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Valtioneuvoston kanslian lausunto työryhmän ehdotuksesta hallituksen esitykseksi 
eduskunnalle laiksi Puolustusvoimien virka-avusta poliisille sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi  

 

Valtioneuvoston kanslia kiittää mahdollisuudesta lausua sisäministeriön asettaman työryhmän 

lakiluonnosehdotuksesta, jossa ehdotetaan säädettäväksi uusi laki Puolustusvoimien virka-avusta 

poliisille. Työryhmän työn tavoitteena on ollut, että uusi laki sisältäisi nykyistä täsmällisemmät 

säännökset virka-avun antamisen edellytyksistä ja virka-apua koskevasta päätöksenteosta. Laissa 

säädettäisiin myös virka-apuapäätöksen toimeenpanosta sekä poliisin ja Puolustusvoimien 

toimintojen yhteensovittamisesta virka-aputilanteessa. Esityksen tarkoituksena on selkeyttää ja 

ajantasaistaa sääntely vastaamaan nykyisen turvallisuusympäristön muuttuneita vaatimuksia. 

Valtioneuvoston kanslialla on ollut edustaja sisäministeriön asettamassa virkamiestyöryhmässä, 

jonka mietinnöstä nyt on kyse. 

Valtioneuvoston kanslia toteaa, että luonnos on valmisteltu huolellisesti ja se täyttää hyvin tavoitteet, 

joita uudelle lainsäädännölle on asetettu. 

Sisäministeriö pyytää lausuntopyynnössään erityisesti esittämään arvioita työryhmän mietintöön 

sisältyviin kahteen vaihtoehtoiseen sääntelyehdotukseen, jotka koskevat ehdotuksen vaativaan 

virka-apuun sovellettavaa päätöksentekomenettelyä (9 § vaihtoehdot A ja B).   

Kummassakin vaihtoehdossa vaativasta virka-avusta päättää pääsäännön mukaan valtioneuvoston 

yleisistunto puolustusministeriön esittelystä. Samoin kummassakin vaihtoehdossa ns. 

kiiretilanteessa, jossa valtioneuvoston yleisistuntoa ei saada riittävän nopeasti koolle, 

puolustusministeriö voi tehdä päätöksen.  

A- ja B-vaihtoehdot poikkeavat toisistaan, kun kyse on sellaisesta vaativasta virka-avusta, joka voi 

sisältää sotilaan henkilökohtaisen aseistuksen lisäksi sellaista poliisin voimankäyttövälineitä 

voimakkaampaa aseistusta, jonka vaikutus on rajattavissa tarkasti yksilöityyn kohteeseen sivulliselle 

ilmeistä vaaraa aiheuttamatta. A-vaihtoehdossa asiasta päättää Poliisihallituksen pyynnöstä 

pääesikunta. B-vaihtoehdossa päätöstasot on jaettu kahtia. B-vaihtoehdossa pääesikunta voi 

Poliisihallituksen pyynnöstä päättää asiasta vain, jos on ilmeistä, ettei virka-apupyyntöä ehditä 

tilanteen ennakoimattomuuden vuoksi käsitellä ihmisten henkeä tai terveyttä välittömästi ja vakavasti 

vaarantamatta. Muutoin päätöksen tekee puolustusministeriö sisäministeriön pyynnöstä.   

Kuten mietinnössä on todettu A-vaihtoehdossa etuna olisi mm. operatiivisessa hallinnossa oleva 

toiminnallinen substanssiosaaminen sekä toimivien ja vakiintuneiden päivystysjärjestelyjen sekä 

lyhyemmän päätöksentekoketjun mahdollistama nopea päätöksentekokyky. B-vaihtoehdon 

vahvuudeksi katsotaan mietinnössä sen parempi parlamentaarinen vastuukate. Mietinnössä 

todetaan, että toiminnalliselta kannalta arvioituna malli ei ole päätöksenteon kannalta yhtä nopea. 
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Lisäksi todetaan, että ennakoimattomuus ja ilmeinen kiire voivat olla lain soveltajan kannalta joissain 

tapauksissa epäselviä. Lisäksi mietinnössä tuodaan esiin, että käytännössä valtioneuvoston 

ulkopuolisten toimijoiden saattaa olla hankalaa arvioida, kuinka nopeasti ministeriössä on valmius 

virka-apupäätöksen tekemiseen.  

Valtioneuvoston kanslia katsoo, että nykyisen päätöksentekotason säilyttäminen pääsääntönä 

vaativan virka-avun tilanteessa, on perusteltua. Päätöksentekotason madaltaminen tietyissä, 

erikseen säädetyissä tilanteissa, on myös perusteltua. Valtioneuvoston kanslian mietinnöstä saaman 

käsityksen mukaan silloin, kun vaikutus on rajattavissa tarkasti yksilöityyn kohteeseen sivulliselle 

ilmeistä vaaraa aiheuttamatta, on myös perusteltua tehdä päätös siellä, missä on operatiivisen 

toiminnan osaaminen ja ymmärrys. Lisäksi A-vaihtoehdon mukainen päätöksentekoprosessi olisi 

samanlainen riippumatta siitä, tehdäänkö päätös kiiretilanteessa vai ei. Parlamentaarinen kate 

toteutuisi jälkikäteen esiteltäessä asia valtioneuvoston yleisistunnolle mahdollisimman nopeasti, 

jolloin valtioneuvosto voisi päättää, jatkuuko vai loppuuko vaativan virka-avun antaminen.     

Mietinnössä on tuotu myös esille mm. että valtioneuvoston yleisistunnon päätöksentekomenettelyn 

osalta yhtenä haasteena on riittävän ja ajantasaisen tilannekuvan välittäminen ministereille nopeasti 

muuttuvassa tilanteessa sekä erityisesti poikkeuksellisissa tilanteissa yleisistunnon saaminen koolle 

riittävän nopeasti (s. 17).  

Valtioneuvoston kanslia toteaa, että valtioneuvoston yleisistunnon koolle kutsuminen ja yleisistunnon 

järjestäminen lyhyelläkään aikajänteellä ei ole niin suuri haaste kuin luonnoksessa annetaan olettaa. 

Kyse on enemmänkin siitä, kuinka nopeasti valmistelu voi tapahtua ja kuinka nopeasti 

valtioneuvoston jäsenet saavat tilannekuvan tapahtumasta. Valtioneuvoston kansliassa on 

tasavallan presidentin ja valtioneuvoston päätöksenteon ja toiminnan tueksi valtioneuvoston 

tilannekuvakeskus (laki valtioneuvoston tilannekeskuksesta, 300/2017). Tilannekuvakeskuksen 

tehtävänä on mm. koota ja analysoida tietoa turvallisuustilanteesta ja sellaisista häiriöistä ja niiden 

uhkista, jotka vaarantavat yhteiskunnan elintärkeitä toimintoja sekä jakaa yhteen sovitettua tietoa 

tasavallan presidentille, valtioneuvostolle ja muille viranomaisille. Valtioneuvoston kanslia 

muistuttaa, että valtioneuvoston päätöksentekoa tukevan ennakoivan ja reaaliaikaisen 

valtioneuvoston tilannekuvan muodostamiseksi tilannekuvaa koskevan tiedon on kuljettava 

mahdollisimman varhaisessa vaiheessa valtionjohdolle, jotta sitä voidaan hyödyntää tehokkaasti 

myös kyseessä olevissa tapauksissa. Valtioneuvoston kanslia esittää, että hallituksen 

esitysluonnoksessa huomioitaisiin myös valtioneuvoston tilannekeskus tilannekuvan kokoajana ja 

välittäjänä.  
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