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Oikeusministerio on pyytdnyt sisaministeriOn lausuntoa Ahvenanmaa-komitean 2013

vdlimietinnosta. Sisaministeri6 esittdii lausuntonaan asiassa seuraavaa.

Ahvenanmaa-komitean toimeksiannon mukaan komitean tehtdv6nd on muun muassa

tarkistaa maakunnan ja valtakunnan vdlistd toimivallanjakoa ja ehdottaa sellaisia toi-

mivaltasd6nndksidi muutettaviksi, jotka ovat kdytinnOssa aiheuttaneet tulkintaongel-
mia.

Sisdministeri6n poliisiosastolla, oikeusyksikoll€i ja Poliisihallituksella on vireilld neuvot-

teluprosessi Ahvenanmaan poliisin, maakuntahallituksen ja maaherran kanssa asias-
sa, joka koskee poliisin sisdisen laillisuusvalvonnan toimivallanjakoa.

Poliisin toimintaa koskeva lainsditidiintotoimivalta on jaettu maakunnan ja valtakunnan
v6lilld. Poliisin hallintotehtdivien osalta on sovittu tasavallan presidentin asetuksessa
poliisihallinnosta Ahvenanmaan maakunnassa (117712009). Poliisin hallintotehtiiviii
on sopimusasetuksella siirretty valtakunnan poliisilta maakunnan viranomaisil le.

Sisdisen laillisuusvalvonnan (hallintokantelut, laillisuusvalvontatarkastukset ym.) osal-
ta toimivallanjako maakunnan ja valtakunnan valille on sopimusasetuksen valvontaa
koskevasta pyk-iliistd huolimatta osoittautunut epdselvdksija eri osapuolilla on eri kd-
sitykset siitd, kenellii on oikeus ja velvollisuus tehdd sisdistd laillisuusvalvontaa Ahve-
nanmaalla toimivien poliisien osalta. Ongelma saattaa sisaministeriOn kiisityksen mu-
kaan johtua siitii, ettai itsehallintolain rakenteen mukaan hallintotehtiivdt seuraavat
pdds€iiintoisesti lainsddddnt6toimivaltaa, ellei hallintotehtiivistd ole sovittu mitddn
erikseen. Sisdinen laillisuusvalvonta puolestaan on tehtdvd, josta ei ole sdddetty lais-
sa. Toimivalta suorittaa sisdistd laillisuusvalvontaa ei perustu siihen, ettd viranomai-
selle kuuluvat tietyt hallintotehtiivat, vaan toimivalta perustuu esimiesasemaan ja hie-
rarkisesti korkeampaan asemaan liittyvddn viranomaisen toimivaltaan valvoa hierarki-
sesti alempaa viranomaista.

Ahvenanmaan viranomaiset niikevdt ainakin poliisin sisaista laillisuusvalvontaa kos-
kevassa asiassa ja tiissd vaiheessa neuvotteluja, ettd taholle, jolla on lainsddddint6-
toimivalta, kuuluvat paasaantOisesti my6s hallintotehtdvdt ml. sisiinen laillisuusval-
vonta. Sisdministeri6 puolestaan katsoo, ettd esimerkiksi sisdministeriOn toimivalta ja
velvollisuus valvoa alaistaan hallintoa perustuu perustuslain 68 $:ddn. Poikkeuksena
on valvonta, josta on erikseen sdi-idetty (esimerkiksi poliisin salaiset pakkokeinot ja
salaiset tiedonhankintakeinot). SisdministeriO toteaa edelleen, ettd sisdisen laillisuus-
valvonnan sitominen lains€iiidiint6toimivaltaan ja t€ihiin liittyviin hallintotehtiiviin aihe-
uttaa mutkikkaita tilanteita, esimerkiksi silloin, kun virkamies soveltaa virkatehtdvis-
saan seka valtakunnan ettd maakunnan lainsdddantoa. Sisdministerion kiisityksen
mukaan selkeintd olisi, ettii maakunta valvoisi omien virkamiestensd toimintaa ja val-
takunta vastaavasti valtakunnan virkamiesten toimintaa.

Todettakoon, ettd Ahvenanmaalla toimivien viranomaisten kdytdnnot sisiiisen lailli-
suusvalvonnan osalta vaihtelevat eri hallinnonaloilla, mikd osoittaa, ettd nykytilanne
on epdselvd. Tiettyjii Ahvenanmaan lainsddddnt6toimivaltaan kuuluvia hallintotehtd-
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vid on siirretty sopimusasetuksella maakunnalta Rajavartiolaitokselle. Rajavartiolaitos

1" nnr"n"nrran viranomaiset ovat olleet samaa mieltd siitd, ettd Rajavartiolaitoksella

on toimivalta valvoa rajamiesten toimintaa my6s silta osin, kun rajamiehet soveltavat

maa ku ntalai n siiiid d nt6€i.

Sisiministeri6n Poliisiin kohdistuvan sisdisen valvonnan oikeusperusta -tyoryhmd on

toimenpidesuosituksissaan esittiinyt, etta sisaisestd laillisuusvalvonnasta tulisi sdditiid

tritt, (dira".iainministerion julkaisu 19t2013), mutta sisaista laillisuusvalvontaa kos-

kevaa lainsdiiiddntOhanketta ei ole ainakaan vielS asetettu. Tdstii huolimatta sisdmi-

nisterio ehdottaa sisdisen laillisuusvalvonnan kasvava merkitys huomioon ottaen har-

kittavaksierillisen siidnnOksen lisidmistd itsehallintolakiin sisdisestd laillisuusvalvon-

nasta.

poliisihallitus on asiassa sisdministeri6lle antamassaan lausunnossa todennut, ettd

Poliisihallituksen ja Poliisiammattikorkeakoulun avulla on myOs tapauskohtaisestijiir-
jestetty erityiskursseja Ahvenanmaan poliisin tiiydennys- ja erityiskoulutustarpeissa.

Sis6ministeri6n kiisityksen mukaan Ahvenanmaan poliisiviranomainen on jdrjest€inyt

tdydennys- taierityiskoulutusta, mutta on my6s osallistunut Ruotsin poliisikorkeakou-

lun jdirjestdmdin koulutukseen tai koulutukseen jonka j-irjest€ljiina on ollut Ahvenan-
maan korkeakoulu (Hogskolan pA Aland).

Sisdministerio ja Poliisihallitus lausuvat mielellddn tarkemmin ndistd koulutukseen liit-
tyvisti asioista komiteaty6n edetessd.

Mietint66n sisdltyvd historiallinen kuvaus itsehallinnosta ja sen kehityksestii on tiivis
ja kattava. MietinnOssd myos todetaan, ettd uudet turvallisuuspoliittiset jdnnitteet luo-
vat osaltaan paineita Suomen puolustuspoliittisen kyvyn ja uskottavuuden suhteen.
Samoin mietinnOssd todetaan, ettd ltdmeren alueen kasvavalla strategisella merkityk-
selld on vaikutuksia myOs Ahvenanmaalla. Sisdministerid pitdd t€rkednti, ettd komite-
an jatkotyoskentelyn myotii sen loppumietint6 sisdltiisi selkeitd ratkaisuvaihtoehtoja
sille, miten ja millaisella viranomaisyhteistydl16 Suomi pystyy tulevaisuudessakin ta-
kaamaan ja turvaamaan Ahvenanmaan maakunnan demilitarisoidun ja neutralisoidun
aseman.

Sisdministerio toteaa, ettd mietinn6n kohdan 4.3 sivun 131 alakohdan 10 kirjaus lain-
siEiddntovallan jaosta valtakunnan ja maakunnan vdlilld on osin epaselva. Mainittuun
kohtaan sisfiltyvii Rajavartiolaitosta koskeva kirjaus ei ole ymmdrrettdvd. Rajavartio-
laitoksen tehtiiviin kuuluu rajavartiolain (578/2005) 3 $:n mukaan rajaturvallisuuden
yllaipitdminen. Tdmd tehtiivti sisiiltiiii kaikkien rajojen, my6s merirajojen valvonnan ja
vartioinnin.

Rajavartiolaitos on meripelastuslain (114512001) 3 $:n perusteella johtava meripelas-
tusviranomainen. Meripelastustoimen jdrjestdminen on Rajavartiolaitoksen vastuulla.
Kuten meripelastuslain hallituksen esityksestd (HE7112001vp) ilmenee, lain valmis-
telun yhteydessd pyydettiin erikseen Ahvenanmaan valtuuskunnan lausunto siit5,
kuuluuko meripelastustoimen ala valtakunnan toimivaltaan. Valtuuskunta katsoi
14.2.2001antamassaan lausunnossa, ettd meripelastustoimen alaan kuuluva lain-
s€iiidiinto kuuluu itsehallintolain (114411991) 27 $:n 42 kohdan mukaan valtakunnan
toimivaltaan. Tdmii tulisi sisdiministeriOn ndkemyksen mukaan myOs selkedsti ilmet€i

mietinndn kohdasta 4.3.

Mietinn6n kohdan 8.1 lopussa todetaan, ettd sopimusasetukset ovat kdytdnn6ssd
osoittautuneet hyvin joustavaksi tavaksi sopia hallintotehtdvien hoidosta. Sisdministe-
ri6 yhtyy t?iltd osin tdysin komitean ndkemykseen. Rajavartiolaitoksen tehtdvistd Ah-
venanmaan maakunnassa on saadetty tasavallan presidentin asetuksella @2012004)
ja jiirjestelmd on sisdministeriOn kdsityksen mukaan toiminut hyvin. Sopimusasetus-
ten toimivuutta ja niiden ajantasaisuutta tulisi kuitenkin sddnn6nmukaisesti tarkastella
ja viimeistddn uuden itsehallintolain voimaantulon jdlkeen.
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Mietinndn kohdassa 11.3 komitea toteaa linjauksina jatkoty6lle muun muassa, ettd

valtakunnan viranomaisen sopimusasetuksen nojalla tekemdn pd2it6ksen toimivaltai-

nen valitusinstanssitulee selkedsti kiiydii sddnndksistii ilmi. SisdiministeriO kiinnittddi

tiiltii osin huomiota siihen, efta Rajavartiolaitoksen maakunnassa maaraamien hallin-

nollisten 6ljypdiistomafsujen valitustie on edelld mainitun Rajavartiolaitoksen tehtdvi€i

Ahvenanmialla koskevan sopimusasetuksen ja 6ljyvahinkojen torjumisesta annetun

Ahvenanmaan maakuntalain (1977:16) 15 a $:n mukaan erilainen kuin Rajavartiolai-

toksen muualla suomessa mddrddmien oljypd6ist6maksujen valitustie.

Kaikkialla muualla Suomessa Rajavartiolaitoksen mddrddmien hal linnollisten Oljy-

piastOmaksujen valitustie on Helsingin merioikeus, Helsingin hovioikeus ja mahdolli-

sesti korkein oit<eus. Rajavartiolaitoksen Ahvenanmaan merialueella maaraamien 0l-
jypaast6maksujen valitustie on tistd poiketen hallinto-oikeudellinen valitustie ja suo-

ilan korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Mikdli Rajavartiolaitos soveltaa maakunnassa

valtakunnan lainsdaddntOvaltaan kuuluvia saannOksia 6ljypdilstdmaksusta (esimer-

kiksi merenkulun ympdristonsuojelulain (167212009) 3 luvun 6 $:n mukaisia turvaa-
mistoimisddnn6ksia);tulevat merenkulun ymparist0nsuojelulain 3luvun 10 - 13 $:n
muutoksenhakusaannOkset sovellettaviksi myOs maakunnassa. Ndiden Rajavartiolai-

toksen tekemien paatosten osalta ensimmiiinen muutoksenhakuaste on Helsingin kd-

r6jiioikeudessa toimiva merioikeus. Sisdministeri6 katsoo, ettd oikeusturvan6k6koh-

dit huomioiden ja yhtendisen oikeuskiiytiinn0n varmistamiseksi valitustie tulisi olla

sama kaikista Suomen merialueella tai talousvy0hykkeelld Rajavartiolaitoksen maa-

riiiimisti hallinnollisista oljypdcistdmaksuista sekd niitd koskevista turvaamistoimipdd-

tOksist€i.

Sisdministerion toimialan kannalta merkityksellisi€i kysymyksid Ahvenanmaan maa-
kunnan osalta ovat pelastustoimija vdestOnsuojelu. Ahvenanmaan itsehallintolain
(1144t1991) 18 $:n 6 kohdan mukaan palo- ja pelastustoimi kuuluu maakunnan lain-

sd6ddintovaltaan. ltsehallintolain 27 $:n 28 kohdan mukaan vdestOnsuojelu kuuluu
valtakunnan lains€iiiddntovallan alaan, kuitenkin niin ettii pddt6s maakunnassa asuvi-
en henkiloiden siirtdmisestd maakunnan ulkopuolella sijaitsevalle paikkakunnalle voi-
daan tehdd vain maakunnan hallituksen suostumuksella.

LisiiksiAhvenanmaan itsehallintolain nojalla on annettu tasavallan presidentin asetus
poikkeusoloihin varautumista koskevien tehtdvien hoitamisesta Ahvenanmaan maa-
kunnassa (900/2000), jossa sdddetiiiin tiettyjen mm. vdestonsuojeluun kuuluvien teh-
tdvien huolehtimisesta valtakunnan ja maakunnan viranomaisten yhteisty6n?i.

Sisdministeri6 ei pidii maakunnan ja valtakunnan vdlisti nykyistd toimivallanjakoa pe-

lastustoimen ja vdestonsuojelun kannalta ongelmallisena, eikd niie tdltii osin tarvetta
itsehallintolain muuttamiselle.

Sisdministerio kiinnittdd kuitenkin huomiota siihen, etti voimassa olevassa Ahvenan-
maan itsehallintolaissa ei mddritellii viest6nsuojelun kdsitetti. Lisdksi itsehallintolain
sdStdmisen jdlkeen pelastustoimen lainsddddntOa on uudistettu. SisdministeriO pitda

taman vuoksitdrkednd, ettd itsehallintolainsdddilntod uudistettaessa rajanvetoa sen
osalta, mitd luetaan pelastustoimeen ja mitd vdest6nsuojeluun, voitaisiin tarkentaa ja
kirjata lakiin ja sen perusteluihin, jotta vdltett€iisiin mahdollisia tulkintaongelmia.

Komitean toimeksiannon 4 kohdan mukaan komitean tulee arvioida, tulisiko joidenkin
valtion virkojen kohdalla Ahvenanmaan osalta poiketa suomen kansalaisuutta koske-
vasta vaatimuksesta.

Komitea on mietinndn kohdassa 11.2 katsonut, ettii nykytilanteessa ei ole syyt€i siiii-
taiii poikkeuksia Suomen kansalaisuutta koskevasta vaatimuksesta Ahvenanmaalla
olevien poliisin ja Rajavartiolaitoksen virkojen osalta. My6skdtin sisdministeri6 ei nde
tarvetta poiketa Suomen kansalaisuusvaatimuksesta niiihin virkoihin, vaan painottaa
vaatimuksen erityistd merkitystii nEiihin virkoihin sisiiltyvdn julkisen vallan kdyt6n toi-
mivaltuuksien vuoksi. Sisdministeri6 toteaa tdltd osin myOs, etta se ei nde jatkossa-
kaan olevan mahdollista rekrytoida esimerkiksiAhvenanmaalla palvelevia rajavartijoi-
ta muista Pohjoismaista.

Suomen kansalaisuus kelpoisuusvaatimuksena poliisin ja Rajavaftiolaitoksen virkoihin
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sisaministerio viittaa kansalaisuusvaatimuksen osalta 6.5.2014 antamaansa lausun-

toon (SMDn ot2O14tg44), jossa kiisitell€iiin kansalaisuusvaatimusta poliisin ja Rajavar-

tiolaitoksen virkoihi n.

Lopuksi

Sisdministerio pyysi asiassa lausunnon Poliisihallitukselta. SisdministeriO toimittaa
poliisihallituksen lausunnon oikeusministeriOlle tiedoksitdmdn lausunnon liitteenZi.

Kansliapaallikk6 Piiivi Nerg

Neuvotteleva virkamies Henri Helo

Asiakirja on sdhkoisesti allekirjoitettu asianhallintajtirjestelmassa. Sisdministeri6 SM

10.04.2015 klo 07:52. Allekirjoituksen oikeellisuuden voitodentaa kirjaamosta.

Liitteet Sisiministeri6n lausunto 6.5.2014 (SMDno/20141844), vain ruotsiksi
Poliisihallituksen lausunto 1 6. 3.20 1 5 (POL-201 5-2498), vain suomeksi

Tiedoksi Ministeri Risinen
Valtiosihteeri Anttoora
Erityisavustajat Falk, Kalmi, Mattila, ja Haverinen
Ministeri6n oikeusyksikkO
Poliisiosasto
Pelastusosasto
Maahanmuutto-osasto
Rajavartiolaitoksen esi ku nta
Min isteriOn kansainvdlisten asioiden yksikk6
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Justitieministeriet
Konsultativ tjdnsteman Janina Groop-Bondestam

Begaran om skriftligt utlAtande 14-4.2014

Kravet p6 finskt medborgarskap ftir vissa tiinsteinnehavare som arbetar pdt

Aland

stratsradet tillsatte i september 2013 en padamentarigk! 9l11ansatt kommitte med

,pporig att mooernLdrisjatvstyrelsetagen for Aland.(1144/1991)' Alandskom.mitt6n

fbinmei vid sitt mote att U6fran<ita bl.a. irigan om det finns behov av och mOjligheter

att vidta s{rl$sningar i frAga om kravet pi finskt medborgarskap fOr polis och

grinsbevakare som arbetar pA Aland.

Enligt 24 g 2 mom. i sjdlvstyrelselagen kan som polismdn an-stdllas endast finska

meOlorg;re. Motsvarinde'besammelse for grdnsbevakare finns i rikslagstiftningen

om grdnsbevakningsvdsendet.

i:?iH'Ifl l.i:;3ifl3[[[5;"t1]:*::" 
s k .ft I i g a u tr atan de o m s a ke n

Allmdnt

Enligt 125 g 1 mom. i Finlands grundlag kan genom lag bestdmmas att endast finska

,"ioorg"r; fAr utndmnas till bJstamda offentliga tjdnster 
-eller 

uppdrag. pela1a
behOrig[etsvillkor fAr s6ledes inte ldngre regleras genom forordning. Attributet
,,besta;tda', framf6r offentliga tj6nster eller uppdrag anger principen att

medborgarskapskrav sfa slattis endast i begrinsad utstrdckning eller av grundad

anledning (RP 1/1998 rd).

Kravet pe finskt medborgarskap fi5r poliser pd Aland

Enligt 7 g i statstjtinstemannalagen (750/1994) kan endast finska medborgare

utndmnas till i polislagen avsedda polismanstjdnster.

I sjalvstyrelsetagen fOr Aland bestdms det i 25 $ 2 mom. att som polisman kan endast

tinifa meOUorgire anst?illas. I motiveringarna tillden nuvarande sjdlvstyrelselagen

for Atand (Rp 73/1990 rd, s. 72) har kravet p5 finskt medborgarskap motiverats enligt

f6ljande: "ira grunO av polisfdrvaltningens sirskilda natur skall polismdnnen enligt 2

mom. alltid vara finska medborgare."

Fragan har aven behandlats i rdttslitteraturen (Virkamiesoikeuden perusteet;

Kos-kinen Seppo, Kulla Heikki, Talentum 2013). Sambandet mellan statliga tjdnster

och ut6vandet av offentlig makt har generellt sett lett till att behOrigheten f6rbehAllits

de egna medborgarna. Den grundHggande bestdmmelsen om finskt medborgarskap

finnJi grundtagens 125 $ och i statstjdnstemannalagen best6ms om de tjdnster som

enbartiinska fiedborgare kan utnamnas till. Beh0righetsbegrdnsningarna till dessa

tjdnster och uppgifter-har motiverats med utdvandet av betydande offentlig makt och

med medborgarnas fortroende till rdttsvdsendet och r6ttskipningen.
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l24silagenomPolisyrkesh6gskolan(1.164/2013)somtrdddeikraft1.1.2014
f.reskrivs om de tiila;d;tifi.[,"'.' ir" dtattr. pA d6m som utbildas till polismdn. Ett av

dessa krav er kravet pA finskt medborgarskap'

vid behandlingen av regeringens proposition till riksdagen med forslag till lag om

pJi.Vrr."rnogifof"n tn"COaiZOf 
g 

F.) g?u inrikesministeriets representant ett

sa1finnigutrStrno. i)g.ro.zor-el titt riridagens grundlagsutskott' Enligt utldtandet

finns det i Norge o.ti W.riFk#v pa svenikt reipektive norskt.medborgarskap f.r
uinarning titt iolistian*er.-Samma krav finns dven f6r att bli antagen till

poiirrtoiraiinri. r oJ.*"* har man ti[ potisutbitdningen i enskilda fall antagit sadana

i.,Jnorgir" fiAn andra nordiska lander som redan har en nationell polisutbild-ning

tian iitt"eget tanO. Oeisa personer kan utnamnas till ordinarie ti6nst ndr de blivit

danska medborgare.

Entigt sjdlvstyrelselagen kan forvaltningslehorigheten helt eller delvis 6verf0ras ftan

riket-tilliandsrapet oln tvdrtom. En overforing av forvaltning-suppgifter sker genom en

Overenskommeisef6rordning. Enligt republikens presidents f6rordning om

potisforvattning"n ii"naira[et Ata-nd (Frs t 177i2009, ArS ZOtO:gg) ska landskapets

;;ii; ;pt atlrSrra arrman oilning och sakerhet samt utfora ovriga uppgifter som hor till

ioriseri,'om inte nagot annat forlskrivs sdrskitt i tag eller lolgrdii,=g-gl"ll?.,11T"
'meO 

stOO av 4 $. Enligt Overenskommelseforordningen skoter polisen pa Alano

sAledes ut$ver sini eg'na uppgifter aven sadana uppgifter som i grunden h$r till. rikets

behorighet (torunOers[fninii,tntigt 5 $ har landskapets polismdin itjdnsteuppdrag i

riket simma befogenheter som rikets polisman'

lnrikesministeriet begarde eft utlAtande av Polisstyrel-sen gclr att Bven Alands

synpunkter Uegari iirAgan. Enligt Polisstyre]s9nq utlAta.nde bOr polismdnne.n iiven i

trbrirtiOen varaknska miOOorgaie. Kravei pA finskt medborgarskap ar enligt

iotisstyrelsen en av orsakerni till den hoga tilliten som polisen Atnjuteri samhdllet.

entigt Fotisstyrelsen finns det inget sdrskilt behov att dndra pA kravet pA finskt

medlorgars(ap eftersom Polisyikeshogskolan har tillracklig kapacitet aft utbilda 
.

fotiser ia svensxa sA att det aven tacker behoven for Aland. Alands polismyndighet

lnser i iitt ,UatanO" tiil Polisstyrelsen att det inte finns behov fOr sdrlOsningar i frAga

om fravet pA finskt medOorgarskap f$r poliser pi Aland. Under 2015 kommer nio

polisstudeiande som ar hemma frAn Aland att utexamineras fr6n

PolisyrkeshOgskolan.

lnrikesministeriet anser inte att det anforts sAdana argument som skulle motivera en

dndring av de nuvarande bestdmmelserna till den del de gdller ett finskt

medbdrgarskap fOr polismdn pA Aland'

Kravet pd finskt medborgarskapf6r grdnsbevakare pd Aland

Tidigare fanns bestdmmelserna om beh0righg!.yj1l!?ll6t grdnsbevakare i 16 $ i

foroidningen om grgnsbevakningsvasenOei 1eZtltS99) och.i.7 $ 1 mom. 10 punkten i

statstjanstemannilagen (750/1994), numera i 10 s 1 mom ilagen om

grinjOevafningsvasendets forvaltning (577DOAS|, och i stats$€nstemannalage-n.

framnda 10 g imom. itagen om gransbevakningsvdsgndets^fOrvaltning har infOrts

genom medv-erkan fran grundlagsutskottet (se GrUU 3112013 rd, s. 2/ll).

Syftet med statstjdnstemannalagen, enligt dess Z"$, ar..a$ s6iterst6lla att slatens

ufipgifter skots pi ett resulktgivinde ach dndamAlsenligt sitt samt s* att kraven pi
ritis-sakerhet uipfylls och aftiak*rst$lls tjiinstemannens railigheter i f0rhAllande till

arbetsgivaren. ijarfor foreskrivs det ocks5, sAsom ovan konstateras, att till vissa av

de vikflrgaste tjdnsterna kan utndmnas endast finska medborgare. SAdana tjanster er

bl. a. Gr5nsbevakningsvdsendets tjdnster'

Med avseende pA mojligheten att ut0va betydande offentlig makt dr

medborgarskapsXrardt'motiverat (GrUU 19/2005 rd ). Utskottet har tidigare framhillit
att offic6rstjdnster inom gran*bevakningsv&sendet pA sA 

"|tt I betydelsefulla. fOr 
-

natianens itlml*nna sdhdrhet att medborgarskapskravet ocksA kan gdlla utbildning fOr

s&dana tjdnster (GrUU 31/2008 rd, s.2/ll).
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lnrikesministeriet

FOr kdnnedom

05.05.2014

Det finns inga behov av eller mojligheter att v-idta :aP:Ilg?l iIXq::' kravet p6

ti^ifii reOU[rgarskap tOi Cians6eiakningsvasendets tiinster pA Aland'

Till slut kan det konstateras att i sverige och Danmark kr6vs det egna landets

,,,"i6otg"t fap f6r att en person ska iunna.utbildas och utndmnas till

siansbe"v"tgrd. t Horg" tilia*p". denna mojlighet i viss mAn f6rutom pA egna

i.,"Jnorgr* ocxsa p5 isunoiri meauorgar6. vtosvarande medborgarskapskrav for

griinsbevakare finns ocksA iandra EU-lSnder'

Kanslichefens stdllf6retrddare,

Konteramiral

Konsultativ tjdnsteman

Utlitande

tnrikesminister Pdivi Rislnen
Kanslichef Piivi Nerg
Statsekreterare Andrei Nahkala
Sfecialmedarbetare Niklas Andersson, SonJa Falk och Marjo Loponen

PolisOverinspekt0r Stefan Gerkman
Overinspektbr f6r grdnsbevakningsfrAgor Reijo Lahtinen
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POL-2015-2498

Sisdministeri$n poliisiosasto on 16.2.2015 sdhk6postiviestillddn pyytanyt
poliisihallituksen kommentteja otsikko-asiassa. Tdmdn johdosta Poliisihalli-

tus toteaa alla olevaa:

Vdlimietinto6n on Poliisihallituksessa kattavasti perehdytty' Asiakirjassa on

riittdvdlld syvyydelli kdsitelty Ahvenanmaan erityisaseman syntymiseen liit-

tyneitd tet<ijoiia, samoin kuin niitd monia muutostekijditfl, joiden johdosta

maakunnan aseman uudelleentarkasteluun on vilimietinndstH tarkemmin

ilmenevdlld tavalla ryhdytty. Poliisihallitus rajoittuu omissa kommenteissaan
vain niihin asioihin, foilla on merkitystd poliisin tehtdvien hoitamisen kannal-

ta, olivatpa ne sitten puhtaasi operatiivisia kysymyksid, valvonnallisia seik-

koja taikka poliisin toimialan ohjausmekanismeihin liittyviti asioita.

Todettakoon aluksi, ettd nykyinen lainsddddnndllinen ldhtflkohta, jonka

mukaan maakunta hoitaa yksiselitteisestiyleiseen jiirjestykseen ja turvalli-
suuteen liittyviit asiat, ja valtakunta puolestaan yksiselitteisestija poissul-

kevastivastaa rikosprosessiin liittyvistd asioista, kuten esitutkinnasta, ei ole
onnistunut. TdtH perusasetelmaa onkin muutettu poliisin tehtdvid koskeval-
la sopimusasetuksella siten, ettd maakunnan poliisi voi hoitaa rikosten esi-
tutkintaa, ja valtakunnan poliisi on maakunnassa tarvittavilta osin toimival-
tainen yleisen jdrjestyksen ja turvallisuuden poliisitehtdvissd. Oikeustilaa on

siten sopimusasetu ksel la mu utettu kdytdn ndn tarpeita vastaavaksi.

Ottaen huomioon Ahvenanmaan erityisaseman lShtdkohdat, vdlimietinnds-
td ilmenevdt seikat sekd poliisin toimialan tehtdvien kirjo ylipddtddn, on pe-

rusteltua sddtdd maakunnan poliisin hoidettavaksitavanomaiset poliisiteh-
t6vdt maakunnan alueella tukeutuen aina tarvittaessa valtakunnan poliisin

voimavaroihin ja erityisasiantuntemukseen. Tdmd perusldhtokohta vastaisi
my6s vdlimietinndstd ilmenevdd yleisempdd poliittista l6htokohtaa. Kaytan-
n6n tasolla asetelma olisi samantyyppinen kuin minkd tahansa poliisiyksi-
k6n suhteen; kyse on pdivittdistyOssd tiiviistd yhteistydstd ldheisten polii-
siyksikdiden kanssa. Vaativimmissa tilanteissa tarvitaan varmuudella apua
mu ualtaki n, usein valtakun nalliselta tasolta.

Poliisin toimialalla on tavanomaisten poliisitehtdvien lisdksi sellaisia tehtS-
vid, joissa torjuttava uhka ei ole paikallinen tai alueellinen, vaan luonteel-
taan valtakunnallinen. Esimerkiksi nostettakoon laivaliikenteen vakavat jdr-
jestyshdiriot taiterroristisessa tarkoituksessa tehtdviit rikokset. Edelleen on
sellaisia rikosilmiditi, ettd niihin vastaaminen edellyttdd valtakunnan tason

POLIISIHALLITUS
Vuorikatu 20 A, PL 302,00101 HELSINKI
kirjaamo.poliisihallitus@poliisi.fi
Puh. +358 295 480 181, Faksi +358 295 411 780 $oi! lsl. ti
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reagointia. Tdllaiset teot liittyvdt tyypillisesli vakavaan jSrjestiiytyneeseen

rifoilisuuteen. Vdlimietinnoli sivulti t 31 ndiden uhkien ja ilmioiden kuvaa-

,ir""n soveltuvaksi ilmeisestitarkoitettu ilmaisu on "Jdrjestysvallan toimin-

ta valtion turvallisuuden jne. varmistamiseksi".

Poliisihallitus toteaa, ettd sopiva Sananmuoto valtakunnan poliisin johtovas-

tuulle latkossa kuuluvien yleisen jdrjestyksen ja turvallisuu.den ilmididen

hoitamiselle samoin ku i n vakavimmi lle ri kostorju n nalle on ldydettdvissd'

Ndiden valtakunnan vastuulle kuuluvien asioiden mddrittelemiseen tulee

ty6n seuraavassa vaiheessa kuitenkin paneutua riittdvdlld intensiteetilld si-

tln, ettd lopputulos on selkea; kaikkein vakavimpien poliisitoiminnallisten ti-

lanteiden tuiee kuulua valtakunnallisen poliisin johtovastuulle.

Viitattakoon tdssd yhteydessd erdisiin samantyyppisiin mddritelmiin. Halli-

tuksen esityksessd Eduskunnalle laiksivaltioneuvoston tilannekuvatoimin-

nasta (HE 2SgtZOl+ vp) ehdotettiin otettavaksi kiiytt66n kdsite "valtion tur-
vallisuus". Sillii oli mddrd tarkoittaa koko yhteiskunnan turvallisuutta. Valti-

on turvallisuuden kdsitettii kdytetddn muun muassa viranomaisten toimin-

nan julkisuudesta annetussa laissa (621/1999) ja henkilOtietojen kdsittelys-

ta p6tiisitoiminnassa annetussa laissa (76 1 /2003). Puolustusministerille
1 4.1 .2015 luovutetussa tiedonhan ki ntalakity6ryh mdn mieti n ndssd ehdote-

taan k6ytt66n otettavaksi kansallisen turvallisuuden kdsite. Kuten todettua,
uuteen iainsddddnt66n tuleva termi, jolla mddriteltdisiin valtakunnan poliisin
johtovastuulle kuuluvat poliisitehtdvdt, tulee pohtia tdssd kehikossa huolel-

lisesti.

Viime aikoina on ilmennyt epdselvyyttd olevan siitd, kuka vastaa maakun-
nan poliisin valvonnasta. Poliisihallituksen ndkdkulmasta asia on l6ht6koh-
taisesti selvd; laillisuusvalvonta on osa esimiesty6tS, joten sen, joka johtaa,

tulee my6s suorittaa valvontaa. Tdmi asiantila tulisivoida selkeyttid kdyn-
nissd olevan sdiddsprosessin mydhemmdssd vaiheessa vaikkapa uusilla
lakia alemman asteisilla si5ddksilld. Jos tavoitteena on, ettd maakunnalla
on edelleen oma itsendinen poliisinsa, tulee sen valvonnan ldhtdkohtaisesti
olla maakunnan viranomaisilla, jollei asiaa jonkin valtakunnallisen erityis-
toiminnon osalta ole toisin sovittu. Viimeksi mainittu asia voisi koskea vaik-
kapa salaisten pakkokeinojen kdytdn valvontaa.

Viimeaikaisissa keskusteluissa on selvdsti kiiynyt ilmi, ettei maakuntahalli-
tuksella ole kdytettdvissddn sellaista erityisosaamista ja resursseja, ettd
maakunnan poliisiviranomaista kyettdisiin ohjaamaan samalla tavalla ja ta-
solla kuin valtakunnan muita poliisiyksikditii. Poliisitoimintaan kohdistuvat
laillisuusvaatimukset ja toiminnan erityisosaamisvaatimukset ovat erittdin
monimuotoisia ja komplisoituja kokonaisuuksia, joiden ohjaamiseksi ja yh-
denmukaisen kdytdnn6n varmistamiseksi Poliisihallituksella on toiminnan
eri lohkoilla erityisasiantuntemusta. Tdmdn erityisasiantuntemuksen hyO-

dyntiminen Ahvenanmaalla on tdllS hetkelld korkeintaan satunnaista.

Poliisin henkil6stdlle tulee maakunnassakin voida asettaa Suomen kansa-
laisuuden vaatimus, kuten Poliisihallitus on aiemmissa asiaa koskevissa
lausunnoissaan todennut. Poliisimiehen Suomessa tulee jatkossakin olla
Suomen kansalainen. Tdmd tulisi loppumietinndssi yksiselitteisesti todeta
(nyt vdlimietinndn sivulla 179'. "Komitea katsoo myds, ettd tiilld hetkelld ei
ole taruetta poistaa Suomen kansalaisuutta koskeva vaatimusta Ahvenan-
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maalla olevien potiisivirkoien kohdatta - - - ). Kansalaisuusvaatimus on glo-

baali perusvaaiimus poliiiitoimen harjoittajalle itsendisessd.valtiossa, josta

"i 
tuf.i tehdd poikkeuksia. Kansalaistemme kansainvdlisesti ottaen korkea

lrott"ru. potiisin luotettavuuteen (> 89 % pitiiii poliisia erittdin tai hyvin

luotettavana) perustuu osaltaan siihen, ettd poliisi on "yksi meistii", eli siis

myos Suomen kansalainen.

Poliisiammattikorkeakoulu kykenee tuottamaan riittdvdsti poliisimiehid

my6s Ahvenanmaan tarpeisiin ruotsinkielisillS kursseillaan. Sen koulutus-

tarjonta vastaa myds ruotsinkieliseen jatko- ja tdydennyskoulutusta koske-

vain tarpeeseen Ahvenanmaan ja muiden maamme ruotsinkielisten polii-

siyksikoiden osata. Poliisihallituksen ja Poliisiammattikorkeakoulun avulla

on myOs tapauskohtaisesti jdrjestetty erityiskursseja Ahvenanmaan poliisin

tiiydennys- ja erityiskoulutustarpeissa. Suomen poliisikoulutus on yhden-

mut<aisti ja- se on kansainvdlisesti ottaen myds erittdin korkealaatuista'

Ndistd syiita johtuen ei ole tarpeita siirtdd koulutuksen sisiltovaatimuksia
tai oppilasvali ntakriteereitd maaku n nan toi mivaltaan.

Vdlimietinn6n mukaan sopimusasetuksia olisi my$s jatkossa mahdollista
laatia. Tdtd on pidettflvd hyvind asiana, koska on oletettavaa, ettd uudis-

tettavasta tainsd6ddn ndstd h uolimatta teht6vien h ienosdddOl le tulee ole-
maan tarvetta.

Poliisiylijohtaja

Poliisijohtaja

Mikko Paatero

TomiVuori

Asiakirja on sdhkdisestiallekirjoitettu Aspo-asianhallintajdrjestelmissi. Po-

liisihallitus 16.03.2015 klo 14.23. Allekirjoituksen oikeellisuuden voitoden-
taa kirjaamosta.

Sisdministerio, poliisiosasto (virkaposti)
S isdmi n isteriO, poli isiosasto, poli isiylitarkastaja Stefan Gerkman

Poliisihallitus, poliisitoimintayksikkd
Poliisihallitus, poliisiylitarkastajat Janne Paavola, Kalle Puhalainen,
Niina Uskali


