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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi poliisin hallin-
nosta annetun lain ja poliisin henkilörekistereistä annetun
lain 5 §:n muuttamisesta

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Esityksellä ehdotetaan muutettaviksi polii-
sin hallinnosta annettua lakia ja poliisin hen-
kilörekistereistä annetun lain 5 §:ää.

Esityksellä on tarkoitus muodostaa nykyi-
sin keskusrikospoliisin tulosyksikkönä toi-
mivasta poliisin tietohallintokeskuksesta eril-
linen sisäasiainministeriön alaisuudessa toi-
miva virasto. Omana virastonaan toimiva Po-
liisin tietohallintokeskus tuottaisi poliisin
tarvitsemat tietotekniset palvelut ja se vastai-
si muista sille säädetyistä tai määrätyistä po-
liisin tietojärjestelmiä ja rekistereitä koske-
vista tehtävistä. Poliisin tietohallintokeskus
voisi ottaa hoitaakseen myös muita julkisen
hallinnon tietohallintotehtäviä.

Helsingin kihlakunnan poliisilaitos toimii
nykyisellään tiettyjen tehtävien osalta läänin-
hallituksen alaisena ja tiettyjen tehtävien
osalta suoraan sisäasiainministeriön alaisena.
Tämä ohjauksen kaksijakoisuus ehdotetaan

poistettavaksi muuttamalla poliisilaitoksen
asemaa niin, että se toimisi kaikkien tehtävi-
ensä osalta suoraan sisäasiainministeriön
alaisuudessa.

Kihlakunnan poliisilaitosten poliisipäälli-
köiden ja nimismiesten tehtävistä varsin suu-
ri osa muodostuu erilaisista johtamiseen liit-
tyvistä tehtävistä. Kyseisiin virkoihin liitty-
vien tehtävien menestyksellinen hoitaminen
edellyttää hyviä johtamisvalmiuksia sekä
toiminnan että henkilöstön johtamiseen. Kel-
poisuusvaatimuksia ehdotetaan muutetta-
vaksi siten, että vaatimuksiin lisättäisiin vaa-
timus käytännössä osoitetusta johtamistai-
dosta.

Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan mah-
dollisimman pian siitä, kun eduskunta on ne
hyväksynyt ja ne on vahvistettu. Tavoitteena
on, että ne tulisivat voimaan jo 1 päivästä
toukokuuta 2002.

—————
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YLEISPERUSTELUT

1. Nykyt i la

Poliisin tietohallintoasioita hoidettiin vuo-
den 2000 alkuun saakka sekä sisäasiainmi-
nisteriön poliisiosastolla että keskusrikospo-
liisissa. Sisäasiainministeriön 9 päivänä jou-
lukuuta 1999 tekemällä päätöksellä perustet-
tiin Poliisin tietohallintokeskus
(9.12.1999/SM-1999-01346/Tu-42). Keskus
muodostettiin sisäasiainministeriön poliisi-
osaston yksikkönä toimineesta tekniikan yk-
siköstä ja keskusrikospoliisin tulosyksikkönä
toimineesta tietojärjestelmäpalvelu-yksi-
köstä. Keskus aloitti toimintansa vuoden
2000 alusta. Päätöksen mukaan tieto-
hallintokeskus vastaa poliisin tietohallin-
nosta, tuottaa ja hankkii poliisin tietotekniset
palvelut sekä vastaa infrastruktuurista polii-
sin toiminta- ja tietohallintostrategioiden
mukaisesti. Edelleen päätöksessä todettiin,
että tietohallintokeskus toimii keskusrikos-
poliisin kanssa sovitun mukaisesti 1 päivästä
tammikuuta 2000 enintään kahden vuoden
siirtymäajan keskusrikospoliisin tulosyksik-
könä. Siirtymäajan kuluessa ratkaistaisiin
keskuksen lopullinen sijainti poliisihallinnon
organisaatiossa.

Poliisin hallinnosta annetun lain
(110/1992) mukaan Helsingin kihlakunnan
poliisilaitos toimii lääninhallituksen alaisuu-
dessa. Lain 16 §:n valtuussäännöksen mu-
kaan asetuksella voidaan säätää, että Helsin-
gin kihlakunnan poliisilaitos on tietyissä asi-
oissa suoraan sisäasiainministeriön alainen.
Poliisin hallinnosta annetun asetuksen
(158/1996) 5 §:n mukaan suoraan sisäasi-
ainministeriön alaisuudessa hoidetaan tehtä-
vät, jotka koskevat poliisilaitoksen tulos-
suunnitelmaa ja talousarviota, valtakunnalli-
sia erityistehtäviä sekä poliisilaitoksen henki-
löstöä ja poliisisoittokuntaa. Edellä mainitus-
ta tehtävämäärittelystä johtuen Helsingin kih-
lakunnan poliisilaitos toimii jo nyt käytän-
nössä suoraan sisäasiainministeriön alaisuu-
dessa ja poliisin lääninjohdon rooli sen toi-
minnan ohjaajana on varsin vähäinen.

Lain 8 §:n mukaan yhteistoiminta-alueiden
muodostamisesta päättää sisäasiainministeriö

lääninhallitusta, asianomaisia kihlakunnanvi-
rastoja ja poliisilaitoksia sekä alueen kuntia
kuultuaan. Yhteistoiminnassa hoidettavista
tehtävistä, yhteistoiminnan johtajasta ja
muista johtosuhteista yhteistoiminta-alueella
päättää lääninhallitus. Tämä säännös säädet-
tiin valtion paikallishallinnon kokonaisuudis-
tuksen yhteydessä.

Lain 6 §:n 1 momentin mukaan kelpoi-
suusvaatimuksena poliisipäällikön virkaan on
oikeustieteen kandidaatin tutkinto tai poliisi-
päällystön tutkinnon lisäksi yliopistossa suo-
ritettu muu soveltuva ylempi korkeakoulu-
tutkinto sekä perehtyneisyys tehtäväaluee-
seen. Kelpoisuusvaatimuksena nimismiehen
virkaan on vastaavasti lain 6 a §:n 2 momen-
tin mukaan oikeustieteen kandidaatin tutkinto
ja perehtyneisyys tehtäväalueeseen sekä teh-
tävän hoitamiseen tarvittava taito. Poliisi-
päällikön johtamisrooli on viime vuosina
muuttunut varsinaisesta poliisitoiminnan
konkreettisesta johtamisesta enemmänkin
koko poliisilaitoksen yleisjohtamiseksi. Po-
liisipäällikkö vastaa koko poliisilaitoksen
toiminnasta, toimintalinjojen määrittelystä,
tulostavoitteiden saavuttamisesta, toiminta-
edellytysten turvaamisesta, toiminnan kehit-
tämisestä, toiminnan ja talouden yhteensovit-
tamisesta sekä talous- ja henkilöstöhallinnos-
ta. Muuttuneen roolin johdosta poliisipäälli-
költä vaaditaan johtamisominaisuuksia. Asi-
antuntemuksen lisäksi vaaditaan valmiuksia
strategiseen johtamiseen ja päätöksentekoon,
muutoksen johtamiseen, talouden hallintaan
ja kansainvälistymiseen. Voimavarojen ja ta-
louden johtamisen lisäksi vaaditaan osaamis-
ta johtajuudesta eli henkilöjohtamis- ja vuo-
rovaikutustaitoa.

2. Ehdotetut muutokset

Helsingin kihlakunnan poliisilaitoksen
asemaa ehdotetaan muutettavaksi siten, että
se olisi kaikkien tehtävien osalta suoraan si-
säasiainministeriön alainen. Poliisin organi-
saatiota kuvaavaan säännökseen ehdotetaan
lisättäväksi Poliisin tietohallintokeskus sekä
lisättäväksi lakiin uusi säännös, jossa määri-
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teltäisiin Poliisin tietohallintokeskuksen teh-
tävät. Poliisiyksikkö-käsitteen selkeyttämi-
seksi ehdotetaan poliisin organisaatiota ku-
vaavaan säännökseen lisättäväksi poliisiyksi-
kön määritelmä. Poliisin tietohallintokeskuk-
sen perustamiseen liittyen ehdotetaan keskus-
rikospoliisin tehtäväluettelosta poistettavaksi
poliisin tietojärjestelmien kehittämistehtävä.

Yhteistoimintajärjestelyiden osalta ehdote-
taan, että toimivalta yhteistoiminta-alueiden
muodostamisen osalta siirrettäisiin sisäasi-
ainministeriöltä poliisin ylijohdolle. Yhteis-
toiminnassa hoidettavista tehtävistä, yhteis-
toiminnan johtajasta ja muista johtosuhteista
päättämisen osalta päätösvalta ehdotetaan
siirrettäväksi lääninhallitukselta poliisin lää-
ninjohdolle.

Paikallispoliisin johtamisvalmiuksien pa-
rantamiseksi ehdotetaan kihlakunnan poliisi-
päällikön ja nimismiehen kelpoisuusvaati-
muksia muutettavaksi siten, että vaatimuksiin
lisättäisiin käytännössä osoitettu johtamis-
taito.

3. Esityksen vaikutukset

Ehdotetulla poliisin hallinnosta annetun
lain muutoksella perustettaisiin poliisihallin-
toon uusi virasto, Poliisin tietohallintokeskus.
Muutoksen yhteydessä nykyisin keskusri-
kospoliisin tulosyksikkönä toimivan poliisin
tietohallintokeskuksen tehtävät siirtyisivät
perustettavaan uuteen virastoon. Uuteen vi-
rastoon siirtyisivät myös nykyisin poliisin
lääninjohdon alaisuudessa toimivien tieto-
tekniikkakeskusten henkilöstö ja tehtävät.
Tietotekniikkakeskukset jatkaisivat toimin-
taansa kuitenkin uuden viraston alueellisina
yksikköinä nykyisillä paikkakunnilla.

Poliisin tietohallintokeskuksen organisato-
rinen muutos ei aiheuta kustannuksia. Kus-
tannuksia sen sijaan aiheuttaa Poliisin tieto-
hallintokeskuksen siirtäminen Rovaniemelle.
Sisäasiainministeriö on tehnyt 16 päivänä lo-
kakuuta 2001 päätöksen (16.10.2001/SM-
2001-1917/Tu-42), jossa se on päättänyt kes-
kusrikospoliisin tulosyksikkönä toimivan po-
liisin tietohallintokeskuksen hajasijoittami-
sesta Rovaniemelle.

Poliisin hallinnosta annetun lain muutoksen
voimaantulosäännöksen mukaisesti keskusri-
kospoliisin tulosyksikkönä toimivan poliisin

tietohallintokeskuksen ja poliisin lääninjoh-
don alaisuudessa toimivien tietotekniikka-
keskusten henkilöstö siirtyisi lain voimaan
tullessa perustettavaan uuteen virastoon.

4. Asian valmiste lu

Poliisin tietohallintokeskus perustettiin si-
säasiainministeriön päätöksellä vuoden 2000
alusta lukien. Päätöksen mukaan Poliisin tie-
tohallintokeskus toimii keskusrikospoliisin
tulosyksikkönä enintään kahden vuoden siir-
tymäajan. Perustamispäätöksen mukaan vuo-
den 2001 loppuun mennessä ratkaistaan kes-
kuksen sijainti poliisin organisaatiossa. Sisä-
asiainministeriön 12 päivänä tammikuuta
2001 vahvistaman ministeriön hallinnonalan
tietohallintostrategian mukaan Poliisin tieto-
hallintokeskuksesta kehitetään lähivuosina
myös ministeriölle ja sen hallinnonalan muil-
le organisaatioille tukipalveluja tuottava yk-
sikkö (4.9.2000/SM-2000/01552/Tu-42). Si-
säasiainministeriössä on valmistunut tam-
mikuussa 2001 keskuksen sijoituspaikan va-
lintakriteereistä ja keskuksen sijoituspaikan
valinnasta kaksi selvitystä. Asian jatkosel-
vittelyä varten sisäasiainministeriö asetti laa-
japohjaisen työryhmän, jonka tehtävänä oli
valmistella ehdotus keskuksen sijaintipai-
kasta. Työryhmä jätti selvityksensä sisäasi-
ainministeriölle 28 päivänä helmikuuta 2001.
Selvityksessä suhtauduttiin keskuksen haja-
sijoitukseen kielteisesti. Sisäasiainministe-
riön 21 päivänä maaliskuuta 2001 tekemän
Poliisin tietohallintokeskuksen siirtoa koske-
van päätösehdotuksen toimeenpanemiseksi
poliisin ylijohto asetti laajennetussa päälli-
köiden kokouksessa 2 päivänä toukokuuta
2001 suppean työryhmän, jonka tuli tehdä
ehdotus poliisin tietohallinnon järjestämi-
sestä siten, että poliisin tietojärjestelmien
toiminta voidaan turvata. Työryhmän tuli
esittää sisäasiainministeriön päätösehdotuk-
seen perustuva poliisin tietohallinnon visio ja
tehdä sen toteuttamista koskevat toimenpide-
ehdotukset sekä esittää arvio aiheutuvista
kustannuksista. Työryhmä luovutti ehdotuk-
sensa poliisin ylijohdolle 11 päivänä touko-
kuuta 2001.

Poliisipäälliköiden ja nimismiesten kelpoi-
suusvaatimusten muutos perustuu poliisiyli-
johtajan 19 päivänä marraskuuta 1998 aset-
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taman työryhmän ehdotukseen (Johtamistyö-
ryhmän mietintö 4.5.2001).

Hallituksen esitys laiksi poliisin hallinnosta
annetun lain ja poliisin henkilörekistereistä
annetun lian 5 §:n muuttamisesta on valmis-
teltu poliisiosastolla virkatyönä.

5. Lausunnot

Esityksestä on pyydetty lausunto poliisin
lääninjohdoilta, Helsingin kihlakunnan polii-
silaitokselta, keskusrikospoliisilta, suojelupo-

liisilta, liikkuvalta poliisilta, Poliisiammatti-
korkeakoululta, Poliisikoululta, Poliisin tek-
niikkakeskukselta, poliisiosaston yksiköiltä,
Suomen Poliisijärjestöjen Liitto ry:ltä, Polii-
si-, ulosotto-, syyttäjä- ja maistraattilakimies-
ten edunvalvontajärjestö PUSH ry:ltä, Valti-
on ja erityispalvelujen ammattiliitto VAL
ry:ltä ja Suomen Erityisteknisten Liitto SE-
TELI ry:ltä.

Esitys on viimeistelty saatujen lausuntojen
pohjalta.

YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT

1. Lakiehdotuksen perustelut

1.1. Laki poliisin hallinnosta

1 §. Poliisihallinto ja poliisiyksiköt. Voi-
massa olevan lain 1 §:n 1 momentissa tode-
taan, että poliisitointa johtaa valtioneuvoston
ohjesäännössä (1522/1995) säädetty ministe-
riö. Perustuslakivaliokunta on hallituksen
esityksestä uudeksi Suomen Hallitusmuo-
doksi antamaansa mietintöön (PeVM
10/1998) liittänyt lausuntoehdotuksen, jonka
mukaan eduskunta edellyttää, että hallitus
omaksuu sellaisen lainvalmistelukäytännön,
jossa lakiesityksissä osoitetaan ministeriön
toimivaltaisuus mainitsemalla ministeriö ni-
meltä eikä epäselvällä käsitteellä ”asian-
omainen ministeriö”. Lakien nykyiset tämän
käsitteen varaan rakentuvat kohdat on tar-
kennettava sopivissa yhteyksissä.

Perustuslakivaliokunnan lausunnon johdos-
ta valtioneuvosto muutti 13 päivänä joulu-
kuuta 1995 antamaansa periaatepäätöstä 23
päivänä syyskuuta 1999 lainvalmisteluohjee-
na antamallaan periaatepäätöksellä. Tämän
mukaan ministeriöiden toimivaltasäännöksiä
koskevissa säännöksissä tulee mainita sopi-
valla tavalla ministeriö. Säännösten sana-
muodolla tai erillisellä valtuussäännöksellä
tulee tällöin kuitenkin varmistaa, että säätä-
mistapauudistuksen alkuperäinen tarkoitus
toteutuu.

Edellä olevan johdosta poliisin hallinnosta
annetun lain 1 §:n 1 momenttia ehdotetaan

tarkennettavaksi niin, että siinä suoraan mai-
nitaan sisäasiainministeriö poliisitointa joh-
tavaksi ministeriöksi.

Helsingin kihlakunnan poliisilaitos on
voimassa olevan lainsäädännön mukaan Ete-
lä-Suomen lääninhallituksen alainen kuiten-
kin niin, että se hoitaa poliisin hallinnosta
annetun asetuksen 5 §:n mukaan suoraan mi-
nisteriön alaisena tehtävät, jotka koskevat po-
liisilaitoksen tulossuunnittelua ja talousarvio-
ta, valtakunnallisia erityistehtäviä sekä polii-
silaitoksen henkilöstöä ja poliisisoittokuntaa.
Käytännössä Helsingin poliisilaitos on toimi-
nut jo nyt ministeriön alaisuudessa ja poliisin
lääninjohdon rooli Helsingin poliisilaitoksen
toiminnan ohjaajana on ollut varsin vähäinen.
Helsingin poliisilaitos on myös yksikkönä
niin iso, että se siinä suhteessa vastaa läänin-
hallitusta. Helsingin poliisilaitoksen tehtävät
ja asema pääkaupungin poliisiyksikkönä
puoltavat yksikön sijaintia suoraan poliisin
ylijohdon alaisuudessa. Tätä puoltavat myös
Helsingin poliisilaitoksen lukuiset erityisteh-
tävät. Sen hoidettavana olevia erityistehtäviä
ovat muun muassa Karhu-ryhmä, Tepo eli
terroripoliisiryhmä, pääkaupungissa järjestet-
tävien lukuisten kansainvälisten tilaisuuksien
turvallisuudesta huolehtiminen ja lähetystö-
jen turvallisuudesta huolehtiminen. Nyt eh-
dotetaankin säädettäväksi, että Helsingin kih-
lakunnan poliisilaitos olisi kaikkien tehtävi-
ensä osalta suoraan sisäasianministeriön alai-
nen. Tähän liittyen ehdotetaan 1 §:n 2 mo-
mentissa säädettäväksi, että lääninhallituksen
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alainen poliisin paikallishallintoviranomai-
nen on kihlakunnan poliisilaitos lukuun ot-
tamatta Helsingin kihlakunnan poliisilaitosta.

Pykälän 3 momentissa luetellaan sisäasi-
ainministeriön alaiset yksiköt. Tähän luette-
loon ehdotetaan lisättäväksi Helsingin kihla-
kunnan poliisilaitos. Poliisin tietohallinto-
keskus, joka muodostettiin sisäasiainministe-
riön poliisiosaston yksikkönä toimineesta
tekniikan yksiköstä ja keskusrikospoliisin tu-
losyksikkönä toimineesta tietojärjestelmäpal-
velu-yksiköstä, aloitti toimintansa vuoden
2000 alusta. Tietohallintokeskus toimii kes-
kusrikospoliisin kanssa sovitun mukaisesti 1
päivästä tammikuuta 2000 enintään kahden
vuoden siirtymäajan keskusrikospoliisin tu-
losyksikkönä. Siirtymäajan kuluessa ratkais-
taisiin keskuksen lopullinen sijainti poliisi-
hallinnon organisaatiossa. Tarkoituksena on
muodostaa keskusrikospoliisin tulosyksikkö-
nä toimivasta poliisin tietohallintokeskukses-
ta erillisenä virastona sisäasiainministeriön
alaisuudessa toimiva Poliisin tietohallinto-
keskus. Tähän liittyen ehdotetaan, että minis-
teriön alaisia yksikköjä koskevan luetteloon
lisättäisiin Poliisin tietohallintokeskus.

Poliisiasetuksessa (1112/1995) on asetuk-
sen muutoksen yhteydessä samoin kuin polii-
silaissa (493/1995) poliisilain muutoksen yh-
teydessä otettu käyttöön poliisiyksikkö-termi,
jota ei ole lainsäädännössä määritelty ja joka
käsitteenä ei ole selvä. Tämän vuoksi ehdote-
taan, että poliisin hallinnosta annetussa laissa
määriteltäisiin poliisiyksikön käsite. Polii-
siyksikköjä olisivat poliisin ylijohto, poliisin
lääninjohto, kihlakunnan poliisilaitokset, Po-
liisiammattikorkeakoulu, Poliisikoulu, Polii-
sin tekniikkakeskus, Poliisin tietohallinto-
keskus sekä valtakunnalliset yksiköt eli kes-
kusrikospoliisi, suojelupoliisi ja liikkuva po-
liisi.

Pykälän 5 momentti vastaisi voimassa ole-
van pykälän 4 momenttia.

Koska pykälässä ehdotetaan määriteltäväk-
si poliisihallinnon yksiköiden lisäksi myös
poliisiyksikkö-käsite, ehdotetaan pykälän ot-
sikkoon lisättäväksi sana poliisiyksiköt, jol-
loin otsikko vastaisi paremmin pykälän uutta
sisältöä.

6 §. Paikallispoliisi. Kihlakunnan poliisi-
päällikön kelpoisuusvaatimuksia ehdotetaan
muutettaviksi siten, että säädettynä kelpoi-

suusvaatimuksena olisi myös käytännössä
osoitettu johtamistaito. Voimassa olevan
säännöksen mukaan kelpoisuusvaatimuksena
poliisipäällikön virkaan on oikeustieteen
kandidaatin tutkinto tai poliisipäällystön tut-
kinnon lisäksi yliopistossa suoritettu muu so-
veltuva ylempi korkeakoulututkinto sekä pe-
rehtyneisyys tehtäväalueeseen.

Aikaisemmin ainoastaan oikeustieteen
kandidaatin tutkinto pätevöitti poliisipäälli-
kön virkaan. Poliisin hallinnosta annetun lain
muutoksella lisättiin vuonna 1997 kelpoi-
suusvaatimuksiin vaihtoehtoiseksi tutkin-
noksi poliisipäällystön tutkinnon lisäksi yli-
opistossa suoritettu muu soveltuva ylempi
korkeakoulututkinto. Muutos liittyi poliisi-
koulutuksen uudistukseen, jossa luotiin mah-
dollisuus suorittaa niin sanottu poliisialan
hallintotieteen maisterin tutkinto eräissä so-
pimusyliopistoissa. Nykyisin on siis mahdol-
lista edetä poliisiuralla poliisipäälliköksi, mi-
käli on suorittanut poliisipäällystön tutkinnon
ja sitä täydentävät yliopistolliset jatko-
opinnot. Poliisin hallinnosta annetun lain 12
§:n 3 momentin mukaan poliisipäällikön vir-
kaan vaadittavasta poliisipäällystön tutkin-
non lisäksi suoritettavasta muusta soveltuvas-
ta ylemmästä korkeakoulututkinnosta sääde-
tään asetuksella. Asiasta on säädetty poliisin
koulutuksesta annetun asetuksen (1272/1997)
23 §:ssä. Tuon säännöksen mukaan polii-
sipäällystön tutkinnon lisäksi suoritettava
ylempi korkeakoulututkinto on sisäasiainmi-
nisteriön sekä Tampereen yliopiston ja Turun
yliopiston välillä tehdyissä yhteistyösopi-
muksissa tarkoitettu hallintotieteen tai val-
tiotieteen maisterin tutkinto.

Poliisipäällikön viran tehtävät koostuvat
pääosin johtamiseen liittyvistä tehtävistä. Vi-
ran menestyksellinen hoitaminen edellyttää
hyviä johtamisvalmiuksia sekä toiminnan et-
tä henkilöstön johtamiseen. Näin ollen viran
kelpoisuusvaatimuksiin ehdotetaan lisättä-
väksi vaatimus käytännössä osoitetusta joh-
tamistaidosta.

Voimassa olevassa 6 §:n 2 momentissa
mainitaan ”soveltuva ylempi korkeakoulu-
tutkinto”. Valtiovarainministeriö on omassa
ohjeistuksessaan lähtenyt siitä, että kelpoi-
suusvaatimuksia määriteltäessä ei tulisi käyt-
tää sanontaa ”soveltuva ylempi korkeakoulu-
tutkinto” vaan pelkästään ylempi korkeakou-
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lututkinto ilmausta ja hakijan tutkinnon so-
veltuvuus arvioitaisiin aina erikseen kunkin
yksittäisen nimityksen yhteydessä. Tämän
vuoksi ehdotetaan 6 §:n 2 momentista pois-
tettavaksi sana ”soveltuva”.

6 a §. Nimismies. Voimassa olevan 6 a §:n
2 momentin mukaan kelpoisuusvaatimuksena
nimismiehen virkaan on oikeustieteen kandi-
daatin tutkinto ja perehtyneisyys tehtäväalu-
eeseen sekä tehtävän hoitamiseen tarvittava
taito. Pykälän 1 momentissa todetaan ne
edellytykset, joiden nojalla valtioneuvosto
voi päättää, että kihlakunnanvirastoon perus-
tetaan nimismiehen virka poliisi- ja ulosotto-
osastojen päälliköiden tehtävien hoitamista
varten. Nimismies voidaan määrätä hoita-
maan myös syyttäjäosaston päällikön tehtä-
viä.

Myös nimismiehen tehtävissä korostuvat
samoin kuin poliisipäälliköiden tehtävissä
johtamiseen liittyvät tehtävät. Viran menes-
tyksellinen hoitaminen edellyttää hyviä joh-
tamisvalmiuksia sekä toiminnan että henki-
löstön johtamiseen. Tämän vuoksi ehdote-
taan, että myös nimismiehen kelpoisuusvaa-
timuksiin lisättäisiin käytännössä osoitettu
johtamistaito.

Voimassa olevan 6 a §:n 2 momentin mu-
kaan nimismiehen kelpoisuusvaatimuksena
on myös tehtävän hoitamiseen tarvittava tai-
to. Perustuslain 125 §:n 2 momentin mukaan
yleiset nimitysperusteet julkisiin virkoihin
ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.
Koska jo tässä mainitaan nimitysperusteena
taito, ehdotetaan nimismiehen kelpoisuus-
vaatimuksesta poistettavaksi tarpeettomana
maininta tehtävien hoitamiseen tarvittavasta
taidosta.

8 §. Yhteistoiminta. Voimassa olevan 8 §:n
1 momentin mukaan ministeriö voi läänin-
hallitusta, asianomaisia kihlakunnanvirastoja
ja poliisilaitoksia sekä alueen kuntia kuultu-
aan päättää yhteistoiminta-alueiden muo-
dostamisesta. Koska yhteistoiminta-alueiden
muodostamisessa on kysymys enemmän po-
liisin toiminnalliseen johtamiseen liittyvistä
asioista, ehdotetaan, että päätösvalta yhteis-
toiminta-alueen muodostamisesta siirrettäi-
siin poliisin ylijohdolle.

Voimassa olevan 8 §:n 2 momentin mu-
kaan lääninhallituksen päätöksellä määrätään
yhteistoiminnassa hoidettavat tehtävät, yh-

teistoiminnan johtaja ja muut johtosuhteet
yhteistoiminta-alueella. Myös tältä osin on
kysymys enemmän toiminnalliseen johtami-
seen liittyvistä asioista, minkä vuoksi olisi
tarkoituksenmukaista siirtää tältä osin pää-
tösvalta poliisin lääninjohdolle.

Voimassa olevan 8 §:n 3 momentin mu-
kaan sisäasiainministeriö määrää yhteistoi-
minnassa hoidettavat tehtävät, yhteistoimin-
nan johtajan ja muut johtosuhteet yhteistoi-
minta-alueella, kun muodostetaan yhteistoi-
minta-alue, johon kuuluu eri lääneihin kuu-
luvia kihlakuntia. Myös tältä osin ehdotetaan,
että toimivalta siirrettäisiin sisäasiainministe-
riöltä poliisin ylijohdolle. Edellä 1 §:ssä eh-
dotetaan säädettäväksi, että Helsingin kihla-
kunnan poliisilaitos olisi suoraan sisäasiain-
ministeriön alainen. Tämän vuoksi ehdote-
taan, että 8 §:n 3 momenttia muutettaisiin li-
säksi siten, että poliisin ylijohto päättäisi yh-
teistoiminta-alueen muodostamisesta sekä
silloin, kun alueeseen kuuluu eri lääneihin
kuuluvia kihlakuntia, että silloin, kun yhteis-
toiminta-alueeseen kuuluu Helsingin kihla-
kunnan poliisilaitos.

9 §. Keskusrikospoliisi. Voimassa olevan 9
§:n 1 momentin mukaan keskusrikospoliisin
tehtävänä on muun muassa kehittää poliisin
tietojärjestelmiä. Nyt ehdotetaan siirrettäväk-
si poliisin tietojärjestelmiin liittyvät kehittä-
mis- ja ylläpitotehtävät keskusrikospoliisilta
omana virastona toimintansa aloittavalle Po-
liisin tietohallintokeskukselle. Tähän liittyen
ehdotetaan keskusrikospoliisin tehtävistä
poistettavaksi poliisin tietojärjestelmien ke-
hittäminen. Keskusrikospoliisi vastaisi luon-
nollisesti edelleenkin omien tietojärjestelmi-
ensä keskittämisestä. Näitä ovat muun muas-
sa DNA-rekisteri, sormenjälkirekisteri ja ra-
hanpesun selvittelyyn liittyvä rekisteri.

12 §. Poliisiammattikorkeakoulu. Voi-
massa olevan 12 §:n 3 momentin mukaan po-
liisipäällikön virkaan vaadittavasta poliisi-
päällystön lisäksi suoritettavasta muusta so-
veltuvasta ylemmästä korkeakoulututkin-
nosta säädetään asetuksella. Tästä ehdotetaan
poistettavaksi sana ”soveltuva” vastaavin pe-
rustein kuin edellä 6 §:n kohdalla on esitetty.

12 b §. Muutoksenhaku. Voimassa olevan
12 b §:ssä säädetään poliisioppilaitosten
opiskelijavalintaa, opintosuoritusten arvioin-
tia ja opintojen hyväksi lukemista koskevien
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päätösten muutoksenhausta. Pykälän 5 mo-
mentissa säädetään, ettei lääninoikeuden pää-
tökseen, joka koskee opiskelijaksi ottamista,
saa hakea muutosta valittamalla. Koska lää-
ninoikeudet on muutettu hallinto-oikeuksiksi,
ehdotetaan 12 b §:n 5 momenttiin tehtäväksi
vastaava muutos.

14 §. Poliisin tietohallintokeskus. Poliisin
tietohallintoasioita hoidettiin vuoden 2000
alkuun saakka sekä sisäasiainministeriön po-
liisiosastolla että keskusrikospoliisissa. Sisä-
asiainministeriön 9 päivänä joulukuuta 1999
tekemällä päätöksellä perustettiin Poliisin tie-
tohallintokeskus. Keskus muodostettiin si-
säasiainministeriön poliisiosaston yksikkönä
toimineesta tekniikan yksiköstä ja keskusri-
kospoliisin tulosyksikkönä toimineesta tie-
tojärjestelmäpalvelu-yksiköstä. Keskus aloitti
toimintansa vuoden 2000 alusta lukien. Tie-
tohallintokeskus toimii keskusrikospoliisin
kanssa sovitun mukaisesti 1 päivästä tammi-
kuuta 2000 lukien enintään kahden vuoden
siirtymäajan keskusrikospoliisin tulosyksik-
könä. Siirtymäajan kuluessa ratkaistaisiin
keskuksen lopullinen sijainti poliisihallinnon
organisaatiossa.

Poliisin tietohallintokeskus ehdotetaan
muodostettavaksi omaksi sisäasiainministe-
riön alaisuudessa toimivaksi virastoksi. Polii-
sin hallinnosta annettuun lakiin ehdotetaan
lisättäväksi uusi 14 § ja sen eteen väliotsikko
”Poliisin tietohallintokeskus”. Pykälässä
määriteltäisiin Poliisin tietohallintokeskuksen
tehtävät. Keskuksen tehtävänä olisi tuottaa
poliisin tarvitsemat tietotekniset palvelut se-
kä vastata sille säädetyistä tai määrätyistä po-
liisin tietojärjestelmiä ja rekistereitä koske-
vista tehtävistä. Poliisin tietohallintokeskus
voisi ottaa hoitaakseen myös muita julkisen
hallinnon tietohallintotehtäviä. Tietohallinto-
keskus hoitaa nykyisin muun muassa sisäasi-
ainministeriön hallinnonalan runkoverkon
operoinnin. Tehtävämäärittelyllä tulisi mah-
dollistaa tämä myös tulevaisuudessa.

16 §. Tarkemmat säännökset ja määräyk-
set. Voimassa olevan 16 §:n 2 momentissa
annetaan valtuus säätää asetuksella, että Hel-
singin kihlakunnan poliisilaitos on määrä-
tyissä asioissa suoraan ministeriön alainen.
Edellä on ehdotettu, että säännöksiä muutet-
taisiin siten, että Helsingin kihlakunnan po-
liisilaitos olisi kaikkien tehtäviensä osalta

suoraan sisäasiainministeriön alainen. Tästä
muutoksesta johtuen ehdotetaan 16 §:n 2
momentti tarpeettomana kumottavaksi.

1.2. Laki poliisin henkilörekistereistä

Poliisin henkilörekistereistä annetun lain
(509/1995) 5 §:n 3 momentin mukaan polii-
sin valtakunnalliseen käyttöön tarkoitettujen
henkilörekisterien rekisterinpitäjä on poliisin
ylijohto. Keskusrikospoliisi ylläpitää rekiste-
reitä poliisin ylijohdon valvonnassa. Muo-
dostettaessa Poliisin tietohallintokeskuksesta
oma virasto, siirtyvät tietojärjestelmien ja re-
kistereiden kehittämiseen ja ylläpitoon liitty-
vät tehtävät keskusrikospoliisista tälle uudel-
le virastolle. Tämän vuoksi ehdotetaan 5 §:n
3 momentista poistettavaksi keskusrikospo-
liisille säädetty rekistereiden ylläpitoa koske-
va tehtävä.

2. Tarkemmat säännökset ja mää-
räykset

Samanaikaisesti lain muutoksen voimaan-
tulon kanssa on tarkoitus saattaa voimaan
asetus poliisin hallinnosta annetun asetuksen
muuttamisesta. Asetuksella on tarkoitus sää-
tää muun muassa Poliisin tietohallintokes-
kuksen johtajan kelpoisuusvaatimuksista ja
nimittävästä viranomaisesta. Sisäasiainminis-
teriö nimittäisi Poliisin tietohallintokeskuk-
sen johtajan niin kuin muutkin alaistensa yk-
siöiden päälliköt. Poliisin tietohallintokeskus
nimittäisi ja ottaisi yksikkönsä muun henki-
lökunnan.

Helsingin kihlakunnan poliisilaitoksen
aseman järjestämiseen suoraan ministeriön
alaiseksi virastoksi liittyy tarve tarkentaa
myös poliisiasetuksen säännöksiä siten, ettei
poliisin lääninjohto enää toimi Helsingin kih-
lakunnan poliisilaitoksen toiminnallisena
johtajana.

3. Voimaantulo

Lain muutokset ehdotetaan tuleviksi voi-
maan mahdollisimman pian siitä, kun edus-
kunta on ne hyväksynyt ja ne on vahvistettu.
Tavoitteena on, että lait tulisivat voimaan jo
1 päivästä toukokuuta 2002.
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4. Siirtymäsäännökset

Poliisin hallintoa koskevan lain muutoksen
voimaantulosäännöksen mukaan kes-
kusrikospoliisissa toimivan poliisin tieto-
hallintokeskuksen sekä lääneissä poliisin lää-
ninjohdon alaisuudessa toimivien tietotek-
niikkakeskusten henkilöstö siirtyy Poliisin
tietohallintokeskukseen. Virkojen siirtoihin
ei virkamieslainsäädännöstä poiketen tarvit-
taisi virkamiehen suostumusta. Sen sijaan
siinä vaiheessa, kun Poliisin tietohallintokes-
kuksen henkilöstöä siirretään Rovaniemelle,
tulisi siirron perustua virkamiehen suostu-
mukseen. Sisäasiainministeriö on hajasijoit-
tamista koskevan periaatepäätöksen yhtey-
dessä todennut, ettei paikkakunnalta toiselle
siirtoa toteuteta pakolla vaan henkilön omaan
suostumukseen perustuen. Jos virkamies ei
suostu siirtymään keskuksen uuteen sijoitus-

paikkaan, hänet sijoitetaan virassaan pääkau-
punkiseudulla poliisiorganisaatioon ammat-
titaitoaan vastaavaan tehtävään.

Valtioneuvosto on tehnyt 14 päivänä tou-
kokuuta 1998 periaatepäätöksen henkilöstön
aseman järjestämisestä valtionhallinnon or-
ganisaatiomuutostilanteissa. Siinä määritellyt
periaatteet koskevat valtion virkamiesten
asemaa valtion toimintojen yhtiöittämisti-
lanteissa ja virka- ja työsuhteisen henkilöstön
asemaa sellaisissa viraston lakkauttamista
koskevissa tilanteissa, joissa on kysymys sa-
man toiminnan jatkamisesta toisessa valtion
virastossa. Tämän periaatepäätöksen peri-
aatteita on noudatettu myös Poliisin tietohal-
lintokeskuksen perustamisen yhteydessä.

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus-
kunnan hyväksyttäviksi seuraavat lakiehdo-
tukset:
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Lakiehdotukset

1.

Laki

poliisin hallinnosta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
kumotaan poliisin hallinnosta 14 päivänä helmikuuta 1992 annetun lain (110/1992) 16 §:n 2

momentti, sellaisena kuin se on laissa 778/1997,
muutetaan 1 §, 6 §:n 2 momentti, 6 a §:n 2 momentti, 8 §, 9 §:n 1 momentti, 12 §:n 3 mo-

mentti ja 12 b §:n 5 momentti,
sellaisina kuin niistä ovat 1 § osittain laissa 156/1996 ja mainitussa laissa 778/1997, 6 §:n 2

momentti, 12 §:n 3 momentti ja 12 b §:n 5 momentti viimeksi mainitussa laissa, 6 a §:n 2
momentti mainitussa laissa 156/1996 sekä 8 § viimeksi mainitussa laissa ja mainitussa laissa
778/1997, sekä

lisätään lakiin siitä mainitulla lailla 156/1996 kumotun 14 §:n tilalle uusi 14 § ja sen eteen
uusi väliotsikko seuraavasti:

1 §

Poliisihallinto ja poliisiyksiköt

Poliisitointa johtaa sisäasiainministeriö.
Ministeriön alainen aluehallintoviranomainen
on lääninhallitus.

Lääninhallituksen alainen paikallishallinto-
viranomainen on kihlakunnan viraston osas-
tona tai erillisenä kihlakunnan virastona toi-
miva poliisilaitos lukuun ottamatta Helsingin
kihlakunnan poliisilaitosta.

Ministeriön alaisia valtakunnallisia yksik-
köjä ovat keskusrikospoliisi, suojelupoliisi ja
liikkuva poliisi. Ministeriön alaisena toimii
Poliisiammattikorkeakoulu, Poliisikoulu, Po-
liisin tekniikkakeskus ja Poliisin tietohallin-
tokeskus sekä paikallishallintoviranomaisena
Helsingin kihlakunnan poliisilaitos.

Poliisiyksikköjä ovat poliisin ylijohto, po-
liisin lääninjohdot sekä 2 ja 3 momentissa
tarkoitetut yksiköt.

Poliisitoimesta Ahvenanmaan maakun-
nassa säädetään erikseen.

6 §

Paikallispoliisi

— — — — — — — — — — — — — —
Kelpoisuusvaatimuksena kihlakunnan po-

liisipäällikön virkaan on oikeustieteen kandi-
daatin tutkinto tai poliisipäällystön tutkinnon
lisäksi yliopistossa suoritettu muu ylempi
korkeakoulututkinto sekä perehtyneisyys teh-
täväalueeseen ja käytännössä osoitettu joh-
tamistaito.

6 a §

Nimismies

— — — — — — — — — — — — — —
Lääninhallitus nimittää nimismiehen. Viran

kelpoisuusvaatimuksena on oikeustieteen
kandidaatin tutkinto ja perehtyneisyys tehtä-
väalueeseen ja käytännössä osoitettu johta-
mistaito.

8 §

Yhteistoiminta

Poliisin ylijohto voi lääninhallitusta, asian-
omaisia kihlakunnanvirastoja ja poliisilaitok-
sia sekä alueen kuntia kuultuaan päättää pai-
kallisen poliisitoimen tarkoituksenmukaisek-
si järjestämiseksi yhteistoiminta-alueiden
muodostamisesta. Päätöksessä voidaan mää-
rätä poliisilaitokset hoitamaan tehtäviä yh-
teistoiminnassa tai poliisilaitos hoitamaan
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tehtäviä myös toisen kihlakunnan alueella.
Poliisin lääninjohto määrää yhteistoimin-

nassa hoidettavat tehtävät, yhteistoiminnan
johtajan sekä muut johtosuhteet yhteistoimin-
ta-alueella.

Muodostettaessa yhteistoiminta-alue, joka
käsittää eri lääneihin kuuluvia kihlakuntia tai
johon kuuluu Helsingin kihlakunnan poliisi-
laitos, poliisin ylijohto määrää myös yhteis-
toiminnassa hoidettavat tehtävät, yhteistoi-
minnan johtajan ja muut johtosuhteet yhteis-
toiminta-alueella.

9 §

Keskusrikospoliisi

Keskusrikospoliisin tehtävänä on torjua
kansainvälistä, järjestäytynyttä, ammatti-
maista, taloudellista ja muuta vakavaa rikol-
lisuutta, suorittaa tutkintaa sekä kehittää ri-
kostorjuntaa ja rikostutkintamenetelmiä.
— — — — — — — — — — — — — —

12 §

Poliisiammattikorkeakoulu

— — — — — — — — — — — — — —
Poliisipäällikön virkaan vaadittavasta polii-

sipäällystön tutkinnon lisäksi suoritettavasta
muusta ylemmästä korkeakoulututkinnosta ja
siihen sisältyvistä opinnoista sekä poliisiop-
pilaitosten opiskelijoihin kohdistuvasta ku-
rinpitomenettelystä säädetään valtioneuvos-
ton asetuksella.

12 b §

Muutoksenhaku

— — — — — — — — — — — — — —
Hallinto-oikeuden päätökseen, joka koskee

opiskelijaksi ottamista, ei saa hakea muutosta
valittamalla.

Poliisin tietohallintokeskus

14 §

Poliisin tietohallintokeskus

Poliisin tietohallintokeskuksen tehtävänä
on tuottaa poliisin tarvitsemat tietotekniset
palvelut sekä vastata sille säädetyistä tai
määrätyistä poliisin tietojärjestelmiä ja rekis-
tereitä koskevista tehtävistä. Poliisin tietohal-
lintokeskus voi ottaa hoitaakseen myös muita
julkisen hallinnon tietohallintotehtäviä.

———
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta

200 .
Tämän lain tullessa voimaan keskusrikos-

poliisissa toimivan poliisin tietohallintokes-
kuksen sekä lääneissä poliisin lääninjohdon
alaisuudessa toimivien tietotekniikkakeskus-
ten henkilöstö siirtyy ja virat siirretään 1 §:n
3 momentissa tarkoitettuun Poliisin tietohal-
lintokeskukseen. Viran siirtämiseen ei tarvita
virkamiehen suostumusta.

Sisäasiainministeriö voi päättää virkojen
siirtämisestä Poliisin tietohallintokeskukseen
jo ennen tämän lain voimaantuloa. Ennen
tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä
myös muihin toimenpiteisiin, jotka ovat tar-
peen Poliisin tietohallintokeskuksen toimin-
nan aloittamiseksi lain tullessa voimaan.

—————
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2.

Laki

poliisin henkilörekistereistä annetun lain 5 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan poliisin henkilörekistereistä 7 päivänä huhtikuuta 1995 annetun lain (509/1995)

5 §:n 3 momentti seuraavasti:

5 §

Poliisin valtakunnalliseen käyttöön tarkoite-
tut henkilörekisterit

— — — — — — — — — — — — — —
Poliisin valtakunnalliseen käyttöön tarkoi-

tettujen henkilörekisterien rekisterinpitäjä on
poliisin ylijohto.

———
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta

200 .

—————

Helsingissä 14 päivänä maaliskuuta 2002

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Sisäasiainministeri Ville Itälä
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Liite
Rinnakkaistekstit

1.

Laki

poliisin hallinnosta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
kumotaan poliisin hallinnosta 14 päivänä helmikuuta 1992 annetun lain (110/1992) 16 §:n 2

momentti, sellaisena kuin se on laissa 778/1997,
muutetaan 1 §, 6 §:n 2 momentti, 6 a §:n 2 momentti, 8 §, 9 §:n 1 momentti, 12 §:n 3 mo-

mentti ja 12 b §:n 5 momentti,
sellaisina kuin niistä ovat 1 § osittain laissa 156/1996 ja mainitussa laissa 778/1997, 6 §:n 2

momentti, 12 §:n 3 momentti ja 12 b §:n 5 momentti viimeksi mainitussa laissa, 6 a §:n 2
momentti mainitussa laissa 156/1996 sekä 8 § viimeksi mainitussa laissa ja mainitussa laissa
778/1997, sekä

lisätään lakiin siitä mainitulla lailla 156/1996 kumotun 14 §:n tilalle uusi 14 § ja sen eteen
uusi väliotsikko seuraavasti:

Voimassa oleva laki Ehdotus

1 §

Poliisihallinto

Poliisitointa johtaa valtioneuvoston ohje-
säännössä (1522/1995) säädetty ministeriö,
jota jäljempänä tässä laissa kutsutaan minis-
teriöksi. Ministeriön alainen poliisin alue-
hallintoviranomainen on lääninhallitus.

Lääninhallituksen alainen poliisin paikal-
lishallintoviranomainen on kihlakunnanvi-
raston osastona tai kihlakunnan erillisenä
virastona toimiva poliisilaitos.

Ministeriön alaisia valtakunnallisia yk-
sikköjä ovat keskusrikospoliisi, suojelupo-
liisi ja liikkuva poliisi. Ministeriön alaisena
toimii Poliisiammattikorkeakoulu, Poliisi-
koulu ja Poliisin tekniikkakeskus.

Poliisitoimesta Ahvenanmaan maakun-
nassa on säädetty erikseen.

1 §

Poliisihallinto ja poliisiyksiköt

Poliisitointa johtaa sisäasiainministeriö.
Ministeriön alainen aluehallintoviranomai-
nen on lääninhallitus.

Lääninhallituksen alainen paikallishal-
lintoviranomainen on kihlakunnan osastona
tai erillisenä virastona toimiva poliisilaitos
lukuun ottamatta Helsingin kihlakunnan po-
liisilaitosta.

Ministeriön alaisia valtakunnallisia yk-
sikköjä ovat keskusrikospoliisi, suojelupo-
liisi ja liikkuva poliisi. Ministeriön alaisena
toimii Poliisiammattikorkeakoulu, Poliisi-
koulu, Poliisin tekniikkakeskus ja Poliisin
tietohallintokeskus sekä paikallishallintovi-
ranomaisena Helsingin kihlakunnan polii-
silaitos.

Poliisiyksikköjä ovat poliisin ylijohto, po-
liisin lääninjohdot sekä 2 ja 3 momentissa
tarkoitetut yksiköt.

Poliisitoimesta Ahvenanmaan maakun-
nassa säädetään erikseen.
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6 §

Paikallispoliisi

— — — — — — — — — — — — — —
Kelpoisuusvaatimuksena kihlakunnan po-

liisipäällikön virkaan on oikeustieteen kan-
didaatin tutkinto tai poliisipäällystön tut-
kinnon lisäksi yliopistossa suoritettu muu
soveltuva ylempi korkeakoulututkinto sekä
perehtyneisyys tehtäväalueeseen.

— — — — — — — — — — — — — —
Kelpoisuusvaatimuksena kihlakunnan po-

liisipäällikön virkaan on oikeustieteen kan-
didaatin tutkinto tai poliisipäällystön tut-
kinnon lisäksi yliopistossa suoritettu muu
ylempi korkeakoulututkinto sekä perehty-
neisyys tehtäväalueeseen ja käytännössä
osoitettu johtamistaito.

6 a §

Nimismies

— — — — — — — — — — — — — —
Lääninhallitus nimittää 1 momentissa tar-

koitetun nimismiehen. Viran kelpoisuusvaa-
timuksena on oikeustieteen kandidaatin tut-
kinto ja perehtyneisyys tehtäväalueeseen
sekä tehtävän hoitamiseen tarvittava taito.

— — — — — — — — — — — — — —
Lääninhallitus nimittää nimismiehen. Vi-

ran kelpoisuusvaatimuksena on oikeustie-
teen kandidaatin tutkinto ja perehtyneisyys
tehtäväalueeseen ja käytännössä osoitettu
johtamistaito.

8 §

Yhteistoiminta

Ministeriö voi lääninhallitusta, asian-
omaisia kihlakunnanvirastoja ja poliisilai-
toksia sekä alueen kuntia kuultuaan päättää
paikallisen poliisitoimen tarkoituksenmu-
kaiseksi järjestämiseksi yhteistoiminta-
alueiden muodostamisesta. Päätöksessä
voidaan määrätä poliisilaitokset hoitamaan
tehtäviä yhteistoiminnassa tai poliisilaitos
hoitamaan tehtäviä myös toisen kihlakun-
nan alueella.

Lääninhallituksen päätöksellä määrätään
yhteistoiminnassa hoidettavat tehtävät, yh-
teistoiminnan johtaja sekä muut johtosuh-
teet yhteistoiminta-alueella.

Muodostettaessa yhteistoiminta-alue, joka
käsittää eri lääneihin kuuluvia kihlakuntia,
ministeriö määrää myös yhteistoiminnassa
hoidettavat tehtävät, yhteistoiminnan johta-
jan ja muut johtosuhteet yhteistoiminta-
alueella.

8 §

Yhteistoiminta

Poliisin ylijohto voi lääninhallitusta, asi-
anomaisia kihlakunnanvirastoja ja poliisi-
laitoksia sekä alueen kuntia kuultuaan päät-
tää paikallisen poliisitoimen tarkoituk-
senmukaiseksi järjestämiseksi yhteistoi-
minta-alueiden muodostamisesta. Päätök-
sessä voidaan määrätä poliisilaitokset hoi-
tamaan tehtäviä yhteistoiminnassa tai polii-
silaitos hoitamaan tehtäviä myös toisen kih-
lakunnan alueella.

Poliisin lääninjohto määrää yhteistoi-
minnassa hoidettavat tehtävät, yhteistoi-
minnan johtajan sekä muut johtosuhteet yh-
teistoiminta-alueella.

Muodostettaessa yhteistoiminta-alue, joka
käsittää eri lääneihin kuuluvia kihlakuntia
tai johon kuuluu Helsingin kihlakunnan po-
liisilaitos, poliisin ylijohto määrää myös
yhteistoiminnassa hoidettavat tehtävät, yh-
teistoiminnan johtajan ja muut johtosuhteet
yhteistoiminta-alueella.
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9 §

Keskusrikospoliisi

Keskusrikospoliisin tehtävänä on torjua
kansainvälistä, järjestäytynyttä, ammatti-
maista, taloudellista ja muuta vakavaa rikol-
lisuutta, suorittaa tutkintaa sekä kehittää ri-
kostorjuntaa ja rikostutkintamenetelmiä se-
kä poliisin tietojärjestelmiä.
— — — — — — — — — — — — — —

9 §

Keskusrikospoliisi

Keskusrikospoliisin tehtävänä on torjua
kansainvälistä, järjestäytynyttä, ammatti-
maista, taloudellista ja muuta vakavaa rikol-
lisuutta, suorittaa tutkintaa sekä kehittää ri-
kostorjuntaa ja rikostutkintamenetelmiä.

— — — — — — — — — — — — — —

12 §

Poliisiammattikorkeakoulu

— — — — — — — — — — — — —
Poliisipäällikön virkaan vaadittavasta po-

liisipäällystön tutkinnon lisäksi suoritetta-
vasta muusta soveltuvasta ylemmästä kor-
keakoulututkinnosta ja siihen sisältyvistä
opinnoista sekä poliisioppilaitosten opiske-
lijoihin kohdistuvasta kurinpitomenettelystä
säädetään asetuksella.

— — — — — — — — — — — — — —
Poliisipäällikön virkaan vaadittavasta po-

liisipäällystön tutkinnon lisäksi suoritetta-
vasta muusta ylemmästä korkeakoulutut-
kinnosta ja siihen sisältyvistä opinnoista se-
kä poliisioppilaitosten opiskelijoihin koh-
distuvasta kurinpitomenettelystä säädetään
valtioneuvoston asetuksella.

12 b §

Muutoksenhaku

— — — — — — — — — — — — — —
Lääninoikeuden päätökseen, joka koskee

edellä tarkoitettua opiskelijaksi ottamista,
ei saa hakea muutosta valittamalla.

— — — — — — — — — — — — — —
Hallinto-oikeuden päätökseen, joka kos-

kee opiskelijaksi ottamista, ei saa hakea
muutosta valittamalla.
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16 §

Tarkemmat säännökset ja määräykset

— — — — — — — — — — — — — —
Asetuksella voidaan säätää, että Helsin-

gin poliisilaitos on määrätyissä asioissa
suoraan ministeriön alainen.
— — — — — — — — — — — — — —

— — — — — — — — — — — — — —

(2 mom. kumotaan)
— — — — — — — — — — — — — —

———
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuu-

ta 200 .
Tämän lain tullessa voimaan keskusrikos-

poliisissa toimivan Poliisin tietohallinto-
keskuksen sekä lääneissä poliisin läänin-
johdon alaisuudessa toimivien tietotekniik-
kakeskusten henkilöstö siirtyy ja virat siir-
retään 1 §:n 3 momentissa tarkoitettuun
Poliisin tietohallintokeskukseen. Viran siir-
tämiseen ei tarvita virkamiehen suostumus-
ta.

Sisäasiainministeriö voi päättää virkojen
siirtämisestä Poliisin tietohallintokeskuk-
seen jo ennen tämän lain voimaantuloa.
Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan
ryhtyä myös muihin toimenpiteisiin, jotka
ovat tarpeen Poliisin tietohallintokeskuksen
toiminnan aloittamiseksi lain tullessa voi-
maan.

———

14 §

(kumottu lailla 156/1996)

Poliisin tietohallintokeskus

14 §

Poliisin tietohallintokeskus

Poliisin tietohallintokeskuksen tehtävänä
on tuottaa poliisin tarvitsemat tietotekniset
palvelut sekä vastata sille säädetyistä tai
määrätyistä poliisin tietojärjestelmiä ja re-
kistereitä koskevista tehtävistä. Poliisin tie-
tohallintokeskus voi ottaa hoitaakseen myös
muita julkisen hallinnon tietohallintotehtä-
viä.



HE 19/2002 vp 17

2.

Laki

poliisin henkilörekistereistä annetun lain 5 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan poliisin henkilörekistereistä 7 päivänä huhtikuuta 1995 annetun lain (509/1995)

5 §:n 3 momentti seuraavasti:

Voimassa oleva laki Ehdotus

5 §

Poliisin valtakunnalliseen käyttöön tarkoitetut henkilörekisterit

— — — — — — — — — — — — — —
Poliisin valtakunnalliseen käyttöön tar-

koitettujen henkilörekisterien rekisterinpitä-
jä on poliisin ylijohto. Keskusrikospoliisi yl-
läpitää rekistereitä poliisin ylijohdon val-
vonnassa.

— — — — — — — — — — — — —
Poliisin valtakunnalliseen käyttöön tar-

koitettujen henkilörekisterien rekisterinpitä-
jä on poliisin ylijohto.

———
Tämä laki tulee voimaan päivänä

kuuta 200 .
———


