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Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi poliisin hallin-
nosta annetun lain ja poliisikoulutuksesta annetun lain 
1 §:n muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi po-
liisin hallinnosta annettua lakia ja poliisikou-
lutuksesta annettua lakia. Poliisin tietohallin-
tokeskus lakkautetaan ja sen tilalle peruste-
taan koko sisäasiainhallintoa palveleva Hal-
linnon tietotekniikkakeskus (HALTIK), josta 
säädettäisiin valtioneuvoston asetuksella. 

Esityksessä ehdotetaan, että laeista poistettai-
siin säännökset, jotka koskevat Poliisin tieto-
hallintokeskusta. Esityksessä on myös sään-
nökset uuteen tietotekniikkakeskukseen siir-
tyvän henkilöstön asemasta.  

Lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan 
1 päivänä maaliskuuta 2008.  

 
————— 

 
 

 
YLEISPERUSTELUT 

1  Nykyti la   

Poliisin hallinnosta annetun lain 
(110/1992) 1 §:n 3 momentin mukaan sisä-
asiainministeriön alaisena toimii Poliisin tie-
tohallintokeskus. Lain 14 §:n mukaan Polii-
sin tietohallintokeskuksen tehtävänä on tuot-
taa poliisin tarvitsemat tietotekniset palvelut 
sekä vastata sille säädetyistä tai määrätyistä 
poliisin tietojärjestelmiä ja rekistereitä kos-
kevista tehtävistä. Lisäksi pykälän mukaan 
Poliisin tietohallintokeskus voi ottaa hoidet-
tavakseen myös muita julkisen hallinnon tie-
tohallintotehtäviä. 

Poliisin tietohallintokeskus muodostettiin 
sisäasiainministeriön poliisiosaston yksikkö-
nä toimineesta tekniikan yksiköstä ja keskus-
rikospoliisin tulosyksikkönä toimineesta tie-
tojärjestelmäpalvelu -yksiköstä. Keskus aloit-
ti toimintansa vuoden 2000 alussa toimien 
ensin keskusrikospoliisin tulosyksikkönä. 
Syyskuun 2002 alusta Poliisin tietohallinto-
keskuksesta muodostettiin poliisihallinnossa 
sisäasiainministeriön alaisuudessa toimiva 

virasto, johon siirtyi keskusrikospoliisin tu-
losyksikkönä toimivan Poliisin tietohallinto-
keskuksen ja poliisin lääninjohdon alaisuu-
dessa toimivien tietotekniikkakeskusten hen-
kilöstö. Poliisin tietohallintokeskus alueellis-
tettiin Rovaniemelle, mutta alueelliset tieto-
tekniikkakeskukset jatkoivat toimintaansa 
Poliisin tietohallintokeskuksen sivutoimipis-
teinä.  

Poliisin tietohallintokeskuksen päätoimi-
paikka on Rovaniemellä. Päätoimipaikan li-
säksi keskuksella on 16 alueellista toimi-
paikkaa. Nämä sijaitsevat seuraavilla paikka-
kunnilla: Joensuu, Jyväskylä, Kajaani, Kou-
vola, Kuopio, Kuusamo, Mikkeli, Oulu, Raa-
he, Savonlinna, Vaasa, Vantaa, Varkaus, 
Tampere, Turku ja Ylivieska. Keskuksen 
henkilöstön kokonaismäärä oli vuoden 2007 
alussa 175 henkilöä. Rovaniemellä heistä 
työskenteli 106 henkilöä. Muiden toimipis-
teiden henkilöstömäärä vaihteli 1 ja 20 hen-
kilön välillä. 

Poliisin tietohallintokeskus toimii poliisi-
hallinnon tietojärjestelmäpalveluiden toimit-
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tajana ja koordinoijana. Keskus vastaa polii-
sin tietohallinnon toteuttamisesta poliisin tie-
tohallintostrategian ja poliisin ylijohdon 
kanssa sovittujen tavoitteiden ja periaatteiden 
mukaisesti. Sen vastuulle kuuluvat poliisin 
tietohallinnon ja tietotekniikkatoimintojen 
kokonaisvaltainen toteuttaminen ja siihen 
liittyvä palvelutuotanto mukaan lukien alu-
eelliset tietotekniikkapalvelut. 

Poliisin tietohallintokeskus voi ottaa hoi-
taakseen myös muita kuin suoraan poliisihal-
lintoon liittyviä tietohallintotehtäviä. Tällä on 
pyritty parantamaan osaltaan valtion tietohal-
linnon kustannustehokkuutta ja toisaalta edis-
tetty poliisille läheisten viranomaissidosryh-
mien tietohallinnon yhteistyötä. Poliisin tie-
tohallintokeskus on muun muassa tehnyt jo 
pitkään yhteistyötä sisäasiainministeriön, ra-
javartiolaitoksen ja tullilaitoksen kanssa. Vi-
ranomaisille on tarjottu näiden toimintaa 
keskeisesti palvelevien tietojärjestelmien 
käyttömahdollisuuksia tai tietojärjestelmiin 
on rakennettu omia käyttöoikeuslohkoja so-
pimusperusteisesti. Toisaalta Poliisin tieto-
hallintokeskus on tehnyt yhteistyötä myös 
suoraan viranomaisyhteistyönä palveluperi-
aatteella, jolloin todelliset kulut on rahoitettu 
Poliisin tietohallintokeskukselle osoitetusta 
kehysrahoituksesta.  

Poliisin tietohallintokeskus on keskeisenä 
sisäisen turvallisuuden viranomaisten tieto-
tekniikkayksikkönä tarjonnut eri viranomai-
sille mahdollisuuden myös palvelinten sijoit-
tamiseen tietohallintokeskuksen teknisiin lai-
tetiloihin ja mahdollistanut tarvittaessa näi-
den edellyttämän teknisen ylläpitopalvelun. 
Edelleen tietohallintokeskus ylläpitää koko 
sisäasianhallinnonalan runkoverkkoa, joka 
mahdollistaa eri tietoverkkojen toiminnan 
koko sisäasiainhallinnon alalla.  

Poliisin tietohallintokeskuksen suunnitte-
lema ja ylläpitämä integraatiotietojärjestelmä 
on antanut poliisille ja muille sisäisen turval-
lisuuden viranomaisille kustannustehokkaan 
välineen rekisterien käyttöön lakisääteisten 
tehtävien hoitamisessa. Edellä mainitut pal-
velut huomioon ottaen tietohallintokeskus on 
sisäisen turvallisuuden viranomaisten piirissä 
tietoa jakava, vastaanottava ja välittävä tieto-
sisältöjen toimittaja.  

Valtion IT-strategiassa (Valtioneuvoston 
periaatepäätös valtionhallinnon IT-toiminnan 

kehittämisestä 15.6.2006) linjataan, että va-
littujen kehittämisohjelmien yleisten toimin-
taedellytysten tukemiseksi tullaan käynnis-
tämään Valtion IT-palveluyksikkö. Valtion 
IT-palvelukeskuksen perustamista koskevan 
raportin mukaan tavoitteena on, että palvelu-
keskus tarjoaisi omakustannushintaisia, kai-
kille asiakkaille yhteisiä IT-palveluja valtio-
konsernin asiakkaille. Raportti on parhaillaan 
lausuntokierroksella.  

 
 

2  Ehdotetut  muutokset  

Esitys sisältää uuden Hallinnon tietotek-
niikkakeskuksen (HALTIK, jäljempänä myös 
tietotekniikkakeskus) perustamiseen ja toi-
mintaan liittyvät välttämättömät muutokset 
voimassa olevaan lainsäädäntöön. 

Tavoitteena on perustaa sisäasiainhallin-
toon Poliisin tietohallintokeskuksen pohjalta 
sen tehtäväaluetta laajentaen sisäasiainminis-
teriön hallinnonalan uusi yhteinen tietotek-
niikkakeskus, joka vastaisi tietoteknisten pe-
ruspalvelujen, tietotekniikkaan liittyvien asi-
antuntijapalvelujen sekä turvaklusteri-
palvelujen tuottamisesta tilaaja—tuottaja– 
periaatteella. Palvelujen tuottaminen perus-
tuisi tietotekniikkakeskuksen ja asiakasviras-
tojen välisiin palvelusopimuksiin. Tavoittee-
na on, että uusi virasto aloittaisi toimintansa 
1 päivänä maaliskuuta 2008. 

Valtiovarainministeriön 29 päivänä huhti-
kuuta 2005 julkaiseman Palvelukeskuksen 
perustamisen edellyttämiä konkreettisia toi-
menpiteitä -osamietinnön mukaan palvelu-
keskus on tuotantotapa, jossa kootaan ydin-
toiminnan tuottamista tukevia toimintoja, 
osaamista ja infrastruktuuria yhteen, säilyttä-
en varsinaiset ydintehtävät alkuperäisessä or-
ganisaatiossa. Toiminta perustuu tuotteistet-
tuihin palveluihin, yhtenäisiin tuotantopro-
sesseihin ja toimintaa tukevan informaatio-
teknologian hyödyntämiseen. Palvelukeskuk-
sella tulee olla mahdollisuus kasvaa niin, että 
saavutetaan todellisia mittakaavahyötyjä. Jär-
jestely turvaa palvelujen saatavuuden, mah-
dollistaa asiantuntemuksen kasvattamisen, 
palvelujen korkean laatutason ja aiempaa pa-
remman tuottavuuden. Palvelukeskuksen oh-
jaus perustuu asiakasohjaukseen.   
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Valtion palvelukeskus on valtion virastoille 
ja laitoksille tukipalveluja tuottava valtion vi-
rasto. Palvelukeskus muodostetaan kokoa-
malla ministeriöistä ja virastoista palvelukes-
kuksen toimipaikalla ja muilta alueilta talo-
ushallinnon ja henkilöstöhallinnon tehtäviä 
yhteen organisaatioon. Tukitehtävistä omana 
työnään luopuvasta virastosta tulee palvelu-
keskuksen asiakas. Palvelukeskukseen siirre-
tään myös tehtävien hoitamiseksi tarvittavat 
henkilöstö- ja muut voimavarat niistä viras-
toista, joista tulee palvelukeskuksen asiakkai-
ta. Vastuu henkilöstötarpeen sopeuttamisesta 
tehostuneeseen toimintaan on asiakasviras-
tolla ja asiakasta ohjaavalla ministeriöllä. 
Valtion palvelukeskukset muodostavat valti-
on palvelukeskusverkoston, jonka toiminta-
tapoja, prosesseja ja tietojärjestelmiä kehite-
tään jatkossakin koordinoidusti yhtenäisten, 
yhteisten ja yhteensopivien järjestelmien se-
kä arkkitehtuurien mukaisesti.  

Valtion palvelukeskus -tyyppisiä virastoja 
on viime vuosina perustettu eri hallin-
nonaloille liittyen lähinnä talous- ja henkilös-
töhallinnon tehtäviin. Sisäasiainhallinnon 
palvelukeskus, joka tuottaa henkilöstö-, talo-
us- ja puhelunvälitystukipalveluja sekä muita 
hallinnon tukipalveluja hallinnonalalle ja 
muillekin valtion virastoille ja laitoksille, 
aloitti toimintansa 1 päivänä heinäkuuta 
2005. Oikeusministeriön hallinnonalalle on 
perustettu oikeushallinnon tietotekniikkakes-
kus, joka aloitti toimintansa vuoden 2006 
alusta. Puolustusvoimien johtamisjärjestel-
mäkeskus aloitti toimintansa vuoden 2007 
alusta ja se tuottaa muiden palveluiden ohella 
tietoteknisiä peruspalveluita hallinnonalal-
leen. 

Hallinnon tietotekniikkakeskuksen perus-
tamisen tavoitteena on nykyisten tietohallin-
toprosessien uudistaminen ja yhtenäistämi-
nen. Samalla luotaisiin hallinnonalan käyt-
töön uusia keskitetysti tuotettuja palveluita. 
Toimintatapojen yhtenäistäminen mahdollis-
taisi myös palvelutason paranemisen.  

Tietotekniikkakeskus tuottaisi toimintansa 
alkuvaiheessa ainakin seuraavia palveluita 
koko sisäasiainministeriön hallinnonalalle: 
työasemien ja niiden sovellusten asennukset, 
työasemien ja oheislaitteiden huollot, lähitu-
ki, toimialueen tai -alueiden ohjaus sekä tu-
lostus- ja resurssipalvelimien asennukset, yl-

läpito ja huolto. Samoin keskus tuottaisi kes-
kitetysti sähköpostipalveluiden ylläpito-, hal-
linta- ja valvontapalveluita sekä www- poh-
jaisten palvelujen ylläpito-, hallinta- ja val-
vontapalveluita. Hallinnonalan järjestelmien 
käyttöoikeuksien hallintapalveluiden sekä lä-
hiverkon ja sen aktiivilaitteiden ylläpito ja 
valvonta olisivat myös keskuksen palveluita. 
Viimeksi mainittuja palveluita olisi tarkoitus 
tuottaa vuoden 2008 aikana koko sisäasiain-
ministeriön hallinnonalalle. Tietotekniikka-
keskuksen tuottamien palveluiden määrä 
kasvaisi hallitusti toiminnan aloittamisen jäl-
keen. 

Jo nykyisin Poliisin tietohallintokeskuksel-
la on mahdollisuus ottaa hoitaakseen sisäasi-
ainhallinnossa ja laajemminkin julkisessa 
hallinnossa myös muita kuin poliisin tieto-
hallintotehtäviä. Tämä mahdollistaa sen, että 
jo ennen uuden tietotekniikkakeskuksen toi-
minnan aloittamista Poliisin tietohallintokes-
kuksen kanssa voidaan tehdä palvelusopi-
muksia, jotka siirtyisivät tietotekniikkakes-
kuksen vastattaviksi lain voimaantulon jäl-
keen. 

Uuden tietotekniikkakeskuksen tehtävät 
määriteltäisiin tarkemmin siitä annettavassa 
valtioneuvoston asetuksessa. Keskus tuottaisi 
sisäasiainministeriölle ja sen hallinnonalalle 
tieto- ja viestintätekniikan kehittämis-, asian-
tuntija-, tietoturva-, tuotanto-, hankinta-, ra-
portointi-, koulutus- ja tukipalveluja tehtyjen 
palvelusopimusten mukaisesti. Lisäksi kes-
kus voisi tuottaa palvelusopimusten perus-
teella muillekin valtion virastoille ja laitok-
sille vastaavia palveluita. Mainittuihin palve-
luihin ei kuitenkaan kuuluisi esimerkiksi sel-
laisia hankintapalveluja, jotka kuuluvat valti-
on talousarviosta annetun lain (423/1988) 22 
a §:n perusteella yhteishankintoina toteutet-
taviin hankintoihin. Keskus tuottaisi lisäksi 
sille erikseen lainsäädännössä säädettyjä tai 
sisäasiainministeriön päätöksellä määrättyjä 
hallinnonalan tietojärjestelmiä, tietoliikenne-
palveluita ja rekistereitä koskevia palveluita. 
Kaikissa tuotettavissa palveluissa otettaisiin 
erityisesti huomioon tietoturvaa koskevat nä-
kökohdat.  

Hallinnon tietotekniikkakeskusta perustet-
taessa otettaisiin huomioon myös 15 päivänä 
kesäkuuta 2006 annetun valtionhallinnon IT-
toiminnan kehittämistä koskevan valtioneu-
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voston periaatepäätöksen linjaukset sekä ke-
hittämistavoitteet ja –hankkeet. Valtion yh-
teisten IT-palvelujen tuottaminen on tarkoi-
tus toteuttaa Valtion IT-palvelukeskuksessa. 
Valtion IT-palvelukeskuksen palveluvali-
koiman kehittymisen myötä hallinnonalojen 
virastot ja myös IT-palveluyksiköt ryhtyisi-
vät käyttämään sen tarjoamia yhteisiä palve-
luja, kuten IT-perustietotekniikkapalveluita. 
Mikäli yksittäisen IT-palvelukeskuksen tietty 
palvelu havaitaan soveltuvan tarjottavaksi 
koko valtiohallinnolle, palvelu tuotettaisiin 
Valtion IT-palvelukeskuksessa. Tämä voisi 
tapahtua vuoden 2010 jälkeen. Hallinnonalan 
IT-palveluyksiköt keskittyisivät voimak-
kaammin ydintoiminnan IT-järjestelmien yl-
läpitoon ja kehittämiseen.  

Tietotekniikkakeskus ottaisi hoitaakseen 
kaikki nykyisen Poliisin tietohallintokeskuk-
sen ylläpitämät poliisin tietojärjestelmät ja 
rekisterit sekä sen poliisille tuottamat tieto-
tekniikkapalvelut. Tietotekniikkakeskuksella 
olisi toimintansa alkuvaiheessa sisäasiainhal-
linnon ydinjärjestelmien ylläpito- ja kehitys-
tehtäviä. Mikäli Hallinnon tietotekniikkakes-
kus katsottaisiin tietyn perustietotekniikka-
palvelun osalta parhaaksi tuottajaksi, ratkais-
taisiin palvelun tuottaminen erillisenä kysy-
myksenä  valtiovarainministeriön kanssa. 

 
3  Esityksen vaikutukset   

3.1 Taloudelliset vaikutukset 

Perustamalla uusi Hallinnon tietotekniik-
kakeskus nykyisen Poliisin tietohallintokes-
kuksen pohjalta kehitettäisiin hallinnonalan 
tietohallinnon tulosohjausta, yhtenäistettäi-
siin nykyisiä tietohallintoprosesseja ja luotai-
siin koko hallinnonalan käyttöön uusia keski-
tetysti tuotettuja palveluita ottaen huomioon 
valtioneuvoston IT-päätöksen mukaisesti 
luotavat koko valtionhallintoa koskevat yh-
teiset IT-palvelut. Keskuksen palveluiden 
kehittäminen edellyttäisi myös palvelutuo-
tantomallien käyttöönottoa ja kustannuslas-
kennan kehittämistä. Sisäasiainministeriön 
toimialaan kuuluvissa hallinnonalan viras-
toissa nykyisin hoidettavat tietotekniset teh-
tävät koottaisiin hallinnonalan yhteiseen tie-
totekniikkakeskukseen. Toimenpiteiden avul-
la arvioidaan saavutettavan kokonaiskustan-

nuksiltaan 15—20 prosentin säästö vuoteen 
2011 mennessä tietoteknisten peruspalvelui-
den osalta vuoden 2006 tilanteeseen verrat-
tuna. 

Uuden viraston rahoitusmalli perustuisi 
siirtymäkauden jälkeen maksuihin.  

Lähtökohtana on, että keskuksen toiminta 
rahoitettaisiin sisäasiainhallinnon kehykseen 
sisältyvällä määrärahalla kolmen vuoden 
ajan, vuosina 2008—2010. Tämä merkitsisi 
määrärahasiirtoja ministeriön ja eri virastojen 
momenteilta tulevan keskuksen momentille. 
Hallinnonalan sisällä tehtävien määräraha-
siirtojen määrä olisi vuonna 2008 noin 
16 700 000 euroa ja seuraavina vuosina siir-
tojen suuruus lisääntyisi henkilöstösiirtojen 
toteutumista vastaavaksi. Tavoitteena on, että 
siirtyvät henkilöt ja määrärahat vastaisivat 
toisiaan tosiasiallisesti ja ajallisesti.  

Perustettava tietotekniikkakeskus toimisi 
tilaaja—tuottaja – mallin mukaisesti palvelu-
sopimusten perusteella nettobudjetoituna vi-
rastona. Keskuksen toiminnan vaatima ke-
hysrahoitus poistuisi vuoden 2010 jälkeen, 
jolloin siirryttäisiin kokonaan maksulliseen 
toimintaan. Keskuksen kokonaisrahoitus 
vuosille 2008—2010 perustuu alustaviin sel-
vityksiin ja kuvaa tulevan toiminnan koko-
naisvolyymiä.  

Tietotekniikkakeskus tuottaisi valtion pal-
velukeskuksena palveluita valtion virastoille. 
Asiakkaat olisivat sisäasiainhallinnon viras-
toja sekä muita sisäisen turvallisuuden toimi-
joita kuten tullilaitos. Lisäksi tietotekniikka-
keskuksen asiakkaina voisi olla myös muita 
eri hallinnonalojen virastoja tai laitoksia. Tie-
totekniikkakeskuksella ei olisi budjettitalou-
den ulkopuolisia asiakkaita. Näin ollen sillä 
olisi in house -asema, mikä merkitsee, että 
asiakkaan ei tarvitsisi kilpailuttaa palvelu-
hankintaansa.  

Poliisin tietohallintokeskus toimii jo nyt 
turvallisuusviranomaisten keskeisenä tieto- ja 
viestintäteknisenä palvelujen tarjoajana. Täl-
lä on voitu saavuttaa säästöjä järjestelmiin 
liittyvissä suunnittelu- ja kehittämiskustan-
nuksissa. Tietotekniikkakeskuksen perusta-
minen jatkaisi ja vahvistaisi tätä kehitystä. Se 
mahdollistaisi taloudelliset ja toiminnalliset 
synergiaedut turvallisuusviranomaisten tieto- 
ja viestintäteknisissä tutkimus-, testaus-, yl-
läpito- ja kehittämistehtävissä. Tietotekniik-
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kakeskus voisi myös tarvittaessa hankkia, yl-
läpitää ja kehittää sisäasiainhallinnon sekä 
myös muiden viranomaisten tietojärjestelmiä. 
Keskuksen hankintatoiminnan kehittäminen 
ja toteuttaminen järjestettäisiin niin, ettei 
hankinnoissa tai hankintapalvelujen tarjoa-
misessa syntyisi päällekkäisyyttä valtionhal-
linnon muun hankintatoiminnan kanssa. Tie-
totekniikkakeskus ei toimisi varsinaisena yh-
teishankintayksikkönä eikä tarjoaisi sellaisia 
hankintapalveluja, joissa valtionhallinnon 
yksiköiden puolesta kilpailuttamisen suorit-
taisi konsernitason yhteishankkija kuten val-
tion yhteishankintayksikkö Hansel Oy.  

Valtiovarainministeriön Palvelukeskuksen 
perustamisen edellyttämiä konkreettisia toi-
menpiteitä -osamietinnön mukaan tietotek-
niikkakeskuksen palveluista peritään tilaajal-
ta siirtymävaiheen jälkeen maksu, joka pe-
rustuu palvelujen tuottamisesta aiheutuviin 
kustannuksiin (omakustannushinta). Tavoit-
teena on, että palvelukeskukselle myönnetyt 
määrärahat ja sen palveluista perimät maksut 
kattavat palvelujen tuottamisesta ja kehittä-
misestä aiheutuneet kustannukset.  

Tietotekniikkakeskus voisi perustietotek-
niikan tehtävän lisäksi ylläpitää eri hallin-
nonalan viranomaisten rekistereitä ja tietojär-
jestelmiä joko lainsäädäntöön tai tehtyihin 
sopimuksiin perustuen. Palvelusopimuksissa 
kuvattaisiin tietotekniikkakeskuksen rooli 
palveluiden tuottajana sekä asiakasviraston 
rooli tilaajana ja rekisterin pitäjänä. Samoin 
sopimuksessa kuvattaisiin osapuolten vastuut 
ja velvollisuudet, palveluiden laatutasot sekä 
tietosuojan ja -turvan toteuttamistavat samoin 
kuin yhteydenpidon ja raportoinnin toteutta-
mistavat. 

Tietotekniikkakeskuksen suoritteet asia-
kasvirastoille ja -laitoksille olisivat maksulli-
sia suoritteita, joista perittäisiin suoritteen 
tuottamisesta tietotekniikkakeskukselle ai-
heutuvien kokonaiskustannusten määrä 
(omakustannusarvo). Yksittäisten suorittei-
den maksun suuruus määriteltäisiin tarkem-
min asiakasvirastojen ja -laitosten kanssa 
solmittavissa palvelusopimuksissa. Tietojär-
jestelmistä aiheutuvat kustannukset maksaisi 
tilaaja - tuottaja  -periaatteen mukaisesti pal-
velusopimuksen tehnyt tilaaja. Rekisteritieto-
jen saannin maksullisuus tai maksuttomuus 
perustuisi lainsäädäntöön tai keskinäisiin so-

pimuksiin. Tietotekniikkakeskuksella ei näin 
ollen olisi oikeutta periä maksuja rekisteri-
tiedoista, jollei tosin ole säädetty tai sovittu. 
Tietotekniikkakeskuksella olisi kuitenkin oi-
keus periä teknisen käyttöyhteyden muodos-
tamisesta ja ylläpidosta aiheutuvat kustan-
nukset, jos tietotekniikkakeskus tuottaisi täl-
laista palvelua. 

 
3.2 Vaikutukset viranomaisten toimin-

taan 

Pääministeri Matti Vanhasen II hallituksen 
ohjelmassa on linjattu, että keskeiset hallin-
non kehittämistehtävät kootaan valtiova-
rainministeriöön, jonne siirretään sisäasiain-
ministeriöstä muun muassa alueiden ja hal-
linnon kehittämisosastolta alue- ja paikal-
lishallintoyksikkö tehtävineen. Tämä tarkoit-
taa, ettei lääninhallitusten, maistraattien ja 
Väestörekisterikeskuksen perustietotekniik-
kaa hoitava henkilöstö siirry sisäasiainminis-
teriön hallinnonalaan kuuluvina tietotekniik-
kakeskukseen. Toisaalta sisäasiainministeri-
öön siirtyy työministeriöstä maahanmuuttoa 
ja kotoutusta koskevat asiakokonaisuudet, 
henkilöt ja toimielimet. Palvelusopimuksilla 
tekniikkakeskus voisi tuottaa palveluita myös 
muille valtion virastoille ja laitoksille.  

Poliisin tietohallintokeskus ei kuuluisi enää 
poliisihallinnon organisaatioon, vaan koko 
hallinnonalaa palveleva tietotekniikkakeskus 
toimisi sisäasiainministeriön tulosohjaukses-
sa. Viraston perustamisella on täten vaiku-
tuksia myös tulosohjausjärjestelmään ja pal-
velusopimuksiin.  

Keskuksen perustamisella ei olisi vaikutuk-
sia Poliisin tietohallintokeskuksen toimialaan 
liittyviin Suomea velvoittaviin kansainväli-
siin sopimuksiin kuten Schengenin tietojär-
jestelmän toista vaihetta koskevaan päätök-
seen ja asetukseen. 

 
Organisaatiovaikutukset 

Keskuksen päätoimipaikkana tulisi ole-
maan nykyisen Poliisin tietohallintokeskuk-
sen päätoimipaikan mukaisesti Rovaniemi. 
Tietotekniikkakeskuksella tulisi olemaan Po-
liisin tietohallintokeskuksen nykyisen orga-
nisaation mukaisesti useita sivutoimipaikko-
ja. Keskuksen tuottaman atk- lähitukipalve-
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lun henkilöstön sijoittumisessa otettaisiin 
huomioon tietotekniikkakeskuksen toiminta-
tapa ja tuettavien asiakasvirastojen läheisyys, 
jolla taattaisiin virastojen toimintakyky ja 
palvelutaso. Toiminta perustuisi monelta osin 
yhteisiin sähköisiin palveluihin sekä verkos-
toituneeseen työskentelytapaan. 

 
Henkilöstövaikutukset 

Poliisin tietohallintokeskuksessa työskente-
lee nykyisin 175 henkilöä, joista 106 henki-
löä Rovaniemellä ja muut viraston eri toimi-
pisteissä. Uuden viraston henkilökunnan 
määrän vuoteen 2011 mennessä on arvioitu 
nousevan noin 260 henkilöön, joista noin 150 
henkilöä työskentelisi Rovaniemellä ja muut 
henkilöt alueellisissa toimipisteissä.  

Tietotekniikkakeskukseen siirrettäisiin vi-
raston perustamisen yhteydessä kaikki Polii-
sin tietohallintokeskuksen 175 virkaa lain-
tasoisella säädöksellä. Tietotekniikkakeskuk-
seen siirrettäisiin lisäksi muualta sisäasiain-
ministeriön hallinnonalalta tehtävien hoita-
mista varten noin 85 virkaa. Siirrot tapahtui-
sivat sisäasiainministeriön päätöksellä por-
rastetusti virastokohtaisesti viimeistään vuo-
den 2009 loppuun mennessä. Samanaikaises-
ti tuettaisiin myös mahdollista vapaaehtoista 
siirtymishalukkuutta tiedottamalla esimerkik-
si Poliisin tietohallintokeskuksessa avautu-
vista viroista.  

Siirrot kohdistuisivat lähinnä perustieto-
tekniikan tehtäviä hoitavaan henkilöstöön si-
säasiainministeriön hallinnonalalla. Näitä 
tehtäviä olisivat esimerkiksi työasemien ja 
niiden sovellusten asennukset, työasemien ja 
oheislaitteiden huollot, lähituki, toimialueen 
tai -alueiden ohjaus sekä tulostus- ja resurs-
sipalvelimien asennukset, ylläpito ja huolto. 
Samoin keskus tuottaisi keskitetysti sähkö-
postipalveluiden ylläpito-, hallinta- ja val-
vontapalveluita sekä www -pohjaisten palve-
lujen ylläpito-, hallinta- ja valvontapalvelui-
ta. Sisäasiainhallinnonalan perustietoteknii-
kan tuottamisen uudelleen organisoiminen ja 
keskittäminen ovat esityksen keskeisimpiä 
toiminnallisia tavoitteita. Tietotekniikkakes-
kukseen siirrettäisiin henkilöitä koko sisäasi-
ainhallinnosta. Suurimmat henkilöstösiirrot 
on arvioitu kohdistuvan suurten poliisilaitos-
ten ja rajavartiolaitoksen perustietotekniikan 

sekä Hätäkeskuslaitosten tietotekniikan teh-
täviä hoitavaan henkilöstöön.  

Perustietotekniikkatehtävien keskittäminen 
sisäasiainministeriön hallinnonalalla ainoas-
taan tietotekniikkakeskuksen tehtäväksi on 
rinnastettavissa tilanteeseen, jossa valtion 
toimintayksikön tehtäviä siirtyy toiselle val-
tion toimintayksikölle ja henkilöstö siirtyy 
uuden yksikön palvelukseen. Ehdotetun 
säännöksen tavoitteena olisi paitsi turvata tie-
totekniikkakeskukselle sen tarvitsema riittävä 
ja ammattitaitoinen henkilöstö oikea-
aikaisesti myös varmistaa, että keskuksen pe-
rustamisella osaltaan saavutetaan valtionhal-
linnon tuottavuusohjelman toteuttamista tu-
keva tuottavuuden lisääntyminen. Säännös 
perustuisi siten painaviin syihin. Säännös oli-
si myös henkilöstöpoliittisesti asianmukai-
sesti rajattu sekä sen kohteena olevan henki-
löstön että säännöksen ajallisen käytettävyy-
den osalta. Siirtymisvelvollisuuden rajautu-
essa työssäkäyntialueeseen, säännös vastaisi 
myös valtioneuvoston periaatepäätöksessä 
asetettua tavoitetta, jonka mukaan tehtävien 
vastaanottaminen työssäkäyntialueella on 
pääsääntö. Säännös antaisi sisäasiainministe-
riölle mahdollisuuden säännöksessä määritel-
tyjen virkojen ja tehtävien sekä henkilöiden 
siirtämiseen, mutta ei velvoittaisi siihen ja 
jättäisi näin harkintavaltaa päätöksentekijälle.  

Henkilösiirtojen osalta virastojen tulisi 
määräajassa esittää sisäasiainministeriölle 
määrittely aikataulusta, jolla virasto aloittaisi 
yhteisten palveluiden käyttämisen sekä lu-
kumäärä tietotekniikkakeskukseen siirtyvistä 
henkilöistä. Päätökset tehtäisiin virastokoh-
taisesti viraston henkilöstön osallistuessa ak-
tiivisesti prosessiin. Prosessin tukena toimisi 
myös henkilöstökoordinaattori. 

Tietotekniikkakeskuksen organisointi 
muodostuisi tilaaja—tuottaja-mallin mukais-
ta toimintatapaa tukevaksi, ja se mahdollis-
taisi asiakaslähtöisen palvelutuotannon. Kos-
ka kyseessä olisi aikaisemmasta toiminnasta 
huomattavasti poikkeavan toiminnan aloit-
taminen, tietotekniikkakeskuksen palvelu-
keskuksen johdon tehtävien hoitamiseksi pe-
rustettaisiin uudet virat. Kyseisillä johdon vi-
roilla tarkoitetaan johtajan sekä johtamisvas-
tuussa olevien tulosyksiköiden päälliköiden 
virkoja. Uuden viraston johdon virat täytet-
täisiin julkisella hakumenettelyllä. Ensin täy-
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tettäisiin viraston johtajana toimivan johtajan 
virka. Uusia johdon virkoja ensimmäistä ker-
taa täytettäessä sisäasiainministeriö nimittäisi 
henkilöt virkoihin. 

Poliisin tietohallintokeskuksen tietohallin-
tojohtajan ja johtamisvastuussa olevien tu-
losyksiköiden päälliköiden virat lakkaisivat 
suoraan lain nojalla lain voimaantullessa. 
Lakkautettavien virkojen haltijoille taattaisiin 
heidän ammattitaitoansa ja kykyänsä vastaa-
va tehtävä, jos heitä ei nimitettäisi tietotek-
niikkakeskuksen johdon virkoihin. Jos lak-
kautettavan viran haltija ei suostu ottamaan 
vastaan hänelle tarjottua virkaa, noudatettai-
siin häneen valtion virkamieslain (750/1994) 
27 §:n säännöksiä sekä valtioneuvoston hen-
kilöstön aseman järjestämisestä organisaation 
muutostilanteissa antaman periaatepäätöksen 
linjauksia. 

Hallinnon tietotekniikkakeskukseen siirty-
vä henkilöstö, pois lukien edellä mainitut 
johdon virat, säilyttäisi siirtymähetkellä voi-
massa olevat, palvelusuhteensa ehtoihin liit-
tyvät oikeudet ja velvollisuudet. Tämä tar-
koittaisi sitä, että siirtyvän henkilöstön palk-
kaus sekä muut palvelussuhteen ehdot, kuten 
eläkeoikeudet, säilyisivät ennallaan. Tämä 
koskisi myös esimerkiksi siirtyviä poliisi-
miesvirkoja. Tietotekniikkakeskuksen aloi-
tettua toimintansa se käynnistäisi myös uu-
den yhteisen palkkausjärjestelmän valmiste-
lun.  

Hätäkeskuslaitos on tehnyt aiesopimuksen 
Poliisin tietohallintokeskuksen kanssa Hätä-
keskuslaitoksen tietohallinnon tehtävien siir-
tämisestä perustietotekniikkapalveluita laa-
jemmin tietotekniikkakeskukselle. Hätäkes-
kuslaitoksen tietohallinnon järjestelmäasian-
tuntijoiden ja järjestelmätukihenkilöiden vi-
rat ja niitä hoitava henkilöstö siirtyisivät lain 
voimaantullessa tietotekniikkakeskukseen. 
Siirtyviä virkoja on arvioitu olevan 18. Viran 
siirtäminen tai viran nimen muuttaminen ei 
edellyttäisi virkamiehen suostumusta paitsi 
milloin virka siirtyy toiselle työssäkäyntialu-
eelle. Siirtyvä henkilöstö säilyttäisi siirtymä-
hetkellä palvelussuhteensa ehtoihin liittyvät 
oikeutensa ja velvollisuutensa. Hätäkeskus-
laitokseen jäisi tietohallinnon johto ja opera-
tiivisen tietojärjestelmän käyttökouluttajat. 

Edellä kuvatun periaatteen mukaisesti to-
teutettiin vuonna 2006 perustetun Maaseutu-

viraston ja vuonna 2005 perustetun Rautatie-
viraston henkilöstösiirrot. Uusien virastojen 
tehtäviin siirtyvä henkilöstö säilytti siirtymä-
hetkellä olleet palvelussuhteensa ehtoihin 
liittyvät oikeudet ja velvollisuudet laissa ole-
van nimenomaisen säännöksen nojalla.  

Tietotekniikkakeskuksen ja sen palveluk-
seen siirtyvien henkilöiden osalta noudatet-
taisiin lisäksi valtioneuvoston 23 päivänä 
maaliskuuta 2006 antamaa periaatepäätöstä 
Valtion henkilöstön aseman järjestämisestä 
organisaation muutostilanteissa (VM 
9/01/2006) sekä sen 4 päivänä huhtikuuta 
2006 annettua soveltamisohjetta. Ohjeen 
mukaan valtion toimintayksikön lakkautta-
mistilanteessa ja sen tehtävien siirtyessä toi-
selle valtion toimintayksikölle henkilöstö 
siirtyy uuden yksikön palvelukseen. Tehtävi-
en alueellistamisessa henkilökunnan asemaan 
sovelletaan edellä mainitun valtioneuvoston 
periaatepäätöksen ohella sisäasiainministeri-
ön hallinnonalan alueellistamishankkeissa 
noudatettavaksi päätettyjä henkilöstöpoliitti-
sia periaatteita. Viime mainittu koskee myös 
pääkaupunkiseudun ulkopuolella olevaa sisä-
asiainhallinnon henkilöstöä. Tietotekniikka-
keskuksen perustamisen yhteydessä laadittai-
siin myös edellä mainittua valtioneuvoston 
periaatetta tarkentavat hankekohtaiset henki-
löstöpoliittiset periaatteet. 

 
4  Asian valmistelu 

Asian perusvalmistelu on suoritettu sisäasi-
ainministeriön asettamassa sisäasiainministe-
riön hallinnonalan yhteisen tietotekniikka-
keskuksen perustamishankkeessa virkamies-
työnä. 

Esitysluonnoksesta pyydettiin lausunnot 
seuraavilta tahoilta: valtiovarainministeriö, 
oikeusministeriö, kauppa- ja teollisuusminis-
teriö, puolustusministeriö, Tietosuojavaltuu-
tetun toimisto, oikeushallinnon tietotekniik-
kakeskus, Tullihallitus, Hätäkeskuslaitos, Ra-
javartiolaitos, Puolustusvoimien johtamisjär-
jestelmäkeskus, Hansel Oy, poliisin läänin-
johdot, Helsingin kihlakunnan poliisilaitos, 
keskusrikospoliisi, suojelupoliisi, liikkuva 
poliisi, Poliisin tekniikkakeskus, Poliisin tie-
tohallintokeskus, Poliisikoulu, Poliisiammat-
tikorkeakoulu, sisäasiainministeriön hallinto-
yksikkö, alueiden ja hallinnon kehittämis-
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osasto, poliisiosaston poliisitoimintayksikkö, 
hallintoyksikkö ja suunnittelu- ja talousyk-
sikkö, rajavartio-osasto, pelastusosasto, lää-
ninhallitukset, Ulkomaalaisvirasto, Väestöre-
kisterikeskus, Suomen Poliisijärjestöjen Liit-
to ry, Poliisi-, ulosotto-, syyttäjä- ja maist-
raattilakimiesten edunvalvontajärjestö PUSH 
ry, Palkansaajajärjestö Pardia ry, Julkisten ja 
hyvinvointialojen liitto JHL ry, JUKO ry, Se-
teli ry, Rajavartioliitto ry ja Merivartioliitto 
ry.  

Lausunnoissa suhtauduttiin myönteisesti 
esityksen tavoitteisiin. Useissa lausunnoissa 
kiinnitettiin huomiota henkilöstön aseman 
turvaamiseen. Lausuntojen perustella muun 
muassa tietotekniikkakeskuksen tehtävämää-
ritystä tarkennettiin. Lausunnoista on laadittu 
yhteenveto. 

 

5  Riippuvuus muista es i tyksistä  

Sisäasiainministeriössä on valmisteilla 
henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa 
annetun lain (761/2003) muutoshanke. Tä-
män vuoksi esityksessä ei ehdoteta muutetta-
vaksi henkilötietojen käsittelystä poliisitoi-
messa annetun lain 15 §:ää, jossa mainitaan 
Poliisin tietohallintokeskus, vaan tätä pykä-
lää koskeva muutos sekä muut mahdolliset 
tähän lakiin kohdistuvat muutostarpeet, jotka 
aiheutuvat siitä, että tietotekniikkakeskus ei 
kuuluisi poliisin organisaatioon, toteutettai-
siin tuon lain muuttamista koskevassa halli-
tuksen esityksessä. Esitys pyritään antamaan 
eduskunnalle vuoden 2007 aikana.   

 
 

 
 
 

YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

 
1  Lakiehdotuksen perustelut  

1.1 Laki poliisin hallinnosta  

1 §. Poliisihallinto ja poliisiyksiköt. Pykä-
län 3 momenttia, jossa luetellaan ministeriön 
alaiset yksiköt, ehdotetaan muutettavaksi si-
ten, että momentista poistettaisiin maininta 
Poliisin tietohallintokeskuksesta. Perustetta-
va tietotekniikkakeskus ei kuuluisi poliisin 
organisaatioon. Tietotekniikkakeskuksesta 
säädettäisiin erikseen annettavassa valtio-
neuvoston asetuksessa.  

14 §. Poliisin tietohallintokeskus. Pykälä 
ehdotetaan kumottavaksi. Nykyisen säännök-
sen mukaan Poliisin tietohallintokeskuksen 
tehtävänä on tuottaa poliisin tarvitsemat tie-
totekniset palvelut sekä vastata sille sääde-
tyistä tai määrätyistä poliisin tietojärjestelmiä 
ja rekistereitä koskevista tehtävistä. Lisäksi 
14 §:n mukaan Poliisin tietohallintokeskus 
voi ottaa hoitaakseen myös muita julkisen 
hallinnon tietohallintotehtäviä. 

Sisäasiainministeriön hallinnonalan tuotta-
vuusohjelmassa on linjattu, että Poliisin tie-
tohallintokeskuksen pohjalta perustettaisiin 
sisäasiainhallinnon yhteinen tietotekniikka-

keskus, joka voisi tuottaa tarvittaessa palve-
luita nykyistä laajemmin myös muille viran-
omaisille. Uusi keskus ottaisi hoitaakseen 
kaikki nykyisen Poliisin tietohallintokeskuk-
sen ylläpitämät poliisin tietojärjestelmät ja 
rekisterit sekä sen poliisille tuottamat tieto-
tekniikkapalvelut. Tietotekniikkakeskus voisi 
jatkossakin tehdä henkilötietolain (523/1999) 
32 §:n 2 momentissa ja viranomaisten toi-
minnan julkisuudesta annetun lain 
(621/1999) 26 §:n 3 momentissa tarkoitetulla 
tavalla sisäasiainhallinnon eri rekisterienpitä-
jien lukuun ja vastuulla ja näiden ohjeistami-
na vastaavia tehtäviä. Tarvittaessa tämä var-
mistettaisiin poliisihallinnon osalta ottamalla 
asiaa koskeva säännös henkilötietojen käsit-
telystä poliisitoimessa annettuun lakiin. 

 
 

1.2 Laki poliisikoulutuksesta  

1 §. Poliisikoulutuksen vastuuyksikkö. Py-
kälän 3 momentin mukaan poliisin valtakun-
nalliset yksiköt, Poliisin tietohallintokeskus 
ja poliisin ylijohdon erikseen määräämät po-
liisiyksiköt vastaavat osaltaan toimialansa 
valtakunnallisen ja alueellisen koulutuksen 
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kehittämisestä ja toteuttamisesta sekä tutki-
mustoiminnasta. Pykälän 3 momentista ehdo-
tetaan poistettavaksi maininta Poliisin tieto-
hallintokeskuksesta. 

Poliisikoulutuksesta annetun lain (68/2005) 
2 §:n mukaan poliisioppilaitokset ja jatkossa 
Poliisiammattikorkeakoulu järjestävät polii-
sikoulutuksen lisäksi muutakin turvallisuus-
alan koulutusta.  Poliisikoulutuksesta anne-
tun asetuksen (283/2005) 9 §:n mukaan oppi-
laitokseen voidaan ottaa poliisin ylijohdon 
linjausten mukaisesti opiskelemaan muitakin 
kuin poliisin henkilöstöön kuuluvia. Sään-
nökset koskevat tutkintokoulutukseen otta-
mista. Tämän lisäksi oppilaitoksissa järjeste-
tään muun muassa sidosryhmille suunnattua 
kurssitarjontaa, johon osallistumisesta tieto-
tekniikkakeskus voisi sopia erikseen. Lisäksi 
tietotekniikkakeskus tuottaisi myös itse kou-
lutuspalveluja sisäasiainministeriölle ja hal-
linnonalan muille virastoille ja laitoksille si-
ten kuin palvelusopimuksissa erikseen sovit-
taisiin. 

 
2  Tarkemmat säännökset  ja  mää-

räykset  

Hallinnon tietotekniikkakeskuksesta sää-
dettäisiin valtioneuvoston asetuksella. Ase-
tuksessa säädettäisiin muun muassa tietotek-
niikkakeskuksen tehtävistä, toimipaikoista, 
organisaatiosta, asioiden ratkaisemisesta, 
henkilöstöstä, johtajasta ja tämän tehtävistä, 
virkojen täyttämisestä, sijaisuuksista sekä 
suoritteiden maksullisuudesta. Asetusluonnos 
on hallituksen esityksen liitteenä.  

Poliisin tietohallintokeskuksen muuttami-
nen Hallinnon tietotekniikkakeskukseksi ai-
heuttaa muutoksia myös useisiin asetustasoi-
siin säädöksiin, joita ovat ainakin poliisin 
hallinnosta annettu asetus (158/1996), valtio-
neuvoston asetus sisäasiainministeriöstä 
(609/2003), poliisiasetus (1112/1995), val-
tioneuvoston päätös turvallisuusluokituksen 
käyttöön otosta (930/2003), tasavallan presi-
dentin asetus poliisin ansiorististä ja ansiomi-
talista (1129/2000), sisäasiainministeriön 
työjärjestys (351/2005) sekä sisäasiainminis-
teriön asetus poliisin suoritteiden maksulli-
suudesta (1254/2004).  

 

3  Voimaantulo ja  s i irtymäsään-
nökset  

Lait ehdotetaan tuleviksi voimaan 1 päivä-
nä maaliskuuta 2008. Siirtymäsäännöksissä 
säädettäisiin uuteen Hallinnon tietotekniik-
kakeskukseen siirtyvästä henkilöstöstä sekä 
lakkautettavista viroista. Lain voimaantulles-
sa nykyinen Poliisin tietohallintokeskus lak-
kaisi ja sen tilalle perustettaisiin Hallinnon 
tietotekniikkakeskus, johon siirtyisi sekä Po-
liisin tietohallintokeskuksen henkilöstö että 
sisäasiainministeriön hallinnonalan perustie-
totekniikan tehtäviä hoitava henkilöstö.  

Poliisin tietohallintokeskuksen henkilöstö 
siirtyisi ja virat siirtyisivät lain voimaan tul-
lessa valtioneuvoston asetuksella perustetta-
van tietotekniikkakeskuksen henkilöstöksi. 
Virkojen siirtymiseen tai viran nimen muut-
tamiseen ei tarvittaisi virkamiehen suostu-
musta. Siirtyvä henkilöstö säilyttäisi siirty-
mähetkellä palvelussuhteeseensa ehtoihin 
liittyvät oikeutensa ja velvollisuutensa. Edel-
lä esitetty koskisi myös määräaikaisia vir-
kasuhteita. 

Poliisin tietohallintokeskuksen tietohallin-
tojohtajan ja johtamisvastuussa olevien tu-
losyksiköiden päälliköiden virat lakkaisivat 
suoraan lain nojalla lain voimaantullessa. 
Lakkautettavien virkojen haltijoille taattaisiin 
heidän ammattitaitoansa ja kykyänsä vastaa-
va tehtävä, jos heitä ei nimitettäisi tietotek-
niikkakeskuksen johdon virkoihin. Jos lak-
kautettavan viran haltija ei suostu ottamaan 
vastaan hänelle tarjottua virkaa, noudatettai-
siin häneen valtion virkamieslain 27 §:n 
säännöksiä sekä valtioneuvoston henkilöstön 
aseman järjestämisestä organisaation muu-
tostilanteissa antaman periaatepäätöksen lin-
jauksia. 

Hallinnon tietotekniikkakeskukseen siirret-
täisiin lisäksi muualta sisäasiainministeriön 
hallinnonalalta perustietotekniikan tehtäviä 
hoitava virkasuhteinen henkilöstö sekä vas-
taavat virat vaiheittain viimeistään vuoden 
2009 loppuun mennessä erikseen annettaval-
la sisäasiainministeriön päätöksellä. Viran 
siirtäminen tai viran nimen muuttaminen ei 
edellyttäisi virkamiehen suostumusta paitsi 
milloin virka siirtyy toiselle työssäkäyntialu-
eelle. Työssäkäyntialueista säädetään työssä-
käyntialueista annetussa työministeriön ase-
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tuksessa (1368/2002). Siirtyvä henkilöstö 
säilyttäisi siirtymähetkellä palvelussuhteensa 
ehtoihin liittyvät oikeutensa ja velvollisuu-
tensa.  

Hallinnon tietotekniikkakeskukseen siirty-
vä henkilöstö, pois lukien uuden viraston 
johdon virat, säilyttäisi siirtymähetkellä voi-
massa olevat, palvelusuhteensa ehtoihin liit-
tyvät oikeudet ja velvollisuudet. Tämä tar-
koittaisi sitä, että siirtyvän henkilöstön palk-
kaus sekä muut palvelussuhteen ehdot, kuten 
vuosilomat ja eläkeoikeudet, säilyisivät en-
nallaan. Tämä koskisi myös esimerkiksi siir-
tyviä poliisimiehiä. Palkkauksen osalta siir-
tymätilanteessa sovellettaisiin kuitenkin, mitä 
valtion uuden palkkausjärjestelmän kattavas-
ta toteutuksesta 14.12.2004 tehdyn virka- ja 
työehtosopimuksen allekirjoituspöytäkirjan 8 
§:ssä on säädetty. Tietotekniikkakeskuksen 
aloitettua toimintansa se käynnistäisi myös 
uuden yhteisen palkkausjärjestelmän valmis-
telun. Tavoitteena on, että viraston uusi palk-
kausjärjestelmä saadaan käyttöön mahdolli-
simman pian.  

Koska kyseessä olisi Poliisin tietohallinto-
keskuksen nykyisestä toimialasta poikkeavan 
toiminnan aloittaminen, sisäasiainministeriö 
perustaisi tietotekniikkakeskuksen johdon vi-
rat. Uuden viraston johdon virkojen täyttämi-
sen lähtökohtana olisi johtajan ja yksiköiden 
päälliköiden virkojen täyttäminen avoimella 
hakumenettelyllä. Ensin täytettäisiin viraston 
johtajana toimivan johtajan virka. Uusia joh-
don virkoja ensimmäistä kertaa täytettäessä 
sisäasiainministeriö nimittäisi henkilöt vir-
koihin. 

Hätäkeskuslaitoksen tietohallinnon järjes-
telmäasiantuntijoiden ja järjestelmätukihen-
kilöiden virat ja niitä hoitava henkilöstö siir-
tyisivät lain voimaantullessa tietotekniikka-
keskukseen. Viran siirtäminen tai viran ni-
men muuttaminen ei edellyttäisi virkamiehen 
suostumusta paitsi milloin virka siirtyy toi-
selle työssäkäyntialueelle. Siirtyvä henkilöstö 
säilyttäisi siirtymähetkellä palvelussuhteensa 
ehtoihin liittyvät oikeutensa ja velvollisuu-
tensa. 

Poliisin tietohallintokeskuksessa vireillä 
olevat asiat siirtyisivät uuden tietotekniikka-
keskuksen käsiteltäviksi ja ratkaistaviksi. 
Tietotekniikkakeskus vastaisi myös sopi-
muksista sekä muista sitoumuksista sekä oi-

keuksista ja velvollisuuksista, joihin Poliisin 
tietohallintokeskus on toiminta-aikanaan si-
toutunut. Esimerkiksi Poliisin tietohallinto-
keskuksen tehtävät, joita se hoitaa eri rekiste-
rinpitäjien lukuun, siirtyisivät uudelle tieto-
tekniikkakeskukselle. Rekisterinpitäjinä toi-
mivat tahot, kuten poliisin ylijohto, säilyisi-
vät ennallaan. 

Ennen lain voimaantuloa voitaisiin ryhtyä 
myös muihin toimenpiteisiin, jotka olisivat 
tarpeen Hallinnon tietotekniikkakeskuksen 
toiminnan aloittamiseksi lain tullessa voi-
maan.  

 
4  Suhde perustuslaki in  ja  säätä-

misjärjestys  

Perustuslain 119 §:n 2 momentin mukaan 
valtionhallinnon toimielinten yleisistä perus-
teista on säädettävä lailla, jos niiden tehtäviin 
kuuluu julkisen vallan käyttöä. Valtion alue- 
ja paikallishallinnon perusteista säädetään 
niin ikään lailla. Valtionhallinnon yksiköistä 
voidaan muutoin säätää asetuksella. Hallin-
non tietotekniikkakeskuksen toimintaan ei 
liity perustuslain 119 §:n 2 momentissa tar-
koitettua julkisen vallan käyttöä. Tietotek-
niikkakeskuksesta voitaisiin siten säätää val-
tioneuvoston asetuksella. Tietotekniikkakes-
kus noudattaisi toiminnassaan yleisiä valti-
onhallintoa koskevia säännöksiä, määräyksiä 
ja toimintaperiaatteita.  

Perustuslain 80 §:n 1 momentin mukaan 
yksilön oikeuksien ja velvollisuuksien perus-
teista on säädettävä lain tasoisella säännök-
sellä. Tämän vuoksi uuteen tietotekniikka-
keskukseen siirtyvästä henkilöstöstä säädet-
täisiin poliisin hallinnosta annetun lain siir-
tymäsäännöksissä. Näin on menetelty henki-
löstön siirtymisen osalta muun muassa maa-
seutuvirastosta annetun lain (666/2006) ja 
rautatievirastosta annetun lain (1094/2005) 
säätämisen yhteydessä. Ehdotettu poliisin 
hallinnosta annetun lain siirtymäsäännöksen 
3 momentti sisäasiainministeriön hallin-
nonalan muiden virastojen kuin Poliisin tie-
tohallintokeskuksen henkilöstön sekä 5 mo-
mentti Hätäkeskuslaitoksen henkilöstön siir-
tymisestä sisältää uuden tavan varmistaa tar-
vittavan henkilöstön siirtyminen perustetta-
van viraston palvelukseen lain voimaantulon 
jälkeen. Ilman ehdotettua säännöstä henki-
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löiden virkojen siirtäminen tapahtuisi valtion 
virkamieslain 5 §:n nojalla ja edellyttäisi 
henkilöiden suostumusta riippumatta siitä, 
siirretäänkö virka siihen nimitetyn henkilön 
työssäkäyntialueella vai alueen ulkopuolelle. 
Perustelut ehdotettuun menettelyyn on esitet-
ty esityksen yleisperustelujen henkilövaiku-
tuksissa. 

Edellä mainitun johdosta lakiehdotukset 
voitaisiin käsitellä tavallisessa lainsäätämis-
järjestyksessä. 

 
Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus-

kunnan hyväksyttäviksi seuraavat lakiehdo-
tukset: 
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Lakiehdotukset 
 

1. 

Laki 

poliisin hallinnosta annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan poliisin hallinnosta 14 päivänä helmikuuta 1992 annetun lain (110/1992) 14 § ja 

sen edellä oleva väliotsikko, sellaisina kuin ne ovat laissa 679/2002, sekä 
muutetaan 1 §:n 3 momentti, sellaisena kuin se on laissa 100/2007, seuraavasti: 
 

1 § 

Poliisihallinto ja poliisiyksiköt 

— — — — — — — — — — — — — —  
Ministeriön alaisia valtakunnallisia yksik-

köjä ovat keskusrikospoliisi, suojelupoliisi ja 
liikkuva poliisi. Ministeriön alaisena toimii 
Poliisiammattikorkeakoulu, Poliisin tekniik-
kakeskus sekä paikallishallintoviranomaisena 
Helsingin kihlakunnan poliisilaitos. 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Tämä laki tulee voimaan   päivänä   kuuta  

200 . 
Tämä lain voimaantullessa Poliisin tieto-

hallintokeskus lakkaa. Poliisin tietohallinto-
keskuksen henkilöstö siirtyy ja virat siirtyvät 
tämän lain voimaan tullessa valtioneuvoston 
asetuksella perustettavaan Hallinnon tieto-
tekniikkakeskukseen (HALTIK). Viran siir-
tymiseen tai viran nimen muuttamiseen ei 
tarvita virkamiehen suostumusta. Siirtyvä 
henkilöstö säilyttää siirtymähetkellä palve-
lussuhteensa ehtoihin liittyvät oikeutensa ja 
velvollisuutensa. Poliisin tietohallintokes-
kuksen tietohallintojohtajan ja tulosyksiköi-
den päälliköiden virat lakkaavat tämän lain 
voimaantullessa. Lakkautettavien virkojen 
haltijoille taataan heidän ammattitaitoansa ja 
kykyänsä vastaava tehtävä. 

Sisäasiainministeriön hallinnonalalla tieto-
tekniikkakeskukselle siirtyviä perustietotek-
niikan tehtäviä hoitava henkilöstö sekä vas-
taavat virat siirtyvät vaiheittain viimeistään 
vuoden 2009 loppuun mennessä tietotekniik-
kakeskukseen sisäasiainministeriön päätök-

sellä. Viran siirtäminen tai viran nimen 
muuttaminen ei edellytä virkamiehen suos-
tumusta paitsi milloin virka siirtyy toiselle 
työssäkäyntialueelle. Siirtyvä henkilöstö säi-
lyttää siirtymähetkellä palvelussuhteensa eh-
toihin liittyvät oikeutensa ja velvollisuutensa. 

Ennen tämän lain voimaantuloa sisäasi-
ainministeriö perustaa tietotekniikkakeskuk-
seen johtajan ja yksiköiden päälliköiden virat 
ja nimittää niihin virkoja ensimmäisen kerran 
täytettäessä. Johtajan ja yksiköiden päälli-
köiden virat täytetään julistamalla ne haetta-
viksi. 

Hätäkeskuslaitoksen tietohallinnon järjes-
telmäasiantuntijoiden ja järjestelmätukihen-
kilöiden virat ja niitä hoitava henkilöstö siir-
tyvät tämän lain voimaan tullessa tietotek-
niikkakeskukseen. Viran siirtäminen tai viran 
nimen muuttaminen ei edellytä virkamiehen 
suostumusta paitsi milloin virka siirtyy toi-
selle työssäkäyntialueelle. Siirtyvä henkilöstö 
säilyttää siirtymähetkellä palvelussuhteensa 
ehtoihin liittyvät oikeutensa ja velvollisuu-
tensa. 

Tämän lain voimaan tullessa Poliisin tieto-
hallintokeskuksessa vireillä olevat asiat siir-
tyvät tietotekniikkakeskuksen käsiteltäviksi 
ja ratkaistaviksi. Tietotekniikkakeskus vastaa 
niistä sopimuksista ja muista sitoumuksista 
sekä oikeuksista ja velvollisuuksista, joihin 
Poliisin tietohallintokeskus on toiminta-
aikanaan sitoutunut. 

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan 
ryhtyä toimenpiteisiin, jotka ovat tarpeen tie-
totekniikkakeskuksen toiminnan aloittami-
seksi.  
 

————— 
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2. 

Laki 

poliisikoulutuksesta annetun lain 1 §:n muuttamisesta  

 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan poliisikoulutuksesta 4 päivänä helmikuuta 2005 annetun lain (68/2005) 1 §:n 3 

momentti seuraavasti:  
 

1 §  

Poliisikoulutuksen vastuuyksikkö 

— — — — — — — — — — — — — —  
Poliisin valtakunnalliset yksiköt ja poliisin 

ylijohdon erikseen määräämät poliisiyksiköt 
vastaavat osaltaan toimialansa valtakunnalli-

sen ja alueellisen koulutuksen kehittämisestä 
ja toteuttamisesta sekä tutkimustoiminnasta. 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
 

Tämä laki tulee voimaan päivänä   kuuta 
200 . 

————— 
 

Helsingissä 11 päivänä toukokuuta 2007 

 
Tasavallan Presidentti 

TARJA HALONEN 

 
 
 
 

Sisäasiainministeri Anne Holmlund 
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Liitteet 
Rinnakkaistekstit 

1. 

Laki 

poliisin hallinnosta annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan poliisin hallinnosta 14 päivänä helmikuuta 1992 annetun lain (110/1992) 14 § ja 

sen edellä oleva väliotsikko, sellaisina kuin ne ovat laissa 679/2002, sekä 
muutetaan 1 §:n 3 momentti, sellaisena kuin se on laissa 100/2007, seuraavasti: 

 
 
Voimassa oleva laki 
 

Ehdotus 

 
1 § 

Poliisihallinto ja poliisiyksiköt 

— — — — — — — — — — — — — —  
Sisäasiainministeriön alaisia valtakunnalli-

sia yksikköjä ovat keskusrikospoliisi, suoje-
lupoliisi ja liikkuva poliisi. Ministeriön alai-
sena toimii Poliisiammattikorkeakoulu, Polii-
sin tekniikkakeskus ja Poliisin tietohallinto-
keskus sekä paikallishallintoviranomaisena 
Helsingin kihlakunnan poliisilaitos. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

1 § 

Poliisihallinto ja poliisiyksiköt 

— — — — — — — — — — — — — —  
Ministeriön alaisia valtakunnallisia yksik-

köjä ovat keskusrikospoliisi, suojelupoliisi ja 
liikkuva poliisi. Ministeriön alaisena toimii 
Poliisiammattikorkeakoulu, Poliisin tekniik-
kakeskus sekä paikallishallintoviranomaisena 
Helsingin kihlakunnan poliisilaitos. 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Tämä laki tulee voimaan  päivänä  kuuta 

200 .  
Tämä lain voimaantullessa Poliisin tieto-

hallintokeskus lakkaa. Poliisin tietohallinto-
keskuksen henkilöstö siirtyy ja virat siirtyvät 
tämän lain voimaan tullessa valtioneuvoston 
asetuksella perustettavaan Hallinnon tieto-
tekniikkakeskukseen (HALTIK). Viran siirty-
miseen tai viran nimen muuttamiseen ei tar-
vita virkamiehen suostumusta. Siirtyvä henki-
löstö säilyttää siirtymähetkellä palvelussuh-
teensa ehtoihin liittyvät oikeutensa ja velvol-
lisuutensa.  

Poliisin tietohallintokeskuksen tietohallin-
tojohtajan ja tulosyksiköiden päälliköiden vi-
rat lakkaavat tämän lain voimaantullessa. 
Lakkautettavien virkojen haltijoille taataan 
heidän ammattitaitoansa ja kykyänsä vastaa-
va tehtävä.  

Sisäasiainministeriön hallinnonalalla tieto-
tekniikkakeskukselle siirtyviä perustietotek-
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niikan tehtäviä hoitava henkilöstö sekä vas-
taavat virat siirtyvät vaiheittain viimeistään 
vuoden 2009 loppuun mennessä tietotekniik-
kakeskukseen sisäasiainministeriön päätök-
sellä. Viran siirtäminen tai viran nimen 
muuttaminen ei edellytä virkamiehen suos-
tumusta paitsi milloin virka siirtyy toiselle 
työssäkäyntialueelle. Siirtyvä henkilöstö säi-
lyttää siirtymähetkellä palvelussuhteensa eh-
toihin liittyvät oikeutensa ja velvollisuutensa. 

Ennen tämän lain voimaantuloa sisäasi-
ainministeriö perustaa tietotekniikkakeskuk-
seen johtajan ja yksiköiden päälliköiden virat 
ja nimittää niihin virkoja ensimmäisen ker-
ran täytettäessä. Johtajan ja yksiköiden pääl-
liköiden virat täytetään julistamalla ne haet-
taviksi.  

Hätäkeskuslaitoksen tietohallinnon järjes-
telmäasiantuntijoiden ja järjestelmätukihen-
kilöiden virat ja niitä hoitava henkilöstö siir-
tyvät tämän lain voimaan tullessa tietotek-
niikkakeskukseen. Viran siirtäminen tai viran 
nimen muuttaminen ei edellytä virkamiehen 
suostumusta paitsi milloin virka siirtyy toi-
selle työssäkäyntialueelle. Siirtyvä henkilöstö 
säilyttää siirtymähetkellä palvelussuhteensa 
ehtoihin liittyvät oikeutensa ja velvollisuu-
tensa. 

Tämän lain voimaan tullessa Poliisin tieto-
hallintokeskuksessa vireillä olevat asiat siir-
tyvät tietotekniikkakeskuksen käsiteltäviksi ja 
ratkaistaviksi. Tietotekniikkakeskus vastaa 
niistä sopimuksista ja muista sitoumuksista 
sekä oikeuksista ja velvollisuuksista, joihin 
Poliisin tietohallintokeskus on toiminta-
aikanaan sitoutunut. 

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan 
ryhtyä toimenpiteisiin, jotka ovat tarpeen tie-
totekniikkakeskuksen toiminnan aloittamisek-
si.  
 
 

 
 

Poliisin tietohallintokeskus 

14 § 

Poliisin tietohallintokeskus 

Poliisin tietohallintokeskuksen tehtävänä on 
tuottaa poliisin tarvitsemat tietotekniset pal-

 
(kumotaan) 
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velut sekä vastata sille säädetyistä tai määrä-
tyistä poliisin tietojärjestelmiä ja rekistereitä 
koskevista tehtävistä. Poliisin tietohallinto-
keskus voi ottaa hoitaakseen myös muita jul-
kisen hallinnon tietohallintotehtäviä. 

————— 
 
 
 
 

2. 

Laki 

poliisikoulutuksesta annetun lain 1 §:n muuttamisesta  

 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan poliisikoulutuksesta 4 päivänä helmikuuta 2005 annetun lain (68/2005) 1 §:n 3 

momentti seuraavasti:  
 
 
 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
 
 

1 § 

Poliisikoulutuksen vastuuyksikkö 

— — — — — — — — — — — — — —  
Poliisin valtakunnalliset yksiköt, Poliisin 

tietohallintokeskus ja poliisin ylijohdon erik-
seen määräämät poliisiyksiköt vastaavat osal-
taan toimialansa valtakunnallisen ja alueelli-
sen koulutuksen kehittämisestä ja toteuttami-
sesta sekä tutkimustoiminnasta. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 
 

1 §  

Poliisikoulutuksen vastuuyksikkö 

— — — — — — — — — — — — — —  
Poliisin valtakunnalliset yksiköt ja poliisin 

ylijohdon erikseen määräämät poliisiyksiköt 
vastaavat osaltaan toimialansa valtakunnalli-
sen ja alueellisen koulutuksen kehittämisestä 
ja toteuttamisesta sekä tutkimustoiminnasta. 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
 

Tämä laki tulee voimaan päivänä   kuuta 
200 . 

——— 
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Liite 
Asetusluonnos 

 
 
 
 
 

Valtioneuvoston asetus 

Hallinnon tietotekniikkakeskuksesta 

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty sisäasiainministeriön esittelystä, sääde-
tään: 
 

1 § 

Tehtävät 

Sisäasiainministeriön hallinnonalalla toi-
mivan Hallinnon tietotekniikkakeskuksen 
(HALTIK) tehtävänä on tuottaa tieto- ja vies-
tintätekniikan kehittämis-, asiantuntija-, tie-
toturva-, tuotanto-, hankinta-, raportointi-, 
koulutus- ja tukipalveluja sisäasiainministe-
riölle ja hallinnonalan muille virastoille ja 
laitoksille siten kuin palvelujen tuottamisesta 
on palvelusopimuksissa sovittu kyseessä ole-
vien virastojen ja laitosten kanssa. Tietotek-
niikkakeskus voi lisäksi tuottaa vastaavia 
palveluita muillekin valtion virastoille ja lai-
toksille valtion tietohallinnon yleisten kehit-
tämislinjausten mukaisesti ja siten kuin pal-
velujen tuottamisesta on palvelusopimuksissa 
sovittu kyseessä olevien virastojen ja laitos-
ten kanssa. 

Tietotekniikkakeskus tuottaa sille erikseen 
lainsäädännössä säädettyjä tai sisäasiainmi-
nisteriön päätöksellä määrättyjä hallin-
nonalan tietojärjestelmiä, tietoliikennepalve-
luita ja rekistereitä koskevia palveluita. 
 

2 § 

Tulosohjaus ja raportointivelvollisuus  

Hallinnon tietotekniikkakeskus toimii sisä-
asiainministeriön tulosohjauksessa. 

Tietotekniikkakeskuksen tulee raportoida 
sen toimialaan kuuluvien tietojen käsittelyä 
koskevista merkittävistä asioista sisäasiain-
ministeriölle ja tietosuojavaltuutetulle vuosit-
tain huhtikuun loppuun mennessä.   

3 § 

Toimipaikat 

Tietotekniikkakeskuksen päätoimipaikka 
sijaitsee Rovaniemen kaupungissa. Lisäksi 
tietotekniikkakeskuksella voi olla sivutoimi-
paikkoja. 

 
4 § 

Organisaatio 

Tietotekniikkakeskuksen organisaatiosta ja 
sivutoimipaikoista määrätään tarkemmin tie-
totekniikkakeskuksen työjärjestyksessä. 

 
 

5 § 

Henkilöstö 

Tietotekniikkakeskuksen päällikkönä toi-
mii johtaja. Lisäksi tietotekniikkakeskukses-
sa voi olla muuta virka- ja työsopimussuh-
teista henkilöstöä. Tietotekniikkakeskuksen 
käytössä on oltava riittävä palvelujen tuotta-
miseen sekä tietosuojaan ja tietoturvaan liit-
tyvä asiantuntemus.  

 
6 § 

Johtajan tehtävät 

Johtaja johtaa, kehittää ja valvoo tietotek-
niikkakeskuksen toimintaa sekä vastaa toi-
minnan tuloksellisuudesta ja tavoitteiden 
saavuttamisesta. 
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7 § 

Asioiden ratkaiseminen 

Asioiden käsittelystä ja ratkaisemisesta 
määrätään tarkemmin tietotekniikkakeskuk-
sen työjärjestyksessä, jonka johtaja vahvis-
taa. 

Johtaja ratkaisee esittelystä asiat, jotka kos-
kevat tietotekniikkakeskuksen toiminta- ja ta-
loussuunnitelmaa, talousarvioehdotusta, tu-
lostavoitteita ja toimintakertomusta. 

Muut asiat ratkaisee johtaja tai muu virka-
mies sen mukaan kuin työjärjestyksessä mää-
rätään. 
 

8 § 

Kelpoisuusvaatimukset 

Tietotekniikkakeskuksen johtajan kelpoi-
suusvaatimuksena on ylempi korkeakoulu-
tutkinto, perehtyneisyys tehtäväalueeseen ja 
sisäasiainministeriön hallinnonalan toimin-
taan sekä käytännössä osoitettu johtamistaito 
ja johtamiskokemus.  
 

9 § 

Nimittäminen  

Tietotekniikkakeskuksen johtajan nimittää 
sisäasiainministeriö. 

Muun henkilöstön nimittää johtaja, jollei 
työjärjestyksessä toisin määrätä. 

 
10 § 

Sijaisuudet 

Tietotekniikkakeskuksen johtajan ollessa 
estynyt hänen sijaisenaan toimii työjärjestyk-
sessä määrätty yksikön päällikkö. 

Muista sijaisuuksista määrätään työjärjes-
tyksessä. 

11 § 

Virkavapauden myöntäminen 

Muun kuin lakiin tai virkaehtosopimukseen 
perustuvan virkavapauden johtajalle myöntää 
sisäasiainministeriö. 

Virkavapauden myöntämisestä muissa ta-
pauksissa määrätään työjärjestyksessä. 

 
 

12 § 

Tietotekniikkakeskuksen suoritteiden ja pal-
veluiden maksullisuus 

Tietotekniikkakeskuksen suoritteet asia-
kasvirastoille ja -laitoksille ovat maksullisia 
suoritteita, joista peritään suoritteen tuotta-
misesta tietotekniikkakeskukselle aiheutuvi-
en kokonaiskustannusten määrä (omakustan-
nusarvo).  

Yksittäisten suoritteiden maksun suuruus 
määritellään tarkemmin asiakasvirastojen ja -
laitosten kanssa solmittavissa palvelusopi-
muksissa. 
 

13 § 

Voimaantulo 

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maa-
liskuuta 2008. 

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voi-
daan ryhtyä toimenpiteisiin, jotka ovat tar-
peen tietotekniikkakeskuksen toiminnan 
aloittamiseksi. 

Siirtymäkauden aikana enintään 31 päivään 
joulukuuta 2010 saakka tietotekniikkakes-
kuksen toimiessa valtion talousarviossa 
myönnettävin määrärahoin perustietoteknii-
kan palveluiden tuottamisesta aiheutuvia 
maksuja ei peritä sisäasiainhallinnon viras-
toilta ja laitoksilta.  

————— 
 
 


