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1  Lausuntopyyntö 

Sisäministeriö on pyytänyt poliisilaitoksilta lausuntoa ministeriön  
valmistelemasta poliisihallinnosta annetun lain muuttamista koskevasta  
esitysluonnoksesta. Esitysluonnoksessa ehdotetaan muutoksia  
poliisilaitoksen päällikön nimittämistoimivaltaa koskeviin säädöksiin.  
Ehdotuksen mukaan poliisilaitosten päälliköiden nimittämistoimivalta  
siirrettäisiin poliisilaitosten esimiesvirastona toimivalle Poliisihallitukselle 
muuttamalla poliisin hallinnosta annetun lain 14 §:n 2 momenttia. 
 
Poliisihallitus toimii poliisilaitosten esimiesvirastona. Siten  
Poliisihallituksella on tulosvastuu Poliisihallituksen ja sen alaisen hallinnon 
toiminnasta. Ehdotuksen mukaan tästä syystä on perusteltua, että myös 
nimittämistoimivalta on samalla taholla, joka vastaa alaisen hallinnon  
toiminnasta. Lisäksi ehdotuksen mukaan poliisilaitoksen päällikön viran  
nimittämistoimivalta sekä muut siihen liittyvät virkamiesoikeudelliset toimet 
keskittämällä sujuvoitettaisiin sekä virantäyttämisprosessia että  
esimiestoiminnan toteuttamista. 
 

2  Länsi-Uudenmaan poliisilaitoksen lausunto 

Länsi-Uudenmaan poliisilaitos kannatta ehdotettua muutosta  
poliisipäällikön nimittämistoimivallan siirtämisestä sisäministeriöltä  
Poliisihallitukselle. 
 

3  Keskusrikospoliisin päällikön ja Poliisiammattikorkeakoulun rehtorin nimittäminen 

Poliisin hallinnosta annetun lain 12 §:n mukaan Keskusrikospoliisin  
päällikön nimittää valtioneuvosto. 
 
Poliisiammattikorkeakoulusta annetun lain 8 §:n mukaan sisäministeriö  
nimittää Poliisiammattikorkeakoulun rehtorin. 
 
Poliisilaitos pitää asiallisena, että tässä samassa yhteydessä  
tarkasteltaisiin myös Keskusrikospoliisin päällikön ja  
Poliisiammattikorkeakoulun rehtorin nimittämistoimivallan siirtämistä  
Poliisihallitukselle. Keskusrikospoliisi ja Poliisiammattikorkeakoulu ovat  
poliisilaitosten tapaan suoraan Poliisihallituksen alaisia poliisiyksiköitä.  
Tästä syystä myös näiden yksiköiden saattaminen samaan asemaan  
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poliisilaitosten kanssa olisi koko poliisihallinnon toiminnan tulosohjauksen 
ja kehittämisen kannalta ensiarvoisen tärkeää. 
 

4  Poliisipäälliköiden virkojen määräaikaisuudesta 

Valtion virkamieslain 9a §:ään vuonna 2015 tehdyllä muutoksella 
(283/2015) säädetään, ettei pykälän 1 momentissa tarkoitettu viiden  
vuoden nimittämismääräaikaa sovelleta poliisihallinnossa.  
 
Poliisipäälliköiden nimittäminen hoitamaan virkaansa viideksi vuodeksi  
perustuu valtiovarainministeriön valtionhallinnon johtajien ja  
asiantuntijoiden rekrytointiin liittyvään vuonna 2013 antamaan ohjeeseen. 
Sen mukaan poliisihallinnossa voidaan täyttää virkamieslain 9a §:stä  
huolimatta poliisipäällikön virka määräajaksi, jos viran luonteeseen tai  
viraston toimintaan liittyvä perusteltu syy vaatii määräajaksi nimittämistä. 
Tätä ohjetta on tulkittu niin, että poliisipäällikön virka voidaan täyttää viiden 
vuoden määräajaksi.    
 
Poliisilaitos esittää tässä samassa yhteydessä harkittavaksi, että  
poliisipäällikön, Keskusrikospoliisin päällikön ja Poliisiammattikoulun  
rehtorin nimittämisessä noudettaisiin virkamieslain 9a §:n 1 ja 2 momenttia 
siten, että määräaikaisista nimittämisistä luovuttaisiin tulevaisuudessa  
kokonaan. Poliisilaitos esittää lisäksi, että poliisipäälliköiden virkojen  
määräaikaisuutta tarkasteltaisiin riippumatta siitä, mitä nyt lausuttavana 
olevalle esitykselle tapahtuu jatkossa. Virkojen määräaikaisuusketjut  
heikentävät poliisihallinnon operatiivista toimivuutta.     
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Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu asianhallintajärjestelmässä. Poliisi 
20.12.2019 klo 07:51. Allekirjoituksen oikeellisuuden voi todentaa kirjaa-
mosta. 
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