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Jakelun mukaan

Lausuntopyyntö; työryhmän ehdotus hallituksen esitykseksi
eduskunnalle laiksi Puolustusvoimien virka-avusta poliisille sekä
eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Sisäministeriö pyytää lausuntoanne virkamiestyöryhmän mietinnöstä, joka
sisältää luonnoksen hallituksen esitykseksi laiksi Puolustusvoimien virkaavusta poliisille sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi.
Turvallisuusviranomaisten varautumiseen ja valmiuteen liittyvän yhteistyön
puitteissa todettiin ennen Suomen EU-puheenjohtajuuskauden alkua, että
voimassa oleva virka-apulainsäädäntö ei kaikilta osin vastaa muuttuneen
turvallisuusympäristön vaatimuksiin. Poliisihallitus esitti sisäministeriön
poliisiosastolle, että olisi syytä käynnistää selvityshanke virkaapulainsäädännön muutostarpeista. Sisäministeriö käynnisti
lainsäädäntöhankkeen ja perusti sen valmistelua varten laajapohjaisen
työryhmän keväällä 2018.
Työryhmän mietinnössä ehdotetaan säädettäväksi uusi laki Puolustusvoimien
virka-avusta poliisille. Samalla esitetään kumottavaksi voimassaoleva
samanniminen laki. Niin sanotun tavanomaisen virka-avun osalta
turvallisuusviranomaisten välillä on vakiintuneet ja toimiviksi todetut
käytännöt, joihin ei ehdoteta muutoksia.
Ehdotettu laki sisältäisi nykyistä täsmällisemmät säännökset virka-avun
antamisen edellytyksistä ja virka-apua koskevasta päätöksenteosta. Laissa
säädettäisiin myös virka-apupäätöksen toimeenpanosta sekä poliisin ja
Puolustusvoimien toimintojen yhteensovittamisesta virka-aputilanteessa.
Ehdotetussa sääntelyssä olisi kyse poliisille kuuluvien tehtävien
suorittamisesta poliisijohtoisesti.
Mietinnön sisältämän lainsäädäntöehdotuksen tarkoituksena on selkeyttää ja
ajantasaistaa sääntely vastaamaan nykyisen turvallisuusympäristön
muuttuneisiin vaatimuksiin. Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi myös
rajavartiolakia, poliisilakia ja puolustusvoimista annettua lakia.
Työryhmä on tarkastellut työssään erityisesti eräiden terrorismirikosten sekä
niihin vaikutuksiltaan rinnastuvien rikosten ennalta estämiseksi ja
keskeyttämiseksi tarvittavaa ns. vaativaa virka-apua ja sen edellytyksiä sekä
tällaisen virka-avun pyytämistä ja antamista koskevaa
päätöksentekomenettelyä. Työryhmän mietintö sisältää kaksi vaihtoehtoista
sääntelyehdotusta (9 §) vaativaan virka-apuun sovellettavasta
Kirkkokatu 12, Helsinki
PL 26, 00023 Valtioneuvosto
Vaihde 0295 480 171 | kirjaamo@intermin.fi | www.intermin.fi

Sisäministeriö

2 (3)

Lausuntopyyntö
06.11.2020

SM2027892
00.00.01.00.00
SMDno-2018-365
SM004:00/2018

päätöksentekomenettelystä. Lausunnonantajia pyydetään esittämään arvioita
molemmista ehdotetuista menettelyistä.
Lausunto pyydetään toimittamaan viimeistään 8.1.2021 sähköisesti Word- tai
pdf-muodossa sisäministeriön kirjaamoon sekä poliisiosastolle, osoitteisiin
kirjaamo@intermin.fi ja lainsaadantoyksikko_poliisiosasto@intermin.fi.
Lausunnonantajia pyydetään merkitsemään lausunnon viitekenttään
sisäministeriön diaarinumero SMDno-2018-365. Lausuntoa ei tarvitse
lähettää erikseen postitse. Lausunnonantajia pyydetään toimittamaan
lausuntonsa asetetussa määräajassa.
Tämä lausuntopyyntö on lähetetty vain sähköisenä. Lausuntoja voivat antaa
myös muut kuin jakelussa mainitut tahot.
Ehdotusluonnos ja saadut lausunnot ja niistä laadittava yhteenveto julkaistaan
valtioneuvoston hankesivulla valtioneuvosto.fi/hankkeet tunnuksella
https://intermin.fi/hankkeet/hankesivu?tunnus=SM004:00/2018, jossa ne
ovat lausunnonantajien saatavilla.
Lisätietoja antavat tarvittaessa työryhmän puheenjohtaja, lainsäädäntöjohtaja
Katriina Laitinen ja erityisasiantuntija Heidi Aliranta
(etunimi.sukunimi@intermin.fi).

Osastopäällikkö

Kauko Aaltomaa

Erityisasiantuntija

Heidi Aliranta

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu asianhallintajärjestelmässä.
Sisäministeriö 06.11.2020 klo 10:43. Allekirjoituksen oikeellisuuden voi
todentaa kirjaamosta.
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