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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi poliisilain 7 a §:n 
muuttamisesta. 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTö. 

Esityksessä ehdotetaan poliisipiirin neuvotte
lukunnan jäsenmäärää lisättäväksi niin, että sii
hen kuuluisi poliisipiirin päällikön lisäksi aina 
vähintään viisi muuta jäsentä nykyisten neljän 
asemesta. Lisäksi ehdotetaan, että neuvottelu-

kunta valitsisi itse keskuudestaan puheenjohta
jan, jolloin puheenjohtajana voisi olla muukin 
jäsen kuin poliisipiirin päällikkö. 

Ehdotettu laki on tarkoitus saattaa voimaan 
1 päivänä tammikuuta 1981. 

PERUSTELUT. 

Poliisilakia ( 84/66) muutettaessa vuonna 
197 3 luotiin poliisihallintoon neuvottelukun
tajärjestelmä. Siitä alkaen on jokaisessa poliisi
piirissä ollut poliisipiirin neuvottelukunta. 
Neuvottelukuntaan kuuluu puheenjohtajana 
poliisipiirin päällikkö (poliisimestari tai ni
mismies) sekä 4-10 kunnanvaltuuston tai 
-valtuustojen toimikaudekseen valitsemaa jä
sentä ja sama määrä varajäseniä. 

Poliisihallinnon neuvottelukunnat ovat toi
mintansa aikana voineet merkittävästi kehittää 
kansalaisten ja poliisin välistä yhteistyötä sekä 
välittää kansalaisten poliisin toimintaan koh
distuvia odotuksia poliisin tietoon. 

Poliisipiirien neuvottelukuntien työssä on 
osoittautunut ongelmalliseksi se, että varsinkin 
useampia kuntia käsittävissä poliisipiireissä eri 
kuntien ja piirien eri osien näkemykset eivät 
ole päässeet neuvottelukuntien työssä riittävästi 
esiin. Myöskään kunnanvaltuustojen poliittisia 
voimasuhteita ja kuntien asukkaiden kielellistä 
jakautumaa ei ole voitu ottaa riittävässä määrin 
huomioon. Vastaisuudessa on tarkoituksena, 
että vähintään 3 000 asukkaan kunnasta neu
vottelukuntaan valittaisiin aina vähintään 
kaksi jäsentä varajäsenineen. Tämä edellyttää 
poliisipiirin neuvottelukunnan luottamushen
kilöjäsenten vähimmäismäärän nostamista nel
jästä viiteen. 
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Neuvottelukuntajärjestelmä muodostaa ny
kyisellään oman järjestelmänsä valtionhallinnon 
ja kunnallisen itsehallinnon välissä. Vaikka po
liisipiirin neuvottelukunta onkin valtion toimi
elin, se muistuttaa kunnan lautakuntaa. Järjes
telmää on kokemusten perusteella syytä kehit
tää niin, että neuvottelukunta tulisi entistä 
enemmän kunnan lautakunnan kaltaiseksi. 

Poliisipiirien neuvottelukuntien tähänastisen 
toiminnan aikana puheenjohtajana toimivan po
liisipiirin päällikön asema on muodostunut kes
keiseksi. Puheenjohtajan aktiivisuus tai passii
visuus ja asenteet neuvottelukuntaa kohtaan 
yleensä näyttävät vaikuttaneen toimintaan tai 
sen puuttumiseen ratkaisevasti. 

Käsitykset siitä, tulisiko puheenjohtajan olla 
virkamies vai luottamushenkilö, käyvät jossakin 
määrin ristiin. Poliisipiirin päällikön toimimista 
puheenjohtajana on perusteltu lähinnä hänen 
asiantuntemuksellaan. Luottamushenkilöpuheen
johtajiin siirtymistä taas on perusteltu ennen 
muuta kunnallisten lautakuntien esimerkillä. 
Sen katsotaan myös aktivoivan luottamushen
kilöjäseniä. Perusteluna on esitetty myös, että 
Ruotsin ja Tanskan vastaavissa elimissä puheen
johtajan valitsevat luottamushenkilöjäsenet kes
kuudestaan. Nykyisessä tilanteessa on katsottu 
tarkoituksenmukaisimmaksi ratkaisuksi, että 
kukin neuvottelukunta saisi itse valita puheen-
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johtajakseen joko luottamushenkilöjäsenensä 
tai myös jäsenenä olevan poliisipiirin päällikön. 

Edellä mainitut uudistukset voitaisiin toteut
taa muuttamalla poliisilain 7 a §:ää (53/73). 
Myös poliisihallinnon neuvottelukunnista annet
tua asetusta ( 6 7 5/7 3) on tarkoitus tarkistaa 
lainmuutoksen tultua hyväksytyksi. Lainsää
dännön muutokset on tarkoitus saattaa voi
maan 1 päivänä tammikuuta 1981, jolloin uutta 
lainsäädäntöä voitaisiin soveltaa, kun kunnan
valtuustot valitsevat edustajansa poliisipiirien 
neuvottelukuntiin vuoden 1980 kunnallisvaa
lien jälkeen. Jo ennen lainsäädännön voimaan-

tuloa olisi voitava ryhtyä sen täytäntöönpanon 
edellyttämiin toimenpiteisiin, kuten vahvistaa 
eri poliisipiirien neuvottelukuntien jäsenmäärät. 

Uudistuksen toteuttaminen vaatii vähäisen 
lisäyksen poliisipiirien neuvottelukuntien val
tiolle aiheuttamiin menoihin, joiden nykyiseen 
määrään nähden varojen lisätarve ei ole mer
kittävä. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus
kunnan hyväksyttäväksi näin kuuluva lakiehdo
tus: 

Laki 
poliisilain 7 a §:n muuttamisesta. 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 18 päivänä helmikuuta 1966 annetun poliisi
lain 7 a §:n 3 momentti, sellaisena kuin se on 25 päivänä tammikuuta 1973 annetussa laissa 
(53/73), näin kuuluvaksi: 

7 a §. 

Patkallispoliisin apuna on sen toiminnan edis
tämistä sekä poliisitoiminnan ja siihen liittyvien 
toimintojen yhteensovittamista varten jokaisessa 
poliisipiirissä neuvottelukunta. Poliisipiirin neu
vottelukuntaan kuuluu vähintään viisi ja enin
tään kymmenen kunnanvaltuuston tai -valtuus
tojen toimikaudekseen valitsemaa jäsentä ja 

Helsingissä 3 päivänä lokakuuta 1980. 

sama määrä varajäseniä sekä poliisipiirin pääl
likkö. Neuvottelukunta valitsee keskuudestaan 
puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi
kuuta 1981. 

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryh
tyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimen
piteisiin. 

Tasavallan Presidentti 

URHO KEKKONEN 

Sisäasiainministeri Eino Uusitalo 


