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Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi poliisin hallin-
nosta annetun lain 15 §:n muuttamisesta, hätäkeskustoi-
minnasta annetun lain 30 §:n muuttamisesta ja valtion 
virkamieslain 35 §:n 2 momentin kumoamisesta  

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Hallituksen esityksessä ehdotetaan muutet-
tavaksi poliisin hallinnosta annettua lakia, 
hätäkeskustoiminnasta annettua lakia ja val-
tion virkamieslakia. Poliisimiesten 
eroamisikää koskevia säännöksiä muutettai-
siin siten, että siirtymäajan jälkeen poliisi-
miehiin sovelletaan yleistä 68 vuoden 

eroamisikää. Ennen vuotta 1960 syntyneet 
poliisimiehet voisivat jäädä eläkkeelle nykyi-
sessä eroamisiässään tai jatkaa virkauraansa 
68 vuoden eroamisikään asti. 

Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan vuo-
den 2013 alusta. 

 
————— 
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YLEISPERUSTELUT 

 
1  Nykyti la  

1.1 Lainsäädäntö ja käytäntö 

Valtion eläkejärjestelmän eläke- ja 
eroamisikä  

Valtion virkamiehiä koskevassa lainsää-
dännössä säädetään virkamiesten eläkeiästä 
ja yleisestä eroamisiästä. Valtion eläkelain 
(1295/2006) 8 §:n mukaan työntekijällä on 
oikeus jäädä vanhuuseläkkeelle 63—68 vuo-
den iän täyttämistä seuraavan kalenterikuu-
kauden alusta.  

Työtekijällä on oikeus jäädä vanhuuseläk-
keelle jo edellä mainittua aikaisemmin, jos 
hän on saavuttanut eroamisikänsä. 
Eroamisiäksi kutsutaan sitä ikää, jolloin hen-
kilön on viimeistään erottava palveluksesta. 
Valtion virkamieslain (750/1994) 35 §:n 1 
momentin mukaan virkamiesten yleinen 
eroamisikä on 68 vuotta. Pykälän 2 momen-
tin mukaan asetuksella voidaan säätää, että 
virassa, jonka laatu sitä vaatii, eroamisikä on 
yleistä eroamisikää alempi. Pykälän 3 mo-
mentin mukaan virkamiehen virkasuhde 
päättyy ilman irtisanomista tai muuta vir-
kasuhteen päättymistä tarkoittavaa toimenpi-
dettä sen kuukauden päättyessä, jonka aikana 
virkamies saavuttaa eroamisiän. Yleisen 
eroamisiän lisäksi erityislainsäädännössä on 
säädetty tiettyjä virkamiesryhmiä koskevia 
erityisiä eroamisikiä 

Valtion virkamiesten yleinen eroamisikä 
nostettiin 68 vuoteen vuoden 2005 alusta 
voimaan tulleella lainmuutoksella 
(682/2004). Muutos liittyi valtion eläkejär-
jestelmän uudistamiseen, jossa noudatettiin 
samoja periaatteita, jotka oli toteutettu yksi-
tyisen sektorin eläkejärjestelmään lainmuu-
toksilla. Tavoitteena oli keskimääräisen 
eläkkeelle siirtymisiän myöhentäminen kah-
della kolmella vuodella. 

 
Poliisihallinnon eroamisiät  

Poliisimiehet kuuluvat poliisiasetuksen 
(1112/1995) 1 §:n mukaan miehistöön, ali-

päällystöön tai päällystöön. Poliisihallinnossa 
miehistöön ja alipäällystöön sekä päällystöön 
kuuluville tietyille poliisimiehille on säädetty 
erityinen eroamisikä poliisin hallinnosta an-
netussa asetuksessa (158/1996). Asetuksen 
24 §:n 1 momentin mukaan alipäällystöön ja 
miehistöön kuuluva poliisimies on velvolli-
nen eroamaan virastaan täyttäessään 60 vuot-
ta. Pykälän 2 momentin mukaan keskusri-
kospoliisin, suojelupoliisin, liikkuvan polii-
sin tai Poliisiammattikorkeakoulun päällys-
töön kuuluva poliisimies sekä paikallispolii-
sin päällystöön kuuluva poliisimies, keskus-
rikospoliisin, suojelupoliisin ja liikkuvan po-
liisin päällikköä, nimismiestä, poliisipäällik-
köä ja apulaispoliisipäällikköä lukuun otta-
matta, on velvollinen eroamaan virastaan 
täyttäessään 63 vuotta. Lisäksi asetuksen siir-
tymäsäännöksenä säädetyn 34 §:n mukaan 
virkamiehellä, joka on marraskuun 30 päivä-
nä 1996 poliisimestarin tai apulaispoliisimes-
tarin virassa, eroamisikä on edellä 24 §:stä 
poiketen 63 vuotta.  

Lisäksi poliisihallinnossa on miehistöön ja 
alipäällystöön kuuluvia poliisimiehiä, joilla 
on oikeus jäädä vanhuuseläkkeelle 58 vuo-
den iässä. Valtion eläkejärjestelmän piirissä 
oli aikaisemmin ammattiryhmiä, joille oli 
säädetty erityinen ammatillinen eläkeikä. 
Ammatilliset eläkeiät kumottiin vuonna 
1989, mutta valtion eläkelain muuttamisesta 
annetun lain (103/1989) siirtymäsäännösten 
mukaan lain tullessa voimaan 1 päivänä hei-
näkuuta 1989 jatkuneessa eläkkeeseen oike-
uttavassa palveluksessa olevalla edunsaajalla, 
joka lain voimaan tullessa oli sellaisessa vi-
rassa tai tehtävässä, jossa oli ennen lain voi-
maan tuloa voimassa olleiden säännösten 
mukaan erityinen eläkeikä, oli oikeus eläk-
keeseen ennen lain voimaantuloa voimassa 
olleiden säännösten mukaan, jos hän vuoden 
1999 kesäkuun loppuun mennessä joko elä-
kettä hakiessaan tai muutoin kirjallisesti il-
moitti valtiokonttorille niin haluavansa. Näin 
ollen kymmenen vuoden siirtymäajalla am-
matillisen eläkeiän valinnut poliisimies voi 
edelleen jäädä vanhuuseläkkeelle 58 vuoden 
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iässä tai hän voi halutessaan jatkaa työsken-
telyä eroamisikään saakka.  

Hätäkeskuksen palveluksessa oleviin polii-
simiehiin sovelletaan poliisimiesten 
eroamisikää koskevia säännöksiä. Säännök-
set asiasta sisältyivät aikaisemmin voimassa 
olleen hätäkeskuslain (157/2000) 15 ja 
16 §:iin. Vuoden 2011 alusta voimaan tulleen 
hätäkeskustoiminnasta annetun lain 
(692/2010) henkilöstöä koskevan siirtymä-
säännöksenä säädetyn 30 §:n mukaan aiem-
man lain eroamisikää koskevia säännöksiä 
sovelletaan edelleen lain voimaantullessa Hä-
täkeskuslaitoksen palveluksessa oleviin po-
liisimiehiin. Hallinnon tietotekniikkakeskuk-
sen palveluksessa olevien poliisimiesten 
osalta noudatetaan eroamisikää koskevia 
säännöksiä (HE 4/2007 vp). Lisäksi poliisi-
miehiä ovat siviilihenkilöstön osallistumises-
ta kriisinhallintaan annetun lain (1287/2004) 
perusteella poliisitehtäviin nimitetyt poliisi-
miehet. Kriisinhallintaan ulkomailla osallis-
tuva henkilö on määräaikaisessa julkisoikeu-
dellisessa palvelussuhteessa valtioon. Lain 
11 §:ssä viitataan eläkeoikeuden osalta valti-
on eläkelakiin ja lain 12 §:n mukaan palve-
lussuhteeseen ei sovelleta valtion virkamies-
lain yleistä eroamisikää. Koska kriisinhallin-
tatehtävät voivat vaativimmillaan olla erittäin 
monipuolista ja pitkää kokemusta edellyttä-
viä johtotehtäviä, on säännöksellä haluttu 
hallituksen esityksen mukaan mahdollistaa 
myös 68 vuotta täyttäneiden kokeneiden 
henkilöiden ottaminen palvelussuhteeseen 
(HE 206/2004 vp).  

 
Muiden ammattiryhmien ammatilliset eläke-
iät ja erityiset eroamisiät  

Valtion eläkelain piirissä olevia ammatti-
ryhmiä, joille oli aiemmin säädetty erityinen 
ammatillinen eläkeikä, olivat muun muassa 
poliisit, vanginvartijat ja peruskoulunopetta-
jat. Ammatilliset eläkeiät kumottiin vuonna 
1989, mutta pitkän siirtymäkauden vuoksi 
ammatillisen eläkeiän valinnut voi edelleen 
jäädä vanhuuseläkkeelle valitsemassaan elä-
keiässä.  

Pelastustoimen eläkesäännökset noudatta-
vat kunnallista eläkelainsäädäntöä, jonka 
mukaan työntekijällä on oikeus jäädä van-
huuseläkkeelle 63 ja 68 vuoden iän täyttämi-

sen välisenä aikana. Palomiesten eläkeikä oli 
vuoteen 1989 saakka 55 vuotta, jolloin eläke-
lainsäädännön uudistuksen myötä eläkeikä 
nousi yleiseen eläkeikään. Asiaa käsiteltiin 
laajasti vuonna 2009, jolloin hallitus linjasi 
iltakoulussa, että palomiesten eläkeiän siir-
täminen takaisin ammatillisen eläkejärjes-
telmään olisi hallituksen yleisen työurien pi-
dentämistavoitelinjausten kanssa ristiriidassa.  

Nykyisin poliisihallinnon lisäksi valtion 
virkamiesten yleisestä eroamisiästä poik-
keavia eroamisikiä on säädetty puolustus-
voimien ja rajavartiolaitoksen sotilasvirkoi-
hin. Näihin sääntelyihin sisältyy myös har-
kinnanvarainen jatkamismahdollisuus 
eroamisiän saavuttamisen jälkeen. Keskeinen 
peruste sotilaseläkejärjestelmän muita virka-
ryhmiä alemmalle eroamisiälle on Suomen 
puolustusjärjestelmän rakentuminen osiltaan 
iältään ja taidoltaan sotilaskelpoiseen kanta-
henkilökuntaan ja reserviin. Rajavartiolaitok-
sessa alempi eroamisikä perustuu rajavartio-
laitoksen sotilaalliseen maanpuolustustehtä-
vään.  

Puolustusvoimista annetun lain (551/2007) 
47 §:ssä säädetään eroamisiästä, joka sotilas-
virassa vaihtelee 45 ja 63 ikävuoden välillä. 
Pykälän 3 momentin mukaan pääesikunta voi 
painavasta syystä ja virkamiehen suostumuk-
sella päättää, että virkamies voi jatkaa palve-
luaan samassa virassa eroamisiän jälkeen 
määräajan, kuitenkin enintään siihen saakka, 
kun virkamies täyttää 68 vuotta, sotilaspro-
fessorin virassa oleva virkamies enintään sii-
hen saakka, kun hän täyttää 63 vuotta, ja soti-
lasvirassa oleva virkamies enintään siihen 
saakka, kun hän täyttää 55 vuotta. 

Rajavartiolaitoksen hallinnosta annetun 
lain (577/2005) 35 ja 35 a §:ssä säädetään 
eroamisiästä ja oikeudesta jatkaa palvelua 
eroamisiän jälkeen. Lain 35 a §:n mukaan 
eroamisikä rajavartiolaitoksen sotilasvirassa 
vaihtelee 50 ja 64 ikävuoden välillä. Lain 35 
§:n 1 momentin mukaan rajavartiolaitoksen 
päällikkö voi painavasta syystä ja virkamie-
hen suostumuksella päättää, että muu kuin 
tasavallan presidentin nimittämä virkamies 
voi jatkaa samassa virassa eroamisiän jälkeen 
määräajan, kuitenkin enintään siihen saakka 
kun virkamies täyttää 68 vuotta, ja sotilasvi-
rassa oleva virkamies enintään siihen saakka, 
kun hän täyttää 55 vuotta. 
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Lisäksi tasavallan presidentin kansliasta 
annetun lain (1382/1995) perusteella tasaval-
lan kanslian henkilökunnalla on ollut 65 
vuoden eroamisikä. Kanslian virkamiesten 
eroamisiäksi on muutettu 1 päivänä maalis-
kuuta 2012 voimaantulleella lailla 
(100/2012) valtion virkamiesten yleinen 
eroamisikä.   

 
Tilastotietoa  

Poliisihallinnon henkilöstön määrä on yh-
teensä 10 136 virkamiestä, joista 7 608 eli 
noin 75 % on poliisiasetuksen 1 §:ssä määri-
teltyjä poliisimiehiä. Poliisimiehistä miehis-
tön osuus on suurin, 62 % eli 4 747 henkilöä, 
alipäällystön osuus 27 % eli 2 063 henkilöä, 
päällystön osuus 9 % eli 696 henkilöä ja 
päälliköiden osuus 1 % eli 102 henkilöä (ti-
lanne tammikuulta 2012, lähde poliisin tulos-
tietojärjestelmä Polstat, henkilöstötiedot).  

Poliisimiesten 60 vuoden eroamisikäsään-
nöksen soveltamisalan piiriin kuuluvat mie-
histö- ja alipäällystövirkamiehet eli yhteensä 
6 810 poliisimiestä. Tämä on 90 % poliisihal-
linnon kaikista poliisimiehistä. Poliisimiesten 
63 vuoden eroamisikäsäännöksen piiriin kuu-
luvat 696 päällystövirkamiestä ja kuusi pääl-
likkövirkamiestä. Päällikkö- ja päällystöryh-
mästä 63 vuoden eroamisikäsäännöksen ul-
kopuolelle jäävät keskusrikospoliisin, suoje-
lupoliisin ja liikkuvan poliisin päälliköiden 
virat, poliisipäälliköiden ja apulaispoliisi-
päälliköiden virat. Näihin virkoihin sovelle-
taan valtion yleistä 68 vuoden eroamisikää. 
Lisäksi on olemassa 58 vuoden ammatillisen 
eläkeiän valinneet poliisimiehet, joita on po-
liisihallinnosta eläköityvistä miehistöön ja 
alipäällystöön kuuluvista poliisimiehistä noin 
2 400 henkilöä ja päällystöön nykyisin kuu-
luvista poliisimiehistä noin 160 henkilöä. 
Lähes kaikki tämän ryhmän poliisimiehet 
eläköityvät vuoteen 2020 mennessä. Heillä 
on tosin mahdollisuus jatkaa myös 
eroamisikään saakka.  

Eläketurvakeskuksen tilastojen mukaan 
työeläkkeelle siirryttiin vuonna 2011 keski-
määrin 60,5-vuotiaana. Nousua edellisvuo-
desta oli 0,1 vuotta. Eläkkeellesiirtymisiän 
odote 25-vuotiaille oli 60,5 vuotta ja 50-
vuotiaille 62,4 vuotta. Suomalaiset jäivät siis 
eläkkeelle aiempaa myöhemmin.  Eläkkeel-

lesiirtymisikä on noussut suunnilleen siten 
kuin vuoden 2005 työeläkeuudistusta suunni-
teltaessa arvioitiin. Tämä kehitys näkyy 
myös vanhempien työntekijöiden työlli-
syysasteen nousuna. Valtion henkilöstön 
keskimääräinen eläkkeellesiirtymisikä on 
noussut 2000-luvulla noin 58 vuodesta 60,8 
vuoteen. Myös poliisimiesten 2000-luvun ti-
lastoja tarkastellessa eläkkeelle siirtymisikä 
on hieman noussut kaikissa poliisimiesvirka-
ryhmissä viime vuosina. Miehistö jää eläk-
keelle keskimäärin 56,9 vuoden iässä, ali-
päällystö 57,8 vuoden iässä ja päällystö 61,6 
vuoden iässä. Poliisimiehet jäävät eläkkeelle 
jo ennen eroamisiän täyttymistä. Poliisimies-
ten eroamisikää alemmat eläkkeellesiirty-
misiät selittyvät sillä, että luvuissa ovat mu-
kana myös työkyvyttömyyseläkkeelle siirty-
neet sekä 58 vuoden eroamisiän valinneet.  

Vuosina 2011—2020 poliisihallinnon pal-
veluksesta jää poistuma-arvioiden mukaan 
eläkkeelle tai siirtyy muun poistuman kautta 
pois yhteensä 3 039 poliisia, joka on noin 39 
% koko poliisimieskunnasta. Vuosittain 
eläkkeelle jää eläkeiän perusteella noin 200 
poliisimiestä. Kyseessä on siis merkittävä 
henkilöstömuutos poliisimieskunnassa, mikä 
aiheuttaa erityisiä haasteita osaamisen hallin-
nassa ja siirtämisessä. Myös poliisihallinnon 
koko henkilöstön ikärakennetta tarkasteltaes-
sa havaitaan, että etenkin alipäällystö ja mie-
histö -henkilöstöryhmistä tulee jäämään 
2010-luvulla huomattava määrä eläkkeelle 
nykyisin voimassa olevien eroamisikäsään-
nösten nojalla. Osa heistä voi jäädä eläkkeel-
le jo aikaisemmin, mikäli he ovat valinneet 
58 vuoden ammatillisen erityiseläkeiän. Käy-
tännössä tämä vaikuttaa poliisihallinnossa 
merkittävästi eläköitymiseen vuoteen 2020 
asti.  

 
Poliisin tehtävät sekä poliisimiesten erityiset 
velvollisuudet  

Poliisilain (493/1995) 1 §:ssä on säädetty 
poliisin tehtävistä. Poliisin tehtävänä on oi-
keus- ja yhteiskuntajärjestyksen turvaaminen, 
yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpi-
täminen sekä rikosten ennalta estäminen, sel-
vittäminen ja syyteharkintaan saattaminen. 
Poliisi toimii turvallisuuden ylläpitämiseksi 
yhteistyössä muiden viranomaisten sekä alu-
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eella olevien yhteisöjen ja alueen asukkaiden 
kanssa. Poliisin on suoritettava myös muut 
sille erikseen säädetyt tehtävät ja annettava 
jokaiselle tehtäväpiiriinsä kuuluvaa apua.  

Poliisimiesvirkoihin on säädetty erityisiä 
velvollisuuksia, joita ei yleensä ole muilla 
virkamiehillä. Poliisilain 9 §:ssä on säädetty 
poliisimiehiä koskeva erityinen toimimisvel-
vollisuus. Poliisimies on velvollinen toimi-
maan sen poliisiyksikön toimialueella, johon 
hänet on sijoitettu. Poliisimies voidaan mää-
rätä toimimaan myös sijoitusyksikkönsä toi-
mialueen ulkopuolella. Lisäksi poliisimies on 
ilman eri määräystä velvollinen ryhtymään 
kiireellisiin toimiin koko maassa myös toi-
mialueensa ulkopuolella ja vapaa-aikanaan, 
jos se on välttämätöntä vakavan rikoksen es-
tämiseksi, tällaista rikosta koskevan tutkin-
nan aloittamiseksi tai yleistä järjestystä ja 
turvallisuutta uhkaavan vakavan vaaran tor-
jumiseksi taikka milloin se näihin rinnastet-
tavan muun erityisen syyn vuoksi on tarpeen. 

Lisäksi poliisimiehille on säädetty poliisi-
lain 9 a §:ssä erityinen palvelukseen ilmoit-
tautumisvelvollisuus, 9 c §:ssä erityinen 
käyttäytymisvelvollisuus sekä 9 e §:ssä eri-
tyinen kunnon ja ammattitaidon ylläpitämis-
velvollisuus.  

 
Työkyky ja työn kuormittavuus poliisin am-
matissa  

Poliisimiesten työ on vaativaa ja edellyttää 
hyvää fyysistä ja psyykkistä toimintakykyä 
koko työuran ajan. Poliisimiesten työkykyä 
ja poliisityön kuormittavuutta on tarkastelta-
va suhteessa poliisimiehille säädettyihin eri-
tyisiin toimintavelvollisuuksiin. Erillisissä 
selvityksissä on tutkittu poliisin vuorotyön 
kuormitusta sekä väkivaltaa ja sen kokemi-
sen uhkaa poliisityössä. Viimeisin poliisi-
miesten eroamisikää tarkastellut työryhmä 
teetti selvitystyön poliisityön kuormittavuu-
desta ja henkilöstön työkyvystä henkilöstöba-
rometriaineistoa hyödyntäen (Matti Vuoren-
syrjä: Poliisihenkilöstön työkyky ja työssä 
jaksaminen. Poliisihenkilöstöbarometrin ky-
selytutkimukseen perustuva koetun työkyvyn 
analyysi. Poliisiammattikorkeakoulun raport-
teja 98.). Helmikuussa 2012 julkaistun tut-
kimuksen mukaan poliisimiehet arvioivat 
työkykynsä kohtuullisen hyväksi uran lop-

puun saakka, mutta työkyvyn arvioitiin kui-
tenkin heikkenevän iän myötä, kuten muissa-
kin ammateissa. Poliisien arviot työkyvys-
tään ovat parantuneet merkittävästi vuodesta 
2002 vuoteen 2010. Poikkeuksen muodosta-
vat kuitenkin alipäällystövirassa toimivien 
poliisimiesten arviot.  Poliisimiehet kokevat 
työkykynsä heikkenevän jonkin verran nope-
ammin kuin työssäkäyvä väestö keskimäärin. 
Poliisityön kuormittavuus ja arviot omasta 
työkyvystä ja työssä jaksamisesta ovat erilai-
sia eri virkaryhmissä ja eri tehtäväalueilla. 
Tutkimuksessa (Soininen Heikki: Työterve-
yshuollon järjestelmän liikuntaohjelman to-
teutettavuus ja vaikutukset ikääntyvien polii-
sien terveyteen, fyysiseen toimintakykyyn ja 
työkykyyn) on todettu työkykyindeksin alen-
tuneen 37 prosentilla niistä poliiseista, jotka 
olivat täyttäneet 50 vuotta.  

Poliisityössä on erityisiä psyykkisiä ja fyy-
sisiä kuormittavuustekijöitä. Selvitysten mu-
kaan poliisin työ on fyysisesti melko kevyttä, 
mutta työhön sisältyy kovia hetkellisiä 
kuormitushuippuja. Poliisityölle ovat ominai-
sia äkilliset siirtymät lähes nollakuormitusti-
lanteesta maksimaaliseen suoritusvaatimus-
ten ja maksimaaliseen rasituksen tilantee-
seen. Kuormitushuippuja aiheutuu esimer-
kiksi tilanteissa, joissa poliisi joutuu otta-
maan kiinni ja kuljettamaan väkivaltaisesti 
käyttäytyviä henkilöitä. Kuormitustilanteet 
ovat usein lyhytkestoisia ja ennakoimatto-
mia.  

Poliisin perustutkintokoulutuksen valinta-
menettelyn kautta poliisimiehen ammattiin 
valikoituu fyysisesti hyväkuntoisia ja psyyk-
kisesti tasapainoisia henkilöitä.  Poliisimie-
hen velvollisuuksiin kuuluu fyysisen kunnon 
ylläpitovelvollisuus. Ikääntyvillä poliisimie-
hillä selkälihasten ja yläraajojen voimaa mit-
taavat testitulokset ovat yleensä hyviä, hengi-
tys- ja verenkiertoelimistön testitulokset koh-
tuullisia ja alaraajojen voimaa mittaavat testi-
tulokset kriteeritasoa huonompia. Kenttä-
työssä toimivien poliisimiesten varusteet ovat 
painavia ja aiheuttavat muun muassa selkä-
vaivoja. Poliisityön psyykkisinä kuormitus-
tekijöinä ovat erityisesti asioiminen epäasial-
lisesti käyttäytyvien asiakkaiden kanssa, 
psyykkisen ja fyysisen väkivallan uhka, vä-
kivalta- ja onnettomuustilanteet sekä vuoro-
työ. Tutkimusaineistossa joka toinen poliisi 
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ilmoitti joutuneensa viimeisen vuoden aikana 
vähintään viisi kertaa henkisesti äärimmäisen 
kuormittavaan tilanteeseen. Poliisityölle ovat 
tyypillisiä myös yksittäiset traumatisoivat ta-
pahtumat.  

Poliisimiehistä vuorotyötä tekevät miehis-
töön, alipäällystöön ja osin päällystöön kuu-
luvat poliisimiehet. Yhteensä vuorotyötä te-
kevien määrän arvioidaan olevan noin 64 % 
poliisimiehistä. Päivätyötä tekevät poliisi-
miehet ovat iältään vanhimpia. Vanhimmilla 
ikäryhmillä on eniten unihäiriöitä ja heikoin 
työkyky työaikamuodosta riippumatta.  

Henkilöstöbarometrissa huonoimmat ter-
veys- ja työkykyarviot on saatu poikkeukset-
ta miehistön ja alipäällystön virkaryhmissä. 
Henkilöstöbarometrin perusteella työn fyy-
sisten vaatimusten kannalta huomio kiinnit-
tyy etenkin ikääntyneeseen henkilöstöön, 
virkaryhmistä miehistöön ja tehtäväalueista 
yleisen järjestyksen ja turvallisuuden tehtä-
väalueelle. Yleisen järjestyksen ja turvalli-
suuden tehtäväalueen sisällä huomio kiinnit-
tyy etenkin liikennevalvontaan, koirapoliisi-
toimintaan, lähipoliisitoimintaan ja valvonta- 
ja hälytystehtäviin. Psyykkisen työkyvyn 
kannalta huomio kiinnittyy ikääntyneeseen 
henkilöstöön ja virkaryhmistä miehistöön ja 
alipäällystöön. Tehtäväalueista esille nouse-
vat kuormituksessa tekninen rikostutkinta ja 
talousrikostutkinta.  

Poliisityötä tehdään hierarkkisessa linjaor-
ganisaatiossa, jossa korostuu työn johtamisen 
ja yhteistyön merkitys. Toimintakykyä tar-
kastellessa merkityksellisiä tekijöitä ovat 
fyysisen ja psyykkisen toimintakyvyn lisäksi 
myös johtamisen ja työyhteisön toimivuus, 
kiire, työpaine, työnkuvien selkeys, epätasai-
sesti jakautunut työ ja työntekijöiden työmo-
tivaatio.  

Työssä jatkamista on tutkittu viime aikoina 
myös yleisesti palkansaajien keskuudessa. 
Työterveyslaitoksen helmikuussa 2012 jul-
kaiseman tutkimuksen (Merja Perkiö-Mäkelä 
ja Timo Kauppinen (toim.) Työ, terveys ja 
työssä jatkamisajatukset, Työ ja ihminen 
Tutkimusraportti 41) mukaan etenkin toimi-
henkilöiden kiinnostus jatkaa työelämässä 
pidempään on viime vuosina lisääntynyt, 
mutta työntekijäryhmissä vastaavaa muutosta 
ei ole tapahtunut. Tutkimuksen mukaan työn-
tekijäammateissa toimivat kaipaavat työaika-

joustoja. Hyvä terveys on työssä jaksamisen 
edellytys; jos terveys asettaa esteitä työssä 
jatkamiselle, tulisi työ muokata sellaiseksi, 
että sitä on mahdollista tehdä vähemmälläkin 
työkyvyllä.  Työterveyslaitoksen tutkimuk-
sessa tarkasteltiin 45—63 -vuotiaiden työssä 
olevien palkansaajien ajatuksia ennenaikai-
selle eläkkeelle jäämisestä ja työssä jatkami-
sen harkintaa 63 ikävuoden jälkeen. Tutki-
muksissa haastateltiin 2 103 palkansaajaa.  

 
Poliisin työajan jakautuminen eri henkilöstö-
ryhmissä  

Päällystön työnkuva painottuu johtamisteh-
täviin ja rikostutkintaan. Työaika kohdentuu 
johtamiseen ja kehittämiseen (52 %) ja rikos-
tutkintaan (25 %). Alipäällystön työaika ja-
kautuu useille toiminnoille mukaan lukien 
operatiiviset poliisitehtävät. Työaikaa koh-
dentuu eniten rikostutkintaan (33 %) ja sen 
jälkeen yleisen järjestyksen ja turvallisuuden 
valvontaan (14 %) sekä johtamiseen ja kehit-
tämiseen (13 %). Miehistön työajan käyttöä 
leimaa operatiivisten poliisitehtävien suorit-
taminen. Eniten työaikaa kohdentuu rikostut-
kintaan (27 %) ja yleisen järjestyksen ja tur-
vallisuuden valvontatehtäviin (27 %). Tässä 
ryhmässä myös hälytystehtävät ja liikenne-
valvonta ovat merkittäviä tehtäväalueita.  

 
1.2 Kansainvälinen kehitys sekä ulko-

maiden ja EU:n lainsäädäntö 

Joustavin järjestelmä Euroopassa on toden-
näköisesti Hollannissa, missä poliisilla on 
mahdollisuus valita joustavasti eläkkeelle 
siirtymisajankohta 60 ja 70 ikävuoden välillä 
siten, että alemman tason poliisimiehillä on 
mahdollisuus siirtyä eläkkeelle viisi vuotta ja 
ylemmän tason poliisimiehillä neljä vuotta 
ennen yleistä 65 vuoden eläkkeelle siirty-
misikää. Pidempään palveleminen vaikuttaa 
eläkkeen suuruuteen.  

Ruotsissa eläkeikä on 65 vuotta ja palve-
luksesta on erottava 67 vuoden iässä. Ruot-
sissa ei ole tällä hetkellä voimassa olevien 
säädöksien mukaan eroa alemman ja ylem-
män tason poliisimiesten eläkkeelle siirty-
misiässä. Poliisimiehillä on mahdollisuus 
siirtyä eläkkeelle 61 vuoden iässä, poliisien 
ammattiliitto ja Poliisiylihallitus ovat tehneet 
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asian rahoituksesta sopimuksen vuonna 
2007. Henkilöllä on mahdollisuus jatkaa pal-
velusta 67 vuoden ikään saakka ja tämän ikä-
rajan jälkeen myös määräaikaisesti.   

Norjassa on tullut voimaan yleinen eläke-
uudistus vuonna 2011. Vanhuuseläkkeelle 
voi jäädä 62—67-vuotiaana siten, että mitä 
myöhemmin eläkkeelle jää sitä suurempi on 
eläke. Virkamiehille on säädetty 70 vuoden 
ikäraja, jolloin viimeistään on jäätävä eläk-
keelle, lisäksi fyysisesti tai psyykkisesti ras-
kaissa viroissa on alempia ikärajoja alkaen 
60 ikävuodesta. Poliisimiesten eläkkeelle 
jäämisestä on säädetty erityisikärajoja. Polii-
simies voi jäädä eläkkeelle 60-vuotiaana ja 
nimismiestoimistossa työskentelevä poliisi 
63-vuotiaana. Lisäksi on säännöksiä siitä, et-
tä on mahdollista jäädä eläkkeelle jo 57- tai 
60-vuotiaana mikäli iän ja virkavuosien yh-
teismäärä on 85 vuotta. Ikärajat koskevat 
kaikkia poliisimiesvirkoja lukuun ottamatta 
ylimpiä johtotehtäviä.  

Tanskassa yleinen vanhuuseläkeikä on 65 
vuotta. Poliisit voivat siirtyä eläkkeelle 60—
63-vuoden iässä. Tanskassa alemman ja 
ylemmän tason poliisimiehillä on sama eläk-
keelle siirtymisikä 60—63 vuotta. Poliisi-
miehillä on myös mahdollisuus jatkaa vir-
kauraa 63 ikävuoden täyttämisen jälkeen. 
Vuonna 2019 ikärajat nousevat 64 ja 65 vuo-
teen.  

Virossa yleinen eläkkeelle siirtymisikä on 
63 vuotta. Poliisin toimesta vapautuksen saa 
tiettyjen ikärajojen täyttyessä siten, että asi-
antuntijat eli alemman tason poliisimiehet 
voivat siirtyä eläkkeelle jo 55-vuotiaana. Po-
liisijohtajat ja päälliköt voivat siirtyä eläk-
keelle 60-vuotiaina. Molemmissa henkilöstö-
ryhmissä työuraa voidaan pidentää vuosi ker-
rallaan yleiseen eläkeikään asti. 

Neuvoston direktiivi 2000/78/EY yhden-
vertaista kohtelua työssä ja ammatissa kos-
kevista yleisistä puitteista (jäljempänä työ-
syrjintädirektiivi) on pantu kansallisesti täy-
täntöön yhdenvertaisuuslailla (21/2004). Di-
rektiivissä vahvistetaan yleiset puitteet us-
kontoon tai vakaumukseen, vammaisuuteen, 
ikään tai sukupuoliseen suuntautumiseen pe-
rustuvan syrjinnän torjumiselle työssä ja 
ammatissa yhdenvertaisen kohtelun periaat-
teen toteuttamiseksi jäsenvaltioissa. Direktii-
vissä ja yhdenvertaisuuslaissa on määritelty 

välittömän ja välillisen syrjinnän periaate. 
Yhdenvertaisuuslain säännöksiä sovellettaes-
sa on huomioon otettava unionin tuomiois-
tuimen mainittua direktiiviä koskeva oikeus-
käytäntö. 

Yhdenvertaisuuslain 6 §:n 1 momentin 
mukaan ketään ei saa syrjiä muun muassa iän 
perusteella. Lisäksi pykälässä on määritelty 
välittömän ja välillisen syrjinnän käsitteet.  
Lain 7 §:n 1 momentin 2 kohdan mukaan yh-
denvertaisuuslaissa tarkoitettuna syrjintänä ei 
pidetä tavoitteiltaan oikeutettua ja oikeasuh-
taista erilaista kohtelua, joka perustuu työteh-
tävien laatua ja niiden suorittamista koske-
viin todellisiin ja ratkaiseviin vaatimuksiin. 
Momentin 3 kohdan mukaan laissa tarkoitet-
tuna syrjintänä ei myöskään pidetä ikään pe-
rustuvaa erilaista kohtelua silloin kun sillä on 
objektiivisesti ja asianmukaisesti perusteltu 
työllisyyspoliittinen taikka työmarkkinoita 
tai ammatillista koulutusta koskeva tai muu 
näihin rinnastettavaa oikeutettu tavoite tai 
kun erilainen kohtelu johtuu sosiaaliturvajär-
jestelmien eläke- tai työkyvyttömyysetuuksi-
en saamisedellytykseksi vahvistetuista ikära-
joista.  

Samoin työsyrjintädirektiivin 4 artiklan 1 
kohdan mukaan syrjinnän käsitettä koskevan 
2 artiklan 1 ja 2 kohdan estämättä valtiot 
voivat säätää, että erottelu, joka perustuu 
esimerkiksi ikään, ei ole syrjintää, jos tietty-
jen työtehtävien luonteen tai niiden yhteyksi-
en vuoksi, joissa tehtäviä suoritetaan, kysei-
nen ominaisuus on todellinen ja ratkaiseva 
työhön liittyvä vaatimus, edellyttäen, että ta-
voite on oikeutettu ja että vaatimus on oikea-
suhtainen. Muun muassa Euroopan ihmisoi-
keustuomioistuin on katsonut, että erilainen 
kohtelu ei ole kiellettyä syrjintää, mikäli sille 
on objektiivinen ja hyväksyttävä peruste. 
Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan val-
tioilla on syrjinnän kiellon periaatetta sovel-
taessaan tiettyä harkintavaltaa, jota käytettä-
essä on kuitenkin muun ohessa otettava 
huomioon suhteellisuusperiaate.  

Ikään perustuvan syrjinnän kielto sisältyy 
myös Euroopan unionin perusoikeuskirjan 21 
artiklan 1 kohtaan. Myös Euroopan ihmisoi-
keussopimuksen (SopS 18—19/1990) 14 ar-
tikla sisältää syrjinnän kiellon, joka on rajattu 
koskemaan muualla sopimuksessa turvattuja 
oikeuksia. Vuodesta 2005 lähtien tätä täyden-
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tää yleisen syrjinnän kiellon sisältävä Euroo-
pan ihmisoikeussopimuksen 12. lisäpöytäkir-
ja (SopS 8—9/2005).  

 
1.3 Nykytilan arviointi 

Säädöstaso 

Voimassa oleva poliisimiesten 
eroamisikäsääntely on toteutettu asetustasoi-
sella säädöksellä. Perustuslain 80 §:n mukaan 
lailla on säädettävä yksiön oikeuksien ja vel-
vollisuuksien perusteista sekä asioista, jotka 
perustuslain mukaan muuten kuuluvat lain 
alaan. Eduskunnan perustuslakivaliokunta on 
todennut (PeVL 3/2000 vp, PeVL 1/2005 vp, 
PeVL 41/2005 vp, PeVL 51/2006 vp ja PeVL 
9/2009 vp), että virkamiesten oikeusaseman 
perusteet, mukaan lukien eroamisikä, kuulu-
vat perustuslain 80 §:n soveltamisalan piiriin 
eli niistä on säädettävä laintasoisella säädök-
sellä. Perustuslakivaliokunta on myös aikai-
semmin katsonut, että pakollisen eroamisiän 
säätäminen työntekijälle on mahdollista vain 
perusoikeuksien yleiset rajoitusedellytykset 
täyttävällä lailla (PeVL 60/2002 vp). Lisäksi 
valtioneuvoston oikeuskansleri on 4 päivänä 
helmikuuta 2009 sisäasiainministeriön polii-
siosastolle antamassaan lausunnossa (Dnro 
OKV34/20/2008) todennut, että poliisimies-
virkojen eroamisikiä koskevassa mahdolli-
sessa uudistuksessa on tarpeen menetellä pe-
rustuslakivaliokunnan lausunnoista ilmene-
vällä tavalla eli säätää asiasta lain tasolla.  

 
Eroamisikäsääntely nykyisessä eläkejärjes-
telmässä  

Joustavaan eläkejärjestelmään siirtymistä 
perusteltiin vuoden 1988 hallituksen esityk-
sessä (HE 160/1988) muun muassa seuraa-
vasti: ”Suoritetut tutkimukset osoittavat työl-
lä ja työolosuhteilla olevan merkittävä, usein 
suurikin vaikutus kohtuullista työstä selviy-
tymistä ja eläkkeelle siirtymisen tarvetta ar-
vioitaessa. Käytettävissä olevat tiedot osoit-
tavat kuitenkin, että yksilöllinen vaihtelevuus 
on useimmiten työn aiheuttamia vaikutuksia 
suurempi. Tutkittaessa työkyvyttömyyden 
alkamista eri ammateissa vanhemmissa ikä-
luokissa on voitu havaita, että työkyvyttö-
myysalttius on joissakin ammateissa ylei-

sempää kuin toisissa. Olennaista tutkimustu-
loksissa kuitenkin on, että kunkin ammatin 
sisällä esiintyy varsin huomattavaa yksilöllis-
tä hajontaa. Tämä osoittaa, että ammatin voi-
daan katsoa olevan vain eräs, joissakin tapa-
uksissa ehkä merkittäväkin tekijä, mutta sen 
ohella esiintyy muita, mahdollisesti sitä mer-
kittävämpiä taustatekijöitä. Tämän vuoksi ei 
ole nähtävissä perusteluja sellaisille järjes-
telmille, joissa ammatti olisi yksin ratkaiseva 
eläkeikäkriteeri, vaan on katsottava, että 
olennaista on ammatin (työn) ja kaikkien 
muiden seikkojen kokonaisvaltainen arvioin-
ti. Valtion eläkejärjestelmän ammattinimik-
keisiin perustuva porrastus on puutteellinen, 
koska yksikölliset erot - ehkä tärkein tausta-
tekijä - jäävät huomiotta.” Perusteluissa tode-
taan myös seuraavasti: ”Pelkkä virka- tai 
työnimike ei kuvaa riittävän hyvin työn vaa-
timuksia ja työolosuhteita, koska ne saattavat 
vaihdella hyvinkin paljon saman nimikkeen 
sisällä. Työolosuhteet muuttuvat myös työta-
pojen ja teknologian kehittyessä paljon siitä, 
mitä ne ovat olleet alempia eläkeikiä määri-
teltäessä jo vuosikymmeniä sitten. Monia 
alemman eläkeiän piirissä olevia tehtäviä ei 
enää tästä syystä voidakaan pitää sillä tavoin 
rasittavina ja kuluttavina, kuin niiden katsot-
tiin olevan aikoinaan alempaa eläkeikää sää-
dettäessä. Toisaalta taas kehitys tuo muka-
naan uusia tehtäviä, jotka rasittavuudeltaan 
ylittävät jo aikaisemmat määritellyt tehtävät. 
Kaavamaisen eläkeiän muuttaminen jatku-
vasti alemmaksi tai korkeammaksi työ-
olosuhteiden rasittavuuden kehitystä seuraten 
on osoittautunut käytännössä mahdottomaksi 
tehtäväksi. Ammattinimikkeillä on pitkä his-
toriallinen tausta, mikä heijastuu nimikeluet-
teloon. Työn sisällön ja yleisten olosuhteiden 
muuttumisen vaikutusta ei ole juuri ensin-
kään voitu ottaa huomioon, ei ainakaan sii-
hen suuntaan, että nimikkeitä olisi siirretty 
korkeamman eläkeiän luokkiin. Kerran saa-
vutettu alhainen eläkeikä on katsottu saavute-
tuksi oikeudeksi. Se on myös nähty osaksi 
palvelussuhteeseen liittyviä kokonaisetuja. 
Muun muassa juuri mainittua historiallisen 
kehityksen tuloksena ja myös nimikkeiden 
sijoittelun harkinnanvaraisuuden takia on 
syntynyt eriarvoisuutta ja epäjohdonmukai-
suuksia, jolloin tietyt ryhmät katsovat ole-
vansa yhtä oikeutettuja alempaan eläkeikään 



 HE 64/2012 vp  
  

 

10 

kuin jotkut muut ryhmät. Tästä aiheutuu 
usein tyytymättömyyttä sellaisten ryhmien 
keskuudessa, joiden eläkeikää ei ole alennet-
tu.” 

Erityisiä eroamisikiä on ollut poliisihallin-
nossa ainakin 1960-luvulta lähtien. Perustee-
na eroamisikäjärjestelmälle on esitetty polii-
simiesten erityisen toimimisvelvollisuuden 
lisäksi muun muassa poliisin työn henkiset ja 
fyysiset rasitustekijät sekä erityisesti miehis-
tön ja alipäällystön työkyvyn alenema ikään-
tyessä. Ikä vaikuttaa henkilön toimintaky-
kyyn. Nykysäännöstön toimivuutta sekä yk-
silön että koko poliisihallinnon näkökulmasta 
tulee tarkastella laajemmin poliisin toiminta-
kykyä kuvaavien tietojen valossa. 

Kaikissa poliisimiesvirkaryhmissä työs-
kennellään kuormittavuudeltaan hyvin erilai-
sissa tehtävissä ja toimenkuvissa virkanimik-
keestä huolimatta. Poliisimiesten virkaryh-
mittäinen eroamisikäsääntely ei ota huomi-
oon erilaisia toimenkuvia eikä toimintakyvyn 
tarkastelua yksilökohtaisesti. Esimerkiksi 
henkilöstöbarometri osoittaa, että toiminta-
kyky vaihtelee merkittävästi kaikissa ikä-
luokissa nimenomaan yksilöittäin.   

Voimassa oleva eroamisikäsääntely ei ole 
joustava kuten valtion eläkejärjestelmä; po-
liisimiehellä ei ole oikeutta valita hänelle 
parhaiten sopivaa eläkkeellesiirtymisajan-
kohtaa. Oikeus kerryttää eläkettä ja valtion 
eläkelain 53 §:n 1 momentin 3 kohdassa sää-
dettyä niin sanottua superkarttumaa päättyy 
eroamisiän täyttyessä. Elinaikakertoimen 
vaikutuksesta poliisimiesten eläkekertymä 
tulee jatkossa pienenemään entisestään. Hait-
tapuolina voidaan nähdä eroamisiän vaikutus 
työkyvyttömyyseläkkeen määrään valtion 
eläkelain 38 ja 55 §:ien tulevan ajan lasken-
taa koskevien säännösten johdosta.  

 
Oikeustapaukset  

Poliisimiesvirkojen eroamisikiä koskevia 
hallintoriita-asioita on ollut hallinto-
oikeuksissa vireillä vuodesta 2009 lukien. 
Hallinto-oikeuksille jättämissään hakemuk-
sissa päällystöön ja alipäällystöön kuuluneet 
poliisimiehet ovat pyytäneet hallinto-
oikeuksia vahvistamaan, että heillä olisi oi-
keus jäädä virastaan vanhuuseläkkeelle 68 
vuoden iässä.  

Ensimmäinen hallinto-oikeudessa vireillä 
ollut oikeustapaus koski keskusrikospoliisin 
rikosylikomisariota. Hämeenlinnan hallinto-
oikeus katsoi päätöksessään 12 päivänä tou-
kokuuta 2010 (10/0333/3) perustuslain 80 
§:n 1 momentin edellyttävän, että virkasuh-
teeseen sovelletaan poliisin hallinnosta anne-
tussa asetuksessa säädetyn eroamisiän ase-
masta laissa säädettyä eroamisikää. Muun 
soveltuvan lain säännöksen puuttuessa hänen 
virkasuhteeseensa on sovellettava valtion 
virkamieslain 35 §:n 1 momentissa säädettyä 
68 vuoden säännöstä virkamiehen yleisestä 
eroamisiästä. Hallinto-oikeus katsoi, että ase-
tustasoisen säännöksen soveltamisessa il-
mennyttä ristiriitaa perustuslain kanssa on 
näissä oloissa pidettävä perustuslain 106 
§:ssä tarkoitetuin tavoin ilmeisenä.  Korkein 
hallinto-oikeus antoi asiassa 19 päivänä jou-
lukuuta 2011 vuosikirjapäätöksen 
(2157/3/10, KHO:2011:107), jossa se katsoo 
poliisin päällystön eroamisikää koskevan 
säännöksen olevan yhdenvertaisuuslain ja 
EU:n työsyrjintädirektiivin vastainen eikä 
säännöstä voida soveltaa virkamiehen vahin-
goksi. Näin ollen säännös oli lain kanssa ris-
tiriidassa olevana jätettävä perustuslain 107 
§:n mukaisesti soveltamatta. Poliisin 
eroamisikäsäännöksen soveltamisen sijaan 
poliisin päällystöön tulee soveltaa valtion 
virkamieslain mukaista virkamiesten yleistä 
68 vuoden eroamisikää.  

Lisäksi Helsingin hallinto-oikeus on rat-
kaissut rikosylikonstaapelin eli alipäällystöön 
kuuluvan poliisimiehen hallintoriita-asian 3 
päivänä helmikuuta 2012 (04902/10/1401) 
korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisua vas-
taavalla tavalla. Hämeenlinnan hallinto-
oikeudessa on vireillä toinen alipäällystöön 
kuuluvan poliisimiehen eli ylikonstaapelin 
hakemus virkatehtävässä jatkamista koske-
van asian käsittelemisestä hallintoriita-
asiana.   

Korkeimman hallinto-oikeuden ja hallinto-
oikeuden päätöksen johdosta Poliisihallitus 
on helmikuussa 2012 ohjeistanut (Poliisihal-
lituksen kirje 2020/2011/4707) poliisiyksi-
köitä poliisimiesten eroamisikä- ja eläke-
säännösten soveltamisessa siten, että poliisin 
hallintoasetusten 24 §:n 1 ja 2 momentin so-
veltamisalan piiriin kuuluvat poliisimiehet 
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voivat halutessaan jatkaa virkasuhteessaan 68 
vuoden yleiseen eroamisikään saakka.  

 
2  Esityksen tavoit teet  ja  keskeiset  

ehdotukset  

2.1 Tavoitteet  

Pääministeri Jyrki Kataisen hallitusohjel-
maan on kirjattu useita tavoitteita, jotka täh-
täävät työelämän kehittämiseen ja työurien 
pidentämiseen. Julkisen talouden kestävyy-
den kannalta on ratkaisevaa se, että mahdol-
lisimman moni työikäinen on työssä. Työuri-
en pidentämiseen tähtäävät toimet kohdiste-
taan työuran alkuun, keskelle ja loppupää-
hän. Tavoitteena on muun muassa edistää 
työntekijöiden suojelua sekä tuottavuuden ja 
työllisyysasteen nostoa ja nostaa keskimää-
räistä eläkkeellesiirtymisikää. Tavoitteiden 
saavuttaminen edellyttää erityisesti työelä-
män laadun parantamista, osaamisen kehit-
tämistä, työssä jaksamista ja hyvää johtamis-
ta.  

Elinajanodote on kasvanut ja kasvun olete-
taan jatkuvan. Hallitusohjelman mukaan 
myös huoltosuhteen ja julkisen talouden ta-
sapainon kannalta työurien pidentäminen on 
välttämätöntä. Työkyvyttömyys on merkittä-
vin työuraa lyhentävä tekijä. Muun muassa 
työkyvyttömyyden ehkäisemisen, kuntoutuk-
sen ja työterveyshuollon merkitystä koroste-
taan hallitusohjelmassa.  

Ammatillisen eläkeiän järjestelmistä on 
luovuttu pääsääntöisesti jo yli kaksi vuosi-
kymmentä sitten ja ratkaisua on perusteltu 
myös työntekijöiden tasapuolisen kohtelun 
näkökulmasta. Valtion eläkejärjestelmän pii-
rissä voidaan ottaa huomioon yksiköllisiä 
tarpeita ammatillisen kuntoutuksen ja amma-
tillisen työkyvyttömyyden määrittelyn puit-
teissa. Työkyvyttömyystapauksissa työkyky 
arvioidaan suhteessa henkilön työhön.  

Poliisimiehiä koskeva esitys eroamisikäjär-
jestelmästä luopumisesta tukisi yhteiskunnal-
lisia pyrkimyksiä työurien pidentämiseksi ja 
eläkkeelle siirtymisen myöhentämiseksi. 
Eroamisikäsäännöksistä luopuminen merkit-
sisi poliisimiesten asettamista samaan ase-
maan muiden valtion ja kuntien virkamiesten 
kanssa. Esitys mahdollistaisi kaikissa poliisi-
hallinnon henkilöstöryhmissä tasapuolisesti 

pidempään palvelemisen ja vaikuttaisi siten 
eläkkeen suuruuteen. Myös työkyvyttömyys-
eläkkeelle jäävien eläke olisi muutoksen joh-
dosta nykyistä korkeampi. Poliisihenkilöstön 
ikääntyessä ja palvellessa entistä pidempään 
tulee huomiota kiinnittää henkilöstön työtur-
vallisuuteen ja edellytyksiin toimia erityisesti 
kenttätehtävissä.  

 
2.2 Keskeiset ehdotukset 

Hallituksen esityksessä ehdotetaan muutet-
tavaksi poliisimiesvirkojen eroamisikäsään-
nöksiä siten, että poliisimiehiä koskevista 
eroamisikäsäännöksistä luovutaan siirtymä-
ajan jälkeen ja poliisimiehiin sovelletaan 68 
vuoden eroamisikää. Lain voimaantullessa 
poliisimiehet voisivat halutessaan jatkaa vir-
kauraansa 68 ikävuoteen asti. Muutos toteu-
tettaisiin siten, että ennen vuotta 1960 synty-
neet miehistöön ja alipäällystöön kuuluvat 
poliisimiehet voisivat jäädä vanhuuseläkkeel-
le 60—68 vuoden iässä ja ennen vuotta 1960 
syntyneet päällystöön kuuluvat virkamiehet 
63—68 vuoden iässä. Merkittävä osa van-
hemmista miehistöön ja alipäällystöön kuu-
luvasta henkilöstöstä on valinnut 58 vuoden 
ammatillisen erityiseläkeiän. Muutos ei vai-
kuttaisi heidän mahdollisuuteensa hyödyntää 
aiemmin tehtyä valintaa.  

 
2.3 Vaihtoehtoiset ratkaisumallit  

Viimeisin poliisimiesvirkojen eroamisikää 
käsitellyt työryhmä tarkasteli loppuraportis-
saan (sisäasiainministeriön julkaisu 30/2011) 
useita eri ratkaisuvaihtoehtoja poliisimiesvir-
kojen eroamisikäsääntelyn ratkaisemiseksi. 
Vaihtoehtoja olivat säännösten nostaminen 
sisällöltään muuttumattomana tai muutettuna 
lakitasolle tai eroamisi′istä luopuminen. Työ-
ryhmä katsoi, että nykyisen sääntelyn, joka 
perustuu virkaryhmittäiselle jaottelulle, nos-
taminen sellaisenaan lakitasolle olisi ongel-
mallista ottaen huomioon muun muassa pe-
rusoikeusjärjestelmän asettamat rajoitusedel-
lytykset muun muassa tarkkarajaisuuden vaa-
timuksen ja yhdenvertaisuusnäkökohdat.  

Työryhmä pohti säännösten siirtämistä la-
kitasolle muutettuina seuraavien vaihtoehto-
jen pohjalta: 1) sääntely toteutetaan virka-
ryhmittäin siten, että eroamisikäsäännösten 
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soveltamisala olisi nykyistä suppeampi 2) 
eroamisikäsäännösten laajentaminen koske-
maan poliisin toimimisvelvollisuuden nojalla 
kaikkia poliisimiehiä sekä 3) toimenkuviin 
perustuvien eroamisikien käyttöönotto. 

1 a) Päällystön virkaryhmässä työtehtävät 
eroavat toisistaan, mutta eroavuus 68 vuoden 
eroamisiän piiriin kuuluvien päälliköiden 
toimenkuviin ei ole välttämättä merkittävä. 
Myöskään työryhmän hankkima muu selvitys 
ei tukenut käsitystä, jonka mukaisesti pääl-
lystön tehtävät olisivat erityisen eroamisiän 
asettamiselle säädettyjen edellytysten mukai-
sia: ”virka, jonka laatu sitä vaatii”. Työryhmä 
ei löytänyt riittäviä perusteita päällystön 63 
vuoden eroamisiälle, vaan päätyi eroamisikää 
aiemmin tarkastellun työryhmän tavoin esit-
tämään, että päällystön osalta tulisi soveltaa 
yleisiä säädöksiä eläke- ja eroamisiästä.  

1 b) Työryhmän mukaan perusteena alem-
malle eroamisiälle miehistö- ja alipäällystö-
ryhmissä voidaan esittää työn fyysiset ja 
henkiset rasitustekijät. Miehistön ja alipääl-
lystön osalta työnkuva eroaa selvästi päällys-
tön ja päälliköiden työnkuvasta. Kuitenkin 
myös poliisimiesten tehtävät miehistö- ja ali-
päällystötehtävissä eroavat varsin merkittä-
västi toisistaan mahdollisesta yhdenmukai-
sesta virkanimikkeestä huolimatta. Lisäksi 
yhdenvertaisuus ei toteudu verrattaessa teh-
täviä ja eroamisikiä suhteessa poliisihallin-
non muihin virkamiehiin, esimerkiksi varti-
joihin tai suhteessa muihin valtionhallinnon 
virkamiehiin esimerkiksi palomiehiin tai tul-
lin rikostorjuntatehtävissä toimiviin. Poliisi-
miesten työkyky niin miehistön kuin alipääl-
lystönkin osalta on parantunut viime vuosina. 
Myös työkyvyttömyyseläkkeelle jäävien suh-
teellinen osuus on muuta valtionhallintoa al-
haisempi; syynä saattaa ainakin osittain olla 
poliisimiesten muita virkamiehiä alhaisempi 
eroamisikä. Sairauspoissaolotietojen perus-
teella vanhimmissa ikäluokissa on henkilö-
määrään suhteutettuna eniten sairauspoissa-
oloja. Haasteeksi muodostuu säännösten pe-
rusteltavuus perustuslain asettamien edelly-
tysten mukaisesti: kuten esimerkiksi poliisin 
toimenkuvista sekä työaikatiedoista ilmenee, 
on niin miehistössä kuin alipäällystössäkin 
useita luonteeltaan hyvin erilaisia tehtäviä, 
joiden henkinen ja fyysinen rasittavuus vaih-
telee. Mikäli miehistön ja alipäällystön osalta 

nähtäisiin tarkoituksenmukaiseksi säätää eri-
tyinen eroamisikä, tulisi säännökset perustel-
la tietyn virkanimikkeen perusteella: ”Virka, 
jonka laatu sitä vaatii.” Työryhmän näke-
myksen mukaisesti riittäviä perusteita ei ole. 

2) Työryhmä tarkasteli myös vaihtoehtoa, 
jossa eroamisikäsääntely ulottuisi poliisin 
toimimisvelvollisuuden perusteella kaikkiin 
poliisimiehiin. Yhtenäinen eroamisikä olisi 
kaikkia poliisimiehiä yhdenmukaisesti tavoin 
kohteleva järjestely. Työryhmä totesi ottaen 
huomioon poliisimiesten tehtävien erilaisen 
sisällön, fyysisen ja psyykkisen rasittavuuden 
sekä poliisimiesten erilaiset yksilölliset omi-
naisuudet, ettei ehdotus ole perusteltavissa 
perustuslain asettamien edellytysten mukai-
sesti. Toimimisvelvollisuus ei työryhmän nä-
kemyksen mukaan täytä valtion virkamies-
lain 35 §:n edellytystä ”virka, jonka laatu sitä 
vaatii.” 

3) Työryhmä tarkasteli myös vaihtoehtoa, 
jossa eroamisikä koskisi virkaryhmien sijaan 
toimenkuvia. Poliisin palkkausjärjestelmässä 
on käytössä tällä hetkellä 64 eri vaativuusta-
soa ja niihin liittyvää toimenkuvaa. Toimen-
kuvat vaihtelevat fyysiseltä ja psyykkiseltä 
rasittavuudeltaan. Jo nykyisten eroamisikä-
säännösten ollessa voimassa poliisihallinnos-
sa on eräiden raskaiden työtehtävien, esimer-
kiksi poliisin valmiusyksikön eli niin sanotun 
Karhu-ryhmän tehtävistä siirretty henkilöitä 
toisiin tehtäviin huomattavasti eroamisiän 
saavuttamista aiemmin. Työnantajalla on 
velvollisuus siirtää henkilö sellaisiin tehtä-
viin, joihin hänen toimintakykynsä riittää. 
Kun kaikki poliisimiehet ovat saaneet yh-
denmukaisen peruskoulutuksen, ovat edelly-
tykset olemassa työtehtävästä toiseen siirty-
miselle. Työryhmän näkemyksen mukaan 
toimenkuviin perustuvien eroamisikien käyt-
töönotto aiheuttaisi tarpeetonta jäykkyyttä 
tehtävästä toiseen siirtymiselle poliisihallin-
nossa, koska työtehtävien muutos merkitsisi 
tällöin muutosta myös eroamisikään. Vaikka 
työnantajalla on velvollisuus siirtää henkilö 
tämän toimintakykyänsä vastaaviin tehtäviin, 
on kuitenkin suurimman osan poliisin henki-
löstöstä hoidettava poliisin operatiivisia teh-
täviä kuten hälytystehtäviä ja rikostorjuntaa. 
Työryhmässä ei arvioitu poliisin miehistön ja 
alipäällystön eroamisiän muutoksen vaiku-
tusta poliisin operatiivisten tehtävien tosiasi-



 HE 64/2012 vp  
  

 

13

alliseen resursointiin lyhyellä ja pitkällä ai-
kavälillä.  

 
 

3  Esityksen vaikutukset  

Koska eroamisikäsääntelystä luopumisen 
vaikutukset kohdistuvat pääosin vuoden 2020 
jälkeiseen aikaan ja päätös vanhuuseläkkeelle 
jäämisestä perustuu jokaisen henkilön sub-
jektiiviseen harkintaan, on sekä taloudellisten 
että henkilöstöön liittyvien vaikutusten arvi-
oiminen haasteellista. Varmoja tilastoihin pe-
rustuvia henkilömäärään muutoksia ja niihin 
perustuvia taloudellisia kustannusarvioita ei 
ole sen vuoksi mahdollista esittää vielä tässä 
vaiheessa. Tämän vuoksi esityksen vaikutuk-
sia tulee seurata poliisihallinnossa sekä lyhy-
emmällä että pidemmällä aikavälillä.   
 
3.1 Taloudelliset vaikutukset 

Työnantajan eli poliisihallinnon kustannus-
ten näkökulmasta työkyvyttömyyseläkkeet 
ovat kallis ratkaisu. Poliisimiesten työkyvyt-
tömyystapausten määrä noussee jonkin ver-
ran eläkeiän noustessa. Poliisihallinnossa tu-
lee selvittää, miten henkilöstöön ja hallintoon 
liittyviä rakenteita kehitetään, jotta työkyvyt-
tömyyseläkkeelle siirtyminen ei muodostu 
ainoaksi ratkaisuksi työurien pidentyessä. 
Toisaalta poliisikoulutettavien määrä tullee 
vähenemään hidastuvan urakierron kautta, 
jolla on taas kustannuksia alentava vaikutus. 
Lisäksi tulee huomioida eläkeiän nouseminen 
valtiontalouden näkökulmasta.  

Valtion eläkelain mukainen työnantaja-
maksu on ollut poliisihallinnossa korkeampi 
kuin sellaisilla valtionhallinnon virastoilla, 
joiden henkilöstöllä ei ole alempia eläke- tai 
eroamisikiä. Ehdotuksen seurauksena 63 
vuotta alemman eroamisiän omaavat siirtyi-
sivät eläkemaksuissa hitaasti niin sanottuun 
yleiseen tariffiluokkaan. Pitkällä aikavälillä 
muutos eläkemaksussa olisi tämän hetken ta-
riffikertoimilla laskettuna keskimäärin noin 
2,7 prosenttiyksikköä maksua alentava. 
Alennus tulisi kuitenkin voimaan hitaasti, 
koska alemman eroamisiän piirissä olevien 
henkilöiden siirtyminen eläkkeelle kestää 
vuosia. Tästä johtuen ensimmäisenä vuonna 
muutos olisi keskimäärin noin 0,35 prosent-

tiyksikköä maksua alentava, joka tarkoittaisi 
vuoden 2011 palkkasummien tason mukaan 
laskettuna 1,6 miljoonan euron kustannusten 
laskua. Seuraavina vuosina kustannusten las-
ku olisi vielä huomattavampi nousten lopulta 
vuoden 2011 palkkasummien tason mukaan 
laskettuna yli 12 miljoonan euron. Muutos 
johtanee myös siihen, että eroamisiän nousun 
vuoksi tulevaisuudessa on myös yli 59-
vuotiaiden työkyvyttömyyseläkkeitä, mikä 
puolestaan johtaa työkyvyttömyysriskimak-
sun nousuun. Muutoksen vaikutus maksuun 
on ennustettavissa lähivuosina vähäiseksi, 
koska valtion eläkelain piiriin kuuluvan hen-
kilöstön keski-ikäkin on nousussa.  

Muutos edellyttää poliisimiesten työkyvyn 
ylläpitämisen toimintojen oleellista tehosta-
mista erityisesti korkeimmissa ikäluokissa. 
Terveystarkastukset sekä kuntotestaukset on 
korkeimmissa ikäluokissa suoritettava tihen-
netyllä aikataululla. Poliisissa vuonna 2012 
käyttöön otetun tehostetun työkykyseurannan 
varhaisen välittämisen mallin mukaan työky-
kyyn liittyviä keskusteluja esimiehen ja hen-
kilön välillä käydään 10 sairauspäivän jäl-
keen ja työterveyshuollon palveluja käyte-
tään entistä varhemmin pitkien sairauspois-
tumien välttämiseksi. Tämä toimintamalli to-
dennäköisesti aiheuttaa korkeammissa ikä-
luokissa huomattavan nousun työterveys-
huollon toimenpiteissä ja siten työterveys-
huollon kustannuksissa niin ennalta estävien 
käyntien kuin sairausperusteisten käyntien 
osalta. Kuntotestien suorittaminen tihennetyl-
lä aikataululla aiheuttaa niin ikään vuosittai-
sia kustannusvaikutuksia. Keskimääräisten 
käyntikustannusten perusteella arvioituna li-
säkustannukset voisivat olla ikätarkastuksissa 
500 henkilön osalta noin 50 000 -95 000 eu-
roa ja työterveyshuollon osalta 100 000 eu-
roa, mikä on laskettu ikääntyneiden osalta 
200 euron vuosikustannusten nousuarvion 
perusteella. Henkilöstövaikutusten yhteydes-
sä esitettyjen sairauspoissaolojen kustannuk-
sia nostavan vaikutuksen voitaisiin arvioida 
olevan noin 2—3 miljoonaa euroa. Tämä 
summa on arvioitu keskimääräisen sairaus-
poissaolopäivän 300 euron hinnan ja 500 
ikävuosiltaan 58—65 vuotiaiden henkilön 
perusteella. Myös varhaiskuntoutusta ja työ-
kykyä ylläpitävää kuntoutusta on todennä-
köisesti lisättävä merkittävästi, jotta työssä 
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jatkamista voidaan ulottaa myös korkeimpiin 
ikäluokkiin. Tästä aiheutuu vuosittaisia hen-
kilötyövuosipoistumia sekä kustannusvaiku-
tuksia. 

Erilaisista ennalta estävistä ja henkilötasoi-
sista sairauteen liittyvistä tarkastus- ja kun-
toutustoimenpiteistä huolimatta on todennä-
köistä, että sekä fyysisiltä että psyykkisiltä 
rasitustekijöiltään kuormittavimmissa polii-
simiestehtävissä työskentelevästä ikääntyväs-
tä henkilöstöstä merkittävällä osalla tehtävän 
vaatima työ- ja toimintakyky heikkenee siinä 
määrin oleellisesti, että työnantajalla on vas-
tuu etsiä jäljellä olevaan työkykyyn soveltu-
via tehtäviä. Tällä hetkellä ennen 
eroamisikää olevassa vuosiluokassa työsken-
telee miehistöä ja alipäällystöä yhteensä run-
sas 200 henkilöä. Näistä toiminnallisissa val-
vonta- ja hälytystehtävissä työskentelee arvi-
olta vajaa 30 % miehistöstä ja noin 15 % ali-
päällystöstä. Vuodesta 2019 lukien ikä-
luokissa 58—65 -vuotiaat työskentelisi näin 
laskien operatiivisissa valvonta- ja hälytys-
toimen tehtävissä yhteensä noin kolmesataa 
poliisimiestä. Todennäköistä kuitenkin on, 
että merkittävä osa tällaisissa tehtävissä ole-
vista olisi sijoitettava muihin, työkykyä pa-
remmin vastaaviin tehtäviin ennen 65 ikä-
vuotta. Tämä edellyttää poliisihallinnolta uu-
denmuotoista henkilöstön uudelleensijoitus-
toimintoa.  Uudelleensijoitettavien ja uudel-
leenkoulutettavien henkilöiden määrän ja 
näistä toimista aiheutuvien kustannusten ar-
viointi on haasteellista ja kustannusarviot 
voivat vaihdella suuresti. Suuri määrä uudel-
leensijoitettavia henkilöitä on kuitenkin epä-
todennäköinen ainakaan lähitulevaisuudessa.   

Ottaen huomioon vuosi vuodelta pienene-
vän työnantajamaksun, jolla on muita kus-
tannuksia alentava vaikutus, voidaan arvioi-
da, että kokonaiskustannukset tulevat alen-
tumaan.  

 
3.2 Vaikutukset viranomaisten toimin-

taan 

Hallitusohjelmassa on poliisin palveluihin 
ja poliisien määrään liittyvä kirjaukset. Halli-
tusohjelman mukaan hallitus hyväksyy polii-
sin resursseista pidemmän aikavälin koko-
naissuunnitelman. Poliisipalvelut turvataan 
koko maassa. Tavoitteena on vakiinnuttaa 

poliisien määrä vähintään nykyiselle tasolle 
koko vaalikaudeksi.  

Eroamisiästä luopumisella ja yleisen eläke-
iän käyttöön otolla on vaikutuksia poliisihal-
lintoon ja poliisin mahdollisuuksiin hoitaa 
sille säädettyjä tehtäviä yhteiskunnassa. Jos 
poliisiyksiköiden toimintakyky hoitaa tehtä-
viään heikkenee, on sillä vaikutuksia yleiseen 
järjestykseen ja turvallisuuteen, samoin kuin 
poliisin merkitykseen esimerkiksi esitutkin-
taviranomaisena ja sen heijastusvaikutuksena 
myös muiden viranomaisten kuten esimer-
kiksi syyttäjän toimintaan. Tämä asettaa eri-
tyisiä haasteita poliisin toiminnan pitkän ai-
kavälin suunnittelulle.  

Poliisin urakierron ja henkilöstön vaihtu-
vuuden voidaan ennakoida hidastuvan, kun 
poliisimiehet jatkavat virkauraansa entistä 
pidempään. Muutos vaikuttaa myös poliisi-
koulutettavien määrään. Poliisiammattikor-
keakouluun sisään otettavien oppilaiden mää-
rä on pitkälti perustunut ennakoitavissa ole-
viin eläkepoistumiin. Muutoksella voi olla 
vaikutusta myös poliisikoulutuksen hakija-
määriin. Poliisin koulutusjärjestelmää on tar-
kasteltava uudelleen, koska eroamisiän nos-
tolla on vaikutusta kaikkiin koulutustasoihin, 
peruskoulutukseen, alipäällystökoulutukseen 
ja päällystökoulutukseen. Myös mahdollisia 
täydennyskoulutusvaihtoehtoja tulee tarkas-
tella. 

Poliisin toiminnan suunnittelun kannalta on 
haastavaa arvioida niiden poliisimiesten lu-
kumäärää, jotka tulevat jatkamaan vir-
kauraansa. Eroamisiästä luovuttaessa myös 
eläkkeelle siirtymisen ennakoinnin menetel-
mää tulee kehittää siten, että poliisin toimin-
nan pitkän aikavälin suunnitelmat voivat 
pohjautua realistisiin ja riittävän ajoissa teh-
tyihin ilmoituksiin virkauran jatkamisesta.  

Muutosten voidaan arvioida vaikuttavan 
poliisin toimintaedellytyksiin erityisesti val-
vonta- ja hälytystehtävissä sekä osin myös 
psyykkisesti kuormittavissa rikostutkinnan 
tehtävissä olevan ikääntyvän henkilöstön 
työkyvyn ja kenttäkuntoisuuden heikentymi-
sen kautta. Mahdollisuudet henkilöstön uu-
delleensijoitukseen muihin miehistö- ja ali-
päällystötason tehtäviin kuten esimerkiksi ri-
kostutkinnan tehtäviin ovat rajalliset ja uu-
delleensijoitukset edellyttävät joka tapauk-
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sessa uusia osaamisen kehittämisen ja pereh-
dyttämisen mekanismeja.  

Poliisin valvonta- ja hälytystehtävät ovat 
poliisin ydintoimintoja, joihin on turvattava 
riittävä, tehtävien kannalta arvioiden työky-
kyinen henkilöstö myös uudistuksen voimaan 
tultua. Tämä edellyttää uusrekrytointien 
mahdollistamista myös sellaisissa tapauksis-
sa, joissa henkilöstöä on uudelleen sijoitettu 
muihin tehtäviin. Käynnissä oleva poliisin 
hallintorakenteen kehittämishankkeen kol-
mas vaihe on linjattu toteutettavaksi siten, et-
tä tarvittavat henkilöstövähennykset kohden-
tuvat pääsääntöisesti muuhun poliisin palve-
luksessa olevaan henkilöstöön kuin kenttä- ja 
rikostutkinnassa toimiviin poliisimiehiin.  

 
3.3 Henkilöstövaikutukset 

Poliisimiehet voisivat jatkossa siirtyä eläk-
keelle joustavasti 63—68 vuoden iässä. Mer-
kittävä osa vanhemmista miehistöön ja ali-
päällystöön kuuluvasta henkilöstöstä on va-
linnut 58 vuoden ammatillisen erityiselä-
keiän. Muutos ei vaikuttaisi heidän mahdolli-
suuteensa hyödyntää aiemmin tehtyä valin-
taa.  

Jos virkauran jatkajia on lukumäärällisesti 
paljon, on korvaavien tehtävien löytäminen 
poliisihallinnossa haasteellista. Esitys edel-
lyttää pidemmällä aikavälillä suunnitelmal-
lista ikääntyvien poliisimiesten tehtävä- ja 
henkilökiertoa ja heidän sijoittamistaan mie-
lekkäisiin tehtäviin sekä toisaalta poliisin 
operatiivisiin tehtävien, erityisesti kenttäteh-
tävien, turvaamista riittävällä ja toimintaky-
kyisellä henkilöstöllä. Poliisihallintoon tulisi 
luoda esimerkiksi erillisiä senioripoliisipol-
kuja tai muita vaihtoehtoisia urapolkuja. 
Etenkin miehistön kenttätyössä toimiville ja 
muissa raskaissa tehtävissä toimiville tulisi 
luoda mahdollisuudet siirtyä muihin tehtäviin 
ikäännyttäessä ja työkyvyn alentuessa.  

Työurien pidentämiseksi tarvitaan koko-
naisvaltaista panostusta työkyvyn ylläpitoon 
ja työhyvinvointiin. Eräitä tekijöitä näiden 
tavoitteiden saavuttamisessa ovat hyvä esi-
miestyö, toimiva työyhteisö ja mahdollisuus 
kehittyä työssään. Työterveyshuollon toimin-
taa tulee tehostaa siten, että painotusta siirre-
tään ennalta ehkäisevään työhön ja työkyvyn 
alentuessa mahdollisimman varhaisen vai-

heen puuttumiseen. Alentunut toimintakyky 
on riski sekä henkilölle itselleen, mutta myös 
toimintaympäristölle, mikä korostuu erityi-
sesti poliisin kenttätehtävissä voimankäyttö-
tilanteissa ja erityistehtävissä.  Henkilöstön 
osalta työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymisten 
määrä tulisi lisääntymään.  

Virkaryhmittäin tarkasteltuna poliisimies-
ten sairauspoissaolojen tai tapaturmien mää-
rät eivät varsinaisesti tue ratkaisumallia, jos-
sa poliisimiesten eroamisikä tulisi säilyttää 
ennallaan. Iän myötä erityisesti sairauspois-
saolojen osuus pääsääntöisesti kasvaa kaikis-
sa virkaryhmissä poliisihallinnon henkilöstöä 
tarkasteltaessa. Sairauspoissaoloja tarkastel-
taessa voidaan havaita, että vartijoiden virka-
ryhmän osuudet ovat suuria kaikissa ikäryh-
missä. Yli 45-vuotiaiden ikäryhmissä suu-
rimmat sairauspoissaolojen osuudet ovat var-
tijoiden ja poliisimiehistön virkaryhmissä. 
Miehistön sairauspoissaolojen kasvu alkaa 
45-vuoden ja alipäällystön 50-vuoden iässä. 
Poliisivirkamiesryhmissä päällikkö- ja pääl-
lystöryhmien sairauspoissaolojen osuudet 
ovat selvästi alipäällystö ja miehistövirka-
ryhmien sairauspoissaoloja vähäisemmät. Po-
liisimiehistö on altis tapaturmille kaikenikäi-
senä, mutta iän lisääntyessä myös tapaturma-
poissaolojen osuus pääsääntöisesti kasvaa.  

Tilastotiedon mukaan työkyvyttömyyselä-
kettä koskevat säännöksiä on sovellettu polii-
sin osalta muita valtion virkamiehiä jousta-
vammin (hakemusten hylkäysprosentti ollut 
9,4 %, valtiolla yleisesti 14,1 %). Poliisi-
miesten työkyvyttömyyseläkehakemukset 
toimintakyvyn aleneman johdosta on hyväk-
sytty yli 90 prosenttisesti. Työnantajalla on 
myös velvollisuus siirtää henkilö toisiin työ-
tehtäviin toimintakyvyn sitä edellyttäessä. 
Lisäksi voidaan mainita, että nykyisin alem-
pien eroamisikien vaikutus työkyvyttömyys-
eläkkeen määrää pienentävänä tekijänä niin 
sanotun tulevan ajan laskentaa koskevien 
säännösten perusteella poistuu, kun alemmis-
ta eroamisikäsäännöksistä luovutaan.  

 
3.4 Yhteiskunnalliset vaikutukset 

Vaikutukset eläkejärjestelmään 

Eläkejärjestelmän näkökulmasta ei ole toi-
vottava tilanne, että eläkejärjestelmän ulko-
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puolinen sääntely vaikuttaa eläkeoikeuteen. 
Ammatillisen eläkeiän järjestelmistä on luo-
vuttu ja ratkaisua on perusteltu myös työnte-
kijöiden tasapuolisen kohtelun näkökulmasta. 
Valtion eläkejärjestelmän piirissä voidaan ot-
taa huomioon yksiköllisiä tarpeita ammatilli-
sen kuntoutuksen ja ammatillisen työkyvyt-
tömyyden puitteissa. Työkyvyttömyystapa-
uksissa työkyky arvioidaan suhteessa henki-
lön työhön. Poliisimiesten eroamisikäjärjes-
telmästä luopuminen tulee vaikuttamaan kas-
vavasti työkyvyttömyyseläkkeiden määrään. 
Myös ammatillinen kuntoutus tulee ikäänty-
misen vaikutuksen seurauksena yhä useam-
man poliisimiehen kohdalle.  

Valtion henkilöstön keskimääräinen eläk-
keellesiirtymisikä on tällä hetkellä 60,8 vuot-
ta eroamisiän ollessa 63 vuotta ja poliisimies-
ten eläköitymisikä miehistön ja alipäällystön 
osalta reilusti alle 60 vuotta ja päällystön 
osalta alle 63 vuotta. Näiden tietojen perus-
teella ja ottaen huomioon, että poliisimiesten 
eroamisikäsääntelyyn ehdotetaan pitkää siir-
tymäkautta, ei ehdotettu muutos todennäköi-
sesti tule nostamaan poliisimiesten eläköity-
misikää ainakaan nopeassa aikataulussa eikä 
sen vaikutukset tule nopealla aikavälillä nä-
kymään poliisitoiminnassa.  

 
Sukupuolivaikutusten arviointi 

Voimassa olevat poliisimiesvirkojen 
eroamisikäsäännökset ovat sukupuolineutraa-
leja, ne koskevat samalla tavoin miehiä ja 
naisia. Naisia on kaikista poliisimiehistä noin 
14 %. Miehistöviroissa toimivien naisten 
osuus on noin 18 %, muissa virkaryhmissä 
naisten osuus on pienempi. Tutkimuksissa 
naispuoliset poliisimiehet ovat kokeneet työ-
kykynsä hieman miespuolisia poliisimiehiä 
paremmaksi. Eroja sukupuolten välille syn-
tyy yleisestikin työmarkkinoilla esiintyvistä 
eroista esimerkiksi naisten lyhyemmästä työ-
urasta ja pienemmästä työpanoksesta muun 
muassa osa-aikatyön vuoksi. Pienten lasten 
hoito rajoittaa edelleenkin enemmän naisten 
kuin miesten työssäkäyntiä. Kyse on eroista, 
joihin ei voida suuresti vaikuttaa eroamisikää 
koskevilla säädöksillä. Esitys mahdollistaa 
eläketason nostamisen vielä työuran loppu-
puolella ja porrastetut karttumisprosentit 
hyödyttävät erityisesti niitä, joilla työura on 

jäänyt vajaaksi esimerkiksi opiskelun tai las-
tenhoidon vuoksi. Syntyneen vajeen voi kor-
vata jatkamalla työntekoa korotettujen kart-
tumien ikäalueella. Kun perheen ja työn yh-
teensovittamisesta aiheutuu usein eläkevajet-
ta naisille työuran alkupuolella, esityksen 
voidaan nähdä parantavan etenkin naisten 
mahdollisuuksia kohtuullisen eläketurvan 
saamiseen. Toisaalta naisten elinajanodote on 
pidempi kuin miehillä eli pitempään elävät 
nauttivat samoin perustein karttunutta eläket-
tä kauemmin. Naisten keskimääräinen eliniän 
odote noin 83 vuotta ja miehillä 77 vuotta. 
Kokonaisuutena arvioiden eläketurva parani-
si molemmilla sukupuolilla.  

 
4  Asian valmiste lu 

4.1 Valmisteluvaiheet ja -aineisto 

Poliisimiesten eroamisikää on käsitelty 
viimeisen 20 vuoden aikana useissa työryh-
missä.  

Poliisihallinnossa 1990-luvulla toimineen 
poliisin eroamisikätyöryhmän tehtävänä oli 
selvittää poliisin eroamisikää, erityisesti 
muuttuvan eläkelainsäädännön vaikutuksia 
poliisin erityisiin eroamisikäsäännöksiin. 
Työryhmän tuli tehdä esitys eroamisikäsään-
nöstön kehittämistarpeista. Työryhmä toteaa 
muistiossaan (sisäasiainministeriön poliisi-
osaston julkaisu 3/1993), ettei nykyistä 
eroamisikää vanhempia poliisimiehiä voida 
ilman riskitekijöitä pitää poliisitehtävissä. 
Myöskään hallinnon sisäisiä tehtäviä ei ole 
osoitettavissa heille. Työryhmä esitti 
eroamisikäsäännösten säilyttämistä ennal-
laan. Valtiovarainministeriön edustaja jätti 
työryhmän muistioon eriävän mielipiteensä.  

Sisäasiainministeriön poliisiosasto asetti 30 
päivänä kesäkuuta 2005 työryhmän selvittä-
mään poliisin virkojen kelpoisuusvaatimus-
ten uudistamista, poliisin johtamisjärjestel-
män kehittämistä ja alempaa eroamisikää 
koskevia muutostarpeita. Työryhmä esitti 
(poliisin ylijohdon julkaisusarja 4/2006) po-
liisin hallinnosta annetun asetuksen 24 §:n 2 
momentin kumoamista ja valtion yleisen 
eroamisiän soveltamista poliisipäällystöön. 
Poliisin miehistöä ja alipäällystöä koskevan 
60 vuoden eroamisikäsäännöksen kumoami-
selle ei poliisihallinnossa ollut työryhmän 
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näkemyksen mukaan edellytyksiä. Työryhmä 
esitti, että miehistö- ja alipäällystövirkojen 
työtehtäviä ja ikääntymisen vaikutuksia tutki-
taan erikseen, jotta selviää, ovatko tehtävät 
sen laatuisia, joihin valtion virkamieslain 
mukaisesti voidaan säätää yleistä 
eroamisikää alempi eroamisikä. Työryhmän 
näkemyksen mukaan oli selvitettävä erilaiset 
seurausvaikutukset, joita 60 vuoden 
eroamisikäsäännöksen kumoaminen aiheut-
taisi poliisihallinnon toimintaedellytyksille. 
Suomen Poliisijärjestöjen Liitto ry ja Poliisi-, 
ulosotto-, syyttäjä- ja maistraattilakimiesten 
edunvalvontajärjestö PUSH ry jättivät työ-
ryhmän loppuraporttiin eriävät mielipiteet. 
Työryhmän esittämää selvitystä ei käynnis-
tetty.  

Sisäasiainministeriön poliisiosasto asetti 1 
päivänä syyskuuta 2009 eräiden poliisimies-
virkojen eroamisikää koskevan lainsäädäntö-
hankkeen (SM067:00/2009). Hankkeen ta-
voitteena oli saattaa yleistä eroamisikää kos-
kevat säännökset lain tasolle nykyisen ase-
tustasoisen sääntelyn sijasta. Lisäksi tavoit-
teena oli tehdä ne muun muassa lainsäädän-
tömuutokset, jotka mahdollistaisivat palve-
luksessa jatkamisen eroamisiän saavuttami-
sen jälkeen. Valmistelun aikana kartoitettiin 
vaihtoehtoisia sääntelymahdollisuuksia pal-
veluksen jatkamiseksi eroamisiän jälkeen 
puolustusvoimien ja rajavartiolaitoksen 
eroamisikää koskevien säännösten mukaises-
ti. Vaihtoehdot olivat joko palveluksessa jat-
kamisen mahdollistaminen kaikkien poliisi-
miesvirkojen osalta tai palveluksessa jatka-
misen mahdollistamisen rajaaminen ainoas-
taan tiettyihin poliisimiesvirkoihin. Hank-
keen asettamispäätökseen ei sisältynyt itse 
eroamisikäsääntelyn tarpeellisuuden arvioin-
tia. Hanke valmisteli asiasta hallituksen esi-
tysluonnoksen, mutta totesi, että palveluksen 
jatkamisen mahdollistaminen kaikkien polii-
simiesvirkojen osalta edellyttää laajaa yh-
teiskunnallisten vaikutusten arviointia. Muun 
muassa taloudelliset vaikutukset sekä vaiku-
tukset poliisin toimintaan on selvitettävä. 
Toisaalta palveluksessa jatkamisen mahdolli-
suuden rajaaminen vain päällystöviroissa 
työskenteleviin poliisimiehiin on ongelmal-
lista yhdenvertaisuussyistä. Edellä mainituis-
ta syistä hankkeessa ei voitu edetä asettamis-
kirjeen mukaisessa aikataulussa siten, että 

hallituksen esitys olisi voitu antaa eduskun-
nalle kevätistuntokaudella 2010. Tämän 
vuoksi valmistelu keskeytettiin. 

Sisäasiainministeriön poliisiosasto asetti 19 
päivänä elokuuta 2010 poliisimiesvirkojen 
eroamisikää koskevan selvityshankkeen 
(SM038:00/2010). Hankkeen tehtävänä oli 
selvittää onko poliisihallinnossa perusteita 
säilyttää nykyinen eroamisikäsääntely, selvit-
tää järjestelmää koskevat henkilöstölliset, ta-
loudelliset ja muut mahdolliset vaikutukset 
eri vaihtoehtojen osalta sekä tehdä tarvittavat 
muutosehdotukset. Työryhmä esitti 10 päi-
vänä marraskuuta 2011 julkaistussa loppura-
portissa (sisäasiainministeriön julkaisu 
30/2011), että erityisistä eroamisi′istä luovu-
taan siirtymäajan jälkeen, 1 päivästä tammi-
kuuta 2020 lukien. Käytännössä tämä tarkoit-
taisi, että nykyiset eroamisikäsäännökset ei-
vät koskisi 1 päivänä tammikuuta 1960 tai 
sen jälkeen syntyneitä miehistöön ja alipääl-
lystöön kuuluvia, tällä hetkellä 50—51 -
vuotiaita poliisimiehiä. Vastaavasti päällys-
tön osalta 1 päivänä tammikuuta 1957 tai sen 
jälkeen syntyneiden osalta ei noudatettaisi 
nykyistä 63 vuoden eroamisikää. Tätä van-
hempiin poliisimiehiin sovellettaisiin siirty-
mäaikaa koskevien säännösten nojalla voi-
massaolevia säännöksiä poliisin eroamisiästä. 
Niillä miehistöön, alipäällystöön ja päällys-
töön kuuluvilla poliisimiehillä, joita erityinen 
eroamisikä siirtymäajalla koskee, olisi ilmoi-
tukseen perustuva oikeus jatkaa virkauraa 
yleiseen 68 vuoden eroamisikään asti. Työ-
ryhmän mukaan eroamisikäsäännöksistä luo-
puminen tukisi yhteiskunnallista pyrkimystä 
työurien pidentämiseen. Lisäksi se mahdol-
listaisi kaikissa poliisihallinnon henkilöstö-
ryhmissä tasapuolisesti pidempään palvele-
misen ja vaikuttaisi siten eläkkeen suuruu-
teen. Myös työkyvyttömyyseläkkeelle jäävi-
en eläke olisi muutoksen johdosta nykyistä 
korkeampi. Jos virkauraa voisi joustavasti 
jatkaa, olisi sillä vaikutusta myös poliisitoi-
minnan suunnitteluun. Työryhmä katsoi, että 
poliisihenkilöstön ikääntyessä ja palvellessa 
entistä pidempään tulee huomiota kiinnittää 
henkilöstön työturvallisuuteen ja edellytyk-
siin toimia erityisesti kenttätehtävissä. Lisäk-
si poliisikoulutettavien määrää tulee tarkas-
tella uudestaan. Suomen Poliisijärjestöjen 
Liitto ry ja Julkisten ja hyvinvointialojen liit-
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to JHL ry jättivät loppuraporttiin eriävät mie-
lipiteet.  

Hallituksen esitys on valmisteltu virkatyö-
nä sisäasiainministeriössä viimeisen asiaa kä-
sitelleen työryhmän selvityksen perusteella. 
Esityksestä on käyty yhteistoimintaneuvotte-
lut poliisin yhteistoimintaneuvottelukunnassa 
ja sisäasiainhallinnon yhteistoimintaelimessä.  

 
4.2 Lausunnot ja niiden huomioon otta-

minen 

Lakiehdotus ja siihen liittyvä vuoden 2011 
lopulla valmistunut työryhmän raportti lähe-
tettiin lausunnolle seuraaville tahoille: val-
tiovarainministeriön henkilöstöosasto, sosi-
aali- ja terveysministeriön vakuutusosasto, 
oikeusministeriö, sisäasiainministeriön pelas-
tusosasto, Poliisihallitus, Keva, Hätäkeskus-
laitos, Hallinnon tietotekniikkakeskus HAL-

TIK, Siviilikriisinhallintakeskus, Suomen 
Poliisijärjestöjen Liitto ry, Palkansaajajärjes-
tö Pardia ry, Julkisten ja hyvinvointialojen 
liitto JHL ry, Julkisalan koulutettujen neuvot-
telujärjestö JUKO ry, Poliisi-, ulosotto-, syyt-
täjä- ja maistraattilakimiesten edunvalvonta-
järjestö PUSH ry, Poliisihallinnon Päälliköt 
ja Asiantuntijat POLPA ry, Suomen nimis-
miesyhdistys ry sekä Poliisilakimiehet ry. Li-
säksi lainsäädäntöhankkeen aikana saatiin 
palautetta sisäasiainministeriön internet-
sivujen kautta.  

Pääasiallisesti lausunnonantajilla ei ollut 
huomautettavaa esitysluonnokseen. Järjes-
töistä Suomen Poliisijärjestöjen Liitto ry ja 
Palkansaajajärjestö Pardia ry vastustivat esi-
tystä lausunnoissaan. Lausuntojen perusteella 
esitykseen tehtiin tarkennuksia. Lausunnoista 
on laadittu yhteenveto. 

 
 
 

YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

 
1  Lakiehdotusten perustelut   

1.1 Laki poliisin hallinnosta  

15 §. Poliisin virat. Tarkoituksena on, että 
1 päivänä tammikuuta 1960 ja sen jälkeen 
syntyneillä poliisimiehillä ei olisi enää erityi-
siä eroamisikiä, vaan heihin sovellettaisiin 
valtion virkamiehiä koskevia yleisiä sään-
nöksiä. Pykälän 2 momenttiin esitetään otet-
tavaksi maininta siitä, että poliisimiesten 
eroamisikä on 68 vuotta. Virkamiesten ylei-
nen eroamisikä on tällä hetkellä 68 vuotta, 
joten poliisimiehiä koskeva säännös olisi sa-
mansisältöinen kuin voimassa oleva valtion 
virkamieslain säännös. Eläketurvaan ja 
eroamisikään vuosien kuluessa tehtyjen muu-
tosten ja niihin liittyvien suojausten vuoksi 
maininta 68 vuoden eroamisiästä otettaisiin 
poliisin hallinnosta annettuun lakiin.   

 
1.2 Laki hätäkeskustoiminnasta  

30 §. Henkilöstöä koskevat siirtymäsään-
nökset. Hätäkeskuslaitoksen palveluksessa 
oleviin poliisimiehiin sovelletaan poliisi-
miesten eroamisikää koskevia säännöksiä. 

Säännökset sisältyivät aikaisemmin voimassa 
olleen hätäkeskuslain 15 ja 16 §:iin.  

Vuoden 2011 alusta voimaan tulleen hätä-
keskustoiminnasta annetun lain henkilöstöä 
koskevan siirtymäsäännöksen mukaan ai-
emman lain eroamisikää koskevia säännöksiä 
sovelletaan edelleen lain voimaantullessa Hä-
täkeskuslaitoksen palveluksessa oleviin po-
liisimiehiin. Lain 30 §:stä ehdotetaan poistet-
tavaksi viittaus hätäkeskuslain 16 §:ään, joka 
viittaa poliisin hallintoasetuksessa säädettyi-
hin eroamisikiin.  

 
1.3 Valtion virkamieslaki  

35 §. Valtion virkamieslain 35 §:n 2 mo-
mentin mukaan asetuksella voidaan säätää, 
että virassa, jonka laatu sitä vaatii, 
eroamisikä on yleistä eroamisikää alempi. 
Momentti ehdotetaan kumottavaksi, koska 
asiasta tulee säätää lain tasolla.   

 
2  Tarkemmat säännöt  ja  määräyk-

set  

Koska ei ole täysin selvää, kumoutuuko 
poliisimiesten asetustasoinen 
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eroamisikäsääntely ehdotetuin lainmuutok-
sin, kumottaisiin poliisin hallinnosta annetun 
asetuksen 24 ja 34 §. 

 
3  Voimaantulo   

Yleistä 
 

Ottaen huomioon muun muassa poliisihal-
linnon eroamisikää koskevan säädöstason ja 
korkeimman hallinto-oikeuden antaman rat-
kaisun, lakimuutokset ehdotetaan tuleviksi 
voimaan mahdollisimman pian, jo vuoden 
2013 alusta lukien.  

Esitetyt muutokset tulisivat voimaan täy-
simääräisesti vuoden 1960 jälkeen syntyneil-
lä henkilöillä. Sitä ennen syntyneet voisivat 
valita eläkkeelle jäämisen ajankohtansa ny-
kysäännösten mukaisissa 60 vuoden tai 63 
vuoden iässä tai jatkaa työskentelyä aina 68 
ikävuoteen asti.  

Eläkejärjestelmään liittyviä muutoksia on 
toteutettu usein siirtymäsäännöksillä ja asteit-
tain. Näin pyritään pehmentämään muutosten 
vaikutuksia erityisesti lähitulevaisuudessa 
eläkeiän saavuttaville henkilöille. Tätä voi-
daan perustuslakilakivaliokunnan mukaan pi-
tää osoituksena suojata valtiosääntöoikeudel-
lisesti merkittävällä tavalla tällaisien ikäryh-
mien oikeutettuja odotuksia, joita vähän ai-
kaa ennen eläketapahtumaa toteutettavat elä-
kejärjestelmien ennakoimattomat muutokset 
voisivat muutoin horjuttaa.  

 
Siirtymäsäännökset  
 
Eläkejärjestelmään tehtyjen muutosten siir-

tymäsäännökset on toteutettu syntymävuo-
teen perustuvilla suojauksilla riippumatta sii-
tä, että suojausten piirissä on ollut eri eläke-
iän piirissä olevia henkilöitä. Syntymävuo-
teen 1960 sidotulla ratkaisulla turvattaisiin 
eläkejärjestelmän mukainen niin sanottu tu-
levan ajan pääteikä sekä vanhat lisäturvan 
mukaiset suojaukset eläkkeisiin.  

Valtion eläkelain 8 §:n 1 momentin mu-
kaan työntekijällä on oikeus jäädä vanhuus-
eläkkeelle 63—68 vuoden iän täyttämistä 
seuraavan kalenterikuukauden alusta. Työn-
tekijällä on oikeus jäädä vanhuuseläkkeelle 
jo mainittua aikaisemmin, jos hän on saavut-
tanut eroamisikänsä. Voimassaolevan polii-

sin hallinnosta annetun asetuksen 24 §:n 1 
momentin mukaan alipäällystöön ja miehis-
töön kuuluva poliisimies on velvollinen 
eroamaan täyttäessään 60 vuotta. Edellä mai-
nitun valtion eläkelain säännöksen perusteel-
la tätä ikää pidetään myös hänen vanhuus-
eläkkeeseen oikeuttavan eläkeikänään. Valti-
on eläkelain 2 §:n 1 momentin 9 kohdan mu-
kaan eroamisikää pidetään myös työkyvyt-
tömyyseläkkeessä eläkkeeseen oikeuttavan 
ajan pääteikänä. Asetuksen 24 §:n 1 momen-
tin kumoaminen merkitsee käytännössä ali-
päällystöön ja miehistöön kuuluvan poliisi-
miehen vanhuuseläkkeelle siirtymisen alaikä-
rajan nostamista 60 ikävuodesta 63 ikävuo-
teen. Jotta henkilöille turvataan riittävän pit-
kä siirtymäaika, esitetään, että ennen vuotta 
1960 syntyneet poliisimiehet voisivat niin 
halutessaan edelleen jäädä vanhuuseläkkeelle 
60 vuotta täytettyään. Voimaantulosäännök-
sen 2 momentissa esitetään säädettäväksi, et-
tä heihin sovellettaisiin edelleen erityistä 60 
vuoden eroamisikää. Tätä ikää pidettäisiin 
myös eläkeaikana huomioon otettavan niin 
sanotun tulevan ajan pääteikänä. Säännöksel-
lä ei rajoiteta työntekijöiden oikeutta jatkaa 
palveluaan 60 vuotta täytettyään. Sen tarkoi-
tuksena on ainoastaan taata oikeus jäädä 
vanhuuseläkkeelle. Myös siirtymäsäännök-
sen piiriin kuuluvat voivat valita vanhuus-
eläkkeelle jäämisajankohtansa joustavasti 60 
ja 68 ikävuoden välillä. Vanhuuseläkkeelle 
siirtymisen edellytyksenä on aina palveluk-
sen päättäminen. 

Aiemmin voimassa olleen valtion eläkelain 
(280/1966) 4 §:n 2 momentin mukaan ase-
tuksella voitiin säätää, että tietyissä viroissa 
oli yleistä eläkeikää alempi vanhuuseläkeikä. 
Valtion eläkeasetuksen (611/1966) 5 §:ssä oli 
lueteltu ne ammattinimikkeet, joilla oli sil-
loista yleistä eläkeikää 63 vuotta alempi elä-
keikä. Asetuksen mukaan poliisissa palvele-
vana rikosylikonstaapelina, ylikonstaapelina, 
ylietsivänä, etsivänä, vanhempana rikoskons-
taapelina tai vanhempana ja nuorempana 
konstaapelina toimivan eläkeikä oli 58 vuot-
ta. Alemmat ammattikohtaiset eläkeiät on 
kumottu, mutta ammatillisen eläkeiän valin-
nan tehneillä on edelleen oikeus jäädä 58-
vuotiaana vanhuuseläkkeelle. Nyt esitetyillä 
muutoksilla ei ole vaikutusta heidän oikeu-
teensa jäädä vanhuuseläkkeelle 58 vuotta 
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täytettyään. Myös näillä henkilöillä on oikeus 
jatkaa palvelustaan aina 68 ikävuoteen saak-
ka. Sekä 60 vuoden eroamisikää että valittua 
58 vuoden ammatillista eläkeikää pidetään 
poliisimiehen vanhuuseläkeikänä ja niihin as-
ti palvelleilla on oikeus myös mahdolliseen 
lisäturvan mukaiseen eläkkeeseen. 

Voimassa olevan asetuksen 24 §:n 2 mo-
mentin mukaan keskusrikospoliisin, suojelu-
poliisin, liikkuvan poliisin tai Poliisiammat-
tikorkeakoulun päällystöön kuuluva poliisi-
mies sekä paikallispoliisin päällystöön kuu-
luva poliisimies, keskusrikospoliisin, suoje-
lupoliisin ja liikkuvan poliisin päällikköä, 
nimismiestä, poliisipäällikköä ja apulaispolii-
sipäällikköä lukuun ottamatta, on velvollinen 
eroamaan virastaan täyttäessään 63 vuotta. 
Lisäksi asetuksen siirtymäsäännöksenä sää-
detyn 34 §:n mukaan virkamiehellä, joka on 
marraskuun 30 päivänä 1996 poliisimestarin 
tai apulaispoliisimestarin virassa, eroamisikä 
on 63 vuotta. Valtion eläkelain mukaan van-
huuseläkkeelle voi siirtyä 63 vuotta täytetty-
ään, joten päällystöön kuuluvien poliisimies-
ten vanhuuseläkkeelle siirtymisen alaikärajaa 
ei sellaisenaan tarvitse suojata.  Eläketurvaan 
vuosien kuluessa tehtyjen muutosten ja niihin 
liittyvien suojausten vuoksi oikeudesta jäädä 
vanhuuseläkkeelle 63 vuotta täytettyään on 
kuitenkin syytä säätää erikseen myös tämän 
ryhmän osalta.  

Valtion eläkelakiin toteutettiin vuoden 
1995 alusta voimaan tulleella muutoksella 
(1528/1993) eläkeikää ja eläkkeen karttumis-
ta koskeva uudistus. Uudistuksella luovuttiin 
jaosta lisäeläketurvan ja peruseläketurvan 
mukaiseen eläkkeeseen ja siirryttiin yksityi-
sellä sektorilla voimassa olevaan eläketur-
vaan siirtymäajan aikana. Tämä tarkoitti sekä 
eläkeiän että eläkkeen karttumasäännösten 
muutosta. Valtion yleinen eläkeikä muutet-
tiin portaittaiseksi 63 vuodesta 65 vuoteen. 
Eläkeikä oli 63 vuotta, jos valtion palvelusta 
ennen vuotta 1994 oli yhteensä vähintään 30 
vuotta. Jos palvelua oli vähemmän kuin 30 
vuotta, eläkeikä nousi neljän kuukauden jak-
soissa aina kutakin viittä palvelusvuotta koh-
den. Esimerkiksi, jos valtion palvelusta en-
nen vuotta 1995 oli 20 vuotta, eläkeikä oli 63 
vuotta 8 kuukautta. Jos palvelua oli vähem-
män kuin viisi vuotta, eläkeikä oli 65 vuotta. 
Tämä porrastus koski vain ennen vuotta 1960 

syntyneitä. Sen jälkeen syntyneiden eläkeikä 
nousi suoraan 65 vuoteen palvelusajoista 
riippumatta.  

Eläkkeen karttuma muuttui 2,2 prosentista 
vuodessa 1,5 prosentiksi. Aikaisemmin kart-
tunut 2,2 prosentin lisäeläketurva suojattiin 
kuitenkin niin, että jos henkilö jatkaa valtion 
palveluksessa edellä kuvatun mukaisesti 
määräytyvään vanhuuseläkeikäänsä saakka 
tai tulee palvelussuhteen jatkuessa työkyvyt-
tömäksi, eläke lasketaan vuoden 1994 lop-
puun saakka 2,2 prosentin vuosikarttumalla. 
Vuoden 2005 alusta voimaan tulleella lain-
muutoksella (679/2004) myös valtion eläke-
järjestelmästä poistettiin vanhuuseläkeikä ja 
siirryttiin joustavaan eläkkeelle siirtymiseen. 
Vanhuuseläkkeelle on oikeus jäädä 63—68 
vuoden iässä. Myös työntekijällä, jolle on 
määrätty edellä kuvattu henkilökohtainen 
eläkeikä, on oikeus jäädä vanhuuseläkkeelle 
63 vuoden iässä niin halutessaan. Tällöin hä-
nen eläkekarttumansa ajalta ennen vuotta 
1995 muuttuu 2,2 prosentin vuosikarttumasta 
noin 1,8 prosentin vuosikarttumaan.  

Jotta myös poliisipäällystöön kuuluvat säi-
lyttäisivät oikeuden jäädä vanhuuseläkkeelle 
63 vuoden iän täytettyään menettämättä oi-
keuttaan edellä mainittuun lisäturvaan, esite-
tään säädettäväksi, että heidän eroamisikä-
nään pidettäisiin edelleen 63 vuotta. Tämä-
kään säännös ei tarkoita sitä, että palvelus tu-
lisi päättää 63 vuoden iässä vaan ainoastaan 
oikeutta jäädä mahdollisen lisäturvan mukai-
selle eläkkeelle 63-vuotiaana. Myös näillä 
henkilöillä on niin halutessaan oikeus jatkaa 
palvelustaan 68 ikävuoteen saakka. Voimas-
saolevan asetuksen pykälän sanamuodosta 
ehdotetaan poistettavaksi maininta nimis-
miehestä, koska nimismiehen nimike ei ole 
ollut käytössä enää 1 päivänä tammikuuta 
2009 voimaantulleen paikallispoliisin raken-
neuudistuksen jälkeen. 

Selvyyden vuoksi säädettäisiin myös siitä, 
että 2 ja 3 momentissa siirtymäajalla nouda-
tettavia säännöksiä sovellettaisiin myös polii-
siasetuksen 1 §:n 3 momentissa mainittuihin 
Hätäkeskuslaitoksen ja Hallinnon tietotek-
niikkakeskuksen poliisimiehiin. Siviilihenki-
löstön osallistumisesta kriisinhallintaan anne-
tun lain perusteella poliisitehtäviin nimitet-
tyihin poliisimiehiin ei ole tarvetta soveltaa 
säännöstä heitä koskevien erityisäännösten 
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vuoksi. Poliisiasetuksen 1 §:n 3 momentissa 
mainitut sisäasiainministeriön poliisiosaston 
poliisijohtaja, poliisiylitarkastaja ja poliisi-
tarkastaja jäävät jo nykyisin päällystöön kuu-
luvan eroamisikäsääntelyn soveltamisalan 
ulkopuolelle.  

Valtion eläkelain 8 §:n 1 momentissa sää-
detään oikeudesta vanhuuseläkkeeseen, mut-
ta ei velvollisuudesta erota valtion palveluk-
sesta. Selvyyden vuoksi säädettäisiin, että 
poliisimiehet, joilla on 2 ja 3 momentissa 
tarkoitettu eroamisikä, eivät olisi velvollisia 
eroamaan eroamisiässään, vaan voisivat jat-
kaa palvelustaan 68 ikävuoteen asti.  

Ennen lain voimaantuloa voitaisiin ryhtyä 
täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.  

 
4  Suhde perustus laki in  ja  säätä-

misjärjestys   

Perustuslain 6 §:n 1 momentin mukaan ih-
miset ovat yhdenvertaisia lain edessä. Pykä-
län 2 momentin mukaan ketään ei saa ilman 
hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan 
muun muassa iän perusteella. Yhdenvertai-
suuslain ja EU:n lainsäädännön säädöksiä on 
kuvattu esityksen luvussa 1.2. Eduskunnan 
perustuslakivaliokunta on eläkelainsäädän-
nön muuttamisesta annetun hallituksen esi-
tyksen (HE 242/2002 vp) johdosta antamas-
saan lausunnossa todennut, että eläkkeiden 
määräytyminen eri tavoin eri-ikäisille henki-
löille on perustuslain 6 §:n kannalta ongel-
matonta, jos erottelut eivät ole mielivaltaisia 
eivätkä erot eläketurvassa muodostu kohtuut-
tomiksi. Ikärajojen asettaminen on eläkejär-
jestelmässä sinänsä luontevaa asian luonteen 
vuoksi. Esityksessä sääntelyn tavoitteet liit-
tyvät eläkejärjestelmän rahoituksen varmis-
tamiseen ja yhdenvertaisuuden takaamiseen 
sekä siihen, että työssäoloajan jatkaminen 
olisi houkuttelevaa. Valiokunnan käsityksen 
mukaan esityksestä ei tällaiset seikat huomi-
oon ottaen ole huomauttamista perustuslain 
6 §:n näkökulmasta. Edelleen valiokunnan 
mukaan pakollisen eroamisiän säätäminen ei 
ole mahdollista kuin tätä tarkoittavin nimen-
omaisin säännöksin, jotka täyttävät perusoi-
keuksien yleiset rajoitusedellytykset (PeVL 
60/2002 vp). 

Perustuslain 15 §:n mukaan jokaisen omai-
suus on turvattu. Perustuslakivaliokunta on 

todennut eläkkeiden omaisuudensuojasta 
muun muassa (PeVL 60/2002), että eläkkei-
den omaisuudensuoja pohjautuu valiokunnan 
käytännön mukaan (PeVL 9/1999 vp) ajatuk-
seen, että tietty ansiosidonnainen etuus, en-
nen kaikkea oikeus työeläkkeeseen, ansaitaan 
palvelussuhteen kestäessä. Tällä tavoin an-
saittavaa mutta vasta myöhemmin maksetta-
vaa etuutta pidetään työsuorituksen vastik-
keen osana. Oikeutta kansaneläkkeeseen ei 
sen sijaan kansaneläkkeen rahoitustavasta 
huolimatta ole pidetty omaisuudensuojan pii-
riin kuuluvana. Valiokunnan mukaan (PeVL 
13/1995 vp) "eläkeoikeuksien perustuslain-
suojassa on ollut kysymys nimenomaan an-
saituksi katsotun konkreettisen edun, ei sen 
sijaan esimerkiksi tietyn voimassa olevan 
eläkejärjestelmän suojaamisesta. Valtiosään-
nön mukaisena lähtökohtana on siten pidetty 
sitä, että tavallisella lailla voidaan säätää elä-
kejärjestelmän sisällöstä myös palvelussuh-
teessa oleviin vaikuttavasti. Tavallisella lailla 
järjestettäviin, jollei jostakin erityisestä syys-
tä muuta johdu, ovat kuuluneet muun muassa 
säännökset eläkeiästä, eläkkeen kertymisestä 
ja eläkkeiden tavoitetasosta. Tarkoitetunlai-
sen erityisen syyn on katsottu voivan muo-
dostua lähinnä siitä, että eläkejärjestelyn 
muutokset toteutetaan tavalla, joka joiltain 
osin saisi aikaan ansaittuina pidettävien elä-
ke-etujen kohtuuttoman heikennyksen. Elä-
kejärjestelmän muutoksia toteutetaan esityk-
sen mukaan monin osin asteittain. Näin pyri-
tään pehmentämään muutosten vaikutuksia 
erityisesti lähitulevaisuudessa eläkeiän saa-
vuttaville henkilöille. Tätä voidaan pitää 
osoituksena suojata valtiosääntöoikeudelli-
sesti merkittävällä tavalla tällaisien ikäryh-
mien oikeutettuja odotuksia, joita vähän ai-
kaa ennen eläketapahtumaa toteutettavat elä-
kejärjestelmien ennakoimattomat muutokset 
voisivat muutoin horjuttaa.” Oikeusturvasyis-
tä on katsottu asianmukaiseksi, että esimer-
kiksi siirtymäajaksi toteutetaan sellaiset 
säännökset, joita ennakollisesti pehmentävät 
muutosten vaikutuksia.  

Perustuslain 19 §:n 2 momentin mukaan 
lailla taataan jokaiselle oikeus perustoimeen-
tulon turvaan muun muassa työttömyyden, 
työkyvyttömyyden ja vanhuuden aikana. Pe-
rustuslaki asettaa lainsäätäjälle velvoitteen 
taata jokaiselle perustoimeentulon turvaa tar-
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vitsevalle subjektiivinen oikeus tällaiseen 
julkisen vallan järjestämään turvaan (PeVM 
25/1994 vp). Perustoimeentuloa turvaavien 
järjestelmien tulee olla sillä tavoin kattavia, 
että ei synny väliinputoajaryhmiä (PeVL 
60/2002 vp).  

Perustuslain 80 §:n mukaan lailla on sää-
dettävä yksiön oikeuksien ja velvollisuuksien 
perusteista sekä asioista, jotka perustuslain 
mukaan muuten kuuluvat lain alaan. Edus-
kunnan perustuslakivaliokunta on todennut 
(PeVL 3/2000 vp, PeVL 1/2005 vp, PeVL 
41/2005 vp, PeVL 51/2006 vp ja PeVL 
9/2009 vp), että virkamiesten oikeusaseman 
perusteet, mukaan lukien eroamisikä, kuulu-
vat perustuslain 80 §:n soveltamisalan piiriin 
eli niistä on säädettävä laintasoisella säädök-
sellä. Perustuslakivaliokunta on myös aikai-
semmin katsonut, että pakollisen eroamisiän 
säätäminen työntekijälle on mahdollista vain 
perusoikeuksien yleiset rajoitusedellytykset 
täyttävällä lailla (PeVL 60/2002 vp).  

Puolustusvoimista annettua lakia koskevas-
sa hallituksen esityksessä (HE 264/2006 vp) 
puolustusvoimien virkojen kohdalla sovellet-
tavia alempia eroamisikiä perusteltiin sillä, 
että sotilaseläkejärjestelmän ja siihen liittyvi-
en eroamisikärajojen avulla hallitaan soti-
lashenkilöstön ikärakennetta sodan ajan teh-
täviä ajatellen sekä tuetaan sotilaskoulutetun 
reservin muodostumista. Eroamisiästä ei eh-
dotettu säädettäväksi laissa, vaan asetustasoi-
sella säädöksellä, jonka mukaan eroamisikä 
vaihteli 45 ja 63 vuoden välillä. Lausunnos-

saan perustuslakivaliokunta totesi, että perus-
tuslain 80 §:n 1 momentin säännös lain alasta 
kattaa perustuslakiesityksen nimenomaisen 
perustelumaininnan ja valiokunnan lausunto-
käytännön mukaan myös virkamiesten oike-
usaseman perusteet ja että virkamiehen 
eroamisikä kuuluu kiistatta näihin perustei-
siin. Aikaisemmin asetuksella säädetyt, yleis-
tä eroamisikää alemmat eroamisiät olivat 
puolustusvoimien tehtävien hoitamiseen liit-
tyvien erityisten vaatimusten vuoksi valio-
kunnan mielestä sinänsä perusteltuja, mutta 
eroamisiän sääntelyä ei perustuslaista johtu-
vista syistä voitu enää jättää asetuksen tasol-
le, vaan asiasta tuli säätää lailla (PeVL 
51/2006 vp). 

Myös rajavartiolaitoksen sotilasvirkojen 
eroamisikäsäännöksiä käsitellessään perus-
tuslakivaliokunta totesi, että eroamisiästä tuli 
säätää lailla, mutta sisällöllisesti valiokunnal-
la ei ollut huomautettavaa aikaisemmasta, 
asetukseen perustuvasta sääntelystä, jonka 
mukaan eroamisikä vaihteli pääsääntöisesti 
50 ja 63 vuoden välillä (PeVL 9/2009 vp). 

Esityksessä ehdotetun sääntelyn voidaan 
katsoa olevan linjassa perustuslakivaliokun-
nan käytännön kanssa. Hallituksen käsityk-
sen mukaan lakiehdotukset voidaan käsitellä 
tavallisessa lainsäätämisjärjestyksessä.  

Edellä esitetyn perusteella annetaan edus-
kunnan hyväksyttäviksi seuraavat lakiehdo-
tukset:  
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Lakiehdotukset 

1. 

Laki 

poliisin hallinnosta annetun lain 15 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
lisätään poliisin hallinnosta annetun lain (110/1992) 15 §:ään, sellaisena kuin se on laissa 

497/2009, uusi 2 momentti seuraavasti: 
 

15 § 

Poliisin virat 

— — — — — — — — — — — — — —  
Poliisimiehen eroamisikä on 68 vuotta.  

——— 
Tämä laki tulee voimaan         päivänä           

kuuta 20  . 
Sen estämättä, mitä 15 §:n 2 momentissa 

säädetään, on ennen vuotta 1960 syntyneen 
alipäällystöön ja miehistöön kuuluvan polii-
simiehen eroamisikä 60 vuotta. 

Sen estämättä, mitä 15 §:n 2 momentissa 
säädetään, ennen vuotta 1960 syntyneen kes-
kusrikospoliisin, suojelupoliisin, liikkuvan 
poliisin tai Poliisiammattikorkeakoulun pääl-
lystöön kuuluvan poliisimiehen sekä paikal-

lispoliisin päällystöön kuuluvan poliisimie-
hen eroamisikä on, lukuun ottamatta keskus-
rikospoliisin, suojelupoliisin ja liikkuvan po-
liisin päällikköä, poliisipäällikköä ja apulais-
poliisipäällikköä, 63 vuotta. Poliisimiehen 63 
vuoden eroamisikää sovelletaan myös virka-
mieheen, joka oli 30 päivänä marraskuuta 
1996 poliisimestarin tai apulaispoliisimesta-
rin virassa. 

Mitä 2 ja 3 momentissa säädetään, koskee 
myös Hätäkeskuslaitoksen ja Hallinnon tieto-
tekniikkakeskuksen poliisimiehiä. 

Edellä 2 ja 3 momentissa tarkoitettu polii-
simies ei ole velvollinen eroamaan mainituis-
sa momenteissa säädetyssä eroamisiässään. 

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan 
ryhtyä täytäntöönpanon edellyttämiin toi-
miin.  

————— 
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2. 

Laki 

hätäkeskustoiminnasta annetun lain 30 §:n muuttamisesta  

Eduskunnan päätöksen mukaisesti: 
muutetaan hätäkeskustoiminnasta annetun lain (692/2010) 30 §:n 1 momentti seuraavasti:  
 

30 §  

Henkilöstöä koskevat siirtymäsäännökset 

Hätäkeskuslain 15 §:ää ja 20 §:n 2 mo-
menttia sovelletaan edelleen tämän lain voi-

maan tullessa Hätäkeskuslaitoksen palveluk-
sessa oleviin poliisimiehiin.  
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Tämä laki tulee voimaan         päivänä           

kuuta 20  . 
————— 
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3. 

 

Laki 

valtion virkamieslain 35 §:n 2 momentin kumoamisesta  

Eduskunnan päätöksen mukaisesti: 
 

1 § 
Tällä lailla kumotaan valtion virkamieslain 

(750/1994) 35 §:n 2 momentti. 
  

2 §  
Tämä laki tulee voimaan         päivänä      

kuuta 20  . 
 

————— 
 

Helsingissä 14 päivänä kesäkuuta 2012 

 
 

Pääministeri 

JYRKI KATAINEN 

 
 

Sisäasiainministeri Päivi Räsänen 
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Liite 
Rinnakkaisteksti 

2. 

Laki 

hätäkeskustoiminnasta annetun lain 30 §:n muuttamisesta  

Eduskunnan päätöksen mukaisesti: 
muutetaan hätäkeskustoiminnasta annetun lain (692/2010) 30 §:n 1 momentti seuraavasti:  
 

 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

30 §  

Henkilöstöä koskevat siirtymäsäännökset 

Hätäkeskuslain 15 ja 16 §:ää sekä 20 §:n 2 
momenttia sovelletaan edelleen tämän lain 
voimaan tullessa Hätäkeskuslaitoksen palve-
luksessa oleviin poliisimiehiin. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

30 §  

Henkilöstöä koskevat siirtymäsäännökset 

Hätäkeskuslain 15 §:ää ja 20 §:n 2 mo-
menttia sovelletaan edelleen tämän lain voi-
maan tullessa Hätäkeskuslaitoksen palveluk-
sessa oleviin poliisimiehiin.  
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Tämä laki tulee voimaan         päivänä  

kuuta 20  . 
——— 
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