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48/2017

Laki
poliisin hallinnosta annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan poliisin hallinnosta annetun lain (110/1992) 16 §:n 2 momentti, sellaisena

kuin se on laissa 860/2015, sekä
lisätään lakiin siitä lailla 503/2013 kumotun 11 §:n tilalle uusi 11 § ja sen edelle uusi

väliotsikko sekä lakiin siitä lailla 1165/2013 kumotun 12 §:n tilalle uusi 12 §, lailla
503/2013 kumotun 13 §:n tilalle uusi 13 § ja lailla 781/2007 kumotun 14 §:n tilalle uusi
14 § seuraavasti: 

Ylimpien poliisimiesvirkojen erityiset kelpoisuusvaatimukset ja virkoihin nimittäminen 

11 § 

Poliisiylijohtajan viran kelpoisuusvaatimukset ja virkaan nimittäminen

Poliisiylijohtajan viran erityisenä kelpoisuusvaatimuksena on sen lisäksi, mitä valtion
virkamieslain (750/1994) 8 §:ssä säädetään, perehtyneisyys poliisitoimeen.

Poliisiylijohtajan nimittää valtioneuvosto.

12 §

Keskusrikospoliisin päällikön viran kelpoisuusvaatimukset ja virkaan nimittäminen

Keskusrikospoliisin päällikön viran kelpoisuusvaatimuksena on ylempi korkeakoulu-
tutkinto, tehtävän edellyttämä monipuolinen kokemus, käytännössä osoitettu johtamistai-
to ja johtamiskokemus sekä perehtyneisyys poliisitoimeen. 

Keskusrikospoliisin päällikön nimittää valtioneuvosto.

13 § 

Suojelupoliisin päällikön viran kelpoisuusvaatimukset ja virkaan nimittäminen

Suojelupoliisin päällikön viran kelpoisuusvaatimuksista säädetään valtion virkamies-
lain 8 §:ssä. 

Suojelupoliisin päällikön nimittää valtioneuvosto. 
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14 § 

Poliisilaitoksen päällikön viran kelpoisuusvaatimukset ja virkaan nimittäminen

Poliisilaitoksen päällikön viran kelpoisuusvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkin-
to, tehtävän edellyttämä monipuolinen kokemus, käytännössä osoitettu johtamistaito ja
johtamiskokemus sekä perehtyneisyys poliisitoimeen. 

Poliisilaitoksen päällikön nimittää sisäministeriö kuultuaan poliisiylijohtajaa.

16 § 

Tarkemmat säännökset 

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Valtioneuvoston asetuksella säädetään tarkemmin poliisin organisaatiosta ja sen tehtä-

vistä.
—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

————
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 2017.
Tämän lain voimaan tullessa 11—14 §:ssä tarkoitettuun virkaan tai määräaikaiseen vir-

kasuhteeseen nimitettynä oleva säilyttää kelpoisuutensa siihen virkaan tai määräaikaiseen
virkasuhteeseen, johon hänet on nimitetty. 

Tämän lain voimaan tullessa avoinna oleviksi ilmoitettuina olevat virat ja määräaikaiset
virkasuhteet täytetään noudattaen tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita säännök-
siä. 
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