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Jakelun mukaan

Päätös: Poliisimiesten palvelusarvot siviilikriisinhallinta- ja rauhanturvatehtävissä

Poliisihallitus päättää, että siviilikriisinhallinta- ja rauhanturvatehtäviin ha-
keutuvat poliisimiehet voivat jo tehtäviin hakeutumisvaiheessa käyttää ha-
kemuksissaan kotimaan vakituisen virkansa mukaisen palvelusarvonsa 
yläpuolella olevaa seuraavaa palvelusarvoa. Palvelusarvo ja virka-asemaa 
osoittavat merkit määräytyvät sisäministeriön asetuksen poliisin virkapu-
vusta (1106/2013) mukaan. Palvelusarvo otetaan käyttöön tehtäviin lähdet-
täessä. Englanninkielisten käännösten osalta noudatetaan Poliisihallituk-
sen päätöstä Poliisihallinnon virkanimikkeiden sekä Poliisihallituksen orga-
nisaationimien ruotsin- ja englanninkielisten käännösten vahvistaminen
(POL-2015-32). 

Kansainvälisissä siviilikriisinhallinnan poliisitehtävissä käytetään pääasias-
sa kansallista virkapukua, jossa on virka-asemaa osoittavat merkit. Poliisi-
hallituksen määräyksessä poliisin virkapuvusta (2020/2013/4461) todetaan, 
että kansainvälinen järjestö (operaatio) antaa suositukset ja ohjeet poliisi-
miehen perusvaatetuksesta erikseen kunkin kohdemaan paikalliset olosuh-
teet huomioon ottaen. Tehtävässä käytettävä virkapuku siihen liittyvine 
tunnuksineen ja merkkeineen voivat tällöin poiketa poliisin kansallisesta 
virkapuvusta. Sekä kriisihallintatehtävissä että kansainvälisissä poliisitehtä-
vissä tulee noudattaa soveltuvin osin sitä, mitä virkapuvun käytöstä tässä 
määräyksessä tai muutoin on säädetty.

Siviilikriisinhallintaoperaatioon tai rauhanturvaoperaatioon lähtevä poliisi-
mies on jo 1990 -luvulta alkaen voinut saada kansainvälisen operaation 
ajaksi vakituisen poliisivirkansa mukaisen palvelusarvon korotuksena ns. 
+1 palvelusarvon. Myös virka-asemaa osoittavat merkit ovat määräytyneet 
tämän perusteella. palvelusarvon korotus on perusteltavissa tehtävien vaa-
tivuudella kansainvälisessä ympäristössä, jossa virkahierarkialla on suuri 
merkitys. Myös suomalaisen poliisin koulutus ja osaaminen antavat tähän 
mahdollisuuden.

Suomi lähettää siviilikriisinhallintaan poliisimiehiä, jotka ovat julkisoikeudel-
lisessa palvelusuhteessa valtioon, jota voivat edustaa Pelastusopisto, si-
säministeriö tai ulkoministeriö. Suomalainen poliisimies voi lähteä myös 
esimerkiksi YK:n maksamaan tehtävään Suomen valtion ylläpitämän tehtä-
viinhakeutumistoiminnon kautta. Poliisimies on tämän kansainvälisen teh-
tävänsä ajan virkavapaalla. Ollessaan siviilihenkilöstön osallistumisesta 
kriisinhallintaan annetun lain (1287/2004) perusteella poliisitehtäviin nimi-
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tetty, poliisimies on poliisiasetuksen (valtioneuvoston asetus poliisista 
1080/2013) mukaan edelleen poliisimies myös virkavapautensa aikana.

Poliisihallitus päättää erikseen korotuksista poliisin ylimpien virkojen osalta. 
Näitä virkoja ovat poliisiylijohtaja, poliisijohtaja, poliisiylitarkastaja, valta-
kunnallisen yksikön päällikkö ja poliisipäällikkö. Poliisihallitus päättää koro-
tuksista erikseen myös sellaisten virkanimikkeiden osalta, joissa ei ole vir-
kapukuasetuksen mukaisia virka-arvoja osoittavia merkkejä kuten rikosyli-
tarkastaja ja rikostarkastaja. 
     
Esimerkkinä korotuksista ovat seuraavat palvelusarvot. Rikos -alkuinen vir-
kanimike voi myös olla käytössä, jos hakeutujan kotimaan tehtävänimike 
on rikos -alkuinen.

Vakituinen virka Korotettu palvelusarvo

Apulaispoliisipäällikkö Police Chief
Poliisitarkastaja Deputy Assistant Police Commissioner
Ylikomisario Chief Superintendent
Komisario Superintendent
Ylikonstaapeli Chief Inspector
Vanhempi konstaapeli Sergeant
  

Poliisiylijohtaja Seppo Kolehmainen

Poliisiylitarkastaja Jorma Laitinen

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu Aspo-asianhallintajärjestelmässä. Po-
liisihallitus 01.06.2016 klo 10.34. Allekirjoituksen oikeellisuuden voi toden-
taa kirjaamosta.

Jakelu Poliisihallituksen yksiköt
Poliisin valtakunnalliset yksiköt (KRP ja Polamk)
Poliisilaitokset
Sisäministeriön poliisiosasto
Sisäministeriön kansainvälinen yksikkö
Kriisinhallintakeskus

Tiedoksi

Poliisihallituksen yksiköt
Poliisin valtakunnalliset yksiköt (KRP ja Polamk)
Poliisilaitokset
Sisäministeriön poliisiosasto
Sisäministeriön kansainvälinen yksikkö
Kriisinhallintakeskus

Poliisijohtaja Tomi Vuori
Poliisihallituksen henkilöstöpäällikkö Satu Koivu
Poliisitarkastaja Mikko Eränen
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