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poliisin hallinnosta annetun lain muuttamisesta

Annettu Helsingissä 10 päivänä heinäkuuta 2015

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan poliisin hallinnosta annetun lain (110/1992) 1 §, 3 §:n suomenkielinen sana-

muoto, 4 ja 4 a §, 6 §:n suomenkielinen sanamuoto, 8—10 ja 15 d § sekä 15 i ja 16 §:n
suomenkielinen sanamuoto,

sellaisina kuin ne ovat, 1, 4 ja 6 § laeissa 497/2009 ja 503/2013, 3, 4 a, 8 ja 10 § laissa
497/2009, 9 § laeissa 497/2009 ja 89/2015 sekä 15 d, 15 i ja 16 § laissa 873/2011, seuraavasti:

1 §

Poliisihallinto ja poliisiyksiköt

Sisäministeriö vastaa poliisin toimialan oh-
jauksesta ja valvonnasta sekä erikseen minis-
teriölle säädettävistä poliisin toimialan tehtä-
vistä.

Sisäministeriön alainen keskushallintovi-
ranomainen on Poliisihallitus, joka muiden
poliisiyksiköiden kuin suojelupoliisin osalta
toimii poliisin ylijohtona. Poliisihallituksen
alaisia valtakunnallisia yksikköjä ovat kes-
kusrikospoliisi ja Poliisiammattikorkeakoulu.
Poliisihallituksen alainen paikallishallintovi-
ranomainen on poliisilaitos.

Sisäministeriön alainen valtakunnallinen
yksikkö on suojelupoliisi.

Poliisiyksikköjä ovat Poliisihallitus ja sen
alaiset yksiköt sekä suojelupoliisi.

Poliisitoimesta Ahvenanmaan maakun-
nassa säädetään erikseen.

3 §

Neuvottelukunnat

Sisäministeriön yhteydessä toimii poliisi-
asiain neuvottelukunta ja poliisilaitoksen yh-
teydessä poliisin neuvottelukunta. Poliisihal-
lituksen yhteydessä voi toimia neuvottelu-
kuntia.

Neuvottelukuntien tehtävistä ja kokoonpa-
nosta säädetään valtioneuvoston asetuksella.

4 §

Poliisihallitus

Poliisihallitusta johtaa poliisiylijohtaja.
Poliisihallituksen tehtävänä on sisäministe-

riön ohjauksen mukaisesti:
1) suunnitella, kehittää, johtaa ja valvoa

poliisitoimintaa ja sen tukitoimintoja alais-
tensa poliisiyksiköiden osalta;
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2) vastata poliisin tehtäviin liittyvien kan-
salaisten palvelujen tasapuolisesta saatavuu-
desta ja laadusta maan eri osissa;

3) päättää alaistensa poliisiyksiköiden vä-
lisestä yhteistoiminnasta;

4) vastata alaistensa poliisiyksiköiden tu-
losohjauksesta ja voimavarojen suuntaami-
sesta niille;

5) huolehtia muista sille säädetyistä tai
määrätyistä tehtävistä.

4 a §

Ilmoitusvelvollisuus ja päätösvallan
pidättäminen

Poliisiylijohtajan on ilmoitettava sisämi-
nisterille yhteiskunnallisesti merkittävistä po-
liisitointa koskevista asioista. Suojelupoliisin
on ilmoitettava tehtäviinsä kuuluvista yhteis-
kunnallisesti merkittävistä asioista sisäminis-
terille sekä lisäksi poliisiylijohtajalle, jos
niillä on merkittävää vaikutusta muuhun po-
liisitoimeen.

Poliisiylijohtaja pitää sisäministeriön tie-
toisena Poliisihallitusta koskevista asioista.
Suojelupoliisin päällikkö pitää sisäministe-
riön tietoisena suojelupoliisia koskevista asi-
oista. Poliisiylijohtajan ja suojelupoliisin
päällikön osallistumisesta turvallisuusasioi-
den käsittelemiseen sisäministeriössä sääde-
tään erikseen.

Poliisihallituksen alaisen yksikön on ilmoi-
tettava Poliisihallitukselle sellaisesta suunnit-
telemastaan hallinnon sisäisestä ratkaisusta
tai olosuhteen muutoksesta, jolla voi olla laa-
tunsa tai laajuutensa vuoksi merkittävää vai-
kutusta Poliisihallituksen hyväksymien yksi-
kön tulostavoitteiden tai toimintalinjojen to-
teutumiseen.

Poliisiylijohtaja voi yksittäistapauksessa
ottaa ratkaistavakseen 3 momentissa tarkoite-
tun hallinnon sisäisen asian, joka on säädetty
muun poliisin henkilöstöön kuuluvan virka-
miehen ratkaistavaksi.

6 §

Paikallispoliisi

Paikallinen poliisitoimi järjestetään kihla-
kunnittain siten, että poliisilaitoksen toimi-

alueena on yksi tai useampi kihlakunta. Polii-
silaitos vastaa myös poliisin tehtäviin liitty-
vien kansalaisten palvelujen tasapuolisesta
saatavuudesta ja laadusta toimialueellaan.
Valtioneuvoston asetuksella säädetään polii-
silaitoksista, joiden toimialueena on useampi
kihlakunta. Poliisilaitoksella voi olla alueelli-
sia yksiköitä. Valtioneuvoston asetuksella
säädetään alueellisen yksikön toimialueesta.
Alueellisen yksikön kielellisestä asemasta
säädetään kielilain (423/2003) 6 §:n 2 mo-
mentissa. Sisäministeriö päättää poliisilaitok-
sen toimipisteiden sijaintipaikoista.

Muodostettaessa poliisilaitos, jonka toimi-
alueena on useampi kihlakunta, tulee ottaa
huomioon eri alueiden erityispiirteet, kuten
asukasmäärä, asukastiheys, laajuus, liiken-
neyhteydet sekä kieliolot ja aluejaotuksen
vaikutus viranomaisen kielilain 6 §:ssä tar-
koitettuun kielelliseen asemaan. Lakkaavien
poliisilaitosten poliisipäällikön virat lakkau-
tetaan ja perustetaan uusi poliisilaitoksen po-
liisipäällikön virka. Täytettäessä edellä mai-
nittua poliisilaitoksen poliisipäällikön virkaa
ensi kertaa virka saadaan täyttää sitä haetta-
vaksi julistamatta. Lakkautettavan poliisi-
päällikön viran haltija sijoitetaan uudelleen
ammattitaitoansa ja kykyänsä vastaaviin teh-
täviin.

8 §

Yhteistoiminta

Poliisihallitus voi poliisitoiminnan tarkoi-
tuksenmukaiseksi järjestämiseksi asianomai-
sia poliisilaitoksia ja alueen kuntia kuultuaan
määrätä poliisilaitokset hoitamaan tehtäviä
yhteistoiminnassa.

Poliisihallitus voi poliisitoiminnan tarkoi-
tuksenmukaiseksi järjestämiseksi asianomai-
sia poliisiyksikköjä kuultuaan määrätä polii-
silaitoksen ja muun alaisensa poliisiyksikön
hoitamaan tehtäviä yhteistoiminnassa.

Edellä 1 ja 2 momentissa tarkoitettua yh-
teistoimintaa koskevassa päätöksessä tulee
määrätä päällikkö johtamaan yhteistoimin-
nassa hoidettavia tehtäviä ja muut johtosuh-
teet sekä antaa tarvittaessa tarkempia mää-
räyksiä yhteistoiminnan järjestämiseksi.
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9 §

Keskusrikospoliisi

Keskusrikospoliisin tehtävänä on:
1) torjua kansainvälistä, järjestäytynyttä,

ammattimaista, taloudellista ja muuta vaka-
vaa rikollisuutta;

2) suorittaa tutkintaa;
3) tuottaa asiantuntijapalveluita;
4) kehittää rikostorjuntaa ja rikostutkinta-

menetelmiä;
5) toteuttaa todistajansuojeluohjelmaa.
Poliisihallitus antaa tarvittaessa tarkempia

määräyksiä keskusrikospoliisin tehtävistä.
Poliisihallitus voi tarvittaessa määrätä myös
keskusrikospoliisin ja muiden Poliisihallituk-
sen alaisten yksiköiden välisistä tutkintajär-
jestelyistä.

10 §

Suojelupoliisi

Suojelupoliisin tehtävänä on sisäministe-
riön ohjauksen mukaisesti torjua sellaisia
hankkeita ja rikoksia, jotka voivat vaarantaa
valtio- ja yhteiskuntajärjestystä tai valtakun-
nan sisäistä tai ulkoista turvallisuutta sekä
suorittaa tällaisten rikosten tutkintaa. Sen tu-
lee myös ylläpitää ja kehittää yleistä valmi-
utta valtakunnan turvallisuutta vaarantavan
toiminnan estämiseksi.

Sisäministeriö määrää Poliisihallitusta
kuultuaan tarkemmin ne asiaryhmät, jotka
kuuluvat suojelupoliisin tutkittaviksi sekä
päättää Poliisihallitusta kuultuaan tarvittaessa
tarkemmin suojelupoliisin ja muiden polii-
siyksiköiden välisestä yhteistoiminnasta ja
yhteistyöstä sekä niiden välisistä tutkintajär-
jestelyistä.

Suojelupoliisin on ilmoitettava sisäministe-
riölle sellaisesta suunnittelemastaan hallinnon
sisäisestä ratkaisusta tai olosuhteiden muu-
toksesta, jolla voi olla laatunsa tai laajuutensa
vuoksi merkittävää vaikutusta sisäministeriön
hyväksymien suojelupoliisin tulostavoittei-
den ja toimintalinjojen toteutumiseen.

Sisäministeriö voi yksittäistapauksessa ot-
taa ratkaistavakseen 3 momentissa tarkoite-
tun hallinnon sisäisen asian, joka on säädetty
suojelupoliisin henkilöstöön kuuluvan virka-

miehen ratkaistavaksi sekä suojelupoliisin ja
muun poliisiyksikön välistä yhteistyötä tai
työnjakoa koskevan asian.

15 d §

Palvelukseen ilmoittautuminen

Poliisitoiminnallisen erityistilanteen va-
ralta poliisimiehen tulee huolehtia siitä, että
hänen yhteystietonsa ovat poliisiyksikön tie-
dossa.

Poliisimiehen on viipymättä ilmoittaudut-
tava palvelukseen vakavan yleistä järjestystä
ja turvallisuutta vaarantavan teon tai tapahtu-
man sitä välttämättä vaatiessa.

Poliisimies on velvollinen määräyksestä
saapumaan palvelukseen myös vuosilomalla
ollessaan, milloin se yleisen järjestyksen ja
turvallisuuden ylläpitämiseksi on välttämä-
töntä. Määräyksen voi antaa Poliisihallitus
Poliisihallituksen ja sen alaisen yksikön polii-
simiehelle sekä poliisin valtakunnallisen yk-
sikön päällikkö ja poliisilaitoksen päällikkö
oman yksikkönsä poliisimiehelle.

Poliisimies on muulloin kuin virkavapaana
tai vuosilomalla ollessaan velvollinen määrä-
yksestä olemaan tilapäisesti hälytysvalmiu-
dessa ja saapumaan palvelukseen, jos se po-
liisin toimintaan liittyvästä erityisestä syystä
on tarpeen. Määräyksen voi antaa Poliisihal-
litus Poliisihallituksen ja sen alaisen yksikön
poliisimiehelle sekä poliisin valtakunnallisen
yksikön päällikkö ja poliisilaitoksen pääl-
likkö oman yksikkönsä poliisimiehelle.

15 i §

Poliisimiehen määräaikainen
virantoimituksesta erottaminen

Poliisimiehelle, joka toimii vastoin virka-
velvollisuuksiaan tai laiminlyö niitä, voidaan
määrätä kurinpitorangaistuksena virantoimi-
tuksesta erottaminen vähintään yhdeksi ja
enintään kuudeksi kuukaudeksi, jollei varoi-
tusta ole pidettävä riittävänä. Palkanmaksu
keskeytetään virantoimituksesta erottamisen
ajaksi.

Virantoimituksesta erottamisesta päättää
nimittävä viranomainen. Jos nimittävä viran-
omainen on valtioneuvosto, virantoimituk-
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sesta erottamisesta päättää sisäministeriö. Vi-
rantoimituksesta erottamisesta päättävän vi-
ranomaisen tulee panna virantoimituksesta
erottaminen vireille viimeistään kolmen kuu-
kauden kuluessa siitä, kun viranomainen sai
tiedon seikasta, joka saattaa aiheuttaa viran-
toimituksesta erottamisen.

Ennen kuin poliisimiehen virantoimituk-
sesta erottamisesta tehdään päätös, hänelle on
varattava tilaisuus tulla kuulluksi asiassa. Li-
säksi viranomaisen on varattava pääluotta-
musmiehelle tai luottamusmiehelle tilaisuus
tulla kuulluksi, jos poliisimies sitä pyytää,
eikä virantoimituksesta erottamista asian laa-
dun vuoksi ole saatettava voimaan välittö-
mästi. Viranomaisen on ennen päätöksen te-
kemistä ilmoitettava poliisimiehelle mahdol-
lisuudesta pyytää pääluottamusmiehen tai
luottamusmiehen kuulemista.

Muutoksenhausta päätökseen, joka koskee

poliisimiehen määräaikaista virantoimituk-
sesta erottamista, säädetään valtion virka-
mieslaissa.

16 §

Tarkemmat säännökset

Tasavallan presidentin asetuksella sääde-
tään poliisin ansiorististä ja ansiomitalista.

Valtioneuvoston asetuksella säädetään tar-
kemmin poliisin organisaatiosta ja tehtävistä
sekä poliisipäällikön virkaan poliisipäällystön
tutkinnon lisäksi vaadittavasta ylemmästä
korkeakoulututkinnosta.

Sisäministeriön asetuksella voidaan antaa
tarkempia säännöksiä poliisiyksiköiden ase-
masta ja tehtävistä.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi-
kuuta 2016.

Helsingissä 10 päivänä heinäkuuta 2015

Tasavallan Presidentti

SAULI NIINISTÖ

Opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen
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