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poliisin hallinnosta annetun asetuksen muuttamisesta

Annettu Helsingissä 30 päivänä tammikuuta 2014

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti,
kumotaan poliisin hallinnosta annetun asetuksen (158/1996) 9, 27 a ja 29 §, sellaisina kuin

niistä ovat 9 § asetuksissa 183/1998 ja 516/2009 sekä 27 a § asetuksessa 516/2009, ja
muutetaan 1 §:n 1 momentti, 16, 17 ja 19 §, 28 §:n 1 ja 2 momentti sekä 30 §:n 1 ja 2

momentti, sellaisina kuin ne ovat, 1 §:n 1 momentti, 17 ja 19 § sekä 28 §:n 1 ja 2 momentti
asetuksessa 516/2009, 16 § asetuksissa 282/2005, 74/2008, 1010/2009 ja 1029/2011 sekä
30 §:n 1 momentti asetuksessa 706/2002 ja 2 momentti asetuksessa 183/1998, seuraavasti:

1 §
Poliisin ylijohtona toimivan Poliisihalli-

tuksen tehtävistä säädetään poliisin hallin-
nosta annetussa laissa (110/1992), Poliisiam-
mattikorkeakoulusta annetussa laissa
(1164/2013) sekä poliisista annetussa valtio-
neuvoston asetuksessa (1080/2013).
— — — — — — — — — — — — —

16 §
Kelpoisuusvaatimuksena poliisin virkoihin

on:
1) Poliisihallituksen poliisiylijohtajalla oi-

keustieteen kandidaatin tutkinto tai poliisi-
päällystön tutkinnon lisäksi 3 momentissa
tarkoitettu ylempi korkeakoulututkinto, pe-
rehtyneisyys poliisitoimeen ja hallintotehtä-
viin sekä käytännössä osoitettu johtamistaito
ja johtamiskokemus;

2) Poliisihallituksen poliisijohtajalla oike-
ustieteen kandidaatin tutkinto tai poliisipääl-
lystön tutkinnon lisäksi 3 momentissa tarkoi-
tettu ylempi korkeakoulututkinto, perehtynei-
syys viran tehtäväalaan ja käytännössä osoi-
tettu johtamistaito ja johtamiskokemus;

3) Poliisihallituksen resurssijohtajalla
ylempi korkeakoulututkinto, perehtyneisyys

tehtäväalueeseen sekä käytännössä osoitettu
johtamistaito ja johtamiskokemus;

4) Poliisihallituksen lupahallintopäälli-
köllä, asehallintopäälliköllä ja arpajaishallin-
topäälliköllä oikeustieteen kandidaatin tut-
kinto tai muu ylempi korkeakoulututkinto,
perehtyneisyys tehtäväalueeseen sekä käytän-
nössä osoitettu johtamistaito;

5) Poliisihallituksen poliisiylitarkastajalla
oikeustieteen kandidaatin tutkinto tai poliisi-
päällystön tutkinnon lisäksi 3 momentissa
tarkoitettu ylempi korkeakoulututkinto ja pe-
rehtyneisyys toimialaan kuuluviin tehtäviin;

6) keskusrikospoliisin päälliköllä oikeus-
tieteen kandidaatin tutkinto tai poliisipäällys-
tön tutkinnon lisäksi suoritettu 3 momentissa
tarkoitettu ylempi korkeakoulututkinto, pe-
rehtyneisyys hallinnonalan toimintaan ja teh-
täväalueeseen sekä käytännössä osoitettu joh-
tamistaito ja johtamiskokemus;

7) suojelupoliisin päälliköllä oikeustieteen
kandidaatin tutkinto tai poliisipäällystön tut-
kinnon lisäksi suoritettu 3 momentissa tarkoi-
tettu ylempi korkeakoulututkinto, perehtynei-
syys hallinnonalan toimintaan sekä käytän-
nössä osoitettu johtamistaito ja johtamiskoke-
mus;



8) suojelupoliisin apulaispäälliköllä tehtä-
vien laadun mukaan joko oikeustieteen kan-
didaatin tutkinto tai muu ylempi korkeakou-
lututkinto sekä perehtyneisyys tehtäväaluee-
seen;

9) keskusrikospoliisin apulaispäälliköllä
oikeustieteen kandidaatin tutkinto tai poliisi-
päällystön tutkinnon lisäksi suoritettu 3 mo-
mentissa tarkoitettu ylempi korkeakoulutut-
kinto;

10) suojelupoliisin osastopäälliköllä ja kes-
kusrikospoliisin laboratorion johtajalla
ylempi korkeakoulututkinto ja perehtynei-
syys tehtäväalueeseen;

11) keskusrikospoliisin rikoskemistillä, ri-
kosinsinöörillä ja tutkijalla ylempi korkea-
koulututkinto;

12) poliisilakimiehellä ylempi oikeustie-
teellinen korkeakoulututkinto ja perehtynei-
syys tehtäväalueeseen;

13) rikosylitarkastajalla ja rikostarkasta-
jalla ylempi korkeakoulututkinto ja perehty-
neisyys tehtäväalueeseen;

14) poliisilaitoksen päälliköllä oikeustie-
teen kandidaatin tutkinto tai muu ylempi kor-
keakoulututkinto sekä perehtyneisyys tehtä-
väalueeseen ja hallinnonalan toimintaan sekä
käytännössä osoitettu johtamistaito ja johta-
miskokemus;

15) apulaispoliisipäälliköllä tehtävien laa-
dun mukaan joko oikeustieteen kandidaatin
tutkinto taikka poliisipäällystön tutkinto tai
poliisipäällystön virkatutkinto sekä perehty-
neisyys tehtäväalueeseen ja hallinnonalan toi-
mintaan sekä käytännössä osoitettu johtamis-
taito ja johtamiskokemus;

16) komisariolla, rikoskomisariolla ja suo-
jelupoliisin tarkastajalla poliisipäällystön tut-
kinto, poliisipäällystön virkatutkinto tai polii-
sipäällystön tutkinnon A-osan suorittaminen
taikka korkeakoulututkinto ja perehtyneisyys
tehtäväalueeseen;

17) muilla päällystöön kuuluvilla poliisi-
miehillä poliisipäällystön tutkinto tai poliisi-
päällystön virkatutkinto taikka korkeakoulu-
tutkinto ja perehtyneisyys tehtäväalueeseen;

18) alipäällystöön kuuluvilla poliisimie-
hillä poliisialipäällystötutkinto tai poliisipääl-
lystön tutkinnon A-osan suorittaminen taikka
korkeakoulututkinto ja perehtyneisyys tehtä-
väalueeseen;

19) muulla miehistöön kuuluvalla poliisi-

miehellä poliisialan ammattikorkeakoulutut-
kinto tai poliisin perustutkinto taikka poliisi-
miehistön virkatutkinto.

Poliisiammattikorkeakoulusta annetun lain
24 §:ssä tarkoitetussa koulutuksessa oleva
opiskelija tai poliisin perustutkinnon opiske-
lija voidaan nimittää määräaikaiseen nuorem-
man konstaapelin virkasuhteeseen opintoihin
kuuluvan harjoittelun ajaksi sekä harjoittelun
jälkeen yhteensä enintään vuoden ajaksi.

Poliisipäällystön tutkinnon lisäksi suoritet-
tava soveltuva ylempi korkeakoulututkinto
on sisäministeriön sekä Tampereen yliopiston
ja Turun yliopiston välillä tehdyissä yhteis-
työsopimuksissa tarkoitettu hallintotieteiden
tai valtiotieteiden maisterin tutkinto.

17 §
Poliisihallituksen poliisiylijohtajan, kes-

kusrikospoliisin päällikön ja suojelupoliisin
päällikön nimittää valtioneuvoston yleisis-
tunto.

Sisäministeriö nimittää poliisilaitoksen
päällikön kuultuaan poliisiylijohtajaa.

19 §
Poliisihallitus, poliisilaitos, keskusrikospo-

liisi ja suojelupoliisi nimittää muut kuin
17 §:ssä tarkoitetut yksikkönsä virkamiehet
sekä ottaa työsopimussuhteisen henkilökun-
nan.

28 §
Poliisihallituksella tulee olla työjärjestys,

jonka poliisiylijohtaja vahvistaa. Keskusri-
kospoliisilla, suojelupoliisilla ja poliisilaitok-
sella tulee olla ohjesääntö, jonka yksikkö
vahvistaa.

Yhteistoiminta-alueen ohjesäännön vahvis-
taa Poliisihallitus.
— — — — — — — — — — — — —

30 §
Helsingin poliisilaitoksen poliisipäälliköllä

on poliisikomentajan arvonimi. Keskusrikos-
poliisin ja suojelupoliisin päälliköllä on polii-
sineuvoksen arvonimi. Keskusrikospoliisin
laboratorionjohtajalla on professorin arvo-
nimi, jos hänellä on dosentin pätevyys.

Marraskuun 30 päivänä 1996 taikka joulu-
kuun 31 päivänä 2008 nimismiehen, apulais-
nimismiehen tai poliisipäällikön vakinaisessa
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virassa ollut virkamies voi käyttää nimismie-
hen arvonimeä sekä mainittuina ajankohtina
tai joulukuun 31 päivänä 2013 poliisimesta-
rin, poliisipäällikön tai apulaispoliisipäälli-
kön vakinaisessa virassa ollut virkamies po-
liisimestarin arvonimeä niin kauan, kuin hän
on poliisipäällikön, apulaispoliisipäällikön,
johtavan kihlakunnanvoudin, kihlakunnan-

voudin, johtavan kihlakunnansyyttäjän, kih-
lakunnansyyttäjän, poliisilakimiehen tai riko-
sylitarkastajan virassa sekä näistä viroista
eläkkeelle jäätyään.
— — — — — — — — — — — — —

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä hel-
mikuuta 2014.

Helsingissä 30 päivänä tammikuuta 2014

Sisäministeri Päivi Räsänen

Lainsäädäntöneuvos Riitta Aulanko
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