Vastaus kirjalliseen kysymykseen KKV 387/2015 vp

Vastaus kirjalliseen kysymykseen poliisin työturvallisuudesta vastaanottokeskuksissa sekä poliisiresurssien riittävyydestä erityisesti harvaan
asutuilla alueilla
Eduskunnan puhemiehelle
Eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ssä mainitussa tarkoituksessa Te, Arvoisa puhemies, olette
toimittanut asianomaisen ministerin vastattavaksi kansanedustaja Sami Savion /ps näin kuuluvan kirjallisen kysymyksen KK 387/2015 vp:
Miten pystytään varmistamaan poliisien työturvallisuus heidän suorittaessaan virkatehtäviään vastaanottokeskuksissa ja
miten poliisille tullaan takaamaan sekä vastaanottokeskuksissa suoritettavien että muiden
poliisitehtävien hoitamiseen tarvittavat ympärivuorokautiset resurssit erityisesti harvaan
asutuilla alueilla?
Vastauksena kysymykseen esitän seuraavaa:
Vastaanottokeskuksissa yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpidosta vastaa paikan ylläpitäjä. Maahanmuuttovirasto on järjestänyt koulutusta vastaanottokeskusten työntekijöille ja johtajille. Johtajien koulutuksessa on erityisesti huomioitu vastaanottokeskusten turvallisuus ja muun
muassa häiriökäyttäytymisen ehkäiseminen. Toinen vastaavanlainen koulutustilaisuus tullaan
järjestämään alkuvuodesta 2016. Näissä tilaisuuksissa kouluttajana toimii poliisi.
Jos vastaanottokeskuksessa tarvitaan poliisin apua järjestyksen ylläpitämiseksi, tekee poliisi
saamastaan tehtävästä tilannearvion samalla tavalla kuin muistakin tehtävistään. Tilannearviossa
arvioidaan muun muassa työturvallisuuteen liittyviä seikkoja kuten tehtävän kiireellisyys, tarvittava partioiden määrä, varautuminen mahdolliseen voimankäyttötilanteeseen sekä mahdollisuus
saada tukea tehtävälle muilta läheisyydessä toimivilta viranomaisilta esimerkiksi rajavartiolaitoksesta. Lisäksi arvioidaan, minkälaiset mahdollisuudet järjestyksen ylläpidosta vastaavalla
vastaanottokeskuksen henkilöstöllä on tukea poliisia tehtävällä.
Poliisi on arvioinut vastaanottokeskuksiin liittyviä turvallisuusriskejä ja välittänyt vastaanottokeskusten turvallisuusympäristön kehittämiseen liittyviä kehittämisehdotuksia Maahanmuuttovirastolle. Poliisihallitus on muun maussa esittänyt, että jatkossa vastaanottokeskukset tulisi sijoittaa poliisiasemien läheisyyteen enintään 20–30 kilometrin päähän poliisiasemasta, jolloin
poliisilla olisi paremmat resurssit vastata hälytyksiin ja näkyvyyteen vastaanottokeskusten läheisyydessä. Lisäksi poliisihallinto on listannut noin 30 pääosin syrjäisen sijaintinsa vuoksi riskialtista keskusta, joista osan Maahanmuuttovirasto on jo päättänyt lakkauttaa.
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Poliisihallitus on saanut valtion vuoden 2016 talousarviossa 9,3 miljoonaa euroa turvapaikanhakijatilanteen aiheuttamien tehtävien lisääntymisen johdosta. Alkuvuodesta 2016 siitä jaetaan 4,8
milj. euroa lisävirkoina poliisiyksiköille, joka vastaa noin 80 henkilötyövuoden lisäresursointia.
Poliisilaitoksille rahaa jaettaessa on sovellettu paikallispoliisin poliisimiesten resurssijakomallia
sekä painotettu turvapaikkaprosessin toiminnallisia tarpeita. Jakamatta jätetään 4,5 milj. euroa,
koska maahanmuuttotilanteessa ja turvapaikkaprosessin järjestelyissä on näkyvillä niin paljon
muutoksia, että rahan jakamista koko vuodeksi tässä vaiheessa ei pidetä järkevänä. Jäljelle jäävä
raha jaetaan yksiköille heti, kun tilanne vakiintuu ja pystytään näkemään todellinen yksikkökohtainen lisäresurssitarve.
Helsingissä 11.1.2016
Sisäministeri Petteri Orpo

