia arvioita. Tiedossa on, 
että lukumäärä tulee vähenemään nykyisestä oleellisesti, mahdollisesti 
kolmannekseen tai sen alle. Määrää ovat lääninhallitukset arvioineet muun 
muassa seuraavasti: poliisilaitoksia Oulun läänissä olisi nykyistä 
huomattavasti vähemmän, Itä-Suomen läänissä 5-7, Länsi-Suomen läänissä 
6-7 (SM:n julkaisu 39/2006, Harvaan asuttujen alueiden 
turvallisuuspalvelut). Poliisilaitosten lukumäärästä tekee esityksen 
sisäasiainministerin 18.8.2006 asettama poliisin hallintorakenteen 
kehittämistyöryhmä. 
 

Uudet poliisialueet eivät saa olla liian suuret ja niitä muodostettaessa 
keskeisenä lähtökohtana on oltava poliisipalvelujen kysyntä. Kaakkois-
Suomessa   (Etelä-Karjalan   ja   Kymenlaakson   maakunnat,   viisi 

kihlakuntaa, entinen Kymen lääni) poliisipäälliköt ovat yhdessä 
valmistautuneet suurempiin toimialueisiin. Yhteisen näkemyksen mukaan 
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alueelle olisi perusteltua muodostaa maakunnalliset poliisilaitokset, joista 
Etelä-Karjala käsittäisi kaksi ja Kymenlaakso kolme nykyistä kihlakuntaa. 
Näin muodostuvat poliisilaitokset olisivat riittävän suuret 
henkilöstömäärältään ja toimialueet yhtenäisyydeltään, kooltaan ja 
asukasmäärältään sopivia. Kaakkois-Suomi yhtenä alueena olisi liian suuri ja 
muodostuisi useista erillisistä talousalueista. 
 
Kaakkois-Suomessa suuremmat poliisialueet eivät poliisipäälliköiden arvion 
mukaan merkitse poliisipalvelujen heikkenemistä, vaan hallintorakenteen 
muutosta ja johtamisjärjestelyjen kehittämistä, joka pitkällä aika välillä on 
yhä tarpeellisempi. 
 
 

Yhteistoiminta 
 

Yhteistoimintajärjestelyin on kehitetty ja tehostettu paikallispoliisin 
toimintaa. Perinteistä yhteistoimintaa kattavammin Kaakkois-Suomessa on 
poliisin läänijohdon päätöksin järjestetty alueellisesti mm. 
talousrikostutkinta, järjestäytyneen rikollisuuden torjunta ja tekninen 
rikostutkinta tavalla, jossa yksi poliisilaitos vastaa usean kihlakunnan 
muodostamalla poliisialueella toiminnosta. Sijoittamalla toiminnan 
johtaminen, henkilöstö ja määrärahat yhteen poliisilaitokseen päällekkäinen 
valta ja vastuu on pyritty karsimaan. 
 
Kuvatulla tavalla järjestetyistä toiminnoista kokemukset ovat hyvät, mutta 
toisaalta on todettu, ettei paikallispoliisin toiminta laajemmin ole järkevää 
organisoida yhteistoimintajärjestelyin, vaan suuremmat toimialueet ovat 
tarkoituksenmukaisia ja niihin tulisi siirtyä ilman yhteistoiminta] 
ärjestelyiden välivaihetta. Suuremmissa poliisilaitoksissa voidaan harkita 
myös joidenkin nykyisten yhteistoimintajärjestelyiden purkamista. 
 
 

Kihlakunnan poliisilaitos (esim. 1 §, 5 §, 6 §, 8 §) 
 
Lakiehdotuksessa paikallispoliisin yksiköstä käytetään nimeä kihlakunnan 
poliisilaitos ja todetaan sen toimialueen voivan muodostua useasta 
kihlakunnasta. Joissakin osissa maata järkevä toimialue saattaisi edellyttää 
kihlakuntien lisäksi vielä osan jostakin kihlakunnasta. Tämä tarve ja 
mahdollisuus tulisi selvittää ja lakiin tarvittaessa kirjoittaa. Jatkossa ei ole 
enää perusteltua liittää poliisilaitoksen nimeen sen sijoituspaikan 
kihlakuntaa, koska tällainen nimi ei kuvaisi oikein sen toimialuetta. 
 
Tältä osin esitän harkittavaksi voisiko lakitekstissä poliisilaitoksen nimeen 
vaikuttaen todeta vain "poliisilaitos, jonka toimialueena on...". Tällöin 
kihlakunta sanaa ei tarvitsisi enää liittää poliisilaitoksen nimeen eikä se 
osoittaisi vain osaan poliisilaitoksen toimialuetta. Tällöin voisi olla 
esimerkiksi Etelä-Karjalan poliisilaitos toimialueena Imatran ja 
Lappeenrannan kihlakunnat. 
 

Lain voimaantulo 
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Vuoden 1996 kihlakuntauudistuksesta lähtien monissa poliisilaitoksissa on 
koettu elettävän välivaihetta kohti suurempia yksiköitä. Henkilöstöä rasittaa 
pohdinta tulevaisuudesta ja sen vaikutuksista omaan asemaan ja tehtäviin. 
Poliisipäälliköiden ja apulaispoliisipäälliköiden virat ovat täyttökiellossa. 
Yhä suuremmaksi tulee tarve jättää vakinaisesti täyttämättä muitakin 
päällystö virkoja ja näin turvata mahdollisuus järkevästi toteuttaa uusi 
poliisilaitosorganisaatio, sen henkilöstörakenne ja virkojen sijoittaminen. 
 
Paikallispoliisin toimialueita ei tulisi muodostaa liian suuriksi, mutta päätös 
asiassa tulisi olla niin vakuuttava, ettei sen jälkeen tule enää välivaihetta, 
jossa tilanteeseen odotetaan tai pelätään korjauksia lähitulevaisuudessa. Laki 
olisi perusteltua saada suunnitellussa aitataulussa voimaan, jonka jälkeen 
voidaan päättää uudet poliisialueet ja vahvistaa se tavoitetila, johon asiassa 
pyritään. Tämän jälkeen tulisi varata riittävä aikataulu tuohon tavoitteen 
toteuttamiseksi. 
 
Totean vielä, että muutoksessa poliisipäälliköiden osalta on tärkeää turvata 
nykyisen palvelussuhteen ehdot sekä huolehtia niiden osalta, joita ei nimitetä 
uuteen poliisipäällikön virkaan, mahdollisuus sijoittua nykyistä vastaavaan 
poliisihallinnon virkaan työssäkäyntialueellaan. 
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Eduskunnan hallintovaliokunnalle 
 

Lausunnon antaja Närpiön kihlakunnan poliisilaitoksen poliisipäällikkö Bo-Erik Hanses Pvm 
2006-10-23 
 
Organisaatiouudistusesityksestä yleensä 
Koska voimme lähteä siitä, ettei keskushallinto esityksellään tavoittele oikeusvaltion alasajoa eikä 
oikeusvarmuuden kaventamista, niin esitys lienee tehty hyvässä uskossa. Se on looginen jatko 
kihlakuntauudistukseen ja perustuslakiuudistukseen, joiden seurauksena on ollut, että keskushallinto on 
vahvistunut, ja valtionhallinto on muuttunut enemmän ministeriönpainotteiseksi. Tämä on tarkoittanut, 
että kehittämispäätökset tehdään nykyään kaukana kentältä. Tämä tarkoittaa vastaisuudessa, että poliisin 
tehtävien organisointi ja tehtävien priorisoinnit siirtyvät lähiyhteiskunnalta pois valtiokoneistolle. Poliisi 
kehittyy valtion poliisiksi, eikä pysy yhteiskunnan poliisina. Organisaatiouudistus on mielestäni tarpeen 
mutta poliisi tulisi pysyä vahvasti yhteiskunnan poliisina. Poliisin valtuutus tulee yhteiskunnalta. 
Esityksessä on piirteitä, jotka johtavat toiseen suuntaan. 
 

Tuottavuusvaatimuksiin vastaaminen poliisissa tarkoittaa poliisihenkilöstön vähenemistä. 
Hallintouudistuksesta ei todennäköisesti synny positiivisia taloudellisuus- tai tuottavuusvaikutuksia, 
mutta se keskustelu on muutenkin hyödytön. Kukaan ei ole vielä tehnyt vertailuja vanhan ja nykyisen 
organisaatiomallin välillä, koska paluu vanhaan ei ole koskaan vaihtoehto, ja koska tulos voi olla 
yllättävä ja keskusteluun altis. Uuden yksikön tulos ei ole eikä voi olla verrattavissa vanhaan; pienten 
piirien tilastollinen rikollisuus on sen verran pieni, että vaikutus suuren yhdistetyn piirin tilastoon jää 
pieneksi.   Tuottavuusohjelma ja hallintouudistus yhdessä tarkoittavat keskushallinnon määräyksestä 
toimivia isoja organisaatioita ja vähemmän poliiseja. Kun vastaisuudessa poliiseja lisätään, 
keskittäminen tiivistyy. Suorittavan tason ja johdon välinen kuilu syvenee. 
Järjen käyttö oikeudenmukaisuuden arvioinnissa korvataan kaavamaisella ajattelutavalla. 
 
Esitutkintapöytäkirjojen tuotanto siirtyisi rikostutkinnan keskittämisen tuloksena suurkaupunkeihin, 
jolloin syyttäjät, käräjäpaikat ja asianajajatkin siirtyvät suurkaupunkeihin. Työpaikat keskitetään ja 
oikeudenhoito urbanisoituu ja etääntyy edelleen. 
 
Rikostutkinnan keskittämisen myötä suurten keskuksien ulkopuolella asuvien kansalaisten oikeusturva 
vähenee, varsinkin massarikosten osalta. Näiden ihmisten arkeen kuuluu tänään poikkiyhteiskunnallinen 
sosiaalinen ulottuvuus ja näin ollen heidän tietonsa turvattomuudesta on välitön, ja poliisi on voinut 
vaikuttaa turvattomuuteen tekemällä työtä. Urbaani-ihminen kokee taas turvattomuutta median 
välityksellä. Tähän turvattomuuteen voi vaikuttaa tavallaan ainoastaan välillisesti. Tämä on lähtökohta. 
Esityksessä väitetään, että "pienissä yksiköissä, joita nykyisten kihlakuntien kokoiset poliisilaitoksen 
useimmiten ovat, ei ..asiantuntemuksen tai syvällisyyden kehittäminen ja ylläpitäminen ole mahdollista." 
Tämä ei pidä paikkansa. Laitoksessa, jossa johto tuntee alaisiaan, hyödynnetään tehokkaasti 
lahjakkuudesta. 
 

Kielikysymys 
Perustuslaissa ei enää säädetä nimenomaan piirien kielisuhteista eikä tavoitellusta viraston 
yksikielisyydestä. Ruotsinkielisen viraston olemassaolo perustui vanhan hallitusmuodon säännökseen. 
Nykyinen perustuslaki on kuitenkin tulkittava niin, että virastot, jotka toimivat motsinkielisissä 
paikkakunnissa tulisivat toimia ruotsinkielellä täydellisesti, ja hän on todennut, että tätä asiaa ei ollut 
tarkoitus muuttaa perustuslakiuudistuksessa (Prof. Kaarlo Tuori). 
Esitys vaikuttaa erityisesti ruotsinkieliseen väestön oikeusturvaan, koska se ruotsinkielinen väestönosa, 
joka todella tarvitsevat ruotsinkielisiä virastoja asuvat pienissä kihlakunnissa; johdan itse laitosta 



 

 

Pohjanmaalla, jonka piirin enemmistö puhuu ruotsin kieltä, lisäksi piiriin kuuluu Närpiön kaupunki, joka 
on yksikielinen. Johtamani poliisipiirin virastokieli on ruotsi. Viraston kieli muuttuu todennäköisesti 
piirikoon muuttuessa maakuntaa suuremmaksi, kun pienempi piirikoko on järjetön. Suomenkielinen piiri 
Kyrönmaa muuttuu silloin kaksikielisiksi, jolloin esim. virkojen pätevyysvaatimukset muuttuvat. 
 
Poliisipäälliköiden nimittämismenettelystä. 
Karski keskushallintomme tavoittelee nopeaa muutosta ja haluaa kenties luoda pelkoa, mikä tosin voi 
olla tehokasta. Ehdotus, että poliisipäällikön viran täyttäminen ensi kertaa tapahtuisi sitä haettavaksi 
julistamatta, ei ole kuitenkaan asiallinen. 
En ymmärrä kuinka virkamies tänään voi toimia puolueettomana ja käyttää mahdollisimman itsenäistä 
päätösvaltaa oikeudenmukaisella tavalla, kun hän samalla tavoittelee suosiota. On kuitenkin täysin 
mahdollista, että esityksen laatijat ovat unohtaneet keskeisiä oikeusperiaatteita etsiessään nopeaa 
kuntaongelmahulinoinnin varjossa tapahtuvaa ratkaisua poliisiongelmaan. Sisäinen haku tai virkojen 
julistaminen haettaviksi olisi asiallisempi ja enemmän luottamusta herättävä menetelmä kuin feodaalinen 
läänittäminen hyvälle veljelle. On kuitenkin kysymys nimittämisestä virkoihin, joiden haltijat vastaavat 
perusoikeuksien turvaamisesta ja samojen oikeuksien laillisesta rikkomisesta pakkokeinoilla. 
 
Menettelytavat ja kiire viittaavat siihen, että laatija käsittää valtiota elimeksi. Mikäli valtio on elin, se 
antaa hoitajalleen mahdollisuuden omata yhä enemmän auktoriteettia. Oli tahtotilan sisältö mikä tahansa, 
niin tämä käsitys hallinnosta johtaa yhtenäisyyden tavoitteluun kohtuuden kustannuksella. Se on 
tavallaan pluralistisen näkökannan vastakohta, ja sitä tukee nykyaikainen tehokkuusvaatimus. Mutta 
tämä toimintatapa ei voi olla legitiimi; absoluuttinen auktoriteetti ei voi olla legitiimi: legitimiteetti ei 
synny auktoriteetin alkuperästä eikä tulostavoitteista vaan siitä, millä tavalla valta 
js.ajLt-i.aaii. 

 
Poliisin organisaation kehittäminen on tarpeen. Paikalliset päälliköt, jotka toimivat paikallisessa 
kontekstissa, ovat siinä avainasemassa, koska he joko tuntevat kenttää tai sitten toimivat kentän ja 
ylimmän johdon välissä "katalysaattoreina". Yhteiskunta on nykyään pluralistinen tai kehittyy siihen 
suuntaan. Suomalaisen filosofin Eino Kailan mukaan kasvu, eteneminen ja objektiivisuus kulkevat käsi 
kädessä. Keino kääntää kehitystä positiiviseen ja objektiiviseen suuntaan löytyy yksilön johtamisessa ja 
vapaudessa. Tämä ei tulisi tapahtua hätäisesti vaan harkiten. Uutta organisaatiota on rakennettava, sitä ei 
voida määrätä nopeasti uuteen organisaatioympäristöön. Kiirettä ei ole, ei poliisi ole luottamuskriisissä. 
Tärkein asia yksilön johtamisessa on hänen valitseminen tehtävään, ja sen valinnan vaikutus toisiin, 
kautta linjan kentältä ylimpään johtoon - pääasia ei ole hyvä päämäärä vaan hyvin tehty matka, hyvin 
käytetty valta. 
ANTTI RANTAKOKKO KAUHAJOEN 
KAUPUNGINJOHTAJA 
 

EDUSKUNNAN HALLINTOVALIOKUNTA 

Viite Hallituksen esitys HE 72/2006 vp ja HE 74/2006 vp 

Asia Lausunto poliisin hallintolain muutosesitykseen 
 
 

Pyydettynä lausuntona esitän kunnioittavasti seuraavaa: 
 

Esityksessä todetaan mm: 

http://js.ajlt-i.aaii/


 

 

• Valtion palvelujen saatavuus turvataan kaikilla seuduilla kehittämällä valtion alue-ja 
paikallishallinnon palvelutuotantoa ja säilyttämällä paikallishallinnon toimipaik-kaverkko 
riittävän kattavana. 

• Paikallispoliisin piirijakoa uudistetaan ja yhteistoiminta-alueita laajennetaan tavoitteena 
kihlakuntien rajat ylittävä täydellinen yhteistoiminta. Rakenteellisten uudistusten tavoitteena on 
myös erikoisosaamisen tehostaminen ja partiotoiminnan lisääminen. Uudistukset toteutetaan 
siten, että poliisin palvelut voidaan turvata tasapuolisesti läheisyysperiaatetta noudattaen. 

 
 

Mahdollisen kihlakuntauudistuksen / poliisipiirijaotuksen muutosten vaikutus poliisitoimintaan, 
palvelutasoon ja aluekehitykseen 
 

Vuodenl996 kihlakuntauudistuksen yhteydessä poliisimiehiä ja muuta henkilöstöä keskitettiin lähes 
kaikkialla nykyisten poliisilaitosten sijaintipaikkakunnille. Mahdollinen uusi muutos kihlakunta- tai 
poliisipiiri]aotuksessa aiheuttaisi samat seuraamukset; rahat, resurssit ja päätöksenteko siirtyvät suuriin 
kaupunkikeskuksiin. 
 

Yhteistoiminta ja virkajärjestelyt poliisilaitoksien sisällä tapahtuvat uudistuksen myötä helposti 
viranhaltijapäätöksenä ja mahdollistavat siirrot keskuspaikkaan, minkä vuoksi paikallisten yksiköiden 
säilymistä ei voida taata. Tällä siirtymällä on myös aluepoliittista merkitystä ja seuraamuksena voi olla 
valtion paikallishallinnon palvelupisteiden vähittäinen siirtymä seutukunnista maakuntakeskuksiin. 
Keskittämisen ääripäänä näen siirtymisen hä-lytysaluejaon mukaisesti 15 aluekeskukseen, ei edes 
maakuntapohja. 
 

Poliisipiirijaotuksen uudelleen järjestelyn myötä voisi seurata käräjäoikeus, oikeusapu, Kela, 
työvoimatoimisto ja verotoimisto, mikäli uudistettu kihlakuntajako toimii valtion paikallishallinnon 
toimialueena. Valtionhallinnossa on ainakin tähän asti pyritty noudattamaan kihlakuntajakoa. 
 

Kihlakuntajaon muuttaminen kihlakuntia yhdistämällä ja kihlakuntavirastoja lakkauttamalla saattaa 
aiheuttaa myös edellä mainittujen virastojen lakkauttamisen. Kuntiin jäisi todennäköisesti näiden 
laitosten palvelupisteet, mutta virastojen johto ja suuri osa henkilökunnasta perheineen siirtyisi uuteen 
viraston keskuspaikkaan, ainakin uusien vakanssien tai virantäytön yhteydessä. Tämän mukana 
näivettyisivät yhä nopeammin myös kaupan ja kunnalliset palvelut. Tämän muutoksen analogia löytyy 
edellisen v. 1996 kihlakuntauudistuksen yhteydestä. Tämä muutos aiheutti myös kuntien välisiä 
jännitteitä, jotka näkyvät yhteistyöhaluttomuutena seudun keskuspaikkakuntaan nähden. Tämän olen 
omakohtaisesti kokenut edellisessä työpaikassani Jalasjärvellä. 
 
 

Jos poliisipiirijaotusta muutetaan, on todennäköistä, että poliisipartioita keskitetään suuriin taajamiin. 
Säästösyistä pyrittäisiin todennäköisesti vähentämään painopisteaikojen (yö - ja viikonloppu) 
hälytyspartioiden kokonaismäärää uusilta laajoilta alueilta. Näin turvattomuuden tunne lisääntyy, kun 
kotipaikalta ei löydy itsenäistä poliisiyksikköä. Paikallistuntemus ja kosketus alueen ihmisiin katoavat. 
Kansalaisten arjen turvaaminen vaatii poliisin näkyvyyttä katukuvassa ja poliisin välitöntä saatavuutta 
myös muualla kuin suurkaupungeissa. 
 

Vuoden 1996 kihlakuntauudistuksesta saadut kokemukset osoittavat, että poliisin toimintaa keskitetään 
kihlakunnan keskuspaikkaan ja reuna-alueet jäävät huonommalle hoidolle. Tästä voin mainita 
esimerkkinä edellisestä toimipaikastani Jalasjärven kunnasta saadut kokemukset. Poliisin partiotoiminta 
keskitettiin Seinäjoelle, uudet vakanssit siirtyivät Seinäjoelle ja poliisin välitön saatavuus heikkeni. Tämä 



 

 

näkyy turvattomuutena, rikosten lisääntymisenä, liikennekurin höllentymisenä ja omatoimisen valvonnan 
lisäyksenä (poliisin tilalla yksityisten vartioliikkeiden palvelut). Onko meidän maaseutupaikkakuntien 
turvallisuuden takaamiseksi otettava omat turvallisuuspalvelut naapurimaiden tapaan? Yksi Suomen 
vahvuuksista kansalaisten kannalta on perusturvallisuus ja sitä ei ole syytä poliisihallinnon uudistuksilla 
vaarantaa. 
 

Sisäasiainministeriön mukaan ei vielä ole olemassa suunnitelmia mahdollisten uusien poliisilaitosten tai 
yhteistoiminta-alueiden määrästä. Asiaan tullaan palaamaan vasta sitten, jos eduskunta hyväksyy poliisin 
hallintolain muutosesityksen. Tuntuu oudolta, että eduskunnan pitäisi hyväksyä laki, joka voi mullistaa 
poliisitoiminnan täydellisesti, mutta jonka käytännön toteutusta ei ole edes aloitettu hahmottelemaan. 
 

Nykyinen vapaaehtoinen poliisilaitosten välinen yhteistyö on saamieni tietojen mukaan-toiminut hyvin ja 
joustavasti. Ehdotetun kaltainen muutos toisi ainoastaan marginaalisen säästön, jos lopulta sitäkään, 
samalla kun palvelujen saatavuus ja turvallisuus keskuspaikkojen ulkopuolella heikkenisi olennaisesti. 
Edellellä esitettyihin seikkoihin vedoten on syytä harkita tarkkaan, kannattaako poliisihallintolain 
muutosta viedä läpi esitetyssä muodossa ja aikataulussa. Vähin, mitä uudistusesityksessä on syytä 
tarkistaa, että tulevaa aluejakoa koskevat päätökset tulisi tehdä poliittisesti vastuussa oleva 
päätöksentekotaho, eikä poliisin virkamiesjohto. 
OPETUSMINISTERIÖ HE 72/2006 vp 

Koulutus- ja tiedepolitiikan osasto 
Vanhempi hallitussihteeri Maiju 
Tuominen 
 
 
 
 

Viite Hallintovaliokunnan kokous 25.10.2006 klo 12.30 
 
Asia Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi poliisin hallinnosta annetun lain muuttamisesta 

ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi 
 
 
 
 

Opetusministeriö on tutustunut erityisesti hallituksen esityksen poliisikoulutukseen 
liittyviin säännösehdotuksiin. Opetusministeriö toteaa, ettei sillä ole huomautettavaa asian 
johdosta. 

Antti Rantakokko 
kaupunginjohtaja 
Kauhajoen kaupunki 
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ARPAJAIS- JA ASEHALLINTOYKSIKÖN LAUSUNTO 
 
 
 

Tehtävien siirto poliisin tekniikkakeskukselle. 
 

Arpajais- ja asehallintoyksikön asehallinnon tehtävien siirto poliisin 
tekniikkakeskukselle pohjautuu selvitysmies Janne Kerkelän laatimaan raportin 
vaihtoehtoon 2. Kun vaihtoehto 1, joka olisi merkinnyt nykyisin alle 30 henkilön 
suuruisen keskusviraston (Poliisin hallintokeskusmalli) perustamista, on todettu 
hallituksen esityksen perusteluissa liian pienenä toteuttamiskelvottomaksi, ei 
arpajais- ja asehallintoyksiköllä ole huomautettavaa perusratkaisuun. 

 
Toimivallanjako ministeriön ja Poliisin tekniikkakeskuksen kesken 

 
Ehdotetussa ampuma-aselain 115 §:ssä todetaan, että yleinen valvonta ja ohjaus 
kuuluisivat sisäasiainministeriölle. Lisäksi siinä todetaan, että valtakunnallinen 
valvonta ja ohjaus kuuluisivat Poliisin tekniikkakeskukselle. Nykyisin arpajais- 
ja asehallintoyksikkö on vastannut kaikista sisäasiainministeriölle kuuluvista 
ampuma-aseisiin liittyvistä tehtävistä siten, että sen vastuulla on ollut kansallisen 
aselainsäädännön valmisteluja suunnittelu. Yksikkö on vastannut aseisiin 
liittyvistä kansainvälisistä tehtävistä kokonaan lukuun ottamatta asedirektiivin 
91/477/ETY muutosehdotuksen käsittelyä neuvoston työryhmässä. Tähän työhön 
se on osallistunut ainoastaan osittain. Ottaen huomioon ehdotettu 115 §:n muutos 
ja se, että hallituksen esityksestä ei ilmene, että sisäasiaiimiinisteriöön oltaisiin 
resursoimassa aseasioihin keskittyvää virkamiestä, siirtyvät arpajais- ja 
asehallintoyksikön käsityksen mukaan sen tehtävät käytännössä 
kokonaisuudessaan poliisin tekniikkakeskukselle. Tämä mahdollistaa sen, että 
poliisin tekniikkakeskuksella säilyy tehtävien laaja-alaisuuden mahdollistamat 
synergiaedut ja sillä on edelleen hyvät mahdollisuudet ohjata aseasioita ja 
osallistua sidosryhmäyhteistyöhön. 
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Toimivallan jakautuminen Poliisin tekniikkakeskuksen sisällä 
 
Poliisin tekniikkakeskukselle tulisi hyvin erityyppisiä tehtäviä. Se toimisi 
toisaalta poliisihallinnon hankintaorganisaationa, muille viranomaisille ja eräille 
yksityisille turvavälineistöä hankkivana organisaationa, ampuma-aseisiin ja 
yksityiseen turva-alaan liittyvänä ohjaus- valvonta ja lupaviranomaisena sekä 
ampuma-aseiden käyttöturvallisuutta tarkastavana viranomaisena. Poliisin 
tekmikkakeskus tarjoaisi palveluja myös poliisihallinnon ulkopuolisille 
viranomaisille ja eräissä tapauksissa myös yksityisille tahoille. Tällöin se 
kilpailisi yksityisten ase-elinkeinonharjoittajien kanssa. Kun se toisaalta olisi 
sekä lupaviranomainen, joka antaisi yksityisten ase-elinkeinonharjoittajien ase-
elinkeinoluvat sekä kaupalliseen tuontiin, vientiin, siirtoon ja kauttakuljetukseen 
liittyvät luvat, että ampuma-aseiden ja patruunoiden käyttöturvallisuuden 
tarkastava viranomainen, syntyisi jääviysongelma. Poliisin tekniikkakeskuksen 
päällikkö olisi kilpaillessaan ase-elinkeinonharjoittajien kanssa pysyvästi jäävi 
ratkaisemaan näitä koskevia lupa- ja tarkastusasioita. Arpajais- ja 
asehallintoyksikkö katsoo perustuslakivaliokunnan lausuntoon viitaten, että 
jääviysongelma tulee poistaa vähintään työjärjestystasolla. 

 
 

Henkilöstön asema 
 
Esityksen mukaan kaikki arpajais- ja asehallintoyksikön asehallinnon 
virkamiehet siirtyisivät Poliisin tekniikkakeskuksen henkilöstöksi. Siitä 
huolimatta, että Poliisin tekniikkakeskus alueellistetaan Kuusankoskelle, 
säilyisivät asehallinnon työpaikat edelleen Riihimäellä, jossa tehtäviä 
hoidettaisiin yhdessä toisen samankaltaisia valvontatehtäviä hoitavan orgaanin, 
sisäasiainministeriön arpajaishallinnon kanssa. Poliisin tekniikkakeskukseen 
siirrettävien virkojen virantoimituspaikkojen säilyminen Riihimäellä onkin 
työntekijöiden kannalta välttämätöntä. 
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LAUSUNTO, HE 72/2006 vp 
 
 
 
 
 
 
 

Eduskunnan hallintovaliokunta on pyytänyt kokoukseensa 25.10.2006 Poliisiamrnattikorkeakoulun 

asiantuntijaa kuultavaksi hallituksen esityksestä Eduskunnalle laiksi poliisin hallinnosta annetun lain 

muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 72/2006 vp). Poliisiammattikorkeakouiu lausuu 

kunnioittaen asiasta seuraavan. 
 

Poliisiammattikorkeakouiu ottaa lausunnossaan kantaa vain kyseisessä hallituksen esityksessä 

esitettyyn poliisioppilaitosten yhdistämistä koskevaan asiakohtaan. 
 

Sisäasiainministeriön tekemät päätökset Poliisiamrnattikorkeakoulun alueellistamisesta (28.8.2003) ja 

poliisioppilaitosten yhdistämisestä (22.4.2004) edellyttävät hallituksen esityksen mukaista muutosta 

poliisin oppilaitosrakenteeseen. 
 

Poliisiammattikorkeakouiu on ollut mukana alueellistamisen ja oppilaitosten yhdistämisen 

edellyttämässä valmistelussa myös tämän hallituksen esityksen sisällön osalta. 
 

Varmistelussa uuden Poliisialan koulutus- ja kehittämiskeskuksen organisaatio on tällä hetkellä kuvattu 

seuraavaan tapaan: 
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Poliisimuseo -
Intendentti 

Talousyksikkö 
»Talouspäällikkö 

tj Tietohallintoyksikkö (ICT) 
•Tietohallintopäällikkö 

Kirjasto-ja tietopalvelu • 
Tietopalvelupäällikkö 

Opintopatvelut 
Ylitarkastaja 

Hankkeen (alueellistaminen & oppilaitosten yhdistäminen) valmistelun kannalta on erittäin 

merkittävää, että hallituksen esitys kyettäisiin poliisioppilaitoksia koskevilta osin käsittelemään 

meneillään olevan istuntokauden aikana. 
 

Hallituksen esityksessä mainitaan, että Poliisiammattikorkeakoulun ja Poliisikoulun henkilöstö ja virat 

siirretään lain tullessa voimaan Poliisialan koulutus- ja kehittämiskeskukseen. Virat voidaan 

ensimmäisellä kerralla täyttää niitä haettavaksi julistamatta, jos virkaan nimitetään 

Poliisiammattikorkeakoulun tai Poliisikoulun palveluksessa oleva virkamies. Näiden lauseiden 

kohdalla olisi hyvä tarkentaa, koskeeko siirto- ja nimitysoikeus virkaan toistaiseksi nimitettyjä, virkaan 

määräaikaisesti nimitettyjä ja määräaikaiseen virkasuhteeseen nimitettyjä henkilöitä. 
 
 

Poliisiammattikorkeakoulussa 24.10.2006 
 
 
 

Petri Alkiora 

Koulutuspäällikkö 

 
Poliisikoulu LAUSUNTO 1(2) 

 

Tutkimus- ja kehittämisos. g 
- Tutkimusjohtaja 
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' Rekrytointi ja valinnat "   '----— Viestintä        1  

- Ylitarkastaja   s »I I  

- Tiedottaja            J 
    *:=        A 

^      Johtaja      j -   - '•  .       r 

Hallinto-osasto 
' Hallintojohtaja 

Poliisialan koulutus- ja 
kehittämiskeskus 2008 

Koulutusosasto 
- Koulutusjohtaja 

^Tutkimustiimit • 
Tiiminvetäjät 

Hallinto- / Henkilöstöyksikkö 
•Henkilöstöpäällikkö 
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Eduskunnan hallintovaliokunnalle 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LAUSUNTO HALLITUKSEN ESITYKSESTÄ EDUSKUNNALLE (HE 72/2006 vp.) LAIKSI POLIISIN 
HALLINNOSTA ANNETUN LAIN MUUTTAMISESTA JA ERÄIKSI SIIHEN LIITTYVIKSI LAEIKSI 

 
Eduskunnan hallintovaliokunta on pyytänyt kokoukseensa 25.10.2006 
Poliisikoulun asiantuntijaa kuultavaksi hallituksen esityksestä 
eduskunnalle laiksi poliisin hallinnosta annetun lain muuttamisesta ja 
eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. Poliisikoulu esittää lausuntonaan 
kunnioittavasti seuraavaa: 
 
Poliisikoulu ottaa lausunnossaan kantaa vain hallituksen esityksen 
Poliisiammattikorkeakoulun ja Poliisikoulun yhdistämistä koskeviin 
kohtiin. 
 
Sisäasiainministeriö on elokuussa 2003 päättänyt Espoossa sijaitsevan 
Poliisiammattikorkeakoulun siirtämisestä Tampereelle Poliisikoulun 
yhteyteen. Sisäasiainministeriö on huhtikuussa 2004 täsmentänyt 
päätöstään siten, että Poliisiammattikorkeakoulusta ja Poliisikoulusta 
muodostetaan yksi oppilaitoskokonaisuus. Hallituksen esityksessä 
ehdotetut muutokset poliisin hallinnosta annetun lain 1 §:n 3 momenttiin 
ja 12 §:ään ovat välttämättömiä Poliisiammattikorkeakoulun ja 
Poliisikoulun yhdistämiseksi uudeksi Poliisialan koulutus- ja 
kehittämiskeskukseksi. 
 
Poliisiammattikorkeakoulu ja Poliisikoulu ovat yhdessä suunnitelleet 
uuden oppilaitoksen organisaatiota ja toimintoja, mutta oppilaitosten 
yhdistymisen valmistelun jatkamisen kannalta on tärkeää, että hallituksen 
esityksen oppilaitosten yhdistämistä koskevin osin voitaisiin käsitellä 
meneillään olevan istuntokauden aikana. 

Poliisiammattikorkeakoulun ja Poliisikoulun henkilöstön aseman kannalta 
l/Ocl^OiCO^ cää^i^^i^Cof <"v+o++j i r>r>liio!rv Hoilini-irte^Sl anno+i m loin mi n ittnmietg ncdnCioci oaCli ii iwl\OCt vn vicnu f^v/moiii i iCiihi ti twOiCt Cti n iCiuii iCm i 11 iuuuCu * iiolCI 
koskevan lakiesityksen voimaantulosäännökseen. Esityksen mukaan 
nykyisen Poliisiammattikorkeakoulun ja Poliisikoulun henkilöstö siirtyy ja 
virat siirretään Poliisialan koulutus- ja kehittämiskeskukseen. Poliisialan 
koulutus-ja kehittämiskeskukseen perustettavat virat voidaan 
ensimmäisellä kerralla täyttää niitä haettavaksi julistamatta, jos virkaan 



 

 

nimitetään Poliisiammattikorkeakoulun tai Poliisikoulun palveluksessa 
oleva virkamies. 

 
Poliisikoulu 
PL 123 (Hervannan valtaväylä 93), 33721 Tampere 
p. (03) 285 0111 »f . (03) 285 0297 • poliisikoulu@pk.poIiisi.fi • www.poliisikoulu.fi 

Voimaantulosäännöksen käsittelyn yhteydessä olisi kuitenkin hyvä 
täsmentää, tarkoitetaanko henkilöstön siirtymisen ja virkaan 
ensimmäisellä kerralla nimittämisen kohdalla ainoastaan 
Poliisiammattikorkeakoulun ja Poliisikoulun vakinaiseen virkaan 
nimitettyjä virkamiehiä vaiko myös määräaikaiseen virkasuhteeseen 
nimitettyjä virkamiehiä. 
 
Hallituksen esityksessä ehdotetut muutokset poliisikoulutuksesta 
annettuun lakiin koskevat ainoastaan laissa käytettyjen ilmauksien 
poliisioppilaitos, Poliisiammattikorkeakoulu ja Poliisikoulu korvaamisen 
uuden oppilaitoksen nimellä. Muuten hallituksen esityksen tässä 
kohdassa ei ehdoteta muutoksia voimassa olevaan lakiin. 
 
Perustuslakivaliokunta on lausunnossaan hallintovaliokunnalle (PeVL 
29/2006 vp.) kiinnittänyt huomiota siihen, että opiskelija voidaan 
poliisikoulutuksesta annetun lain muuttamista koskevan lakiehdotuksen 
14 §:n 1 momentin 1 kohdan nojalla erottaa koulutuksesta, jos hän on 
antanut koulutukseen pyrkiessään vääriä tai harhaanjohtavia tietoja 
taikka salannut sellaisen itseään koskevan seikan, joka olisi voinut estää 
koulutukseen valinnan. Käsitellessään aiemmin hallituksen esitystä 
laeiksi Pelastusopistosta ja pelastuslain 15 §:n muuttamisesta 
perustuslakivaliokunta on katsonut vastaavan sääntelyn vaikuttavan 
kohtuuttoman ankaralta, koska opiskelija voi säännöksen sanamuodon 
mukaan menettää opiskeluoikeutensa vähäisenkin väärän tai 
harhaanjohtavan tiedon perusteella. Perustuslakivaliokunta on katsonut 
tarpeelliseksi sanotun lainkohdan täsmentämistä oikeasuhtaisuuden 
vaatimuksia paremmin vastaavaksi. 
 
Puheena olevassa lainkohdassa tarkoitettuja tietoja ovat lähinnä rikoksia 
ja terveydentilaa koskevat tiedot, jotka poliisin perustutkintokoulutuksen 
valintaprosessin aikana estäisivät henkilön valinnan koulutukseen. 
Tällaisen tiedon salaaminen tai tällaisesta seikasta väärän tiedon 
antaminen voi lain sanamuodon mukaan koulutuksesta erottamiseen 
vain, jos oikea tieto olisi estänyt koulutukseen valinnan. Koska 
esimerkiksi aivan vähäistä liikennerikkomusta koskeva tieto ei ole 
esteenä koulutukseen valitsemiselle, ei sellaisen tiedon salaaminenkaan 
voi johtaa koulutuksesta erottamiseen. Toisaalta poliisimieheitä vaaditaan 
korostetusti rehellisyyttä, eikä rikkomuksia tai sairautta koskevien tietojen 
salaaminen tai niistä väärien tietojen antaminen osoita hakijassa 
poliisimieheitä vaadittavaa rehellisyyttä. Tässä mielessä on ongelmallista, 
mikäli lain sanamuotoa muutettaisiin siten, että salatun tiedon tai väärän 
tiedon merkittävyyttä verrattaisiin johonkin muuhun kriteeriin kuin valinnan 
estäviin tietoihin. 

Hallintojohtaj
a 

Kimmo 
Lehtimäki 

mailto:poliisikoulu@pk.poIiisi.fi
http://www.poliisikoulu.fi/
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Hallintovaliokunnan lausuntopyyntö 17.10.2006, HE 72/2006 vp. 
 

LAUSUNTO HALLITUKSEN ESITYKSESTÄ LAIKSI POLIISIN HALLINNOSTA ANNETUN LAIN 
MUUTTAMISESTA JA ERÄISTÄ SIIHEN LIITTYVIKSI LAEIKSI 

 
Sisäasiainministeriön poliisiosastolle ampuma-aselaissa, yksityisistä 
turvallisuuspalveluista annetussa laissa ja järjestyksenvalvojista 
annetussa laissa säädettyjen tehtävien siirrosta Poliisin 
tekniikkakeskuksen tehtäväksi Poliisin tekniikkakeskus esittää 
lausuntonaan seuraavaa: 
 
Poliisin tekniikkakeskuksen ensisijaisena tehtävänä on poliisin 
varustaminen eli poliisin kaluston, välineiden ja varusteiden 
hankkiminen, ylläpitäminen ja kehittäminen. Voimassa olevan 
lainsäädännön mukaan Poliisin tekniikkakeskus voi suorittaa myös 
muiden turvallisuusviranomaisten varusta mistehtäviä. 

Poliisin tekniikkakeskuksen toimintoihin kuuluvat ajoneuvo-, 
asekorjaamo-palvelut, varastointi ja myynti sekä kehityspalvelut. 
Näihin liittyvä materiaalin hankinta on osa tätä kokonaisuutta. 
Poliisin tekniikkakeskuksen toimesta kilpailutettavat hankinnat 
kohdistuvat poliisin erityismateriaaliin, joita ovat muun muassa 
virkavaatteet, aseet ja ampumatarvikkeet, suoja- ja voima-välineet, 
ajoneuvojen varustelutarvikkeet, liikenteen valvontavälineet, rikos-
tutkrntaväiineet ja ennalta estävä materiaali. YieJsrnateriaaiiin 
liittyvät hankinnat toteutetaan Hansel Oy.n kautta tai avustuksella. 

Poliisin tekniikkakeskuksen toimialaan ei voimassa olevan 
lainsäädännön mukaisesti kuulu palvelujen tarjoaminen 
viranomaisjärjestelmän ulkopuolisille tahoille eikä osallistuminen 
harkintansa mukaan tarjoajana eri viranomaisten järjestämiin 
tarjouskilpailuihin taikka ampuma-aseiden kehityshankkeisiin 
kaupallisten toimijoiden kanssa. Varustamiseen liittyvissä tehtävissä 
ei siten ole kysymys viranomaisjärjestelmän ulkopuolisille tahoille 
kohdistuvasta myynnin kaltaisesta liiketoiminnasta, vaan 



 

 

viranomaisten ja viranomaisjärjestelmään liittyvien tahojen 
varustamiseen liittyvästä yhteistyöstä ja tehtävien keskittämisestä. 

Lainsäädännössä rajatulle viranomaistaholle kohdistuvan 
erityismateriaaiin hankinnan keskittämisellä Poliisin 
tekniikkakeskukselle edistetään poliisin ja muiden 
turvallisuusviranomaisten varustamisen ajanmukaisuutta, suo-
malaiseen yhteiskuntaan sopivuutta, käyttäjäturvaliisuutta sekä 
keskinäistä yhteensopivuutta. Keskittämisellä pyritään lisäksi 
saavuttamaan säästöjä erilaisissa suunnittelu-, koulutus- ja 
tuotekehityskustannuksissa eri viranomaisten kesken. 
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Poliisin tekniikkakeskus yhtyy esityksen näkemykseen siinä, että 
ratkaisulla on mahdollista saavuttaa erityistilojen osalta 
synergiaetuja viranomai-saseistuksen tutkimus-, testaus, ylläpito- ja 
kehittämistehtävien sekä ampuma-aseiden tarkastustehtävien 
välillä. 
 
Poliisin tekniikkakeskus pitää hyvän hallinnon takeiden turvaamisen 
näkökulmasta toivottavana, että lupa-, valvonta- ja 
tarkastustehtävien erottaminen organisatorisesti sekä ratkaisuvallan 
osalta Poliisin tekniikkakeskuksen muusta toiminnasta toteutetaan 
laintasoisella säännöksellä. 
 
Edellä mainittuun viitaten Poliisin tekniikkakeskus puoltaa käsillä 
olevaa esitystä. 

Poliisin tekniikkakeskuksella ei ole lausuttavaa esityksen 
paikallispoliisin toiminnan järjestämistä, poliisioppilaitosten 
yhdistämistä ja poliisiin ylijohdon tehtävänmäärittelyä koskeviin 
osiin. 
 
 
Poliisin tekniikkakeskus 
 
 
 
Anssi Virtanen 
projektipäällikkö 
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Eduskunnan hallintovaliokunnalle Sähköpostitse 17.10.2006 Kilpailuvirastoon 

saapunut lausuntopyyntö 
 
 
 
 
 
 
 
 
HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE LAIKSI POLIISIN HALLINNOSTA ANNETUN LAIN 
MUUTTAMISESTA JA ERÄIKSI SIIHEN LIITTYVIKSI LAEIKSI 

 
Kilpailuvirasto esittää kunnioittaen lausuntonaan yllä mainitusta hallituksen esityksestä seuraavan. 

Kilpailuvirasto rajaa lausuntonsa esitykseen siirtää nykyisin sisäasiainministeriölle kuuluvia ampuma-
aseisiin ja yksityisiin turvallisuusalaan liittyviä iupa-, valvonta- ja tarkastustehtäviä Poliisin 
tekniikkakeskukseen (myöhemmin PTK). Tätä uudistamishanketta Kilpailuvirasto arvioi 
kilpailuneutraliteetin ja läpinäkyvyyden näkökulmasta siinä rajapinnassa, jossa yksityinen ja julkinen 
elinkeinotoiminta kohtaavat samoilla markkinoilla. 

PTK on sisäasiainministeriön poliisiosaston alainen tukipalveluyksikkö. PTK toimii nettobudjetoituna 
tilivirastona, jonka suoritteet on hinnoiteltu liiketaloudellisin perustein. PTK:n keskeiset asiakkaat ovat 
poliisi, Hätäkeskuslaitos ja muut turvallisuusalan viranomaiset. Yksityiselle sektorille suuntautunut 
myynti on toistaiseksi jäänyt vähäiseksi. PTK toimii alan yksityisiin yrityksiin nähden hankintojen 
kilpailut-tajana ja toteuttajana sekä jossain määrin myös kilpailijana maahantuonnissa ja 
lopputuotemarkkinoilla. PTK:n toiminnan tulot olivat vuonna 2006 21,6 miljoonaa euroa. 
Kustannusvastaavuuslaskelman mukaan toiminnan ylijäämä oli 0,6 miljoonaa euroa. 

Nyt suunnitteilla olevassa hallituksen esityksessä eri lakien muutoksilla aiotaan antaa PTK:lle 
viranomaistehtäviä. Kilpailuvirasto katsoo, että PTK:lle suunnitellut viranomaistehtävät ovat omiaan 
vaarantamaan PTK:n toiminnan uskottavuuden poliisin ja muiden turvallisuusviranomaisten hankintojen 
tasapuolisena ja syrjimättömänä kilpailuttajana ja toteuttajana, jos sillä samalla on kilpailutukseen 
osallistuviin elinkeinoharjoittajiin kohdistuvia lupa- , valvonta - tai tarkastustehtäviä. Näin siitä 
huolimatta, vaikka viranomaistehtävät ja niitä koskeva päätöksenteko pyrittäisiinkin eriyttämään PTK:n 
markkinaehtoisesta toiminnasta. 

Esityksen vaikutusta PTK:n tulevaan toimintaan ja sen läpinäkyvyyteen on vaikea arvioida, koska 
muutoksen taloudellisia vaikutuksia ei ole arvioitu. Esityksestä eivät käy ilmi siirrettävien resurssien 
määrä eikä niiden edellyttämät määrärahat. 

Nyt käsillä olevat esitykset vaarantaisivat myös PTK:n organisaation tulevan kehittämisen. 
Kilpailuviraston mielestä PTK:n liikelaitostaminen voi tulla kilpailunäkökoh-tien johdosta 
ajankohtaiseksi, jos sen myynti poliisihallinnon ulkopuolisille markkinoille laajentuu merkittävästi. Tällä 
hetkellä toimivista valtion liikelaitoksista ainoastaan Metsähallitukselle on määrätty viranomaistehtäviä, 
jotka ovat luonteeltaan sellaisia, ettei niiden erottaminen Metsähallituksen varsinaisesta toiminnasta ole 
mie- 
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lekasta. Kilpailuvirasto pitää kilpailuneutraliteetin näkökulmasta onnistuneena 
esimerkkinä Ilmailulaitoksella olleiden viranomaistehtävien siirtämistä 1.1.2006 
aloittaneelle Ilmailuhallinnolle. Ilmailuhallinnon päätehtävänä on antaa 
lentoturvallisuus- ja turvanormeja, myöntää lupia ja oikeuksia, ylläpitää 
rekistereitä ja valvoa ilmailutoimintaa. 

Edellä esitetyn perusteella Kilpailuvirasto ei pidä esitettyjä lakimuutoksia kilpai-
lunäkökohtien kannalta perusteltuina PTK:lle siirrettäväksi esitettyjen 
viranomaistehtävien osalta. 
 
 

Ylijohtaja Juhani Jokinen 
 
 
Tutkimuspäällikkö Juhani Pennanen 
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IKAALISTEN KAUPUNKI Kaupunginhallituksen puh.joht. 
Antero Rytkölä 
 
 
 
 
 
 
 

HE 72/2006 vp. 
 
 

LAUSUNTO POLIISIN HALLINTOLAIN UUDISTAMISESITYKSESTÄ 
 
 

MOTTO: Paikall isen pol i isin on oltava tuttu, lähellä  ja paikalla. 
Toiminnan ja johtamisen on oltava vierekkä in. ______________________ 

 
 

Paikallispoliisi on Suomen poliisin runko, joka hoitaa useimmat tehtävät. Suuri 
yleisö pääsee tekemisiin pääasiassa paikallispoliisin kanssa ja muodostaa 
poliisista ja sitä kautta koko valtiovallasta käsityksen juuri paikallispoliisin kautta. 
 

Paikallispoliisin tulee olla nimensä mukaisesti lähellä ja paikalla. Toiminnot ovat 
paikallisella tasolla. Ja missä toiminnot ovat, siellä tulee olla johdonkin. 
 

Paikallispoliisin työ on tärkeää ja sitä tulisi arvostaa. Paikallispoliisin henkilöstö 
koostuu monialaosaajista, jotka joutuvat selviytymään hyvin laajasta kirjosta 
erilaisia tehtäviä. Kaikkien selvitysten mukaan kansalaiset arvostavat 
paikallispoliisin työtä ja siihen luotetaan. Rikosten selvitysaste on korkea ja 
rikollisuus on laskussa. Poliisi on kyennyt selviytymään hälytys- ja 
valvontatehtävistä valtioneuvoston asettamissa palvelutavoitteissa ja jopa niitä 
paremmin. 
 

Kiireellistä uudistustarvetta ei siis ole. Paikallinen ja läsnä oleva poliisi on siis 
täyttänyt tehtävänsä. Toimintamuotoa ei siis tarvitse hylätä. 

Paikallispoliisin kokoamista maakunnallisiksi kokonaisuuksiksi perustellaan 
johtosuhteiden selventämisellä. Edelleen perustellaan resurssien joustavalla 
käytöllä. Lakiesityksen perustelut ovat siis organisaation sisäisiä, ylätasolta 



 

 

katsottuja. Paikallistason toimijoita ei ole kuultu valmistelussa eikä asiaa edes 
harkittu kansalaisten kannalta. 

 
 

Hallinnon johdonmukaisuus 
 

Eduskunnan hallintovaliokunta on monta kertaa asettunut paikallisen poliisin tueksi. 
Keskittämispyrkimykset on valiokunnassa monesti torjuttu, muun muassa 
käsiteltäessä vastaavaa lakiesitystä vuonna 2002. 
 

Hallintovaliokunta on vuonna 2005 linjannut, että kihlakuntahallintoa arvioidaan 
vuonna 2008. Silloin on myös selvää tietoa paras-hankkeen vaikutuksista 
kuntarakenteeseen. Valtion paikallishallinnon ei ole nyt syytä vetää paikallisia 
hallintorajoja omaan suuntaansa. Se voi pahimmillaan jopa haitata paras-hankkeen 
toteutumista. 
 

Jos asioita katsotaan poliisin sisäisesti, paras-hankkeella ei ole mitään merkitystä. 
Näkemys on kuitenkin hyvin suppea. Poliisi toimii tänä päivänä laajassa 
turvallisuusyhteistyössä kuntien eri hallintokuntien ja muiden toimijoiden kanssa. 
Kunnallisella jaotuksella ja mm. terveyspiirien muodostumisella on mitä suurin 
vaikutus paikalliseen poliisin toimintaan. 
 

Hallintovaliokunnan linjaus vuodelta 2005 sopii erinomaisesti yhteen paras-
hankkeen aikataulun kanssa. Jotta hallintoa voidaan kehittää johdonmukaisesti, sitä 
linjausta tulisi noudattaa. 

 
 

Poliisitoiminnan kehittämistarpeet 
 

Paikallispoliisilla on monia toiminnallisia kehittämistarpeita. Jos kuitenkin energia 
hukataan vanhakantaiseen piirirajakeskusteluun, moni hyödyllisempi kehityssuunta 
jää huomiotta. 
 

Jos eduskunta nyt vastoin aiempaa linjaustaan hyväksyy paikallispoliisin 
organisaation keskittämisen, tulevina vuosina paikallispoliisin kehityspanos kuluu 
tulevina vuosina uusien organisaatiorakenteiden valmisteluun. 
 

Kun ottaa huomioon paikallispoliisin hyvän onnistumisen tehtävissään ja 
kansalaisten laajan luottamuksen, voidaan aiheesta kysyä, miksi? 
Poliisi voisi panostaa nykyistäkin enemmän arjen turvaan, turvallisuusyhteistyöhön 
muun muassa terveys- ja sosiaalitoimen kanssa, nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn ja 
rikoskierteen katkaisuun, päihteiden väärinkäytön kontrollointiin ja ikääntyvän 
väestön turvallisuustarpeiden täyttämiseen. 
 

Jos paikallispoliisin johto etääntyy kauas paikallistasolta, näiden kehittämiskohteiden 
mm. sosiaali- ja terveystoimen yhteistyö syrjäytymisen ennalta estämiseksi 
vaikeutuu. 
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Paikallispoliisin johtaminen 
 

Esitys lähtee siitä, että hallinto ja toiminta erotetaan toisistaan. Samalla se 
tarkoittaa, että poliisitoiminnan johtaminen etääntyy varsinaisesta toiminnasta ja sen 
kohteena olevista ihmisistä. Esitys lähtee myös siitä, ettei poliisitoiminnan 
johtamisella ole mitään merkitystä kansalaisten kannalta, vaikka esimerkiksi juuri 
poliisipäällikön suorittama johtaminen ja valvonta ovat tärkeitä poliisin palvelujen 
laadun ja laillisuuden takeita. 
 

Lakiesityksen perusteluissa lausutaan, että toimivallan delegoiminen 
paikallishallintoon edellyttää suurempia yksiköitä. Väitetään, ettei henkilöstön 
osaaminen riitä. Väitteitä ei ole mitenkään perusteltu eikä dokumentoitu. Tällä 
aliarvioidaan paikallishallinnon huippuosaajia. 
 

Viime vuosina on ollut suuntauksena siirtää paatosvaltaa keskus- ja aluehallinnosta 
paikallistasolle, mm. paikallispoliisin. Kehitys on alkanut jo aikana, jolloin maassa oli 
yli 200 poliisipiiriä. Esityksen perusteluista ei ilmene, miksi edellytykset nyt olisivat 
siten muuttuneet, ettei päätösvallan siirtämistä paikallistasolle voitaisi jatkaa 90 
poliisilaitoksen tilanteessa. 

 
 

Yhteenveto 
 

Valtion paikallishallinto uudistettiin vuonna 1996. Eduskunta on toistuvasti 
edellyttänyt valtion paikallishallinnon arviointia ennen seuraavia uudistuksia. 
Arviointia ei ole tehty. 
 

Tällä hetkellä on vireillä kuntarakenteen uudistaminen. Valtion paikallishallinto pitäisi 
sopeuttaa siihen eikä päinvastoin. 
 

Paikallispoliisi on onnistunut myös lakkautettavissa aiotuissa 
maaseutukihlakunnissa erinomaisesti. Toiminta on joustavaa ja tehokasta; 
henkilöstö osaavaa. Näin toimivan paikallispoliisin 

uudistaminen tulisi tapahtua huolellisesti harkiten, arvioinnin jälkeen ja 
henkilöstöä kuullen, eikä hätäisesti vanhaa keinoa tavoitteeksi muuntaen. 

Ikaalisissa, 26. lokakuuta 2006 Antero 

RytKöfa 

kaupunginhallituksen puheenjohtaja Ikaalisten 
kihlakunnan poliisipäällikkö 
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Finnsecurity ry haluaa lausua Poliisin hallinnosta annetun lain muuttamisesta koskien turvallisuusalan 
valvontakeskuksen yhdistämistä Poliisin tekniikkakeskukseen sekä lain yksityisistä turvallisuuspalveluista 
muuttamisesta koskien säännöstä Turvallisuusalan neuvottelukunnasta seuraavaa: 
 
Turvallisuusalan valvontayksikön yhdistäminen Poliisin tekniikkakeskukseen 
Sisäasiainministeriön poliisiosaston yhteydessä nykyisin toimivan turvallisuusalan valvontayksikön 
siirtämisestä ministeriön alaisen Poliisin tekniikkakeskuksen alaiseksi yksiköksi saatavaa hyötyä on 
esityksestä vaikea nähdä, ja kuitenkin samalla on syntymässä turvallisuusalan valvontaan ja kehittämiseen 
yksi hallintoporras lisää siirtämällä valvontayksikkö hierarkkisesti alaspäin. Käsityksemme mukaan alan 
valvonta- ja kehittämistehtävät tulevat vain lisääntymään ja yhä vaativammiksi turvallisuuden merkityksen ja 
turvallisuuspalveluiden tarpeen niin yksityisten ihmisten kuin yritysten kannalta yhä kasvaessa. Tässä 
kehityksessä on Sisäasiainininisteriöllä ja sisäisen turvallisuuden ohjelmalla sekä siihen voimakkaasti 
liitetyllä julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuudella suuri haaste, mutta myös merkittävä kehitysrooli, 
jota myös viranomaisen valvonta- ja kehittämistoimintojen on pystyttävä valtakunnallisella tasolla 
tukemaan. 
 
Turvallisuusalan neuvottelukunta 
Turvallisuusalan neuvottelukunnan tulee jatkossakin toimia sisäisestä turvallisuudesta vastaavan ministeriön 
välittömässä yhteydessä. Sen rooli julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyöelimenä turvallisuusalaan 
liittyvien hankkeiden ja kehittämisehdotusten antajana sekä käynnistäjänä edellyttää valtakunnallisen tason 
yhteistyökumppania myös viranomaispuolelta. Tältä osin viittaamme Vanhasen hallituksen sisäisen 
turvallisuuden ohjelman kumppanuushengen toteutumiseen. 
 
Helsingissä 25.10.2006 
Finnsecurity ry 
 
 

Jouko Laitinen 
Toimitusjohtaja 
 
Turvallisuusalasta 
Turvallisuusalan yritysten liikevaihto on yli 1 mrd euroa, ja alan yritykset työllistävät yli 15 000 henkilöä. 
Turvallisuusalan liikevaihdon kasvu on ollut ripeää, vuosina 2002 - 2005 kasvu on ollut 1.5-2 kertaista 
verrattuna bkt.n kasvuun. (Turvallisuusalan yritysten suhdanne-ja toimialaraportti 2006). 
 
Finnsecurity ry 

Turvallisuusalan ammattilaisten yhdistyksenä Finnsecurity ry:n tavoitteena on kehittää jäsentensä ammatillista 
osaamista, verkostoitumista ja yhteishenkeä sekä lisätä yhteistyötä muiden turvallisuusalan järjestöjen, 
yritysten ja julkisen vallan kanssa turvallisuuden edistämiseksi yhteiskunnassa. 

 



 

 

Yhdistys on perustettu 1978, ja sillä on 600 jäsentä edustaen yritysten ja laitosten 
turvallisuusasiantuntijoita, turvapalveluiden tuottajia, koulutus- ja tutkimuslaitoksia sekä 
viranomaistehtävissä toimivia alan henkilöitä. 
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Suomen Vartioliikkeitten Liitto ry 
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Hallintovaliokunnalle 
 
Viite HE 72/2006 vp 
 

Yleistä 
 
Suomen Vartioliikkeitten Liitto ry (myöhemmin SVLL) haluaa kunnioittaen lausua Poliisin hallinnosta 
annetun lain muuttamisesta (HE 72/2006) seuraavaa: 
 
SVLL ei sinällään vastusta yksityisen turvallisuusalan valvontayksikön yhdistämistä Poliisin 
tekniikkakeskukseen. SVLL esittää kuitenkin, että tätä koskevaa lakiesitystä muutetaan / 
täydennetään seuraavilta osin: 

o Sisäasianministeriön ja Poliisin tekniikkakeskuksen välinen työnjako tulee määritellä 
selkeästi lainsäädäntötasolla. o Turvallisuusalan neuvottelukunnan tulee toimia 
sisäsianministeriön apuna ja yhteydessä alan neuvoa-antavana, eri intressitahojen edustajista 
koostuvana yhteistyöfoorumina. 
o Esityksessä tulee erikseen  todeta,  että  muutokset eivät korota  nykyisiä viranomaismaksuja. 

 
Lisäksi haluamme kiinnittää huomiota yksityiskohtaisten perustelujen kohtaan, jossa todetaan 
Poliisin tekniikkakeskuksen uudistaminen, liikelaitostaminen tai mahdollinen yhtiöittäminen. 
Esitämme valiokunnalle selvää kannanottoa, että mahdollisen liikelaitostamisessa tai mahdollisessa 
yhtiöittämisessä lupa-, valvonta ja tarkastustehtävät tulee säilyttää viranomaisyksiköillä. 
 
Lakiesityksessä on todettu, ettei uuden keskusviraston perustamista valtakunnallisten ampuma-
aseisiin ja yksityiseen turvallisuusalaan liittyvien lupa-, valvonta- ja tarkastustehtävien hoitamiseksi 
pidetä tarkoituksenmukaisena. Esityksessä todetaan, että tehtävät sopivat nykyisistä poliisiyksiköistä 
parhaiten Poliisin tekniikkakeskukselle. Ampuma-aseisiin liittyvien viranomaistehtävien osalta on 
todettu, mitä synergioita tehtävien siirtämisestä Poliisin tekniikkakeskukselle saavutettaisiin. 
Yksityisen turvallisuusalan valvontayksikön tehtävien siirtämisestä ei sen sijaan ole esitetty mitään 
synergioita. Perusteluista on kyllä luettavissa niiden sopivan nykyistä poliisiyksiköistä parhaiten 
Poliisin tekniikkakeskukselle, mutta perusteluista ei kuitenkaan ilmene, sopivatko ne sinne hyvin. 
Tulkintamme mukaan yksityisen turvallisuusalan valvontayksikön siirto Poliisin tekniikkakeskukseen 
on hallinnollinen toimenpide, jolla ei saavuteta synergioita, mutta vaarana on, että toimialaan 
liittyvään ohjaukseen syntyy yksi hallintoporras lisää. 
 

Yksityiskohtaiset perustelut lausunnolle 
 
Sisäasianministeriön ja Poliisin tekniikkakeskuksen välinen työnjako 
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Sisäasianministeriön ja Poliisin tekniikkakeskuksen välinen työnjako tulee määritellä selkeästi 
lainsäädäntötasolla. Sinällään pidämme hyvänä, että ministeriötasolle jää yksityiseen 
turvallisuusalaan liittyviä tehtäviä. Lakiesityksessä tulisi kuitenkin todeta, mitä konkreettisesti 
tarkoitetaan ministeriölle jäävällä yleisellä ohjauksella ja valvonnalla. 

Suomen Vartioliikkeitten Liitto ry 
Eteläranta 10,00130 Helsinki. 09 1728 4242 Fax 09176 877 www.vartioliikkeittenliitto.fi. 
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Hallitus LAUSUNTO 2(3) 
 
Esityksestä ei myöskään käy ilmi, millä resursseilla sisäasianministeriö hoitaa alan yleisen 
ohjauksen ja valvonnan. Yleisperusteluissa vain todetaan, että ohjaus ja valvonta olisi otettava 
huomioon resurssien sijoittelussa. Ministeriölle kuuluva lainsäädäntötehtävä, lainsäädännön ajan 
tasalla pitäminen ja kehittäminen sekä kansainvälinen yhteistyö ilmenee toisaalta mielestämme 
lakiesityksestä selvästi. 
 
Turvallisuusalan neuvottelukunnan tulee toimia sisäasiainministeriön apuna ja yhteydessä 
 
Lakiehdotuksessa esitetään turvallisuusalan neuvottelukunnan toimivan poliisin tekniikkakeskuksen 
apuna. Mielestämme turvallisuusalan neuvottelukunnan tulee toimia ehdottomasti ministeriön 
apuna, koska ministeriöllä on esityksen mukaan alan yleinen ohjaus ja valvonta. Yksityisen 
turvallisuusalan rooli yhteiskunnassa on lisääntynyt, yritykset ja laitokset ulkoistavat omavalvontaa 
yksityisille vartioimisliikkeille ja Suomen merkittäväksi kilpailutekijäksi on todettu turvallinen 
toimintaympäristö. Käsityksemme mukaan yksityinen turvallisuusala on yksi turvallisen 
toimintaympäristön ylläpitäjistä. 
 
Ohessa tilastokeskuksen kuva toimialan 746 Etsivä, vartiointi ja turvallisuuspalvelut liikevaihdon 
muutoksesta: 
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Tilaston perusteella voi todeta alan voimakkaan kasvun. Kasvun merkittävä osa on tullut 
yritysten ja laitosten omavalvonnan ja rahankäsittelytoiminnan ulkoistamisesta. 


