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Jakelun mukaan

Lausuntopyyntö ehdotuksesta reservipoliisia koskevaksi lainsäädännöksi

Taustaa 

Täydennyspoliisista on säädetty ensimmäisen kerran vuoden 1995 poliisilaissa 
(493/1995). Sittemmin täydennyspoliisia koskeva sääntely on siirretty poliisin 
hallinnosta annettuun lakiin (110/1992).

Täydennyspoliisi on voimassa olevan lain mukaisesti poliisin reservi, joka voidaan 
valtioneuvoston päätöksellä ottaa käyttöön, jos se on tarpeen valtioneuvoston 
turvallisuuden tai poikkeuksellisten olojen vuoksi.

Täydennyspoliisia koskeva lainsäädännön on todettu olevan puutteellista. Myös 
operatiiviset valmiudet täydennyspoliisin käyttöönottamiseksi ovat riittämättömät.

Täydennyspoliisijärjestelmän tilaa on selvitetty 2000-luvulla useasti. Viimeksi 
loppuraporttinsa (SM 3/2015) helmikuussa 2015 jättänyt täydennyspoliisityöryhmä on 
katsonut, että järjestelmä olisi säilytettävä ja sitä olisi ryhdyttävä voimakkaasti 
kehittämään.

Tehtävä 

Lainsäädäntöhankkeen tehtävänä on ollut valmistella tarvittavat säädösehdotukset 
täydennyspoliisin kehittämiseksi.

Täydennyspoliisijärjestelmää kehittämään asetettu työryhmä ehdottaa reservipoliisia 
koskevan lain säätämistä. Samalla nykyinen sääntely täydennyspoliisista 
kumottaisiin.  

Lain soveltamisalan piiriin kuuluisi poikkeusolojen ja puolustustilan lisäksi 
normaaliolojen häiriötilanteet. Laissa säädettäisiin reservipoliisihenkilöstön tehtävistä, 
toimivaltuuksista, velvollisuuksista sekä oikeudesta käyttää voimakeinoja 
normaaliolojen häiriötilanteissa sekä poikkeustilan ja puolustustilan aikana.

Reservipoliisijärjestelmän tarkoituksena on toimia poliisin reservinä yllättäviä, 
poikkeuksellisia ja tilapäisiä tilanteita varten. Reservipoliisihenkilöstö olisi osa poliisin 
varautumista. Reservipoliisien tarkoituksena olisi vapauttaa ammattipoliiseja poliisin 
ydintehtäviin. Reservipoliisit eivät toimisi itsenäisesti vaan ammattipoliisin apuna.  

Reservipoliisin kelpoisuusvaatimuksista säädettäisiin laissa ja hänet nimitettäisiin 
virkasuhteeseen valtioneuvoston käyttöönottopäätöksen jälkeen. Lisäksi hänen tulisi 
suorittaa vaadittava peruskoulutus ja myös ylläpitää osaamistaan koulutuksilla 
reservissä ollessaan.

Vastausohjeet

Sisäministeriö pyytää lausuntoanne liitteenä olevasta hallituksen esityksen 
luonnoksesta reservipoliisilaiksi. Hallituksen esitysluonnos on saatavissa myös 
sisäministeriön sivustolta osoitteesta 
http://intermin.fi/hankkeet/hankesivu?tunnus=SM008:00/2016.
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Lausunto pyydetään toimittamaan viimeistään 4.5.2018 sähköisesti osoitteeseen 
kirjaamo@intermin.fi. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen postitse. 
Lausunnonantajia pyydetään merkitsemään lausunnon viitekenttään hanketunnus 
SM008:00/2016 ja toimittamaan lausunto word- tai rtf tiedostomuodossa. Tämä 
lausuntopyyntö on lähetetty vain sähköisenä. Lausunnon tai palautetta ehdotuksista 
voivat antaa myös muut kuin jakelussa mainitut tahot.

Sisäministeriö toimittaa ruotsinkielisen version hallituksen esitysluonnoksesta 
Ahvenanmaalle heti käännöksen valmistuttua eli arviolta 16.4.2018 mennessä. 
Ahvenanmaata pyydetään toimittamaan lausuntonsa viimeistään viiden viikon 
kuluttua käännöksen toimittamisesta.

Lisätietoja antavat työryhmän puheenjohtaja, lainsäädäntöjohtaja Katriina Laitinen p. 
0295 488 559 ja neuvotteleva virkamies Heli Heikkola p. 0295 488 224, sähköposti 
(etunimi.sukunimi@intermin.fi).

Lainsäädäntöjohtaja Katriina Laitinen

Neuvotteleva virkamies Heli Heikkola

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu asianhallintajärjestelmässä. Sisäministeriö 
14.03.2018 klo 13:50. Allekirjoituksen oikeellisuuden voi todentaa kirjaamosta.

Liitteet Hallituksen esityksen luonnos 

Jakelu Suomen Keskusta r.p.
Kansallinen Kokoomus r.p.
Sininen tulevaisuus r.p.
Perussuomalaiset r.p.
Suomen Sosialidemokraattinen Puolue r.p.
Vihreä liitto r.p.
Vasemmistoliitto r.p.
Suomen ruotsalainen kansanpuolue r.p.
Suomen Kristillisdemokraatit (KD) r.p.

Oikeusministeriö
Puolustusministeriö
Sisäministeriö/rajavartio-osasto
Työ- ja elinkeinoministeriö
Valtioneuvoston kanslia
Valtiovarainministeriö
Poliisihallitus
Puolustusvoimat
Ahvenanmaan maakuntahallitus
Ahvenanmaan poliisilaitos
Tulli
Poliisiammattikorkeakoulu
Suojelupoliisi

Suomen Poliisijärjestöjen Liitto ry
Palkansaajajärjestö Pardia ry
Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry
Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry
Poliisilakimiehet ry
Poliisihallinnon Päälliköt ja Asiantuntijat ry
Poliisi-, ulosotto-, syyttäjä- ja maistraattilakimiesten edunvalvontajärjestö PUSH ry
Suomen nimismiesyhdistys ry
Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry
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oikeuskanslerinvirasto
eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia
tietosuojavaltuutetun toimisto
hallituksenesitykset@vnk.fi

Tiedoksi sisäministeri Kai Mykkänen
kansliapäällikkö Esko Koskinen
erityisavustaja Titta Andersson-Bohren
osastopäällikkö Risto Lammi
lainsäädäntöjohtaja Katriina Laitinen
SM/poliisiosasto
SM/viestintä


