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Päätösehdotus HaVM/2006 vp — HE 72/2006 
vp 

3. 

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

15 b§  

(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 tarkoitettuiin uuteen Poliisiammattikorkeakouluun. Vi-

ran siirtämiseen ei tarvita virkamielien suostumusta. Uuteen Poliisiammattikorkeakou-

luun perustettavat virat voidaan ensimmäisellä kerralla täyttää niitä haettavaksi julista-

matta, jos virkaan nimitetään Polusiammattikorkeakoulun 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.) 

Laki 
yksityisistä turvallisuuspalveluista annetun lain muuttamisesta 

 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
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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.) 
 

21—23 

§ 

(Poist.) 
 

24, 25, 29,31, 33 § 

(Kuten HE) 
 

42, 43,45—47, 49,51,52, 60 § 

(Poist.) 
 
 

Voimaantulosäännös 

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

 
 
 
 

4. 
Laki 

järjestyksenvalvojista annetun lain muuttamisesta 
 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
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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 a ja 10 

§ (Poist.) 

Voimaantulosäännö

s (Kuten HE) 
 
 
 
 

5. 
Laki 

poliisikoulutuksesta annetun lain muuttamisesta 
 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 

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

1 §:n 2 momentti, 2 §, 3 §:n otsikko sekä 1 ja 2 momentti, 4 §:n 2 momentti, 5 §:n otsik-

ko ja 2 momentti, 6 §:n 1 ja 3 momentti, 7, 8,10—12 §, 13 §:n 1 ja 2 momentti, 14 §:n 1 
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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 jatkotutkinnoista, oppi-

laitoksessa annettavasta täydennyskoulutuksesta sekä poliisialaan liittyvästä tutkimusja 

kehittämistoiminnasta. Poliisiammattikorkeakoulu järjestää edellä mainittuihin tut-

kintoihin liittyvää koulutusta, ammatillisia erikoistumisopintoja, laadun kehittämiseen 

liittyvää koulutusta sekä muuta turvallisuusalan koulutusta. 

Poliisiammattikorkeakoulussa suoritettava poliisipäällystötutkinto 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 
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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) 
5 §  

 

Poliisiammattikorkeakoulun opiskelija 
 
 
 

(2 mom. kuten HE) 
 
 

6 §  

Opiskelijaksi ottaminen poliisin perustutkintokoulutukseen 

Poliisiammattikorkeakoulu valitsee opiskelijat poliisin perastutkintokoulutuk- 

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 terve-

ydenhuollon ammattihenkilön ja laboratoriohenkilökunnan tekemään päihdetestiin ennen 
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perustutkintokoulutukseen hyväksymistä. Poliisin perustutkintoa suorittava on vel-

vollinen 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. 

Tätä tietoa saavat Poliisiammattikorkeakoulussa käsitellä vain ne henkilöt, jotka val-

mistelevat taikka tekevät päätöksen oppilasvalinnasta taikka perustutkintokoulutuksesta 

erottamisesta. Poliisiammattikorkeakoulun on säilytettävä terveydentilatiedot erillään 

muista keräämistään henkilötiedoista. 
 
 

8 §  
 

Opiskelijaksi ottaminen muuhun tutkintokoulutukseen 

Poliisiammattikorkeakoulu valitsee poliisin jatkotutkintojen opiskelijat poliisin 

ylijohdon vahvistamien valintaperusteiden mukaisesti sekä opiskelijat vastuullaan ole-

vaan poliisihallinnon ulkopuoliseen turvallisuusalan koulutukseen. 

(2 mom. kuten HE) 

10 § 

Opiskeluaik

a 

Poliisiammattikorkeakoulun opiskelijan tulee suorittaa tutkintokoulutuksen opinnot 

opetussuunnitelmassa määritellyssä enimmäisajassa voimassa olevan opetussuunni-

telman mukaisesti. 
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Poliisiammattikorkeakoulu voi opiskelijan pyynnöstä siirtää tämän opiskeluoi-

keutta 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 erityi-

sestä syystä myönnä hänelle lisäaikaa opintojen loppuun saattamiseen. 
 

12 § 
 

Opiskelun keskeyttäminen 

Poliisiammattikorkeakoulu voi keskeyttää opiskelijan hakemuksesta tämän opis-

kelun enintään kahden vuoden määräajaksi. Koulutus- ja kehittämiskeskus voi omasta 

aloitteestaan keskeyttää opiskelijan opiskelun kerrallaan enintään yhden vuoden määrä-

ajaksi pitkäaikaisen sairauden vuoksi tai jos opiskelija ei kykene suorittamaan opintojaan 

hyväksytysti opetussuunnitelman mukaisesti taikka opiskelijaan kohdistuvan rikoksen 

esitutkinnan 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) 
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3) on rikkonut Poliisiammattikorkeakoulun järjestyssääatöä. 

Edellä 1 momentin 2 ja 3 kohdassa tarkoitetussa tapauksessa Poliisiammattikor-

keakoulu voi antaa kirjallisen varoituksen sijaan suullisen huomautuksen, jos sen katso-

taan teon moitittavuus huomioon ottaen olevan riittävä seuraamus. 
 
 
 

14 § 
 

Koulutuksesta erottaminen 

Poliisiammattikorkeakoulu voi erottaa Poliisiammattikorkeakoulun opiskelijan 

koulutuksesta, jos tämä: 

1) on antanut koulutukseen pyrkiessään sellaisen väärän tai harhaanjohtavan tie-

don 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 Poliisiammatti-

korkeakoulu tai hallinto-oikeus toisin määrää. Jos koulutuksesta erottamista koskeva 

päätös kumotaan, Poliisiammattikorkeakoulu päättää opiskelijan siihen mennessä suo-

rittamien opintojen hyväksiluettavuudesta myöhemmin vastaavien opintojen yhteydessä. 
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 
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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 valtakunnallisen poliisitoiminnalli-sen 

erityistilanteen hoitamiseksi on tarpeen, poliisin ylijohto voi määrätä Poliisiammat-

tikorkeakoulussa opiskelevia poliisimiehiä, jotka ovat saaneet riittävän peruskoulutuk-

sen, suorittamaan myös muita kuin koulutukseen liittyviä poliisille kuuluvia tehtäviä. 

Poliisikokelaan ja muun Poliisiammattikorkeakoulussa opiskelevan poliisimiehen 

poliisivaltuuksista on 1 ja 2 momentissa tarkoitettua tehtävää suoritettaessa voimassa, 

mitä 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) 

Poliisiammattikorkeakoulu voi määrätä poliisin perustutkintoa opiskelevan suorit-

tamaan koulutuksen aikana päivystystehtäviä ja muita vastaavia opintoihin 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-
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velvollisuus. Vaitiolovelvollisuuden piiriin kuuluvaa tietoa ei saa paljastaa senkään jäl-

keen, 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-

säasiainministeriön asetuksella. Sisä^iainministeriön 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. 

20 § 

Muutoksenhaku 

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 kehittämiskeskuksen 

hallitukselta 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 

Opintosuoritusten arviointiin ja aikaisempien taikka muualla suoritettujen opinto-

jen hyväksilukemista koskevaan päätökseen tyytymätön opiskelija voi vaatia siihen oi-

kaisua Poliisiammattikorkeakoululta 14 päivän kuluessa siitä, kun opiskelijalla on ollut 

mahdollisuus saada arvioinnin tulokset ja arviointiperusteiden soveltaminen omalta 
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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 käyttäytymisestä Poliisiammattikorkeakoulussa, sen 

alueella, asuntolassa sekä suoritettaessa koulutukseen liittyviä tehtäviä ja harjoituksia; 

(2 ja 3 kohta kuten HE) 

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 tutustumiskäyntejä 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-
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muodoista, opetuksen ja harjoittelun 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. 
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 neu-

vottelukunnista ja ohjesäännöstä. 
 

Voimaantulosäännö

s (Kuten HE) 
 
 
 
 
 

Valiokunnan lausumaehdotukset 

1. Eduskunta edellyttää hallituksen huolehtivan 

siitä, että hyvissä ajoin ennen poliisilaitoksen 

toimialueen muodostamista useammasta kuin 

yhdestä kihlakunnasta annetaan hallintovalio-

kunnalle selvitys muutoshankkeesta perustelui-

neen. 
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2. Eduskunta edellyttää hallituksen käynnistävän 

selvityksen poliisihallinnon muodostamiseksi 

kaksiportaiseksi, mikäli kihlakunnan poliisilai-

tosten toimialueiden määrä vähenee olennaisesti. 

 
PM 23.11.2006/OL 

 
HE 72/2006 vp laiksi poliisin hallinnosta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi 
siihen liittyviksi laeiksi 
 
Sihteerin täydennyksiä mietintöluonnokseen: 
 
Uusi 11 a kappale: 
Kielilaissa turvataan perustuslaissa säädetty jokaisen oikeus käyttää tuomioistuimessa ja muussa 
viranomaisessa omaa kansalliskieltään, suomea tai ruotsia. Valiokunta painottaa hallituksen 
esityksen perusteluihin sisältyvää vaatimusta, jonka mukaan jatkossakin tulee olla ruotsia 
työkielenään käyttäviä poliisilaitoksia. 
 
Uusi 11 b kappale: 
Kielilain 8 §:stä ilmenee, että saamen kielen käyttämisestä viranomaisessa ja julkiselle vallalle 
kuuluvaa tehtävää muutoinkin hoidettaessa säädetään erikseen. Saamen kielilain (1086/2003) 11 §:n 
perusteella saamelaisten oikeudet käyttää myös kihlakunnan viranomaisissa saamen kieltä suullisesti 
ja kirjallisesti sekä saada toimituskirjansa saamenkielellä riippuvat siitä, sijaitsevatko viranomaisen 
virastot saamelaisten kotiseutualueella vai ei. Valiokunta tähdentää, että poliisihallinnon 
kehittämistoimenpiteiden yhteydessä tulee myöskin saamelaisten kielellinen asema turvata. 
 
Kappale 13: 
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   y asuttujen alueiden 
lukuisten^vhtäaikaisten ja pitkien etäisyyksien harvalukuisfinpien ^ palvelutarpeiden turvaamiseaT 
lieokaij. Palvelujen saatavuuteen ja laatuun kuuluu y olennaisesti myös palvelujen takaaminen 
lähellä kansalaista molemmilla kansallisilla kielillä paikallisten kieliolojen mukaan samoin kuin 
saamen kielellä saamelaisten kotiseutualueella. 
 
Kappale 14: 
Paikallispoliisin toimialueiden laajentamisella pyritään tehostamaan peruspoliisi-toimintaan kuuluvia 
kenttäpartiointia mukaan lukien hälytystoiminta, rikostutkintaa ja lupapalveluja. Samalla sisäisestä 
hallinnosta — talous-, henkilöstö- ja muu hallinto — sekä poliisitoiminnallisista tukitoimista 
vapautuvia voimavaroja voidaan kohdistaa pe-ruspoliisitoimintaan. Vaikka poliisipäälliköiden määrä 
tulee jatkossa vähenemään, tämä ei tarkoita johtamifarpeen vähenemistä Päinvastoin johtamista 
tulee vahvistaa nykyaikaisen poliisitoiminnan vaatimusten mukaisesti. 



 

 

 
Kappale 15: 
Valiokunta korostaa, että poliisin hälyrystoiminnan 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 järjestyspoliisitoimintaan kuuluvat tehtävät on turvattava 
läheisyysperiaatteella myös harvaan asutulla alueella, mikä edellyttää toiminta-alueiden mahdollisesti 
laajentuessa erityisiä toimenpiteitä harvaan asuttujen alueiden turvallisuuspalveluiden järjestämiseksi. 
Kenttäpartioiden puuttuminen li-säisi rikollisten toimiDtamahdollisuuksia näillä alueilla, minkä 
vuoksi on huolehdittava, että poliisin läsnäolo ja näkyvyys ei vähene, vaan pikemminkin paranee. 
Uudistuksella pyritään nimenomaan kansalaisten arjen turvaamiseen. 
 
 

Kappale 19: 
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 antavatkin tähän toiminnalliset mahdollisuudet. 
Tarkoitus ei myöskään ole keskittää poliisimiehiä toimimaan vain keskuspaikoista, vaan muun 
muassa nykyisiä poliisilaitoksia tulee hyödyntää poliisin tehtäviä hoidettaessa. Valiokunta viittaa 
tässäkin yhteydessä säännökseen, joka velvoittaa turvaamaan palvelut maan eri osissa. 
 
Kappale 22: 
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 hallintovaliokuntaa informoidaan kirjallisesti muutoshankkeesta 
perusteluineen hyvissä ajoin ennen poliisilaitoksen muodostamista useammasta kuin yhdestä 
kihlakunnasta (poist.) {Valiokunnan 1. lausumaehdotus). Valiokunta voi sitten tarpeen mukaan 
pyytää lisäselvitystä tai myös perustuslain 47 §:n 2 momentissa tarkoitetun selvityksen ja antaa sen 
johdosta sisäasiainministeriölle tai valtioneuvostolle perustuslaissa tarkoitetun lausunnon. 
 
Kappale 34: 
Edellä lausutun perusteella hallintovaliokunta ehdottaa viranomaistehtäviä koskevien ehdotusten 
poistamista lakiehdotuksista. (Poist.) 
 
Kappaleet 36 ja 37 yhdistetään uudeksi 36 kappaleeksi: 
Osaan mainituista viroista nimittää nykyisin valtioneuvosto ja osaan sisäasiainministeriö. Näiden 
virkojen kelpoisuusvaatimuksiin kuuluu perehtyneisyys tehtäväalueeseen, joka on eri viroissa 
erilainen. Jonkin edellä mainitun viran tultua avoimeksi, nimittäminen tapahtuisi ensin 
poliisineuvoksen virkaan (poist). Sisäasiilflinmmistenö voisi sitten määrätä tällaisia virkoja hoitavat 
henkilöt eri tehtäviin. (Poist.) 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, kyky ja koeteltu 
kansalaiskunto — perusteella. 
Kappaleen 37 lopusta muodostetaan uusi 37 kappale: 
Hallituksen esityksessä on perusteltu muutoshanketta (poist.) viittaamalla ainoastaan eduskunnan 
käsiteltävänä olevaan valtion ylimmän virkamiesjohdon niin sanottuun virkapankkilainsäädäntöön, 
joka on parhaillaan perustuslakivaliokunnan käsiteltävänä lausunnon antamista varten (HE 245/2006 
vp). 
 
Kappale 38 



 

 

Hallintovaliokunta katsoo, että nimittämisen tulee tapahtua käsiteltävänä olevassa lakiehdotuksessa 
mainittuihin virkoihin avoimen hakuprosessin kautta, jolloin kaikilla pätevillä hakijoilla on 
mahdollisuus jättää hakemuksensa täytettävänä olevaan tehtävään ja siten valinta voi kohdistua 
pätevimpään henkilöön. Hallintovaliokunta ehdottaakin tehtävään määräämistä koskevien 
säännösten poistamista lakiehdotuksesta. 
 
Kappale 46: 
Lakiehdotuksen tarkoituksena on turvata henkilöstön asema (poist.) 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). Valiokunta tähdentää kehittämistyön 
onnistumiseksi hyvän henkilöstöpolitiikan merkitystä. 
 
 

3. Laki yksityisistä turvallisuuspalveluista annetun lain muuttaminen 
 
Korjataan tekninen virhe, eli 
24, 25, 29 ja 31 (poist.) § hyväksytään kuten HE (eli 33 § kuuluu poistettaviin pykäliin) <- 
 
33, 42,43, 45-47,49, 51, 52 ja 60 § poistetaan (siis 33 § kuuluu "tähän poistettavien / luetteloon") 
 
 

5. Laki poliisikoulutuksesta annetun lain muuttamisesta 
 
Lakiehdotuksen 5 §:n 2 momentin sana "koulutus-ja kehittämiskeskuksessa" muutetaan muotoon 
"Poliisiammattikorkeakoulussa ". 
 
Samoin lain 12 §:n 1 momentin toisessa virkkeessä oleva sana "koulutus- ja <— 
kehittämiskeskus" muutetaan muotoon "Poliisiammattikorkeakoulu". 
 
Kuin myös lain 21 §:n 1 momentin 3 kohdassa sana "koulutus- ja kehittämiskeskuksen" muutetaan 
muotoon "Poliisiammattikorkeakoulun". 
Valiokunnan lausumaehdotus 1: 
 
Eduskunta edellyttää hallituksen huolehtivan siitä, että hyvissä ajoin ennen poliisilaitoksen 
toimialueen muodostamista useammasta kuin yhdestä kihlakunnasta hallintovaliokuntaa 
informoidaan kirjallisesti muutoshankkeesta perusteluineen. 
 
 
 
 

Sihteerille ilmoitetun mukaan: 
SDP:n valiokuntaryhmä ehdottaa kappaleen 25 poistamista. SDP:n valiokuntaryhmä 
ehdottaa 2. lausumaehdotuksen poistamista. 


