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Voimassaoloaika

1.7.2020 – 30.6.2025
Säädösperuste

Laki poliisin hallinnosta (110/1992) 4 §
Muuttaa/Kumoaa

Kohderyhmät

Poliisi

Poliisin eettinen vala
1. Poliisin eettisen valan tarkoitus
Poliisin eettisen valan (jatkossa myös vala) tarkoituksena on saada poliisin
ammattikunta tiedostamaan ja sisäistämään ne arvot ja toimintatavat, joita
poliisilta Suomessa odotetaan.
Valan antavat lähinnä hiljattain poliisi (amk) -tutkinnon suorittaneet. Valan
teksti kuvaa sekä valanantajille että yhteiskunnalle hyvän poliisimiehen
ominaisuuksia.
Poliisin eettinen vala ei ole juridisesti sitova. Sillä halutaan korostaa poliisivirassa toimimisen vastuullisuutta.
2. Kohderyhmä
Valan antavat kaikki poliisi (amk) -tutkinnon suorittaneet. Poliisiammattikorkeakoulu vastaa siitä, että jokainen tutkinnon suorittanut kutsutaan valatilaisuuteen kolmen vuoden kuluessa valmistumisesta. Poliisiammattikorkeakoulu voi kutsua valatilaisuuteen myös ne tutkinnon suorittaneet, jotka eivät
ole valan antamisen ajankohtana virkasuhteessa.
Poliisiammattikorkeakoulun järjestämien valatilaisuuksien järjestelyistä
määrätään alla kohdissa 3 ja 4.
Eettisen valan voivat antaa myös ne poliisivirkaan nimitettävät henkilöt,
jotka eivät ole suorittaneet poliisi (amk) -tutkintoa. Näiden valatilaisuuksien
järjestelyt kuvataan alla kohdassa 5.
3. Poliisi (amk) -tutkinnon suorittaneiden valatilaisuus
Poliisiammattikorkeakoulu järjestää valatilaisuudet pääsääntöisesti omissa
tiloissaan. Poikkeustapauksissa voidaan valatilaisuus järjestää muualla,
esimerkiksi jonkin alueen poliisilaitokseen liittyvän merkittävän tapahtuman
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yhteydessä. Näistä järjestelyistä Poliisiammattikorkeakoulu sopii Poliisihallituksen ja paikallisen poliisilaitoksen kanssa.
Valatilaisuudet ovat kutsutilaisuuksia, joilla on myös julkisuusarvoa. Valan
antajien lisäksi tilaisuuksiin voidaan kutsua valan antajien perheenjäseniä,
ystäviä ja kutsuvieraita.
Valan ottaa vastaan poliisiylijohtaja. Hän luovuttaa jokaiselle valan antaneelle valatodistuksen.
4. Valatilaisuuteen komentaminen ja kustannukset
Poliisiyksiköt komentavat valatilaisuuteen poliisimiehet, jotka ovat valan antamisen aikaan virassa tai määräaikaisessa virkasuhteessa. Komennus on
tehtävä ensimmäiseen mahdolliseen valatilaisuuteen, johon poliisimies saa
Poliisiammattikorkeakoululta kutsun. Poliisiammattikorkeakoulu antaa käytännön järjestelyistä tarkemmat ohjeet.
Komentava yksikkö maksaa valan antavan poliisimiehen matkat valatilaisuuteen, mahdollisen majoituksen ja päivärahat. Valatilaisuuspäivä rinnastetaan työnantajan määräämäksi koulutuspäiväksi.
Poliisiammattikorkeakoulu maksaa valatilaisuuden kustannukset.
5. Poliisivirkaan ilman poliisi (amk) -tutkintoa nimitettyjen valatilaisuus
Poliisivirkaan nimitetään myös henkilöitä, jotka eivät ole suorittaneet poliisi
(amk) -tutkintoa eivätkä siten ole antaneet tai anna eettistä valaa Poliisiammattikorkeakoulun järjestämässä valatilaisuudessa.
Nimityksen tehnyt poliisiyksikkö voi yhden vuoden kuluessa nimityksen jälkeen järjestää valatilaisuuden, jossa muun tutkinnon suorittaneet poliisivirkaan nimitetyt henkilöt antavat poliisin eettisen valan. Valan ottaa tällöin
vastaan poliisiyksikön päällikkö.
Poliisiyksikkö päättää tilaisuuden ohjelmasta sekä tilaisuuteen mahdollisesti kutsuttavista vieraista.
6. Pukeutuminen
Valatilaisuus on tyyliltään juhlava. Sen pukeutumiskoodi on tumma puku,
poliisimiehillä vierailupuku, isoin kunniamerkein.
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6. Valan kaava
Poliisin eettinen vala kuuluu seuraavasti:
"Lupaan parhaan kykyni ja taitoni mukaan käyttäytyä aina ja kaikissa tilanteissa poliisin arvolle sopivalla tavalla
Kunnioitan jokaisen ihmisarvoa ja oikeuksia
Käytän poliisin valtuuksiani lainsäätäjän tarkoittamalla tavalla
Noudatan esimiesteni käskyjä ja olen valmis kohtaamaan poliisin ammattiin
liittyvät vaarat
Toimin avoimesti ja sovinnollisuutta edistäen
Käyttäydyn rehdisti, auttavaisesti ja ammatillista yhteishenkeä vahvistaen
Olen oikeudenmukainen ja toimin koko työyhteisön parhaaksi
Tällä tavalla tahdon poliisina palvella."

Poliisiylijohtaja

Seppo Kolehmainen

Poliisitarkastaja

Ari Alanen

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu asianhallintajärjestelmässä. Poliisi
26.06.2020 klo 11:34. Allekirjoituksen oikeellisuuden voi todentaa kirjaamosta.
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