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VALTIONEUVOSTON ASETUS POLIISIN HALLINNOSTA ANNETUN ASETUKSEN 
MUUTTAMISESTA 

 
1  Yleistä  

Poliisin hallinnosta annettuun asetukseen (158/1996) ehdotetaan tehtäväksi muutokset, 
jotka liittyvät poliisilaitoksen päällikön nimittämistoimivallan siirtämistä sisäministe-
riöltä Poliisihallitukselle koskevaan hallituksen esitykseen poliisin hallinnosta annetun 
lain muuttamisesta (HE 63/2020 vp). Poliisin hallinnosta annetun asetuksen muutok-
silla toteutettaisiin nimitystoimivaltaan liitännäisten virkamiesoikeudellisten asioiden 
siirto, kuten määräaikaiseen virkasuhteeseen nimittäminen, virkavapauden ja sivutoi-
miluvan myöntäminen sekä irtisanominen sisäministeriöltä Poliisihallitukselle. Halli-
tuksen esitykseen kirjattuna tavoitteena on kaikkien paikallispoliisin päällikön virkaan 
liittyvien virkamiesoikeudellisten asioiden toimivallan keskittäminen poliisilaitosten 
esimiesvirastona toimivalle Poliisihallitukselle. Poliisin hallinnosta annetun asetuksen 
lisäksi nimitystoimivaltaan kuuluvista liitännäisistä virkamiesoikeudellisista asioista 
on säädetty valtiovarainministeriön toimialan asetuksissa.  

 
Lainmuutos on ehdotettu tulevaksi voimaan mahdollisimman pian.  

 
2  Virkojen täyttäminen ja virkavapauden myöntäminen sekä sivutoimet  

21 §. Pykälän 1 momentin mukaan virkavapauden myöntää nimittävä viranomainen 2 
momentissa säädetyin poikkeuksin. Pykälän 2 momentin mukaan Poliisihallitus 
myöntää poliisilaitoksen päällikölle virkavapauden, jonka saamiseen virkamiehellä on 
lain tai virkaehtosopimuksen nojalla oikeus, ja muun virkavapauden, joka kestää enin-
tään vuoden. Koska poliisin hallinosta annetun lain 14 §:n 2 momentin muutoksella 
Poliisihallitus muutettaisiin muutettu poliisilaitoksen päällikön nimittäväksi viran-
omaiseksi, poistettaisiin asetuksen 2 momentissa oleva maininta tarpeettomana. Virka-
vapauden myöntäisi kaikissa tilanteissa 1 momentin perusteella nimittävänä viran-
omaisena Poliisihallitus.  
 
22 §.  Pykälän 1 momentin mukaan virkamieheksi nimittämisestä valtion virkamies-
lain (750/1994) 9 §:n 1 momentin nojalla päättää nimittävä viranomainen. Pykälän 2 
momentin mukaan poliisilaitoksen päällikön nimittää määräaikaiseen virkasuhteeseen 
enintään vuodeksi Poliisihallitus ja yli vuodeksi sisäministeriö. Määräaikaiseen virka-
suhteeseen liittyvä toimivalta olisi keskitetysti Poliisihallituksella, jonka vuoksi 2 mo-
mentista poistettaisiin yllä mainittu virke jaetusta nimitystoimivallasta.  

 
23 §. Pykälän 1 momentissa säädetään sivutoimiluvan myöntävästä tahosta, joka on 
nimittävä viranomainen. Poliisihallituksen poliisiylijohtajalle, keskusrikospoliisin 
päällikölle ja suojelupoliisin päällikölle sivutoimiluvan myöntää kuitenkin sisäminis-
teriö ja poliisilaitoksen päällikölle Poliisihallitus. Koska Poliisihallitus toimisi sisämi-
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nisteriön sijaan poliisilaitoksen poliisipäällikön nimittävänä viranomaisena, se myön-
täisi myös sivutoimiluvan, jonka vuoksi asiaa koskeva maininta voidaan poistaa 1 mo-
mentista. 

 
3  Erinäiset  säännökset  

26 §. Pykälän 1 momentin mukaan virkamiehen irtisanoo valtion virkamieslain 25 tai 
26 §:n nojalla nimittävä viranomainen. Nimittävä viranomainen myös purkaa virka-
suhteen. Pykälän 2 momentin mukaan valtion virkamieslain 27 §:n nojalla virkamie-
hen irtisanoo asianomainen virasto. Poliisihallituksen poliisiylijohtajan, keskusrikos-
poliisin päällikön, suojelupoliisin päällikön ja poliisilaitoksen päällikön irtisanoo kui-
tenkin sisäministeriö. Momenttia muutettaisiin siten, että poliisilaitoksen päällikön ir-
tisanoisi Poliisihallitus. 

 
4  Lausunnot ja lausuntopalaute  

Asetusluonnoksesta pyydettiin lausunnot seuraavilta tahoilta: oikeusministeriö, valtio-
varainministeriö, sisäministeriön hallinto- ja kehittämisosasto, Poliisihallitus, Keskus-
rikospoliisi, Poliisiammattikorkeakoulu, poliisilaitokset, Suomen Poliisijärjestöjen 
Liitto ry, Ammattiliitto Pro ry, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry, Julkisalan 
koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry, Poliisilakimiehet ry, Poliisihallinnon Päälli-
köt ja Asiantuntijat ry, Poliisi-, ulosotto-, syyttäjä- ja maistraattilakimiesten edusval-
vontajärjestö PUSH ry ja Suomen nimismiesyhdistys ry. 

 
Lausuntopalaute:… 

 
Toimivalta: Laki poliisin hallinnosta (110/1992) 15 §, valtion virkamieslaki 
(750/1994) 18 § 6 momentti, 23 § 4 momentti ja 66 § 3 momentti. 

 
5  Muuta  

Asetusmuutos ehdotetaan tulevaksi voimaan samaan aikaan lainmuutoksen kanssa.  
 

Asetusehdotus on tarkastettu oikeusministeriön laintarkastuksessa.  


