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SISÄMINISTERIÖN ASETUS POLIISIN VIRKAPUVUSTA ANNETUN SISÄMINISTE-
RIÖN ASETUKSEN 15 §:N 6 MOMENTIN MUUTTAMISESTA 

1 Johdanto 

Poliisin virkapuvusta on säädetty sisäministeriön asetuksella (1106/2013), joka tuli 
voimaan 19.12.2013. Asetus on annettu poliisilain (872/2011) 9 luvun 10 §:n 2 mo-
mentin nojalla. Poliisilain 9 luvun 10 §:n 2 momentin 11 kohdan mukaan sisäminis-
teriön asetuksella voidaan säätää tarkemmin virkapuvun mallista ja sen yhteydessä 
käytettävistä merkeistä sekä siitä, milloin virkatehtävän laatu tai luonne edellyttää 
virkapuvun käyttöä. 
 
Virkapuvussa käytettävistä virka-asemaa osoittavista tunnuksista ja muista merkeistä 
säädetään asetuksen 2 luvussa. Virkapuvussa käytettäviä merkkejä ovat muun mu-
assa kaulusmerkit, virka-asemaa osoittavat kaluunat ja virka-asuun kuuluvaan lakkiin 
kiinnitettävät merkit. Asetuksen 15 §:ssä säädetään virkapuvussa käytettävistä muista 
tunnuksista. 
 
Esityksessä ehdotetaan, että Suomen kansallislippu voidaan lisätä kaikkiin poliisin 
virkavaatteisiin. 
 

2 Ehdotetut muutokset 

Poliisin virkapuvusta annetun sisäministeriön asetuksen virkapuvun muita tunnuksia 
koskevaa 15 §:n 6 momenttia ehdotetaan muutettavaksi niin, että poliisin virkapuki-
neissa voi olla Suomen kansallislippu. Lippu kiinnitettäisiin virkavaatteiden vasem-
paan hihaan momentissa tarkemmin säädetyllä tavalla.  
 
Poliisimiehen ja poliisiyksikön palveluksessa olevan virkapuvun käytöstä ja hankin-
nasta ajalle 1.2.2017–31.12.2021 on määrätty Poliisihallituksen määräyksessä POL-
2016-16682.  
 
Esityksen tavoitteena on muuttaa virkapukua koskevaa sääntelyä vastaamaan parem-
min nykyistä poliisitoimintaa. Lisäksi kansainvälinen yhteistoiminta ja -harjoittelu on 
lisääntynyt. Samoin poliisin operatiivisten joukkojen käyttö vieraan valtion alueella 
on mahdollista. Ehdotettu muutos lisäisi suomalaisen poliisimiehen kansallista erot-
tuvuutta ja tunnistettavuutta. Tämä on erityisesti kansainvälisissä tehtävissä tarpeen. 
 
Myös muut turvallisuusviranomaiset, kuten puolustusvoimat ja Rajavartiolaitos käyt-
tävät Suomen pienoislippua virka-asusteissaan. 
 
Kansallislipun käyttö kohdistuisi erityisesti poliisin vierailu- ja kenttävaatteisiin, 
mutta lipun käyttö katettaisiin koskemaan kaikkia virkavaatteita. 
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3 Ehdotuksen vaikutukset 

Muutoksella ei olisi merkittäviä taloudellisia vaikutuksia. 
 

4 Asian valmistelu 

Asetus on valmisteltu sisäministeriön poliisiosastolla. Valmistelutyössä on kuultu 
Poliisihallitusta. 

Asetusluonnos lähetettiin lausuntokierrokselle 20.11.2019. Ehdotus on ollut lausun-
tokierroksella 20.11.2019–18.12.2019. Koska kysymyksessä on yhtä momenttia kos-
keva muutos, lausuntoaika on ollut lyhyempi kuin kuusi viikkoa. 

Lausunnon antoivat  

5 Voimaantulo 

Asetus ehdotetaan tulemaan voimaan 1 päivänä kuuta 201. 
 

6 Toimivaltasäännös  

Poliisilaki (872/2011) 9 luku 10 § 2 momentti 


