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Liitteenä työryhmän ehdotus hallituksen esitykseksi laiksi Puolustusvoimien virka-avusta poliisille sekä 
eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. 
 
Itä-Uudenmaan poliisilaitos kirjaamo/Tuula Mäki-Nevala 
 
Itä-Uudenmaan poliisilaitos on lähettänyt nämä asiakirjat 28.12.2020 09:24:22 asianhallintajärjestelmästä 
 
Asian tiedot: 
Otsikko: Virkamiestyöryhmän ehdotus hallituksen esitykseksi 
eduskunnalle laiksi Puolustusvoimien virka-avusta poliisille sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi 
Asian tunnus: POL-2020-71997 
Valmistelija: Vesa Pihajoki 
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eräiksi siihen liittyviksi laeiksi 
Asiakirjatyyppi: Lausunto 
Asiakirjan päiväys: 21.12.2020 09:10:24 
 
Toimeksi: esikunta.poliisihallitus@poliisi.fi, Vesa.Pihajoki@poliisi.fi 
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ITÄ-UUDENMAAN POLIISILAITOS  
Rahtitie 1 A, PL 98, 01301 VANTAA  
kirjaamo.ita-uusimaa@poliisi.fi  
Puh. 0295 430 291 poliisi.fi/ita-uusimaa
 

 
1  Lausuntopyynnön sisältö 

Sisäministeriö on pyytänyt poliisilaitokselta lausuntoa työryhmän ehdotuk-
sesta hallituksen esitykseksi laiksi Puolustusvoimien virka-avusta poliisille 
sekä eräiksi muiksi siihen liittyviksi laeiksi 8.1.2021 mennessä.  
 
Poliisihallitus pyytää välttämättömän koordinoinnin, erityisesti poliisista 
eduskuntaan ja valtioneuvostoon lähteviä lausuntoja koskien, poliisin sys-
temaattisen kannan muodostuksen sekä valtakunnallisen näkymän varmis-
tamiseksi lausuntoluonnokset lähetettäväksi Poliisihallitukseen 28.12.2020 
mennessä. 
 

2  Itä-Uudenmaan Poliisilaitoksen lausunto 

Itä-Uudenmaan Poliisilaitos katsoo lakiehdotuksen (laiksi puolustusvoimien 
virka-avusta poliisille ja sitä koskevat muut siihen liittyvät lait) selkeyttävän, 
nopeuttavan sekä vastaavan paremmin poliisin tarpeeseen saada Puolus-
tusvoimien virka-apua, etenkin vaativaa virka-apua tai siihen varautumista 
tilanteissa, joissa sen katsotaan olevan välttämätöntä yksilöityihin tietoihin 
perustuen. Poliisilaitoksella ei ole huomautettavaa lakiehdotuksesta mutta 
haluaa tuoda esiin alla olevat huomiot. 
 
Päätöksenteko tavanomaisessa virka-avussa voidaan todeta olevan riittä-
vällä tasolla nykyisessä lainsäädännössä eikä sitä ole tarpeen muuttaa. 
Sotilaan henkilökohtaisen aseistuksen määrittely on kannatettava lisäys la-
kimuutokseen. Maininta poliisin johtovastuusta virka-aputehtävällä on tar-
peellinen. 
 
Vaativan virka-avun päätöksenteossa poliisilaitoksen näkemyksen mukaan 
ensimmäisessä vaihtoehdossa (a) on paremmat edellytykset onnistumisel-
le substanssiosaamisen korostuessa, etenkin kiiretilanteessa, kun päätök-
senteko on keskusvirastotasolla eli operatiivisen hallinnon ylimmällä tasol-
la. Lakimuutoksen velvoittaessa tilannetta johtavan poliisimiehen perehty-
neisyyden Puolustusvoimien voimankäyttövälineisiin ja niiden toimintata-
poihin varmistaa substanssiosaamista, ja valtioneuvoston parlamentaari-
nen vastuu toteutuisi jälkikontrollin avulla valtioneuvoston kokoonnuttua. 
 

Poliisihallitus/Esikunta 
Poliisitarkastaja Vesa Pihajoki 
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sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi 



Lausunto ID-20397762 2 (2) 
  
  
  
 

 
 

Poliisin johtamisjärjestelmä on tavoitettavissa välittömästi ja varmistaa no-
pean päätöksenteon etenkin tilanteissa, joissa on suuria ihmismääriä välit-
tömässä hengen ja terveyden vaarassa.  
 
Lakiehdotuksen 4:1§ ja 11:3§ sisältäisivät uusia velvoitteita poliisille lakita-
solla. Etenkin tilannetta johtavan poliisimiehen oikeusturvan vuoksi poliisi-
laitos pitää erityisen tärkeänä, että velvoitteet kirjataan riittävällä tarkkuu-
della tulkintavirheiden välttämiseksi. 
 
Poliisipäällikkö  Ilkka Koskimäki  
 
 
 
Apulaispoliisipäällikkö  Ari Karvonen 
 
 
Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu asianhallintajärjestelmässä. Poliisi 
21.12.2020 klo 09:10. Allekirjoituksen oikeellisuuden voi todentaa kirjaa-
mosta. 
 

Liitteet <Kirjoita tähän> 
 

Jakelu <Kirjoita tähän tai kaksoisnapsauta> 

Tiedoksi <Kirjoita tähän tai kaksoisnapsauta> 
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