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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi poliisilain muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan, että poliisiopiston alai
sena toimiva poliisin kurssikeskus muutettaisiin 
itsenäiseksi poliisioppilaitokseksi, jonka nimi olisi 
poliisikoulu. Esityksen tarkoituksena on selkeyt
tää poliisikoulutuksen organisaatiota ja parantaa 
poliisioppilaitosten toimintaedellytyksiä. 

Esitys liittyy vuoden 1986 tulo- ja menoarvio
esitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen 
yhteydessä. Ehdotettu lainmuutos on tarkoitettu 
tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 1986. 

PERUSTELUT 

1. Nykyinen tilanne 

Poliisin virkatutkintoihin tähtäävää ja poliisin 
muuta ammatillista koulutusta annetaan poliisi
opistossa ja sen alaisessa poliisin kurssikeskukses
sa. Poliisiopisto sijaitsee Espoon Otaniemessä ja 
poliisin kurssikeskus Tampereella. Työnjako on 
vakiinnutettu sellaiseksi, että poliisin kurssikes
kuksessa toimeenpanoaan poliisikokelaskurssit ja 
annetaan poliisimiehistön virkatutkintoon täh
täävä koulutus sekä poliisin moottorikoulutusta. 
Poliisiopistossa annetaan poliisialipäällystön ja 
poliisipäällystön virkatutkintoihin tähtäävä kou
lutus, toimeenpanoaan ammatillista jatkokoulu
tusta käsittäviä erikoiskursseja ja annetaan kaikki 
ruotsinkielinen koulutus. 

Poliisin kurssikeskus aloitti toimintaosa vuon
na 197 3 Helsingissä ja siirtyi vuoden 197 4 alussa 
Tampereelle. Kurssikeskuksessa toimeenpantiin 
vuonna 1984 kaksi poliisikokelaskurssia ja yksi 
miehistökurssi, joilla opetusta annettiin yhteensä 
343 poliisimiehelle tai sellaiseksi valmistuvalle. 
Laitoksessa on henkilökuntaa 30, joista opettajia 
ja kouluttajia 23. 
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2. Muutoksen syyt 

Poliisikoulutuksen johto ja suunnittelu on kes
kitetty sisäasiaiomioisteriöön, jonka poliisiosas
tolla on koulutuspäällikkö ja muuta koulutuksen 
suunnitteluun ja ohjaukseen tarvittavaa henkilö
kuntaa. Poliisiopisto ja poliisin kurssikeskus ovat 
toteuttavia ja toimeenpanevia yksiköitä, jotka 
toimivat opetustyössään itsenäisesti noudattaen 
ministeriön vahvistamia opetussuunnitelmia. Po
liisin kurssikeskuksen alistus poliisiopistolle on 
pääasiassa vain hallinnollinen. Poliisiopisto ja sen 
johtaja eivät jo pitkän välimatkan takia voi 
käytännössä ohjata kurssikeskuksen opetustyötä. 

Sisäasiainministeriössä käsitellään poliisikoulu
tuksen tärkeimmät heokilöstöhallioto- ja talous
asiat. Poliisin kurssikeskuksen kohdalla näiden 
asioiden käsittelyä hidastaa ja vaikeuttaa kurssi
keskuksen epätarkoituksenmukainen hallinnolli
nen alistus poliisiopistolle. Alistussuhde ehdote
taan tämän vuoksi purettavaksi siten, että polii
sin kurssikeskuksesta muodostetaan itsenäinen 
poliisikoulu -niminen poliisioppilaitos, joka po
liisiopiston tavoin toimisi välittömästi sisäasiain
ministeriön alaisena. Itsenäisenä oppilaitoksena 
poliisikoulu voisi myös tehokkaasti kehittää ope
tustoimintaa omalla vastuualueellaan. 
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3. Esityksen taloudelliset ja orga
nisatooriset vaikutukset 

Poliisin kurssikeskuksen muuttamisesta itsenäi
seksi poliisikouluksi ei aiheudu välittömiä talou
dellisia vaikutuksia. Laitoksen henkilöstöraken
netta olisi kuitenkin tarkoituksenmukaista samal
la kehittää tulo- ja menoarvioesityksessä ehdote
tulla tavalla. Sisäisen hallinnon asioiden käsitte
lyn yksinkertaistaminen vähentää tarpeetonta by
rokratiaa. 

Esitys ei aiheuta muita muutoksia poliisin tai 
poliisikoulutuksen organisaatioon. 
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4. Voimaantulo 

Muutos on tarkoitettu tulemaan vo1maan 1 
päivänä tammikuuta 1986. 

Esitys liittyy vuoden 1986 tulo- ja menoarvio
esitykseen ja tarkoitettu käsiteltäväksi sen 
yhteydessä. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Eduskun
nan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus: 

Laki 
poliisilain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 18 päivänä helmikuuta 1966 annetun poliisilain 
(84/66) 2 §:n 2 momentti, 4 §:n 5 momentti ja 5 §:n 2 momentti näin kuuluviksi: 

2 § 

Poliisin koulutusta varten on poliisiopisto ja 
poliisikoulu, poliisin huoltoa varten poliisivari
koita sekä poliisikoiratointa varten poliisikoiralai-
tos. 

4 § 

Poliisiopistossa ja poliisikoulussa annetaan po
liisikoulutusta. 

Helsingissä 30 päivänä syyskuuta 1985 

5 § 

Keskusrikospoliisi, suojelupoliisi, liikkuva po
liisi, poliisiopisto, poliisikoulu, poliisikoiralaitos 
ja poliisivarikot toimivat välittömästi sisäasiain
ministeriön alaisina. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 198 . 

päivänä 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

Sisäasiainministeri Kaisa Raatikainen 
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Liite 

Laki 
poliisilain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 18 päivänä helmikuuta 1966 annetun poliisilain 
(84/66) 2 §:n 2 momentti, 4 §:n 5 momentti ja 5 §:n 2 momentti näin kuuluviksi: 

Voimassa oleva laki 

2 § 

Poliisin koulutusta vanen on poliisiopisto, po
liisin huoltoa varten poliisivarikoita sekä poliisi
koiratointa vanen poliisikoiralaitos. 

4 § 

Poliisiopistossa annetaan poliisikoulutusta. 

5 § 

Keskusrikospoliisi, suojelupoliisi, liikkuva po
liisi, poliisiopisto, poliisikoiralaitos ja poliisivari
kot toimivat välittömästi sisäasiainministeriön 
alaisina. 

Ehdotus 

2 § 

Poliisin koulutusta varten on poliisiopisto ja 
poliisikoulu, poliisin huoltoa varten poliisivari
koita sekä poliisikoiratointa varten poliisikoiralai
tos. 

4 § 

Poliisiopistossa ja poliisikoulussa annetaan po
liisikoulutusta. 

5 § 

Keskusrikospoliisi, suojelupoliisi, liikkuva po
liisi, poliisiopisto, poliisikoulu, poliisikoiralaitos 
ja poliisivarikot toimivat välittömästi sisäasiain
ministeriön alaisina. 

Tämä laki tulee votmaan 
kuuta 198 . 

päivänä 
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