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1

Tehtävänanto

Poliisihallitus on asettanut 5.1.2011 poliisin virkanimiketyöryhmän, jonka
toimikausi on 5.1.2011 - 31.10.2011.
Virkanimiketyöryhmän tehtävänä on tarkastella laajasti poliisihallinnon
virkanimikkeistöä ja antaa esitys, jonka pohjalta vahvistetaan poliisin
nimikelinjaukset nimikkeistön nykyaikaistamiseksi. Työryhmän tulee antaa
ensimmäisessä vaiheessa esityksensä lupahallinnon nimikkeiden osalta
31.5.2011 mennessä ja toisessa vaiheessa muiden nimikkeiden osalta
31.10.2011 mennessä.
Työryhmän puheenjohtajana toimii henkilöstöpäällikkö Tiina Eränkö
Poliisihallituksesta, sihteerinä ylitarkastaja Terttu-Liisa Virtanen Poliisihallituksesta
ja jäseninä ylitarkastaja Leena Hokkanen Poliisihallituksesta, neuvottelupäällikkö
Janne Paavola Poliisihallituksesta, osastosihteeri Leena Höysniemi-Iivonen
Palkansaajajärjestö Pardia ry:n edustajana, pääluottamusmies Pekka Lassila
Palkansaajajärjestö Pardia ry:n edustajana, pääluottamusmies Ari Huuskonen
Julkisten ja hyvinvointialojen Liitto JHL ry:n edustajana, luottamusmies Esa
Käyhkö Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö Juko ry:n edustajana,
rikosylitarkastaja Björn Weckström Keskusrikospoliisista, lakimies Hannu Taiha
Liikkuvasta poliisista, ylikonstaapeli Olli Ruuskanen Helsingin poliisilaitoksesta ja
apulaispoliisipäällikkö Tommi Teuri Varsinais-Suomen poliisilaitoksesta.
Työryhmä on luovuttanut lupahallinnon virkanimikkeistöä koskevan
väliraporttinsa 16.6.2011. Esitys sisältyy myös tähän lopulliseen raporttiin.
Työryhmän määräaikaa toisen vaiheen osalta on jatkettu 31.12.2011 asti.
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2

Poliisin virkanimikkeistön
nykytilasta ja esityksen
taustaperiaatteista

2.1 Nykyisin käytettävä nimikkeistö
Työryhmä kartoitti aluksi poliisin virkanimikkeistön nykytilaa sekä
kokonaisuudessaan että tarkemmin lupahallinnon osalta.
Työryhmä on yhtä mieltä siitä, että nykyiset nimikkeet eivät kuvaa henkilöstön
tehtäviä ja asemaa ja muun muassa asiantuntija- ja esimiestehtävät eivät ilmene
nimikkeistä. Nykyiset nimikkeet ovat vanhentuneita ja epäyhtenäisiä. Työryhmä
katsoo, että poliisin virkanimikkeistö tulee uudistaa niin, että nimikkeet kuvaavat
sekä niitä tehtäviä, joita viranhaltijat tekevät että niitä hierarkkisia tasoja, millä
viranhaltijat toimivat.

2.2 Esityksen taustaperiaatteet
Työryhmä ei ota kantaa poliisilaitosten linjajohtojen nimikkeistöön eikä
Poliisihallituksen yksiköiden päällikkötason nimikkeisiin.
Nimiketyöryhmä ei ota kantaa nimikkeiden käännöksiin. Käännöstyö tehdään
virkatyönä työryhmän esityksen pohjalta annettavan ohjeen valmistelun
yhteydessä.
Valtiovarainministeriön muistion 15.9.2006 YLEISTIETOA VIRKANIMISTÄ
suositukset ja periaatteet tulee ottaa huomioon virkanimikkeistön
nykyaikaistamisessa. Todettiin myös, että tarkoituksenmukaiset nimikkeet
vaikuttavat henkilöstön työmotivaatioon ja työhyvinvointiin.
Työryhmä listasi seuraavat periaatteet huomioon otettaviksi poliisin
virkanimikkeistön kehittämisen valmistelussa:
•

nimikkeen tulee mahdollisimman hyvin kuvastaa niitä tehtäviä, joita viran
haltija hoitaa

•

virkanimikkeen tulee kuvata viran asemaa ja roolia (samantyyppisissä
tehtävissä samantyyppinen virkanimike)

•

nimike määräytyy tehtävän, ei virkaa hoitavan henkilön mukaan

•

esimiesnimikkeitä tulisi käyttää pääsääntöisesti vain sellaisissa tehtävissä,
joissa on henkilöstöhallinnollinen esimiesrooli

•

nimikkeiden on oltava suomen kielen mukaisia, ei pitkiä
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yhdistelmänimikkeitä eikä esimerkiksi spesialisti-, assistentti- tai
koordinaattoriliitteisiä
•

nimike ei saa rajata tehtävää liian kapeasti, vaan virkanimikkeiden tulee
tukea tehtävien laaja-alaisuutta ja henkilöstön joustavaa käyttöä

•

nimikkeiden tulee heijastaa hallinnon tasoa ja luonnetta, hierarkkinen asema
tulee ilmentyä nimikkeestä

•

uusilla nimikkeillä tulee luoda uralla etenemismahdollisuudet, mutta
nimikkeiden lukumäärää ei kuitenkaan ole syytä kasvattaa

•

nimikkeissä otetaan huomioon sekä hallinnon tarpeet että
kansalaisnäkökulman tarpeet

•

määräaikaisissa virkasuhteissa tulee noudattaa samoja nimikelinjauksia kuin
vakinaisten virkojen yhteydessä
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3

Lupahallinnon virkanimikkeistö

3.1

Yleistä

Poliisihallituksen lupahallintoyksikkö kartoitti ja kokosi valmistelun
pohjamateriaaliksi poliisilaitoksilla lupahallinnossa nykyisin käytössä olevat
nimikkeet (muistio liitteenä). Lisäksi työryhmän jäsenet laativat LänsiUudenmaan, Varsinais-Suomen ja Helsingin poliisilaitosten organisaatiopuut
nykyisillä nimikkeillä ja tavoitenimikkeillä.
Tällä hetkellä lupahallinnon erilaisissa tehtävissä toimii poliisimiehiä.
Poliisihallituksen lupahallintoyksikkö on selvittänyt, missä lupahallinnon
tehtävissä edellytetään poliisimiesstatusta. Lupahallinnon tutkintatehtävissä
tarvitaan poliisimiesvaltuuksia sekä ulkomaalaisasioiden että ampuma-aselain
mukaisten asioiden tutkinnan yhteydessä. Lupahallinnon valvontatehtävissä ei
yleensä tarvita poliisivaltuuksia, mutta tehtävien uskottavuuden kannalta siitä
on etua. Aseiden tarkastuksissa ja käsittelyssä ei tarvita poliisivaltuuksia, ei
myöskään lupahallinnon ajo-oikeusasioissa. Työryhmä ei nyt ota kantaa siihen,
missä tehtävissä olisi tarpeen olla poliisinimike, vaan käsittelee ainoastaan
siviilinimikkeitä. Jos poliisinimikkeitä käytetään, työryhmä esittää, että käytetään
jo olemassa olevia nimikkeitä.

3.2 Työryhmän esitys poliisin lupahallinnon
virkanimikkeiksi
3.2.1 Esimiestaso
Esimiestason pitäisi näkyä nimikkeestä, jolloin myös asiakkaille selviäisi
hierarkkinen taso. Esimiestasoja voisi olla useita, jolloin päällikkö -loppuinen
olisi korkein yhdenmukaisesti muiden päällikkötason tehtävien kanssa, kuten
esimerkiksi talouspäällikkö.
Lupapalveluyksikön esimiestaso
Lupapäällikkö
Yksittäisen luparyhmän esimiestaso
Lupaesimies
Tämä nimike soveltuu käytettäväksi sekä lupapalvelun esimiehillä että
lupavalvonnan esimiehillä, mikäli lupahallinto on jaettu palveluun ja valvontaan.

9

Poliisin virkanimiketyöryhmän esitys poliisin virkanimikkeistöksi

3.2.2 Asiantuntijataso
Asetarkastaja
Lupa-asiantuntija
Lupa-asiantuntija nimike on tarkoitettu oman vastuualueensa vaativaa
valmistelua suorittavalle erityisosaajalle. Nimike soveltuu käytettäväksi sekä
lupapalvelu- että lupavalvontapuolen tehtävissä.

3.2.3 Suorittava taso
Suorittavan tason nimikkeiden osalta työryhmä päätyi esittämään kahta
vaihtoehtoa: joko Lupasihteeri tai Lupavalmistelija.
Toisaalta katsottiin, että on vaikea käyttää sellaisia nimikkeitä, jotka ovat
tekijä-loppuisia, kuten esimerkiksi -käsittelijä, -neuvoja tai -valmistelija,
koska toimenkuvaan useimmiten kuuluu kaikkia kuvattuja toimintoja. Tekijä
-loppuiset nimikkeet rajaavat siten tehtävää, mikä saattaa hankaloittaa
henkilöstön joustavaa käyttöä. Toisaalta lupahallinnon valmistelevatkin
tehtävät ovat muuttumassa entistä enemmän asiantuntijapainotteisiksi
ja siitä näkökulmasta myöskään sihteeri-nimike ei täysin kuvaa tehtävää.
Lupasihteeri-vaihtoehto mahdollistaisi kuitenkin paremmin suorittavan tason eri
tulosalueiden yhtenäisen nimikkeistön poliisitoimessa (esim. tutkintasihteeri,
henkilöstösihteeri, taloussihteeri). Lupavalmistelija taas kuvaa tehtävän vastuita
paremmin kuin lupasihteeri eikä rajaa kuitenkaan tehtäväalueesta neuvontaa ja
käsittelyä pois.
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4

Muiden kuin lupahallinnon
siviilivirkojen nimikkeistö

4.1 Yleistä
Poliisin teknisissä tehtävissä, opetustoimessa ja laboratoriopuolella
on nimikkeitä, joihin työryhmä ei ota kantaa, koska kysymyksessä on
erikoistehtävät, joihin ei voida tehdä linjaa. Työryhmän tarkoituksena on
ollut tehdä sellainen poliisin nimikkeistöesitys, jolla saavutetaan yhtenäinen
nimikepolitiikka, jotta samanlaisissa tehtävissä olisi samanlaiset nimikkeet.
Nimikkeiden on tarkoitus kuvata tehtävää ja tehtävän hierarkkista tasoa.
Esityksellä ei ole tarkoitus lisätä esimiesmääriä eikä esimiestasoja, vaan
helpottaa tehtävää kuvaavien ja hierarkiatasoa osoittavin nimikkeiden
vahvistamista yhtenäisen nimikkeistön saamiseksi poliisihallintoon. Nimikkeillä
voidaan myös lisätä tehtävien houkuttelevuutta, sillä erityisasiantuntemuksen
tarve lisääntyy tulevaisuudessa.

4.2 Työryhmän esitys muiden kuin
lupahallinnon siviilivirkojen nimikkeistöksi
4.2.1 Esimiestaso
Esimiehisyyden tulee näkyä nimikkeestä, joten yleisnimikkeitä ei suositeta
näihin tehtäviin. Päällikkö-etuliitteinen nimike on korkealla hierarkiatasolla,
jonka alapuolella voi olla ryhmäesimiehiä tai tehtävä sisältää valtakunnallista
ohjausta. Johtaja-liitteisiä nimikkeitä ei käytetä. Esimies-liitteinen nimike voi
olla henkilöstöhallinnollisella esimiehellä tai ryhmäesimiestehtävissä myös
vaihtoehtoisesti päällikkönimikkeen sijaan.
Hallintopäällikkö / Hallintoesimies
Henkilöstön kehittämispäällikkö
Henkilöstöpäällikkö / Henkilöstöesimies
Kehittämispäällikkö
Koulutuspäällikkö
Rekisterinpitopäällikkö
Suunnittelupäällikkö
Talouspäällikkö / Talousesimies
Tietohallintopäällikkö / Tietohallintoesimies
Tietopalvelupäällikkö / Tietopalveluesimies
Tietoturvapäällikkö
Turvallisuuspäällikkö
Valmiuspäällikkö
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Vartiopäällikkö
Viestintäpäällikkö / Viestintäesimies
Ylivartija

4.2.2 Asiantuntijataso
Nimikkeiden tulee kuvata viran tehtäviä paremmin kuin nykyisin käytössä olevat
yleisnimikkeet. Asiantuntijatasolla on kaksi porrasta, asiantuntija- ja suunnittelijaliitteiset portaat. Nimikkeistön tulee tukea myös asiantuntijavirkamiesten
urakehitystä.
Eri hankkeiden henkilöstön nimikkeistössä pitää pyrkiä käyttämään asiantuntijanimikkeitä johtaja- ja päällikköliitteisten nimikkeiden sijaan, mikäli tehtävään ei
kuulu henkilöstöhallinnollinen esimiehisyys.
Nykyisin poliisilaitosten rikosteknisissä yksiköissä käytössä olevan suorittavan
tason tutkimusavustaja-nimikkeen rinnalle esitetään otettavaksi käyttöön
asiantuntijatasolle nimike rikosteknikko.
Lakimies-nimike on tarkoitettu juridisen asiantuntijan tehtäviin.
Ylitarkastaja-nimike on käytettävissä asiantuntijatehtävässä, jos erikoistumista
osoittava etuliite ei kuvaa tehtävää. Samoin tarkastaja-nimike on käytettävissä,
jos erikoistehtävää osoittavaa nimikettä ei ole ja toimenkuvaan kuuluvat
todelliset tarkastustehtävät.
Henkilöstöasiantuntija
Koulutusasiantuntija
Lakimies
Rikosteknikko
Sisäinen tarkastaja
Talousasiantuntija
Tietohallintoasiantuntija
Tietopalveluasiantuntija
Tietoturva-asiantuntija
Työhyvinvointiasiantuntija
Työsuojeluasiantuntija
Viestintäasiantuntija
Ylitarkastaja
Asetarkastaja
Erikoissuunnittelija
Henkilöstösuunnittelija
Koulutussuunnittelija
Suunnittelija
Taloussuunnittelija
Tarkastaja
Tietohallintosuunnittelija
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Tietopalvelusuunnittelija
Tietoturvasuunnittelija
Viestintäsuunnittelija

4.2.3 Suorittava taso
Suorittavan tason nimikkeiden tulisi pääsääntöisesti olla sihteeri-loppuisia.
Hallintosihteeri-nimike ei viittaa enää juridiseen esittelijän tehtävään
oikeuslaitoksessa. Osastosihteeri-nimike on käytettävissä silloin, kun on
osastojako eikä erikoistumista osoittavaa nimikettä voida käyttää. Johdon
sihteeri nimike pitää varata poliisiyksikön päällikön sihteerille.
Hallintosihteeri
Henkilöstösihteeri
Johdon sihteeri
Koulutussihteeri
Osastosihteeri
Taloussihteeri
Tietohallintosihteeri
Tietopalvelusihteeri
Tulosyksikön sihteeri
Tutkimusavustaja
Tutkintasihteeri
Vahtimestari
Vartija
Viestintäsihteeri
Virastomestari
Yksikön sihteeri
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5

Poliisimiesvirkojen nimikkeistö

5.1. Yleistä
Poliisimiesnimikkeiden käyttämistä ei lähtökohtaisesti pitäisi laajentaa
muihin kuin poliisin toimivaltuuksia tai poliisiroolia edellyttäviin tehtäviin.
Joissain muissakin tehtävissä voidaan todeta olevan eduksi, että käytetään
poliisinimikettä.
Työryhmä on yksimielinen siitä, että poliisimiesnimikkeistöön ei ole perusteita
lisätä uusia nimikkeitä. Lisäksi työryhmä totesi, että poliisinimikkeistöä
tarkasteltaessa tulee huomioida, ettei aiheuteta ongelmia johto- ja
toimivaltasuhteisiin eikä palvelusuhteen ehtoihin, kelpoisuusedellytyksiin ja
arvomerkkeihin.

5.2 Rikos-liite
Työryhmä pohti, pitäisikö rikos-alkuiset nimikkeet poistaa ja siirtyä käyttämään
yleisnimikkeitä. Rikos-liitteisten nimikkeiden käyttöä puoltaa kuitenkin se, että
liite nimenomaan kuvaa hyvin tehtävää ja on käytössä myös kansainvälisesti
muualla maailmassa. Rikos-liitteen katsotaan myös lisäävän tehtävän arvostusta.
Työryhmä esittää, että rikos-liite säilytetään poliisimiesnimikkeissä edelleen
rikostorjunnan tehtävissä.

5.3 Miehistötason konstaapeli-nimikkeet
Työryhmä esittää, että poliisimiehistötason konstaapeli-nimikkeitä muutettaan
niin, että etuliite vanhempi, jota pidetään vanhanaikaisena, poistetaan kokonaan.
Näin nimikkeistössä olisi konstaapeli ja rikoskonstaapeli valittavana tehtävän
mukaan. Sitä vastoin nuorempi konstaapeli pitäisi säilyttää osoittamaan, että
kysymyksessä on nimenomaan opiskelijan tehtävä.

5.4 Suojelupoliisin etsivä ja ylietsivä
Suojelupoliisissa käytössä olevat nimikkeet etsivä ja ylietsivä ovat erityisesti
kansainvälisen toiminnan kannalta tarpeelliset sellaisenaan edelleen, joten
työryhmä esittää, että ne säilytetään.

5.5 Alipäällystö - ja päällystönimikkeet
Ylikonstaapeli- ja ylikomisario-nimikkeet pitäisi olla käytössä lähtökohtaisesti
vain esimiestehtävissä. Työryhmä toteaa kuitenkin, että poliisissa on sellaisia
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asiantuntijatehtäviä, jotka eivät ole esimiestehtäviä, eivät miehistötehtäviä
eivätkä päällystötehtäviä, mutta niiden osaamistason vaativuus on alipäällystötai päällystötasoista. Paikallispoliisissa on lisäksi sellaisia toimintaryhmiä, joiden
johtaminen edellyttää alipäällystötasoista osaamista.
Nimikkeet poliisitarkastaja ja poliisiylitarkastaja ovat käytössä vain
Poliisihallituksessa ja sisäasiainministeriön poliisiosastossa. Tällä hetkellä
Liikkuvassa poliisissa on käytössä liikennepoliisitarkastaja.
Ylikomisario-nimikkeen käytöstä todettiin, että paikallispoliisissa ylikomisarionimike on pääsääntöisesti käytössä linjajohtajien alaisuudessa toimivilla
sektorijohtajilla, Liikkuvassa poliisissa ylikomisario-nimike on paikallisyksikön
päälliköillä sekä osalla esikunnan vastuualueiden vetäjistä. Keskusrikospoliisissa
rikosylikomisario-nimike on käytössä operatiivisen osaston linjanjohtajilla
ja linjojen kansainvälisten tai kansallisten vastuukokonaisuuksien johtajilla,
tutkintaosaston toimipisteen esimiehillä taikka tiedusteluosastossa erilaisista
valtakunnallisista toiminnoista vastaavalla.
Tutkinnanjohtaja- ja yleisjohtaja -tehtävät työryhmä katsoo tyypillisiksi
komisariotason tehtäviksi.
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Lopuksi

Työryhmä ehdottaa, että nimikemuutostoimivaltaa koskeva virkamiesasetuksen
muutosesitys tehdään siten, että nimikemuutostoimivalta siirtyy
Poliisihallitukselta poliisilaitoksille lukuun ottamatta päällystön nimikkeitä, joiden
osalta toimivalta tulisi pysyttää Poliisihallituksella yhdenmukaisen virkarakenteen
turvaamiseksi. Työryhmä esittää kuitenkin, että Poliisihallitukselta pitäisi
pyytää lausunto, mikäli esitetään työryhmän työn pohjalta annetusta ohjeesta
poikkeavaa nimikemuutosta.
Työryhmä pitää tärkeänä, että nimikkeiden muutokset olisi mahdollista
tarvittaessa tehdä nopeasti ja joustavasti tehtävän mukaan.
Virkanimikemuutosten taustalla olevat perusteet tulee käsitellä asianomaisen
yksikön yhteistoimintatoimikunnassa. Ennen nimikemuutosta tulee kuulla
virkamiestä, jonka virkanimikettä ollaan muuttamassa. Virkanimikkeen
muuttaminen ei edellytä asianomaisen suostumusta, mutta viran nimeä ei saa
muuttaa siten, että virkaan nimitetty virkamies ei täytä nimeltään muutettuun
virkaan säädettyjä kelpoisuusvaatimuksia.
Helsingissä 14.12.2011
Tiina Eränkö
Leena Hokkanen
Janne Paavola
Leena Höysniemi-Iivonen
Pekka Lassila
Ari Huuskonen
Esa Käyhkö
Björn Weckström
Hannu Taiha
Olli Ruuskanen
Tommi Teuri
Terttu-Liisa Virtanen
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LIITTEET:
Liite 1: 		
		

YLEISTIETOA VIRKANIMISTÄ, valtiovarainministeriön muistio
15.9.2006

VALTIOVARAINMINISTERIÖ
Henkilöstöosasto

MUISTIO
15.9.2006

YLEISTIETOA VIRKANIMISTÄ
1. Lähtökohdat ja suosituksen tavoitteet
Valtion virastot ja muut toimintayksiköt päättävät, erittelyvirkoja lukuun ottamatta, käyttämistään virkanimikkeistä. Erittelyviroista säädetään nykyisessä virkamieslaissa (750/94) ja virkamiesasetuksessa
(971/94).
Toimivallan hajauttamisen myötä koottua tietoa valtionhallinnossa käytössä olevista nimikkeistä on
olemassa vähän. Valtiovarainministeriö luopui virkaluettelon julkaisemisesta 1993. Valtiokonttori ylläpitää ja julkaisee nimikekoodistoa, jossa on rekisteröitynä henkilötieto- ja eläkejärjestelmiä varten
kaikki valtion virka- ja ammattinimikkeet. Koodistossa ovat siten mukana myös sellaiset nimikekoodit
joita ei nykyisin voimassa olevissa palvelussuhteissa enää käytetä. Yhteensä koodistossa on lähes
4000 nimikettä.
Virastoille ja muille toimintayksiköille yhteisiä virkojen nimiin liittyviä kehitystarpeita on noussut esiin
mm. kansainvälistymisen ja uusien palkkausjärjestelmien rakentamisen kautta. Virkanimikäytäntöön
ovat vaikuttaneet myös tehtävään määräämismenettely, jolloin virka- ja tehtävänimet eriytyvät, sekä
virkaan liittyvien arvonimien käyttö. Yhteinen kehittämistarve vahvistunee myös ylimmän johdon osalta. Valtionhallinnon ylin johto muodostuu n. 130 ylimmästä tehtävästä, joihin kuuluvat muun muassa
ministeriöiden kansliapäälliköt, osastopäälliköt ja suurin osa valtion toimintayksiköiden pääjohtajista ja
ylijohtajista. Ylintä johtoa koskien on valmisteltu hallituksen esitystä laiksi valtion johtavista virkamiehistä. Ehdotuksen mukaan uuteen ylimmän johdon järjestelmään sisältyisi valtionhallinnon yhteiset
ylimmän johdon virat, määräaikaiset johtamistehtävät ja täsmennetyt johdon valintamenettelyt ja valintaperusteet, joiden mukaan valinnoissa painotetaan aikaisempaa enemmän johtamisosaamista.
Valtionhallinnon eri yksiköt poikkeavat toisistaan sekä tehtäviltään että keskeisten sidosryhmiensä
suhteen. Yhteisten periaatteiden tarpeellisuutta voidaan kuitenkin perustella mm. kansalaisnäkökulmalla (asiointi valtionhallinnossa) sekä toisaalta valtionhallinnon sisäisellä näkökulmalla ( hallinnon
kanssakäynti, henkilöstön sisäinen liikkuvuus). Tämän suosituksen tavoitteena on nostaa esiin keskeisimpiä kysymyksiä, joita virkanimiä luotaessa tai uudistettaessa on ratkaistava.
2. Nimittämistoimivallasta
Valtion virkoihin nimittämisen yleisistä perusteista säädetään perustuslaissa ja valtion virkamieslaissa.
Valtioneuvosto nimittää niihin valtion virkoihin, joihin nimittämistä ei ole säädetty presidentin, ministeriön tai muun viranomaisen tehtäväksi.
Ministeriön virkamiesten nimittämistoimivallasta sekä näiden virkamiesten kelpoisuusvaatimuksista
säädetään valtioneuvoston ohjesäännössä (262/2003). Valtioneuvosto nimittää ministeriöiden virkamiehistä valtiosihteerin, alivaltiosihteerin, osastopäällikön, ylijohtajan ja muun johtajan, apulaisosastopäällikön, toimistopäällikön, hallitusneuvoksen, lainsäädäntöneuvoksen, finanssineuvoksen budjettineuvoksen ja muun neuvoksen, neuvottelevan virkamiehen ja hallitussihteerin.

VALTIOVARAINMINISTERIÖ

PL 28 00023 VALTIONEUVOSTO
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3. Virkanimiä koskevat yleiset periaatteet
Yleisiä, kaikkiin virkanimiin liittyviä periaatteita ovat:


Viran nimen tulee kuvata viran asemaa ja roolia (samantyyppisissä tehtävissä samantyyppinen virkanimi). Tehtävän vaativuustaso on olennainen viran asemaa ja roolia kuvaava tekijä.



Viran nimi ei saa rajata tehtävää liian kapeasti, vaan virkanimien tulee tukea tehtävien laajaalaisuutta ja henkilöstön joustavaa käyttöä.



Viran nimi määräytyy tehtävän, ei virkaa hoitavan henkilön mukaan (henkilön suoriutuminen,
virkaikä tms. eivät vaikuta viran nimeen).



Virkojen nimien on oltava suomenkielen mukaisia (esim. controller- tai manager-nimikkeitä on
syytä välttää)



Virkojen nimet heijastavat hallinnon tasoa ja luonnetta: ministeriö, virasto, aluehallinto

4. Ministeriöt
Ministeriöt poikkeavat tehtäväkentältään toisistaan, mutta niissä tehdään myös paljon samantyyppisiä, esimerkiksi säädösvalmisteluun, tiedottamiseen tai toimistotehtäviin liittyviä tehtäviä. Virkanimissä
korostuvat hallinnon tarpeet (muut ministeriöt, virastot, sidosryhmät), ei niinkään kansalaisnäkökulman tarpeet (poikkeuksena esim. tiedottaja, informaatikko, ministerin sihteeri).
Keskeisiä kysymyksiä nimikepolitiikkaa muodostettaessa ovat ainakin seuraavat:


käytetäänkö pääasiassa perinteisiä vai uudentyyppisiä virkanimikkeitä
(ylitarkastaja vs. työmarkkina-asiantuntija)



näkyykö esimiesasema viran nimessä (neuvotteleva virkamies vs. päällikkö)



tehtävän vaativuuden näkyminen nimikkeissä (hallitussihteeri, vanhempi hallitussihteeri)



nimikkeiden määrä

Vuoden 2004 valtion palkkaluokituksessa eli VPL:ssa oli mukana yksitoista ministeriötä (pois lukien
OM ja PLM) ja yhteensä noin 3 800 henkilöä. Näiden tietojen perusteella ministeriöissä yleisimpiä
nimikkeitä olivat seuraavat:
Nimike
Ylitarkastaja
Osastosihteeri
Toimistosihteeri
Neuvotteleva virkamies
Virastomestari
Hallitusneuvos
Muut neuvos- loppuiset nimikkeet

kpl
590
403
263
182
129
78
391

%
16
11
7
5
3
2
10

Lähde: 2004 valtion palkkaluokitustiedot

Pääosin ministeriöissä siis käytetään edelleen hyvin perinteisiä virkanimiä. Näiden säilyttäminen tuntuu edelleen perustellulta, joskin asiaa on syytä pohtia aina nimikeuudistusta suunniteltaessa. Yleisnimikkeisiin (esim. ylitarkastaja) kohdistuu jonkin verran muutospaineita. Muun muassa valtiovarainministeriössä on otettu käyttöön nimikkeet työmarkkina-analyytikko, työmarkkina-asiantuntija ja työ-
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markkinalakimies. Jo pidempään on useissa ministeriöissä ollut käytössä nimike erityisasiantuntija ja
esimerkiksi sisäasiainministeriössä on käytössä myös nimike rajavalvonta-asiantuntija.
Uudentyyppisiä virkanimikkeitä käytetään laajemmin projekti- ja erityistehtävissä sekä kehittyvillä tehtäväalueilla, esimerkiksi viestintään tai tietohallintoon liittyvissä tehtävissä. Projektitehtävissä nimikkeenä on usein projektipäällikkö tai projektikoordinaattori. Viestintään liittyvä uusi alue on verkkoviestintä, jossa käytössä ovat mm. nimikkeet verkkopäätoimittaja ja verkkotoimittaja. Esimerkkeinä erityistehtävistä voidaan mainita ohjelmajohtajat sekä sisäasiainministeriössä käytössä oleva nimike tuottavuusvirkamies.
Toimi- tai tehtäväala näkyy neuvos-loppuisissa nimikkeissä, joita on kaikilla hallinnonaloilla käytössä
olevan hallitusneuvos-nimikkeen ohella suuri määrä. Esimerkkejä eri ministeriöistä ovat mm. kehitysyhteistyöneuvos, aluekehitysneuvos, maatalousneuvos, finanssineuvos, opetusneuvos, merenkulkuneuvos, teollisuusneuvos, lääkintöneuvos, työmarkkinaneuvos ja ympäristöneuvos. Toimialaan liittyvissä nimikkeissä on syytä suorittaa tarkoituksenmukaisuusharkintaa ja huomioida, että nimike ei rajaa tehtäviä liian kapeasti.
Viimeaikaisissa nimikeuudistuksissa esiin tullut näkökohta on johtamisosaamisen korostaminen. Monissa tapauksissa on perusteltua että viran nimestä käy ilmi, liittyykö siihen johtamistehtäviä ja minkä
tasoisia nämä ovat. Tämä helpottaa avoinna olevien virkojen kohdalla myös asianmukaisten kelpoisuusvaatimusten asettamista. Samoin perustein voidaan ajatella, että esimiesaseman tulisi näkyä
myös muissa kuin ylimmissä viroissa. Johtaja- ja päällikkö-nimikkeiden käyttö on ilmeisesti jossain
määrin lisääntynyt. Erityisesti tämä näkyy viestinnän sekä tieto- ja henkilöstöhallinnon tehtäväaloilla.
Virkojen nimiä koskeva yleinen periaate on, että viran nimen tulee kuvata viran asemaa ja roolia organisaatiossa. Tehtävien vaativuus siis vaikuttaa viran nimeen. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että
sama virkanimi ei voisi esiintyä useammassa palkkausjärjestelmän mukaisessa vaativuusluokassa.
Virkojen nimille ei myöskään ole täysin yhtenäisesti eri ministeriöissä noudatettavaa hierarkiaa, vaan
käytännöt vaihtelevat joiltain osin.
Niin sanotun senioriteetin näkyminen nimikkeissä, eli esimerkiksi hallitussihteeri – vanhempi hallitussihteeri, on uusien palkkausjärjestelmien käyttöön oton jälkeen hieman kaksitahoinen kysymys. Mikäli
virkojen tällainen nimeäminen perustuu aidosti tehtävän vaativuuteen, se on perusteltua. Toisaalta
käytännöstä voi syntyä myös vaikutelma, että kyseessä on virkaikään perustuva järjestely.
5. Virastot ja laitokset
Valtionhallinnon virastot ja laitokset ovat tehtäväalueiltaan hyvin erilaisia ja niissä tehtävä työ on kirjoltaan laaja. Tästä johtuen on luontevaa, että myös virkojen nimissä on merkittävää vaihtelua. Monissa
virastoissa tehtävät ovat ministeriöitä enemmän asiakaspalvelutehtäviä, mikä on hyvä huomioida
myös virkanimikäytäntöä harkittaessa.
Valtionhallinnon kenttään syntyy parhaillaan uudentyyppisiä tehtäviä rakenne-, organisaatio- ja toimialamuutosten kautta. Uudentyyppisille tehtäville tarvitaan myös uusia virkanimiä, joita luotaessa voidaan kiinnittää erityistä huomiota siihen, että nimet mahdollisimman hyvin kuvastavat niitä tehtäviä,
joita viran haltija hoitaa.
Edellä esitetyt ministeriöiden virkanimikäytäntöä koskevat harkintaa vaativat kysymykset koskevat
samalla tavoin myös virastoja ja laitoksia. Esimerkkeinä mainitut nimikkeet ovat virastoissa jossain
määrin erilaisia, mutta valinta perinteisten tai uudentyyppisten nimikkeiden välillä, esimiesaseman ja
tehtävän vaativuuden näkyminen nimikkeissä sekä nimikkeiden määrää koskevat pohdinnat ovat samoja.
Virastojen ylimmän johdon osalta tämän hetkinen linja siinä, käytetäänkö nimikettä pääjohtaja vai ylijohtaja ei ole täysin johdonmukainen. Nimikkeen valintaan vaikuttavat tehtävän vaativuus, viraston
koko sekä hallinnonalan käytäntö ja osin palkkataso.
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6. Arvonimien käytöstä
Arvonimi on kansalaiselle myönnetty julkisen arvonannon osoitus hänen yhteiskunnan hyväksi tekemästään työstä. Arvonimiä on käytössä noin sata, joista arvokkaimmat ovat valtioneuvos ja vuorineuvos. Arvonimet myöntää tasavallan presidentti. Lisäksi virkaan kuuluvista arvonimistä voidaan säätää
erikseen. Esimerkiksi sosiaali- ja terveysministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen (759/2003)
6 §:ssä todetaan, että osastopäälliköllä on ylijohtajan arvonimi.
Varsinaista viran nimeä tulee käyttää pääsääntöisesti ja sen lisänä voidaan käyttää virkaan kuuluvaa
arvonimeä. Virkamiehen tehtävät ja toimivalta perustuvat virkaan, jonka tunnusmerkkinä on sen nimi.
Muuta arvonimeä ja tutkintoa tms. lisämäärettä tulee käyttää harkitusti ja mielellään vain tilanteissa,
joissa tällaisen viran nimeen muodollisesti kuulumattoman lisäinformaation antaminen on tarkoituksenmukaista.
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POLIISILAITOSTEN LUPAHALLINNON
ORGANISAATIOKUVAUKSET, nykytilan selvitys 21.3.2011

Kokous 21.3.2011

Poliisihallitus
Virkanimiketyöryhmä

POLIISILAITOSTEN LUPAHALLINNON ORGANISAATIOKUVAUKSET
21.3.2011
Poliisilaitos
Esimies
Esimies
Esimies
Esimies
Esimies
Helsinki
Lupahallintoyksikkö
Ylikomisario
Lupayksikkö
Ylikomisario
Asiakaspalvelu- ja lupa-asiat
Tarkastaja
Palvelupisteet (3)
Tarkastaja
Toimistosihteerit
Osastosihteeri
Toimistosihteerit
Tarkastaja
Toimistosihteerit
Osastosihteeri
Toimistosihteerit
Ajokorttiasiat
Ylikonstaapeli
Komisario
Tarkastaja
Osasto- ja toimistosihteerit
Osastosihteeri
Toimistosihteerit
Ase- ja turva-alan asiat
Komisario
Ylikonstaapeli
Vanhempi konstaapeli
Toimistosihteerit
Osastosihteeri
Vanhempi konstaapeli
Toimistosihteerit
Löytötavarapalvelut
Tarkastaja
Toimistosihteerit
Muut luvat
Tarkastaja
Osasto- ja toimistosihteerit
Vahtimestaripalvelut
Ulkomaalaispoliisi
Ylikomisario
Tutkinta-asiat
Komisario
TP-tutkinta
Komisario
Tutkintaryhmä
Maastapoistaminen
Komisario
Valtakunnalliset tehtävät
Täytäntöönpanoryhmä
Päivystys- ja tukipalvelut
Ylikonstaapeli
Päivystys
Käännytys- ja karkotusryhmä
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Kokous 21.3.2011

Poliisihallitus
Virkanimiketyöryhmä
Tutkintasihteerit

Maahanmuuttoasiat
Komisario
Suorapalvelu
Ylikonstaapeli
Ryhmät (4)
Apulaistarkastaja
Apulaistarkastaja
Apulaistarkastaja
Etäpalvelu
Komisario
Ryhmät (2)
Apulaistarkastaja
Apulaistarkastaja
Tukipalvelu
Tarkastaja
Ryhmät (2)
Apulaistarkastaja
Apulaistarkastaja
Länsi-Uusimaa

Lupapalvelulinja
Apulaispoliisipäällikkö
Tukipalvelut
Ylikomisario
Toimistosihteeri
Lupayksikkö
Osastosihteeri
Lupakanslia, tiimit
Toimistosihteeri
Toimistosihteerit (6)
Toimistosihteeri
Toimistosihteerit (3)
Toimistosihteeri
Toimistosihteerit (7)
Maahanmuuttokanslia
Toimistosihteeri
Toimistosihteerit (6)
Yleiskanslia
Toimistosihteeri
Toimistosihteerit (6)
Poliisiasemat ja palvelupisteet
Toimistosihteeri
Toimistosihteerit (4)
Osastosihteeri
Toimistosihteerit (4)
Toimistosihteeri
Toimistosihteerit (6)
Osastosihteeri
Toimistosihteerit (5)
Valvontayksikkö
Komisario
Ulkomaalaisryhmä
Rikoskonstaapeli
rikosylikonstaapeli (2)

22

Poliisin virkanimiketyöryhmän esitys poliisin virkanimikkeistöksi

Kokous 21.3.2011

Poliisihallitus
Virkanimiketyöryhmä
vanhempi rikoskonstaapeli (2)
vanhempi konstaapeli
osastosihteeri
Lupavalvontaryhmä
Ylikonstaapeli
Rikosylikonstaapeli (2)
Toimistosihteeri (2)
Pirkanmaa

Lupapalvelulinja
Apulaispoliisipäällikkö
Suunnittelija
Lupapalveluyksikkö 1
Ylikomisario
Ryhmät (4)
Osastosihteeri
Toimistosihteerit
Osastosihteeri
Toimistosihteerit
Osastosihteeri
Toimistosihteerit
Osastosihteeri
Toimistosihteerit
Lupapalveluyksikkö 2
Tarkastaja
Ryhmät (2)
Osastosihteeri
Toimistosihteerit
Osastosihteeri
Toimistosihteerit
Lupavalvontayksikkö
Toimistonjohtaja
Tiimit (3)

Varsinais-Suomi

Lupapalvelut
Apulaispoliisipäällikkö
Lupayksikkö Turku
Ylikomisario
Palveluryhmät (4)
Osastosihteeri
Toimistosihteeri
Osastosihteeri
Toimistosihteeri
Osastosihteeri
Toimistosihteeri
Osastosihteeri
Toimistosihteeri
Lupayksikkö Länsi-Turunmaa
Ylikomisario
Palveluryhmät (3)
Osastosihteeri
Toimistosihteeri
Osastosihteeri

(10)
(3)
(6)
(6)

(4)

Esimies ?(lupahallinnon poliisiryhmä)
Ylikonstaapeli (5)
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Poliisihallitus
Virkanimiketyöryhmä
Vanhempi konstaapeli
Toimistosihteeri (2)

Itä-Uusimaa

Keski-Uusimaa

Lupayksikkö Salo
Komisario
Palveluryhmät (3)
Osastosihteeri
Toimistosihteeri (9)
Osastosihteeri
Toimistosihteeri (3)
Osastosihteeri
Toimistosihteeri (5)
Lupapalvelujen linja
Apulaispoliisipäällikkö
Ulkomaalaispoliisi Vantaa
Rikosylikonstaapeli
Tutkinta- ja valvontaryhmä
Ylikonstaapeli
Vanhemmat konstaapelit
Tutkintasihteeri
Luparyhmä
Osastosihteeri
Osastosihteeri
Toimistosihteerit
Lupapalvelutoimisto Vantaa
Komisario
Tiimit (2)
Tarkastaja
Osastosihteeri
Toimistosihteerit
Osastosihteeri
Toimistosihteerit
Lupapalvelutoimisto Porvoo
Ylikomisario (oto)
Osastosihteeri
Osastosihteeri
Komisario (oto)
?
Ylikonstaapeli
?
Lupapalvelutoimisto Loviisa
Komisario (oto)
Osastosihteeri
Toimistosihteerit
Lupapalvelulinja
Apulaispoliisipäällikkö
Valvonta- ja tutkintayksikkö
Komisario
Ase- ja ulkomaalaisryhmä
Ylikonstaapeli
ylikonstaapeli (2)
vanhempi konstaapeli (2)
toimistosihteeri (2)
Valvonta- ja tarkastusryhmä
Tarkastaja
ylikonstaapeli
toimistosihteeri ?
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Poliisihallitus
Virkanimiketyöryhmä

Asiakaspalveluyksikkö
Osastosihteeri
Asiakaspalveluryhmä 1 (Järvenpää, Kerava, Mäntsälä)
Toimistosihteeri
Toimistosihteerit
Asiakaspalveluryhmä 2 (Hyvinkää, Nurmijärvi)
Toimistosihteeri
Toimistosihteerit
Kymenlaakso

Lupapalvelulinja
Apulaispoliisipäällikkö
Asetarkastaja
Kotkan lupatoimisto
Tarkastaja

Yhteinen kaikille lupatoimistoille
Henkilöstöhallinnollinen esimies myös muiden lupatoimistojen toimistohenkilöstölle

Toimistosihteerit

(mm. ulkomaalaisasioista vastaava 2 ja ampumaaseasioista vastaava 1)

Kouvolan lupatoimisto
Komisario
Osastosihteeri
Toimistosihteerit

(mm. ulkomaalaisasioista vastaava 2 ja ampumaaseasioista vastaava 1)

Haminan lupatoimisto
Osastosihteeri
Toimistosihteerit
Päijät-Häme

Lupapalvelulinja
Apulaispoliisipäällikkö
Komisario
Ylikonstaapeli
Aseryhmä
Asetarkastaja
Ylikonstaapeli
Ajokorttiryhmä
Tarkastaja
Ulkomaalaisryhmä
Osastosihteeri
Aspa -toiminnot
Palvelupisteet/Yhteispalvelupisteet
Heinolan pa:n lupapalvelulinja
Orimattilan pa:n lupapalvelulinja
Muut luvat -ryhmä

Etelä-Pohjanmaa

Lupahallinto- ja palvelut
Ylikomisario
Komisario
Ylikonstaapeli (2, ajo-oikeuskäsittelyt)
Lupavalvonta sekä pääpoliisiaseman ja palvelupisteen lupapalvelut
Osastosihteeri
Toimistosihteerit (15)
Ulkomaalaisasiat ja kolmen poliisiaseman lupapalvelut
Osastosihteeri
Toimistosihteerit (14)

Keski-Suomi

Lupapalvelulinja
Apulaispoliisipäällikkö
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Poliisihallitus
Virkanimiketyöryhmä

Asiakaspalvelu- ja asiakirjatuotantoryhmä Pääpoliisiasema
Osastosihteeri
Tiimit (3)
Osastosihteeri
Osastosihteeri
Toimistosihteerit
Osastosihteeri
Osastosihteeri
Toimistosihteerit
Osastosihteeri
Osastosihteeri
Toimistosihteerit
YJT-ryhmä Pääpoliisiasema
Ylikonstaapeli
Tiimit (2)
Ylikonstaapeli
Ylikonstaapeli
Vanhempi konstaapeli (2)
Ylikonstaapeli
Vanhempi konstaapeli (2)
Eteläinen alue
Ylikomisario
Ylikonstaapeli (2)
?
Osastosihteeri
Lupatiimit (2)
Osasto- ja toimistosihteerit
Pohjoinen alue
Komisario
Ylikonstaapeli (2)
?
Osastosihteeri
Lupatiimit (3)
Osasto- ja toimistosihteerit
Satakunta

Pohjois-Savo

Lupapalvelulinja
Apulaispoliisipäällikkö
Komisario
Ryhmät (4)
Osastosihteeri
Osastosihteeri
Toimistosihteerit
Osastosihteeri
Toimistosihteerit
Osastosihteeri
Toimistosihteerit
Osastosihteeri
Toimistosihteerit
Lupapalvelut-linja
Apulaispoliisipäällikkö
Komisario
Komisario
Lupapalveluryhmät (4)
Osastosihteeri
Toimistosihteerit
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HUOM! Muuttuu tällaiseksi huhtikuussa

?
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Poliisihallitus
Virkanimiketyöryhmä
Osastosihteeri
Toimistosihteerit
Osastosihteeri
Toimistosihteerit
Osastosihteeri
Toimistosihteerit
Maahanmuuttoryhmä
Osastosihteeri
Toimistosihteerit
Oulu

Lupapalvelulinja
Apulaispoliisipäällikkö
Lupayksikkö
Tarkastaja
Vanhempi konstaapeli
Ylikonstaapeli
Ryhmät (6)
Osastosihteeri
Toimistosihteerit (4)
Osastosihteeri
Toimistosihteerit (4)
Osastosihteeri
Toimistosihteerit (4)
Osastosihteeri
Toimistosihteerit (4)
Osastosihteeri
Osastosihteeri
Toimistosihteeri
Osastosihteeri
Toimistosihteerit (3)

?

HUOM! Osastosihteerit pääasiassa taustatöissä
mutta osallistuvat tarvittaessa asiakaspalveluun.

Etelä-Karjala

Lupapalvelulinja
Ylikomisario
Lappeenranta
Osastosihteeri
Toimistosihteerit (10)
Imatra
Komisario
Osastosihteeri
Toimistosihteerit (5)

Kanta-Häme

Lupapalvelulinja
Apulaispoliisipäällikkö
Tarkastaja
Osastosihteeri (Hml)
Toimistosihteeri (9)
Osastosihteeri (HML, ulkomaalaisasiat)
Toimistosihteeri (2)
Osastosihteeri (Riihimäki)
Toimistosihteeri (4)
Osastosihteeri (Forssa)
Toimistosihteeri (3)
Komisario
Ylikonstaapelit (3)
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Poliisihallitus
Virkanimiketyöryhmä
Keski-Pohjanmaa

Lupapalvelulinja
Apulaispoliisipäällikkö
Tarkastaja (toimistoyksikköesimies)
HUOM! Tulossa 1.4.2011
Pääpoliisiasema Kokkola
Osastosihteeri
Toimistosihteeri (5)
Poliisiasema Pietarsaari + Uusikaarlepyy ja Kruunupyy
Osastosihteeri
Toimistosihteeri (5)
Poliisasema Kaustinen + Kannus
Osastosihteeri
Toimistosihteeri (4)

Pohjanmaa

Lupapalvelut
Apulaispoliisipäällikkö
Rikoskomisario
Ylikonstaapeli
Komisario

?

Lupapalvelualueet (2)
Osastosihteeri
Toimistosihteerit
Osastosihteeri
Toimistosihteerit
Etelä-Savo

Lupapalvelut
Apulaispoliisipäällikkö
Rikoskomisario
Rikosylikonstaapeli
Mikkelin pääpoliisiasema
Osastosihteeri
Toimistosihteerit (9)
Juvan poliisiasema
Osastosihteeri
Toimistosihteerit (2)
Pieksämäen poliisiasema
Osastosihteeri
Toimistosihteerit (4)
Savonlinnan poliisiasema
Osastosihteeri
Toimistosihteerit (5)

Pohjois-Karjala

Lupapalvelut
Apulaispoliisipäällikkö
Osastosihteeri
Toimistovirkailijat (18, luparyhmä)
Ulkomaalaisasiat (toimistosihteeri)
Rikosylikomisario
ylikonstaapeli (3)
vanhempi konstaapeli
Osastosihteeri
Toimistovirkailijat (5, luparyhmä)

Jokilaaksot

Lupa- ja hallintopalvelulinja
Apulaispoliisipäällikkö
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Poliisihallitus
Virkanimiketyöryhmä

Lupayksikkö
Johtava osastosihteeri (samalla myös Ylivieskan luparyhmän esimies)
Haapajärven luparyhmä
HUOM! Kaikki osallistuvat asiakaspalveluun.
Osastosihteeri
Toimistosihteerit (4)
Lisäksi tiimejä erityisosaamisten mukaan,
Ylivieskan luparyhmä
joissa vastuuhenkilöt
kts yllä
Toimistosihteerit (6)
Raahen luparyhmä
Osastosihteeri
Toimistosihteerit (3)
Virastomestari
Kainuu

Lupahallinto
Apulaispoliisipäällikkö
HUOM! Sijoitettu tukitoimintoihin
Ylikonstaapeli (2)
Rikoskomisario (oto)
Pääpoliisiasema
Osastosihteeri
Toimistosihteerit (6), joista yksi tiiminvetäjä
Poliisiasema
Osastosihteeri
(Tiiminvetäjä)
Toimistosihteeri
Tutkintasihteeri (oto)
Poliisiasema
Toimistosihteeri
(Tiiminvetäjä)
Toimistosihteeri (2)

Koillismaa

Lupa- ja hallintopalveluyksikkö
Ylikomisario
Pääpoliisiasema
Osastosihteeri
Toimistosihteerit (3)
Poliisiasema ja palvelupiste
Osastosihteeri
Toimistosihteerit (3)

Lappi

Peräpohjola

HUOM! Myös laitoksen talous- ja henkilöstöhallinnon tehtävät

Poliisi- ja lupapalvelulinja
Apulaispoliisipäällikkö
Ylikomisario (turvallisuusyksikkö, pääpoliisiasema)
Rikoskomisario (rikostorjuntayksikkö, Kemijärvi)
Komisario (Inarin poliisiasema)
Osastosihteeri
Toimistosihteerit (11)
Osastosihteeri
Toimistosihteerit (2)
Tutkintasihteeri
Osastosihteeri
Toimistosihteerit (2)
Osastosihteeri
Toimistosihteerit (3)
Tutkintasihteeri
Lupapalvelulinja
Apulaispoliisipäällikkö
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HUOM! Lisäksi tehtävään määrätyt
poliisimiehet ratkaisevat ajokieltoasioita
sekä suorittavat aselupiin liittyviä
tarkastuksia. Pääpoliisiasemalla
virastomestari suorittaa
aselupiin liittyviä tarkastuksia.
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Poliisihallitus
Virkanimiketyöryhmä
Toimistonjohtaja
Tornion luparyhmä
Osastosihteeri
Osastosihteeri
Toimistosihteeri (7)
Virastomestari
Kemin luparyhmä
Osastosihteeri
Toimistosihteeri (4)
Tunturi-Lapin luparyhmä
Osastosihteeri
Osastosihteeri
Toimistosihteeri (7)
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HUOMIOITA LUPAHALLINNON POLIISIMIESROOLEISTA,
muistio 6.4.2011

Poliisihallitus
Lupahallintoyksikkö

MUISTIO

Leena Hokkanen

6.4.2011

HUOMIOITA LUPAHALLINNON POLIISIMIESROOLEISTA
Tutkinnan tekeminen
Lupahallinnossa poliisimiesvaltuuksia tarvitaan lähinnä ulkomaalaistutkintaan sekä ampuma-aselain
mukaisen tutkinnan tekemiseen. On kuitenkin huomioitava, että esim. ampuma-aselain mukainen tutkinta ei poliisilaitoksissa ole aina lupahallinnossa vaan se voi olla myös poliisitoiminnan puolella.
Valvontatehtävät
Käytännön kannalta on eduksi, että tiettyjä valvontatehtäviä suorittavalla henkilöllä on poliisivaltuudet
(esim. ase-elinkeinoharjoittajien ja vartioimisliikkeiden valvonta). Valvonnassa voi tulla tilanteita, joissa
joutuu käyttämään poliisivaltuuksia esim. ottamaan aseet haltuun tai menemään sisään liikkeeseen.
Itse valvonnan voi kuitenkin tehdä myös joku muu kuin poliisimies ja vasta tarvittaessa kutsutaan paikalle poliisivaltuudet omaava henkilö.
Poliisimiehen käyttö valvontatehtävissä on myös uskottavuuskysymys.
Asetarkastus ja muu aseiden käsittely
Asetarkastuksiin, ampuma-aseiden noutoon, kuljettamiseen ja käsittelyyn ei tarvitse olla poliisimies.
Paras ammattitaito tällaisiin tehtäviin lienee esimerkiksi asesepillä, joita jo joillakin laitoksilla on palveluksessa.

Poliisihallitus
Vuorikatu 20 A, PL 302, 00101 HELSINKI
kirjaamo.poliisihallitus@poliisi.fi, www.poliisi.fi
Puh. 071 878 0181, Faksi 071 878 8555
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Yhteenveto työryhmän jäsenten valmistelemista esityksistä
lupahallinnon nimikkeiksi

VIRKANIMIKETYÖRYHMÄ

Työryhmän jäsenet valmistelivat jokainen oman esityksensä
lupahallinnon virkojen nimikkeiksi ja esille tuli seuraavanlaisia
nimikevaihtoehtoja:
Esimiestaso
Lupapalveluyksikön esimiestaso
Lupahallintojohtaja
Lupapalvelupäällikkö
Lupapäällikkö
Palvelupäällikkö
Asiakaspalvelupäällikkö
Lupayksikön esimies
Yksittäisen luparyhmän esimiestaso
Lupaesimies
Lupapalveluesimies
Lupahallintoesimies
Asiantuntijaesimiestaso (suurissa poliisilaitoksissa mahdollinen)
Lupa(hallinto)asiantuntija
Lupapalveluasiantuntija
Tarkastaja
Lupahallintovastaava
Asiantuntijataso
Lupapalveluasiantuntija
Lupa(hallinto)asiantuntija, suorittaa vaativia valmistelutehtäviä
Lupahallintovastaava (olisi sekä esimies että asiantuntijanimike)
Asetarkastaja
Suorittava taso
Lupaneuvoja
Lupapalveluneuvoja
Lupavalmistelija
Lupakäsittelijä
Lupa-asiantuntija
Lupahallintosihteeri
Lupapalvelusihteeri
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YHTEENVETO POLIISIN MUIDEN KUIN LUPAHALLINNON
SIVIILIVIRKOJEN KARTOITTAMISESTA 8.9.2011

Poliisihallitus
Hallintoyksikkö

1 (3)
8.9.2011

YHTEENVETO VASTAUKSISTA POLIISIN MUIDEN KUIN LUPAHALLINNON
SIVIILIVIRKOJEN NIMIEN KARTOITTAMISESTA

1. Toimisto/Esikunta, Hallinto
Esimiestehtävät
Talouspäällikkö (hallintoyksikkö L-U, KRP, LP)
Toimistosihteeri (taloustoimisto)
Osastosihteeri (henkilöstötoimisto, kirjaamo)
Suunnittelija (kirjapainon esimies)
Tietohallintopäällikkö
Kehittämispäällikkö
Hallintojohtaja
Koulutuspäällikkö (KRP, Supo, POLAMK)
Tietopalvelupäällikkö (KRP, Supo)
Lakimies (LP)
Henkilöstöpäällikkö (POLAMK)
Viestintäpäällikkö (SUPO)
Johtaja (PTK)
Tiedottaja (POLAMK)

Suorittavat tehtävät
Osastosihteeri (taloushallinto, henkilöstöhallinto, tukitoimet, johdon sihteeri, tekninen
suunnittelu ja sopimusten hallinta, tutkintasihteerin tehtävät)
Toimistosihteeri (taloushallinto, tukitoimet, asiakirjahallinto, tulosohjaus ja -suunnittelu,
löytötavara, sektorijohtajan sihteeri, laillisuusvalvonta ja sisäinen tarkastus sekä arkistovastuu, työaikaseuranta ja kukunvalvonta, posti, tekninen suunnittelu ja sopimusten hallinta, henkilöstötoimisto, johdon sihteeri ja koulutus- ja tiedotussihteeri, virkaposti ja kirjaamo, matkasihteeri, tutkintasihteerin tehtävät, takavarikot, tutkinnan yleishallinto, pöytäkirjat, tilastot, ryhmänjohtaja, ajoneuvo ja kiinteistö, tietohallintopalvelut)
Tutkintasihteeri (tutkintasihteeritehtävät, sektorijohtajan sihteeri, työvuorosuunnittelu,
vaativat tukitehtävät, tutkinnan yleishallinto, hallintotehtävät, Supo viestintä)
Tutkimusavustaja (teknisen tutkinnan avustus, talousrikosanalyysit)
Suunnittelija (poliisiaseman tukitoimet, hankinta, tutkat ja kamerat, asiakirjahallinto, raportit, ajoneuvo ja kiinteistö, työterveys, tietohallintopalvelut, KRP tietopalvelut, LP)
Koulutussihteeri
Varastomies (yleishallinto, posti)
Tietopalvelusihteeri (tukitoiminnot, KRP tietopalvelut)
Johdon sihteeri
Henkilöstösihteeri (KRP, LP, POLAMK)
Henkilöstösuunnittelija (KRP, LP, POLAMK)
Taloussuunnittelija (KRP, LP, POLAMK)
Taloussihteeri (KRP, LP)
Koulutussuunnittelija (LP)
Johdon assistentti (LP kirjaamo ja apulaispäällikön sihteeri)
Tulosyksikön sihteeri (LP)
Tarkastaja (POLAMK rehtorin sihteeri ja talousyksikkö)
Poliisihallitus
Vuorikatu 20 A, PL 302, 00101 HELSINKI
kirjaamo.poliisihallitus@poliisi.fi, www.poliisi.fi
Puh. 071 878 0181, Faksi 071 878 1649
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Koulutussihteeri (POLAMK kansainväliset asiat, Supo)
Hallintosihteeri (POLAMK)
Hallinnon assistentti (PTK)

Asiantuntijatehtävät
Suunnittelija (henkilöstön kehittämistoiminto)
Tarkastaja (sisäinen tarkastus ja laillisuusvalvonta, kirjanpidon tarkastaja, taloushallinto,
kv-asiat, yhteiskuntasuhteet, talousrikosseuranta)
Valokuvalaborantti
Kamreeri
Urheiluohjaaja
Liikunnanohjaaja
Toimittaja
Erikoissuunnittelija (talousrikosanalyysit, tilastot, tietohallintopalvelut)
Tiedottaja
Ylitarkastaja (KRP juridiset asiat)
ATK-kouluttaja (KRP)
Viestintäsihteeri (KRP tietopalvelut)
IT-asiantuntija (LP)
Viestintäsuunnittelija (LP)
Tiedotussihteeri (POLAMK)
Lakimies (POLAMK)
It-erikoissuunnittelija (POLAMK)
It-suunnittelija (POLAMK)
It-tukihenkilö (POLAMK)
Asentaja (POLAMK ajoneuvotiimi)
Suunnittelupäällikkö (Supo)
Apulaisjohtaja (PTK)

2. Virasto- ja vahtimestarit ym. tekniset nimikkeet
Esimiestehtävät
Virastomestari (hankinta, varusteet, koneiden ja laitteiden ylläpito, vääpeli- ja vahtimestaritoimintojen vastuutehtävät sekä posti)
Ajoneuvotarkastaja

Suorittavat tehtävät
Vahtimestari (ajoneuvot, kuljetustehtävät, kiinteistöasiat, posti, kalusto- ja autoasiat, autojen huollot)
Kiinteistönhoitaja (kiinteistöjen ylläpito ja huolto)
Tekninen suunnittelija
Tekninen avustaja (laitteiston huolto ja ylläpito)
Tekninen isännöitsijä
Ajoneuvojärjestelijä
Apulaistarkastaja (KRP virastopalvelut)
Tekninen tarkastaja (KRP virastopalvelut)
Toimistosihteeri (KRP virastopalvelut)
Virastomestari (KRP virastopalvelut)
Autonkuljettaja (LP)
Automestarin apulainen (LP)
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Tallentaja (LP PATJA syötöt)
Teknikko (Supo)

3. Vartijat

Esimies
Ylivartija (ryhmänjohtaja)

Suorittava
Vartija (autonkuljettaja, henkilörekisteröinti, pidätettyjen ja päihtyneiden valvonta)

4. Erikoistehtävät
Soittokunta (HPL)
Esimies
Kapellimestari

Suorittava
Muusikko

Rikostekninen laboratorio, kansainvälinen osasto, tiedusteluosasto ja tutkintaosasto (KRP) Katso KRP:n vastaus
POLAMK

Katso POLAMKIN vastaus

SUPO
Erikoistutkija
Tutkija
Järjestelmäasiantuntija (vastavakoiluyksikkö)
Informaatikko
Tilannekeskuspäivystäjä
Insinööri
Viestiasentaja
Viestiohjaaja
Kielenkääntäjä
Operaattori

PTK

Katso PTK:n vastaus
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POLIISIVIRKOJEN NIMIKKEET, koko poliisitoimi 27.9.2010
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