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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi poliisilain 7 a §:n 2 
momentin kumoamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan kumottavaksi läänin 
järjestys- ja turvallisuusasiain neuvottelukun
taa koskeva poliisilain 7 a §:n 2 momentti, 
joka on käynyt tarpeettomaksi, kun lääninhal-

litusten yhteydessä toimivat vuoden 1989 alusta 
lääninneuvottelukunnat. 

Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voi
maan mahdollisimman pian sen jälkeen, kun se 
on hyväksytty ja vahvistettu. 

PERUSTELUT 

1. Nykyinen tilanne ja ehdotetut 
muutokset 

Poliisilakiin 25 päivänä tammikuuta 1973 
lisätyn 7 a §:n mukaan on yleisen järjestyksen 
ja turvallisuuden ylläpitämistä sekä poliisihal
linnon yleistä kehittämistä koskevien periaat
teellisten ja Iaajakantoisten kysymysten käsitte
lemistä varten sisäasiainministeriön apuna po
liisiasiain neuvottelukunta. Vastaavaa tarkoi
tusta varten on kussakin läänissä läänin järjes
tys- ja turvallisuusasiain neuvottelukunta, jon
ka tulee lisäksi käsitellä järjestys- ja turvalli
suustehtävien hoidon yleistä kehittämistä ja 
yhteensovittamista läänissä. Paikallispoliisin 
apuna on jokaisessa poliisipiirissä poliisipiirin 
neuvottelukunta. 

Läänin järjestys- ja turvallisuusasiain neu
vottelukunnat eivät ole täyttäneet niille asetet
tuja tavoitteita. Lääninneuvottelukuntia koske
vasta kokeilusta annetun asetuksen (190/86) 
mukaisesti on 1 päivästä syyskuuta 1986 lukien 
viidessä läänissä toiminut lääninneuvottelukun
ta. Neuvottelukuntakokeilu on osoittanut lää
nin yleistä yhteiskuntapolitiikkaa palvelevan 
poliittisesti kootun neuvottelukunnan tarpeelli
suuden valtion väliasteen hallinnossa, minkä 
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vuoksi on päädytty ehdottamaan, että läänin
neuvottelukuntajärjestelmä vakinaistettaisiin 
vuoden 1989 alusta kaikissa lääneissä. 

Asetus lääninneuvottelukunnista (1238/88) 
tuli voimaan 1 päivänä tammikuuta 1989. Lää
ninneuvottelukuntien asettamisen johdosta tul
laan lakkauttamaan useimmat lääninhallitusten 
yhteydessä nykyisin toimivista sivuelimistä, 
joista yhtenä ovat läänin järjestys- ja turvalli
suusasiain neuvottelukunnat. Niiden käsittele
mistä asioista keskeisimmät siirtyvät läänin
neuvottelukuntien hoidettaviksi ja loput hoide
taan tulevaisuudessa normaalin virkatyön puit
teissa. Valtioneuvosto on edellyttänyt, että 
kaikki lääninhallitusten yhteydessä toimivat 
luottamuselimet lakkautetaan vuoden 1989 
loppuun mennessä. 

2. Esityksen taloudelliset ja 
organisatoriset vaikutukset 

Kaikkien lääninhallitusten yhteyteen oli Ah
venanmaan maakunnan lääninhallitusta lu
kuun ottamatta asetettu läänin järjestys- ja 
turvallisuusasiain neuvottelukunnat kolmivuo
tiskaudeksi 1986-1988. Vuoden 1988 varsinai-
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sessa tulo- ja menoarviossa oli näiden neuvot
telukuntien menoihin varattu 50 000 markan 
määräraha. Järjestys- ja turvallisuusasiain neu
votetukuntien lakkauttamisen jälkeen niiden 
työt tullaan hoitamaan lääninneuvottelukun
nissa ja osaksi normaalina virkatyönä. 

3. Voimaantulo 

Laki ehdotetaan tulevaksi voimaan mahdol
lisimman pian sen jälkeen kun se on hyväksyt
ty ja vahvistettu. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus
kunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus: 

Laki 
poliisilain 7 a §:n 2 momentin kumoamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 

1 § 
Täten kumotaan 18 päivänä helmikuuta 

1966 annetun poliisilain 7 a §:n 2 momentti, 
sellaisena kuin se on 25 päivänä tammikuuta 
1973 annetussa laissa (53173). 

Helsingissä 17 päivänä helmikuuta 1989 

2§ 
Tämä laki tulee voimaan patvana 

kuuta 19 ja sillä kumotaan läänin 
järjestys- ja turvallisuusasiain neuvottelukun
nasta 16 päivänä elokuuta 1973 annettu asetus 
(676173) ja poliisihallinnon neuvottelukunnista 
samana päivänä annetun asetuksen (675173) 
2 §. 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

Sisäasiainministeri Jarmo Rantanen 
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Laki 
poliisilain 7 a §:n 2 momentin kumoamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 

Voimassa oleva laki Ehdotus 

7 a § 

Edellä 1 momentissa mainitussa tarkoituk
sessa on lääninhallituksen apuna neuvottelu
kunta, jonka lisäksi tulee, sen mukaan kuin 
erikseen säädetään, käsitellä järjestys- ja tur
vallisuustehtävien hoidon yleistä kehittämistä 
ja yhteensovittamista läänissä. Neuvottelukun
nan puheenjohtajan ja jäsenet sekä varajäse
net, joiden tulee edustaa eri kansalaispiirejä 
sekä tärkeimpiä järjestyksestä ja turvallisuu
desta huolehtivia aloja, kutsuu kolmeksi vuo
deksi kerrallaan lääninhallitus. 

(Kumotaan) 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 19 . 
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Liite 

päivänä 




