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HE 72/2006 vp 

Hallintovaliokunta 
Eduskunta 
 
Asia: 
HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE LAIKSI POLIISIN 
HALLINNOSTA ANNETUN LAIN MUUTTAMISESTA JA ERÄIKSI SIIHEN 
LIITTYVIKSI LAEIKSI 
Lausuntopyyntö: Eduskunnan hallintovaliokunta, asiantuntijanne kuuleminen 
torstaina 26.10.2006 klo 12.45. 
 

Asealan Elinkeinonharjoittajat (entinen Urheilu-, metsästysaseiden ja -tarvikkeiden 
vastuulliset maahantuojat 
UVM ry) kiittää mahdollisuudesta tulla kuulluksi ja toteaa kunnioittaen seuraavaa: 
 
 
AAE ry kiinnittää huomiota lainmuutosesityksen huonoon valmisteluun sekä sen 
lyhyeen alkuperäiseen lausunta-aikaan Sisäasianministeriön esitykseen 
huhtikuussa 2006. 
Yhdistyksemme mielestä tapa on ristiriidassa Hallintolain 41 § tarkoittamasta 
vaikutusmahdollisuuden varaamisesta: 
" Jos 3S',3P, rstksisuHs voi oi ¡3 huomsttava vsikuius muiden kuin asianosaisten 
elinympäristöön, työntekoon tai muihin oloihin, viranomaisen tulee varata näille 
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henkilöille mahdollisuus saada tietoja asian käsittelyn lähtökohdista ja tavoitteista 
sekä lausua mielipiteensä asiasta." 
On selvää että lainmuutoksella on huomattavaa vaikutusta ase-
elinkeinonharjoittajien työntekoon. 
 
Metsästäjien edustajatahojen jättäminen SM:n alkuperäisen lakiesityksen 
lausunnon antajien ulkopuolelle on AAE:n käsityksen mukaan vastoin mainittua 
Hallintolain 41 §. On muistettava että metsästäjät ovat suurin yksittäinen 
aseharrastajien taho Suomessa ja että metsästystä harrastetaan laajasti myös 
haja-asutusalueilla joita palvelujen keskittäminen suurempiin yksiköihin erityisesti 
koskettaa. 
Sisäasianministeriön tuleekin varata lausuntamahdollisuus ennen 
lainmuutosesityksen jatkokäsittelyä. 
 
Ulkoasianministeriön (UM) jättäminen lausuntopyynnön ulkopuolelle on AAE:n 
mielestä merkittävä puute, joka herättää epäilyjä lainlaadinnan asiantuntevuudesta. 
Yhdistyksemme muistuttaa että ^uomen asepoliittisia linjauksia tehdään 
kansainvälisessä toimintaympäristössä, johon vaikuttavat useat neuvotteluprosessit 
sekä sopimukset joiden neuvotteluvastuu on UM:n . 
 
Lisäksi AAE ihmettelee miksi edes alkuperäinen esitys ei ota kantaa selvitysmies 
Janne Kerkelän 'Tiettyjen poliisiosaston tehtävien hallinnollinen 
uudelleenorganisoiminen" Poliisin ylijohdon julkaisusarja 6/2005. Siinä käsitellään 
PTK:n problemaattista asemaa mahdollisessa uudelleen organisoinnissa. 
 
 
YLEISTÄ 
 
Esitysluonnoksesta poliisin hallinnosta annetun lain muuttamiseksi, haluaa AAE 
lausua kihlakunnan poliisilaitosten toimialueiden laajentamisesta sekä Poliisin 
tekniikkakeskuksen laajentamisesta. 
 
KIHLAKUNTIA KOSKEVAT ESITYKSET 
 
Esityksen perusteluissa viitataan toimialueiden laajentamisen tehostavan toimintaa. 
Koska kansalaisten lupapalvelujen saanti sekä yhdenmukaisuus koko maan 
alueella on perustuslaillinen oikeus, ei lainmuutos saa heikentää aselupien 
käsittelyä. Nykyisin suurin ongelma aselupien osalta on epäyhtenäisyys, jolla 
tarkoitamme eri poliisilaitosten toisistaan poikkeavia tulkintoja hyväksyttävästä 
asetyypistä samaan aselaissa 43§ mainittuun käyttötarkoitukseen. 
 
AAE:n pelkona on että lupatoimintojen keskittäminen lisää tätä kehitystä. Erityisesti 
se että lupaviranomaisten vähentyessä vähentyy myös tietotaito ja tuntemus eri 
aseharrastuksista. 
AAE edellyttääkin että lupaviranomaisten koulutukseen ohjataan riittävästi 
resursseja. 
Lisäksi    edellytämme    että    koulutustoimintaan    otetaan    mukaan 
metsästysjärjestöjen ja ampumaurheilujärjestön asiantuntemus. 
Tämä on yhdistyksemme mielestä linjassa muiden hallinnonalojen jo 
toteuttamassa kansalaisjärjestöjen mukaan ottamisessa hallinnon tueksi. 
Lisäksi   toiminta   on   osa   Euroopan   Unionin   periaatteiden   mukaista 
kansalaisyhteiskuntamallia. 
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AAE edellyttää myös ettei poliisipalvelujen saanti heikkene alueittain siten että se 
muodostaisi syyn ase-elinkeinoluvan peruuttamiselle tai hylkäämiselle. 
 
Kuitenkin muistutamme että poliisin työmäärän ja siihen varattujen taloudellisten 
resurssien suhde ei korjaannu, ellei joko työmäärää rajoiteta tai resursseja lisätä. 
AAE pelkää että kansalaisten luottamus poliisin kykyyn hoitaa tehtäviään vähenee 
ellei varsinaiseen ongelmaan saada ratkaisua. Tällä saattaisi olla negatiivisia 
heijastusvaikutuksia myös ase-elinkeinoon. 
POLIISIN TEKNIIKKAKESKUKSEN TEHTÄVIEN LAAJENTAMINEN 
 
Esityksessä ehdotetaan karsittavaksi sisäasiainministeriön tehtäviä siirtämällä 
ampuma-aseisiin ja yksityiseen turvallisuusalaan liittyvät lupa-, valvonta- ja 
tarkastustehtävät ministeriöstä Poliisin tekniikkakeskuksen tehtäviksi. 
 
AAE vastustaa esitystä kokonaisuudessaan ja vaatii sen poistamista 
kaikkine kohtineen lakimuutos esityksestä. 
 
Perusteluinamme esitämme seuraavaa: 
 
Yleistä 
 
Poliisin tekniikkakeskus (PTK) on viimeisen kymmenen vuoden aikana 
muodostunut Sisäasiainministeriön omaksi kauppahuoneeksi joka kilpailee ase-
elinkeinonharjoittajien kanssa. 
KILPAILULLA SIIS TARKOITAMME TILANNETTA JOSSA ASE-
ELINKEINON HARJOITTAJA TARJOAA TUOTTEITAAN SUORAAN 
VIRANOMAISELLE JOLLE PTK TARJOAA OMIA TUOTTEITAAN 
SAMANAIKAISESTI. 
 
Tällaisia viranomaisia voivat olla esimerkiksi Rajavartiosto, Poliisipiirit ja Poliisin 
erityisyksiköt. 
AAE muistuttaa että valtion viranomaisilla on hankintaoikeuksia kyseisiin tuotteisiin. 
Mikäli näiden tuotteiden myynti varataan vain PTK:lle saattaa kysymykseen tulle 
monopoli. 
 
PTK toimii myös samalla tahona joka testaa, valitsee ja kilpailuttaa tuotteita 
poliisihallinnolle sekä muille viranomaistahoille, toimien siis samalla tahona joka 
tarjoaa itse itselleen kilpailevia tuotteita. 
Toiminta ei ole AAE:n mielestä suomenkielen ja lain tarkoittamaa hankintaa. 
Toimintaan    sisältyy    tarjoamista,    markkinointia    ja    tuotetietouden 
hyväksikäyttöä menekin edistämiseksi. 
 
Koska PTK on ollut kaupallisesti aktiivinen ja pyrkinyt myös saamaan itselleen 
omia tuotemerkki edustuksia, kilpaillen näin suoraan alan yritysten kanssa, on 
se itse toiminnallaan menettänyt varsinaisen viranomaisroolin. 
Tämä roolien sekaantuminen on äärimmäisen epäeettistä toimintaa. 
Se  myös  aiheuttaa  ymmärrettäviä  väärinkäsityksiä  ulkomaisten  alan 
toimijoiden  keskuudessa.  Asekaupan  on  oltava  erityisen  huolellinen 
mahdollisten korruptio- tai kynnysrahaepäilyjen suhteen. 
Yhdistyksemme on vakavasti huolestunut siitä että suomalaisen poliisin nimi 
mahdollisesti yhdistetään sekavaan ja tulkinnanvaraiseen rooliin joka PTK:Ila 
on. 
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Yhdistyksemme oli useasti yhteydessä Sisäasiainministeriöön vuoden 2004 aikana, 
tavoitteenaan avata avoimet keskustelut sekä ministeriön johdon että vastuullisen 
ministerin kanssa PTK:n ongelmallisesta asemasta. Koska pyyntöihimme 
keskusteluista ei suostuttu, yhdistyksemme pyysi Kilpailuvirastoa tutkimaan 
mahdollisia kilpailun rajoitteita. 
Vastausta on myös referoitu lakiesityksen perusteluissa. 
AAE toteaa että nykyinen kilpailulaki määrittelee sen koska toiminta rikkoo 
lakia. 
Se ei ota kantaa siihen edistääkö toiminta vapaata kilpailua. Yhdistyksemme 
mielestä PTK:n nykyinenkään toiminta ei edistä kilpailua markkinoilla. 
 
AAE katsoo että nimi Poliisin tekniikkakeskus (PTK) on kilpailevan yrityksen 
toiminimi. PTK yhdistetään kotimaassa että ulkomailla liiketoimintaan. AAE ei voi 
hyväksyä että kilpailevan yrityksen nimi esiintyy lakiesityksessä. 
 
Todettakoon se että PTK kilpailee myös tarvikkeiden ja varusteiden kaupassa ase-
elinkeinonharjoittajien kanssa. Usein näiden myynnillä on suurempaa taloudellista 
merkitystä yrityksille. 
 
 
Lakiesityksen vaikutukset ase-elinkeinoon 
 
Perustuslain 124 §:n tarkoituksena on varmistaa oikeusvaltiollisten periaatteiden 
noudattaminen myös välillisessä julkisessa hallinnossa. Se mahdollistaa tiettyjen 
julkisten hallinto- ja palvelutehtävien yksityistämisen, mutta kieltää ehdottomasti 
merkittävän julkisen vallan antamisen muille kuin viranomaisille. Perustuslain 
perustelujen ja eduskunnan perustuslakivaliokunnan lausuntojen mukaan 
merkittävänä julkisena valtana olisi pidettävä lähinnä itsenäiseen harkintaan 
perustuvaa oikeutta puuttua yksilön perusoikeuksiin. 
 
Ampuma-aselaissa (1/1998) käsitellään mm. ase-elinkeinoon (oikeus työhön ja 
elinkeinovapaus) liittyviä asioita, sen johdosta voidaan takavarikoida kansalaisten 
omaisuutta ja rajoittaa sen hallintaa (omaisuuden suoja) ja sen perusteella voidaan 
antaa sakko- ja vapausrangaistuksia (oikeus henkilökohtaiseen vapauteen ja 
koskemattomuuteen). Nykyisin sisäasianministeriön ase- ja arpajaishallintoyksikön 
aseosaston vastuulla olevat, Poliisin tekniikkakeskukselle siirrettäväksi esitetyt 
tehtävät sisältävät siten runsaasti merkittävän julkisen vallan käyttöä. 
 
AAE toteaa edellä mainittuun viitaten että PTK jo nykyisellään täyttää liikeyrityksen 
tunnusmerkit ja on vain ajankysymys koska siitä tehtäisiin osakeyhtiö. Tähän viittaa 
myös Kilpailuviraston lausunto (1093/61/04). Pidämme esitystä tältä osin 
perustuslain 124 § vastaisena . 
 
Hallintolain 8 § neuvonnasta sanotaan: " Viranomaisen on toimivaltansa rajoissa 
annettava asiakkailleen tarpeen mukaan hallintoasian hoitamiseen liittyvää 
neuvontaa sekä vastattava asiointia koskeviin kysymyksiin ja tiedusteluihin. 
Neuvonta on maksutonta." 
Lakiesityksessä ase-elinkeinon neuvonta siirtyisi PTK:lle joka on kilpaileva yritys. 
AAE ei voi luottaa siihen että kilpailija luovuttaisi tai antaisi hallintolain edellyttämää 
neuvontaa. 
Lisäksi PTK saattaa saada tietoonsa täten seikkoja jotka ovat liikesalaisuuden 
piirissä ja käyttää niitä hyväkseen. 
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Hallintolain 27 § esteellisyydestä sekä varsinkin 28 § esteellisyyden määrittämisestä 
ovat ristiriidassa lakiesityksen kanssa: " Virkamies on esteellinen:... 
 
3) jos asian ratkaisusta on odotettavissa erityistä hyötyä tai vahinkoa hänelle 
tai hänen 2 momentin 1 kohdassa tarkoitetulle läheiselleen; 

4) jos hän on palvelussuhteessa tai käsiteltävään asiaan liittyvässä 
toimeksiantosuhteessa asianosaiseen tai siihen, jolle asian ratkaisusta on 
odotettavissa erityistä hyötyä tai vahinkoa; 

5) jos hän tai hänen 2 momentin 1 kohdassa tarkoitettu läheisensä on hallituksen, 
hallintoneuvoston tai niihin rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka 
toimitusjohtajana tai sitä vastaavassa asemassa sellaisessa yhteisössä, säätiössä, 
valtion liikelaitoksessa tai laitoksessa, joka on asianosainen tai jolle asian 
ratkaisusta on odotettavissa erityistä hyötyä tai vahinkoa; 

6) jos hän tai hänen 2 momentin 1 kohdassa tarkoitettu läheisensä kuuluu viraston 
tai laitoksen johtokuntaan tai siihen rinnastettavaan toimielimeen ja kysymys on 
asiasta, joka liittyy tämän viraston tai laitoksen ohjaukseen tai valvontaan; tai 

7) jos luottamus hänen puolueettomuuteensa muusta erityisestä syystä vaarantuu.". 
 
PTK myy itse tuotteita joten se hyötyy esimerkiksi siitä että sen kilpailijoiden 
fupatiedot ovat sen käytössä tai että PTK voi itse vaikuttaa päätöksiin. Varsinkin 
hallintolain 28 § kohta 7 on jo mainittujen seikkojen johdosta selkeässä ristiriidassa 
lakiesityksen kanssa. 
 
PTK tuo maahan aseita ja tarvikkeita. Tuonnissa se on tarvittaessa käyttänyt 
Aselain 16 § mainittua viranomaisen kirjoittamaa loppukäyttäjätodistusta. Tämän    
se    on   AAE:n   tietojen    mukaan   itse   voinut   kirjoittaa viranomaisasemaansa 
vedoten. 
PTK on myös käyttänyt aselain 17 § poikkeusta joka koskee viranomaisia. Mikäli 
lainmuutosesityksen mukaisesti PTK laajentaa markkinointiaan myös muihin 
viranomaisiin AAE katsoo että PTK saavuttaa huomattavan edun käyttäessään 
aselain 17 §. Muiden yritysten on haettava PTK:lta omiin tuonteihinsa asiamukaisia 
lupia. Tällainen toiminta vääristää kilpailua. 
 
Aselain 83 a § määrää Tullilaitoksen ilmoittamaan tuonnista. Mikäli 
lainmuutosesityksen mukainen malli toteutuu saa PTK haltuunsa lähes realiaikaiset 
tiedot kilpailijoittensa varastoissa tapahtuvista muutoksista. Näin se saa haltuunsa 
tietoja joita se voi hyödyntää kaupallisesti. 
Aselain 100 § mainitun asevälittämisen (brokering) siirtyminen PTK.IIe avaa suoran 
markkinointi kanavan kuluttajille. 
AAE näkee PTK.IIa olevan halua myös kehittää ja kasvattaa tätä markkinaa 
lisätäkseen omia tulojaan. 
Todettakoon että jo nykyisin Sisäasianministeriö on Suomen johtava käytettyjen 
aseiden markkinakanava, ollen selvä markkinajohtaja. AAE:n käsityksen mukaan 
siviileihin kohdistuva aseiden markkinointi ei kuulu Suomessa viranomaisille. 
 



 

 

Aselain 117 § säädetään aselautakunnasta. AAE vastustaa ehdottomasti sitä että 
PTK alan kilpailevana yrityksenä voisi käyttää valtaa aselautakuntaan nähden. 
 
Esitys uudeksi hankintalaiksi (HE 50/2006 vp) nostaa alustavien tietojen mukaan 
pienimmän kilpailutettavan hankinnan tasolle joka mahdollistaa UVM ry:n käsityksen 
mukaan PTK tyyppiselle sekayritykselle lainmuutosesityksen mukaisessa 
tilanteessa lähes rajattomat mahdollisuudet käytännössä toimia miten haluaa, 
kilpailuttamatta. 
AAE vastustaa ehdottomasti Sisäasianministeriön tavoitetta siirtää tällä menettelyllä 
olemassa olevilta yrityksiltä liiketoimintaa itselleen. 
 
PTK on oman ilmoituksensa mukaan harjoittanut vientiä ja tulee harjoittamaan sitä 
myös lainmuutosesityksen esittämässä toimintamuodossa. AAE  ilmaisee  huolensa  
siitä  että  Suomi  menettää  luotettavuutensa ulkomaisten viranomaistahojen 
hankintayhteistyössä, koska sillä on omia puhtaasti kaupallisia intressejä 
markkinointiin. 
Lisäksi AAE veljesjärjestöt muissa maissa vastustavat sisäasianministeriön oman 
kauppahuoneen liiketoimintaa maamme rajojen ulkopuolella. 
 
AAE myös edellyttää että PTK noudattaa sitä mitä EU yhteisissä käytänne 
säännöissä ( Code of Condact) ja Suomen vastaavissa säädöksissä sanotaan, 
koskien niitä PTK:n vientejä jotka eivät ole maamme omien poliisivoimien käyttöä 
varten. 
 
AAE epäilee myös että esityksen mukainen toiminta PTK:n osalta on vastoin EU:n 
vapaan kilpailun periaatetta sekä on ristiriidassa Hankinta-Direktiivin suhteen. 
Yhdistyksemme on tarvittaessa valmis kääntymään vastaavan Komissaarin puoleen 
tämän osalta. 
Mikäli laki saatetaan voimaan tulee AAE hakemaan ennakkopäätöstä 
EU-tuomioistuimelta Markkinatuomioistuimen kautta koskien Hankinta-
Direktiivin suhdetta PTK:n toimintaan. 
Laajemmat asepoliittiset vaikutukset 
 
AAE vastustaa ampuma-aseiden lupahallinnon ja siihen liittyvien toimintojen 
siirtämistä pois sisäasiainministeriöstä. 
Kaikki sellaiset toimenpiteet jotka siirtävät päätöksentekoa ja toteutusta pois 
poliittisesti vastuullisen ministerin alaisuudesta sekä siten myös kauemmaksi 
eduskunnan vaikutusmahdollisuuksista, ovat AAE:n käsityksen mukaan uhka 
asekaupalle ja aseharrastukselle Suomessa. 
 
AAE toivoo ettei tämä merkitse sitä ettei sisäasianministeriö halua toteuttaa 
eduskunnan sille asettamaa tehtävää aselaissa määritetyllä tavalla. 
 
AAE muistuttaa että aselain tavoitteiden toteuttamiseksi sisäasiainministeriön tulee 
pitää huolta riittävien taloudellisten resurssien osoittamisesta hallinnolle. 
Lisäresurssien hankkiminen asekaupalla ei ole AAE:n mielestä oikea tapa toimia. 
 
Kansainvälisissä asealaa koskevissa asioissa ei Suomea voi edustaa 
yhdistyksemme mielestä PTK vaan sisäasianministeriön oma edustaja. 
 
 
YHTEENVETO 
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AAE   vastustaa    lakiesityksen   ampuma-aseisiin   ja   yksityiseen 
turvallisuusalaan   liittyvien   lupa-,  valvonta- ja  tarkastustehtävien 
siirtämistä sisäasiainministeriöstä Poliisin tekniikkakeskukselle. 
Esitämme kaikkien sitä koskevien kohtien poistamista lakiesityksestä. 
 
AAE katsoo että nimi Poliisin tekniikkakeskus (PTK) on kilpailevan 
yrityksen toiminimi. Sen nimen käyttäminen hallinnon suorittajana on 
nai iiaaiijuMiävaa. 

 
 

Kunnioittavasti Espoossa 

25.10.2006 
 

Pekka Helminen 
Toiminnanjohtaja 

A A E  r . y .  
Asealan Elinkeinonharjoit tajat  ry 

PL 74, 01721 Vantaa 
 
 
 

HE 72/2006 vp liitel. 25.10. 
 
Hallintovaliokunta 
Eduskunta 
 
Asia: 
HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE LAIKSI POLIISIN 
HALLINNOSTA ANNETUN LAIN MUUTTAMISESTA JA ERÄIKSI SIIHEN 
LIITTYVIKSI LAEIKSI 
Lausuntopyyntö: Eduskunnan hallintovaliokunta, asiantuntijanne kuuleminen 
torstaina 26.10.2006 klo 12.45. 

YHTEENVETO JA TIIVISTELMÄ 

AAE ESITTÄÄ POLIISIN TEKNIIKKAKESKUSTA KOSKEVIEN OSIEN POISTAMISTA 
HALLITUKSEN ESITYKSESTÄ 

Perusteluinamme esitämme seuraavaa: 

Lakiesityksessä oleviin epäkohtiin, joihin AAE omassa lausunnossaan 
Hallintovaliokunnalle kiinnittää huomiota, voidaan tiivistää seuraavasti: 

1.  KILPAILULLISET NÄKÖKOHDAT 

Hallituksen esityksessä on hyvin epäselvästi kuvattu se mitä AAE tarkoittaan 
kilpailutilanteella PTK:n osalta. Esityksen sivulla 24 olevasta kuvauksesta jää käsitys 
että varsinaista kilpailua ei olisi lainkaan viranomaisille myytävissä tuotteissa ja 
näiden luovutukseen ei sisälly vastiketta. 

Näin asia ei tietenkään ole mikäli tässä ei tarkoiteta perustettavan monopolia. 
Kilpailutilanne syntyy kun kaksi tai useampi tarjoaja kilpailee toisiaan vastaavilla 
tuotteilla. 
Sekä aseet, patruunat ja kaikki niihin liittyvät varusteet sekä tarvikkeet ovat 
standardoituja. Siten siis myös verrannollisia. 



 

 

Perustuslakivaliokunnan lausunto 29/2006 vp kuvaa tätä hyvin. Siinä todetaan 
että: "Tarkoitus ei esimerkiksi ole, että Poliisin tekniikkakeskus hankkisi kalustoa 
myydäkseen sitä edelleen viranomaisille ja muille toimijoille." 
Näin kuitenkin nimenomaan tehdään ja tälle on haettu laajennus joka oli 
lausunnolla myös Hallintovaliokunnassa viime keväänä (2006). 
Tähän viittaa myös Oikeuskansleri lausunnossaan esityksestä:" Ongelman 
muodostaa siirrettävien hallintotehtävien suhde 
Poliisin tekniikkakeskuksen erityisesti eduskuntakäsittelyssä jo olevaan 
laajennettavaksi ehdotettuun, muun muassa liiketoimintaa sisäiiävään tehtäväalaan 
siten kuin lausunnoissa on tarkemmin esitetty." Samoihin ongelmiin viittasi jo 
Sisäasianministeriön oma selvitysmies Janne Kerkelän "Tiettyjen poliisiosaston 
tehtävien hallinnollinen uudelleenorganisoiminen" Poliisin ylijohdon julkaisusarja 
6/2005. Jo hän näki ongelmia nimenomaan kilpailullisten näkökohtien osalta. 

Eli lähes kaikki ovat todenneet että kilpailusta on siis kyse? 
Lakiesitykseen on myös kirjattu laajat tiedonsaantioikeudet PTK:Ile. Lisäksi esimerkiksi 
synergiasta mainitaan CIP tarkastustiiojen yhteiskäyttö. AAE:n käsityksen mukaan 
kilpailuteknisistä syistä johtuen esimerkiksi ei tilojen yhteiskäyttö tule olemaan 
mahdollista. Valmistajat eivät tule hyväksymään tällaista toimintaa. 

AAE on saanut selvän viestin myös muilta eurooppalaisilta valmistajilta sekä 
sisarjärjestöiltään, että mikäli lakiesitys tässä muodossa tulee voimaan on asia vietävä 
EU-tuomioistuimeen hankintadirektiivin vastaisena toimintamallina. 

 

2.  HYVÄN HALLINNON PERIAATTEIDEN TOTEUTUMATTOMUUS JA ESTEELLISYYS 
SEKÄ PUOLUEETTOMUUS 

AAE:n lausunnossa on viitattu useissa kohden PTK:n kaksoisroolin tuomiin ongelmiin. 
Asiaa voi hyvin kuvata esimerkillä: 

• Tarjouskilpailun järjestäjä: PTK, voi vaikuttaa tarjouspyynnön sisältöön, määriin, 
aikatauluihin yms. 

• Tarjouskilpailun suorittaja: PTK, voi päättää koejärjestyksen, olosuhteet yms. 
• Tarjouskilpailuun osallistujat: PTK sekä ase-elinkeinon harjoittajat. 
• Tarjouskilpailun osallistujien valvoja: PTK, voi vaikuttaa lupien 

myöntämisnopeuteen, kestoon, harkintaan, yms. 
• Tarjouskilpailun voittajan valinta: PTK, organisoi raadin tms.. Voi siis kysyä: 

Toteutuvatko tässä hyvän hallinnon periaatteet? 

Tähän ongelmaan ovat kiinnittäneet huomiota myös sekä oikeuskansleri:" Erityisesti on 
selvitettävä tyhjentävästi se, miten estetään eräissä lausunnoissa esitetty ristiriita Poliisin 
tekniikkakeskuksen tehtävien välillä. Tältä osin kyse on oikeudellisesti merkittävästä 
näkökohdasta turvata hallinnon puolueettomuus." 
Että myös perustuslakivaliokunta:" Perustuslain 21 §:n 2 momentissa tarkoitettuihin 
hyvän hallinnon takeisiin kuuluvat muun ohella vaatimukset viranomaisen toiminnan 
objektiivisuudesta ja puolueettomuudesta. Tältä kannalta ei ole asianmukaista säätää 
jollakin toimialalla lupa-, valvonta-ja tarkastusviranomaisena olevan valtionhallinnon 
yksikön tehtäväksi hankintojen tekemistä valvomallaan alalla ja siten esimerkiksi 
valvomansa alan toimijoilta. Tällaiset tehtävät on yleensä syytä osoittaa muulle kuin 
alalla julkista valtaa käyttävälle viranomaiselle." 

AAE:n käsityksen mukaan hallituksen esitys ei pidä sisällään minkäänlaista 
suunnitelmaa edes teoriassa, siitä kuinka hallinto järjestettäisiin siten että mainitut 
puutteet tulisi korjata. 
Käsittääksemme lakiesitykseen tulisi kirjata selkeät yksityiskohtainen 
hallintosääntö PTK:lle. 
Yleisohje ja maininta eivät riitä missään tapauksessa. 

 

3.  HYVÄN JA KESTÄVÄN ASE-LUPAHALLINNON TOIMINTAEDELLYTYSTEN 
TURVAAMINEN 

AAE:n käsityksen mukaan hallituksen lakiesityksellä tavoitellaan säästöjä sekä 
synergia etuja. Myös perusteluissa on näihin viitattu. 
Kuitenkin edellä mainittuun viitaten AAE ei näe mitään säästöjä syntyvän. 
Mikäli kaikki edellä mainitut kohdat ratkaistaan, ei nähdäksemme voi syntyä yhtä 
PTK:ta. 



 

9 

Sen sijaan syntyy virasto jonka sisällä on virasto tai parhaimmillaan useita, kuten 
maatuska nukessa, toinen toistaan pienempiä. 

Tähän viittaa myös perustuslakivaliokunnan lausunto: " Poliisin tekniikkakeskuksen 
sisällä asehallintotehtävät erotetaan esityksen perustelujen mukaan organisatorisesti ja 
ratkaisuvallan osalta keskuksen muista tehtävistä. Valiokunta pitää hyvän hallinnon 
takeiden turvaamisen näkökulmasta tärkeänä, 

 
että asehallintotehtäviä hoitavan yksikön erillisyydestä suhteessa keskuksen muihin 
yksikköihin lisätään säännös lakiin". Myös oikeuskansleri lausui asiasta:" Tähän 
liittyen viittaan niihin vaikeuksiin ja järjestelyihin, jotka liittyvät jo olemassa oleviin 
liikelaitoksiin niiden hoitaessa erilaisia julkisia hallintotehtäviä. Ratkaisuna on ollut, 
että julkisia hallintotehtäviä varten perustetaan oma virasto tai laitos 
(Viestintävirasto, Ratahallintokeskus) tai liikelaitoksen yhteyteen perustetaan 
viranomaistehtäviä varten erillinen yksikkö (Metsähallitus). Viimeksi mainittua 
suuntausta perustuslakivaliokunta ei ole pitänyt hyvänä (viittaan PeVL 38/2004 vp ja 
47/2005" 

Sisäasianministeriön oma selvitysmies Janne Kerkelän raportti ei sekään pitänyt 
PTK-mallia parhaana. Ohessa on jo lueteltu useita syitä miksi. 

Myös se että asehallintoon ei voitaisi perustaa omaa virastoa, kuten esityksen 
perusteluissa todetaan, sen pienuuden vuoksi, on kestämätön peruste. Esimerkkinä 
mainittakoon Oikeusministeriöön perustettu ulosotto-virasto, joka on AAE:n 
käsityksen mukaan vielä pienempi kuin nykyinen asehallinnon osa Arpajais-ja 
Asehallintoyksiköstö. 

AAE pitää erittäin tärkeänä että Suomessa harjoitetaan kestävää ja pitkäjänteistä 
asepolitiikkaa, jonka olennainen osa on hyvä ja osaava hallinto. Tämä hallituksen 
esitys vain rapauttaa ja vaikeuttaa nykyistä tilannetta eikä kykene tuomaan siihen 
parannusta tai lisäarvoa. 

AAE toistaa perustelunsa edellä mainittuun vedoten ja esittää että 
hallintovaliokunta poistaisi lakiesityksestä kaikki kohdat jotka liittyvät 
asehallinnon tehtäviin ja PTK:n asemaan. 
 

Espoossa 25.10.2006 

Pekka Helminen 
Toiminnanjohtaja 



 

 

 
 

N RA Kansallinen kivääriyhdistys ry LAUSUNTO HE 72/2006 ja 74/2006 
PL 419 
00151 HELSINKI 

 
24.10.2006 

 
 

Eduskunta 

Hallintovaliokunta 
 
 
 
 
ASIA: LAUSUNTO ASIOISTA 
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 
 
 
N RA Kansallinen kivääriyhdistys ry (myöhemmin NRA) kiittää Eduskunnan Hallintovaliokuntaa 
mahdollisuudesta antaa lausunto yllämainituissa asioissa ja toteaa seuraavaa; 
 
HE 72/2006 
 
Poliisin Tekniikkakeskus (PTK) 
Poliisin Tekniikkakeskus (myöhemmin PTK) on toiminut kaupallisena toimijana jo 90-iuvuita lähtien, vaikka 
PTK:lla ei ole ollut asekauppaiupia. Jo teräaselain valmistelun yhteydessä varmistettiin PTK:Ile ylivertainen 
kilpailuasema aseliikkeisiin verrattuna, tästä esimerkkinä teleskooppipatukka. EU:n kilpailulainsäädännön 
kannalta olisi tullut jo aiemmin asettaa PTK:n toiminta tarkemman tutkimuksen kohteeksi, mutta asealan 
maahantuojien (UVM ry) jäsenyrityksistä eräillä oli toimivat liikesuhteet PTK:n kanssa eikä em. syystä 
asiasta haluttu tehdä aikanaan oikeita johtopäätöksiä. PTK: n toiminta täyttää liiketaloudellisin perustein 
toimivan liikelaitoksen tunnusmerkit jo nyt ja on käsittämätöntä, että Sisäasiainministeriön toimialaan 
kuuluvat viranomaistehtävät kuten valvonta ja lupa-asiat siirrettäisiin ko. liikelaitoksen hoidettavaksi. Mikäli 
näin tehtäisiin, tuiisi PTK:n asema täysin ylivertaiseksi kaupallisiin toimijoihin nähden ja samalla 
kilpailutilanne tulisi kestämättömäksi. Tilanne aiheuttaisi myös merkittävän eturistiriitatilanteen alalla, mikäli 
PTK tulisi valvomaan muita asekauppiaita AAHY:n siirtyessä osaksi PTK:ta 
 
NRA näkee ehdottomasti kansalaisten oikeusturvan vaarantuvan aselupiin liittyvissä kysymyksissä ja 
asekauppa-ala joutuisi epäaitoon kilpailutilanteeseen, mikäli asealan kilpailija Poliisin Tekniikkakeskus 
toimisi myös lupaviranomaisena. Ei voi välttyä ajatukselta, että Suomen asema eräänä OECD-maiden 
vähiten korruptoituneena maana tulisi kärsimään todellisen kolauksen, mikäli hallituksen esitys toteutuisi 
mahdollistaen ns. "virkamiesmafian" syntymisen. 
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Perustuslain 21 §:n 2 momentissa tarkoitettuihin hyvän hallinnon perusteisiin kuuluvat vaatimukset viranomaisen 
toiminnan objektiivisuudesta ja puolueettomuudesta. Em. syystä johtuen on perustuslain vastaista säätää 
toimialalla hankintoja tekevälle kaupalliselle toimijalle (PTK) lupa- ja valvontaviranomaisen tehtäviä samalla alalla. 
Laki olisi myös toteutuessaan raskaasti EU:n kilpailuoikeuden vastainen. 
 
Arpajais- ja Asehallintoyksikkö (AAHY) 
Arpajais- ja Asehallintoyksikön (myöhemmin AAHY) perustamisesta päätettiin Sisäasianministeriössä vastoin 
asealan asiantuntijoiden esityksiä. Synergiaetuja ei ole, sillä rahankeräysten ja arpajaisten valvonta on hyvin 
kaukana aselupahallinnosta. C.I.P.-tarkastustoiminnan yhdistäminen Arpajais-ja Asehallintoyksikköön on lisännyt 
ongelmia, sillä C.I.P.-tarkastustoiminta oli aiemmin Kauppa- ja Teollisuusministeriön toimialaan kuuluvaa toimintaa, 
kuten on edelleen TUKES:en toiminta räjähdysaineisiin ja patruunavarastointiin liittyen. 
 
Synergiaetuja olisi voinut olla esim. Vartiointi- ja Turva-alan yksikön toiminnan yhdistämisestä 
Asehallintoyksikköön, niin paljon lähempänä on vartiointi-ja turvallisuusala aseisiin liittyvää valvontaa. Neuvotteleva 
virkamies Eränkö-Pekkasen työryhmälle ehdotettiin aikanaan, että Asehallintoyksikkö perustetaan 
Sisäasianministeriön yhteyteen, jolloin myös mahdollinen paras lainsäädäntötyöhön liittyvä asiantuntemus olisi 
käytettävissä. Lainsäädäntöneuvosten Tomi Vuoren ja Pertti Normian ohittaminen Asehallintoyksikön perustamisen 
yhteydessä on yksi esimerkki Sisäasiainministeriön heikosta kyvystä kohdentaa henkilöresurssejaan oikein ja 
tehokkaasti. Tosin turvallisuusalan valvontayksikön viimeaikaiset toimet kuten mm. järjenvastaisesti laadittu 
lakiesitys järjestyksenvalvojista annetun lain muuttamiseksi ovat osoittaneet ko. yksikön päällikön 
kykenemättömäksi hoitamaan tehtäviään, joten nykyisellä kokoonpanolla ko. yksikölle ei voida osoittaa vaativaa 
ase-elinkeinoalan valvontaa. 
 
Kihlakuntien vähentäminen 
Kansalaisoikeusjärjestönä N RA näkee, että kihlakuntien määrän vähentämisellä palvelut tulevat entisestään 
heikentymään. Poliisien määrä on sisäministeri Kari Rajamäen mukaan säilynyt samana kuin vuonna 2002, vaikka 
poliisin toimintakenttä on laajentunut ja tehtävämäärä kasvanut EU:n vaikutuksesta. Käsittääksemme on 
mielekkäämpää säilyttää palvelut laajempialaisesti ja tasapuolisesti koko Suomen alueella lisäämällä poliisin 
virkoja Liikkuvan Poliisin ja paikallispoliisien osalta ja vastaavasti pienentää hallinnon kuluja 
Sisäasianministeriössä. 
 

HE 74/2006 
N RA näkee paikallishallinnon keskittämisen murentavan oikeus-ja hyvinvointivaltion perusteita. Asioiminen 
sähköisesti mahdollistaa kasvottoman päätöksenteon, jolloin kansalaisen oikeuksia voidaan loukata helpommin. 
Myös syrjäytymisriski lisääntyy mikäli päätöksenteko muuttuu kasvottomaksi. On odotettavissa, että mikäli esitys 
hyväksyttäisiin, tulee Sisäasiainministeriö esittämään jo seuraavalle Eduskunnalle palvelujen ulkoistamista. 
 
Myös virkavastuuasiat tulevat olemaan ongelma, mikäli palvelutoimistot ryhtyvät laajemmalti tuottamaan palveluja, 
koska johtosuhteet ovat tällöin hyvin sekavia, eikä yleisjohdolla ole mahdollisuutta seurata toiminnan laillisuutta 
hajasijoituksien johdosta. Kansalaisten oikeusturva ja tasapuolisuus vaarantuisi huomattavasti myös mikäli 
pyrkimys lain tavoitteiden saavuttamiseen johtaisi suurempien yksiköiden toimintaan samasta syystä. 
 
Kihlakuntien poliisilaitoksissa päällikkö on selkeästi myös näkyvä vastuuhenkilö ja erityisesti aseiupahalhnto 
edellyttää hyvaa paikallistuntemusta. Poliisihallinnon kehittämistoimet ovat jo selkeästi heikentäneet rikostutkinnan 
laatua ja rikosten selvittämisajat ovat jatkuvasti pidentyneet, kuten myös vasteajat hälytystehtäviin. 
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Yleistä turvattomuutta lisää virkapukuisten poliisien näkymisen vähäisyys ja on myös hämmäs-
tyttävää, ettei esitys pyri esim. kehittämään Liikkuvan Poliisin valmiuksia valvoa yleistä järjestystä ja 
turvallisuutta, sekä tehostaa liikennevalvontaa koko maassa. 
 
Näemme esityksen olevan huonosti valmistellun ja osoittavan samalla, että Sisäasiainministeriössä 
asiaa valmistelleet tahot eivät ole ymmärtäneet Helsinki-keskeisellä asenteellaan esityksen 
vaikutuksia harvaan asutuilla alueilla elävien ja toimivien kansalaisten oikeushyvän ja hyvän hallinnon 
kannalta. Asiassa olisi tullut ottaa riittävässä määrin huomioon myös eri alueiden erityispiirteet, 
alueiden laajuus ja kulkuyhteydet samoin kuin kielilain perusteiden mukainen mahdollisuus saada 
palveluja omalla kielellään samanlaisten perusteiden mukaan. 
 
Katsomme, että esityksen vaikutukset joihin on pyritty, kuten mahdollistaa toiminnan tehostaminen ja 
turvata palvelujen saatavuus ja laatu, tulevat olemaan päinvastaiset esitetyillä toimenpiteillä, joilla 
yksiköt yhdistettäisiin ja annettaisiin yhteistoimintamääräyksiä. Kuka vastaisi annettavista 
yhteistoimintamääräyksistä ja mikä asema niillä olisi voimassaolevaan lakiin nähden? Kuka valvoisi 
annettuja määräyksiä ja niiden noudattamista? Mm. edellä mainittuihin kysymyksiin ei esitys ota 
kantaa. 

LOPUKSI 
N RA Kansallinen kivääriyhdistys ry ehdottaa, että molemmat Hallituksen esitykset HE 72/2006 ja HE 
74/2006 jätetään ehdottomasti käsittelemättä. 
 
Lisäksi NRA esittää, että Suomi eroaa aseiden teknillisen tarkastuksen C.I.P.-järjestelmästä koska 
aseiden ja ampumatarvikkeiden tarkastukselle ei ole enää perustetta. Vuonna 1983 Suomi liittyi 
aseiden ja ampumatarvikkeiden C.I.P.-tarkastukseen oman aseteollisuuden suojelemiseksi 
tilanteessa, jossa Suomessa oli suomalaisessa omistuksessa kolme asetehdasta ja kolme 
patruunatehdasta. Nyt Suomessa on enää vain yksi asetehdas (SAKO), joka on italialaisessa 
omistuksessa ja entinen Lapuan patruunatehdas on nykyään kansainvälisessä omistuksessa. SAKO 
saa tarvitsemansa asetarkastuksen halvemmalla omistajamaan Italian tarkastuslaitokselta. Suomen 
patruunatehtaat ovat jo aikaisemminkin käyttäneet Saksan ja Belgian tarkastusieimoja, C.I.P-
järjestelmästä eroaminen antaa AAHY:lle ilmeisiä taloudellisia etuja, sillä eroamisen ansiosta 
säästyisi 4-5 henkilötyövuotta asetarkastuksesta eikä asetarkastustiloja enää tarvittaisi Riihimäellä, 
jonka jälkeen pelkän Asehallintoyksikön toiminta voidaan siirtää Sisäasiainministeriön tiloihin 
Helsinkiin. 
 
Edellytämme Hallintovaliokuntaa vaatimaan Sisäasianministeriöltä selvityksen siitä, millä perusteilla 
AAHY:n tehtävistä juuri aseisiin liittyvät tehtävät oiisi voitu siirtää PTK:lie. Näemme kyseisen 
ehdotuksen olevan hyvän hallinnon periaatteiden vastaisen ja osoittavan, että Sisäasiainministeriön 
poliisihallinnon tehtäväalue on selkeässä kriisissä. 
 
Perustuslakivaliokunnan lausunnon PeVL 29/2006 vp - HE 72/2006 vp käsitys PTK:n tehtävistä on 
ristiriidassa todellisuuden kanssa. Perustuslakivaliokunnan lausunnon mukaan tarkoitus ei ole, että 
PTK hankkisi kalustoa myydäkseen sitä edelleen viranomaisille tai muille toimijoille. PTK on kuitenkin 
jo nykyisellään toiminut siten, että se on myynyt kalustoa edelleen viranomaisille ja muille toimijoille, 
kuten vartioimisliikkeille. Tilanne on em. syystä johtuen ongelmallinen myös perustuslain kannalta. 
Merkittävää on myös se, että PTK:lle maahantuodaan erittäin suuri osa PTK:n myymästä 
materiaalista mm. erään suuren ase-elinkeinon harjoittajan toimesta. Muutenkaan PTK ei itse 
juurikaan harjoita myymiensä tarvikkeiden maahantuontia. 

Kaikki aseisiin liittyvä toiminta tulee olla yhteiskunnan erityisen tarkan valvonnan kohteena ja 
tehokkaasti toimiva Asehallinto palvelee kansalaisia ja samalla yhteiskuntaa parhaiten. Kihlakunta-
uudistuksen yhteyteen liitetty esitys PTK:n aseman edelleen vahvistamisesta on välittömästi 
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vedettävä takaisin. Arpajais- ja Asehallintoyksikön toimintojen jakaminen tehokkaasti ja kansalaisten 
oikeusturvaa vaarantamatta on mahdollista vain lisäämällä aselupavastaavien koulutusta ja siirtämällä 
Asehallintoyksikkö takaisin suoraan Sisäasiainministeriön valvontaan. 
 
Ampuma-aselautakunnan toiminta on ollut valitettavan tehotonta, sillä Puolustusministeriön ja 
Ulkoministeriön edustajat ovat harvoin osallistuneet lautakunnan kokouksiin ja erityisesti Ulkoministeriön 
rooli kansainvälisen Control Arms -ryhmän eräänä veturina asettaa sen edustajan läsnäolon vähintään 
kyseenalaiseksi. Merkittävää on myös, ettei Ulkoministeriölle kuulu Suomen sisäinen turvallisuus. Koska 
Puolustusministeriön hallinnon alueelle eivät kuulu siviilikäyttöön suunnitellut ja valmistetut aseet ja 
koska aselainsäädäntömme ei koske Puolustusvoimien omistamia aseita, niin lautakunnan jäsenyys on 
tarpeeton. Sotamuseon edustaja on jo mukana ns. aseromutus-työryhmässä ja koska lautakunnan 
työskentelyn kannalta ei ole mitään lisäarvoa Sotamuseon edustajan läsnäololla, niin N RA ehdottaa, 
että annetaan uusi Valtioneuvoston asetus, jossa Ulkoministeriön, Puolustusministeriön ja Sotamuseon 
paikat annetaan kansalaisjärjestöille, joita aselautakunnan Asehallintoyksikön toiminta koskee. 
Aselautakunnan asemaa tulisi muutoksen jälkeen vielä vahvistaa siten, että Asetautakunnassa tehdyt 
asiantuntijapäätökset sitovat viranomaisia. 
 
Odotamme lausuntomme johtavan siihen, ettei kansalaisten oikeuksia tulla loukkaamaan Hallituksen 
Esitysten HE 72/2006 ja HE 74/2006 esittämillä tavoilla ja että Hallintovaliokunta jättää molemmat em. 
esitykset käsittelemättä, eikä hyväksy niitä. 
 
 
 
Kunnioittavasti, 
 
 
N RA Kansallinen kivääriyhdistys ry 

PL 419 00151 Helsinki    www.nra.fi    Fax. (09) 8630 842 
 

Runo K. Kurko 
puheenjohtaja 
erityisasiantuntija 

 

Kai-Haatainen 
hallituksen jäsen 

Tommi Vuorenmaa 
I varapuheenjohtaja 

 Jukka Hovi 
hallituksen jäsen 
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Office ^m^̂ mmmmmmmmmmmmmmm^mmmm̂ ^mmmmmmmmmmâ mm̂ ^m  ̂
Saapunut posti: HE 72/2006 hallintovaliokunnassa 

 
Lähettäjä: Teija.MiIIer@ktm.fi 
Vastaanottaja:        HaV 
Lähetetty: 23.10.2006 11:49 
 
 
 

HE 72/2006 

Kauppa- ja teollisuusministeriön lausunto: 

 
 
Kauppa- ja teollisuusministeriöllä ei ole lausuttavaa otsikkoasiassa. 

 
 
 
 
Teija Miller 
Hallitussihteeri 
Kauppa- ja teollisuusministeriö 
PL 32 
00023 VALTIONEUVOSTO 
(09)  1606 2114, 040 7347976 
teija.millerSktm.fi 
 
 
 
 
----- Alkuperäinen viesti -------- 
Lähettäjä: HaV [mailto:hav@eduskunta, fi] 
Lähetetty: 17. lokakuuta 2006 15:14 
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Aihe: HE 72/2006 vp hallintovaliokunnassa 

(Parviainen Päivi): 
JAKELU: 

KTM, Kilpailuvirasto, Valtakunnansyyttäjänvirasto Hei! 

Eduskunnan hallintovaliokunta pyytää kirjallista asiantuntijalausuntoanne 
keskiviikkona 25.10.2006 klo 12.00 pidettävään kokoukseensa. 

Asia: HE 72/2006 vp laiksi poliisin hallinnosta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen 
liittyviksi laeiksi  (Ohessa pdf-tiedostona) ä 

Valiokunta pyytää mielellään päivää ennen lähettämään sähköpostitse (hav@eduskunta.fi)  
kirjallisen lausunnon,  jonka ensimmäisen sivun ylälaidasta tulee käydä ilmi asian tunnistetiedot  
(HE 72/2006 vp)    ja lausunnonantajataho. 

Allekirjoittaneelta saa tarvittaessa lisätietoja. 

Toimeksisaaneena 

Päivi Parviainen 
osastosihteeri 
hallintovaliokunta 

00102 Eduskunta 
e-mail: hav@eduskunta.fi 

Tulostanut: HaV Sivu 1 25.10.2006 14:08 
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Eduskunnan hallintovaliokunta 
 
 
 
 

Asia: Eduskunnan hallintovaliokunnan lausuntopyyntö asiassa HE 72/2006 vp ja HE 74/2006 vp 
 
Suomen Metsästäjäliitto - Finlands Jägarförbund r.y. on suurin ja vanhin suomalaisista 
vapaaehtoiseen jäsenyyteen perustuvista metsästyksen edunvalvontaorganisaatioista. Liittoon 
kuuluu 147.500 metsästyksen aktiiviharrastajaa. 
 
Metsästäjäliitto toteaa lausuntonaan otsikossa mainitusta hallituksen esityksestä poliisin hallinnosta 
annetun lain muuttamisesta, että kyseinen asiakokonaisuus koskee Metsästäjäliiton näkökulmasta 
läheisesti metsästäjiä ja aseenomistajia. 
 
Metsästäjäliiton käsityksen mukaan Poliisin tekniikkakeskuksen tehtävien ja aseman muuttaminen 
hallituksen esityksen mukaisesti olisi hyvän hallintotavan vastaista ja etenkin tekniikkakeskuksen 
liikelaitostaminen aiheuttaisi lupahallintoon tilanteen, joka on ristiriidassa perustuslain 124 §:n 
kanssa. Valtion liikelaitos ei voi hoitaa vain viranomaisille säädettyjä merkittävän julkisen vallan 
käyttöön liittyviä tehtäviä. 
 
Metsästäjäliitto esittää, että Ampuma-aselautakunnan asema ja tehtävät kirjattaisiin ampuma-
aselakiin suoraan Sisäministeriön alaisena asiantuntijaelimenä. Ampuma-aselautakunnalla tulisi olla 
myös lainmukainen asema antaa päätöksiä. 
 
Metsästäjäliitto edellyttää, että lupapalveluiden saatavuus ja saavutettavuus tulee säilyttää myös 
jatkossa, jotta kansalaisten tasa-arvo ja oikeudenmukaisuus lain edessä turvataan. Metsästäjäliiton 
mielestä esitetty kihlakuntien poliisilaitosten toimialueiden laajentaminen useampia kihlakuntia 
käsittäväksi heikentäisi tätä tilannetta. Myös metsästyksen vartioinnin järjestäminen ja 
koordinoiminen vaikeutuisi, sillä poliisi etääntyisi paikallistasolta. 
 
Metsästäjäliitto esittää, että ampuma-aselakiin esitetyt muutokset poistetaan lausunnon kohteena 
olevasta Sisäministeriön lakiesityksestä. 
 
 

Riihimäellä 25. päivänä lokakuuta 2006 
 
 
SUOMEN METSÄSTÄJÄLIITTO - FINLANDS JÄGARFÖRBUND R.Y. 
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Eduskunta on ryhtynyt käsittelemään hallituksen esitystä poliisin 
hallinnosta annetun lain muuttamiseksi. Eduskunnan 2005 tekemän 
päätöksen mukaisesti kihlakuntien rakennetarkastelu päätettiin siirtää 
vuodelle 2008. Nyt tehty lakiesitys avaa kiertotien edetä nopeastikin 
kihlakuntien toimintaedellytyksiä heikentävään suuntaan, kun 
poliisilaitosten toiminta-alueita ehdotetaan laajennettavaksi useampaan 
kihlakuntaan. 
 
Paras-hankkeessa pyritään seutukuntien asemaa vahvistamaan. Sen 
ollessa kesken on ennenaikaista tehdä päätöksiä valtion 
paikallishallinnon osalta. Valtiovallan tulisi huolehtia seutukuntien 
palveluista yhdenmukaisesti kunnallisten toimintajärjestelmien 
muodostumisen kanssa. 
 
Me allekirjoittaneet kuntajohtajat esitämme kunnioittavasti, että poliisin 
hallinnon aluejakoa tai siitä päättämistä koskevat lainmuutokset siirretään 
seuraavien valtiopäivien käsiteltäväksi osana laajempaa 
hallintoselontekoa. Valtion paikallishallintoa, kihlakuntia koskeva 
selonteko sekä kunta- ja palvelurakennetta koskeva selonteko tulisi 
yhdistää johdonmukaiseksi kokonaisuudeksi. 
 
Perustelemme ehdotustamme sillä, että kansalaisten 
perusturvallisuudesta ja valtion palveluista tulee huolehtia tasavertaisesti 
koko maan alueella. 
 
Kuntamme ovat valmiit osallistumaan selontekojen edellyttämiin 
valmistelutehtäviin turvataksemme peruspalvelujen saatavuuden eri 
osissa maata yhteistoiminta-alueillamme. 

 
Helsingissä 24.10.2006 
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Liite 
 
Kihlakuntien keskuspaikkojen kuntajohtajat, yhteensä 59, ovat ilmoittaneet, että heidän kuntansa 
ovat kiinnostuneita lähtemään yhteistyöhön, jossa kiinnitetään huomioita kansalaisten 
perusturvallisuuden turvaamiseen ja poliisin toiminnan turvaamiseen nykyisten kihlakuntien 
alueella. 
 
Alavuden kaupunki Forssan 
kaupunki Haminan 
kaupunki Haukiputaan 
kunta Hyvinkään kaupunki 
Iisalmen kaupunki 
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Kokemäen kaupunki 
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Lapuan kaupunki Lieksan 
kaupunki Limingan kunta 
Lohjan kaupunki Loimaan 
kaupunki Loviisan kaupunki 
Muonion kunta 
Mustasaaren kunta Mäntän 
kaupunki Nokian kaupunki 
Nurmeksen kaupunki 
Närpiön kaupunki 
Orimattilan kaupunki 
Paraisten kaupunki 
Pieksämäen kaupunki 
Pietarsaaren kaupunki 
Porvoo kaupunki 
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EDUSKUNNAN HALLINTOVALIOKUNNALLE 
 
 
 
 
Asia Hallituksen esitys HE 72/2006 vp laiksi poliisin hallinnosta annetun lain 
muuttami- 

sesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi 
 
 
Pyydettynä lausuntona suojelupoliisi esittää otsikkoasiassa kunnioittaen seuraavaa. 
 
Suojelupoliisi pitää perusteltuna sellaista poliisin hallinnollista järjestelmää, joka mahdol-
listaa voimavarojen taloudellisen ja tehokkaan käytön sekä turvaa poliisipalveluiden saa-
tavuuden ja laadun. Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi suojelupoliisi kannattaa sellaista 
lainsäädännöllistä kehystä, joka mahdollistaa joustavan yhteistoiminnan niin eri pai-
kallispoliisin yksiköiden kuin tiettyjen toimintojen osalta myös valtakunnallisten poliisiyk-
siköiden välillä. 
 
Suoraan sisäasiainministeriön poliisiosaston alaisena poliisin valtakunnallisena yksikkönä 
suojelupoliisi pitää tärkeänä, että poliisin ylijohdon tehtävämäärittely on riittävän tark-
karajainen. Poliisin ylijohdon ja ministeriön osaston tehtävien ja ratkaisuvallan sääntelyn 
tulee olla linjassa poliisin hallinnosta annetun lain ja toisaalta valtioneuvoston ohjesäännön 
ja ministeriön työjärjestyksessä kanssa. 

Suojelupoliisi kannattaa esitettyä uudistusta, jossa poliisin ylimmän johdon osalta virkaan 
nimittäminen ja tehtävään määrääminen erotettaisiin toisistaan. Hallituksen esityksen 
mukaisesti virkaan nimittäminen tapahtuisi valtioneuvoston päätöksellä ja tehtävään 
määrääminen sisäasiainministeriön, käytännössä sisäasiainministerin päätöksellä. 
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LAUSUNTO HALLITUKSEN ESITYKSESTÄ LAIKSI POLIISIN HALLINNOSTA ANNETUN 
LAIN MUUTTAMISESTA HE 72/2006 VP 

 
 

Hallituksen esityksen 6 §:n perustelujen mukaan poliisilaitosten toimialueiden laa-
jentamisen tavoitteena on poliisin toiminnan tehostaminen ja tuottavuuden lisääminen. 
Valtioneuvoston päätöksellä kihlakunnan poliisilaitoksen toimialueena olisi useampi 
kihlakunta. Esityksen mukaan poliisitoiminnan hoitaminen riittävän suurina ja vahvoina 
poliisilaitoksina mahdollistaisi poliisitoimen voimavarojen tehokkaan käytön sekä 
turvaisi poliisipalvelujen saatavuuden ja laadun. Perusedellytys on, että poliisilaitokset 
pystyvät lähtökohtaisesti itsenäisesti turvaamaan poliisipalvelut alueellaan 
ympärivuorokautisesti riittävine palvelupisteineen. 
 
Liikkuvan poliisin organisaation kehittämisen kannalta ehdotettu uudistus poliisilai-
tosten vahvistamiseksi antaa mahdollisuuksia toiminnan tehostamiseen ja laadun 
parantamiseen. Tällöin paikallisen poliisitoiminnan tuottava ja taloudellinen yhteen-
sovittaminen helpottuu, kun paikallisia sopimus- ja neuvottelukumppaneja on vä-
hemmän kuin nykyisin. Mikäli poliisilaitosten koko ja toiminta-alue olisivat nykyistä 
suurempia, liikkuva ponisi pystyisi suuntaamaan toimintaansa tnvfimrrtässä yhteis-
toiminnassa sekä muiden liikkuvan poliisin paikallisyksiköiden kanssa että toimialu-
eensa poliisilaitosten kanssa muita yhteistyökumppaneita unohtamatta. 

Poliisilaitosten toiminta-alueiden selvittyä liikkuva poliisi tarkistaa ja tarvittaessa 
muuttaa omaa palveluverkostoaan poliisitoiminnan vaatimusten mukaisesti. Liikkuva 
poliisi näkee esityksen mukaisten uudistusten toteutumisen mahdollisuutena toteuttaa 
entistä vaikuttavampaa poliisitoimintaa niin liikenneturvallisuustyössä kuin muissa 
poliisitehtävissä. 

Esityksen mukaan poliisin ylijohto päättää paikallispoliisin ja muiden poliisiyksiköi-den 
välisestä yhteistoiminnasta. Liikkuvan poliisin käsityksen mukaan se selkeyttää 
johtosuhteita ja antaa mahdollisuuden kehittää yhteistyötä nykyistä suunnitelmalli-
semmin. 
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Esityksen 15 b §:n mukaan poliisin ylimmän johdon osalta siirryttäisiin järjestelmään, 
jossa virkaan nimittäminen ja tehtävään määrääminen erotettaisiin toisistaan. Muutos 
koskisi mm. poliisin valtakunnallisten yksiköiden päälliköitä. 

Yksityiskohtaisista perusteluista on pääteltävissä, että muutos ei perusteluista ilme-
nevällä tavalla toteutettuna näyttäisi vaarantavan virastojen johtamisjärjestelyjen 
selkeyttä eikä toiminnan pitkäjänteistä kehittämistä. Järjestelystä saatavat hyödyt 
olisivat ilmeisesti siitä mahdollisesti aiheutuvia haittoja suuremmat 

Liikkuvan poliisin näkemyksen mukaan esityksessä on huomioitu hallinnon kehittä-
miselle asetetut vaatimukset. Samalla siinä on pyritty turvaamaan henkilöstön asema 
muutoksissa. 
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Olli Mäenpää 
27.10.2006 
 
 
Hallintovaliokunnalle 
 
 

Hallituksen esitys laiksi poliisin hallinnosta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi 
siihen liittyviksi laeiksi (HE 72/2006 vp) 
 
 
 
 
 

1. Lakiehdotus 
 
6 § Paikallispoliisi 

 
Säännöksen periaatteellisesti keskeisenä perustavoitteena on mahdollistaa nykyistä laaja-
alaisempien poliisilaitosten muodostaminen. Tavoitteelle esitetään useita painavia ja yleisesti 
hyväksyttäviä perusteita. Myös hallintovaliokunta on pitänyt tavoitteen toteuttamista 
mahdollisena, mikäli poliisin palvelut ja tehtävät hoidetaan tällä tavoin nykyistä paremmin 
(HaVM 2/2006 vp). 
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Seikkoja, jotka on otettava huomioon muodostettaessa laaja-alaisempaa poliisilaitosta, 
määritellään 2 momentissa hyvin yleisluonteisesti ja väljästi. Ainakin palvelujen saatavuus ja 
hyvä laatu ovat niin tärkeitä tekijöitä, että ne olisi paikallaan mainita laissa nimenomaisesti. 
Tähän tavoitteeseen on myös hallintovaliokunta kiinnittänyt huomiota edellä mainitussa, 
hallintoselonteosta antamassaan mietinnössä (HaVM 2/2006). Vastaavat näkökohdat koskevat 
epäilemättä myös kielellisten oikeuksien toteuttamista poliisilaitoksen toiminnassa. 
 
Poliisipäällikön tehtävämäärittely, joka on nykyisen pykälän 1 momentissa, ehdotetaan 
poistettavaksi laista. Tällainen tehtävämäärittely olisi ilmeisesti kuitenkin tärkeää säilyttää 
laissa, sillä on edelleen johto- ja vastuusuhteiden selkeyden vuoksi perusteltua, että 
poliisipäällikkö johtaa poliisilaitosta. Selkeä johtamistehtävä ja -vastuu on tärkeä, vaikka 
poliisin johtamisjärjestelmiä muuten kehitetään. Myös hallintovaliokunta on pitänyt tärkeänä, 
että poliisipäällikkö johtaa paikallista poliisilaitosta (HaVM 5/2002 vp). 
 
Ehdotetun 2 momentin mukaan jää jossain määrin epäselväksi, mitä tapahtuu toimialueeltaan 
laajenevalle poliisilaitokselle tai sen poliisipäällikön viralle, joita kumpaakaan ei tässä 
säännöksessä ehdoteta nimenomaisesti lakkautettavaksi. Tosin viittaus "perustettavaan 
kihlakunnan poliisilaitokseen" lienee tarkoitettu viittaukseksi siihen, että myös toimialueeltaan 
laajeneva poliisilaitos ja sen poliisipäällikön virka lakkautettaisiin. Tämä todetaan kylläkin 
perusteluissa (s. 9), mutta vain siellä. Poliisilaitoksen   muodostaminen  tai   perustaminen   
eivät  kuitenkaan   merkitse automaattisesti, että jokin poliisilaitos samalla lakkautetaan 
varsinkin, kun 1 momentin mukaan olisi tarkoitus vain laajentaa joidenkin jo nykyisin toimivien 
poliisilaitosten toimialuetta. Sääntelyä olisi ehkä paikallaan tältä osin selventää sekä 
hallinnollisen selkeyden että oikeusturvan takeiden vuoksi. 

 
8 § Yhteistoiminta 

 
Yhteistoimintaa koskevia velvoitteita toteutettaessa on lähtökohtana, että paikallinen poliisin 
toiminta edelleen järjestetään kihlakuntapohjaisesti. Silloinkin kun poliisilaitoksen 
toimialueeseen kuuluu useita kihlakuntia, poliisilaitoksella on perusvastuu toimialueensa 
poliisitoimen hoitamisesta. Yhteistoiminta on määrällisesti ja sisällöllisesti edelleen perusteltua 
sopeuttaa tämän perusvastuun rajoihin. Yhteistoimintaa järjestettäessä on lisäksi otettava 
huomioon, että lakiesityksen tarkoituksena ei ole toteuttaa ns. täydellisen 
yhteistoiminnanmallia siihen liittyvien rakenteellisten heikkouksien vuoksi (s. 8). 
 
Poliisin lääninjohto ei hallinnon lainalaisuus huomioon ottaen voi itsenäisesti ja 
rajoituksettomasti määritellä poliisilaitoksille tehtäviä. Säännöstä 8 §:n 1 momentissa olisi siksi 
paikallaan täsmentää niin, että yhteistoimintamääräys koskee esimerkiksi paikallispoliisille 7 
§:n mukaan kuuluvia tehtäviä. Samasta syystä 8 §:n 2 momentin mukainen poliisiyksikköjen 
välinen yhteistoiminta tulisi täsmentää esimerkiksi niin, että se koskee niille lain mukaan 
kuuluvia tehtäviä. Tämä vastaisi myös säännöksen tarkoituksena (s. 15) olevaa säädöspohjan 
selkeyttämisen tavoitetta. 

 
13 § Poliisin tekniikkakeskus 

 
Säännöksen mukaan Poliisin tekniikkakeskuksella olisi varsin laaja valtion ja kuntien 
viranomaistoimintaan liittyvä laitteiden hankinta-, ylläpito- ja kehittämistehtävä, joka ulottuisi 4 
momentin mukaan myös kaikkiin virajiomaisiänestelmään liittyviin julkisiin hallintotehtäviin. 
Perustelutkin huomioon ottaen on epäselvää, olisiko hallinnollisesti tarkoituksenmukaista 
keskittää yhden hallinnonalan erityisviranomaiselle näin laajaa, koko julkisen sektorin kattavaa 
tehtävää, jolla voi olla taloudellisesti erittäin suuri merkitys. Koska näin laajaa tehtävää ei ole 
edes tarkoitettu (PeVL 29/2006 vp, s. 3), säännöksen sisältämää tehtävämäärittelyä voisi olla 
paikallaan supistaa. 

 



 

 

15 b § Virkamiehen tehtävään määrääminen 
 
Säännöksellä on tarkoitus toteuttaa periaatteessa erittäin merkittävä muutos poliisin ylimmän 
johdon piirissä. Siliä mahdollistettaisiin siirtyminen järjestelmään, jossa virkaan nimittäminen ja 
tehtävään määrääminen erotettaisiin toisistaan. Uuden järjestelmän periaatteellisia ja 
oikeudellisia puitteita ei kuitenkaan arvioida tässä esityksessä, vaan hallitus antaa menettelyä 
yleisesti koskevan esityksen myöhemmin. Tuossa yhteydessä on mahdollista arvioida esitystä 
yleisemmin ja laajempien perustelujen pohjatta, joten järjestelmän etukäteinen toteuttaminen ei 
ole välttämätöntä. 
Uuden järjestelmän ongelmiin kuuiuu sen peruslähtökohta, nimittämisen ja tehtävään 
määräämisen erottaminen. Tehtävään määräämisen kriteereitä ei ole lainsäädännössä 
mitenkään määritelty. Tämän puutteen ongelmallisuus korostuu, kun kyseessä on poliisin 
ylimpään johtoon kuuluva erityistä asiantuntemusta ja korostettua luottamusta edellyttävä 
tehtävä, jollainen on esimerkiksi suojelupoliisin pääilikön tehtävä. Myöskään perustuslain 125 
§:ssä määritellyt yleiset nimitysperusteet eivät nähtävästi tulisi sovellettaviksi määräämiseen, 
mikä voi vahvistaa muiden tekijöiden merkitystä. Tehtäviin määräämiseen on lisäksi vaikea 
yhdistää avointa hakumenettelyä ja tehtävään muodollisesti kelpoisten arviointia ja vertailua. 
Päätös- ja harkintavallan käytön valvonta on näistä syistä vaikeampaa kuin nykyisessä 
järjestelmässä. 
 
Uuden järjestelmän tavoitteina mainitaan perusteluissa (s. 19) muun muassa tuottavampi 
toiminta, henkilökohtaisen tulosvastuun vahvistaminen ja poliisin ylimmän johdon liikkuvuuden 
lisääminen. Tavoitteita voidaan pitää aiheellisina. Tosin liikkuvuuden lisääminen näyttää 
saaneen eräänlaisen itseisarvon ja itsestäänselvyyden aseman, jota ei problematisoida. 
Vastaavia tavoitteita voidaan lisäksi toteuttaa myös nykyjärjestelmää kehittämällä. 
 
Pykälän 1 momentin mukaan tehtävään määrääminen koskisi poliisineuvoksena toimivia 
virkamiehiä. Uuden järjestelmän piirissä olisivat siten kaikki poliisineuvoksena toimivat 
riippumatta siitä, onko heidät nimitetty virkaan vakinaisesti vai määräaikaisesti. Selkeämpää 
olisi kohdentaa säännös vain poliisineuvoksen virkaan nimitettyyn virkamieheen, jolloin 
virkasuhteeseen nimitetty poliisineuvos ei kuuluisi uuden järjestelmän piiriin. 
 
Pykälän 2 momentin mukainen siirtymisvelvollisuus koskisi sitä uutta tehtävää, johon 
virkamies määrätään. Uutta tehtävää ei säännöksessä ole mitenkään täsmennetty, joten se 
saattaisi olla periaatteessa mikä tahansa valtionhallinnon tehtävä. Tämä ei liene kuitenkaan 
tarkoitus, joten säännöstä voisi olla paikallaan täsmentää siten, että siirtymisvelvollisuus 
koskisi sitä 1 momentissa mainittua tehtävää, johon hänet määrätään. 

 
5. lakiehdotus 

 
Lakiehdotuksen mukaan 20 §:n 3 momentista poistettaisiin maininta, jonka mukaan 1 
momentissa tarkoitettuun päätökseen haetaan valittamalla muutosta hallinto-oikeudelta. 
Säännöksessä on kuitenkin välttämätöntä säilyttää maininta hallinto-oikeudesta, jos esityksen 
mukaisesti kumotaan lain 2 §:n 1 momentti. Kun laissa ei enää - sinänsä aiheellisesti - 
määritellä koulutus- ja kehittämiskeskuksen toimivan sisäasiainministeriön alaisena, 
sovellettavaksi ei tule hallintolainkäyttölain 7 §:n 2 momentti, joka määrittelee valituksen 
tehtäväksi hallinto-oikeuteen. Sen sijaan sovellettavaksi tulee hallintolainkäyttölain 10 §, jonka 
mukaan myös valitusviranomainen pitää erikseen määritellä laissa. 
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HE 72/2006 vp 
HE 74/2006 vp 
 
Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry 
 
 

Eduskunnan hallintovaliokunta 
 
 
 
 

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi poliisin hallinnosta annetun lain 
muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi 
 
 

Pyydettynä lausuntona esitämme seuraavaa: 
 
Esityksen keskeisenä tarkoituksena on laajentaa poliisilaitosten 
toimialueita. Esitykseen sisältyy myös muita organisaatiomuutoksia. 
Esityksillä on jonkin verran henkilöstövaikutuksia. Henkilöstön asema 
tulee turvata muutostilanteissa. Toiselle paikkakunnalle siirtymisen tulee 
perustua aitoon vapaaehtoisuuteen ja tehtävien loppuessa nykyisen 
henkilöstön palvelussuhteen jatkuvuus tulee turvata. Henkilöstölle 
tarjottavien uusien tehtävien tulee olla mahdollisuuksien mukaan 
vaativuudeltaan ja palkkaukseltaan mahdollisimman paljon samanlaisia 
kuin aikaisemmat tehtävät. Organisaatiomuutosten yhteydessä tulee 
toteuttaa hyvää yhteistoimintaa ja se tulee käynnistää jo asioiden 
suunnitteluvaiheessa. Henkilöstön edustajat tulee ottaa mukaan asioita 
valmisteleviin hanke- ja projektiryhmiin. 
 
Toimialueiden laajennus ei saa heikentää kansalaisten ja yhteisöjen 
saamien palvelujen laatua. Muutosten yhteydessä tulee koko ajan miettiä 
sitä, miten voitaisiin palvelua parantaa. Kustannusten ja 
henkilötyövuosien karsiminen ei saa olla keskeisin toimintatapa. 
Muutosten suunnittelun ja toteutuksen on lähdettävä liikkeelle 
toiminnallisista tarpeista. 
 
Poliisin hallinnosta annetun lain 15b§:ään esitetään sellaista muutosta, 
jolla korkeiden poliisihallinnon virkamiesten kohdalla erotetaan virkaan 
nimittäminen ja tehtävään määrääminen. Parhaillaan valmistellaan 
hallituksen esitystä valtionhallinnon johtamisvirkojen uudistamista siten, 
että virkasuhde ja tehtävään määrääminen erotetaan toisistaan. Tässäkin 
mallissa tehtävään määrääminen kestäisi viisi vuotta. 



 

28 

Poliisihallintoon kaavailtua järjestelyä ei voida toteuttaa ainakaan ennen 
tätä yleistä muutosta. Muutenkin kysymys on isosta ja periaatteellisesta 
kysymyksestä. Vaikka järjestely rakennettaisiin 
poliisihallintoon, niin se todennäköisesti leviäisi varsin nopeasti 
muualle valtionhallintoon. Samoin on olemassa suuri vaara sille, 
että samaa järjestelyä alettaisiin käyttää alemmilla 
organisaatiotasoilla johtamis- ja esimiestehtävissä. Toisaalta 
samaan lopputulokseen päästään virkajärjestelyjen kautta, jota on 
käytetty varsin paljon valtionhallinnossa. 
 
Muilta osin järjestöllämme ei ole huomauttamista hallituksen 
esitysten johdosta. 
 
 
 
 

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry 
 
 
 
 

Toimeksi saaneena 
 
 
 

Heikki Sipiläinen 
lakimies 
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Eduskunnan hallintovaliokunnalle 
 
 
 
 

HaV lausuntopyyntö HE 72/2006 vp 
 
LAUSUNTO POLIISIEN HALLINNOSTA ANNETUN LAIN MUUTTAMISEKSI 
(HE 72/2006 vp) 

 
Palkansaajajärjestö Pardia ry toteaa, että hallituksen esitys 72/2006 laiksi poliisin hallinnosta 
annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi sisältää useita sellaisia 
ehdotuksia, joiden osalta on huolehdittava Valtioneuvoston (VNp 23.03.2006) 
henkilöstöpoliittisten periaatteiden toteuttamisesta ainakin siltä osin kuin esitetyillä 
toimenpiteillä on vaikutuksia kihlakuntien poliisilaitosten henkilöstöön tai henkilöstön 
siirtoihin. 
 
Muutosehdotusten käsittelyssä on tärkeää muistaa myös se, että poliisin turvallisuus-ja 
lupapalvelujen saatavuus ja laatu tulee turvata kansalaisille yhdenvertaisesti koko 
valtakunnan alueella. 
 
Poliisiammattikorkeakoulun ja Poliisikoulun yhdistämisessä on pidettävä päämääränä sitä, 
että yksiköstä muodostetaan Poliisiammattikorkeakoulu - kokonaisuus, jolla taataan poliisien 
korkeakoulutasoinen koulutus ja opetus. 
 
Jatkossa vastaavien lakimuutosten osalta tulee huolehtia siitä, että hallituksen esityksen 
valmistelussa ja laatimisessa otetaan huomioon yhteistoimintaa koskevien lakien ja 
sopimusten asettamat menettelysäännökset. 
 
Lopuksi toteamme, että Pardian jäsenjärjestö Suomen Poliisijärjestöjen Liitto ry on 
hallituksen esityksestä 72/2006 antamassaan lausumassa kiinnittänyt huomiota moniin 
merkittäviin yksityiskohtiin. 
 
 

Helsingissä 26. lokakuuta 2006 
 
 

Palkansaajajärjestö Pardia ry 
 
 
 

Harri Siren Kirsi Venäläinen 
neuvottelujohtaja lakimies 
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HE 72/2006 vp 

Kaarlo Tuori 
 
 
 
 
 
 
 

HALLINTOVALIOKUNNALLE 
 

Esitän kunnioittaen seuraavan lausunnon, joka koskee hallituksen esitystä laiksi poliisin 

hallinnosta annetun lain muuttamisesta ja eräistä siihen liittyviksi laeiksi (72/2006 vp). 
 

Hallituksen esityksen tavoitteena on tehostaa poliisitoimen voimavarojen käyttöä sekä 

turvata poliisipalvelujen saatavuutta ja laatua. Keinoina tähän ehdotetaan 

poliisiyksiköiden yhteistoiminnan lisäämisestä ja paikallispoliisin toiminnan 

järjestämistä tarvittaessa usean kihlakunnan käsittävinä aluekokonaisuuksina. 
 

Poliisin hallintolain ehdotetun 6.1 §:n mukaan valtioneuvoston asetuksella voitaisiin 

säätää niistä kihlakunnan poliisilaitoksista, joiden toimialueena on useampi kihlakunta. 

Paikallispoliisin toimialueen laajentaminen voi olla järkeä voimavarojen 

tehostamistavoitteiden kannalta. Niinpä perustelujen (s. 7) mukaan sisäisestä hallinnosta 

ja tukitoiminnoista vapautuvia voimavaroja voitaisiin suunnata peruspoliisitoimintaan. 
 

Toimialueen laajentaminen ei saisi kuitenkaan vaarantaa palvelujen saatavuutta, Tästä 

lakiehdotus ei anna takeita. Ehdotuksen 6.1 §:n mukaan kihlakunnan poliisilaitoksella 

voi olla palvelutoimistoja. Erityisen tärkeitä palvelutoimistot ovat silloin, kun 

poliisilaitoksen toimialueena on usea kihlakunta. 
 

mailto:etnnimi.sukunimi@pardia.fi
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http://pardia.fi/
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Toimialueiden laajentamisesta päätettäessä on myös otettava huomioon perustuslain 122 

§:n säännökset. Pykälän 1 momentin mukaan "hallintoa järjestettäessä tulee pyrkiä 

yhteensopiviin aluejaotuksiin, joissa turvataan suomen- ja ruotsinkielisen väestön 

mahdollisuudet saada palveluja omalla kielellään samanlaisten perusteiden mukaan". 

Lakiehdotuksen 6.1 §:n mukaan usean kihlakunnan käsittävää poliisilaitosta 
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muodostettaessa "tulee ottaa huomioon" muun muassa kieliolot ja aluejaotuksen 

vaikutus viranomaisen kielilain 6 §:ssä tarkoitettuun kielelliseen asemaan. Valiokunnan 

tulisi nähdäkseni mietinnössään korostaa, että poliisilaitoksen toimialueen muuttaminen 

ei saisi huonontaa alueen väestön mahdollisuuksia saada palveluja omalla kielellään. 

Samoin tulisi huomauttaa perustuslain 122 §:n velvoitteesta pyrkiä yhteensopiviin 

aluejaotuksiin. 
 

Poliisilaitosten keskinäisestä sekä ja niiden ja muiden poliisiyksikköjen välisestä 

yhteistoiminnasta on säännöksiä lakiehdotuksen 8 §:ssä. Erityisen tärkeätä on, että 

silloin kun yhteistoiminnasta päätetään, päätöksessä ilmaistaan selkeästi tehtävät, joita 

yhteistoiminta koskee, ja määritellään johtosuhteet yksiselitteisesti. 
 

Ehdotukset, jotka koskevat poliisin ylijohdon tehtävien täsmentämistä, tehtävien siirtoa 

sisäasiainministeriöltä Poliisin tekniikkakeskukselle sekä Poliisialan koulutus-ja 

kehittämiskeskuksen perustamista, ovat nähdäkseni perusteltuja. 
 
 
Porthaniassa 7.11.2006 

Kaarlo 

Tuori 

Professori 
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Eduskunnan hallintovaliokunnalle 

 
 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi poliisin hallinnosta 
annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi 
 
Hallituksen esityksessä ehdotetaan muutettavaksi poliisin hallinnosta annettua lakia ja 
neljää siihen liittyvää lakia. Metsästäjäin Keskusjärjestön toimialan osalta merkittäviä 
ovat ehdotukset, joilla sisäasiainministeriön tehtäviä ehdotetaan vähennettäväksi 
siirtämällä ampuma-aseisiin ja yksityiseen turvallisuusalaan liittyviä lupa-, valvonta-ja 
tarkastustehtäviä Poliisin tekniikkakeskukselle. 
 
Poliisin tekniikkakeskuksen toimivaltaa ehdotetaan lavennettavaksi siten, että se voisi 
vastaisuudessa hankkia, ylläpitää ja kehittää myös muiden valtion ja kunnan 
turvallisuusviranomaisten kalustoa, välineitä ja varusteita sekä muidenkin valtion ja 
kunnan viranomaisten turvakalustoa, -välineitä ja -varusteita. Kysymyksessä on 
merkittävä toimivallan laajennus nykyisestä, jolloin Poliisin tekniikkakeskuksen 
tehtävänä on ollut pääasiallisesti hankkia, ylläpitää ja kehittää pelkästään poliisin 
kalustoa, välineitä ja varusteita. 
 
Poliisin tekniikkakeskuksen toimivallan laventaminen esitetyllä tavalla siirtäisi 
operatiivisiksi katsottavia hallintopäätöksiä ministeriöstä ministeriön alaiselle hallinnolle. 
Tätä Voidaan pitää yleisten hallinnon kehittämisen linjausten mukaisena ja siten 
kannatettavana esityksenä. Poliisin tekniikkakeskuksen toimivallan laventaminen toisi 
viranomaiskenttään myös yhden uuden toimittajatahon. Tällä olisi todennäköisesti selvä 
kilpailua tehostava ja säästöjä aikaansaava vaikutus, mikäli Poliisin tekniikkakeskuksen 
lupa-, valvonta- ja tarkastustehtävät kyetään organisatorisesti eriyttämään Poliisin 
tekniikkakeskuksen hankinta- ja ylläpitotehtävistä. Metsästäjäin Keskusjärjestön 
käsityksen mukaan näin tullaan myös menettelemään, sillä lakiesityksen 
yksityiskohtaisissa perusteluissa todetaan, että "Poliisin tekniikkakeskuksen sisällä 
kaluston, välineiden ja varusteiden hankinta-, ylläpito- ja kehittämistehtävät sekä lupa-, 
valvonta- ja tarkastustehtävät erotettaisiin Poliisin tekniikkakeskuksen ohjesäännössä 
organisatorisesti ja ratkaisuvallan osalta toisistaan." 
 
Metsästäjäin Keskusjärjestö katsookin, että sisäasianministeriöllä nyt olevia ampuma-
aseisiin liittyviä hallintotehtäviä voidaan siirtää esitetyllä tavalla Poliisin 
tekniikkakeskukselle, eikä Keskusjärjestöllä siten ole huomauttamista lakiesityksen 
johdosta. 
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Eduskunnan hallintovaliokunnalle 
 
 
 

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

 
 

Sisäasiainministeriö esittää pyydettynä vastineena 
asiantuntijalausunnoista ja perustuslakivaliokunnan lausunnon 29/2006 vp 
johdosta seuraavaa: 
 
 

Kihlakuntien poliisilaitosten toimialueet 
 
PeV: Valiokunta korostaa sen seikan merkitystä, että paikallispoliisin 
toimialueita järjestettäessä huolehditaan kansalaisten turvallisuuden 
kannalta välttämättömien poliisipalveluiden saatavuudesta sekä 
perustuslain 17 §:ssä turvattujen kielellisten oikeuksien toteutumisesta. 
 
Maaherra Eino Siuruainen/Oulun lääninhallitus: Poliisin toiminnan 
rakenteellinen uudistaminen on erittäin perusteltua tavalla, jossa 
voimavaroja voidaan vapauttaa hallinnoinnista varsinaiseen toimintaan ja 
partiointiin nykyistä laajemmilla alueilla. Esityksestä henkii poliisin 
pyrkimys keskusjohdettuun "putkijärjestelmään", jota kaikilta osin ei voi 
pitää perusteltuna. En voi yhtyä esitykseen, että "alueen palvelutason ja 
asiantuntemuksen turvaamiseksi" palvelupisteiden määrääminen siirretään 
sisäasiainministeriön tehtäväksi. 
 
OM: Esityksen yleisenä tarkoituksena on valtionhallinnon joustava 
järjestäminen. Ehdotus myös turvaa kansalaisten kannalta välttämättömät 
poliisipalvelut ja niiden saatavuuden. 
 
Poliisi-, ulosotto-, syyttäjä- ja maistraattilakimiesten edunvalvontajärjestö 
PUSH ry: Tavoite, että muodostettavat uudet poliisilaitokset pystyisivät 
itsenäiseen ympärivuorokautiseen toimintaan paikallispoliisin keskeisillä 
tehtäväalueilla, 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, 
rnuun muassa poliisipäälliköiden, luonnollinen poistuma voidaan    hyödyntää    
suunnitelmallisesti.    Voi    epäillä,    onko palvelutoimistojen sijaintipaikoista 
päättämistä koskevan toimivallan keskittämiselle   todellisia   perusteita.   
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. Esitetty 
menettely väheksyy nykyisten poliisipäälliköiden ammattitaitoa ja on erittäin 
huonoa henkilöstöpolitiikkaa sekä luo entisestään epävarmuutta 
poliisipäälliköihin ja pahimmillaan saattaa aiheuttaa huomattavaa lisäystä niin 
sanottuihin uudelleensijoitettaviin. Hakuprosessi tulee rajata lakkautettavien 
poliisipäällikön virkojen vakituisiin haltijoihin ja alueellisesti        enintään       
läänikohtaiseksi.        Lakkautettavien poliisipäälliköiden virkojen haltijoille 
tulee lakitasolla taata virkasuhteen jatkuvuus poliisihallinnossa. Heidän 
asemansa tulee turvata kirjaamalla lakitekstiin "Lakkautettavan poliisipäällikön 
viran haltija sijoitetaan uudelleen   ammattitaitoansa   ja   kykyänsä   vastaaviin   
tehtäviin poliisihallinnossa työssäkäymisalueellaan.". 

 
Poliisipäällikkö Bo-Erik Hanses/Närpiön kihlakunnan poliisilaitos: 
Organisaatiouudistus on mielestäni tarpeen, mutta poliisin ei tulisi kehittyä 
valtion poliisiksi, vaan pysyä vahvasti yhteiskunnan poliisina. Esityksessä 
on piirteitä, jotka johtavat toiseen suuntaan. Perustuslaissa ei enää säädetä 
nimenomaisesti piirien kielisuhteista, eikä tavoitellusta viraston   
yksikielisyydestä.   Nykyistä   perustuslakia   on  kuitenkin tulkittava   niin,   
että   virastojen,   jotka   toimivat   ruotsinkielisillä paikkakunnilla, tulisi 
toimia ruotsinkielellä täydellisesti. Ehdotus, että poliisipäällikön viran 
täyttäminen ensi kertaa tapahtuisi sitä haettavaksi julistamatta, ei ole 
asiallinen. Sisäinen haku tai virkojen julistaminen haettavaksi  olisi  
asiallisempi ja  enemmän  luottamusta herättävä menetelmä kuin feodaalinen 
läänittäminen hyvälle veljelle. 

 
Poliisipäällikkö Tapio Saarni/Lappeenrannan kihlakunnan poliisilaitos: 
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.    Paikallispoliisin organisaatiota        
on       kehitettävä        vastaamaan        tuleviin 
toimintaympäristömuutoksiin ja poliisipalvelujen tarpeeseen. Tässä on 
nähtävä pitkälle tulevaisuuteen ja tehtävä ratkaisut niistä lähtökohdista. 
Uudet poliisialueet eivät saa olla liian suuria ja niitä muodostettaessa 
keskeisenä lähtökohtana on oltava poliisipalveluiden kysyntä. Toisaalta 
päätöksen asiassa tulisi olla niin vakuuttava, ettei sen jälkeen tule enää 
välivaihetta, jossa tilanteeseen odotetaan tai pelätään korjauksia 
lähitulevaisuudessa.  Paikallispoliisin  toimintaa  laajemmin  ei  ole 

järkevää organisoida yhteistoimintajärjestelyin, vaan suuremmat 
toimialueet ovat tarkoituksenmukaisia ja mihin tulisi siirtyä ilman 
yhteistoimintajärjestelyjen välivaihetta. Joissakin osissa maata järkevä 
toimialue saattaisi edellyttää kihlakuntien lisäksi vielä osan jostakin 
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kihlakunnasta. 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. Laki olisi 
perusteltua saada suunnitellussa aikataulussa voimaan, jonka jälkeen 
voidaan päättää uudet poliisialueet ja vahvistaa se tavoitetila, johon asiassa 
pyritään. Tämän jälkeen tulisi varata riittävä aikataulu tuon tavoitteen 
toteuttamiseksi. 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. 
 
VKSV: Poliisin suunnitelmat sopivat hyvin yhteen eduskunnan käsiteltävä 
olevan syyttäjäntoimen tehostamista tarkoittavan hallituksen esityksen 
kanssa. Valtakunnansyyttäjänvirasto on vakuuttunut, että Sekä syyttäjien 
että poliisin uudet yksiköt ovat jo käynnissä olevalla hyvällä yhteistyöllä 
yhteensovitettavissa. 
 
LSLH/PO: Poliisin paikallishallinnon kehittämistarve on tullut 
välttämättömäksi ja kiireelliseksi viime vuosien aikana. Pääperustelut 
uudistukselle ja suuremmille kokonaisuuksille ovat palvelujen 
turvaaminen, toiminnallinen joustavuus sekä talouden vaatimukset, joista 
erikseen on syytä mainita niin sanottu tuottavuusohjelma. 
Palvelutavoitteiden asettamista kehittämällä voidaan vaatia sitä 
palvelutasoa kuin poliittisesti poliisilta halutaan. Tällöin ei tarvitse 
kiinnittää yhtä paljon huomiota rakenteisiin, jotka ovat vain väline 
tavoitteiden saavuttamiselle. Vapaaehtoisessa yhteistyössä 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 kyetään 
mahdollisimman itsenäiseen toimintaan myös erikoisosaamista vaativissa 
tehtävissä. Poliisin on yhä selvemmin pystyttävä nopeastikin vastaamaan 
ympäristössä tapahtuviin muutoksiin. Tämä ei ole joustavasti mahdollista 
nykyisellä yksikkökoolla. 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 tapahtumapaikalle 
mahdollisimman nopeasti. Samalla voidaan myös varmistaa, että 
poliisipartioiden välinen etäisyys ei muodostu liian suureksi. Tämä on 
myös työturvallisuuden kannalta välttämätöntä, mutta edellyttää 
laajemman alueen muodostamista. 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. Poliisilaitosten 
toimipisteitten määrän ja sijainnin parempi asiantuntija ja myös vastuutaho 
olisi edelleen lääninhallitus. Tärkeää uudistuksia toteutettaessa on hyvä 
henkilöstöpolitiikka. On tärkeää, että henkilöstö ymmärtää, mistä on 
kysymys ja ennen kaikkea mistä ei ole kyse. Sellaisten poliisipäälliköiden, 
jotka eivät ole tulevaisuudessa enää siinä asemassa, uusien tehtävien 
räätälöinti on äärimmäisen tärkeää. Luonnollisesti myös muut ryhmittymät 



 

erikseen mainiten toimistohenkilöstö on kyettävä saamaan ammattitaitoaan 
vastaaviin tehtäviin myös jatkossa. Tärkeä asia hyvän henkilöstöpolitiikan 
hoitamisessa on avoin ja reaaliaikainen tiedottaminen sekä eri tahojen 
todellinen kuulemismahdollisuus muutosten eri vaiheissa. 
 
Suomen Nimismiesyhdistys ry: Lakiesitys on eduskunnan linjausten 
vastainen. Poliisilaitosten yhdistämisestä seuraisi poliisin voimavarojen 
keskittyminen nykyisistä kihlakunnista maakuntakeskuksiin sekä 
menetettäisiin poliisin läsnäolo, näkyvyys ja paikallistuntemus. Tällä 
olisi huono vaikutus kansalaisten turvallisuuteen ja 
turvallisuudentunteeseen. 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. Esitys lähtee siitä, että hallinto ja 
toiminta erotetaan toisistaan. Samalla se tarkoittaa, että poliisitoiminnan 
johtaminen etääntyy varsinaisesta toiminnasta ja sen kohteena olevista 
ihmisistä. 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, hailintoseionteon käsittelyssä antamaa 
kannanottoa siitä, että paikallishallinnon toimipisteet tulee ratkaista 
poliittisella tasolla. Poliisipäälliköiden nimittämisen osalta 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. Esityksen 
mukaan säännökseen tulisi kaksi ehdottomasti ei-hyväksyttävää kohtaa: 1) 
uuteen päällikön virkaan ei ole hakua eikä ilmoittautumismenettelyä ja 2) 
siihen voidaan nimittää muitakin kuin lakkautettavien poliisilaitosten 
päälliköitä. Ei ole hyväksyttävää, että uudet poliisipäälliköt nimittää 
lääninhallitus, mutta "ylijäämän" käsittelee sisäasiainministeriö. 
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. 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 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 hyväksyttävää eikä edusta hyvää työnantajatoimintaa. 
 
Ikaalisten kaupunki/kaupunginhallituksen puheenjohtaja, Ikaalisten 
kihlakunnan poliisipäällikkö Antero Rytkölä: Kiireellistä uudistustarvetta ei 
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ole. Paikallinen ja läsnä oleva poliisi on täyttänyt tehtävänsä. 
Toimintamuotoa ei tarvitse hylätä. Paikallistason toimijoita ei ole kuultu 
valmistelussa eikä asiaa edes harkittu kansalaisten kannalta. Valtion 
paikallishallinnon ei ole nyt syytä vetää paikallisia hallintorajoja omaan 
suuntaansa. Se voi pahimmillaan jopa haitata Paras-hankkeen toteutumista. 
Valtion paikallishallinto pitäisi sopeuttaa kuntarakenteen uudistamiseen 
eikä päinvastoin. Kunnallisella jaotuksella ja muun muassa terveyspiirien 
muodostumisella on mitä suurin vaikutus paikalliseen poliisin toimintaan. 
Jos paikallispoliisin johto etääntyy kauas paikallistasolta, muun muassa 
sosiaali- ja terveystoimien yhteistyö syrjäytymisen estämiseksi vaikeutuu. 
Esitys lähtee siitä, että hallinto ja toiminta erotetaan toisistaan. Samalla se 
tarkoittaa, että poliisitoiminnan johtaminen etääntyy varsinaisesta 
toiminnasta ja sen kohteena olevista ihmisistä. 
 
HPL: Helsingin kihlakunnan poliisilaitos pitää kannatettavana esityksiä 
siitä, että paikallispoliisin toimintaa hoidettaisiin suurempina 
aluekokonaisuuksina. Muodostamalla useamman kihlakunnan käsittäviä 
paikallispoliisiyksiköitä saadaan aikaan toiminnan tehostumista 
yksikkökokojen ollessa toimivampia. Yksikkökokojen 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 
toirnintaympäristötekijöihin. Poliisitointa järjestettäessä tulee lisäksi 
kiinnittää huomiota siihen, että muodostettavat paikallispoliisiyksiköt eivät 
olisi voimavaroiltaan ja toiminnoiltaan merkittävästi toisistaan poikkeavia. 
Se voi vaikeuttaa valtakunnallista tulosohjausta ja rahanjakoa. 
 
Suomen Poliisijärjestöjen Liitto SPJL ry: Kihlakuntien poliisilaitosten 
hallinnon kevennystä pidetään sinänsä kannatettavana, mutta sen tulee 
perustua todellisiin uudistustarpeisiin, eivätkä sen seurauksena 
peruspoliisitehtäviin tarkoitetut valmiudet saa huonontua. Vaarana on, että 
muodostetaan liian suuria toimialueita ilman riittävää henkilöstöä. Tämä 
johtaa muun muassa työturvallisuusongelmiin johtuen pitkistä 
toimintaetäisyyksistä sekä poliisipartioiden keskinäisistä etäisyyksistä. 
Ehdottoman tärkeänä pidetään, että paikallistuntemus, resurssiohjaus ja 

operatiivinen johtaminen säilytetään paikallisella ja riittävän hallittavalla 
toimintakykyisellä alueella. Päätettäessä uusista toiminta-alueista 
johtoajatuksena tulee olla palvelujen laatu ja saatavuus, ei suinkaan se, 
kuinka vähiin poliisilaitosten määrä saadaan supistettua. Muun muassa 
maantieteellisistä 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. 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. 
Päätäntävalta palvelutoimistojen sijaintipaikasta ollaan siirtämässä 
lääninhallitukselta sisäasiainministeriölle. Valta siirtyy siis 



 

mahdollisimman kauas sieltä, missä on paras paikallisten olosuhteiden ja 
tarpeiden tuntemus. 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. Hallinnolliset muutokset eivät saa 
heikentää muun henkilöstön asemaa nykyisestä. Arvioitavaksi tulee muun 
muassa muutosten vaikutus tehtäviin ja ansiotasoon. Edelleen tulee 
selvittää työpaikkojen pysyvyys yleensä sekä virkapaikkojen siirrot. 
 
Professori Oili Mäenpää: Nykyistä laaja-alaisempien poliisilaitosten 
muodostamiselle esitetään useita painavia ja yleisesti hyväksyttäviä 
perusteita. Ainakin palvelujen saatavuus ja hyvä laatu ovat niin tärkeitä 
tekijöitä, että ne olisi paikallaan mainita laissa nimenomaisesti laaja-
alaisempaa poliisilaitosta muodostettaessa huomioon otettavina seikkoina. 
Vastaavat näkökohdat koskevat epäilemättä myös kielellisten oikeuksien 
toteuttamista poliisilaitoksen toiminnassa. Laista poistettavaksi ehdotettu 
poliisipäällikön tehtävämäärittely olisi ilmeisesti tärkeää säilyttää laissa, 
sillä on edelleen johto- ja vastuusuhteiden selkeyden vuoksi perusteltua, 
että poliisipäällikkö johtaa poliisilaitosta. Ehdotetun säännöksen mukaan 
jää jossain määrin epäselväksi, mitä tapahtuu toimialueeltaan laajenevalle 
poliisilaitokselle tai sen poliisipäällikön viralle, joita kumpaakaan ei tässä 
säännöksessä ehdoteta nimenomaisesti lakkautettavaksi. Tosin viittaus 
"perustettavaan kihlakunnan poliisilaitokseen" lienee tarkoitettu 
viittaukseksi siihen, että myös toimialueeltaan laajeneva poliisilaitos ja sen 
poliisipäällikön virka lakkautettaisiin. Sääntelyä olisi ehkä paikallaan tältä 
osin selventää sekä hallinnollisen selkeyden että oikeusturvan takeiden 
vuoksi. 

LP: Liikkuvan poliisin organisaation kemttämisen kannalta ehdotettu 
uudistus poliisilaitosten vahvistamiseksi antaa mahdollisuuksia toiminnan 
tehostamiseen ja laadun parantamiseen. Tällöin paikallisen 
poliisitoiminnan tuottava ja taloudellinen yhteensovittaminen helpottuu, 
kun paikallisia sopimus- ja neuvottelukumppaneita on vähemmän kuin 
nykyisin. Mikäli poliisilaitosten koko ja toiminta-alue olisivat nykyistä 
suurempia, liikkuva poliisi pystyisi suuntaamaan toimintaansa 
tiiviimmässä yhteistoiminnassa sekä muiden liikkuvan poliisin 
paikallisyksiköiden kanssa että toimialueensa poliisilaitosten kanssa muita 
yhteistyökumppaneita unohtamatta. Liikkuva poliisi näkee esityksen 
mukaisten uudistusten toteutumisen mahdollisuutena toteuttaa entistä 
vaikuttavampaa poliisitoimintaa niin liikenneturvallisuustyössä kuin 
muissa poliisitehtävissä. 
 
SUPO: Suojelupoliisi pitää perusteltuna sellaista poliisin hallinnollista 
järjestelmää, joka mahdollistaa voimavarojen taloudellisen ja tehokkaan 
käytön sekä turvaa poliisipalveluiden saatavuuden ja laadun. Näiden 
tavoitteiden saavuttamiseksi suojelupoliisi kannattaa sellaista 
lainsäädännöllistä kehitystä, joka mahdollistaa joustavan yhteistoiminnan 
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niin eri paikallispoliisin yksiköiden kuin tiettyjen toimintojen osalta myös 
valtakunnallisten poliisiyksiköiden välillä. 
 
Palkansaajajärjestö Par dia ry: Poliisin turvallisuus- ja lupapalveluiden 
saatavuus ja laatu tulee turvata kansalaisille yhdenvertaisesti koko 
valtakunnan alueella. Ehdotusten osalta on huolehdittava valtioneuvoston 
henkilöstöpoliittisten periaatteiden toteuttamisesta ainakin siltä osin kuin 
esitetyillä toimenpiteillä on vaikutuksia kihlakuntien poliisilaitosten 
henkilöstöön tai henkilöstön siirtoihin. 
 
Asealan Elinkeinonharjoittajat AAE ry: Nykyisin suurin ongelma 
aselupien osalta on epäyhtenäisyys, jolla tarkoitamme eri poliisilaitosten 
toisistaan poikkeavia tulkintoja hyväksyttävästä asetyypistä samaan 
käyttötarkoitukseen. Pelkona on, että lupatoimintojen keskittäminen lisää 
tätä kehitystä. Erityisesti se, että lupaviranomaisten vähentyessä vähentyy 
myös tietotaito ja tuntemus eri aseharrastuksista. Asealan 
Elinkeinonharjoittajat edellyttää myös, ettei poliisipalvelujen saanti 
heikkene alueittain siten, että se muodostaisi syyn ase-elinkeinoluvan 
peruuttamiselle tai hylkäämiselle. 
 
Lapin LH/PO: Jos vaikka mitkään taloudellisuus- ja tuotavuustekijät eivät 
sinänsä vaatisikaan poliisilaitosten toimialueiden laajentamista 
(esimerkiksi tuottavuusohjelman toimeenpano nyt sitä vaatii), 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. Niin 
sanottu poliisilaitosten välinen sopimusperusteinen 

yhteistoiminta ei oie riittävä eikä läheskään aina laillinen tapa ratkaista 
toiminnallisia asioita. Esitän joko lakitekstiin taikka perusteluihin 
mainintaa siitä, että toimialueita muodostettaessa on mahdollista 
muodostaa toimialue käsittäen myös jonkin kihlakunnan kunnan 
lakitekstin kokonaista kihlakuntaa sisältävästä kirjauksesta poiketen. 
Pääratkaisuksi esitettävästä mahdollisuudesta, ettei jokaisessa 
kihlakunnassa ole kihlakunnan poliisipäällikköä, joka johtaa poliisilaitosta, 
ja että poliisilaitoksen muodostaa siten useampi kihlakunnan poliisilaitos, 
ei ole huomauttamista. Lakiesityksestä ei tarkoin selviä, koskeeko 
maininnan poistaminen myös niin sanottuja nimismieskihlakuntia. Vai 
onko tarkoitus ollut, että samaan tilanteeseen päästään 
nimismiesjärjestelmää koskevassa pykälässä olevalla maininnalla siitä, että 
valtioneuvosto  voi  pykälässä  mainituin  perustein  päättää  -  ja  siis  tässä  
tapauksessa olla päättämättä - nimismiehen viran perustamisesta muun 
muassa poliisipäällikön tehtävien hoitamista varten. Käsitykseni mukaan 
lakiesityksen maininta lakkaavien kihlakuntien poliisipäälliköiden virkojen 
lakkauttamisesta ei koske sellaisenaan nimismiehen virkoja. Näin tulisi 
kuitenkin olla ja se olisi sinänsä johdonmukaista valitun linjauksen kanssa. 
Poliisilaitokset tarvitsevat päätoimiset poliisipäälliköt. Esitän selkeyttävää 
kannanottoa ja lainmuutosesitystä myös näiltä osin taikka vastaavaa 
rajaavaa kirjausta. Kaikki toiminnalliset seikatkin jo sinänsä vaatisivat 



 

nimismieskihlakuntia samaan asemaan toisten kanssa. Lääninjohto 
tähdentää, että ehdotuksen käytännön onnistumisen yksi keskeinen 
kriittinen menestystekijä on lakkautettavien kihlakuntien 
poliisipäälliköiden tuleva sijoittuminen poliisihallintoon ammattiaan ja 
kykyään vastaavaan tehtävään. 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 niin 
sanotun kihlakunnanvirastojen yhteisen henkilöstön aseman järjestäminen. 
 
KRP: Keskusrikospoliisi katsoo, että kihlakuntakoon kasvattamiselle on 
olemassa perusteltu tarve. 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. 
 
Suomen Metsästäjäliitto ry: Suomen Metsästäjäliitto edellyttää, että 
lupapalveluiden saatavuus ja saavutettavuus tulee säilyttää myös jatkossa, 
jotta kansalaisten tasa-arvo ia oikeudenmukaisuus lain edessä turvataan. 
Suomen Metsästäjäliiton mielestä esitetty kihlakuntien poliisilaitosten 
toimialueiden laajentaminen useampia kihlakuntia käsittäväksi heikentäisi 
tätä tilannetta. Myös metsästyksen vartioinnin järjestäminen ja 
koordmoiminen vaikeutuisi, sillä poliisi etääntyisi paikallistasolta. 

NRA Kansallinen Kivääriyhdistys ry: Kansalaisoikeusjärjestönä 
Kansallinen Kivääriyhdistys näkee, että kihlakuntien määrän 
vähentämisellä palvelut tulevat entisestään heikentymään. Kihlakuntien 
poliisilaitoksissa päällikkö on selkeästi myös näkyvä vastuuhenkilö ja 
erityisesti aselupahallinto edellyttää hyvää paikallistuntemusta. 
 
Eräät kuntajohtajat: Nyt tehty lakiesitys avaa kiertotien edetä nopeastikin 
kihlakuntien toimintaedellytyksiä heikentävään suuntaan, kun 
poliisilaitosten toiminta-alueita ehdotetaan laajennettavaksi useampaan 
kihlakuntaan. Paras-hankkeen ollessa kesken on ennenaikaista tehdä 
päätöksiä valtion paikallishallinnon osalta. Esitämme, että poliisin 
hallinnon aluejakoa tai siitä päättämistä koskevat lainmuutokset siirretään 
seuraavien valtiopäivien käsiteltäväksi osana laajempaa 
hallintoselontekoa. Valtion paikallishallintoa, kihlakuntia koskeva 
selonteko sekä kunta- ja palvelurakennetta koskeva selonteko tulisi 
yhdistää johdonmukaiseksi kokonaisuudeksi. 
 
Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry: Toimialueiden laajennus ei saa 
heikentää kansalaisten ja yhteisöjen saamien palvelujen laatua. 
Henkilöstön asema tulee turvata muutostilanteissa. Toiselle 
paikkakunnalle siirtymisen tulee perustua aitoon vapaaehtoisuuteen ja 
tehtävien loppuessa nykyisen henkilöstön palvelussuhteen jatkuvuus tulee 
turvata. Henkilöstölle tarjottavien uusien tehtävien tulee olla 
mahdollisuuksien mukaan vaativuudeltaan ja palkkaukseltaan 
mahdollisimman paljon samanlaisia kuin aikaisemmat tehtävät. 
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Poliisipäällikkö Pekka Nykänen/Varkauden seudun kihlakunnan 
poliisilaitos: Esitys tarkoittaa varsinaisen kihlakuntahallinnon jäämistä 
pelkästään virtuaaliseksi. Koska kihlakuntahallinto otetaan arvioitavaksi 
aikaisintaan 2008. tulisi tämä Daikallishallinnon kehittämishanke Ivkätä 
odottamaan sanotun vuoden ratkaisua. Kunta- ja palvelurakennetta 
koskeva selonteko tulisi yhdistää johdonmukaiseksi kokonaisuudeksi nyt 
käsittelyssä olevien esitysten kanssa. Laajamittaisesta yhteistoiminnasta 
paikallispoliisin yksiköiden välillä aikaisemmat kokemukset eivät ole 
hyviä. Yhteistoimintamääräykset sotkevat johtosuhteet ja vaikeuttavat 
kansalaisten kannalta toimintojen mielekästä järjestämistä. Mikäli 
halutaan mennä suurempiin yksiköihin, toimivampaa olisi paikallispoliisin 
yksiköiden yhdistäminen. Kansalaisten tulee saada jatkossakin hyvät 
palvelut paikallispoliisilta. Yhteiskunnallinen vaikuttavuus onnistuu ja 
säilyy parhaiten hajautetulla toimintamallilla. Sidosryhmäyhteistyön 
onnistuminen kuntatasolla suunnitellulla mammuttiorganisaatiolla saattaa 
tulla tiensä päähän. Hallintoa ei tule kehittää sitä itseään varten. Johto ja 
hallinto (päätöksentekijät) vieraantuvat entistä enemmän kansasta, jos he 
toimivat sadankin kilometrin päässä esimerkiksi maakuntakeskuksissa. 
Periaatteena tulee selvästi olla, ettei muutos saisi vaikuttaa kenenkään 
palkka- tai muihin etuihin negatiivisesti, vaikka tehtävät uusiutuvatkin. 
Erityisesti tulisi kiinnittää huomiota poliisipäälliköiden asemaan, 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 eläkeratkaisuja tai esimerkiksi kolmen 
vuoden tukipaketteja. Suunnisteltu nimitysmenettely valtakunnallisine 
viranhakuineen jos mikä on huonoa henkilöstöpolitiikkaa. Nimitysalueena 
tulisi olla maakunta-alue tai korkeintaan läänin alue. Nimityksen 
seurauksena tulevat matka-aika, matkakulut tai muuttokulut tulisi selkeästi 
jo nyt määritellä asianmukaisesti korvattavaksi. Suunnittelun toteutuksessa 
ja erityisesti aikataulutuksessa tulisi käyttää hyväksi tietoja henkilöstön 
poistumasta. Henkilöstöpoliittisia ratkaisuvaihtoehtoja aikatauluineen 
tulisi jo tässä vaiheessa selventää. Toteuttamisajankohdaksi asioiden 
keskeneräisyys huomioiden tulisi vahvistaa aikaisintaan vuosi 2010, 
jolloin myös kihlakuntien olemassaolon oikeutus voitaisiin kypsästi, 
kansalaisia ja henkilöstöä riittävästi arvostavalla tavalla toteuttaa. 
Ammatillisia pätevyysvaatimuksia halutaan entisestään lieventää. 
Nimittäjän vastuu korostuu entisestään. 
 
Kaupunginjohtaja Antti Rantakokko/Kauhajoen kaupunki: Mahdollinen 
uusi" irruTitos" kmlakunta-~tai~ poliisipiirrjaottrksessa aiheuttaisi samat 
seuraamukset kuin vuoden 1996 kihlakuntauudistus; rahat, resurssit ja 
päätöksenteko siirtyvät suuriin kaupunkikeskuksiin. 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. Nykyinen Vapaaehtoinen poliisilaitosten 
välinen yhteistyö on saamieni tietojen mukaan toiminut hyvin ja 
joustavasti. Vähin, mitä uudistusesityksessä on syytä tarkistaa, on että 
tulevaa aluejakoa koskevat päätökset tulisi tehdä poliittisesti vastuussa 
olevan päätöksentekotahon, eikä poliisin virkamiesjohdon. 
 
ESLH/PO: Esityksessä mainitut tavoitteet tehostaa poliisitoimen 
voimavarojen käyttöä sekä turvata poliisipalveluiden 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 toiminta-alueiden 
suurentaminen parantaisi niiden mahdollisuuksia selviytyä nykyisistä ja 
tulossa olevista, mitä ilmeisimmin entistä vaativammista tehtävistä 
tehokkaammin ja taloudellisemmin. Yhteistoimintaa tarvitaan myös 
toimialueeltaan laajojen poliisilaitosten kesken.    Ehdotettua   
kihlakuntien   poliisilaitosten    toimialueiden 

laajentamista 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 
säännöstä tulisi muuttaa siten, että se mahdollistaisi poliisilaitoksen 
toimialueen määräämisen myös niin, että toimialueeseen voisi kuulua 
(kuntajaon mukaisesti) osa kihlakunnasta. Ottaen huomioon, että 
aluetasolla, lähellä palveluja tunnetaan alueellisista erityispiirteistä johtuva 
tarve palvelujen saatavuudelle ja toisaalta poliisilaitosten toiminnalliset 
mahdollisuudet tarkoituksenmukaisesti järjestää palvelutarjonta, tulisi 
harkita kihlakunnanvirastojen palvelutoimistoista päättämistä koskevan 
toimivallan edelleen säilyttämistä lääninhallituksissa. Esityksessä ei 
lausuta, miten uusi poliisipäällikön virka täytettäisiin. Vastaavanlainen 
menettely kuin vuonna 1996 toteutetussa kihlakuntauudistuksessa (läänin 
alueella toimineet poliisipäälliköt saivat ilmoittautua uusien kihlakuntien 
poliisipäälliköiden virkoihin ja heidän keskuudestaan poliisipäälliköt 
valittiin) sopisi tässäkin uudistuksessa noudatettavaksi. 

 
SM:n kommentti: - • —     - 
 
Perustelut kihlakuntien poliisilaitosten toimialueiden 
laajentamisen mahdollistamiselle on esitetty hallituksen 
esityksessä. Käynnissä olevan paikallispoliisin 
aluejaotuksen suunnittelun lähtökohtia on esitelty 
valtiosihteeri Kari Salmen asiantuntijalausunnossa 
18.10.2006 ja poliisijohtaja Kimmo Hakosen 
asiantuntijalausunnossa 5.10.2006. 
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Palvelujen saatavuuden kannalta hallinnollista jaotusta 
suurempi merkitys on toimipaikka- ja 
palvelupisteverkostolla. Tarkoituksenmukainen 
hallinnollinen jaotus tehostaa voimavarojen käyttöä ja 
parantaa siten mahdollisuuksia ylläpitää riittävää 
toimipaikka- ja paivelupisteverkostoa. Palvelujen saatavuus 
voidaan varmistaa peruspalvelujen arviointimenettelyn 
avulla. 
 
On huomattava, että poliisin toiminnallinen johtaminen on 
tapahtunut aina läheltä kenttää. Hallinnollisen johdon 
sijoittumisella ei ole samanlaista merkitystä palveluja 
tarvitseville. 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. 
 
Palvelujen saatavuuden ja hyvän laadun sekä kielellisten 
oikeuksien toteuttamisen nimenomainen mainitseminen 
laissa poliisilaitoksen toimialueen muodostamiskriteereinä ei 
liene välttämätöntä. Juuri nämä tavoitteet ovat 
säännösehdotuksessa mainittujen kriteereiden taustalla. 
 
Lupaharkinnan keskittämisen katsotaan yleensä päinvastoin 
yhtenäistävän lupakäytäntöä ja parantavan lupaharkinnan 
asiantuntevuutta mahdollistaessaan erikoistumisen. Myös 
ajatus siitä, että poliisipalveluiden saannin heikkeneminen 
muodostaisi syyn ase-elinkeinokuvan peruuttamiselle tai 
hylkäämiselle, jää epäselväksi. 
 
Kun valtion paikallishallinnon aluejako perustuisi 
muutetunkin valtion paikallishallinnon kehittämisen 
perusteistä ärmetuH tain tHE""74/2006 vp) mukaan edelleen 
kihlakuntiin, ei kihlakunnan poliisilaitoksen toimialueeseen 
ole katsottu voivan jatkossakaan kuulua kihlakuntien osia. 
 
Esityksessä ei ehdoteta sinällään poistettavaksi 
mahdollisuutta päättää nimismiehen viran perustamisesta. 
Kysymys riimismiesjärjestelmän 
tarkoituksenmukaisuudesta riippuu osaksi siitä, millaiseen 
paikallispoliisin aluejaotukseen muutoin päädytään. 
 
Uusia poliisilaitoksia muodostettaessa voidaan 
poliisilaitoksiin tarvittaessa perustaa työkieleltään 
yksikielisiä yksiköitä silloin, kun poliisilaitoksen kielellisen 



 

aseman muuttavaan aluejaotukseen päädytään muista 
toiminnallisista syistä. Viranomaisen kielellisestä asemasta 
ja työkielestä riippumatta jokaisella on luonnollisestikin 
oikeus käyttää asiassaan omaa kieltään, joko suomea tai 
ruotsia. 
 
Nimenomainen maininta laissa siitä, että kihlakunnan 
poliisipäällikkö johtaa poliisilaitosta (eli viraston päällikkö 
virastoaan), ei liene välttämätön. 
 
Kysymys siitä, kuka päättää poliisilaitosten 
palvelutoimistojen sijaintipaikoista, on johdannainen 
eduskunnan käsiteltävänä olevassa valtion paikallishallinnon 
kehittämisen perusteista annetun lain muutosesityksessä (HE 
74/2006 vp) omaksutusta kannasta. 

Kihlakunnan poliisilaitosta, jonka toimialueena on useampi 
kihlakunta, ei muodosteta liittämällä johonkin olemaan 
jäävään vanhaan kihlakunnan poliisilaitokseen jokin tai 
joitakin lakkautettavia vanhoja kihlakunnan poliisilaitoksia, 
vaan tällöin kaikissa tapauksissa muodostetaan kokonaan 
uusi kihlakunnan poliisilaitos. Vastaavasti kaikkien vanhojen 
kihlakunnan poliisilaitosten poliisipäälliköiden virat 
lakkautetaan ja perustetaan kokonaan uusi kihlakunnan 
poliisilaitoksen poliisipäällikön virka. Tämä ilmennee 
riittävän selvästi säännöksen sanamuodosta. 
 
Lakitekstin maininta perustettavan uuden kihlakunnan 
poliisilaitoksen poliisipäällikön viran täyttämisestä 
ensimmäisellä kerralla sitä haettavaksi julistamatta ja 
perustelujen maininta poliisihallinnon sisäisestä hausta 
viittaavat molemmat mahdollisuuteen poiketa 
tavanomaisesta avoimesta hakumenettelystä. Tämä 
mahdollisuus on luotu nimenomaan varmistamaan 
lakkautettavien pöliisTpaällikorden virkojen haltijoiden 
asemaa eli sijoittumista aikaisempien tehtävien kaltaisiin 
tehtäviin. Lakitekstin ilmaisu ammattitaitoa ja kykyä 
vastaavista tehtävistä on sama kuin valtion virkamieslain 27 
§:n 4 momentissa käytetty ja tarkoitettu sekin varmistamaan 
lakkautettavien poliisipäälliköiden virkojen haltijoiden 
asemaa eli sijoittumista aikaisempien tehtävien tasoisiin 
tehtäviin. 
 
Tarkoituksenmukaiset tarkemmat menettelytavat uusien 
kihlakunnan poliisipäälliköiden virkojen täyttämisessä 
riippuvat osaksi siitä, millaiseen paikallispoliisin 
aluejaotukseen päädytään. Muun muassa uusien alueiden 
koko sekä mahdollisuudet hyödyntää luonnollista poistumaa 
aluemuutoksissa vaikuttavat esimerkiksi siihen, miten laajaa 
virkaan ilmoittautumisaluetta on kussakin tapauksessa syytä 
ja tarpeen käyttää. On myös työnantajan etu, että nykyisiä 
ammattitaitoisia poliisipäälliköltä käytetään uudenkin 
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organisaation avaintehtävissä. Henkilöstönsä tehottomaan 
käyttöön ei millään organisaatiolla ole varaa. 
 
Lakkautettavien poliisipäälliköiden virkojen haltijoihin 
sovellettaisiin valtioneuvoston henkilöstön aseman 
järjestämisestä organisaation muutostilanteissa antaman 
periaatepäätöksen linjauksia. Näitä linjauksia ei ole 
perusteltua ottaa pelkästään yhden hallinnonalan osalta 
lakitasolle. Linjausten mukainen uudelleen sijoittuminen on 
monivaiheinen prosessi, jossa valtion virkamieslain 27 §:n 
mukainen irtisanominen on vasta aivan viimesijainen 
mahdollisuus. 

Ei muutostarvetta. 
 
 

Yhteistoiminta 
 
HPL: Poliisiyksiköiden yhteistoimintaa koskeva säädösesitys selkeyttäisi 
Helsingin kihlakunnan poliisilaitoksen osalta 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. 
 
Professori Olli Mäenpää: Poliisin lääninjohto ei hallinnon lainalaisuus 
huomioon ottaen voi itsenäisesti ja rajoituksettomasti määritellä 
poliisilaitoksille tehtäviä. Poliisilaitosten yhteistoimintaa koskevaa 
säännöstä olisi paikallaan täsmentää niin, että yhteistoimintamääräys 
koskee esimerkiksi paikallispoliisille 7 §:n mukaan kuuluvia tehtäviä. 
Samasta syystä kihlakunnan poliisilaitosten ja muiden poliisiyksikköjen 
välinen yhteistoiminta tulisi täsmentää esimerkiksi niin, että se koskee 
hinieTämlnukäan kuuluvia tehtäviäT ~ ~ 
 
LP: Liikkuvan poliisin käsityksen mukaan malli, jossa poliisin ylijohto 
päättää paikallispoliisin ja muiden poliisiyksiköiden välisestä 
yhteistoiminnasta, selkeyttää johtosuhteita ja antaa mahdollisuuden 
kehittää yhteistyötä nykyistä suunnitelmallisemmin. 
 
Lapin LH/PO: Jää epäselväksi, mahdollistaako ja onko ollut tarkoitus, että 
poliisilaitokset voisivat olla lisäksi täydellisessä yhteistoiminnassa. Esitän 
selkeyttävää linjausta asiassa, vaikka ehdotettu linjauskin riittää. Katson, 
että esitetty linjaus poliisilaitosten välisestä yhteistyöstä oman lääninsä 
poliisilaitosten kesken määräämisen antamisesta yksinomaan 
lääninjohdoille on perusteltu jo lääninjohdon perustehtävänkin pohjalta. 
Lääninjohdolle annetaan edelleen oikeus yksittäistapauksissa määrätä 
tutkintajärjestelyistä keskusrikospoliisin ja paikallispoliisin kesken 
läänissä. Vastaavaa tarvetta olisi myös muiden valtakunnallisten 
yksiköiden välillä läänissä. 
 
KRP: Keskusrikospoliisi tukee ehdotettuja muutoksia koskien poliisin 
ylijohdon ja poliisin lääninjohdon roolia paikallispoliisin ja poliisin 
valtakunnallisten yksiköiden yhteistoiminnasta päättämisessä. 



 

Keskusrikospoliisi katsoo, että myös säännöstä koskien päättämistä 
tutkintajärj estelyistä yksittäistapauksessa keskusrikospoliisin ja 
paikallispoliisin kesken tulisi muuttaa siten, että tutkintajärj estelyistä 
päättäisi poliisin ylijohto. 

 
SM: n kommentti: 
 
Poliisilaitosten yhteistoimintaa koskeva säännös vastaisi 
nykyistä säännöstä. Nykyisen säännöksen ei ole katsottu 
mahdollistavan poliisilaitosten täydellistä yhteistoimintaa. 

Kun jatkossa olisi mahdollista muodostaa poliisilaitos* 
jonka toimialueena on useampi kihlakunta, poliisilaitosten 
täydelliselle yhteistoiminnalle ei pitäisi olla juuri 
tarvettakaan. 
 
Lienee ilman laissa olevaa nimenomaista mainintaakin 
selvää, että määräämällä poliisiyksiköt hoitamaan tehtäviä 
yhteistoiminnassa ei voida laajentaa noiden 
poliisiyksiköiden asiallista toimivaltaa, vaan poliisiyksiköt 
hoitavat yhteistoiminnassa niille normaalisti kuuluvia 
tehtäviä. 
 
Ehdotettua järjestelmää, jossa paikallispoliisin ja muiden 
poliisiyksiköiden yleisistä yhteistoimintakysymyksistä 
päättää poliisin ylijohto ja yksittäistapauksen 
tutkintajärjestelyistä poliisin lääninjohto, voidaan pitää 
johtamisen tehokkuuden näkökulmasta 
tarkoituksenmukaisena. 
 
Ei muutostarvetta. 

 
 

Poliisioppilaitosten yhdistäminen 
 
PK: Voimaantulosäännöksen käsittelyn yhteydessä olisi hyvä täsmentää, 
tarkoitetaanko henkilöstön siirtymisen ja virkaan ensimmäisellä kerralla 
mmittämisen kohdalla ainoastaan Poliisiammattikorkeakoulun ja 
Poliisikoulun vakinaiseen virkaan nimitettyjä virkamiehiä vaiko myös 
määräaikaiseen virkasuhteeseen nimitettyjä virkamiehiä. 
 
PAKK: Olisi hyvä tarkentaa, koskeeko siirto- ja nimitysoikeus virkaan 
toistaiseksi nimitettyjä, virkaan määräaikaisesti nimitettyjä ja 
määräaikaiseen virkasuhteeseen nimitettyjä henkilöitä. 
 
OPM: Opetusministeriöllä ei ole huomautettavaa poliisikoulutukseen 
liittyvien säännösehdotusten johdosta. 
 
HPL: Helsingin kihlakunnan poliisilaitos pitää poliisikoulutukseen 
liittyviä järjestelyjä koskevaa uudistusta perusteltuna ja katsoo, että 
perustettavan laitoksen toimialaan sisältyväksi esitetyt koulutustoiminnot 
voidaan ehdotetun järjestelyn perusteella liittää nykyistä yhtenäisemmäksi 
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kokonaisuudeksi, joka on omiaan lisäämään koulutuksen laatua ja 
taloudellisuutta. 
 
Suomen Poliisijärjestöjen Liitto SPJL ry: Suomen Poliisijärjestöjen 
Liitto kannattaa poliisialan koulutuksen keskittämistä yhteen 
oppilaitokseen Tampereelle. Suomen Poliisijärjestöjen Liiton mielestä 
sisäasiainministeriön tulee kuitenkin jatkaa ponnisteluja 
poliisioppilaitoksen statuksen korottamiseksi 
poliisiammattikorkeakouluksi. Ammattikorkeakoulu-nimikkeestä ei tule 

luopua. Sisäasiainministeriön tulee perusteellisesti selvittää mahdollisuudet 
saattaa poliisin koulutus ammattikorkeakoulutasoiseksi peruskoulutuksesta 
lukien. 
 
Professori Olli Mäenpää: Lakiehdotuksen mukaan muutoksenhakua 
koskevasta säännöksestä poistettaisiin maininta, jonka mukaan päätökseen 
haetaan valittamalla muutosta hallinto-oikeudelta. Säännöksessä on kuitenkin 
välttämätöntä säilyttää maininta hallinto-oikeudesta, jos esityksen mukaisesti 
kumotaan lain säännös, joka toteaa poliisioppilaitosten olevan 
sisäasiainministeriön alaisia. Kun laissa ei enää - sinänsä aiheellisesti - 
määritellä koulutus- ja kehittämiskeskuksen toimivan sisäasiainministeriön 
alaisena, sovellettavaksi ei tule hallintolainkäyttölain 7 §:n 2 momentti, joka 
määrittelee valituksen tehtäväksi hallinto-oikeuteen. Sen sijaan tulee 
sovellettavaksi hallintolainkäyttölain 10 §, jonka mukaan myös 
valitusviranomainen pitää erikseen määritellä laissa. 
 
Palkansaajajärjestö Pardia ry: Poliisiammattikorkeakoulun ja 
Poliisikoulun yhdistämisessä on pidettävä päämääränä sitä, että 
yksikö t̂aHmiioitöstetaa  ̂ joHa— 
taataan poliisien korkeakoulutasoinen koulutus ja opetus. 

 
SM: n kommentti: 
 
Uuden oppilaitoksen nimeksi ehdotettu Poliisialan 
koulutus- ja kehittämiskeskus ei ole kaikkein iskevimpiä. 
Koko uuden oppilaitoksen nimeämistä 
Poliisiammattikorkeakouluksi on opetushallinto 
vastustanut, koska oppilaitoksen järjestämästä 
koulutuksesta tulee tässä vaiheessa ainoastaan osa olemaan 
ammattikorkeakoulutasoista. Oppilaitoksen 
nimikysymykseen voidaan palata siinä vaiheessa, jos ja kun 
koko poliisikoulutus peruskoulutuksesta lähtien on kehitetty 
ammattikorkeakoulutasoiseksi. 
 
Voimaantulosäännöksen maininnat 
Poliisiammattikorkeakoulun tai Poliisikoulun henkilöstöstä ja 
palveluksessa olevasta virkamiehestä viittaavat sekä virkaan 
toistaiseksi nimitettyihin, virkaan määräaikaisesti nimitettyihin 
että määräaikaiseen virkasuhteeseen nimitettyihin henkilöihin. 
 
Kun Poliisialan koulutus- ja kehittämiskeskuksen ministeriön 
alaisena toimimisesta säädetään edelleenkin poliisin hallinnosta 
annetun lain 1 §:n 3 momentissa, hallinto-oikeuden 



 

maiiu^seminen muutoksenhakua koskevassa säännöksessä ei 
ole tarpeen. 
 
Ei muutostarvetta. 

Tehtävien siirto ministeriöstä 
 
PeV: Valiokunnan lausunnossa kuvatulla tavalla ymmärrettynä ja 
sovellettuna ehdotettu sääntely ei muodostu perustuslain kannalta 
ongelmalliseksi. Muussa tapauksessa asehallintotehtävät on aiheellista 
osoittaa kalustohankintoja tekevästä yksiköstä selvästi erilliselle 
viranomaiselle. Valiokunta pitää hyvän hallinnon takeiden turvaamisen 
näkökulmasta tärkeänä, että asehallintotehtäviä hoitavan yksikön 
erillisyydestä suhteessa keskuksen muihin yksikköihin lisätään säännös 
lakiin. 
 
Kilpailuvirasto: Poliisin tekniikkakeskukselle suunnitellut 
viranomaistehtävät ovat omiaan vaarantamaan Poliisin tekniikkakeskuksen 
uskottavuuden poliisin ja muiden turvallisuusviranomaisten hankintojen 
tasapuolisena ja syrjimättömänä kilpailuttajana ja toteuttajana, jos sillä 
samalla on kilpailutukseen osallistuviin elinkeinonharjoittajiin kohdistuvia 
lupa-, valvonta- tai tarkastustehtäviä. Näin siitä huolimatta, vaikka 
viranomaistehtävät ja niitä koskeva päätöksenteko pyrittäisiinkin 
eriyttämään Poliisin ""tekniikkakeskuksen nwJd^ esitykset vaarantaisivat 
myös Poliisin tekniikkakeskuksen organisaation tulevan kehittämisen. 
Kilpailuviraston mielestä Poliisin tekniikkakeskuksen liikelaitostaminen voi 
tulla kilpailunäkökohtien johdosta ajankohtaiseksi, jos sen myynti 
poliisihallinnon ulkopuolisille markkinoille laajentuu merkittävästi. 
Kilpailuvirasto ei pidä esitettyjä lakimuutoksia kilpailunäkökohtien 
kannalta perusteltuina Poliisin tekniikkakeskukselle siirrettäväksi 
esitettyjen viranomaistehtävien osalta. 
 
PTK: Poliisin tekniikkakeskus puoltaa käsillä olevaa esitystä. 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. 
 
SM/PO/AAHY: Kun selvitysmies Janne Kerkelän laatiman raportin 
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. 
Siitä, että Poliisin tekniikkakeskukselle tulisi hyvin erityyppisiä tehtäviä, 
syntyisi jääviysongelmia. 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. 

HPL: Helsingin kihlakunnan poliisilaitos pitää ampuma-aseisiin ja 
yksityiseen turvallisuusalaan liittyvää esitystä asianmukaisena. Se liittyy 
olennaisena osana poliisin ylijohdon tehtävien suunniteltuun 
selkiyttämiseen. Poliisilaitos pitää kuitenkin tärkeänä, että 
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sisäasiainministeriön poliisiosaston vastuulle jää edelleen turvallisuus- ja 
asealan yleinen ohjaus ja valvonta, lainsäädännön kehittäminen sekä 
kansainvälinen yhteistyö. 
 
Suomen Poliisijärjestöjen Liitto SPJL ry: Muutoksen yhteydessä tulee 
varmistaa se, että Poliisin tekniikkakeskus säilyy edelleen 
sisäasiainministeriön 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. 
 
Professori Olli Mäenpää: Perustelutkin huomioon ottaen on epäselvää, 
olisiko hallinnollisesti tarkoituksenmukaista keskittää yhden hallinnonalan 
erityisviranomaiselle kaikkiin viranomaisj ärj estelmään liittyväin julkisiin 
hallintotehtäviin ulottuvaa koko julkisen sektorin kattavaa tehtävää, jolla 
voi olla taloudellisesti erittäin suuri merkitys. Koska näin laajaa tehtävää ei 
ole edes tarkoitettu, säännöksen sisältämää tehtävämäärittelyä voi olla 
paikallaan supistaa. 
 
Finnsecurity ry: 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. 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. 
 
Suomen Vartioliikkeitten Liitto ry: Suomen Vartioliikkeitten Liitto ei 
sinällään vastusta turvallisuusalan valvontayksikön yhdistämistä Poliisin 
tekniikkakeskukseen. Suomen Vartioliikkeitten Liitto esittää kuitenkin, 
että tätä koskevaa lakiesitystä muutetaan tai täydennetään seuraavilta osin: 
Sisäasiainministeriön ja Poliisin tekniikkakeskuksen välinen työnjako 
tulee määritellä selkeästi lainsäädäntötasolla. Turvallisuusalan 
neuvottelukunnan tulee toimia sisäasiainministeriön apuna ja yhteydessä 
alan neuvoa-antavana, eri intressitahojen edustajista koostuvana 
yhteistyöfoorumina. 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 

mahdollisessa liikelaitostamisessa tai yhtiöittämisessä lupa-, valvonta- ja 
tarkastustehtävät tulee säilyttää viranomaisyksiköillä. 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. 
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Asealan Elinkeinonharjoittajat AAE ry: Asealan Elinkeinonharjoittajat 
vastustaa Poliisin tekniikkakeskuksen tehtävien laajentamista koskevaa 
esitystä kokonaisuudessaan. Poliisin tekniikkakeskus on viimeisen 
kymmenen vuoden aikana muodostunut sisäasiainministeriön omaksi 
kauppahuoneeksi, joka kilpailee ase-elinkeinonharjoittajien kanssa. 
Poliisin tekniikkakeskus toimii tahona, joka tarjoaa itse itselleen 
kilpailevia tuotteita. Asealan Elinkeinonharjoittajat katsoo, että Poliisin 
tekniikkakeskus on kilpailevan yrityksen toiminimi. Asealan 
Elinkeinonharjoittajat ei voi hyväksyä, että kilpailevan yrityksen nimi 
esiintyy lakiesityksessä. Asealan Elinkeinonharjoittajat toteaa, että Poliisin 
tekniikkakeskus jo nykyisellään täyttää liikeyrityksen tunnusmerkit ja on 
vain ajan kysymys, koska siitä tehtäisiin osakeyhtiö. Tähän vmTaa™ 
myÖ¥Tffl^ 
osin perustuslain 124 §:n vastaisena. Lakiesityksessä ase-elinkeinon 
neuvonta siirtyisi Poliisin tekniikkakeskukselle, joka on kilpaileva yritys. 
Asealan Elinkeinonharjoittajat ei voi luottaa siihen, että kilpailija 
luovuttaisi tai antaisi hallintolain edellyttämää neuvontaa. Lisäksi Poliisin 
tekniikkakeskus saattaa saada tietoonsa täten seikkoja, jotka ovat 
liikesalaisuuden piirissä ja käyttää niitä hyväkseen. Poliisin 
tekniikkakeskus myy itse tuotteita, joten se hyötyy esimerkiksi siitä, että 
sen kilpailijoiden lupatiedot ovat sen käytössä tai että se voi itse vaikuttaa 
päätöksiin. Laki määrää Tullilaitoksen ilmoittamaan tuonnista. Mikäli 
lainmuutoksen mukainen malli toteutuu, saa Poliisin tekniikkakeskus 
haltuunsa lähes reaaliaikaiset tiedot kilpailijoittensa varastoissa 
tapahtuvista muutoksista. Näin se saa haltuunsa tietoja, joita se voi 
hyödyntää kaupallisesti. Aselain 100 §:ssä mainitun asevälittämisen 
(brokering) siirtyminen Poliisin tekniikkakeskukselle avaa suoran 
markkinointikanavan kuluttajille. Asealan Elinkeinonharjoittajat näkee 
Poliisin tekniikkakeskuksella olevan halua myös kehittää ja kasvattaa tätä 
markkinaa lisätäkseen omia tulojaan. Todettakoon, että jo nykyisin 
sisäasiainministeriö on Suomen johtava käytettyjen aseiden 
markkinakanava, ollen selvä markkinajohtaja. Käsityksemme mukaan 
siviileihin kohdistuva aseiden markkinointi ei kuulu Suomessa 
viranomaisille. Asealan Elinkeinonharjoittajat vastustaa ehdottomasti sitä, 
että Poliisin tekniikkakeskus alan kilpailevana yrityksenä voisi käyttää 
valtaa aselautakuntaan nähden. Asealan Elinkeinonharjoittajat vastustaa 
ampuma-aseiden lupahallinnon ja siihen liittyvien toimintojen siirtämistä 
pois sisäasiainministeriöstä. Kaikki sellaiset toimenpiteet, jotka siirtävät 
päätöksentekoa ja toteutusta pois poliittisesti vastuullisen ministerin 
alaisuudesta sekä siten myös kauemmaksi eduskunnan 
vaikutusmahdollisuuksista, ovat käsityksemme mukaan uhka asekaupalle 
ja aseharrastukselle Suomessa. Kansainvälisissä asealaa koskevissa 
asioissa ei Suomea voi edustaa 

yhdistyksemme mielestä Poliisin tekniikkakeskus, vaan 
sisäasiainministeriön oma edustaja. Lakiesityksessä esimerkiksi 
synergiasta mainitaan CJP-tarkastustilojen yhteiskäyttö. Käsityksemme 
mukaan kilpailuteknisistä syistä johtuen ei tilojen yhteiskäyttö tule 
olemaan mahdollista. Käsittääksemme lakiesitykseen tulisi kirjata selkeä 
yksityiskohtainen hallintosääntö Poliisin tekniikkakeskukselle. Yleisohje ja 
maininta eivät riitä missään tapauksessa. Nähdäksemme ei voi syntyä yhtä 
Poliisin tekniikkakeskusta, vaan virasto, jonka sisällä on virasto tai 
parhaimmillaan useita toinen toistaan pienempiä. Se, että asehallintoon ei 
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voitaisi perustaa omaa virastoa sen pienuuden vuoksi, on kestämätön 
peruste. Esimerkkinä mainittakoon oikeusministeriöön perustettu 
ulosottovirasto, joka on käsityksemme mukaan vielä pienempi kuin 
nykyinen asehallinnon osa arpajais- ja asehallintoyksiköstä. 
 
Suomen Metsästäjäliitto ry: Suomen Metsästäjäliiton käsityksen mukaan 
Poliisin tekniikkakeskuksen tehtävien ja aseman muuttaminen 
hallituksen esityksen mukaisesti olisi hyvän hallintotavan vastaista ja 
etenkin tekniikkakeskuksen liikelaitostaminen aiheuttaisi lupahallintoon 
tilanteen, joka on ristiriidassa perustuslain 124 §:n kanssa. Valtion 
liikelaitosf"ei~~vol~fiöiTäa väm merkittävän- 

julkisen vallan käyttöön liittyviä tehtäviä. Suomen Metsästäjäliitto esittää, 
että ampuma-aselautakunnan asema ja tehtävät kirjattaisiin ampuma-
aselakiin suoraan sisäasiainministeriön alaisena asiantuntijaelimenä. 
Ampuma-aselautakunnalla tulisi olla myös lainmukainen asema antaa 
päätöksiä. Suomen Metsästäjäliitto esittää, että ampuma-aselakiin esitetyn 
muutokset poistetaan lakiesityksestä. 
 
NRA Kansallinen Kivääriyhdistys ry: Poliisin tekniikkakeskus on toiminut 
kaupallisena toimijana jo 90-luvulta lähtien, vaikka sillä ei ole ollut 
asekauppalupia. Poliisin tekniikkakeskuksen toiminta täyttää 
liiketaloudellisin perustein toimivan liikelaitoksen tunnusmerkit jo nyt ja 
on käsittämätöntä, että sisäasiainministeriön toimialaan kuuluvat 
viranomaistehtävät kuten valvonta ja lupa-asiat siirrettäisiin kyseessä 
olevan liikelaitoksen hoidettaviksi. Mikäli näin tehtäisiin, tulisi Poliisin 
tekniikkakeskuksen asema täysin ylivertaiseksi kaupallisiin toimijoihin 
nähden ja samalla kilpailutilanne tulisi kestämättömäksi. Tilanne 
aiheuttaisi myös merkittävän eturistiriitatilanteen alalla, mikäli Poliisin 
tekniikkakeskus tulisi valvomaan muita asekauppiaita arpajais- ja 
asehallintoyksikön siirtyessä osaksi Poliisin tekniikkakeskusta. On 
perustuslaissa tarkoitettujen hyvän hallinnon perusteiden vastaista säätää 
toimialalla hankintoja tekevälle kaupalliselle toimijalle (Poliisin 
tekniikkakeskus) lupa- ja valvontaviranomaisen tehtäviä samalla alalla. 
Laki olisi myös toteutuessaan raskaasti EU:n kilpailuoikeuden vastainen. 
Ampuma-aselautakunnan toiminta on ollut valitettavan tehotonta. 
Kansallinen Kivääriyhdistys ehdottaa, että annetaan uusi valtioneuvoston 
asetus ampuma-aselautakunnasta, jossa ulkoasiainministeriön, 
puolustusministeriön ja Sotamuseon paikat annetaan kansalaisjärjestöille, 
joita ampuma-aselautakunnan toiminta koskee. Ampuma-aselautakunnan 
asemaa tulisi muutoksen jälkeen vielä 

vahvistaa siten, että ampuma-aselautakunnassa tehdyt 
asiantuntijapäätökset sitovat viranomaisia. 

 
SM:n kommentti: 
 
Valtioneuvosto- tai ministeriötasolla on perusteltua käsitellä 
jatkossa ainoastaan yhteiskuntapoliittisesti tai taloudellisesti 
merkittäviä lupa-asioita. Ampuma-aselaissa, yksityisistä 
turvallisuuspalveluista annetussa laissa ja 
järjestyksenvalvojista annetussa laissa tarkoitettuja lupa-
asioita ja lupaehtojen noudattamisen valvonta-asioita ei ole 
pidettävä tällaisina. Mainittujen alojen yleisen ohjauksen ja 
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valvonnan on sen sijaan syytä kuulua edelleenkin 
ministeriötasolle. 
 
Sisäasiainministeriön näkemyksen mukaan Poliisin 
tekniikkakeskukselle ehdotettu kaksoisrooli toisaalta 
ampuma-aseita poliisille ja mahdollisesti muille 
viranomaisille   ja   viranomaisjärjestelmään   liittyville 

---- toimijoille   hankkivana   tahona  ja  toisaalta   asealan 
elinkeinoluvat ja muut kaupalliset luvat antavana tahona ei 
muodostu hyvän hallinnon takeiden turvaamisen taikka 
hankinta- tai kilpailunrajoituslainsäädännön näkökulmasta 
ongelmalliseksi, jos ja kun: 
• Poliisin tekniikkakeskus keskittyy turvallisuusalan 

erityiskalustoon, -välineistöön ja -varusteisiin liittyviin 
tehtäviin. Tavallinen kalusto, välineet ja tarvikkeet 
hankitaan valtion yhteishankintayksikön (Hansel Oy) 
kautta tai avustuksella. Turvallisuusalan 
erityiskalustoon, -välineisiin ja -varusteisiin liittyy 
erityisiä ammattitaitovaatimuksia ja usein myös erityisiä 
viranomaisten taktisia ja teknisiä menetelmiä koskevia 
salassapitovaatimuksia. 

• Poliisin tekniikkakeskuksen hankintatehtävät 
muodostavat ainoastaan osan kokonaisuudesta, joka 
koostuu tuotetestaus-, hankinta- ja ylläpitotoiminnasta. 

• Poliisin tekniikkakeskuksen toiminnassa ei ole kysymys 
varsinaisesta liiketoiminnasta (kaupallisten toimijoiden 
kanssa kilpailemisesta), jossa hankitaan tuotteita 
varastoon ja pyritään sen jälkeen muun muassa 
markkinoinnin tukemana myymään niitä kaikille 
halukkaille ostajille, vaan Poliisin tekniikkakeskus 
toteuttaa keskitetysti poliisin ja lakisääteisesti
 rajoitetun muun 
yhteistyökumppanipiirinsä (eräät viranomaiset ja 
viranomaisjärjestelmään liittyvät muut toimijat) 
yhteisesti suunniteltua ja sovittua tuotetestaus-, hankinta- 
ja ylläpitoyhteistyötä. Yhteistyöllä ja tehtäviä 
keskittämällä varmistetaan tehokas toiminta sekä 
varustuksen    yhteensopivuus.    Se,    että   Poliisin 

tekniikkakeskuksen laskutus yhteistyökumppaneilta 
tapahtuu liiketaloudellisin perustein, ei muuta sen 
toiminnan luonnetta markkinaehtoiseksi/kaupalliseksi. 
Valtion maksuperustelain 7 §:n 1 momentin mukaan 
viranomaisen muiden kuin julkisoikeudellisten 
suoritteiden hinnat tulee päättää nimenomaan tällaisin 
perustein. 

• Poliisin tekniikkakeskuksen lupa-, valvonta- ja 
tarkastustehtäviä hoitavan yksikön tai hoitavien 
yksiköiden viraston sisäisen erillisyyden perusta 
ehdotetaan lisättäväksi ilmenemään jo lakitasolta. 
Tarkemmat organisatoriset ja ratkaisuvaltaa koskevat 
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määräykset voidaan ottaa Poliisin tekniikkakeskuksen 
ohjesääntöön. 

 
Ehdotetun uuden julkisista hankinnoista annettavan lain (HE 
50/2006 vp) 10 ja 22 §:n nojalla Poliisin tekniikkakeskus voi 
sinällään toimia sidosyksikkönä (niin kutsuttu in house -
suhde)/yhteishankintayksikkönä. Kun 
^oliisinTekniikkakeskuksen snppeaThteistyökumppanipiiri 
on lakisääteisesti rajoitettu ja kun sen mahdolliset 
yhteistyökumppanit voivat hoitaa hankintojaan myös muuta 
kautta, Poliisin tekniikkakeskuksen toiminnassa ei voi olla 
kysymys kilpailunrajoituslainsäädännössä kielletystä 
määräävän markkina-aseman väärinkäytöstä tai muusta 
kilpailunrajoituksesta. 
 
Poliisin tekniikkakeskusta koskevan säännösehdotuksen 1, 2 
ja 4 momentit tulivat voimaan jo 1.9.2006 lukien toisen 
hallituksen esityksen (HE 4/2006 vp) hyväksymisen 
johdosta. Tuolloin katsottiin ilman laissa olevaa 
nimenomaista mainintaakin, että viranomaisjärjestelmään 
liittyvillä toimijoilla tarkoitetaan säännöksessä 
turvallisuusviranomaisjärjestelmään liittyviä toimijoita. 
 
Edellä selostetusta Poliisin tekniikkakeskuksen 
tehtäväkuvasta johtuen ei sen liikelaitostamista tai 
yhtiöittämistä ole suunniteltu. Hallituksen esityksen tätä 
koskeva maininta on ainoastaan Kilpailuviraston päätöksen 
referointia. 
 
Lupa-asioiden yhteydessä ei yleensä käsitellä 
liikesalaisuuksia. Jos tällaisia tietoja kuitenkin tulee ilmi, 
lupa-asiaa käsittelevä virkamies on niiden osalta virastonsa 
sisälläkin vaitiolovelvollinen suhteessa virkamiehiin, joiden 
virkatehtäviin tuollaisten tietojen käsittely ei kuulu. Poliisin 
tekniikkakeskuksessa lupa-asiat ja muut asiat on tarkoitus 
erottaa toisistaan lisäksi organisatorisin järjestelyin. 

Turvallisuusalan neuvottelukunnan ja ampuma-
aselautakunnan kaltaisten neuvoa-antavien elinten olisi 
luontevaa toimia kyseisten alojen valtakunnallisesta 
ohjauksesta ja valvonnasta jatkossa vastaavan Poliisin 
tekniikkakeskuksen apuna. Elinten merkittävyys ilmenisi 
siitä, että ne asettaisi edelleenkin sisäasiainministeriö. 
Elinten roolin muuttaminen neuvoa-antavista päätöksiä 
tekeviksi ei ole perusteltua. 
 
Ehdotetaan täydennettäväksi 1. lakiehdotuksen 13 §:n 2 
momenttia seuraavasti: 
"Poliisin tekniikkakeskuksen muodollisesti erillinen ja 
päätöksenteon kannalta itsenäinen yksikkö tai yksiköt 
hoitavat myös Poliisin tekniikkakeskukselle ampuma-
aselaissa (1/1998), yksityisistä turvallisuuspalveluista 
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annetussa laissa (282/2002) ja järjestyksenvalvojista 
annetussa laissa (533/1999) erikseen säädetyt tehtävät." 
 
Ehdotettu yksikön erillisyyttä ja itsenäisyyttä kuvaava 

______ ..... sanamuoto x)nMnattn^ulkisisiahankJnnoista-~amiettavaksL 
ehdotetun lain (HE 50/2006 vp) 10 §:stä. 

 
 

Sisäasiainministeriön poliisiosaston kaksoisrooli 
 
HPL: On perusteltua, että säädökset selvästi osoittavat, ettei 
sisäasiainministeriön ylin johto voi ottaa yksittäisiä toiminnallisia tilanteita 
hoitaakseen. Tilannejohtamisen osalta päätöksentekoon liittyvän 
toimivaltuuden tulee kuulua yksinomaan poliisiorganisaatiolle. 
 
SUPO: Suoraan sisäasiainministeriön poliisiosaston alaisena poliisin 
valtakunnallisena yksikkönä suojelupoliisi pitää tärkeänä, että poliisin 
ylijohdon tehtävämäärittely on riittävän tarkkarajainen. 
 
Lapin LH/PO: Poliisin ylijohdon tehtävämäärittelyllä suhteessa 
poliisiosaston tehtäviin ministeriön osastona on merkitystä jo siinä, että 
niistä käydään tarkentava ja selkeyttävä pohdinta. Esitetty ratkaisu näyttää 
ainakin läänitasolta katsottuna toimivalta. Se voi olla pohjana j 
atkotyöskentelylle. 
 
KRP: Ehdotetun säännösmuutoksen ja perusteluosaan sisältyvän 
tehtävänjaon kuvauksen voidaan arvioida selventävän poliisiosaston 
tehtäviä ja niihin liittyviä valmisteluvastuu-ja ratkaisuvaltakysymyksiä. 

 
SM: n kommentti: 
 
Ei muutostarvetta. 

Virkaan nimittämisen ja tehtävään määräämisen erottaminen 
 
PeV: Oikeusturvasyistä muutoksenhakukielto on asianmukaista muotoilla 
siten, että kielto kattaa vain virkamiehen suostumuksella tehdyt päätökset 
tehtävään määräämisestä. 
 
Suomen Nimismiesyhdistys ry: Oikeudenmukaisuus nimenomaan 
edellyttää nyky-yhteiskunnassa mahdollisuutta valittaa nimityksestä. 
Varsinkin siinä tilanteessa, jossa nimitysperusteet olisivat esitetyn 
kaltaiset. 
 
HPL: Poliisin ylimpiin virkoihin liittyviä järjestelyitä koskevan 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. 
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Suomen Poliisijärjestöjen Liitto SPJL ry: 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. 
 
Professori Olli Mäenpää: Uuden järjestelmän periaatteellisia ja 
oikeudellisia puitteita ei arvioida tässä esityksessä, vaan hallitus antaa 
menettelyä yleisesti koskevan esityksen myöhemmin. Tuossa yhteydessä 
on mahdollista arvioida esitystä yleisemmin ja laajempien perustelujen 
pohjalta, joten järjestelmän etukäteinen toteuttaminen ei ole välttämätöntä. 
Tehtävään määräämisen kriteereitä ei ole lainsäädännössä mitenkään 
määritelty. Tämän puutteen ongelmallisuus korostuu, kun kyseessä on 
poliisin ylimpään johtoon kuuluva erityistä asiantuntemusta ja korostettua 
luottamusta edellyttävä tehtävä, jollainen on esimerkiksi suojelupoliisin 
päällikön tehtävä. Myöskään perustuslaissa määritellyt yleiset 
nimitysperusteet eivät nähtävästi tulisi sovellettaviksi määräämiseen, mikä 
voi vahvistaa muiden tekijöiden merkitystä. Tehtäviin määräämiseen on 
lisäksi vaikea yhdistää avointa hakumenettelyä ja tehtävään muodollisesti 
kelpoisten arviointia ja vertailua. Päätös- ja harkintavallan käytön valvonta 
on näistä syistä vaikeampaa kuin nykyisessä järjestelmässä. Tavoitteita 
tuottavammasta toiminnasta, henkilökohtaisen tulosvastuun 
vahvistamisesta ja poliisin ylimmän johdon liikkuvuuden lisäämisestä 
voidaan pitää aiheellisina. Tosin liikkuvuuden lisääminen näyttää saaneen 
eräänlaisen itseisarvon ja itsestäänselvyyden aseman, jota ei 
problematisoida. Säännöksen mukaan tehtävään määrääminen koskisi 
poliisineuvoksena toimivia virkamiehiä. 

Selkeämpää olisi kohdentaa säännös vain poliisineuvoksen virkaan 
nimitettyyn virkamieheen, jolloin virkasuhteeseen nimitetty poliisineuvos 
ei kuuluisi uuden järjestelmän piiriin. Säännöksen mukainen 
siirtymisvelvollisuus koskisi sitä uutta tehtävää, johon virkamies 
määrätään. Uutta tehtävää ei säännöksessä ole mitenkään täsmennetty, 
joten se saattaisi olla periaatteessa mikä tahansa valtionhallinnon tehtävä. 
Tämä ei liene kuitenkaan tarkoitus, joten säännöstä voisi olla paikallaan 
täsmentää siten, että siirtymisvelvollisuus koskisi sitä 1 momentissa 
mainittua tehtävää, johon hänet määrätään. 
 
LP: Muutos ei perusteluista ilmenevällä tavalla toteutettuna näyttäisi 
vaarantavan virastojen johtamisjärjestelyjen selkeyttä eikä toiminnan 
pitkäjänteistä kehittämistä. Järjestelystä saatavat hyödyt olisivat ilmeisesti 
siitä mahdollisesti aiheutuvia haittoja suuremmat. 
 
SUPO: Suojelupoliisi kannattaa esitettyä uudistusta, jossa poliisin ylimmän 
johdon osalta virkaan nimittäminen ja tehtävään määrääminen erotettaisiin 
toisistaan. Hallituksen esityksen mukaisesti virkaan nimittäminen 
tapahtuisi valtioneuvoston päätöksellä ja tehtävään määTräälmnerr 
Hsä'ä^ä1nlnWsTerioh," ^ayfähnössX sisliaslälnmMsTerin" päätöksellä. 
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Lapin LH/PO: En näe estettä järjestelmän käyttöönotolle. Se olisi linjassa 
niin sanotun sivuttaisohjauksen poistamisperiaatteen kanssa. Kaikkinensa 
puhtaasti poliisitoiminnallisesta näkökulmasta katsottuna ratkaisulla 
parannetaan ylijohdon mahdollisuuksia toteuttaa toiminnallisia tavoitteita 
johtamisnäkökulmasta. Samaten se olisi henkilöstöpoliittisesti 
mahdollisuus sekä erinäisten tehtävien nopeaankin uudelleenjärjestelyyn 
että henkilökohtaiseen tehtäväkiertoon. 
 
KRP: Ehdotuksen mukaan yksittäiseen johtamistehtävään määrääminen 
tapahtuisi ilman ennalta määriteltyä kestoaikaa tehtävässä toimimiselle. 
Virastojen toiminnan pitkäjänteisen kehittämisen ja henkilöstön kannalta 
johtamisjärj estelyjen 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. Poliisin tärkeimpiin johtotehtäviin määrääminen on keskeinen 
osa poliisin toiminnan johtamista. Keskusrikospoliisin näkemyksen 
mukaan poliisiylijohtajalla tulisi olla merkittävä rooli tehtävään 
määräämisessä. 
 
Julkisten ja hyvinvointialojen liitto ry: Parhaillaan valmistellaan hallituksen 
esitystä valtionhallinnon johtamis virkojen uudistamista siten, että 
virkasuhde ja tehtävään määrääminen erotetaan toistaan. Tässäkin mallissa 
tehtävään määrääminen kestäisi viisi vuotta. Poliisihallintoon kaavailtua 
järjestelyä ei voida toteuttaa ainakaan ennen tätä yleistä muutosta. 
Muutenkin kysymys on isosta ja periaatteellisesta kysymyksestä. Vaikka 
järjestely rakennettaisiin poliisihallintoon, niin se 

todennäköisesti leviäisi varsin nopeasti muualle valtionhallintoon. Samoin 
on olemassa suuri vaara sille, että samaa järjestelyä alettaisiin käyttää 
alemmilla organisaatiotasoilla johtamis- ja esimiestehtävissä. 
 
ESLH/PO: Siirtymisvelvollisuus herättää kysymyksen samanarvoisen 
kohtelun toteutumisesta. 

 
SM: n kommentti: 
 
Virkaan nimittäminen ja tehtävään määrääminen on erotettu 
perinteisesti sotilasvirkojen ja ulkoasiainhallinnon virkojen 
osalta ja sitä on vastikään ehdotettu myös valtion ylimpien 
johtotehtävien osalta (HE 245/2006 vp). 
 
Vaikka ehdotetuilla yleisellä valtion johtavia virkamiehiä 
koskevalla järjestelmällä ja poliisin ylimpiä virkamiehiä 
koskevalla järjestelmillä on osaksi samanlaiset tavoitteet, 
järjestelmät ovat täysin erilliset. Yleiseen valtion johtavia 
virkamiehiä koskevaan järjestelmään kuuhusi 
p^Tiisihänihnosta suoraan ehdotetun lain nojalla ainoastaan 
sisäasiainministeriön osastopäällikkönä toimiva 
poliisiylijohtaja. Hallituksen esityksen liitteenä olevan 
asetusluonnoksen mukaan järjestelmään ei kuuluisi 
poliisihallinnosta ministeriön alaisen keskushallinnon 
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virastojen päälliköitä. Poliisin ylimpiä virkamiehiä koskevan 
järjestelmän kohderyhmä olisi yleisen valtion johtavia 
virkamiehiä koskevan järjestelmän kohderyhmää 
huomattavasti suppeampi ja yhdenmukaisempi. 
Säännösehdotuksessa tarkoitettuja poliisin ylimpiä 
johtotehtäviä on tällä hetkellä 12. Näiden tehtävien 
tämänhetkiset kelpoisuusvaatimukset ovat hyvin 
samankaltaiset ja kaikkien tehtävien hoitajilta edellytetään 
erityistä luotettavuutta. Poliisin järjestelmässä hallinnonalan 
substanssiasiantuntemuksella olisi suurempi merkitys kuin 
yleisessä järjestelmässä. 
 
Todettakoon, että valtion johtavia virkamiehiä koskevan 
lakiesityksen 11 §:ssä säädetyt kelpoisuusvaatimukset 
virkaan nimitettäessä ja tehtävään määrättäessä ovat varsin 
väljät. Poliisineuvoksen kelpoisuusvaatimuksista 
säädettäisiin sisäasiainministeriöstä annetussa 
valtioneuvoston asetuksessa samaan tapaan kuin nykyisin 
säädetään poliisijohtajan kelpoisuusvaatimuksista 
sisäasiainministeriöstä annetussa valtioneuvoston 
asetuksessa, lääninpoliisijohtajan kelpoisuusvaatimuksista 
lääninhallitusasetuksessa, keskusrikospoliisin, 
suojelupoliisin ja liikkuvan poliisin päällikön 
kelpoisuusvaatimuksista poliisin hallinnosta annetussa 
asetuksessa sekä Helsingin kihlakunnan poliisilaitoksen 
poliisipäällikön      kelpoisuusvaatimuksista       poliisin 

hallinnosta annetussa laissa. Tarvittaessa asetustasolle 
voitaisiin ottaa tarkempia säännöksiä tehtävään 
määräämisen kriteereistä. 
 
Poliisineuvoksena toimivalla virkamiehellä tarkoitettaisiin 
sekä poliisineuvoksen virkaan nimitettyjä että 
poliisineuvoksen määräaikaiseen virkasuhteeseen 
nimitettyjä. Myös jokainen poliisineuvoksen määräaikaiseen 
virkasuhteeseen nimitetty määrättäisiin johonkin 
säännösehdotuksessa lueteltuun tehtävään. Vastaavasti 
valtion johtavia virkamiehiä koskevan lakiesityksen 2 §:n 1 
momentin mukaan lakia sovelletaan myös määräaikaiseen 
virkasuhteeseen. 
 
Säännösehdotuksen 1 momentissa luetellaan tehtävät, joista 
johonkin poliisineuvoksena toimiva virkamies määrätään. 
Tämän vuoksi lienee ilman nimenomaista laissa olevaa 
mainintaakin selvää, että 2 momentissa tarkoitettu uusi 
tehtävä on jokin 1 momentissa luetelluista tehtävistä. 
 
Poliisin järjestelmässä tehtävään määrääminen ei tapahtuisi 
määräajaksi. Järjestelmä olisi tältä osin sotilasvirkoja ja 
ulkoasiainhallinnon virkoja vastaava. Kun poliisin 
järjestelmässä olisi kysymys hyvin suppeasta 
kohderyhmästä, määräaikaiset tehtävään määräämiset 
olisivat myös käytännön syistä ongelmallisia. Suppean 
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kohderyhmän osalta olisi vaikea yhteensovittaa 
määräaikojen päättymisiä, jolloin mahdollisia 
tehtäväkiertoja olisi vaikea toteuttaa. Tehtävään 
määräämisen määräajattomuus ei olisi myöskään 
kohdehenkilön kannalta kohtuuton. Henkilö tuntisi 
järjestelmän sisällön uusimuotoiseen poliisineuvoksen 
virkaan hakeutuessaan, hänen virkansa olisi sinällään 
pysyvä ja asuinpaikan vaihtamista edellyttävä 
tehtävämääräyksen muutos olisi mahdollinen vain hänen 
suostumuksellaan. Uutta järjestelmää ei sovellettaisi 
nykyiseen poliisijohtajaan, lääninpoliisijohtajaan, 
keskusrikospoliisin, suojelupoliisin tai liikkuvan poliisin 
päällikköön taikka Helsingin kihlakunnan poliisilaitoksen 
poliisipäällikköön, paitsi jos hänen virkansa muutettaisiin 
työnantajan ja viran haltijan yhteisestä tahdosta 
uusimuotoiseksi poliisineuvoksen viraksi. 
 
Poliisin ylimpiin johtotehtäviin määrääminen on sellainen 
yhteiskunnallisesti merkittävä ratkaisu, jonka tekemisen 
tulee kuulua ministeriön sisällä ministerin ratkaisuvaltaan. 
 
Myöskään valtion johtavia virkamiehiä koskevan 
lakiehdotuksen 13 §:n mukaan johdon tehtävään 
määräämistä koskevaan päätökseen ei saisi hakea muutosta 

valittamalla. Lienee perusteltua, että yleinen valtion johtavia 
virkamiehiä koskeva järjestelmä ja poliisin ylimpiä 
virkamiehiä koskeva järjestelmät olisivat tältä osin 
yhdenmukaiset. 
 
Jos perustuslakivaliokunnan ehdottama lisäys katsotaan 
välttämättömäksi, se voitaisiin toteuttaa seuraavalla 1. 
lakiehdotuksen 15 c §:ään tehtävällä täydennyksellä: "Edellä 
15 b §:ssä tarkoitettuun tehtävään määräämistä koskevaan 
päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla, jos päätös on 
tehty virkamiehen suostumuksella." 

 
 

Muita seikkoja 
 
Koulutuksesta erottaminen 
 
PeV: Vaikuttaa kohtuuttoman ankaralta, että opiskelija voi säännöksen 
sanamuodon mukaan menettää opiskeluoikeutensa vähäisenkin 
kulutukseen pyrkiessäänImtämansä väärän tai harhaanjohtavan tiedon 
perusteella. Poliisikoulutuksesta annetun lain kyseistä kohtaa on tarpeen 
täsmentää oikeasuhtaisuuden vaatimuksia paremmin vastaavaksi. 
 
OM: Lainkohtaa voisi kenties selventää suhteellisuusperiaatteen 
mukaisesti siten, että siihen lisättäisiin esimerkiksi ilmaisu "olennaisesti". 
 
PK: Lainkohdassa tarkoitettuja tietoja ovat lähinnä rikoksia ja 
terveydentilaa koskevat tiedot, jotka poliisin perustutkintokoulutuksen 
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valintaprosessin aikana estäisivät henkilön valinnan koulutukseen. 
Tällaisen  tiedon  salaaminen  tai  tällaisesta  seikasta  väärän  tiedon  
antaminen voi lain sanamuodon mukaan johtaa koulutuksesta erottamiseen 
vain, jos oikea tieto olisi estänyt koulutukseen valinnan. Toisaalta 
poliisimieheltä vaaditaan korostetusti rehellisyyttä, eikä rikkomuksia tai 
sairautta koskevien tietojen salaaminen tai niistä väärien tietojen 
antaminen osoita hakijassa poliisimieheltä vaadittavaa rehellisyyttä. Tässä 
mielessä on ongelmallista, mikäli lain sanamuotoa muutettaisiin siten, että 
salatun tiedon tai väärän tiedon merkittävyyttä verrattaisiin johonkin 
muuhun kuin valinnan estäviin tietoihin. 

 
SM: n kommentti: 
 
Ehdotetaan täydennettäväksi 5. lakiehdotuksen 14 §:n 1 
momentin 1 kohtaa seuraavasti: 
"1) on antanut koulutukseen pyrkiessään olennaisesti vääriä 
tai harhaanjohtavia tietoja taikka salannut sellaisen itseään 
koskevan seikan, joka olisi voinut estää koulutukseen 
valinnan;" 

Annetut tiedot olisivat olennaisesti vääriä tai 
harhaanjohtavia, jos tieto oikeasta asianlaidasta olisi voinut 
estää koulutukseen valinnan taikka jos väärien tai 
harhaanjohtavien tietojen antaminen osoittaisi henkilön 
olevan epärehellisyytensä vuoksi sopimaton poliisin 
tehtäviin. 

 
 

Kiinniotetun säilössäpito 
 
PeV: Asetuksenantovaltuus on selvyyden vuoksi syytä sijoittaa 
järjestyksenvalvojista annetun lain täydennetyn 7 §:n viimeiseksi 
momentiksi. 

 
SM:n kommentti: 
 
Ehdotetaan   tehtäväksi   4.   lakiehdotuksen   7   §:n   3 
momenttiin seuraava poisto ja lisättäväksi pykälään uusi 7 
momentti seuraavasti: '^os kiinni t)tettua~et^^ 
järjestyksenvalvojalla on poliisin suostumuksella (poist.) 
oikeus pitää hänet säilössä enintään neljä tuntia 
kiinniottamisesta, kuitenkin enintään siihen asti kun tilaisuus 
on päättynyt ja yleisö poistunut tai kun kiinniottamisen 
peruste on muutoin lakannut." 
 
"Tarkemmat säännökset säilössäpidosta annetaan 
sisäasiainministeriön asetuksella." 

 
 

Riippuvuus muista esityksistä 
 
Eduskunnan käsiteltävinä ovat valtion paikallishallinnon kehittämisen 
perusteista annetun lain muutosesitys (HE 74/2006 vp) sekä 
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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 järjestyksenvalvojista annetun lain 
muutosesitys (HE 265/2004 vp). Järjestyksenvalvojista annettua lakia 
muutettiin myös 1.10.2006 voimaan tulleen poliisin säilyttämien 
henkilöiden kohtelusta annetun lain säätämisen yhteydessä (HE 90/2006 
vp). 
 
Eduskunnan käsiteltävänä on lisäksi esitys laiksi valtion johtavista 
virkamiehistä (HE 245/2006 vp). Nyt käsiteltävä oleva esitys ei ole 
muodollisesti mainitusta esityksestä riippuvainen, mutta esityksillä on 
sisällöllisiä liittymäkohtia. 

Voimaantuloajankohdista 
 
Alkuperäisenä tarkoituksena oli, että ehdotetut muutokset olisivat tulleet 
voimaan kaksivaiheisesti siten, että Poliisialan koulutus- ja 
kehittämiskeskusta koskevat muutokset olisivat tulleet voimaan 1.1.2008 j 
a muut muutokset 1.1.2007. 
 
Hallituksen esityksen eduskuntakäsittelyn päättymisajankohdasta riippuen 
saattaa olla tarkoituksenmukaista, että Poliisin koulutus- ja 
kehittämiskeskusta koskevien muutosten lisäksi myös Poliisin 
tekniikkakeskusta koskeville muutoksille (1. lakiehdotuksen 13 §) 
säädetään oma voimaantuloajankohtansa ja varataan näin myös tältä osin 
riittävä aika organisatoristen muutosten ja käytännön 
toimeenpanotoimenpiteiden toteuttamiselle. Sisäasiainministeriö pyytää, 
että sille varattaisiin mahdollisuus esittää näkemyksensä edellä 
tarkoitetusta voimaantuloajankohtakysymyksestä vielä ennen 
hallintovaliokunnan mietinnön valmistumista. 
 
 
 
 

Poliisijohtaja Kimmo Hakonen 
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Eduskunnan hallintovaliokunta on pyytänyt valtion yhteishankintayksikkö Hansel 

Oy:Itä asiantuntijalausuntoa yllä mainitusta hallituksen esityksestä. Hansel Oy:n 

lausunnon lähtökohtana on yhtiön asema valtion yhteishankintayksikkönä. 

Lausunnossa lähestymme asiaa hankintatoimen näkökulmasta ja siinä painottaen 

koko valtion hankintatoimelle saavutettavien etujen näkökulmaa. Vuosille 2006-

2009 tehdyn valtiontalouden kehyspäätöksen (VM 5/214/2005) mukaisesti Hansel 

Oy korostaa valtion hankintojen keskittämistä ja päällekkäisen hankintatoiminnan 

vähentämistä. 
 

1. Poliisin tekniikkakeskus ja yhteishankintayksikön määritelmä 
 

Eduskunnan käsiteltävänä olevan julkisia hankintoja koskevan lain 

yhteishankintayksikköä koskevassa 11 §:ssä yhteishankintayksikkö määritellään 

seuraavasti: 
 

Hankinnat yhteishankintayksiköltä 

Hankintayksikön, joka hankkii tavaroita, palveluja tai 
rakennusurakoita käyttäen yhteishankintayksikköä, katsotaan 
noudattaneen tätä lakia, jos yhteishankintayksikkö on noudattanut 
sitä. 

Yhteishankintayksiköllä tarkoitetaan sellaista hankintayksikköä, 
joka hankkii sen suoraan tai välillisesti omistaville 
hankintayksiköille tavaroita tai palveluja taikka tekee näille 
tavaroita, palveluja tai rakennusurakoita koskevia 
hankintasopimuksia tai pultejärjestelyjä. Edellytyksenä on, että 
yhteishankintayksikkö toimii edellä mainittujen tehtävien 
hoitamiseksi ja että se on nimenomaisesti perustettu hoitamaan 
näitä tehtäviä taikka näiden tehtävien hoitaminen on säädetty tai 
määrätty yhteishankintayksikön toimialaksi. 

 
 



 

 

Hansel Oy 
Mannerheiminaukio 1 A www.hansel.fi Puhelin 020 7444 200    Kotipaikka Helsinki       ALV rek. 
PL 1386 Faksi 020 7444 296      Y-tunnus 0988084-1 
00101 Helsinki 

 

»HANSE
L 

LAUSUNTO / Hansel 
Oy HE 72/2006 

 
8.11.2006 

Vaikka hallituksen esityksessä ei Poliisin tekniikkakeskuksesta käytetä nimitystä 

yhteishankintayksikkö, poliisin hallinnosta annetun lain muuttamista koskevan 

lakiehdotuksen 13 §:ssä Poliisin tekniikkakeskus määritellään juuri siten, miten 

uudessa hankintalaissa yhteishankintayksikkö tullaan määrittelemään. 
 

Tämä tarkoittaa sitä, että lakiehdotuksen mukaan Poliisin tekniikkakeskus voi 

toimia poliisin ja kaikkien muidenkin valtion turvallisuusviranomaisten 

yhteishankintayksikkönä kalusto-, väline- ja varustehankinnoissa. 
 

Lisäksi lakiehdotus mahdollistaa Poliisin tekniikkakeskuksen toimimisen 

yhteishankintayksikkönä turvakalusteiden, -välineiden ja -varusteiden osalta 

kaikille valtion viranomaisille sekä myös kunnille. Uuden hankintalainsäädännön 

mukaan yhteishankintayksikkö voi toimia yhteishankintayksikkönä vain 

omistajilleen, joten valtion ulkopuoliset viranomaiset eivät voi olla 

yhteishankintayksikkönä toimivan Poliisin tekniikkakeskuksen asiakkaina. 
 

2. Valtion yhteishankinnat 
 

Valtio hankintastrategian mukaisesti valtion yhteishankintayksikkö Hansel Oy:n 

tavoitteena on saada aikaan säästöjä valtion hankintatoimessa. Yhteishankinnoilla 

saadaan säästöjä sekä hankintahinnoissa että hankintojen prosessikustannuksissa. 

Hintasäästöt saavutetaan suuremmilla volyymeilla ja paremmalla ostamisen 

osaamisella. Prosessikustannusten säästöt taas perustuvat valmiiksi kilpailutettuihin 

helppokäyttöisiin sopimuksiin. 
 

Valtiontalouden kehyspäätöksessä vuosille 2006-2009 (VM 5/214/2005) todetaan, 

että "valtion hankintojen toteutusta tehostetaan keskittämällä merkittävimpien 

yhteisten tuoteryhmien hankintoja ja vähentämällä päällekkäistä 

hankintatoimintaa". 
 

Mikäli Poliisin tekniikkakeskuksesta tulisi lakiehdotuksen mukaisesti 

yhteishankintayksikkö valtion turvallisuusviranomaisille, tämä voisi lisätä 

http://www.hansel.fi/


 

 

kehyspäätöksen vastaisesti päällekkäistä hankintatoimintaa valtiolla ja vaarantaa 

yhteishankinnoilla saavutettavat merkittävät kustannussäästöt. 
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PL 1386 00101 Helsinki 
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» HANSEL LAUSUNTO / Hansel 
Oy HE 72/2006 
 
8.11.2006 

Valtion yhteishankintayksikkö Hansel Oy:n kanssa kilpailevan uuden 

yhteishankintayksikön perustaminen ei ole tarkoituksenmukaista. Lakiehdotus 

tulisi ainakin rajata siten, että Poliisin tekniikkakeskus voisi toimia poliisin ja 

muidenkin valtion turvallisuusviranomaisten yhteishankintayksikkönä ainoastaan 

turvakalustoa, -välineitä ja -varusteita koskevissa sellaisissa hankinnoissa, joista 

valtion yhteishankintayksikkö ei ole tehnyt koko valtionhallintoa kattavaa 

puitesopimusta. Tällä rajauksella määriteltäisiin valtion yhteishankintayksikkö 

Hansel Oy:n ja Poliisin tekniikkakeskuksen tehtäväjakoa 

yhteishankintayksikköinä. Näin ollen esimerkiksi poliisiautot hankittaisiin valtion 

yhteishankintayksikön kilpailuttaman puitejärjestelyn kautta, ja erikoisvarustelun 

näihin autoihin voisi hankkia Poliisin tekniikkakeskus. 
 

Hankintojen keskittämistä koskeva uusi talousarviolain 22 a § (447/2006) tuli 

voimaan 1.9.2006. Säännöstä tarkentava valtioneuvoston asetus tuli voimaan 

8.9.2006. Edellä mainitut säännökset mahdollistavat, että valtionhallinnossa 

voidaan kilpailuttaa keskitetysti tavanomaisten tavaroiden ja palveluiden sekä 

laajasti käytettävien tietoteknisten laitteiden, ohjelmistojen ja hallinnon yhteisten 

tietojärjestelmien hankintoja. 
 

Hankintayksiköltä koskeva keskitetty kilpailuttaminen käynnistetään 

valtiovarainministeriön päätöksellä, jolla määrätään, mitkä tuotteet ja palvelut 

valtionhallinnossa hankitaan keskitetysti kilpailutettua sopimusta käyttämällä. 

Ensimmäinen virastojen ja laitosten hankintatoimessa huomioon otettava 

keskitettyä kilpailuttamista koskeva valtiovarainministeriön päätös tuli voimaan 

8.9.2006. Päätös koski eräitä valtion yhteishankintayksikkö Hansel Oy:n 

kilpailuttamia sopimuksia. Näiden sopimusten joukossa on mm. ajoneuvoja 

koskeva puitejärjestely eli valtiolla ajoneuvot on hankittava keskitetysti Hansel 

Oy:n kilpailuttaman puitejärjestelyn kautta. 

http://www.hansel.fi/
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Anssi Pihkala 
toimitusjohtaja 
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KUUSAMON KAUPUNGINHALLITUS 06.11.2006 § 237 
OTE 
 
Poliisitoimen uudelleenjärjestelyt 

mvp tuucoc-, U p  /£ u 

Suomessa on 90 kihlakuntaa, joissa hoidetaan poliisin, syyttäjän, ulosoton ja 
maistraatin tehtäviä. Kuusamo muodostaa oman kihlakunnan Keskeiset 
tehtäväalueet ovat yleisen järjestyksen ja turvallisuuden valvonta, poliisin 
lupapalvelut, syytetoimet rikosasioissa, omaisuuden ulosmittaukseen liittyvät 
toimet, henkilö-, osoite- ja kotikuntatietojen ylläpito ja tietopalvelu, 
kauppa- ja yhdistysrekisteripalvelut ja julkisen notaarin palvelut. Eduskunnan 
vuonna 2005 tekemän päätöksen mukaisesti kihlakuntien rakennetarkastelu 
päätettiin siirtää vuodelle 2008. Eduskunta on kuitenkin ryhtynyt käsittelemään 
hallituksen esitystä poliisin hallinnosta annetun lain muuttamiseksi. Nyt tehty 
lakiesitys avaa kiertotien edetä hyvinkin nopeasti kihlakuntien 
toimintaedellytyksiä heikentävään suuntaan, kun poliisilaitosten toiminta-alueita 
ehdotetaan laajennettavaksi useampaan kihlakuntaan. Kuusamon kihlakunnan 
poliisilaitoksella työskentelee päällystön ( 2 hlöä) lisäksi 23 vakinaista 
poliisimiestä, osastosihteeri, 3 toimistosihteeriä ja 2 vartijaa. 

 
Ehdotus: (kj) Kaupunginhallitus toteaa lausuntonaan poliisin toiminta-alueiden 

laajennuksesta seuraavaa: 
 
" Kansalaisten perusturvallisuudesta ja valtion palveluista tulee huolehtia 
tasavertaisesti koko maan alueella. Pitkät etäisyydet asettavat omat haasteensa 
palveluiden saatavuudelle ja johtamiselle. Ottaen huomioon Kuusamon ja 
Koillismaan alueen matkailun sekä avautuneen Kuusamo-Suoperän 
rajanylityspaikan, edellyttää poliisitoimen palvelujen asianmukainen 
turvaaminen alueelta johdettua järjestelmää. 
Paras-hankkeessa pyritään vahvistamaan seutukuntien ja työssäkäyntialueiden 
asemaa. Hankkeen ollessa kesken on ennenaikaista tehdä päätöksiä valtion 
paikallishallinnon osalta. Valtiovallan tulisi oman paikallishallinnon palveluiden 
osalta pyrkiä yhdenmukaisuuteen muodostumassa olevien kunnallisten 
yhteistoimintajärjestelmien kanssa. Erilaisia hallinnollisia toisistaan poikkeavia 
rajoja on jo nykyisellään liian paljon. Poliisin hallinnon aluejakoa tai siitä 
päättämistä koskevat lainmuutokset tulisi siirtää seuraavien valtiopäivien 
käsiteltäväksi osana laajempaa hallintoselontekoa. Tarkoituksenmukaista olisi 
yhdistää valtion paikallishallintoa ja kihlakuntia koskeva selonteko sekä kunta- 
ja palvelurakennetta koskeva selonteko johdonmukaiseksi kokonaisuudeksi. 
Kuusamon kaupunki on valmis omalta osaltaan osallistumaan 
selontekojen edellyttämiin valmistelutehtäviin turvataksemme 
peruspalvelujen saatavuuden alueellamme." 

 
Päätös Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 
Otteen oikeaksi todistaa Kuusamossa 7.11.2006 
 
Markku Kämäräinen hallintojohtaja / 
pöytäkirjanpitäjä 



 

 

HE 72/2006 vp 

Kaarlo Tuori 
 
 
 
 
 

HALLINTOVALIOKUNNALLE 
 

Täydennän kunnioittaen valiokunnalle 7.11.2006 antamaani lausuntoa seuraavilla 

huomautuksilla, jotka koskevat poliisihallinnosta annettuun lakiin lisättäväksi 

ehdotettua 15 b §:ää. 
 

Hallitus ehdottaa, että poliisijohtajan, lääninpoliisijohtajan, keskusrikospoliisin, 

suojelupoliisin, liikkuvan poliisin päällikön ja Helsingin kihlakunnan poliisilaitoksen 

ylipäällikön virat muutetaan niiden tultua avoimiksi sisäasiainministeriön 

poliisineuvoksen viroiksi (ks. s. 19) . Tämän jälkeen näitä tehtäviä ei täytettäisi 

virkanimitysmenettelyä noudattaen vaan niihin määrättäisiin joku poliisineuvoksista. 
 

Uusi järjestelmä merkitsisi, että tehtäviä täytettäessä ei noudatettaisi haku- tai 

ilmoittautumismenettelyä eikä siihen myöskään liittyisi hakijoiden tai ilmoittautuneiden 

keskinäistä vertailua Derustuslain 125 S:n,2 momentissa säädettyjen nimitysperusteiden 

- taito, kykyjä koeteltu kansalaiskunto - perusteella. Tätä voidaan pitää 

valtiosääntöoikeudellisesti ongelmallisena. 
 

Kuten esityksen perusteluissa (s. 18) selostetaan vastaavanlaista järjestelmää on 

suunniteltu otettavaksi käyttöön koko valtionhallinnossa siten, että se kattaisi noin 130 

ylintä virkaa. Näiden virkojen tarkoittamia tehtäviä ei siis enää täytettäisi 

virkanimitysmenettelyssä vaan niihin määräämällä. 
 

Perustuslakivaliokunta on antanut hallituksen esityksestä 72/2006 vp lausunnon, jossa ei 

ole kuitenkaan käsitelty lakiehdotuksen 15 b §:n tarkoittamaa järjestelmää. Esitän 

harkittavaksi, että valiokunta pyytäisi perustuslakivaliokunnalta uuden, 15 b §:ää 

koskevan lausunnon. 
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LAUSUNTO 
20.11.2006 

 
Sivu 1/1 

 

Dnro 542/D. a. 4 
 
Lausunto eduskunnan hallintovaliokunnalle hallituksen 
esityksestä laiksi poliisin hallinnosta annetun lain 
muuttamisesta ja eräiksi siihen liityviksi laeiksi (HE 
72/2006 vp). Eduskunnassa 21.11.2006 klo 12.15 

 
Esitystä valmisteltaessa ei ole varattu Saamelaiskäräjille lain mukaista tilaisuutta lausua asiasta ja 
neuvotella siitä (ks. Pe VM 17/1994 vp ja PeVI 37/2006 vp). Saamelaisten kielellistä asemaa 
saamen kielilain mukaisesti ei ole käsitelty. 
 
Toiminnallisen ja taloudellisuuden tehostaminen kihlakuntien poliisilaitosten toimialueita 
laajentamalla sopii erittäin huonosti saamelaisten kotiseutualueelle, missä kunnat ovat maakuntia 
suurempia. Enontekiön kunnan maapinta-ala n. 8500 km2 on kolmanneksen suurempi kuin 
Uudenmaan maakunta. Kunta on harvaan asuttua vajaa 1 as/4 km2 kohti kun vastaava luku 
Uudellamaalla on 210 as/km2. Välimatkat ovat pitkiä. Muonion ja Enontekiön kuntien 
käsittämässä Käsivarren kihlakunnassa ajomatka autolla Muonion poliisilaitokselta Käsivarren 
tullille on noin 200 km. Talven huonolla kelillä kiireellinen hälytys Kilpisjärvelle saattaa 
tarkoittaa 2-3 tunnin ajomatkaa, mikä on kohtuuton odotteluaika. Mikäli hälytys koskee Haiti-
tunturin aluetta, jonne ei ole tietä, on maastossa kuljettava vielä 40 km lisää. Inari-Utsjoen 
kihlakunnassa ja Sodankylän kihlakunnassa tilanne on vastaava. 
 
Poliisin toimipisteen muuttaminen saamelaisten kotiseutualueelta sen ulkopuolelle merkitsisi 
saamelaisten kielellisen aseman heikkenemistä ristiriitaisesti perustuslain perusoikeussäännösten 
(PL 17.3 § ja 22 §) toteuttamisen kanssa. Saamen kielilain (1086/2003) 11 §:n mukaan 
saamelaisten oikeudet käyttää myös kihlakunnan viranomaisissa saamen kieltä suullisesti ja 
kirjallisesti ja saada toimituskirjansa saamen kielellä riippuvat siitä, sijaitsevatko viranomaisen 
virastot saamelaisten kotiseutualueella vai ei. Kihlakuntamuutokset saattavat vaikuttaa virastojen 
toimipaikkoihin saamelaisten kielellistä asemaa heikentäen. Saamen kielilain mukainen tarkastelu 
on esityksessä sivuutettu. 
 
Eduskunnan perustuslakivaliokunta piti tärkeänä kunta-ja palvelurakenneuudistusta ja 
kuntajakolakia koskevasta hallituksen esityksestä antamassaan lausunnossa (PeVL 37/2006 vp), 
etteivät kuntajaon mahdolliset muutokset heikennä saamelaisille nykyisen lainsäädännön mukaan 
kuuluvia kielellisiä ja kulttuurisia oikeuksia taikka kulttuuri-itsehallinnon edellytyksiä. 
Saamelaiskäräjät esittää hallintovaliokunnan harkittavaksi pemsteluihin mainintaa, jonka mukaan 
saamelaisten kotiseutualueeseen kuuluvia kihlakuntia ei yhdistettäisi niin, että saamelaisten 
kielelliset oikeudet heikkenevät 

(Lausunnosta päätti 20.11.2006 puheenjohtaja Pekka Aikio) 
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HALLINTOVALIOKUNNAN MIETINTÖ /2006 
vp 
 
Hallituksen esitys laiksi poliisin hallinnosta annetun 
lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi 

 
 

JOHDANTO 

Vireilletulo 

Eduskunta-on 14 päivänä töukökuuta 2005 lähettänyt hallintovaliokuntaan valmistelevasti 

käsiteltäväksi hallituksen esityksen laiksi poliisin hallinnosta annetun lain muuttamisesta ja 

eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 72/2006 vp). 
 
 
Lausunto 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti perustuslakivaliokunta on antanut asiasta lausunnon 

(PeVL 29/2006 vp), joka on otettu tämän mietinnön liitteeksi. 
 
 
Asiantuntijat 

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina 

- valtiosihteeri Kari Salmi ja poliisijohtaja Kimmo Hakonen, sisäasiainministeriö 

- ylitarkastaja Mika Lehtonen, sisäasiainministeriön arpajais- ja asehallintoyksikkö 

- vanhempi hallitussihteeri Maiju Tuominen, opetusministeriö 

- osastopäällikkö Ilkka Salmi, suojelupoliisi 

- apulaispäällikkö Tero Kurenmaa, keskusrikospoliisi 

- hallintopäällikkö Tapani Paavola, liikkuva poliisi 

- lääninpoliisijohtaja Kauko Aaltomaa, Etelä-Suomen lääninhallitus 
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- lääninpoliisijohtaja Pentti Saira, Lapin lääninhallitus 

- lääninpoliisijohtaja Mikko Paatero, Länsi-Suomen lääninhallitus 

- maaherra Eino Siuruainen, Oulun lääninhallitus 

- poliisikomentaja Jukka Riikonen, Helsingin kiUakunnan poliisilaitos 

- poliisipäällikkö Tapio Saarni, Lappeenrannan kihlakunnan poliisilaitos 

- poliisipäällikkö Bo-Erik Hanses, Närpiön kihlakunnan poliisilaitos 

- poliisipäällikkö Pekka Nykänen, Varkauden kihlakunnan poliisilaitos 

- mtkimuspäällikkö Juhani Pennanen, Kilpailuvirasto 

- koulutuspäällikkö Petri Alkiora, Poliisiammartikorkeakoulu 

- hallintojohtaja Kinimo Lehtimäki, Poliisikoulu — 

- projektipäällikkö Anssi Virtanen, Poliisin tekniikkakeskus 

- kaupunginhallituksen puheenjohtaja, poliisipäällikkö Antero Rytkölä, Ikaalisten kau-

punki 

- kaupunginjohtaja Antti Rantakokko, Kauhajoen kaupunki 

- toimitusjohtaja Anssi Pihkala, Hansel Oy 

- toiminnanjohtaja Pekka Helminen, Asealan eUnkeinonharjoittajat ry 

- hallituksen jäsen Jouko Laitinen, Finnsecurity ry 

- varapuheenjohtaja, porusipääUikkö Ossi Lähdesmäki, Poliisi-, ulosotto-, syyttäjä- ja 

maistraattilakimiesten edunvalvontajärjestö PUSH ry 

- hallituksen jäsen Kai Haatainen, Suomen Kansallinen Kivääriyhdistys NRA ry 

- poliisipäällikkö Jaakko Kares, Suomen Nimismiesyhdistys ry 

- puheenjohtaja Yrjö Suhonen, Suomen Poliisijärjestöjen Liitto ry 

- hallituksen jäsen Pekka Partanen, Suomen Vartioliikkeitten Liitto ry 

- professori Olli Mäenpää 

- professori Kaarlo Tuori. 
 
Lisäksi kirjallisen lausunnon ovat antaneet 

— oikeusministeriö 

— kauppa- ja teoUisuusroinisteriö 

— Valtakurmansyyttäj änvirasto 
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— Kuusamon kaupunki 

— Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry 

— Metsästäjäin Keskusjärjestö ry 

— Palkansaajajärjestö Pardia ry 

— Suomen Metsästäjäliitto — Finlands Jägarförbund ry. 
 
 
 
HALLITUKSEN ESITYS 
 

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi poliisin hallinnosta annettua lakia ja neljää siihen 

liittyvää lakia. Tarkoituksena on kihlakunnan poliisilaitosten toimialueiden laajentamisen 

mahdoUistaminen. Valtioneuvoston asetuksella säädettäisiin niistä kihlakunnan po-

liisilaitoksista, joiden toimialueena olisi useampi kihlakunta. Poliisiammattikorkeakou-lusta 

ja Poliisikoulusta ehdotetaan muodostettavaksi Poliisialan koulutus-ja kehittämiskeskus. 

Sisäasiainministeriön tehtäviä ehdotetaan vähennettäviksi siirtämällä ampuma-aseisiin ja 

yksityiseen turvallisuusalaan liittyviä lupa-, valvonta-ja tarkastustehtäviä Poliisin 

tekniikkakeskukseen. 

Poliisin ylijohdon tehtävämäärittelyä suhteessa poliisiosaston tehtäviin ministeriön 

osastona ehdotetaan tarkennettavaksi ja selkeytettäväksi. Poliisin ylimmässä johdossa 

ehdotetaan siirryttäväksi järjestelmään, jossa virkaan nimittäminen ja tehtävään mää-

rääminen erotettaisiin toisistaan. 

Lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2007, Poliisialan 

koulutus- ja kehittämiskeskusta koskevat muutokset kuitenkin 1 päivänä tammikuuta 2008. 

VALIOKUNNAN KANNANOTOT 

Yleisperustelut 
 

Poliisin paikallishallinnon kehittäminen 

Hallituksen esityksessä ehdotetaan poliisin paikallishallinnon kehittämiseksi, että vas-

taisuudessa voidaan muodostaa toisaalta poliisilaitoksia, joiden toimialueena on useampi 



 

 

kuin yksi kihlakunta ja toisaalta määrätä kihlakuntien poliisilaitokset hoitamaan tehtäviä 

yhteistoiminnassa. Tavoitteena on tehostaa poliisitoimen voimavarojen käyttöä sekä turvata 

poliisin palvelujen saatavuus ja laatu. 

Hdlmtovahokimta korostaa poliisin paikallishaUinnon kehittämisessä hallintose-

lonteosta antamansa mietinnön tavoin, että peruslähtökohtana on kansalaisten oikeus 

henkilökohtaiseen turvallisuuteen eli oikeus saada turvallisuuspalvelut asuinpaikasta 

riippumatta (HaVM 2/2006 vp—VNS 2/2005 vp). 

Poliisia koskevaa lainsäädäntöä tulee mainitun valtioneuvoston selonteon mukaan 

muuttaa siten, että täydellisessä yhteistoiminnassa olevien paikallispoliisin toiminta-alueiden 

perustaminen on mahdollista. Hallintovaliokunta on tähän liittyen lausunut mietinnössään 

HaVM 2/2006 vp, että riittävän suuret alueet ja yksiköt mahdollistavat erikoistumisen ja 

useamman kuin yhden poliisipartion yhtäaikaisen toiminnan. Valiokunta on pitänyt poliisin 

yhteistoiminnan tehostamista toiminta-alueita laajentamalla — siis myöskin asiallisesti 

yhdestä tai useammasta kihlakunnasta muodostuvan poliisilaitoksen perustamista — 

mahdollisena edellyttäen, että se toteutetaan myös käytännössä niin, että poliisin palvelut ja 

tehtävät hoidetaan tällä tavoin nykyistä paremmin. Samalla valiokunta on todennut, että 

sellaisia nykyisiä yhteistyömuotoja, jotka ovat hyviä ja toimivia, on syytä myös 

vastaisuudessa hyödyntää. 

Käsiteltävänä olevasta poliisihallintolain muutosehdotuksesta ilmenee, että muo-

dostettaessa kihlakunnan poliisilaitos, jonka toimialueena on useampi kuin yksi kihla- 
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Perustelut 
 

kunta, tulee ottaa huomioon eri alueiden erityispiirteet. Näitä ovat muun muassa asukas-

määrä, asukastiheys, liikenneyhteydet sekä kieliolot ja aluejaotuksen vaikutus viranomaisen 

kielilain (423/2003) 6 §:ssä tarkoitettuun kielelliseen asemaan (6 §:n 2 mom.). 
/ Valtion paikdtishallinnon kehittämisen perusteista annetun lain (126/1992) 2 §:n 

mukaan tavoitteena on muun muassa turvata valtion paikaltishallinnon palvelujen riittävä 

ja tasapuolinen saatavuus maan eri osissa. Tämän valtion paikallishallinnon puitelain 

merkitys on eri hallinnonalojen erityislakien muuttamisen myötä vähenemässä. Tämän 

vuoksi ja koko käsiteltävänä olevan lainsäädäntöhankkeen hyväksyttävyyden kannalta 

valiokunta pitää välttämättömänä, että säädettävään lakiin otetaan velvoite vastata poliisin 

tehtäviin liittyvien kansalaisten palveluiden tasapuolisesta saatavuudesta ja laadusta maan 

eri osissa. Valiokunta katsoo, että vastuu tästä velvoitteesta kuuluu kaikille poliisihallinnon 

tasoille eli poliisin ylijohdolle, poliisin lääninjohdolle ja paikallispoliisin johdolle. 

Käsiteltävänä olevasta lakiehdotuksesta oma erillinen kysymyksensä on se, että poliittinen 

vastuu luonnollisesti kuuluu viime kädessä maan hallitukselle ja erityisesti 

sisäasiainministerille. 
 

usuiiiU/vauuluuia AAIBUU «uiuniUj pi m  iHina.iimTiii n  LiiiuDiaVOiILCIUCIX xiaaJLsi 

tulee asettaa nimenomaan palvelujen laatua ja saatavuutta koskevat tavoitteet. Kansalaisten 

palvelujen kannalta on merkityksellistä saavuttaa mahdollisimman hyvä tasapaino taajaan 

asuttujen alueiden lukuisten yhtäaikaisten ja pitkien etäisyyksien harvalukui-simpien 

palvelutarpeiden turvaamisen kesken!/  ̂

Paikallispoliisin toimialueiden laajentamisella pyritään tehostamaan peruspoliisi-

toimintaan kuuluvia kenttäpartiointia mukaan lukien hälyrystoiminta, rikostutkintaa ja 

lupapalveluja. Samalla sisäiseen hallinnosta — talous-, henkilöstö- ja muu hallinto — sekä 

poUisitomiinnallisista tukitoimista vapautuvia voimavaroja voidaan kohdistaa pe-

ruspolusitoimintaan. Sanottu ei tarkoita sitä, että johtamistoimintoja voidaan vähentää. 
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Päinvastoin johtamistoimintoja tulee vahvistaa nykykaikaisen poliisitoiminnan vaatimusten 

mukaisesti. 

Valiokunta korostaa, että poliisin hälytystoiminnan kehittämisen lähtökohtana tulee olla 

hälytyspalvelujen tuottaminen lähellä kansalaista. Kansalaisille on ensiarvoisen tärkeää se, että 

poliisilta saadaan hälytyspalvelut nopeasti ja tehtävät suoritetaan asianmukaisesti. Kaikilla 

poliisilaitoksilla tai yhteistoiminta-alueilla tulee olla valmius ympärivuorokautiseen 

hälytystoimintaan. Lisäksi muut järjestyspoliisitoimintaan kuuluvat tehtävät on turvattava 

läheisyysperiaatteella myös harvaan asutulla alueella, mikä edellyttää toiminta-alueiden 

mahdollisesti laajentuessa erityisiä toimenpiteitä harvaan asut-„ 

Jtujen^ueiden^turvallisuuspalveluiden j^estämisekli.nB[enu^artioid  ̂ puuttuminen lisää 

rikollisten toimintamahdollisuuksia näillä alueilla. 

Pvikosmtkinnan osalta valiokunta katsoo, että poliisilaitoksen tai yhteistoiminta-alueen 

tulee kyetä järjestämään ainakin tavanomaisten väkivaltarikosten, omaisuusrikosten, talous- 

ja petosrikosten sekä huumausainerikosten tutkinta. Lähtökohtana tulee olla myös harvaan 

asuilla alueilla tutkintapalveluiden turvaaminen ja paikallistuntemuksen säilyttäminen. 

Valiokunta tähdentää keskusrikospoliisin roolia erityisesti kansainvälisen järjestäytyneen 

rikollisuuden torjunnassa (muun muassa talousrikollisuus, rahanpesu, pankkirikokset, osa 

pörssirikoksista), minkä vuoksi paikallispoliisin rikostutkinnan osaamista ja erikoistumista on 

tarpeen vahvistaa. 

Kansalaisnäkökulmasta on tärkeää lupapalvelujen saatavuus kohtuullisella etäisyydellä 

joko asuin- tai työpaikkakunnalla. Tämän vuoksi on pidettävä yllä riittävää poliisin 

palveluverkostoa ja täydentää sitä muiden viranomaisten kanssa yhteisillä asiakaspalvelua 

tarjoavilla yhteispalvelupisteillä. Lisäksi palvelua tulee tehostaa uusia palvelumuotoja, kuten 

liikkuvia ja sähköisiä palveluja, kehittämällä. 

Lakiehdotuksen perusteella tapahtuvassa paikallispoliisin yhteistoiminnassa ei ole 

kysymys täydellisestä yhteistoiminnasta. Valiokunta katsoo, että pysyväisluonteinen 
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yhteistoiminta koskee luontevasti lähinnä hälytys- ja kenttäpartiotoimintaa sekä rikostutkintaa 

erityisesti harvaan asutuilla alueilla. Yhteistoiminnan järjestelyjen osalta on kiirinitettävä 

huomiota siihen ainakin periaatteessa luttyviin rakenteellisiin kysymyksiin, koska 

yhteistoiminta-alueen päälliköllä ja alueen poliisipäälliköllä on päällekkäistä valtaa ja vastuuta. 

Hallintovaliokunta korostaa aiemmin lausuttuun viitaten, ettei hallinnollisten rajojen 

muutoksia — muodostamalla useamman kuin yhden kihlakunnan käsittäviä poliisilaitoksia — 

saa toteuttaa siten, että kansalaisten palvelut heikkenevät. Tavoitteena on 

nimenomaan palvelujen turvaaminen. Hallinnollisten rajojen mahdolliset muutokset an- 
hvmumamMiJ ____________ 

tavatkmtaliän/rnaMollisuu^t. Tarkoita ei myöskään ole keskittää poliisimiehiä toimi- y 

maan\keskuspaikoista, vaanfnykyisiä poliisilaitoksia tulee hyödyntää poliisin tehtäviä V 

hoidettaessa. Valiokunta viittaa tässäkin yhteydessä säännökseen, joka velvoittaa tur- 
V 

vaarnaan palvelut/ftO^t-övhJ QJU-, 0"3"\5£<X » 

Poliisilaitosten ja kihlakuntien määrä on tällä hetkellä 90. Kihlakuntien määrään 

hallituksen esityksellä ei puututa. Vaikka jokaisessa kihlakunnassa ei olisikaan omaa 

poliisipäällikköä, on kaikissa kihlakunnissa oltava asianmukaiset poliisin palvelut, 

Valiokunta tähdentää myös sitä, ettei ulosoton ja syyttäjätoimen paikallishallinnon 

järjestämisellä ole vaikutusta poliisin hallinnolliseen jaotukseen. Poliisitoimen ratkaisut 

lähtevät sen omista lähtökohdistaan, joihin liittyy olennaisesti kansalaisten palvelujen 

turvaaminen. Ulosotossa ja syyttäjän tehtävissä ei ole samalla tavoin kysymys palvelujen 

tarjoamisen tarpeesta. Myösjä  ̂esitutkintaa johtavan poliisin yhteistoiminta syyttäjän kanssa 

voidaan järjestää asianmukaisesti hallinnollisista rajoista riippumatta. 

Tällä hetkellä paikallispoliisin aluejaotuksen, toimipaikkaverkoston ja yhteistoiminnan 

kehittämiseen liittyvä kokonaisselvitys on meneillään valtiosihteeri Kari Salmen johdolla. Näin 

ollen konkreettisia toimenpide-ehdotuksia ei ole valiokunnan käytettävissä. Valiokunta 

edellyttääkin hallituksen huolehtivan siitä, että valiokunnalle an- 

 

a 2> At 
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netaan hyvissä ajoin ennen poliisilaitoksen muodostamista useammasta kuin yhdestä 

kihlakunnasta selvitys muutoshankkeesta perusteluineen (Valiokunnan 1. lausuntoehdo-

tus) 
 

Poliisihallinnon muun rakenteen kehittäminen 

Syyttäjäntoimen osalta on jo aienimin luovuttu läänitason organisaatiosta. Nykyisin £ syyttäjät 

on hallinnollisesti järjestetty kaksiportaisesti valtakunnansyyttäjän virastoon ja 

paikallistasolle. 

Myös ulosoton hallinnossa ollaan siirtymässä kaksiportaiseen hallintomalliin. 

Lääninhallitusten oikeushallinto-osastoille nykyisin kuuluvat tehtävät on tarkoitus siirtää 

uudelle ulosoton keskusvirastolle. Hallintovaliokunta on puoltanut hallituksen esitykseen 

HE 83/2006 vp sisältyviä maimttuja ulosoton hallinnon uudistuksia (HaVL 47/2006 vp). 

Valiokunta katsoo, että myös poliisin osalta on arvioitava poliisin lääninjohdon tehtävji 

ja asemaf ^tikäli poliisilaitosten määrä vähenee nykyisestä 90;stä olennaisesti — tasolle 60—

50 poliisilaitosta — on välttämätöntä selvittää, taryjtaanlcoenää lainkaan väliportaantason 

hallintoa. Käytännössä paikaUjspelilsT hoitaa tehtävänsä muutoinkin varsin itsenäisesti. 

Poliisin läänmjphdtrarooli keskittyy lähinnä tulosohjaukseen ja määrärahojen 

jakoonJbJäifiätehtävät voivat tulla luontevammin hoidettua kaksiportaisessa 

hallintOmatttas^i (Valiokunnan 2. lausumaehdotus). 

Pienen ja tehokkaan keskusvir iston perustamista, joka saa tukipalvelut sisäasiain-

ministeriön yhteisestä palvelukesku csesta, on vakavasti harkittava myös muiden polii-

sihallinnon keskusvirastotarpeiden : läkökulmasta. Tältä osin valiokunta viittaa lisäksi 

jäljempänä lausuttuun. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V 

 
Poliisin tekniikkakeskuksen tehtävät 
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Poliisin tekniikkakeskuksen tehtävänä on hankkia, ylläpitää ja kehittää poliisin kalustoa, 

välineitä ja varusteita. 

Tarkoitus on, että poliisin tekriiikkakeskus voi /raotaiouudooo  ̂ hankkia, ylläpitää ja 

kehittää myös muiden valtion ja kunnan turvallisuusviranomaisten kalustoa, välineitä ja 

varusteita sekä muidenkin valtion ja kunnan viranomaisten turvakalustoa, -välineitä ja -

varusteita. 

Samalla tekniikkakeskukselle ehdotetaan annettavaksi tärkeitä hallinto- ja lupavi-

ranomaistehtäviä. Tehtäviin kuuluisi ratkaista ampuma-aseiden, aseen osien, patruunoiden ja 

erityisen vaaraUisten ammusten kaupalliseen toimm liittyvät lupa-asiat, asekeräilijän 

hyväksyntää koskevat hakemusasiat ja erityisen vaarallisten ampuma-aseiden hankkimislupa-

asiat. Poliisin tekniikkakeskuksen ratkaistavaksi kuuluisivat myös ase/l- U-alan 

elinkeinonharjoittamista ja ase-elinkeinon harjoittajan vastuuhenkilön hyväksyntää koskevat 

hakemusasiat sekä ampuma-aseiden kaupallista siirtoa, tuontia, vientiä ja kauttakuljetusta 

koskevat hakemusasiat. Edelleen tekniikkakeskus toiniisi Suomessa ampuma-aseiden ja 

patruunoiden käyttöturvallisuuden tarkastusta suorittavana tarkastuslaitoksena. 

Lisäksi tekniikkakeskukselle esitetään siirrettäväksi yksityisen turvallisuusalan 

valtakunnallinen valvonta ja ohjaus. Kysymys on vartioimisliiketoiminnasta, turvasuo-

jaustoiminnasta ja järjestyksenvalvontatoiminnasta. Tekniikkakeskus myöntäisi ja peruuttaisi 

vartioimisliikeluvat sekä hyväksyisi vartioimisliikkeiden vastaavat hoitajat. Se myös kehittäisi 

vartioimisliikkeisiin ja järjestyksenvalvontaan kohdistuvaa käytännön valvontatoimintaa 

poliisilaitosten kanssa. 

Hallintovaliokunta toteaa, että poliisin tekniikkakeskus on sisäasiainministeriön 

poliisiosaston alainen tukipalveluyksikkö, joka toimii nettobudjetoituna tilivirastona ja jonka 

suoritteet on hinnoiteltu liiketaloudellisin perustein. Tekniikkakeskuksen keskei- 
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siä asiakkaita ovat poliisi, hätäkeskuslaitos ja muut turvallisuualan viranomaiset. Yksi-

tyiselle sektorille suuntautunut myynti on toistaiseksi jäänyt vähäiseksi. Poliisin tek-

niikkakeskus toimii alan yksityisiin yrityksiin nähden hankintojen kilpailutta}ana ja to-

teuttajana sekä jossakin määrin myös kilpailijana maahantuonnissa ja lopputuotemark-

kinoilla. 

Poliisin tekniikkakeskukselle annettavaksi esitettyjen viranomaistehtävien osalta 

hallintovaliokunta katsoo saamansa selvityksen perusteella, että suunnitellut viran-

omaistehtävät ovat omiaan vaarantamaan Poliisin tekniikkakeskuksen toiminnan uskot-

tavuuden poliisin ja muiden turvallisuusviranomaisten hankintojen tasapuolisena ja syr-

jimättömänä kilpailuttajana ja toteuttajana, jos sillä samalla on kilpailutukseen osallistuviin 

elinkemonharjoittajiin kohdistuvia lupa-, valvonta- tai tarkastustehtäviä. Nämä ongelmat 

eivät poistu, vaikka viranomaistehtävät ja niitä koskeva päätöksenteko pyrit-täisiinkin 

eriyttämään poliisin tekniikkakeskuksen markkinaehtoisesta toiminnasta. 

Mainitut muutosehdotukset vaarantavat myös tekniikkakeskuksen organisaation 

tulevan kehittämisen. Keskuksen liikelaitostaminen voi kilpailunäkökohtien johdosta tulla 

ajankohtaiseksi, jos sen myynti poliisihallinnon ulkopuolisille markkinoille laajentuu 

merkittävästi. 

Edellä lausutun perusteella hallintovaliokunta ehdottaa viranomaistehtäviä koskevien 

ehdotusten poistamista lakiehdotuksista. (Cornilla valiokunta kiinnittää «iisnasinin 

ministeriön huomiota vastaisen varalta siihen, että tämän tyyppiset organisaTOmset muu-

tosehdotukset tehdään harkitusti ja asianmukaisesti perustelhjnrValiokunta viittaa myös 

edellä lääninhallitusten osalta edellä lausuttuun koskien poliismallinnon uuden mahdollisen 

keskus

virasto

n 

perusta

mista. 
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1/ 

 
isa organisaatioi 

Esillä olevan asiakokonaisuuden merkitystä kuvaajs^erkifer^eTettä yksityisen turval-

lisuusalan yritysten liikeyainto-öffyE miljardia euroa ja alan yritykset työllistävät yli 

4SfluTTtenkiloä. j 
 

Tehtävään määrääminen 

Hallituksen esityksessä ehdotetaan poliisin ylimmän johdon osalta siirryttäväksi järjes-

telmään, jossa virkaan niniittäminen ja tehtävään määrääminen erotettaisiin toisistaan. 

Järjestely koskisi sisäasiainministeriön yhteensä kolmen poliisijohtajan (lainsäädäntö-

asioiden, kansainvälisten asioiden ja polu^sitoimmta-asioiden poliisijohtajat), keskusri-

kospoliisin, suojelupoliisin ja liikkuvan poliisin päälliköiden sekä Helsingin poliisilaitoksen 

päällikön ja viiden läänin poliisijohtajan virkaa. 

Jonkin edellä mainitun viran tultua avoimeksi, nimittäminen tapahtuisi poliisineu-

voksen virkaan sisäasiainministeriön päätöksellä. Ministeriö voisi sitten määrätä tällaisia 

virkoja hoitavat henkilöt eri tehtäviin. Periaatteessa esimerkiksi liikkuvan poliisin päällikkö 

voitaisiin määrätä hoitamaan keskusrikospoliisin tai suojelupoliisin päällikön 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

! 

 
tehtäviä, joiilai massa erityisiä pakkokeinovaltuuksia. Lakiehdotuksen tarkoit- 

tamien poliisimiesten tehtävät ovat muutenkin luonteeltaan varsin erilaisia. Niiden nykyiset 

kelpoisuusvaatimukset poikkeavat myös toisistaan. Oman kokonaisuutensa muodostavat 

läänitason tehtävät. Muutoinkin yhteiskunnalla on yleisempää intressiä sen suhteen, kuka 

tulee nimitetyksi keskeisiin poliisin virkoihin. Tämä seikka ei voi luontevasti jäädä 

ikäänkuin sisäpiirin asiaksi. 
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1/ 
Omaan kysymykseensä, johon perustuslakivaliokunta ei ole ottanut lausunnossaan 

kantaa, muodostavat perustuslain virkaylennysperusteet. Tehtävää täytettäessä ei enää 

noudatettaisi haku- tai ilmoittautumismenettelyä eikä siihen myöskään liittyisi hakijoiden 

tai ilmoittautuneiden keskinäistä vertailua perustuslain 125 §:n 2 momentissa säädettyjen 

nimitysperusteiden — taito, kykyjä koeteltu kansalaiskunto — perusteella. 

 

Hallituksen esityksessä ei ole myöskään perusteltu muutoshanketta kuin viittaamalla ai-

noastaan eduskunnan käsiteltävänä olevaan valtion ylimmän virkamiesjohdon niin sa-

nottuun vkkapankkilainsäädäntöön, joka on parhaillaan perustuslakivaliokunnan käsi-

teltävänä lausunnon antamista varten (HE 245/2006 vp). 

Hallintovaliokunta ehdottaa virkamiehen tehtävään määräämistä koskevien sään-

nösten poistamista lakiehdotuksesta ottaen huomioon erityisesti ylimmän poliisijohdon 

tehtävien luonne ja sen, että tehtävät edellyttävät keskenään erilaista pätevyyttä sekä sen 

että yleinen yhteiskunnallinen intressi edellyttää normaalia hakumenettelyä poliisin kor-

keimpiin virkoihin. 
 

Poliisikoulutuksesta 

Valiokunta pitää perusteltuna Poliisiammattikorkeakoulun ja Poliisikoulun yhdistämistä 

yhdeksi uudeksi oppilaitoskokonaisuudeksi, jossa annetaan poliisiakin ammattikor-

keakoulutusta, poliisin jatko-ja täydennyskoulutusta sekä poliisin peruskoulutusta. Va-

liokunta puoltaa uuden oppilaitoksen muodostamista ammattikorkeakouluksi poliisihal-

linnon erityisoppilaitoksena. Poliisin koulutuksen korkean tason ylläpitämiseksi tämä on 

perasteltua ottaen samalla huomioon poliisikoulutuksen vaativuus. Tarkoitus on saadun 

selvityksen mukaan pitemmällä tähtäimellä nostaa myös poliisin peruskoulutus am-

mattikorkeako

ulutustasolle. 

Muutoinkin 

maassamme 

on yleisiä 

ammattikorke

akouluja, 

joissa 

annetaan 

myös muuta 

kuin 

ammattikorke

akouluopetust

a. 
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k.». P/m 

Au 

 

Yksityiskohtaiset perustelut 
 
 

1. Laki poliisin hallinnosta 
 

/ §. Poliisihallinto ja poliisiyksiköt. Poliisiammattikorkeakoulu ja Poliisikoulu ehdotetaan 

yhdistettäväksi yhdeksi uudeksi oppilaitokseksi. Hallituksen esitykseen 1 §:n 3 momentissa 

oppilaitoksen nimeksi ehdotetaan Poliisiakin koulutus- ja kehittämiskeskus. 

Hallintovaliokunta ehdottaa uuden oppilaitoksen nimeksi Poliisiammattikorkea-koulu. 
 

4 §. Poliisin ylijohto. Poliisin ylijohdossa ovat maamme ylimpiin kuuluvat poliisin toimivaltuudet omaavat 

poliisimiehet, ylimpänä poliisiylijohtaja. Lakiehdotuksen 4 §:n 2 momentin mukaan poliisin ylijohdon 

tehtävänä on muun muassa johtaa poliisitoimintaa koko maassa. Valiokunta tähdentää nykyaikaisen 

johtamisen merkitystä kaikissa tilanteissa, myös organisaation keluttämistoimenpiteissä. Johtamisessa on 

tärkeää luoda edellytykseilalaiselle hallinnolle hoitaa tehtävänsä asianmukaisesti. 

Poliisin palvelut ovat kansalaisille tärkeitä palveluita. Tämän vuoksi poliisin ylimmän johdon tulee 

myös omalta osaltaan vastata niiden saatavuudesta ja laadusta. Valiokunta ehdottaa sanotun sisältöisen 

lisäyksen tekemistä 4 §:n 2 momentin uuteen 2 kohtaan, jolloin hallituksen esityksen 2 momentin 2 ja 3 kohta 

siirtyvät 3 ja 4 kohdaksi. 

5 §. Poliisin lääninjohto. Poliisin ylijohdolle valiokunnan asettamaa velvoitetta vastaavasti hallintovaliokunta 

ehdottaa 5 §:n 2 momenttiin uutta 2 kohtaa, jonka mukaan poliisin lääninjohdon tehtävänä on vastata 

poliisin tehtäviin liittyvien kansalaisten palvelujen tasapuolisesta saatavuudesta ja laadusta läänin alueella. 

Pykälän 2 momentin 3 kohdassa säädetäänjläamnjohdon tehtäväksi hyväksyä 

asianomaisten yksiköiden kanssa neuvoteltuaan alaistensa yksiköiden tulostavoitteet sisä-

asiainministeriön lääninjohdolle asettamien tulostavoitteiden ja toimintalinjojen perusteella. 

Hallintovaliokunta ehdottaa, että 5 §:n 2 momentin 3 kohdassa säädetään myös velvoitteesta asettaa 

palvelujen tasapuolista saatavuutta ja laatua koskevat tavoitteet. 
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6 §. Paikallispoliisi. Paikallinen poliisitoimi järjestetään pykälän 1 momentin mukaan 

siten, että kihlakunnan poliisilaitoksen toimialueena on yksi tai useampi kihlakunta. Hallintovaliokunta 

ehdottaa yleisperusteluissa lausuttuun viitaten, että momentissa asetetaan myös kihlakunnan poliisilaitokselle 

vastuu poliisin tehtäviin liittyvien kansalaisten palvelujen tasapuolisesta saatavuudesta ja laadusta. Tämä 

luonnollisesti koskee poliisilaitoksen toimialuetta. 

Lakiehdotuksen tarkoituksena on turvata henkilöstön asema mahdollisessa muutosprosessissa. Tämän 

vuoksi valiokunta ehdottaa lakiehdotuksen 6 §:n 3 momentin loppuun lisättävän täsmennyksen, jonka 

mukaan lakkautettavan poliisipäällikön viranhaltija "sijoitetaan uudelleen ammattitaitoansa ja kykyänsä 

vastaaviin tehtäviin". Näin säädettävä laki vastaa samaa periaatetta kuin ulosoton hallinnon 

uudistamisessakin on tarkoitus noudattaa (HE 83/2006 vp)!"P 
12 §. Poliisiammattikorkeakoulu. Valiokunta ehdottaa edellä 1 §:n 3 momenttiin viitaten 12 §:ssä 

säädettäväksi poliisialan koulutus- ja ketattämiskeskuksen sijasta polii-siammattikorkeakoulusta. Muutoinkin 

valiokunta ehdottaa pykälän kirjoittamisasun tarkistamista teknisesti sisältöä muuttamatta. 

13 §. Poliisin tekniikkakeskus. Pykälän 3 momentin mukaan Poliisin tekniikkakeskus hoitaa myös sille 

ampuma-aselaissa (1/1998), yksityisistä turvallisuuspalveluista annetussa laissa (282/2002) ja 

järjestyksenvalvojista annetussa laissa (533/1999) erikseen säädetyt tehtävät. 

Yleisperusteluissaan lausuttuun viitaten valiokunta ehdottaa hallituksen esityksen 3 momentin 

poistamista lakiehdotuksesta, jolloin hallituksen esityksen 4 momentti siirtyy pykälän 3 momentiksi. 

15 b §. Virkamiehen tehtävään määrääminen. Yleisperusteluissa lausuttuun viitaten valiokunta ehdottaa 15 

b §:n poistamista lakiehdotuksesta. 

15 c §. Muutoksenhaku. Lakiehdotuksen 15 c § sisältää muutoksenhaunkiellon koskien 15 b §:ssä 

tarkoitettua tehtävään määräämistä. Tämän vuoksi valiokunta ehdottaa myös 15 c §:n poistamista 

lakiehdotuksesta. 
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Voimaantulosäännös. Voimaantulosäännöksen 3 momentti koskee sisäasiainministeriön 

poliisiosaston arpajais- ja asehallintoyksikön asehallinnon sekä turvallisuusalan valvontayksikön 

henkilöstön siirtymistä ja virkojen siirtämistä Poliisin tekniikkakeskukseen. Koska valiokunta on 

ehdottanut lakiehdotuksen 13 §:n 2 momentin poistamista, on myös voimaantulosäännöksen 3 

momentti poistettava. 

Hallituksen esityksessä voimaantulosäännöksen 4 momenttiin valiokunta ehdot-taa 

tehtäväksi muutokset, jotka johtuvat siitä, että poliisialan koulutus- ja kehittämiskes-kuksen sijasta 

valiokunta ehdottaa perustettavan uuden oppilaitoksen nimeksi poliisiani-    \  ̂mattikorkeakoulu. 

Hallmtovaliokmita ehdottaa voimaanralosä^ännöksen 5 momentin muuttamista hallituksen 

esityksen voimaantulosäännöksen 4 momentin kohdalla mainituista syistä. 

 
 
 
 

5? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V 

2. Ampuma-aselaki 

Yleisperusteluista ilmenee, ettei valiokunta voi puoltaa asehallinnon viranomaistehtävien 

siirtämistä poliisin tekniikkakeskukselle. Tämän johdosta valiokunta ehdottaa 2. la-

kiehdotuksen hylkäämistä. 
 
 
3. Laki yksityisistä turvallisuuspalveluista 

Yleisperusteluista ilmenee myös, ettei valiokunta voi puoltaa yksityisen turvallisuus-alan 

viranomaistehtävien siirtämistä poliisin tekniikkakeskukselle. Tämän vuoksi valiokunta 

ehdottaa 3—7 §:nA15 §:n, 20 §:n 2 momentin, 21—23 §:n, 42 §:n, 43 §:n, 45—47 §:n, 49 

§:n, 51 §:n, 52 §:n ja 60 §:n sekä voimaantulosäännöksen 3 momentin poistamista 

lakiehdotuksesta. 
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4. Laki järjestyksenvalvojista 

7 §. Henkilön poistaminen, kiinni ottaminen ja säilössäpito. Sisäasiainministeriön ase-

tuksella voidaan lakiehdotuksen 7 §:n 3 momentin nojalla antaa tarkempia säännöksiä 

järjestyksenvalvojan kiinni ottaman henkilön säilössäpidosta. Perastuslakivaliokunnan 

lausunnon mukaan asetuksenantovaltuus näyttää ongelmalliselta perustuslain 7 §:n 3 

momenttiin sisältyvän sen säännöksen kannalta, jonka mukaan vapautensa menettäneen 

oikeudet turvataan lailla. Järjestyksenvalvojista annetun lain 7 §:ää on kuitenkin vastikään 

täydennetty perustuslaista johtuvat vaatimukset täyttävillä säännöksillä (EV 94/2006 vp, 

PeVL 21/2006 vp). Uudessa sääntelykokonaisuudessa nyt ehdotettu valtuus rajautuu 

asianmukaisella tavalla tarkoittamaan lakia tarkempien säännösten antamista. Valtuus 

kuitenkin on selvyyden vuoksi perustuslakivaliokunnan lausunnon mukaan syytä sijoittaa 

lain täydennetyn 7 §:n viimeiseksi momentiksi. 

Perustuslakivaliokunnan lausunnon johdosta hallintovaliokunta ehdottaa 7 §:äan 

lisättäväksi uuden 7 momentin seuraavasti: '^linni otetun säilössäpidosta säädetään tar-

kemmin sisäasiainministeriön asetuksella." 

Lisäksi mainitun muutoksen johdosta lakiehdotuksen 3 momentista on tarpeen 

poistaa maininta asetuksenantovaltuudesta. 

9 a §. Koiran mukana pitäminen. HaUintovaliokunta on hallituksen esityksen HE 

265/2004 vp pohjalta hyväksynyt lakiehdotuksen järjestyksenvalvojista annetun lain 

muuttamiseksi (HaVM 22/2006 vp). Koiran mukana pitämistä koskevat säännökset on 

sanotussa lakiehdotuksessa sisällytetty 11 §:ään, minkä vuoksi käsiteltävänä olevasta la-

kiehdotuksesta on poistettava 9 a §. 

10 §. Järjestyksenvalvojaksi hyväksyminen. Hallintovaliokunnan mietinnössä HaVM 

22/2006 vp järjestyksenvalvojaksi hyväksymistä koskevat säännökset ovat lakiehdotuk- 

sen 12 §:ssä, minkä vuoksi myös 10 § tulee poistaa käsiteltävänä olevasta lakiehdotuksesta. 
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5. Laki poliisikoulutuksesta 

Hallituksen esityksen 5. lakiehdotus sisältää voimassa olevaan lakiin tekniset muutokset, 

jotka johtuvat siitä, että uuden oppilaitoskokonaisuuden nimi olisi poliisialan koulutus- ja 

kehittämiskeskus. Hallintovaliokunta on päätynyt siihen, että yhdistettävän po-

liisiammattikorkeakoulun ja poliisikoulun nimeksi tulee Poliisiammattikorkeakoulu. 

Mietintö sisältää tästä johtuvat muutokset lakiehdotukseen. 

14 §. Koulutuksesta erottaminen. Opiskelija voidaan 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. Perustuslakivaliokunta on aiemmin katsonut 

vastaavan sääntelyn vaikuttavan kohtuuttoman ankaralta, koska opiskelija voi säännöksen 

sananmuodon mukaan menettä^piskeluoikeutensa vähäisenkin väärän tai harhaan-

johtavan tiedon perusteella. Valiokunta piti aiemmassa tapauksessa tarpeellisena sääntelyn 

täsmentämistä oikeasuhtaisuuden vaatimuksia paremmin vastaavaksi (PeVL 12/2005 vp). 

Samoista syistä perustuslakivaliokunta katsoo olevan tarpeen täsmentää nyt esillä olevaa 

lainkohtaa. 

Hallintovaliokunta ehdottaa lakiehdotuksen 14 §:n 1 momentin 1 kohdan kirjoina 

maista Pelastusopistosta annetun lain 28 § :n 1 momentin 1 kohtaa vastaavasti. Valiokun-

nan ehdottaman sanamuodon mukaan Poliisiammattikorkeakoulu voi erottaa opiskelijan 

koulutuksesta, jos tämä on antanut koulutukseen pyrkiessään sellaisen väärän tai 

harhaanjohtavan tiedon taikka  salannut  sellaisen  itseään  koskevan  seikan,  joka  olisi  es-

tänyt hänen valintansa opiskelijaksi. 

 

Säätämisjärjestys 
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Perastuslakivaliokunnan lausunnosta ilmenee, että lakiehdotukset voidaan käsitellä ta-

vallisen lain säätämisjärjestyksessä. 
 

Päätösehdotus 
 
Edellä esitetyn perusteella hallintovaliokunta ehdottaa, 

 

että 2. lakiehdotus hylätään, 

että 1. ja 3.—5. lakiehdotus hyväksytään muu-

tettuina (Valiokunnan muutosehdotukset), 

että hyväksytään kaksi lausumaa (Valiokunnan 

lausumaehdotukset). 

Valiokunnan muutosehdotukset 1. 

Laki 
poliisin hallinnosta annetun lain muuttamisesta 

 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 

muutetaan poliisin hallinnosta 14 päivänä helmikuuta 1992 annetun lain (110/1992) 1 

§:n 2 ja 3 momentti, 4—6 ja 8 §, 9 §:n 3 momentti, lailla 69/2005 kumotun 12 §:n edellä 

oleva väliotsikko ja 13 §, 

sellaisina kuin niistä ovat 1 §:n 2 ja 3 momentti laissa 679/2002,4 § osaksi laeissa 778 

ja 779/1997, 5 § osaksi viimeksi mainitussa laissa, 6 § laissa 156/1996 ja mainitussa laissa 

679/2002,8 § osaksi mainituissa laeissa 156/1996,778/1997 ja 679/2002 sekä kumotun 12 §:n 

edellä oleva väliotsikkoja 13 § mainitussa laissa 778/1997, sekä 

 

seuraavasti: 

 
focf/ää/j lakimsutämaimtulla lailla 69/2005 kumotun 12 §:n tilalle uusi \2Vpoist.) 
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1 §  
 

Poliisihallinto ja poliisiyksiköt 
 
 

(2 mom. kuten HE) 

Sisäasiainministeriön alaisia valtakunnallisia yksikköjä ovat keskusrikospoliisi, 

suojelupoliisi ja liikkuva poliisi. Ministeriön alaisena toimii Poliisiammattikorkeakou-

Jtv^oliism tekniikkakeskus ja Pohisin tietön omaisena Helsingin kihlakunnan poliisilaitos. 
 
 
 

4 §  
 

Poliisin ylijohto 

(1 mom. kuten HE) 

Poliisin ylijohdon tehtävänä on: 

(2 mom. 1 kohta kuten HE) 

2) vastata poliisin tehtäviin liittyvien kansalaisten palvelujen tasapuolisesta saa-

tavuudesta ja laadusta maan eri osissa; (uusi 2 mom. 2 kohta) (2 mom. 3 ja 4 kohta 

kuten HE:n 2 mom. 2 ja 3 kohta) 
 
 
5 §  

 

Poliisin lääninjohto 
 

(1 mom. kuten HE) 

Poliisin lääninjohdon tehtävänä on: (2 

moni. 1 kohta kuten HE) 

2) vastata poliisin tehtäviin liittyvien kansalaisten palvelujen tasapuolisesta saa-

tavuudesta ja laadusta läänin alueella; (uusi 2 mom. 2 kohta) 

3) hyväksyä asianomaisten yksiköiden kanssa neuvoteltuaan alaistensa yksiköiden 

tulostavoitteet sekä poliisin palvelujen tasapuolista saatavuutta ja laatua koskevat 

tavoitteet sisäasiainministeriön lääninjohdolle asettamien tulostavoitteiden sekä palvelujen 
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tasapuolista saatavuutta ja laatua koskevien tavoitteiden ja toinimtalinjojen 

perusteella sekä päättää yksiköille osoitettavista määrärahoista sisäasiainministeriön lää-

ninjohdolle osoittaman määrärahan puitteissa; {3 mom. 3 kohta HE:n 2 mom. 2 kohta) 

(2 mom. 4 ja 5 kohta kuten HE:n 2 mom. 3 ja 4 kohta) 
 
 

6 §  
 

Paikallispoliisi 

Paikallinen poliisitoimi järjestetään kihlakunnittain siten, että kihlakunnan polii-

silaitoksen toimialueena on yksi tai useampi kihlakunta. Kihlakunnan poliisilaitos vastaa 

myös poliisin tehtäviin liittyviin kansalaisten palvelujen tasapuolisesta saatavuudesta ja 

laadusta toimialueellaan. Valtioneuvoston asetuksella säädetään kihlakunnan 

poliisilaitoksista, joiden toimialueena on useampi kihlakunta. Kihlakunnan poliisilaitoksella 

voi olla palvelutoimistoja. Sisäasiainministeriö päättää kihlakunnan poliisilaitoksen sekä sen 

palvelutoimistojen sijaintipaikoista. 

Muodostettaessa kihlakunnan poliisilaitos, jonka toimialueena on useampi kihla-

kunta, tulee ottaa huomioon eri alueiden erityispiirteet, kuten asukasmäärä, asukastiheys, 

laajuus, liikenneyhteydet sekä kieliolot ja aluejaotuksen vaikutus viranomaisen kielilain 

(423/2003) 6 §:ssä tarkoitettuun kielelliseen asemaan. Poliisilaitoksen muodostamisen 

yhteydessä lakkautettavien poliisilaitosten henkilöstö siirtyy ja virat siirretään 

perastettavaan kihlakunnan poliisilaitokseen. Viran siirtämiseen ei tarvita virkamiehen 

suostumusta. Lakkaavien kihlakunnan poliisilaitosten poliisipäällikön virat lakkautetaan ja 

perustetaan uusi kihlakunnan poliisilaitoksen poliisipäällikön virka. Täytettäessä edellä 

mainittua kihlakunnan poliisilaitoksen poliisipäällikön virkaa ensi kertaa virka saadaan 

täyttää sitä haettavaksi julistamatta. Lakkautettavan poliisipäällikön viran haltija 

sijoitetaan uudelleen ammattitaitoansa ja kykyänsä vastaaviin tehtäviin. (3 mom. kuten 

HE) 
 
 

8 §  

(Kuten HE) _____   __ _____ 
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9 § (Kuten HE) 
 

Poliisiammattikorkeakoulu 
 

12 § 
 

Poliisiammattikorkeakoulu 

Poliisiammattikorkeakoulussa annetaan poliisialan ammattikorkeakoulutusta, 

poliisin jatko- ja täydennyskoulutusta sekä poliisin peruskoulutusta. Poliisiammattikor-

keakoulusta sekä poliisikoulutuksesta säädetään tarkemmin poliisikoulutuksesta annetussa 

laissa (68/2005). 
 

13 § 
 

Poliisin tekniikkakeskus 

(1 ja 2 mom. kuten HE) (3 

mom. Poist.) 

(3 mom. kuten HE:n 4 mom.) 

15b§  

(Poist.) 
 

15 c § 

(Poist.) 
 

Voimaantulosäännös 

(1 ja 2 mom. kuten HE) (3 

mom. Poist) 

Tämän lain 12 §:n tullessa voimaan nykyinen Poliisiammattikorkeakoulu ja Polii-

sikoulu lakkaavat. Nykyisen Poliisiammattikorkeakoulun ja Poliisikoulun henkilöstö siirtyy 

ja virat siirretään 12 §:ssä tarkoitettuun uuteen Poliisiammattikorkeakouluun. Vi-ran 

siirtämiseen ei tarvita virkamiehen suostumusta. Uuteen Poliisiammattikorkeakouluun 
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perustettavat virat voidaan ensimmäisellä kerralla täyttää niitä haettavaksi 

julistamatta, jos virkaan nimitetään Poliisiammattikorkeakoulun tai Poliisikoulun 

palveluksessa oleva virkamies. (3 mom. HE:n 4 mom.) 

Nykyinen Poliisiammattikorkeakoulun rehtorin virka ja Poliisikoulun johtajan virka 

lakkautetaan ja perustetaan uuden Poliisiammattikorkeakoulun rehtorin virka. Lak-

kautettavien virkojen haltijat pyritään sijoittamaan uudelleen ammattitaitoansa ja kyky-

änsä vastaaviin tehtäviin. (4 mom. HE:n 5 mom.) 
 
 
 
 

3. 
Laki 

yksityisistä turvallisuuspalveluista annetun lain muuttamisesta 
 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 

muutetaan yksityisistä turvallisuuspalveluista 12 päivänä huhtikuuta 2002 annetun 

lain (282/2002) (poist.) 20 §:n 1 momentin 2 kohta (poist.), 24 §:n 1 momentin 2 kohta, 25 

§:n 1 momentti, 29 §:n 2 momentti ja 31 §:n 2 momentin 1 kohta (poist.) seuraavasti: 

3—7 ja 15 § 

(Poist.) 
 
 
20 § 

 

Vastaavaksi hoitajaksi hyväksyminen 
 

(1 mom. kuten HE) 

(2 mom. Poist.) 
 
 

Zl—¿3 g 

(Poist.) 

24, 25, 29^31, ^3) § 

(Kuten HE) 

F A1 
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33, 42, 43, 45^7, 49, 51, 52, 60 § 

(Poist.) 

V 
 
 

Voimaantulosäännös 

(1 ja 2 mom. kuten HE) 
(3 mom. Poist.) 

 
 
 
 

4. 
Laki 

järjestyksenvalvojista annetun lain muuttamisesta 
 
 
Eduskunnan paatoksen mukaisesti 

muutetaan järjestyksenvalvojista 22 päivänä huhtikuuta 1999 annetun lain 

(533/1999) 7 §:n 3 momentti (poist.), 

sellaisena kuin se on (poist.) laissa 622/2003 (poist.),------------  ----------- ---------- 

lisätään 7 §:ään uusi 7 momentti, seuraavasti: 
 

7 §  
 

Henkilön poistaminen, kiinniottaminen ja säilössäpito 
 
 

Jos kiinni otettua ei voida viipymättä luovuttaa poliisille, järjestyksenvalvojalla on 

poliisin suostumuksella (poist.) oikeus pitää hänet säilössä enintään neljä tuntia kiin-

niottamisesta, kuitenkin enintään siihen asti kun tilaisuus on päättynyt ja yleisö poistunut 

tai kun kiinniottamisen peruste on muutoin lakannut. 
 
 

Kiinni otetun säilössä pidosta säädetään tarkemmin sisäasiainministeriön asetuk-

sella. (Uusi 7 mom.) 
 

9 aja 10 § 

(Poist.) 
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Voimaantulosäännös 

(Kuten HE) 
 
 
 
 

5. 
Laki 

poliisikoulutuksesta annetun lain muuttamisesta 
 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 

muutetaan poliisikoulutuksesta 4 päivänä helmikuuta 2005 annetun lain (68/2005) 1 

§:n2 momentti, 2 §i3 §:notsikko sekä 1 ja2momenttL4^mJImonientQV^^aotsikko ja 2 

momentti, 6 §:n 1 ja 3 momentti, 7, 8,10—12 §, 13 §:n 1 ja2 momentti, 14 §:n 1 ja 3 

momentti,  15  ja  16  §,  17  §:n  1  ja  2  momentti,  18  ja  20  §,  21  §:n  otsikko  sekä  1  ja  3  

momentti, sekä 22—24 § seuraavasti: 
 

1 §  
 

Poliisikoulutuksen vastuuyksikkö 
 
 

Poliisiammattikorkeakoulu vastaa poliisin valtakunnallisen koulutuksen järjestä-

misestä sekä tutkimustoiminnasta. 
 
 
 

2 §  
 

Poliisiammattikorkeakoulun tehtävät 

Poliisiammattikorkeakoulu vastaa poliisikoulutukseen rekrytoinnista, tutkintoa 

suorittamaan otettavien opiskelijavalinnoista, poliisin perus- ja jatkoratkinnoista, oppi-

laitoksessa annettavasta täydennyskoulutuksesta sekä poliisialaan liittyvästä tutkimus- 
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ja ketittänustoiminnasta. Poliisiammattikorkeakoulu järjestää edellä mainitmihin tut-

kmtoihin liittyvää koulutusta, ammatillisia erikoistumisopintoja, laadun kehittämiseen 

liittyvää koulutusta sekä muuta turvallisuusalan koulutusta. 

Poliisiammattikorkeakoulussa suoritettava potiisipääUystötutkinto on poliisialan 

ammattikorkeakoulututkinto. Tutkinnon ja siihen liittyvän opetuksen osalta noudatetaan 

tässä laissa säädetyn lisäksi soveltuvin osin, mitä ammattikorkeakoululaissa (351/2003) tai 

sen nojalla säädetään. 

Poliisiammattikorkeakoulun tehtävänä on vastata järjestämänsä koulutuksen ja 

muun toiminnan laatutasosta ja kehittämisestä sekä osallistua määräajoin ulkopuoliseen 

arviointiin. 
 

3 §  
 

Poliisiammattikorkeakoulun hallitus 

Poliisiammattikorkeakoululla on hallitus, jonka jäsenet ja varajäsenet poliisin yli-

johto nimittää kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Hallituksessa on puheenjohtaja, varapu-

heenjohtaja ja yksitoista muuta jäsentä sekä kullakin heistä henkilökohtainen varajäsen. 

Hallituksen tehtävänä on seurata Poliisiammattikorkeakoulun toimintaa ja tehdä 

esityksiä toiminnan ja siinä annettavan koulutuksen kehittämiseksi sekä ratkaista halli-

tuksen käsiteltäviksi säädetyt oikaisuvaatimukset. 
 
 

4 §  

(Kuten HE) 
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5 §  

 

Päätösehdotu
s 

H»VM /2006vp— HE 72/2006 
vp 

Poliisiammattikorkeakoulun opiskelija 

 
IS 

Opiskelijaksi ottaminen poliisin perustutkintokoulutukseen 

Poliisiammattikorkeakoulu valitsee opiskelijat poliisin perustutkintokoulutuk- 

seen. 
 
 

Poliisiammattikorkeakoulu voi erityisistä syistä myöntää poikkeuksen 2 momentin 1 ja 2 sekä 

5 kohdassa säädetyistä vaatimuksista. 
 
 
 

7 §  
 

Päihdetestaus 

Poliisin perustutkintokoulutukseen hakeutuva on velvollinen osallistumaan terveydenhuollon 

ammattihenkilön ja laboratoriohenkilökunnan tekemään päihdetestiin ennen 

perustutkintokoulutukseen hyväksymistä. Poliisin perustutkintoa suorittava on velvollinen 

Poliisiammattikorkeakoulun määräyksestä osallistumaan päihdetestiin myös 

perustutkintokoulutuksen ja siihen liittyvän harjoittelun aikana, jos on perusteltua aihetta epäillä, 

että poliisikokelas tai harjoittelua suorittava esiintyy päihtyneenä koulutuksessa tai harjoitteluun 

liittyvässä työssä. 

Päihdetestistä saatu tieto on terveydentilatieto. Terveydenhuollon ammattihenkilö voi 

luovuttaa Poliisiammattikorkeakoululle kirjallisen johtopäätöksen päihdetestistä. 
Päätösehdotus HaVM/2006vp —HE 72/2006 vp 
 

(2 mom. kuten HE)    ÄA*us> n,  A<Uu* 

6
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5 §  

 

Tätä tietoa saavat Poliisiammattikorkeakoulussa käsitellä vain ne henkilöt, jotka valmistelevat 

taikka tekevät päätöksen oppilasvalinnasta taikka perustutkmtokoulutukses-ta erottamisesta. 

Poliisiammattikorkeakoulun on säilytettävä terveydentilatiedot erillään muista keräämistään 

henkilötiedoista. 
 
 
 
 

Opiskelijaksi ottaminen muuhun tutkintokoulutukseen 

Poliisiammattikorkeakoulu valitsee poliisin jatkotutkintojen opiskelijat poliisin ylijohdon 

vahvistamien valintaperusteiden mukaisesti sekä opiskelijat vastuullaan olevaan polusmallmnön 

ulkopuoliseen turvallisuusalan koulutukseen. 

(2 mom. kuten HE) 

10 § Opiskeluaika 

Poliisiammattikorkeakoulun opiskelijan tulee suorittaa tutkintokoulutuksen opinnot 

opetussuunnitelmassa määritellyssä enimmäisajassa voimassa olevan opetussuunnitelman 

mukaisesti. 

Poliisiammattikorkeakoulu voi opiskelijan pyynnöstä siirtää tämän opiskeluoikeutta siihen 

saakka, kunnes kyseinen koulutus seuraavan kerran aloitetaan, kuitenkin enintään yhdellä vuodella. 
11 § 

 

Opiskeluoikeuden menettäminen 

Opiskelija, joka ei ole suorittanut opintojaan opetussuunnitelmassa määritellyssä 

enimmäisajassa, menettää opiskeluoikeutensa, jollei Poliisiammattikorkeakoulu erityisestä syystä 

myönnä hänelle lisäaikaa opintojen loppuun saattamiseen. 
 

12 § 
 

Opiskelun keskeyttäminen 
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5 §  

 

Poliisiammattikorkeakoulu voi keskeyttää opiskelijanhakemuksesta -iSasää^n^" 

kehin enintään kahden vuoden määräajaksi. Koufiiruŝ jTirehir^^ omasta 

aloitteestaan keskeyttää opiskelijan opiskelun kerrallaan enintään yhden vuoden määräajaksi 

pitkäaikaisen sairauden vuoksi tai jos opiskelija ei kykene suorittamaan opintojaan hyväksytysti 

opetussuunnitelman mukaisesti taikka opiskelijaan kohdistuvan rikoksen esimtkinnan ajaksi tai 

muusta vastaavasta painavasta syystä. 

Opiskelun keskeyttämistä koskeva päätös voidaan panna heti täytäntöön, jollei 

Poliisiammattikorkeakoulu tai hallinto-oikeus toisin määrää. 

Poliisiammattikorkeakoulu päättää opiskelijan aikaisempien opintojen hyväksilu-ettavuudesta 

opiskelijan tullessa jatkamaan opintojaan. Edellä 1 momentissa tarkoitettua aikaa, jona opinnot ovat 

keskeytyneenä, ei lasketa opintojen enimmäisaikaan. 
 

13 § 
 

Varoitus ja huomautus 

Poliisiammattikorkeakoulu voi antaa opiskelijalle kirjallisen varoituksen, jos tämä: 

(1 ja 2 kohta kuten HE) 

3) on rikkonut Poliisiammattikorkeakoulun järjestyssääntöä. 

Edellä 1 momentin 2 ja 3 kohdassa tarkoitetussa tapauksessa Poliisiammattikor-keakoulu voi 

antaa kirjallisen varoituksen sijaan suullisen huomautuksen, jos sen katsotaan teon moitittavuus 

huomioon ottaen olevan riittävä seuraamus. 
 
 
 

14 § 
 

Koulutuksesta erottaminen 

Poliisiammattikorkeakoulu voi erottaa Poliisiammattikorkeakoulun opiskelijan koulutuksesta, 

jos tämä: 
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5 §  

 

1) on antanut koulutukseen pyrkiessään sellaisen väärän tai harhaanjohtavan tiedon taikka 

salannut sellaisen itseään koskevan seikan, joka olisi estänyt hänen valintansa opiskelijaksi; 

(2—5 kohta kuten HE) 

6) on toistuvasti taikka olennaisella tavalla rikkonut Poliisiammattikorkeakoulun 

järjestyssääntöä. 
 
 

Erottamista koskeva päätös voidaan panna heti täytäntöön, jollei Poliisiammattikorkeakoulu 

tai hallinto-oikeus toisin määrää. Jos koulutuksesta erottamista koskeva päätös kumotaan, 

Poliisiammattikorkeakoulu päättää opiskelijan siihen mennessä suorittamien opintojen 

hyväksiluettavuudesta myöhemmin vastaavien opintojen yhteydessä. 
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15 § 

Menettely opiskeluoikeuden menettämistä ja opiskelun keskeyttämistä koskevassa asias-

sa, kurinpitoasiassa sekä huomautusta annettaessa 

Poliisiammattikorkeakoulun on kuultava opiskelijaa ennen kuin se päättää 11 §:ssä 

tarkoitetusta opiskeluoikeuden menettämisestä. Poliisiammattikorkeakoulun on myös, 

ennen kuin se päättää 12 §:ssä tarkoitetusta opiskelun keskeyttämisestä, 13 §:ssä 

tarkoitetusta huomautuksen tai varoituksen antamisesta taikka 14 §:ssä tarkoitetusta 

koulutuksesta erottamisesta, yksilöitävä toimenpiteeseen johtava teko tai laiminlyönti, 

kuultava opiskelijaa ja hankittava muu tarpeellinen selvitys. 
 

16§ 
 

Opiskelijoiden osallistuminen poliisitehtäviin ja muihin määrättyihin tehtäviin 

Poliisiammattikorkeakoulun opiskelija on velvollinen suorittamaan Poliisiammat-

tikorkeakoulun määräyksestä koulutukseen liittyvinä harjoituksina poliisille kuuluvia 

tehtäviä muun poliisiyksikön apuna. 

Jos valtion turvallisuuden ylläpitämiseksi tai valtakunnaiUisen polusitoiininnalli-sen 

erityistilanteen hoitamiseksi on tarpeen, poliisin ylijohto voi määrätä Poliisiammat-

tikorkeakoulussa opiskelevia poliisimiehiä, jotka ovat saaneet riittävän peruskoulutuksen, 

suorittamaan myös muita kuin koulutukseen liittyviä poliisille kuuluvia tehtäviä. 

Poliisikokelaan ja muun Poliisiammattikorkeakoulussa opiskelevan poliisimiehen 

polhsivaltuuksista on 1 ja 2 momentissa tarkoitettua tehtävää suoritettaessa voimassa, niitä 

poliisilain (493/1995) 7 §:ssä säädetään. Edellä 1 momentissa tarkoitettua tehtävää 

suorittavan sellaisen opiskelijan, joka ei ole poliisimies, valtuuksista on voimassa, mitä 

poliisilain 46 §:ssä poliisimiestä avustavan henkilön valtuuksista säädetään. 

(4 mom. kuten HE) 
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Poliisiammattikorkeakoulu voi määrätä poliisin perustutkintoa opiskelevan suorit-

tamaan koulutuksen aikana päivystystehtäviä ja muita vastaavia opmtoihin liittyviä po-

liisikoulutuksellisia tehtäviä. 
 

17 § 
 

Vaitiolovelvollisuus ja hyväksikäyttökielto 

Poliisiammattikorkeakoulun opiskelija ei saa paljastaa asiakirjan salassa pidettävää 

sisältöä tai tietoa, joka asiakirjaan merkittynä olisi salassa pidettävä, eikä muutakaan 

koulutuksen yhteydessä tietoonsa saamaa seikkaa, josta lailla on säädetty vaitiolo-

velvollisuus. Vaitiolovelvollisuuden piiriin kuuluvaa tietoa ei saa paljastaa senkään jälkeen, 

kun koulutus tai toiminta viranomaisessa on päättynyt. 

Poliisiammattikorkeakoulun opiskelija ei saa käyttää salassa pidettäviä tietoja 

omaksi tai toisen hyödyksi taikka toisen vahingoksi. 
 
 
 

18 § 
 

Opiskelijan opintososiaaliset etuudet 

Poliisiammattikorkeakoulussa annettu virkatutkintoon johtava opetus on opiskeli-

jalle maksutonta. 

Poliisiammattikorkeakoulun opiskelijan opintososiaalisista eduista säädetään si-

säasiainniimsteriön asetuksella. Sisäasiainministeriön asetuksella määritellyt tervey-

denhuollon kustannukset korvataan vain siltä osin kuin hoidon tarve on ilmennyt lähi-

opetusjakson aikana eikä opiskelijalla ole oikeutta kustannusten korvaukseen muulla pe-

rusteella. 
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20 § 

Muutoksen

haku 

Poliisiammattikorkeakoulun opiskelijavalintaa koskevaan päätökseen tyytymätön 

voi vaatia siihen oikaisua Poliisiammattikorkeakoulun hallitukselta 14 päivän kuluessa 

valinnan julkistamisesta. Poliisiammattikorkeakoulun opiskeluoikeuden menettämistä, 

opiskelun keskeyttämistä, varoituksen antamista tai koulutuksesta erottamista koskevaan 

päätökseen tyytymätön voi vaatia siihen oikaisua koulutus- ja ketattämiskeskuk-sen 

hallitukselta 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 

Opintosuoritusten arviointiin ja aikaisempien taikka muualla suoritettujen opintojen 

hyväksilukemista koskevaan päätökseen tyytymätön opiskelija voi vaatia siihen oikaisua 

Poliisiammattikorkeakoululta 14 päivän kuluessa siitä, kun opiskelijalla on ollut 

mahdollisuus saada arvioinnin tulokset ja arviointiperusteiden soveltaminen omalta 

osaltaan tietoonsa. Poliisiammattikorkeakoulun oikaisuvaatimuksesta antamaan päätök-

seen ei saa hakea valittamalla muutosta. 

(3 mom. kuten HE) 
 

21 § 
 

Poliisiammattikorkeakoulun järjestyssääntö 

Poliisiammattikorkeakoululla on järjestyssääntö, jonka Poliisiammattikorkeakou-lu 

antaa. Siinä voidaan antaa opiskeluyhteisön turvallisuuden ja viihtyvyyden kannalta 

tarpeellisia määräyksiä: 

1) käytännön järjestelyistä ja k&yttzytyimses\&Poliisiammattikorkeakoulussa, sen 

alueella, asuntolassa sekä suoritettaessa koulutukseen liittyviä tehtäviä ja harjoituksia; 

(2)a4| kohta kuten HE) J/ 
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4) oleskelusta ja liikkumisesta Poliisiammattikorkeakoulussa ja  sen  alueella  sekä  

asuntolassa. 
 
 

Poliisiammattikorkeakoulun opiskelijat ja henkilökunta ovat Poliisiammattikor-

keakoulussa, sen alueella taikka asuntolassa ollessaan samoin kuin suorittaessaan kou-

lutukseen liittyviä tehtäviä, harjoituksia ja ramstumiskäyntejä velvollisia noudattamaan 

järjestyssääntöä. 
 

22 § 
 

Opetussuunnitelma 

Poliisin ylijohto vahvistaa Poliisiammattikorkeakoulun hallituksen esityksestä 

tutkintokoulutuksen ja vähintään 30 opintoviikon erikoistumiskoulutuksen opetussuun-

nitelman. Muun koulutuksen opetussuunnitelmat vahvistaa Poliisiammattikorkeakoulu. 

Opetussuunnitelma sisältää määräykset opintojen tavoitteista, käsiteltävistä asiakoko-

naisuuksista, opintojen laajuudesta, opintojen suorittamisen enimmäisajasta, opetus-

muodoista, opetuksen ja harioittelun määrästä, muiden opintojen hyväksiluettavuudesta 

sekä vaadittavista suorituksista. 
 

23§ 
 

Opetus- ja tutkintokielet 

Poliisiammattikorkeakoulun opetus- ja tutkintokieli on suomi tai ruotsi. Polii-

siammattikorkeakoulu päättää muun opetus- ja tutkintokielen käyttämisestä opetuksessa 

ja opintosuorituksissa. 
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24 § 
 

Tarkemmat säännökset 

Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä Poliisiammatti-

korkeakoulun virkamiesten tehtävistä, suoritettavista tutkinnoista ja annettavasta muusta 

koulutuksesta, opiskelijaksi hyväksymismenettelystä, opiskelun keskeyttämistä ja opiskelijan 

erottamista koskevasta menettelystä sekä Poliisiammattikorkeakoulun neuvottelukunnista ja 

ohjesäännöstä. 
 

Voimaantulosäännös 

(Kuten HE) 
 
 
 
 
 
Valiokunnan lausumaehdotukset 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. 

Eduskunta edellyttää hallituksen huolehtivan siitä, että 

hyvissä ajoin ennen poliisilaitoksen toimialueen 

muodostamista useammasta kuin yhdestä kihlakunnasta 

annetaan hallintovalio-  / /  -kunnalle selvityt 

muutoshankkeesta perusteluineen. 

Eduskunta edellyttää hallituksen jmynnistäyän 

selvityksen poliisihallinnon muodostamiseksi ^ 
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kaksip

ortaise

ksi, mikäli kihlakunnan poliisilai-tosten toimialueiden 

määrä vähenee olennai- 

sesti, 
HALLINTOVALIOKUNNAN MIETINTÖ /2006 
vp 
 

Hallituksen esitys laiksi poliisin hallinnosta annetun 
lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi 

 
 

JOHDANTO 

Vireilletulo 

Eduskunta on 14 päivänä toukokuuta 2006 lähettänyt hallintovaliokuntaan valmistelevasti 

käsiteltäväksi hallituksen esityksen laiksi poliisin hallinnosta annetun lain muuttamisesta ja 

eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 72/2006 vp). 
 
 
Lausunto 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti perustuslakivaliokunta on antanut asiasta lausunnon 

(PeVL 29/2006 vp), joka on otettu tämän mietinnön liitteeksi. 
 
 
Asiantuntijat 

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina 

- valtiosihteeri Kari Salmi ja poliisijohtaja Kimmo Hakonen, sisäasiainministeriö 

- ylitarkastaja Mika Lehtonen, sisäasiainministeriön arpajais-ja asehallintoyksikkö 

- vanhempi hallitussihteeri Maiju Tuominen, opetusministeriö 

- osastopäällikkö Ilkka Salmi, suojelupoliisi 

- apulaispäällikkö Tero Kurenmaa, keskusrikospoliisi 

- hallintopäällikkö Tapani Paavola, liikkuva poliisi 

- lääninpoliisijohtaja Kauko Aaltomaa, Etelä-Suomen lääninhallitus 

HE 72/2006 
vp 

Versio 0.1 
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Johdanto 

- lääninpoliisijohtaja Pentti Saira, Lapin lääninhallitus 

- lääninpoliisijohtaja Mikko Paatero, Länsi-Suomen lääninhallitus 

- maaherra Eino Siuruainen, Oulun lääninhallitus 

- poliisikomentaja Jukka Riikonen, Helsingin kihlakunnan poliisilaitos 

- poliisipäällikkö Tapio Saarni, Lappeenrannan kihlakunnan poliisilaitos 

- poliisipäällikkö Bo-Erik Hanses, Närpiön kihlakunnan poliisilaitos 

- poliisipäällikkö Pekka Nykänen, Varkauden kihlakunnan poliisilaitos 

- mtkimuspäällikkö Juhani Pennanen, Kilpailuvirasto 

- koulutuspäällikkö Petri Alkiora, Poliisiammattikorkeakoulu 

- hallintojohtaja Kimmo Lehtimäki, Poliisikoulu 

- projektipäällikkö Anssi Virtanen, Poliisin tekniikkakeskus 

- kaupunginhallituksen puheenjohtaja, poliisipäällikkö Antero Rytkölä, Ikaalisten kau-

punki 

- kaupunginjohtaja Antti Rantakokko, Kauhajoen kaupunki 

- toimitusjohtaja Anssi Pihkala, Hansel Oy 

- toiminnanjohtaja Pekka Helminen, Asealan elinkeinonharjoittajat ry 

- hallituksen jäsen Jouko Laitinen, Finnsecurity ry 

- varapuheenjohtaja, poliisipäällikkö Ossi Lähdesmäki, Poliisi-, ulosotto-, syyttäjä- ja 

maistraattilakimiesten edunvalvontajärjestö PUSH ry 

- hallituksen jäsen Kai Haatainen, Suomen Kansallinen Kivääriyhdistys NRA ry 

- poliisipäällikkö Jaakko Kares, Suomen Nimismiesyhdistys ry 

- puheenjohtaja Yrjö Suhonen, Suomen Poliisijärjestöjen Liitto ry 

- hallituksen jäsen Pekka Partanen, Suomen Vartioliikkeitten Liitto ry 

- professori Olli Mäenpää 

- professori Kaarlo Tuori. 
 
Lisäksi kirjallisen lausunnon ovat antaneet 

— oikeusministeriö 

— kauppa- ja teollisuusministeriö 

— Valtakunnansyytläjänvirasto 
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Johdanto 

— Kuusamon kaupunki 

— Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry 

— Metsästäjäin Keskusjärjestö ry 

— Palkansaajajärjestö Pardia ry 

— Suomen Metsästäjäliitto — Finlands Jägarförbund ry. 
 
 
 
HALLITUKSEN ESITYS 
 

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi poliisin hallinnosta annettua lakia ja neljää siihen 

liittyvää lakia. Tarkoituksena on kihlakunnan poliisilaitosten toimialueiden laajentamisen 

mahdollistaminen. Valtioneuvoston asetuksella säädettäisiin niistä kihlakunnan po-

liisilaitoksista, joiden toimialueena olisi useampi kihlakunta. Poliisiammattikorkeakou-lusta 

ja Poliisikoulusta ehdotetaan muodostettavaksi Poliisialan koulutus-ja kehittämiskeskus. 

Sisäasiainministeriön tehtäviä ehdotetaan vähennettäviksi siirtämällä ampuma-aseisiin ja 

yksityiseen turvallisuusalaan liittyviä lupa-, valvonta- ja tarkastustehtäviä Poliisin 

tekniikkakeskukseen. 

Poliisin ylijohdon tehtävämäärittelyä suhteessa poliisiosaston tehtäviin ministeriön 

osastona ehdotetaan tarkennettavaksi ja selkeytettäväksi. Poliisin ylimmässä johdossa 

ehdotetaan siirryttäväksi järjestelmään, jossa virkaan nimittäminen ja tehtävään mää-

rääminen erotettaisiin toisistaan. 

Lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2007, Poliisialan 

koulutus- ja kehittämiskeskusta koskevat muutokset kuitenkin 1 päivänä tammikuuta 2008. 

VALIOKUNNAN KANNANOTOT 

Yleisperustelut 
 

Poliisin paikallishallinnon kehittäminen 

Hallituksen esityksessä ehdotetaan poliisin paikallishallinnon ketattämiseksi, että vas-

taisuudessa voidaan muodostaa toisaalta poliisilaitoksia, joiden toimialueena on useampi 

kuin yksi kihlakunta ja toisaalta määrätä kihlakuntien poliisilaitokset hoitamaan tehtäviä 
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Johdanto 

yhteistoiminnassa. Tavoitteena on tehostaa poliisitoimen voimavarojen käyttöä sekä turvata 

poliisin palvelujen saatavuus ja laatu. 

Hallintovaliokunta korostaa poliisin paikaUishallinnon kehittämisessä hallintose-

lonteosta antamansa mietinnön tavoin, että peruslähtökohtana on kansalaisten oikeus 

henkilökohtaiseen turvallisuuteen eli oikeus saada turvallisuuspalvelut asuinpaikasta 

riippumatta (HaVM 2/2006 vp—VNS 2/2005 vp). 

Poliisia koskevaa lainsäädäntöä tulee mainitun valtioneuvoston selonteon mukaan 

muuttaa siten, että täydellisessä yhteistoiminnassa olevien paikallispoliisin toiminta-alueiden 

perustaminen on mahdollista. Hallintovaliokunta on tähän liittyen lausunut mietinnössään 

HaVM 2/2006 vp, että riittävän suuret alueet ja yksiköt mahdollistavat erikoistumisen ja 

useamman kuin yhden poliisipartion yhtäaikaisen toiminnan. Valiokunta on pitänyt poliisin 

yhteistoiminnan tehostamista toiminta-alueita laajentamalla — siis myöskin asiallisesti 

yhdestä tai useammasta kihlakunnasta muodostuvan poliisilaitoksen perustamista — 

mahdollisena edellyttäen, että se toteutetaan myös käytännössä niin, että poliisin palvelut ja 

tehtävät hoidetaan tällä tavoin nykyistä paremmin. Samalla valiokunta on todennut, että 

sellaisia nykyisiä yhteistyömuotoja, jotka ovat hyviä ja toimivia, on syytä myös 

vastaisuudessa hyödyntää. 

Käsiteltävänä olevasta poKismallintolain muutosehdotuksesta ilmenee, että muo-

dostettaessa kihlakunnan poliisilaitos, jonka toimialueena on useampi kuin yksi kihla- 

 

kunta, tulee ottaa huomioon eri alueiden erityispiirteet. Näitä ovat muun muassa asukas-

määrä, asukastiheys, liikenneyhteydet sekä kieliolot ja aluejaotuksen vaikutus viranomaisen 

kielilain (423/2003) 6 §:ssä tarkoitettuun kielelliseen asemaan (6 §:n 2 mom.). 

Valtion paikallishallinnon kehittämisen perusteista annetun lain (126/1992) 2 §:n 

mukaan tavoitteena on muun muassa turvata valtion paikalkshallinnon palvelujen riittävä 

ja tasapuolinen saatavuus maan eri osissa. Tämän valtion paikallishallinnon puitelain 

merkitys on eri hallinnonalojen erityislakien muuttamisen myötä vähenemässä. Tämän 

vuoksi ja koko käsiteltävänä olevan lainsäädäntöhankkeen hyväksyttävyyden kannalta 
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Perustelut 

valiokunta pitää välttämättömänä, että säädettävään lakiin otetaan velvoite vastata poliisin 

tehtäviin liittyvien kansalaisten palveluiden tasapuolisesta saatavuudesta ja laadusta maan 

eri osissa. Valiokunta katsoo, että vastuu tästä velvoitteesta kuuluu kaikille poliisihallinnon 

tasoille eli poliisin ylijohdolle, poliisin lääninjohdolle ja paikallispoliisin johdolle. 

Käsiteltävänä olevasta lakiehdotuksesta oma erillinen kysymyksensä on se, että poliittinen 

vastuu luonnollisesti kuuluu viime kädessä maan hallitukselle ja erityisesti 

sisäasiainministerille. 

Hallintovaliokunta katsoo edelleen, että poliisihallinnon tulostavoitteiden lisäksi tulee 

asettaa nimenomaan palvelujen laatua ja saatavuutta koskevat tavoitteet. Kansalaisten 

palvelujen kannalta on merkityksellistä saavuttaa mahdollisimman hyvä tasapaino taajaan 

asuttujen alueiden lukuisten yhtäaikaisten ja pitkien etäisyyksien harvalukui-simpien 

palvelutarpeiden turvaamisen kesken. 

Paikallispoliisin toimialueiden laajentamisella pyritään tehostamaan peruspoliisi-

toimintaan kuuluvia kenttäpartiointia mukaan lukien hälyrystoiminta, rikostutkintaa ja 

lupapalveluja. Samalla sisäiseen hallinnosta — talous-, henkilöstö- ja muu hallinto — sekä 

poHisitoiminnallisista tukitoimista vapautuvia voimavaroja voidaan kohdistaa pe-

ruspoliisitoimintaan. Sanottu ei tarkoita sitä, että johtamistoimintoja voidaan vähentää. 

Päinvastoin johtamistoimintoja tulee vahvistaa nykykaikaisen poUisitoiminnan vaatimusten 

mukaisesti. 

Valiokunta korostaa, että poliisin hälytystoiminnan kehittämisen lähtökohtana tulee 

olla hälytyspalvelujen taottaminen lähellä kansalaista. Kansalaisille on ensiarvoisen tärkeää 

se, että poliisilta saadaan hälytyspalvelut nopeasti ja tehtävät suoritetaan asianmukaisesti. 

Kaikilla poliisilaitoksilla tai yhteistoiminta-alueilla tulee olla valmius ympärivuorokautiseen 

hälytystoimintaan. Lisäksi muut järjestyspolusitoimintaan kuuluvat tehtävät on turvattava 

läheisyysperiaatteella myös harvaan asutulla alueella, mikä edellyttää toiminta-alueiden 

mahdollisesti laajentuessa erityisiä toimenpiteitä harvaan asuttujen alueiden 

turvallisuuspalveluiden järjestämiseksi. Kenttäpartioiden puuttuminen lisää rikollisten 

toimintamahdollisuuksia näillä alueilla. 
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Perustelut 

Rikosmtkinnan osalta valiokunta katsoo, että poliisilaitoksen tai yhteistoiminta-alueen 

tulee kyetä järjestämään ainakin tavanomaisten väkivaltarikosten, omaisuusrikosten, talous- 

ja petosrikosten sekä huumausainerikosten tutkinta. Lähtökohtana tulee olla myös harvaan 

asuilla alueilla tutkintapalveluiden turvaaminen ja paikallistuntemuksen säilyttäminen. 

Valiokunta tähdentää keskusrikospoliisin roolia erityisesti kansainvälisen järjestäytyneen 

rikollisuuden torjunnassa (muun muassa talousrikollisuus, rahanpesu, pankkirikokset, osa 

pörssirikoksista), minkä vuoksi paikallispoliisin rikostutkinnan osaamista ja erikoistumista 

on tarpeen vahvistaa. 

Kansalaisnäkökulmasta on tärkeää lupapalvelujen saatavuus kohtuullisella etäi-

syydellä joko asuin- tai työpaikkakunnalla. Tämän vuoksi on pidettävä yllä riittävää poliisin 

palveluverkostoa ja täydentää sitä muiden viranomaisten kanssa yhteisillä asiakaspalvelua 

tarjoavilla yhteispalvelupisteillä. Lisäksi palvelua tulee tehostaa uusia palvelumuotoja, kuten 

liikkuvia ja sähköisiä palveluja, kehittämällä. 

Lakiehdotuksen perusteella tapahtuvassa paikallispoliisin yhteistoiminnassa ei ole 

kysymys täydellisestä yhteistoiminnasta. Valiokunta katsoo, että pysyväisluonteinen 

yhteistoiminta koskee luontevasti lähinnä hälytys- ja kenttäpartiotoimintaa sekä rikos-

tutkintaa erityisesti harvaan asutuilla alueilla. Yhteistoiminnan järjestelyjen osalta on 

kiinnitettävä huomiota siihen ainakin periaatteessa liittyviin rakenteellisiin kysymyksiin, 

koska yhteistoiminta-alueen päälliköllä ja alueen poliisipäälliköllä on päällekkäistä valtaaja 

vastuuta. 

Hallintovaliokunta korostaa aiemmin lausuttuun viitaten, ettei hallinnollisten rajojen 

muutoksia — muodostamalla useamman kuin yhden kihlakunnan käsittäviä poliisilaitoksia 

— saa toteuttaa siten, että kansalaisten palvelut heikkenevät. Tavoitteena on nimenomaan 

palvelujen tervaaminen. Hallinnollisten rajojen mahdolliset muutokset antavatkin tähän 

mahdollisuudet. Tarkoitus ei myöskään ole keskittää poliisimiehiä toimimaan 

keskuspaikoista, vaan nykyisiä poliisilaitoksia tulee hyödyntää poliisin tehtäviä hoidettaessa. 

Valiokunta viittaa tässäkin yhteydessä säännökseen, joka velvoittaa turvaamaan palvelut. 
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Poliisilaitosten ja kihlakuntien määrä on tällä hetkellä 90. Kihlakuntien määrään 

hallituksen esityksellä ei puututa. Vaikka jokaisessa kihlakunnassa ei olisikaan omaa 

poliisipäällikköä, on kaikissa kihlakunnissa oltava asianmukaiset poliisin palvelut. 

Valiokunta tähdentää myös sitä, ettei ulosoton ja syyttäjätoimen paikallishallinnon 

järjestämisellä ole vaikutusta poliisin hallinnolliseen jaotukseen. Poliisitoimen ratkaisut 

lähtevät sen omista lähtökohdistaan, joihin liittyy olennaisesti kansalaisten palvelujen 

turvaaminen. Ulosotossa ja syyttäjän tehtävissä ei ole samalla tavoin kysymys palvelujen 

tarjoamisen tarpeesta. Myöskin esitutkintaa johtavan poliisin yhteistoiminta syyttäjän 

kanssa voidaan järjestää asianmukaisesti hallinnollisista rajoista riippumatta. 

Tällä hetkellä paikallispoliisin aluejaotuksen, toimipaikkaverkoston ja yhteistoi-

minnan kehittämiseen liittyvä kokonaisselvitys on meneillään valtiosihteeri Kari Salmen 

johdolla. Näin ollen konkreettisia toimenpide-ehdotuksia ei ole valiokunnan käytettävissä. 

Valiokunta edellyttääkin hallituksen huolehtivan siitä, että valiokunnalle annetaan hyvissä 

ajoin ennen poliisilaitoksen muodostamista useammasta kuin yhdestä kihlakunnasta selvitys 

muutoshankkeesta perusteluineen (Valiokunnan 1. lausumaehdo- 

tus) 
 

Poliisihallinnon muun rakenteen kehittäminen 

Syyttäjäntoimen osalta on jo aiemmin luovuttu läänitason organisaatiosta. Nykyisin 

syyttäjät on hallinnollisesti järjestetty kaksiportaisesti valtakunnansyyttäjän virastoon ja 

paikallistasolle. 

Myös ulosoton hallinnossa ollaan siirtymässä kaksiportaiseen hallintomalliin. 

Lääninhallitusten oikeushallinto-osastoille nykyisin kuuluvat tehtävät on tarkoitus siirtää 

uudelle ulosoton keskusvirastolle. Hallintovaliokunta on puoltanut hallituksen esitykseen HE 

83/2006 vp sisältyviä mairnttuja ulosoton hallinnon uudistuksia (HaVL 47/2006 vp). 

Valiokunta katsoo, että myös poliisin osalta on arvioitava poliisin lääninjohdon 

tehtäviä ja asemaa. Mikäli poliisilaitosten määrä vähenee nykyisestä 90:stä olennaisesti — 

tasolle 60—50 poliisilaitosta — on välttämätöntä selvittää, tarvitaanko enää lainkaan 

väliportaantason hallintoa. Käytännössä paikallispoliisi hoitaa tehtävänsä muutoinkin varsin 

itsenäisesti. Poliisin lääriinjohdon rooli keskittyy lährnnä tulosohjaukseen ja määrärahojen 
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jakoon. Nämä tehtävät voivat tulla luontevammin hoidettua kaksiportaisessa 

hallintomallissa (Valiokunnan 2. lausumaehdotus). 

Pienen ja tehokkaan keskusviraston perustamista, joka saa tukipalvelut sisäasiain-

ministeriön yhteisestä palvelukeskuksesta, on vakavasti harkittava myös muiden polii-

sihallinnon keskusvirastotarpeiden näkökulmasta. Tältä osin valiokunta viittaa lisäksi 

jäljempänä lausuttuun. 
Poliisin tekniikkakeskuksen tehtävät 

Poliisin tekniikkakeskuksen tehtävänä on hankkia, ylläpitää ja kehittää poliisin kalustoa, 

välineitä ja varusteita. 

Tarkoitus on, että poliisin tekniikkakeskus voi vastaisuudessa hankkia, ylläpitää ja 

kehittää myös muiden valtion ja kunnan turvallisuusviranomaisten kalustoa, välineitä ja 

varusteita sekä muidenkin valtion ja kunnan viranomaisten turvakalusioa, -välineitä ja -

varusteita. 

Samalla tekniikkakeskukselle ehdotetaan annettavaksi tärkeitä hallinto-ja lupavi-

ranomaistehtäviä. Tehtäviin kuuluisi ratkaista ampuma-aseiden, aseen osien, patruunoiden 

ja erityisen vaarallisten ammusten kaupalliseen toimintaan liittyvät lupa-asiat, asekeräilijän 

hyväksyntää koskevat hakemusasiat ja erityisen vaarallisten ampuma-aseiden 

hankkimislupa-asiat. Poliisin tekniikkakeskuksen ratkaistavaksi kuuluisivat myös asealan 

elinkeinonharjoittamista ja ase-elinkeinon harjoittajan vastuuhenkilön hyväksyntää 

koskevat hakemusasiat sekä ampuma-aseiden kaupallista siirtoa, tuontia, vientiä ja kaut-

takuljetusta koskevat hakemusasiat. Edelleen tekniikkakeskus toimisi Suomessa ampuma-

aseiden ja patruunoiden käyttöturvallisuuden tarkastusta suorittavana tarkastuslaitoksena. 

Lisäksi tekniikkakeskukselle esitetään siirrettäväksi yksityisen turvallisuusalan 

valtakunnallinen valvonta ja ohjaus. Kysymys on vartioimisliiketoiniinnasta, turvasuo-

jaustoiminnasta ja jäqestyksenvalvontatoiminnasta. Tekniikkakeskus myöntäisi ja pe-

ruuttaisi vartioimisliikeluvat sekä hyväksyisi vartioimisliikkeiden vastaavat hoitajat. Se myös 

kehittäisi vartioimisliikkeisiin ja järjestyksenvalvontaan kojyttfctuvaa käytännön 

valvontatoimintaa poliisilaitosten kanssa. 

Hallintovaliokunta toteaa, että poliisin tekniikkakeskus on sisäasiainministeriön 

poliisiosaston alainen tukipalveluyksikkö, joka toimii nettobudjetoituna tilivirastona ja jonka 
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suoritteet on hinnoiteltu liiketaloudellisin perustein. Tekniikkakeskuksen keskeisiä 

asiakkaita ovat poliisi, hätäkeskuslaitos ja muut turvallisuualan viranomaiset. Yksityiselle 

sektorille suuntautunut myynti on toistaiseksi jäänyt vähäiseksi. Poliisin tekniikkakeskus 

toimii alan yksityisiin yrityksiin nähden hankintojen kilpailuttajana ja toteuttajana sekä 

jossakin määrin myös kilpailijana maahantuonnissa ja lopputuotemark-kinoilla. 

Poliisin tekniikkakeskukselle annettavaksi esitettyjen viranomaistehtävien osalta 

hallintovaliokunta katsoo saamansa selvityksen perusteella, että suunnitellut viran-

omaistehtävät ovat omiaan vaarantamaan Poliisin tekniikkakeskuksen toiminnan uskot-

tavuuden poliisin ja muiden turvallisuusviranomaisten hankintojen tasapuolisena ja syr-

jimättömänä kilpailuttajana ja toteuttajana, jos sillä samalla on kilpailutukseen osallistuviin 

elinkeinonharjoittajiin kohdistuvia lupa-, valvonta- tai tarkastustehtäviä. Nämä ongelmat 

eivät poistu, vaikka viranomaistehtävät ja niitä koskeva päätöksenteko pyrit-täisiinkin 

eriyttämään poliisin tekniikkakeskuksen markkinaehtoisesta toiminnasta. 

Mainitut muutosehdotukset vaarantavat myös tekniikkakeskuksen organisaation 

tulevan kehittämisen. Keskuksen liikelaitostaminen voi kilpailunäkökohtien johdosta lulla 

ajankohtaiseksi, ios sen mvvnti noliisihallinnon ulkoDUolisille markkinoille laaien-tuu 

merkittävästi. 

Edellä lausutun perusteella hallintovaliokunta ehdottaa viranomaistehtäviä koskevien 

ehdotusten poistamista lakiehdotuksista. Samalla valiokunta kiinnittää sisäasiainministeriön 

huomiota vastaisen varalta siihen, että tämän tyyppiset organisatoniset muutosehdotukset 

tehdään harkitusti ja asianmukaisesti perustellen. Valiokunta viittaa myös edellä 

lääninhallitusten osalta edellä lausuttuun koskien pcliismallinnon uuden mahdollisen 

keskusviraston perustamista. Valiokunnan arvion mukaan tiettyjen viranomaistehtävien 

säilyttäminen poliisin osalta voi olla vaihtoehtoisesti asioiden luonteen ja merkityksen vuoksi 

perustellusti poliisin ylijohdossa ministeriötasolla, kun Suomessa ei ole erillista yleistä poliisin 

keskusvirastoa, poliisihallitusta. Poliisin ylijohdon polusimiehilla on nykyisin jopa 

suoranaista toiminnallista käskyvaltaa alaiseensa organisaatioon. Esillä olevan 

asiakokonaisuuden merkitystä kuvaa esimerkiksi se, että yksityisen turvallisuusalan 

yritysten liikevaihto on yli miljardia euroa ja alan yritykset työllistävät yli 15.000 henkilöä. 
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Tehtävään määrääminen 

Hallituksen esityksessä ehdotetaan poliisin ylimmän johdon osalta siirryttäväksi järjes-

telmään, jossa virkaan nimittäminen ja tehtävään määrääminen erotettaisiin toisistaan. 

Järjestely koskisi sisäasiainministeriön yhteensä kolmen poliisijohtajan (lainsäädäntö-

asioiden, kansainvälisten asioiden ja poliisitoiminta-asioiden poliisijohtajat), keskusri-

kospoliisin, suojelupoliisin ja liikkuvan poliisin päälliköiden sekä Helsingin poliisilaitoksen 

päällikön ja viiden läänin poliisijohtajan virkaa. 

Jonkin edellä mainitun viran tultua avoimeksi, nimittäminen tapahtuisi poliisineu-

voksen virkaan sisäasiainministeriön päätöksellä. Ministeriö voisi sitten määrätä tällaisia 

virkoja hoitavat henkilöt eri tehtäviin. Periaatteessa esimerkiksi liikkuvan poliisin päällikkö 

voitaisiin määrätä hoitamaan keskusrikospoliisin tai suojelupoliisin päällikön tehtäviä, joilla 

on muun muassa erityisiä pakkokeinovaltuuksia. Lakiehdotuksen tarkoittamien 

poliisimiesten tehtävät ovat muutenkin luonteeltaan varsin erilaisia. Niiden nykyiset 

kelpoisuusvaatimukset poikkeavat myös toisistaan. Oman kokonaisuutensa muodostavat 

läänitason tehtävät. Muutoinkin yhteiskunnalla on yleisempää intressiä sen suhteen, kuka 

tulee nimitetyksi keskeisiin poliisin virkoihin. Tämä seikka ei voi luontevasti jäädä 

ikäänkuin sisäpiirin asiaksi. 

Omaan kysymykseensä, johon perustuslakivaliokunta ei ole ottanut lausunnossaan 

kantaa, muodostavat perustuslain virkaylennysperusteet. Tehtävää täytettäessä ei enää 

noudatettaisi haku- tai ilmoittautumismenettelyä eikä siihen myöskään liittyisi hakijoiden tai 

ilmoittautuneiden keskinäistä vertailua perustuslain 125 §:n 2 momentissa säädettyjen 

nimitysperusteiden — taito, kykyjä koeteltu kansalaiskunto — perusteella. 

Hallituksen esityksessä ei ole myöskään perusteltu muutoshanketta kuin viittaamalla ai-

noastaan eduskunnan käsiteltävänä olevaan valtion ylimmän virkamiesjohdon niin sa-

nottuun virkapankkilainsäädäntöön, joka on parhaillaan perustuslakivaliokunnan käsi-

teltävänä lausunnon antamista varten (HE 245/2006 vp). 

Hallintovaliokunta ehdottaa virkamiehen tehtävään määräämistä koskevien sään-

nösten poistamista lakiehdotuksesta ottaen huomioon erityisesti ylimmän poliisijohdon 

tehtävien luonne ja sen, että tehtävät edellyttävät keskenään erilaista pätevyyttä sekä sen 
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että yleinen yhteiskunnallinen intressi edellyttää normaalia hakumenettelyä poliisin kor-

keimpiin virkoihin. 
 

Poliisikoulutuksesta 

Valiokunta pitää perusteltuna Poliisiammattikorkeakoulun ja Poliisikoulun yhdistämistä 

yhdeksi uudeksi oppilaitoskokonaisuudeksi, jossa annetaan poliisiakin ammattikor-

keakoulutusta, poliisin jatko-ja täydennyskoulutusta sekä poliisin peruskoulutusta. Va-

liokunta puoltaa uuden oppilaitoksen muodostamista ammattikorkeakouluksi poliisihal-

linnon erityisoppilaitoksena. Poliisin koulutuksen korkean tason ylläpitämiseksi tämä on 

perusteltua ottaen samalla huomioon poliisikoulutuksen vaativuus. Tarkoitus on saadun 

selvityksen mukaan pitemmällä tähtäimellä nostaa myös poliisin peruskoulutus am-

mattikorkeakoulutustasolle. Muutoinkin maassamme on yleisiä ammattikorkeakouluja, 

joissa annetaan myös muuta kuin ammattikorkeakouluopetusta. 

Yksityiskohtaiset perustelut 1. 

Laki poliisin hallinnosta 

1 §. Poliisihallinto ja poliisiyksiköt. Poliisiammattikorkeakoulu ja Poliisikoulu ehdotetaan 

yhdistettäväksi yhdeksi uudeksi oppilaitokseksi. Hallituksen esitykseen 1 §:n 3 momentissa 

oppilaitoksen nimeksi ehdotetaan Poliisialan koulutus- ja kehittämiskeskus. 

Hallintovaliokunta ehdottaa uuden oppilaitoksen nimeksi Poliisiammattikorkea-koulu. 

4 §. Poliisin ylijohto. Poliisin ylijohdossa ovat maamme ylimpiin kuuluvat poliisin toi-

mivaltuudet omaavat poliisimiehet, ylimpänä poliisiylijohtaja. Lakiehdotuksen 4 §:n 2 

momentin mukaan poliisin ylijohdon tehtävänä on muun muassa johtaa poliisitoimintaa 

koko maassa. Valiokunta tähdentää nykyaikaisen johtamisen merkitystä kaikissa tilanteissa, 

myös organisaation kehittämistoimenpiteissä. Johtamisessa on tärkeää luoda edellytyksen 

alaiselle hallinnolle hoitaa tehtävänsä asianmukaisesti. 

Poliisin palvelut ovat kansalaisille tärkeitä palveluita. Tämän vuoksi poliisin ylimmän 

johdon tulee myös omalta osaltaan vastata niiden saatavuudesta ja laadusta. Valiokunta 
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ehdottaa sanotun sisältöisen lisäyksen tekemistä 4 §:n 2 momentin uuteen 2 kohtaan, jolloin 

hallituksen esityksen 2 momentin 2 ja 3 kohta siirtyvät 3 ja 4 kohdaksi. 

5 §. Poliisin lääninjohto. Poliisin ylijohdolle valiokunnan asettamaa velvoitetta vastaavasti 

hallintovaliokunta ehdottaa 5 §:n 2 momenttiin uutta 2 kohtaa, jonka mukaan poliisin 

lääninjohdon tehtävänä on vastata poliisin tehtäviin liittyvien kansalaisten palvelujen 

tasapuolisesta saatavuudesta ja laadusta läänin alueella. 

Pykälän 2 momentin 3 kohdassa säädetään lääninjohdon tehtäväksi hyväksyä asi-

anomaisten yksiköiden kanssa neuvoteltuaan alaistensa yksiköiden tulostavoitteet sisä-

asiainministeriön lääninjohdolle asettamien tulostavoitteiden ja toimmtalinjojen perusteella. 

Hallintovaliokunta ehdottaa, että 5 §:n 2 momentin 3 kohdassa säädetään myös velvoitteesta 

asettaa palvelujen tasapuolista saatavuutta ja laatua koskevat tavoitteet. 

6 §. Paikallispoliisi. Paikallinen poliisitoimi järjestetään pykälän 1 momentin mukaan 

siten, että kihlakunnan poliisilaitoksen toimialueena on yksi tai useampi kihlakunta. 

Hallintovaliokunta ehdottaa yleisperusteluissa lausuttuun viitaten, että momentissa ase-

tetaan myös Idhlakunnan poliisilaitokselle vastuu poliisin tehtäviin liittyvien kansalaisten 

palvelujen tasapuolisesta saatavuudesta ja laadusta. Tämä luonnollisesti koskee po-

liisilaitoksen toimialuetta. 

Lakiehdotuksen tarkoituksena on turvata henkilöstön asema mahdollisessa muu-

tosprosessissa. Tämän vuoksi valiokunta ehdottaa lakiehdotuksen 6 §:n 3 momentin lop-

puun lisättävän täsmennyksen, jonka mukaan lakkautettavan poliisipäällikön viranhaltija 

"sijoitetaan uudelleen ammattitaitoansa ja kykyänsä vastaaviin tehtäviin". Näin säädettävä 

laki vastaa samaa periaatetta kuin ulosoton hallinnon uudistamisessakin on tarkoitus 

noudattaa (HE 83/2006 vp). 

12 §. Poliisiammattikorkeakoulu. Valiokunta ehdottaa edellä 1 §:n 3 momenttiin viitaten 

12 §:ssä säädettäväksi poliisialan koulutus- ja kehittämiskeskuksen sijasta polii-

siammattikorkeakoulusta. Muutoinkin valiokunta ehdottaa pykälän kirjoittamisasun tar-

kistamista teknisesti sisältöä muuttamatta. 
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13 §. Poliisin tekniikkakeskus. Pykälän 3 momentin mukaan Poliisin tekniikkakeskus 

hoitaa myös sille ampuma-aselaissa (1/1998), yksityisistä turvallisuuspalveluista anne- 

lussa laissa \LOU IAIXU.) ja jaijcsiy&.scuvaivujisui annetussa laissa (p jouyyy)  erikseen 

säädetyt tehtävät. 

Yleisperusteluissaan lausuttuun viitaten valiokunta ehdottaa hallituksen esityksen 3 

momentin poistamista lakiehdotuksesta, jolloin hallituksen esityksen 4 momentti siirtyy 

pykälän 3 momentiksi. 

15 b §. Virkamiehen tehtävään määrääminen. Yleisperusteluissa lausuttuun viitaten 

valiokunta ehdottaa 15 b §:n poistamista lakiehdotuksesta. 

15 c §. Muutoksenhaku, Lakiehdotuksen 15 c § sisältää muutoksenhaunkiellon koskien 15 b 

§:ssä tarkoitettua tehtävään määräämistä. Tämän vuoksi valiokunta ehdottaa myös 15 c §:n 

poistamista lakiehdotuksesta. 

Voimaantulosäännös. Voimaanralosäännöksen 3 momentti koskee sisäasiainministeriön 

poliisiosaston arpajais- ja asehallintoyksikön asehallinnon sekä turvallisuusalan val-

vontayksikön henkilöstön siirtymistä ja virkojen siirtämistä Poliisin tekniikkakeskukseen. 

Koska valiokunta on ehdottanut lakiehdotuksen 13 §:n 2 momentin poistamista, on myös 

voimaantulosäännöksen 3 momentti poistettava. 

Hallituksen esityksessä voimaantulosäännöksen 4 momenttiin valiokunta ehdottaa 

tehtäväksi muutokset, jotka johtuvat siitä, että poliisialan koulutus- ja kehittämiskeskuksen 

sijasta valiokunta ehdottaa perustettavan uuden oppilaitoksen nimeksi poliisiam-

mattikorkeakoulu. 

Hallintovaliokunta ehdottaa voimaantulosäännöksen 5 momentin muuttamista 

hallituksen esityksen voimaantulosäännöksen 4 momentin kohdalla mainituista syistä. 
 
 
2. Ampuma-aselaki 

Yleisperusteluista ilmenee, ettei valiokunta voi puoltaa asehallinnon viranomaistehtävien 

siirtämistä poliisin tekniikkakeskukselle. Tämän johdosta valiokunta ehdottaa 2. la-

kiehdotuksen hylkäämistä. 
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3. Laki yksityisistä turvallisuuspalveluista 

Yleisperusteluista ilmenee myös, ettei valiokunta voi puoltaa yksityisen turvallisuusalan 

viranomaistehtävien siirtämistä poliisin tekniikkakeskukselle. Tämän vuoksi valiokunta 

ehdottaa 3—7 §:n 15 §:n, 20 §:n 2 momentin, 21—23 §:n, 42 §:n, 43 §:n, 45—47 §:n, 49 §:n, 

51 §:n, 52 §:nja60 §:n sekä voimaantulosäännöksen 3 momentin poistamista 

lakiehdotuksesta. 

4. Laki järjestyksenvalvojista 

7 §. Henkilön poistaminen, kiinni ottaminen ja säilössäpito. Sisäasiainministeriön ase-

tuksella voidaan lakiehdotuksen 7 §:n 3 momentin nojalla antaa tarkempia säännöksiä 

järjestyksenvalvojan kiinni ottaman henkilön säilössäpidosta. Perustuslakivaliokunnan 

lausunnon mukaan asetuksenantovaltuus näyttää ongelmalliselta perustuslain 7 §:n 3 

momenttiin sisältyvän sen säännöksen kannalta, jonka mukaan vapautensa menettäneen 

oikeudet turvataan lailla. Järjestyksenvalvojista annetun lain 7 §:ää on kuitenkin vastikään 

täydennetty perustuslaista johtuvat vaatimukset täyttävillä säännöksillä (EV 94/2006 vp, 

PeVL 21/2006 vp). Uudessa sääntelykokonaisuudessa nyt ehdotettu valtuus rajautuu 

asianmukaisella tavalla tarkoittamaan lakia tarkempien säännösten antamista. Valtuus 

kuitenkin on selvyyden vuoksi perustuslakivaliokunnan lausunnon mukaan syytä sijoittaa 

lain täydennetyn 7 §:n viimeiseksi momentiksi. 

Perustuslakivaliokunnan lausunnon johdosta hallintovaliokunta ehdottaa 7 §:ään 

lisättäväksi uuden 7 momentin seuraavasti: "kiinni otetun säilössäpidosta säädetään tar-

kemmin sisäasiainministeriön asetuksella." 

Lisäksi mainitun muutoksen johdosta lakiehdotuksen 3 momentista on tarpeen 

poistaa maininta asetuksenantovaltuudesta. 

9 a §. Koiran mukana pitäminen. Hallintovaliokunta on hallituksen esityksen HE 265/2004 

vp pohjalta hyväksynyt lakiehdotuksen järjestyksenvalvojista annetun lain muuttamiseksi 

(HaVM 22/2006 vp). Koiran mukana pitämistä koskevat säännökset on sanotussa 
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Perustelut 

lakiehdotuksessa sisällytetty 11 §:ään, minkä vuoksi käsiteltävänä olevasta lakiehdotuksesta 

on poistettava 9 a §. 

10 §. Järjestyksenvalvojaksi hyväksyminen. Hallintovaliokunnan mietinnössä HaVM 

22/2006 vp järjestyksenvalvojaksi hyväksymistä koskevat säännökset ovat lakiehdotuk- 

sen 12 §:ssä, minkä vuoksi myös 10 § tulee poistaa käsiteltävänä olevasta lakiehdotuksesta. 
 
 
5. Laki poliisikoulutuksesta 

Hallituksen esityksen 5. lakiehdotus sisältää voimassa olevaan lakiin tekniset muutokset, 

jotka johtuvat siitä, että uuden oppilaitoskokonaisuuden nimi olisi poliisialan koulutus- ja 

kehittämiskeskus. Hallintovaliokunta on päätynyt siihen, että yhdistettävän po-

liisiammattikorkeakoulun ja poliisikoulun nimeksi tulee Poliisiammattikorkeakoulu. 

Mietintö sisältää tästä johtuvat muutokset lakiehdotukseen. 

14 §. Koulutuksesta erottaminen. Opiskelija voidaan 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. Perustuslakivaliokunta on aiemmin katsonut vastaavan 

sääntelyn vaikuttavan kohtuuttoman ankaralta, koska opiskelija voi säännöksen 

sananmuodon mukaan menettä opiskeluoikeutensa vähäisenkin väärän tai harhaan-

johtavan tiedon perusteella. Valiokunta piti aiemmassa tapauksessa tarpeellisena sääntelyn 

täsmentämistä oikeasuhtaisuuden vaatimuksia paremmin vastaavaksi (PeVL 12/2005 vp). 

Samoista syistä perustuslakivaliokunta katsoo olevan tarpeen täsmentää nyt esillä olevaa 

lainkohtaa. 

Hallintovaliokunta ehdottaa lakiehdotuksen 14 §:n 1 momentin 1 kohdan kirjoitt-

maista Pelastusopistosta annetun lain 28 §:n 1 momentin 1 kohtaa vastaavasti. Valiokunnan 

ehdottaman sanamuodon mukaan Poliisiammattikorkeakoulu voi erottaa opiskelijan 

koulutuksesta, jos tämä on antanut koulutukseen pyrkiessään sellaisen väärän tai 

harhaanjohtavan tiedon taikka salannut sellaisen itseään koskevan seikan, joka olisi estänyt 

hänen valintansa opiskelijaksi. 
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Säätämisjärjestys 

Perastuslakivaliokunnan lausunnosta ilmenee, että lakiehdotukset voidaan käsitellä ta-

vallisen lain säätämisjärjestyksessä. 
 

Päätösehdotus 
 
Edellä esitetyn perusteella hallintovaliokunta ehdottaa, 

 

että 2. lakiehdotus hylätään, 

että 1. ja 3.—5. lakiehdotus hyväksytään muu-

tettuina (Valiokunnan muutosehdotukset), 

että hyväksytään kaksi lausumaa (Valiokunnan 

lausumaehdotukset). 
 
 
 
Valiokunnan muutosehdotukset 
 
 
 

1. 
Laki 

poliisin hallinnosta annetun lain muuttamisesta 
 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 

muutetaan poliisin hallinnosta 14 päivänä helmikuuta 1992 annetun lain (110/1992) 1 

§:n2ja3momentti,4—6j a8 § , 9 §:n3momentti,lailla69/2005kumotun 12 §:n edellä oleva 

väliotsikkoja 13 §, 
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sellaisina kuin niistä ovat 1 §:n 2 ja 3 momentti laissa 679/2002,4 § osaksi laeissa 778 

ja 779/1997, 5 § osaksi viimeksi mainitussa laissa, 6 § laissa 156/1996 ja mainitussa laissa 

679/2002,8 § osaksi mainituissa laeissa 156/1996,778/1997 ja 679/2002 sekä kumotun 12 §:n 

edellä oleva väliotsikkoja 13 § mainitussa laissa 778/1997, sekä 

lisätään lakiin siitä mainitulla lailla 69/2005 kumotun 12 §:n tilalle uusi 12 (pois t ) 

seuraavasti: 
 

1 §  
 

Poliisihallinto ja poliisiyksiköt 
 
 

(2 mom. kuten HE) 

Sisäasiainministeriön alaisia valtakunnallisia yksikköjä ovat keskusrikospoliisi, 

suojelupoliisi ja liikkuva poliisi. Ministeriön alaisena toimii Poliisiammattikorkeakou-lu, 

Poliisin tekniikkakeskus ja Poliisin tietohallintokeskus sekä paikallishallintoviranomaisena 

Helsingin kihlakunnan poliisilaitos. 
 
 
 

4 §  
 

Poliisin ylijohto 
 

f 1 mnm   Viiton ITR\ 

Poliisin ylijohdon tehtävänä on: (2 

mom. 1 kohta kuten HE) 

2) vastata poliisin tehtäviin liittyvien kansalaisten palvelujen tasapuolisesta saa-

tavuudesta ja laadusta maan eri osissa; (uusi 2 mom. 2 kohta) (2 mom. 3 ja 4 kohta kuten 

HE:n 2 mom. 2 ja 3 kohta) 
 
 

5 §  
 

Poliisin lääninjohto 
 

(1 mom. kuten HE) 
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Poliisin lääninjohdon tehtävänä on: 

(2 mom. 1 kohta kuten HE) 

2) vastata poliisin tehtäviin liittyvien kansalaisten palvelujen tasapuolisesta saa-

tavuudesta ja laadusta läänin alueella; (uusi 2 mom. 2 kohta) 

3) hyväksyä asianomaisten yksiköiden kanssa neuvoteltuaan alaistensa yksiköiden 

tulostavoitteet sekä poliisin palvelujen tasapuolista saatavuutta ja laatua koskevat 

tavoitteet sisäasiainministeriön lääninjohdolle asettamien tulostavoitteiden sekä palvelujen 

tasapuolista saatavuutta ja laatua koskevien tavoitteiden ja toimintalinjojen perusteella 

sekä päättää yksiköille osoitettavista määrärahoista sisäasiainministeriön lääninjohdolle 

osoittaman määrärahan puitteissa; (2 mom. 3 kohta HE:n 2 mom. 2 kohta) 

(2 mom. 4 ja 5 kohta kuten HE:n 2 mom. 3 ja 4 kohta) 
 
 

6 §  
 

Paikallispoliisi 

Paikallinen poliisitoimi järjestetään kMaJamnittain siten, että kihlakunnan polii-

silaitoksen toimialueena on yksi tai useampi kihlakunta. Kihlakunnan poliisilaitos vastaa 

myös poliisin tehtäviin liittyviin kansalaisten palvelujen tasapuolisesta saatavuudesta ja 

laadusta toimialueellaan. Valtioneuvoston asetuksella säädetään kihlakunnan 

poliisilaitoksista, joiden toimialueena on useampi kihlakunta. Kihlakunnan poliisilaitoksella 

voi olla palvelutoimistoja. Sisäasiainministeriö päättää kihlakunnan poliisilaitoksen sekä sen 

palvelutoimistojen sijaintipaikoista. 

Muodostettaessa kihlakunnan poliisilaitos, jonka toimialueena on useampi kihla-

kunta, tulee ottaa huomioon eri alueiden erityispiirteet, kuten asukasmäärä, asukastiheys, 

laajuus, liikenneyhteydet sekä kieliolot ja aluejaotuksen vaikutus viranomaisen kielilain 

(423/2003) 6 §:ssä tarkoitettuun kielelliseen asemaan. Poliisilaitoksen muodostamisen 
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yhteydessä lakkautettavien poliisilaitosten henkilöstö siirtyy ja virat siirretään 

perustettavaan kihlakunnan poliisilaitokseen. Viran siirtämiseen ei tarvita virkamiehen 

suostumusta. Lakkaavien kihlakunnan poliisilaitosten poliisipäällikön virat lakkautetaan ja 

perustetaan uusi kihlakunnan poliisilaitoksen polnsipäällikön virka. Täytettäessä edellä 

mainittua kiMakunnan poliisilaitoksen poliisipäällikön virkaa ensi kertaa virka saadaan 

täyttää sitä haettavaksi julistamatta. Lakkautettavan poliisipäällikön viran haltija 

sijoitetaan uudelleen ammattitaitoansa ja kykyänsä vastaaviin tehtäviin. (3 mom. kuten 

HE) 
 
 

8 §  

(Kuten HE) 
 

9 §  

(Kuten 

HE) 
 

Poliisiammattikorkeakoulu 
 

12 § 
 

Poliisiammattikorkeakoulu 

Poliisiammattikorkeakoulussa annetaan poliisialan ammattikorkeakoulutusta, 

poliisin jatko- ja täydennyskoulutusta sekä poliisin peruskoulutusta. Poliisiammattikor-

keakoulusta sekä poliisikoulutuksesta säädetään tarkemmin poliisikoulutuksesta annetussa 

laissa (68/2005). 
 

13 § 
 

Poliisin tekniikkakeskus 

(1 ja 2 mom. kuten HE) (3 

mom. Poist.) 


