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N:o 1269

Laki
ulkomaalaislain muuttamisesta
Annettu Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 1997

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
kumotaan 22 päivänä helmikuuta 1991 annetun ulkomaalaislain (378/1991) 32 §:n 3 momentti, 54, 56 ja 58 §,
sellaisina kuin ne ovat, 32 §:n 3 momentti laissa 639/1993 ja 56 § osaksi viimeksi mainitussa laissa, 54 § osaksi laissa 154/1995 sekä 58 § viimeksi mainitussa laissa,
muutetaan 34 §, 39 §:n 2 ja 4 momentti, 57 ja 60 §, 62 §:n 1 momentti ja 70 §:n 1 momentti,
sellaisina kuin niistä ovat 34 §, 39 §:n 2 momentti sekä 57 § mainitussa laissa 154/1995 ja
39 §:n 4 momentti, 62 §:n 1 momentti sekä 70 §:n 1 momentti mainitussa laissa 639/1993,
sekä
lisätään lakiin uusi 34 a § seuraavasti:
34 §
Ilmeisen perusteeton turvapaikkahakemus
Ilmeisen perusteettomana pidetään turvapaikkahakemusta;
1) jonka perusteeksi ei ole esitetty vakavia
ihmisoikeusloukkauksia tai muita sellaisia
perusteita, jotka liittyvät palautuskieltoihin
tai vainon pelkoon rodun, uskonnon, kansallisuuden, tiettyyn yhteiskunnalliseen ryhmään kuulumisen tai poliittisen mielipiteen
vuoksi;
2) jonka tarkoituksena on käyttää väärin
turvapaikkamenettelyä;
3) jos turvapaikanhakija on saapunut turvallisesta maasta, jossa hän olisi voinut saa-

da 30 tai 31 §:ssä tarkoitettua suojelua ja
jonne hänet voidaan turvallisesti palauttaa;
tai
4) jos hakija voidaan lähettää toiseen valtioon, joka on Euroopan yhteisöjen jäsenvaltioon jätetyn turvapaikkahakemuksen käsittelystä vastuussa olevan valtion ratkaisemisesta tehdyn yleissopimuksen mukaan vastuussa
turvapaikkahakemuksen käsittelystä.
34 a §
Ilmeisen perusteettoman
turvapaikkahakemuksen ratkaiseminen
Kun ulkomaalaisvirasto hylkää 34 §:n no-

HE 207/1997
HaVM 25/1997
EV 214/1997
174—1997
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jalla turvapaikkahakemuksen ilmeisen perusteettomana ja siihen liittyvän oleskelulupahakemuksen, ulkomaalaisvirasto päättää samalla käännyttämisestä. Ulkomaalaisviraston
tällaisessa asiassa antamaan päätökseen ei
saa hakea muutosta valittamalla.
Ulkomaalaisviraston 1 momentissa tarkoitettu päätös alistetaan kokonaisuudessaan
Uudenmaan lääninoikeuden ratkaistavaksi.
Ulkomaalaisviraston on varattava hakijalle
tilaisuus tulla kuulluksi ennen kuin päätös
alistetaan lääninoikeudelle. Jos turvapaikanhakijaa ei tavoiteta, tiedoksiannon ja tilaisuuden tulla kuulluksi katsotaan tapahtuneen
kahden vuorokauden kuluessa siitä, kun
ulkomaalaisviraston päätös on todisteellisesti
toimitettu turvapaikanhakijan ilmoittamaan
osoitteeseen.
Lääninoikeuden on palautettava asia ulkomaalaisvirastoon uudelleen käsiteltäväksi,
mikäli turvapaikkahakemusta ei ole pidettävä
ilmeisen perusteettomana tai jos hakija on
esittänyt käännyttämisen osalta uutta olennaista selvitystä taikka alistettu päätös on
muutoin lainvastainen. Muussa tapauksessa
lääninoikeuden on vahvistettava ulkomaalaisviraston päätös.
Lääninoikeus voi ratkaista asian yhden
tuomarin kokoonpanossa. Lääninoikeuden
päätös asiassa on annettava viipymättä. Lääninoikeuden päätökseen ei saa hakea valittamalla muutosta.
Ulkomaalaisvirasto antaa turvalliseen maahan palautettavalle henkilölle asiakirjan, josta ilmenee, että hänen turvapaikkahakemustaan ei ole tutkittu aineellisesti Suomessa.
39 §
Käännyttämisestä päättäminen
— — — — — — — — — — — — —
Passintarkastusviranomainen voi saattaa
asian ulkomaalaisviraston ratkaistavaksi, jos
käännyttämistä koskevalla asialla on merkitystä 37 §:n soveltamisen kannalta muissa
samankaltaisissa tapauksissa. Ulkomaalaisvirasto voi myös omasta aloitteestaan ottaa
käännyttämistä koskevan asian ratkaistavakseen.
— — — — — — — — — — — — —
Passintarkastusviranomaisen on tehtävä
päätös käännyttämisestä 37 §:n 1 ja 2 momentissa mainituissa tapauksissa kolmen
kuukauden kuluessa siitä, kun ulkomaalainen
on saapunut Suomeen. Ulkomaalaisvirasto

päättää käännyttämisestä kielteisen turvapaikka- tai oleskelulupapäätöksen yhteydessä.
57 §
Muutoksenhaku ulkomaalaisviraston
päätökseen
Ulkomaalainen, joka on tyytymätön ulkomaalaisviraston turvapaikkaa, turvapaikanhakijalle suojelun tarpeen perusteella myönnettävää oleskelulupaa tai pakolaisuuden lakkaamista koskevaan päätökseen taikka ulkomaalaisviraston käännyttämistä ja siihen
liittyvää maahantulokieltoa koskevaan päätökseen muussa kuin tämän lain 34 a §:ssä
säädetyssä tapauksessa, saa valittaa päätöksestä sillä perusteella, että päätös on lainvastainen, Uudenmaan lääninoikeuteen siten
kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään.
Uudenmaan lääninoikeuden 1 momentissa
tarkoitettuun päätökseen saa hakea muutosta
vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää
valitusluvan. Lupa voidaan myöntää ainoastaan, jos lain soveltamisen kannalta muissa
samanlaisissa tapauksissa tai oikeuskäytännön yhtenäisyyden vuoksi on tärkeää saattaa
asia korkeimman hallinto-oikeuden ratkaistavaksi tai jos luvan myöntämiseen on muu
painava syy.
Ulkomaalainen, joka on tyytymätön ulkomaalaisviraston päätökseen, joka koskee
maasta karkottamista ja siihen liittyvää
maahantulokieltoa, muukalaispassin, pakolaisen matkustusasiakirjan, viisumin tai oleskeluluvan peruuttamista taikka pysyvän oleskeluluvan epäämistä koskevaan päätökseen,
saa valittaa päätöksestä sillä perusteella, että
päätös on lainvastainen, korkeimpaan hallinto-oikeuteen siten kuin hallintolainkäyttölaissa säädetään.
Päätöksestä, jolla viisumi tai oleskelulupa
on peruutettu ennen kuin ulkomaalainen on
saapunut maahan, ei kuitenkaan saa valittaa.
Valittaa ei myöskään saa päätöksestä, jossa
asian on todettu raukeavan sen johdosta, että
hakija on peruuttanut hakemuksensa tai todennäköisesti poistunut Suomesta.
60 §
Valitusoikeuden rajoitukset
Muissa kuin 55 ja 57 §:ssä tarkoitetuis-
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sa tapauksissa ei tämän lain nojalla tehtyihin päätöksiin saa hakea muutosta valittamalla.
62 §
Eräiden päätösten täytäntöönpanokelpoisuus
Tämän lain 37 §:n 1 tai 2 momentin nojalla tehtyä käännyttämistä koskeva päätös
voidaan panna täytäntöön sen estämättä, että
siihen on haettu muutosta. Valitusluvan hakeminen korkeimmalta hallinto-oikeudelta
57 §:ssä tarkoitetussa tapauksessa lykkää
päätöksen täytäntöönpanon kunnes asia on
ratkaistu.
— — — — — — — — — — — — —

4385
70 §

Tiedottaminen ulkomaalaisvaltuutetulle
Tämän lain 31—33, 34 a, 39, 42, 43, 47,
49, 51, 54, 55 ja 57 §:ssä tarkoitetut päätökset
on viipymättä saatettava ulkomaalaisvaltuutetun tietoon. Ulkomaalaisvaltuutetun
pyynnöstä hänen tietoonsa on saatettava 21,
26, 63 ja 64 §:ssä tarkoitetut päätökset.
— — — — — — — — — — — — —
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1998.
Tämän lain voimaan tullessa turvapaikkalautakunnassa vireillä olevat asiat siirretään
Uudenmaan lääninoikeuteen.
Tätä lakia sovelletaan myös asioihin, jotka
ovat tulleet vireille ennen lain voimaantuloa.

Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 1997
Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Sisäasiainministeri Jan-Erik Enestam
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Laki
ulkomaalaisrekisteristä
Annettu Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 1997

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:
1 luku
Yleiset säännökset

Ulkomaalaisrekisteriä pidetään lisäksi Suomen kansalaisuutta koskevia asioita ja niitä
koskevaa päätöksentekoa varten.

1§

3§

Soveltamisala

Rekisterinpitäjät

Henkilötietojen keräämisestä ja tallettamisesta ulkomaalaisrekisteriin sekä siihen talletettujen tietojen käyttämisestä ja luovuttamisesta säädetään tässä laissa.
Tätä lakia ei sovelleta Suomessa oleviin
diplomaattisiin edustajiin eikä kansainvälistä
suojelua nauttiviin henkilöihin, joiden asemasta määrätään Suomea sitovissa kansainvälisissä sopimuksissa.
Rekisteriin sovelletaan henkilötietojen suojaa koskevaa lainsäädäntöä, jollei tässä laissa
toisin säädetä. Sen lisäksi, mitä tässä laissa
säädetään, noudatetaan Suomea sitovia kansainvälisiä sopimuksia.

Ulkomaalaisrekisteriin kuuluvien hakemusasioiden osarekisterin, maahantulon ja
maastalähdön valvonnan osarekisterin sekä
kansalaisuusasioiden osarekisterin päävastuullinen rekisterinpitäjä on ulkomaalaisvirasto, joka vastaa myös näiden osarekisterien
ylläpidosta.
Ulkoasiainministeriö on erikseen pidettävien ulkomaalaisrekisteriin kuuluvien viisumiasioiden osarekisterin ja maahantuloedellytysten osarekisterin päävastuullinen rekisterinpitäjä ja vastaa näiden ylläpidosta.
Ulkomaalaisrekisteriä pitää ja käyttää
myös poliisi, rajavartiolaitos, tullilaitos ja
työvoimaviranomainen.

2§

4§

Rekisterin pito ja käyttötarkoitus

Vastuu rekisteriin talletetuista tiedoista

Ulkomaalaisrekisteri on automaattisen tietojenkäsittelyn avulla pidettävä henkilörekisteri.
Ulkomaalaisrekisteriä pidetään ja käytetään
ulkomaalaisten maahantuloa, maassa oleskelua ja työntekoa koskevien asioiden päätöksentekoa sekä maahantulon ja maastalähdön valvontaa varten ja valtion turvallisuuden suojaamiseksi.

Rekisterinpitäjä, joka tallettaa ulkomaalaisrekisteriin tietoja, vastaa rekisteriin talletettujen tietojen virheettömyydestä sekä tallettamisen ja käytön laillisuudesta omien tehtäviensä hoidossa.
Päävastuulliset rekisterinpitäjät antavat tarvittaessa ulkomaalaisrekisterin käyttöä koskevat ohjeet omalla hallinnonalallaan muita
rekisterinpitäjiä kuultuaan.

HE 206/1997
HaVM 23/1997
EV 203/1997
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2 luku
Ulkomaalaisrekisterin tietosisältö
ja tietolähteet
5§
Rekisterin henkilöllinen ulottuvuus
Ulkomaalaisrekisteriin saa kerätä ja tallettaa tietoja henkilöistä:
1) jotka ovat hakeneet viisumia, oleskelulupaa tai työlupaa;
2) jotka ovat hakeneet muukalaispassia tai
pakolaisen matkustusasiakirjaa tai joille Suomen viranomainen on antanut karkottamisen
toimeenpanoa varten yksisuuntaisen matkustusasiakirjan; sekä
3) jotka ovat hakeneet turvapaikkaa tai
joiden ottamista Suomeen pakolaisina, suojelun tarpeessa olevina tai humanitaarisista
syistä selvitetään.
Kansalaisuusasioiden osarekisteriin saa kerätä ja tallettaa tietoja henkilöistä, jotka ovat
hakeneet Suomen kansalaisuutta, Suomen
kansalaisuuden säilyttämistä tai vapautumista
Suomen kansalaisuudesta taikka tehneet ilmoituksen Suomen kansalaisuuden saamiseksi, menettäneet Suomen kansalaisuuden
tai tiedustelleet, minkä valtion kansalaisina
heitä on Suomessa pidettävä.
Lisäksi ulkomaalaisrekisteriin saa tallettaa
tietoja 1 ja 2 momentissa tarkoitetun henkilön perheenjäsenistä ja Suomessa olevista
vastaanottajista silloin, kun se asian ratkaisemisen kannalta on tarpeen.
6§
Arkaluonteisten henkilötietojen tallettaminen
Ulkomaalaisrekisteriin talletetaan maahantulon, maastalähdön ja maassa oleskelun valvontaa sekä Suomen kansalaisuutta koskevaa
päätöksentekoa varten tiedot henkilöistä:
1) jotka on Suomessa otettu vankilaan tai
vapautettu vankilasta taikka siirretty suorittamaan rangaistusta vieraasta valtiosta Suomeen tai Suomesta vieraaseen valtioon, sekä
tieto toimenpiteestä ja sen ajankohdasta;
2) jotka ovat syyllistyneet tai joiden perustellusti voidaan epäillä syyllistyneen sellaiseen rangaistavaan tekoon, joka saattaa vaikuttaa maahantulon tai maassa oleskelun sallimiseen tai Suomen kansalaisuuden saamiseen, ja teon viitetieto;
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3) joiden voidaan aikaisemman toimintansa perusteella tai muutoin perustellusti olettaa ryhtyvän Suomessa sabotaasiin, vakoiluun, laittomaan tiedustelutoimintaan tai
Suomen suhteita vieraaseen valtioon vaarantavaan toimintaan, ja teon viitetieto;
4) jotka on käännytetty tai karkotettu taikka määrätty maahantulokieltoon, sekä tieto
päätöksestä, sen perusteista ja täytäntöönpanosta sekä maahantulokiellon voimassaoloajasta ja -alueesta;
5) jotka ovat laatineet tai Suomen viranomaiselle jättämäänsä hakemukseen liittäneet
väärennettyjä tai sisällöltään vääriä asiakirjoja, antaneet vääriä tietoja tai jättäneet antamatta tietoja, joilla on merkitystä harkittaessa viisumin, oleskeluluvan tai työluvan
myöntämistä, sekä tieto asiasta; sekä
6) jotka ovat syyllistyneet tai joiden perustellusti voidaan epäillä syyllistyneen laittoman maahantulon järjestämiseen.
Muita henkilötietojen suojaa koskevassa
lainsäädännössä tarkoitettuja arkaluonteisia
henkilötietoja saa tallettaa, jos rekisteröity
on antanut siihen suostumuksensa tai jos tiedon tallettaminen on asian käsittelyn kannalta välttämätöntä.
7§
Talletettavat tiedot
Ulkomaalaisrekisteriin saa siltä osin kuin
on tarpeen tallettaa 5 ja 6 §:ssä tarkoitetun
henkilön tunnistetietoina asia- tai asiakasnumeron, nimet, valokuvan, sukupuolen, syntymäajan, -paikan ja -maan, henkilötunnuksen,
kansalaisuus- ja kansallisuustiedot, ammatti-,
koulutus- ja kielitaitotiedot, siviilisäädyn ja
perhesuhteet, osoite- ja muut yhteystiedot
sekä matkustusasiakirjaa ja henkilölle aikaisemmin myönnettyjä ulkomaalaislaissa tarkoitettuja lupia koskevat tiedot. Lisäksi saa
siltä osin kuin on tarpeen tallettaa:
1) edellä 5 §:n 1 ja 2 momentissa tarkoitetusta hakemuksesta, ilmoituksesta tai tiedustelusta ilmenevät tiedot haetusta luvasta
tai asiasta, maassa oleskelun ja matkan tarkoituksesta ja kestosta sekä tiedot työnantajista ja työsuhteen ehdoista sekä lisäksi tiedot matkareitistä;
2) tiedot 5 §:n 1 ja 2 momentissa tarkoitettujen asioiden käsittelystä, niihin liittyvistä
selvityksistä, lausunnoista, asian ratkaisusta
ja päätöksen perusteista; sekä
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3) edellä 5 §:n 3 momentissa tarkoitettujen
perheenjäsenten ja vastaanottajien henkilöja yhteystiedot.
8§
Ulkopuoliset tietolähteet
Rekisterinpitäjillä on oikeus saada salassapitosäännösten estämättä ulkomaalaisrekisteriä varten tietoja seuraavasti:
1) oikeushallinnon tietojärjestelmistä tietoja ulkomaalaisten syyteharkinnassa olevista
tai olleista rikosasioista ja syyttäjän päätöksistä, joiden mukaan asiassa ei ole kyseessä
rikos tai näyttöä rikoksesta, annetuista rangaistusmääräyksistä, tuomioistuimissa vireillä olevista rikosasioista sekä tuomioistuinten
lainvoimaisista ratkaisuista;
2) asianomaiselta ministeriöltä turvapaikanhakijoiden osoitetiedot;
3) esitutkintaviranomaiselta 5 §:n 1 ja 2
momentin ja 6 §:n 1 momentin 2—6 kohdassa tarkoitettua henkilöä koskevia rikosasian esitutkintaan liittyviä tietoja siltä
osin kuin se voi tapahtua esitutkintaa vaarantamatta;
4) vankeinhoitoviranomaiselta 6 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetut tiedot;
5) väestötietojärjestelmästä tiedot ulkomaalaisrekisteriin merkityn henkilön henkilötiedoissa tapahtuneista muutoksista;
6) kansaneläkelaitokselta ulkomaalaisen
sosiaaliturvaan liittyvässä päätöksenteossa ja
valvonnassa saatuja tietoja, joilla saattaa olla
merkitystä
henkilön
ulkomaalaislain
(378/1991) tai kansalaisuuslain (401/1968)
mukaisen asian käsittelyssä;
7) muilta Pohjoismailta tiedot henkilön
maahantulokielloista; sekä
8) sosiaaliviranomaiselta kansalaisuushakemusta varten tiedot siitä, onko hakijan ja
hänen perheensä toimeentulo katsottava turvatuksi sekä muut tiedossa olevat seikat,
jotka saattavat vaikuttaa asian ratkaisuun.
Edellä 1 momentissa tarkoitettuja tietoja
voidaan luovuttaa, siten kuin asianomaisen
rekisterinpitäjän kanssa sovitaan, myös konekielisessä muodossa tai teknisen käyttöyhteyden avulla.
9§
Tietojen poistaminen rekisteristä
Ulkomaalaisrekisteristä

henkilön

tiedot

poistetaan kokonaan vuoden kuluttua siitä,
kun hän on saanut Suomen kansalaisuuden
tai kuollut. Viisumi-, oleskelulupa- ja työlupatiedot sekä tiedot myönnetystä matkustusasiakirjasta poistetaan viiden vuoden kuluttua viimeisestä tiedon merkitsemisestä, jos
viisumin, luvan tai asiakirjan voimassaolo
on päättynyt. Maahantulokieltoon määrättyjen henkilöiden tiedot poistetaan yhden vuoden kuluttua siitä, kun maahantulokiellon
voimassaolo on päättynyt. Karkotus- ja käännytystiedot
poistetaan
viiden
vuoden
kuluttua päätöksen tekemisestä. Poistetut
tiedot arkistoidaan.
Virheelliseksi todetun tiedon saa säilyttää
viiden vuoden ajan tallentamisesta, jos se on
tarpeen rekisteröidyn taikka rekisterinpitäjän
henkilöstöön kuuluvan oikeuksien turvaamiseksi. Tällaista tietoa saa käyttää ainoastaan
mainitussa oikeuksien turvaamisessa.
3 luku
Ulkomaalaisrekisterin tietojen luovutus ja
salassapito
10 §
Tietojen luovuttaminen rekisteristä
Sen lisäksi, mitä muualla laissa säädetään
taikka Suomea sitovissa kansainvälisissä sopimuksissa määrätään, ulkomaalaisrekisteristä saa salassapitosäännösten estämättä ja siinä määrin kuin se vastaanottavan viranomaisen lakisääteisten tehtävien suorittamiseksi
on tarpeen luovuttaa tietoja:
1) puolustusvoimille oleskelu- ja työlupaa
sekä turvapaikkaa koskevista hakemuksista
ja hakemuksiin annetuista päätöksistä turvallisuus- ja valvontatehtäviä varten sekä henkilön kansalaisuustiedoista asevelvollisuuslaissa (452/1950) tarkoitettujen asevelvollisuusasiain käsittelyä varten;
2) esitutkintaviranomaisille rikosten ehkäisemistä ja paljastamista sekä rikoksen
johdosta toimitettavaa esitutkintaa varten;
3) asianomaiselle ministeriölle turvapaikanhakijoiden vastaanoton järjestämiseksi;
4) väestörekisterikeskukselle ja maistraateille henkilön saamasta Suomen kansalaisuudesta, kansalaisuuden menettämisestä ja
säilyttämisestä
sekä
väestötietolaissa
(507/1993) ja kotikuntalaissa (201/1994)
säädettyjen tehtävien hoitamista varten;
5) eläketurvakeskukselle työntekijäin elä-
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kelain (395/1961) ja lyhytaikaisissa työsuhteissa
olevien
työntekijäin
eläkelain
(134/1962) soveltamista varten sekä sosiaaliturvajärjestelmien soveltamisesta yhteisön
alueella liikkuviin palkattuihin työntekijöihin, itsenäisiin ammatinharjoittajiin ja heidän
perheenjäseniinsä annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1408/71 ja Suomen sosiaaliturvasta tekemien sopimusten henkilöllisen
ulottuvuuden selvittämistä varten;
6) kansaneläkelaitokselle ulkomaalaisen
sosiaaliturvaan liittyvää päätöksentekoa ja
valvontaa varten;
7) vieraan valtion viranomaiselle Suomen
kansalaisuuden saaneista henkilöistä kansalaisuusaseman määrittämistä varten, jos se
voi tapahtua henkilön turvallisuutta vaarantamatta;
8) vankeinhoitoviranomaiselle vankilaan
otetun ulkomaalaisen oleskeluluvasta, käännyttämis- tai karkottamispäätöksestä ja niiden täytäntöönpanosta sekä maahantulokiellosta ja sen pituudesta rangaistusten täytäntöönpanoa varten; sekä
9) asianomaiselle ministeriölle avioliiton
esteiden tutkimista varten.
Edellä 1 momentissa tarkoitettuja tietoja
voidaan luovuttaa myös konekielisessä muodossa tai teknisen käyttöyhteyden avulla.
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että tiedon antaminen ei aiheuta vahinkoa tai
haittaa Suomen kansainvälisille suhteille,
kansainväliselle yhteistyölle taikka hakijalle
tai hänen läheiselleen.
4 luku
Voimaantulo
12 §
Voimaantulo
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1998.
Tällä lailla kumotaan:
1) poliisin henkilörekistereistä 7 päivänä
huhtikuuta 1995 annetun lain (509/1995)
13 §:n 2 momentin 2 ja 3 kohta;
2) poliisin tehtävien suorittamisesta puolustusvoimissa 3 päivänä marraskuuta 1995
annetun lain (1251/1995) 6 §:n 1 momentin
4 kohta; sekä
3) 18 päivänä helmikuuta 1994 annetun
ulkomaalaisasetuksen (142/1994) 33 § sellaisena kuin se on osaksi asetuksessa
222/1995.
Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan
ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin
toimiin.

11 §
13 §
Salassapito
Rekisteriä koskeva siirtymäsäännös
Edellä 2 §:n mukaisten tehtävien hoitamista varten saadut tiedot ja asiakirjat on pidettävä salassa, jos niin lailla säädetään tai lain
nojalla määrätään taikka jos ei ole ilmeistä,

Rekisterinpitäjien on saatettava ulkomaalaisrekisteri tämän lain mukaiseksi kahden
vuoden kuluessa tämän lain voimaantulosta.

Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 1997
Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Sisäasiainministeri Jan-Erik Enestam
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Asetus
ulkomaalaisvirastosta annetun asetuksen muuttamisesta
Annettu Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 1997

Sisäasiainministerin esittelystä
kumotaan ulkomaalaisvirastosta 3 päivänä helmikuuta 1995 annetun asetuksen (157/1995)
4 §:n 2 momentti sekä
muutetaan 1 §:n 1 momentti, 3 § ja 4 §:n 1 momentti seuraavasti:
1§
Ulkomaalaisviraston toimintaa johtaa, valvoo ja kehittää johtaja. Johtaja vastaa toiminnan tuloksellisuudesta ja tavoitteiden
saavuttamisesta sekä raportoi näistä asianomaiselle ministeriölle.
— — — — — — — — — — — — —
3§
Johtajalta vaaditaan ylempi korkeakoulututkinto, hyvä perehtyneisyys virkaan kuuluviin tehtäviin, käytännössä osoitettu johtamistaito sekä johtamiskokemusta.

Yksikönjohtajalta vaaditaan ylempi korkeakoulututkinto, hyvä perehtyneisyys virkaan kuuluviin tehtäviin sekä käytännössä
osoitettu johtamistaito.
4§
Johtajan nimittää tasavallan presidentti
valtioneuvoston esityksestä.
— — — — — — — — — — — — —
Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1998.

Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 1997
Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Sisäasiainministeri Jan-Erik Enestam
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Asetus
poliisikoulutuksesta
Annettu Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 1997

Sisäasiainministerin esittelystä säädetään poliisin hallinnosta 14 päivänä helmikuuta 1992
annetun lain (110/1992) 12 §:n 3 momentin ja 16 §:n 1 momentin nojalla, sellaisena kuin
niistä on ensiksi mainitussa laissa 778/1997:
1 luku

ruotsin kielellä ja erityistapauksissa muillakin kielillä.

Yleiset säännökset
1§
Yleistä
Poliisin ylijohtona poliisitointa johtava ministeriö, jäljempänä ministeriö, vahvistaa
koulutusta koskevat tulostavoitteet ja toimintalinjat sekä päättää koulutukseen osoitettavista määrärahoista.
Poliisiammattikorkeakoulu ja Poliisikoulu
(poliisioppilaitokset) huolehtivat valtakunnallisesta poliisikoulutuksesta ja tutkimus- ja
kehitystyöstä sekä järjestävät poikkeusoloihin varautumiseen liittyvää koulutusta ja
muuta turvallisuusalan koulutusta.
Poliisin valtakunnalliset yksiköt huolehtivat kukin omaan toimialaansa liittyvästä
koulutuksesta.
Poliisin lääninjohto huolehtii alueellisesta
ja kihlakuntien poliisilaitokset paikallisesta
koulutuksesta.
2§
Opetuskieli
Poliisioppilaitosten opetuskielenä on suomi. Koulutusta järjestetään tarvittaessa myös
2

470301/174

2 luku
Poliisioppilaitosten hallinto
3§
Poliisioppilaitosten hallitus
Poliisiammattikorkeakoululla ja Poliisikoululla on yhteinen hallitus, joka vastaa
poliisikoulutusta antavien oppilaitosten ohjaamisesta.
Ministeriö kutsuu hallitukseen kolmeksi kalenterivuodeksi kerrallaan puheenjohtajan,
varapuheenjohtajan ja yhdeksän muuta jäsentä ja kullekin heistä henkilökohtaisen varajäsenen.
Hallituksen jäsenissä tulee olla opetusalan,
poliisialan ja poliisitoimintaan liittyvien
muiden sidosryhmien edustajia. Enemmistö
hallituksen jäsenistä on muita kuin poliisialan edustajia. Poliisioppilaitosten henkilöstöllä ja oppilaskunnilla on hallituksessa
edustajat ja heillä henkilökohtaiset varajäsenet. Varajäsenet ovat toisesta oppilaitoksesta
kuin varsinaiset jäsenet. Hallituksen valinnassa otetaan huomioon maan molempien
kieliryhmien edustus. Hallituksen puheenjohtajana toimii ministeriön edustaja.
Hallitus ratkaisee asiat esittelystä. Poliisi-
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koulun johtaja esittelee Poliisikoulua koskevat asiat. Poliisiammattikorkeakoulun rehtori
esittelee Poliisiammattikorkeakoulua koskevat asiat ja asiat, jotka koskevat poliisikoulutuksen yhteisiä kysymyksiä.

Poliisioppilaitosten virat

4§

Kelpoisuusvaatimukset

Hallituksen tehtävät

Kelpoisuusvaatimuksena poliisioppilaitosten virkoihin on:
1) Poliisiammattikorkeakoulun rehtorilla
jatkotutkintona suoritettu lisensiaatin tutkinto
tai tohtorin tutkinto sekä perehtyneisyyttä
Poliisiammattikorkeakoulun toimialaan ja
hallinnollista kokemusta sekä käytännössä
osoitettu johtamiskokemus;
2) Poliisiammattikorkeakoulun hallintopäälliköllä ylempi korkeakoulututkinto ja
perehtyneisyys tehtäväalueeseen;
3) Poliisiammattikorkeakoulun koulutuspäällikköllä jatkotutkintona suoritettu lisensiaatin tai tohtorin tutkinto sekä perehtyneisyys Poliisiammattikorkeakoulun toimialaan;
4) Poliisiamattikorkeakoulun yliopettajalla
jatkotutkintona suoritettu lisensiaatin tai
tohtorin tutkinto;
5) Poliisiammattikorkeakoulun tutkimuspäälliköllä jatkotutkintona suoritettu lisensiaatin tai tohtorin tutkinto sekä tehtävän edellyttämä perehtyneisyys tehtäväväalueeseen;
6)
Poliisiammattikorkeakoulun
ylikomisariolla poliisipäällystön virkatutkinto ja
perehtyneisyys tehtäväalueeseen;
7) Poliisiammattikorkeakoulun lehtorilla
ylempi korkeakoulututkinto;
8) Poliisikoulun johtajalla ylempi korkeakoulututkinto ja perehtyneisyys tehtäväalueeseen ja hallinnollista kokemusta sekä
käytännössä osoitettu johtamiskokemus;
9) Poliisikoulun apulaisjohtajalla ylempi
korkeakoulututkinto ja perehtyneisyys tehtäväalueeseen sekä
10) Poliisikoulun oikeustieteellisten aineiden opettajalla oikeustieteen kahdidaatin tutkinto.
Erityisestä syystä koulutuspäällikön ja yliopettajan virkaan voidaan nimittää ylemmän
korkeakoulututkinnon suorittanut henkilö,
jos nimitettävä henkilö on erittäin hyvin perehtynyt viran tehtäväalaan. Vastaavasti lehtorin virkaan voidaan erityisestä syystä nimittää henkilö, joka ei ole suorittanut ylempää korkeakoulututkintoa, jos nimitettävä
henkilö on erittäin hyvin perehtynyt viran
tehtäväalaan.

Hallituksen tehtävänä on:
1) ohjata ja seurata poliisioppilaitosten
toimintaa;
2) hyväksyä toiminta- ja taloussuunnitelma;
3) hyväksyä poliisioppilaitosten vuotuinen
tutkimusohjelma,
erikoistumiskoulutuksen
opetussuunnitelmat ja koulutuksen arviointiperusteet;
4) hyväksyä tutkintokoulutuksen valintaperusteet;
5) hyväksyä Poliisiammattikorkeakoulun
tutkintosääntö, poliisioppilaitosten järjestyssäännöt ja hallituksen työjärjestys;
6) päättää tutkintokoulutukseen otettavien
opiskelijoiden määrästä;
7) antaa lausunto ministeriölle Poliisiammattikorkeakoulun rehtorin ja Poliisikoulun
johtajan viran hakijoista;
8) ratkaista hallituksen käsiteltäväksi saatetut oikaisuvaatimukset;
9) asettaa poliisioppilaitosten yhteinen
koulutus- ja tutkimuspoliittinen neuvottelukunta ja muut vastaavat neuvottelukunnat;
10) tehdä ehdotukset tulossopimuksiksi ja
talousarvioiksi, jotka ministeriö hyväksyy;
11) tehdä ehdotukset Poliisiammattikorkeakoulun tutkintojen koulutusohjelmaksi ja
poliisikoulutuksen koulutusoppaaksi, jotka
ministeriö hyväksyy; sekä
12) käsitellä muut poliisikoulutukseen ja
oppilaitosten sisäiseen toimintaan liittyvät
laajat ja periaatteelliset tehtävät.
5§
Poliisiammattikorkeakoulun rehtori ja
Poliisikoulun johtaja
Poliisiammattikorkeakoulun rehtorin ja
Poliisikoulun johtajan tehtävänä on käsitellä
ja ratkaista johtamansa poliisioppilaitoksen
yleistä hallintoa ja taloutta koskevat asiat.
Rehtori ja johtaja vahvistavat oppilaitosten
työjärjestykset.

3 luku

6§

N:o 1272
Poliisiammattikorkeakoulun yliopettajalta,
ylikomisariolta ja lehtorilta, joiden opetustehtäviin pääosin kuuluu ammattiopintojen
järjestäminen, vaaditaan lisäksi vähintään
kolmen vuoden käytännön kokemus opetusalaa vastaavissa tehtävissä.
Poliisiammattikorkeakoulun koulutuspäälliköltä, yliopettajalta, ylikomisariolta ja lehtorilta vaaditaan myös, ennen kuin hänet pysyvästi nimitetään, vähintään 35 opintoviikon laajuiset opettajankoulutuksen pedagogiset opinnot tai aineenopettajan kasvatustieteelliset opinnot, jollei opettajankoulutus
sisälly tutkintoon.
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10 §
Opintojen rakenne ja laajuus

Ammattikorkeakoulututkintoon johtaviin
opintoihin kuuluu perus- ja ammattiopintoja,
ammattitaitoa edistävää harjoittelua ja opinnäytetyö.
Opintojen mitoituksen peruste on opintoviikko. Ammattikorkeakoulututkintoon johtavien opintojen laajuus on 120 opintoviikkoa. Opintoihin on muutoin soveltuvin osin
noudatettava, mitä ammattikorkeakouluopinnoista annetun asetuksen (256/1995) 2 luvussa säädetään.

7§

11 §

Virkoihin nimittäminen

Opiskelijaksi ottaminen

Ministeriö nimittää Poliisiammattikorkeakoulun rehtorin ja Poliisikoulun johtajan
poliisioppilaitosten hallituksen annettua hakijoista lausuntonsa.
Poliisiammattikorkeakoulun rehtori ja Poliisikoulun johtaja nimittävät muut kuin
edellä mainitut yksikkönsä virkamiehet sekä
ottavat työsopimussuhteessa olevan henkilökunnan.

Poliisiammattikorkeakouluun voidaan ottaa
ammattikorkeakoulututkintoa
suorittamaan
henkilö, joka on suorittanut poliisin perustutkinnon ja poliisialipäällystötutkinnon sekä
hankkinut tarvittavan määrän ammattikokemusta.
Opiskelijaksi voidaan ottaa myös muu
kuin 1 momentissa tarkoitettu poliisin alipäällystö- tai päällystövirassa oleva henkilö,
jolla Poliisiammattikorkeakoulu katsoo olevan riittävät tiedot ja taidot ammattikorkeakouluopintoja varten.
Ammattikorkeakoulututkintoa suorittamaan
voidaan hyväksyä henkilö, joka täyttää edellä mainitut edellytykset ja joka on hyväksytty valintamenettelyssä.

4 luku
Poliisiammattikorkeakoulu
8§
Tehtävä
Poliisiammattikorkeakoulu järjestää ammattikorkeakouluopintoja ja ammatillisia
erikoistumisopintoja poliisialalla sekä vastaa
poliisin päällystö- ja muusta johtamiskoulutuksesta ja poliisialaan liittyvästä tutkimusja kehittämistoiminnasta.
9§
Ammattikorkeakoulututkinto
Ammattikorkeakoulututkintoon
johtavat
opinnot järjestetään koulutusohjelmana. Poliisiammattikorkeakoulussa suoritettava tutkinto on poliisipäällystön tutkinto.
Poliisiammattikorkeakoulussa opiskeleva
on opiskelija.

5 luku
Poliisikoulu
12 §
Tehtävä
Poliisikoulu vastaa poliisin perustutkinnon
opiskelijavalinnoista, antaa poliisin perustutkinto- ja alipäällystökoulutusta sekä toimialaansa liittyvää ammatillista erikoistumiskoulutusta.
13 §
Tutkinnot
Poliisikoulussa suoritettavia tutkintoja ovat
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poliisin perustutkinto ja poliisialipäällystön
tutkinto.
Perustutkintoa suorittava on perusopinnot
1:n ajan poliisikokelas. Muu poliisikoulussa
opiskeleva on opiskelija.

Opiskelijat

14 §

Opiskelijavalinnat

Opintojen rakenne ja laajuus

Opiskelijat koulutukseen valitsevat ammattikorkeakoulun rehtori ja Poliisikoulun johtaja.
Peruskoulutukseen valintaa koskevat tiedoksiannot voidaan antaa julkistamalla tulokset oppilaitoksen ilmoitustaululla ennalta
ilmoitettuna ajankohtana.
Tuloksia julistettaessa on ilmoitettava, miten hakija voi saada tietoon valinnassa noudatettujen perusteiden soveltamisesta häneen
ja miten valintaan voi pyytää oikaisua. Valinnan tulosta ei saa oikaisupyynnön johdosta muuttaa opiskelijaksi valitun vahingoksi.
Opiskelijavalintaa koskevasta oikaisumenettelystä ja muutoksenhausta säädetään poliisin
hallinnosta annetun lain (110/1992) 12 b
§:ssä.

Opintojen mitoituksen peruste on opintoviikko.
Poliisin perustutkinto on kolmiosainen ja
sen laajuus on 82 opintoviikkoa. Opintoihin
kuuluu perusopinnot 1, työharjoittelu ja perusopinnot 2 sekä päättötyö.
Poliisialipäällystön tutkinnon laajuus on
vähintään 20 opintoviikkoa.
15 §
Perustutkintoa suorittamaan ottaminen
Poliisin perustutkintoa suorittamaan voi
hakea henkilö, joka on:
1) täyttänyt 19 vuotta;
2) suorittanut vähintään ammatillisen perustutkinnon tai lukion oppimäärän taikka
suomalaisen ylioppilastutkinnon tai muun
yliopistoasetuksessa (1000/1994) tarkoitettua
tutkintoa vastaavan tutkinnon;
3) terveydentilaltaan ja poliisin tehtävien
asianmukaisen hoitamisen kannalta sopiva;
4)
suorittanut
asevelvollisuuslaissa
(452/1950) tarkoitetun vakinaisen palveluksen;
5) saanut reservin upseeri- tai aliupseerikoulutuksen taikka soveltuvan sotilaspoliisikoulutuksen;
6) saanut vähintään B-luokan ajo-oikeuden; sekä
7) hankkinut vähintään vuoden työkokemuksen.
Edellä 1 momentin 4 ja 5 kohdassa mainitut vaatimukset eivät koske naisia eivätkä
niitä, joilla on Ahvenanmaan kotiseutuoikeus. Valintapäätöksen tekijä voi erityisestä
syystä myöntää poikkeuksia 1 momentin 2
ja 5 kohdassa säädetyistä vaatimuksista.
Poliisin perustutkintoa suorittamaan voidaan hyväksyä henkilö, joka täyttää edellä
mainitut edellytykset ja joka on suorittanut
hyväksytysti valintakokeen.
Poliisioppilaitosten hallitus antaa tarvittaessa koulutukseen hakemista ja valintaa koskevia tarkempia ohjeita.

6 luku

16 §

17 §
Huomautus, varoitus ja erottaminen
Jos poliisikokelas tai opiskelija on rikkonut poliisioppilaitoksen järjestyssääntöä, voi
oppilaitoksen johtaja antaa hänelle huomautuksen.
Oppilaitoksen johtaja voi antaa poliisikokelaalle tai opiskelijalle kirjallisen varoituksen tai erottaa hänet koulutuksesta, jos hän:
1) koulutukseen pyrkiessään on jättänyt
ilmaisematta itseään koskevan, poliisin ammattiin soveltuvuutta koskevan olennaisen
seikan;
2) ei enää täytä 17 §:n 1 momentin 3 kohdassa säädettyjä edellytyksiä; tai
3) jos poliisikokelas tai opiskelija koulutuksen aikana osoittaa ilmeistä kykenemättömyyttä tai haluttomuutta opetukseen osallistumisessa.
Oppilaan erottamista koskeva päätös voidaan panna heti täytäntöön.
18 §
Koulutuksen keskeyttäminen
Poliisioppilaitoksen johtaja voi keskeyttää
poliisikokelaan tai opiskelijan opiskelun, jos
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opiskelun keskeyttämiseen on erityisen painava syy. Päätös voidaan panna heti täytäntöön.
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7 luku
Erinäiset säännökset
22 §

19 §
Opintososiaaliset edut
Opiskelijalle suoritetaan opiskeluajalta
kiinteä palkkaus, jollei ministeriö erityisestä
syystä toisin määrää. Poliisikokelas saa opiskeluajalta ministeriön vahvistaman päivärahan.
Poliisikokelaalle ja opiskelijalle järjestetään opiskeluaikana asunto ja ruoka. Poliisikoulu vastaa poliisin perustutkintokoulutuksessa olevan maksuttomasta terveydenhuollosta ja sairaanhoidosta siltä osin, kuin
hoidon tarve on ilmennyt opiskeluaikana
eikä terveydenhuoltoa ja sairaanhoitoa korvata muulla perusteella.
Ministeriö antaa tarkemmat ohjeet 2 momentissa tarkoitetuista eduista muun koulutuksen osalta, sekä poliisihallinnon ulkopuolista tai maksulliseen koulutukseen osallistuvan opiskelijan osalta.
20 §
Poliisikokelaiden ja opiskelijoiden
osallistuminen poliisitehtäviin
Poliisioppilaitoksen johtaja voi määrätä
poliisikokelaita ja opiskelijoita suorittamaan
koulutuksiin liittyvinä harjoituksina poliisille
kuuluvia tehtäviä poliisin muun yksikön
apuna.
Ministeriö voi määrätä poliisikokelaita ja
opiskelijoita suorittamaan myös muita kuin
koulutukseen liittyviä poliisille kuuluvia tehtäviä.
21 §
Poliisin henkilöstöön kuulumattomien
opiskeluoikeus
Poliisikoulutukseen voidaan poliisioppilaitoksen suostumuksella ottaa opiskelemaan
muitakin kuin poliisin henkilöstöön kuuluvia.

Poliisioppilaitosten sisäinen järjestys
Poliisioppilaitosten opettajakunnasta ja
oppilaskunnasta määrätään poliisioppilaitoksen työjärjestyksessä. Oppilaitoksen sisäisestä järjestyksestä määrätään järjestyssäännössä.
23 §
Poliisipäällystön tutkinnon lisäksi
suoritettava tutkinto
Poliisipäällystön tutkinnon lisäksi suoritettava ylempi korkeakoulututkinto on hallintotieteen maisterin tutkinto.
24 §
Muutoksenhaku
Poliisikokelas tai opiskelija saa vaatia poliisioppilaitoksen hallitukselta oikaisua päätökseen, jolla hänelle on annettu kirjallinen
varoitus tai jolla hänen opiskelunsa keskeyttämisestä on päätetty taikka jolla hänet on
erotettu koulutuksesta.
Oikaisuvaatimuksen ja muutoksenhaun
osalta noudatetaan muutoin, mitä poliisin
hallinnosta annetun lain 12 b §:ssä säädetään.
25 §
Tarkemmat säännökset
Ministeriö antaa tarvittaessa tarkemmat
säännökset tämän asetuksen täytäntöönpanosta.
26 §
Voimaantulo
Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1998.
Tällä asetuksella kumotaan poliisikolutuksesta 15 päivänä toukokuuta 1992 annettu
asetus (430/1992).
Toimenpiteisiin tämän asetuksen täytän-
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töönpanemiseksi voidaan ryhtyä jo ennen
sen voimaantuloa. Poliisiammattikorkeakoulun toiminnan järjestämiseen liittyvä pää-

tösvalta on ministeriöllä ennen asetuksen
voimaantuloa.

Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 1997
Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Sisäasiainministeri Jan-Erik Enestam
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Asetus
poliisin hallinnosta annetun asetuksen muuttamisesta
Annettu Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 1997

Sisäasiainministerin esittelystä
muutetaan poliisin hallinnosta 15 päivänä maaliskuuta 1992 annetun asetuksen (158/1996)
1 §, 2 §:n 2 momentti, 15, 16, 17, 19 ja 24 §, 28 §:n 1 momentti seuraavasti:
1§
Poliisin ylijohdon tehtävistä säädetään poliisin
hallinnosta
annetussa
laissa
(110/1992), poliisiasetuksessa (1112/1995)
sekä poliisikoulutuksesta annetussa asetuksessa (1272/1997).
2§
— — — — — — — — — — — — —
Poliisin lääninjohtona toimivan poliisiosaston päällikkönä on lääninpoliisineuvos.
15 §
Kelpoisuusvaatimuksista poliisin ylijohdon
virkoihin säädetään sisäasiainministeriöstä
annetussa asetuksessa (1706/1995) lukuun
ottamatta ylikomisarion virkaa, jonka kelpoisuusvaatimuksista säädetään tässä asetuksessa. Kelpoisuusvaatimuksista poliisin
lääninjohdon virkoihin säädetään lääninhallitusasetuksessa (120/1997).
Kelpoisuusvaatimuksista nimismiehen ja
poliisipäällikön virkaan säädetään poliisin
hallinnosta annetussa laissa.
Kelpoisuusvaatimuksista poliisioppilaitosten virkoihin säädetään poliisikoulutuksesta
annetussa asetuksessa (1272/1997).
16 §
Kelpoisuusvaatimuksena poliisin virkoihin
on:
1) keskusrikospoliisin päälliköllä oikeustieteen kandidaatin tutkinto tai poliisipäällystön tutkinnon lisäksi poliisikoulutuksesta
annetun asetuksen 23 §:ssä tarkoitettu ylempi korkeakoulututkinto, perehtyneisyys hallinnonalan toimintaan ja tehtäväalueeseen
sekä käytännössä osoitettu johtamistaito ja
johtamiskokemus;
2) suojelupoliisin päälliköllä oikeustieteen
kandidaatin tutkinto tai poliisipäällystön tutkinnon lisäksi poliisikoulutuksesta annetun

asetuksen 23 §:ssä tarkoitettu ylempi korkeakoulututkinto, perehtyneisyys hallinnonalan
toimintaan sekä käytännössä osoitettu johtamistaito ja johtamiskokemus;
3) keskusrikospoliisin apulaispäälliköllä
sekä Tampereen ja Turun kihlakunnan poliisilaitoksen hallinto-osaston johtajalla oikeustieteen kandidaatin tutkinto tai poliisipäällystön tutkinnon lisäksi poliisikoulutuksesta
annetun asetuksen 23 §:ssä tarkoitettu ylempi korkeakoulututkinto;
4) rikosylitarkastajalla ja rikostarkastajalla
ylempi korkeakoulututkinto tai ekonomin
tutkinto sekä perehtyneisyys tehtäväalueeseen tai poliisipäällystön tutkinto;
5) apulaispoliisipäälliköllä tehtävien laadun
mukaan joko oikeustieteen kandidaatin tutkinto tai poliisipäällystön tutkinto sekä perehtyneisyys tehtäväalueeseen;
6) keskusrikospoliisin osastopäälliköllä,
suojelupoliisin osastopäälliköllä sekä keskusrikospoliisin laboratorion johtajalla ylempi korkeakoulututkinto ja perehtyneisyys
tehtäväalueeseen;
7) Poliisin tekniikkakeskuksen johtajalla
diplomi-insinöörin tutkinto tai insinöörin
tutkinto sekä perehtyneisyys tehtäväalueeseen ja käytännössä osoitettu johtamistaito;
8) keskusrikospoliisin rikoskemistillä, rikosinsinöörillä ja tutkijalla ylempi korkeakoulutukinto;
9) muilla päällystöön kuuluvilla poliisimiehillä poliisipäällystön tutkinto tai korkeakoulututkinto sekä perehtyneisyys tehtäväalueeseen;
10) alipäällystöön kuuluvilla poliisimiehillä poliisialipäällystön tutkinto tai korkeakoulututkinto sekä perehtyneisyys tehtäväalueeseen;
11) nuoremmalla konstaapelilla poliisin
perustutkinnon perusopinnot 1:n suorittaminen tai kokelaskurssi; ja
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12) muulla miehistöön kuuluvalla poliisimiehellä poliisin perustutkinto tai poliisimiehistön virkatutkinto.
17 §
Keskusrikospoliisin päällikön ja suojelupoliisin päällikön nimittää tasavallan presidentti valtioneuvoston esityksestä.
Ministeriö nimittää Poliisin tekniikkakeskuksen johtajan samoin kuin lääninhallituksen esityksestä Helsingin kihlakunnan poliisilaitoksen poliisipäällikön ja apulaispäällikön.
Nimittämisestä poliisioppilaitosten virkoihin säädetään poliisikoulutuksesta annetussa asetuksessa (1272/1997).
19 §
Poliisilaitos, keskusrikospoliisi, suojelupoliisi, liikkuva poliisi ja Poliisin tekniikkakeskus nimittää muut kuin 17 ja 18 §:ssä
mainitut yksikkönsä virkamiehet sekä ottaa
työsopimussuhteessa olevan henkilökunnan.

24 §
Alipäällystöön ja miehistöön kuuluva poliisimies on velvollinen eroamaan virastaan
täyttäessään 60 vuotta.
Keskusrikospoliisin, suojelupoliisin, liikkuvan poliisin, Poliisiammattikorkeakoulun
ja Poliisikoulun päällystöön kuuluva poliisimies sekä paikallispoliisin päällystöön kuuluva poliisimies, nimismiestä, poliisipäällikköä ja apulaispäällikköä lukuun ottamatta,
on velvollinen eroamaan virastaan täyttäessään 63 vuotta.
28 §
Keskusrikospoliisilla, suojelupoliisilla, liikkuvalla poliisilla, Poliisin tekniikkakeskuksella ja poliisilaitoksella tulee olla ohjesääntö, jonka yksikkö vahvistaa.
— — — — — — — — — — — — —
Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1998.
Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan
ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin
toimenpiteisiin.

Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 1997
Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Sisäasiainministeri Jan-Erik Enestam
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