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Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi poliisin hallinnosta annetun lain muuttamisesta
Eduskunnalle on vuoden 1995 valtiopäivillä
annettu hallituksen esitys n:o 8611995 vp laiksi
poliisin hallinnosta annetun lain muuttamisesta. Eduskunnalle on hallintovaliokunta antanut
asiasta mietintönsä n:o 13/1995 vp.
Eduskunta edellyttää hallituksen huolehtivan
uudistuksen toimeenpanon tarkasta seurannasta ottaen tällöin huomioon muun ohella eri
toimialojen palvelujen riittävän ja tasapuolisen
saatavuuden maan eri osissa, erityisesti poliisi-,

ulosotto- ja syyttäjäntehtävien järjestämisen ja
hoitamisen kihlakunnittain, yhteistoiminnan
laadun ja laajuuden, eri toimialojen yhteistoiminta-alueiden keskinäisen alueellisen yhteneväisyyden ja yhteisen avustavan henkilöstön riittävyyden sekä antavan vuoden 1999
loppuun mennessä eduskunnalle selonteon kihlakuntauudistuksen toteutumisesta.
Eduskunta on hyväksynyt seuraavan lain:

Laki
poliisin hallinnosta annetun lain muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
kumotaan poliisin hallinnosta 14 päivänä helmikuuta 1992 annetun lain (110/92) 7 §:n 2
momentti ja 14 §,
muutetaan 1 §:n 2 ja 3 momentti, 3 §:n 1 momentti sekä 6, 8 ja 15 §, sekä
lisätään lakiin uusi 6 a § seuraavasti:
1§

Poliisihallinto

Lääninhallituksen alainen poliisin paikallishallintoviranomainen on kihlakunnanviraston osastona tai kihlakunnan erillisenä virastona toimiva poliisilaitos.
Sisäasiainministeriön alaisia poliisin valtakunnallisia yksikköjä ovat keskusrikospoliisi,
suojelupoliisi, liikkuva poliisi, poliisiopisto, poliisikoulu ja poliisin tekniikkakeskus.

päättää yhteisestä neuvottelukunnasta 8 §:n 3
momentissa tarkoitetussa tapauksessa.
6§
Paikallispoliisi

Paikallinen poliisitoimi järjestetään kihlakunnittain. Jokaisessa kihlakunnassa on kihlakunnan poliisipäällikkö, joka johtaa paikallista
poliisilaitosta, jollei 6 a §:stä muuta johdu.
Kelpoisuusvaatimuksena kihlakunnan poliisipäällikön virkaan on oikeustieteen kandidaatin tutkinto ja perehtyneisyys tehtäväalueeseen.

3§
Neuvottelukunnat

Sisäasiainministeriön ja poliisilaitoksen yhteydessä toimii neuvottelukuntia. Lääninhallitus voi kuitenkin päättää, että poliisilaitoksista
muodostetulla yhteistoiminta-alueella toimii
yhteinen neuvottelukunta. Sisäasiainministeriö
260003

6 a§

Nimismies

Valtioneuvoston yleisistunto voi erityisistä
syistä ottaen huomioon kihlakunnan harvan
asutuksen, pitkät etäisyydet, hankalat kulkuyhteydet, kieliolot tai muut niihin rinnastettavat
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perusteet päättää, että kihlakunnanvirastoon
perustetaan nimismiehen virka poliisi- ja ulosotto-osastojen päälliköiden tehtävien hoitamista varten. Nimismies voidaan määrätä hoitamaan myös syyttäjäosaston päällikön tehtäviä.
Lääninhallitus nimittää 1 momentissa tarkoitetun nimismiehen. Viran kelpoisuusvaatimuksena on oikeustieteen kandidaatin tutkinto ja
perehtyneisyys tehtäväalueeseen sekä tehtävän
hoitamiseen tarvittava taito.
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nassa hoidettavat tehtävät, yhteistoiminnan
johtajan ja muut johtosuhteet yhteistoimintaalueella.
15 §

Poliisin virat

Poliisin viroista ja kelpoisuusvaatimuksista
niihin säädetään asetuksella, jollei tästä laista
muuta johdu.

8§
Yhteistoiminta

Sisäasiainministeriö voi lääninhallitusta,
asianomaisia kihlakunnanvirastoja ja poliisilaitoksia sekä alueen kuntia kuultuaan päättää
paikallisen poliisitoimen tarkoituksenmukaiseksi järjestämiseksi yhteistoiminta-alueiden
muodostamisesta. Päätöksessä voidaan määrätä poliisilaitokset hoitamaan tehtäviä yhteistoiminnassa tai poliisilaitos hoitamaan tehtäviä
myös toisen kihlakunnan alueella.
Lääninhallituksen päätöksellä määrätään yhteistoiminnassa hoidettavat tehtävät, yhteistoiminnan johtaja sekä muut johtosuhteet yhteistoiminta-alueella.
Muodostettaessa yhteistoiminta-alue, joka
käsittää eri lääneihin kuuluvia kihlakuntia,
sisäasiainministeriö määrää myös yhteistoiminHelsingissä 13 päivänä helmikuuta 1996

Tämä laki tulee voimaan patvana
kuuta 199 . Poliisin hallinnosta annetun lain
1 §:n 3 momentti muutetaan ja 14 § kumotaan
kuitenkin jo
päivästä
kuuta 1996.
Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä sen
täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.
Päätettäessä 1 päivästä joulukuuta 1996 yhteistoiminnan aloittavan yhteistoiminta-alueen
muodostamisesta riittää 8 §:n 1 momentista
poiketen, että sisäasiainministeriö kuulee vain
lääninhallitusta ja alueen kuntia.
Muualla laissa tai asetuksessa poliisipiirin
päällikön ratkaistavaksi säädetty asia siirtyy
tämän lain voimaan tullessa poliisilaitoksen
päällikön ratkaistavaksi.
Muualla laissa tai asetuksessa poliisipiirin
käsiteltäväksi kuuluva asia siirtyy tämän lain
voimaan tullessa poliisilaitoksen käsiteltäväksi.

