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Sisäministeriön kirjaamo
Sisäministeriön poliisiosasto

TYÖRYHMÄN EHDOTUS HALLITUKSEN ESITYKSEKSI EDUSKUNNALLE LAIKSI
PUOLUSTUSVOIMIEN VIRKA-AVUSTA POLIISILLE SEKÄ ERÄIKSI SIIHEN LIITTYVIKSI LAEIKSI

Sisäministeriö pyytää lausuntoa virkamiestyöryhmän mietinnöstä, joka sisältää
luonnoksen hallituksen esitykseksi laiksi Puolustusvoimien virka-avusta poliisille sekä
eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (SMDno-2018-365).

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. 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 voimassa oleva samanniminen laki.
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.

Sosiaali- ja terveydenhuollon osalta yhteistyö poliisin ja puolustusvoimien kanssa
lakiesityksen osalta ja erityisesti tarkasteltaessa lakiesityksen 2 § virka-avun
edellytyksistä liittyy erityisesti taktiseen ensihoitoon (TEMS). Taktinen ensihoito on osa
sairaanhoitopiirien järjestämisvastuulla olevaa ensihoitopalvelua. Tällä hetkellä siitä on
säädetty vain sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa ensihoitopalvelusta, että
sairaanhoitopiirin kuntayhtymän on ensihoitopalvelua järjestäessään sovittava
poliisilaitosten kanssa siitä, miten yhteistoiminta ensihoitoa edellyttävissä vaativissa
poliisin johtamissa tilanteissa järjestetään (taktinen ensihoito). Puolustusvoimien
antamalla virka-avulla poliisille on vaikutusta myös muutoin sosiaali- ja
terveydenhuollon palvelujärjestelmän toimintaan häiriötilanteissa.

Sosiaali- ja terveysministeriön näkemyksen mukaan lainsäädännön antamisessa ja
toimeenpanossa on huomioitava, että taktisen ensihoidon nykyjärjestelmä ja
nykyresurssit eivät mahdollisesti pysty vastaamaan esitetyn lainsäädännön mukaiseen
toimintaan ilman taktisen ensihoidon valtakunnallista jatkokehittämistä.

Kansliapäällikön sijainen Kari Hakari
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