Svar på skriftligt spörsmål SSS 93/2016 rd

Svar på skriftligt spörsmål om utvecklandet av systemet med kompletterande polispersonal
Till riksdagens talman
I det syfte som anges i 27 § i riksdagens arbetsordning har Ni, Ärade talman, till den minister
som saken gäller översänt följande skriftliga spörsmål SS 93/2016 rd undertecknat av riksdagsledamot Ulla Parviainen /cent:
Hur avses systemet med kompletterande polispersonal bli utvecklat?
Som svar på detta spörsmål anför jag följande:
Systemet med kompletterande polispersonal regleras i polisförvaltningslagen. Enligt lagen kan
statsrådet besluta att polisens personal ska kompletteras med särskild kompletterande polispersonal, när sådan behövs med hänsyn till statens säkerhet eller exceptionella förhållanden.
Lagstiftningen om kompletterande polispersonal kan för närvarande betraktas som delvis bristfällig. Dessutom är den kompletterande polispersonalens operativa beredskap otillräcklig. Den
kompletterande polispersonalens ställning och utvecklandet av systemet har utretts flera gånger
under den tid som systemet existerat. Senast diskuterades frågan av arbetsgruppen för kompletterande polispersonal, som inrikesministeriet tillsatte under den förra regeringsperioden och som
lämnade sin slutrapport i februari 2015.
Kompletterande polispersonal har tills vidare inte behövt tas i tjänst i någon verklig situation.
Polisen behöver dock en fungerande reserv. I egenskap av den för den inre säkerheten ansvariga
ministern har jag redan tidigare fattat beslut om att inleda ett lagstiftningsprojekt som gäller utvecklandet av systemet med kompletterande polispersonal. Projektet kommer att inledas redan
denna vår.
Efter att projektet har inletts dras också upp linjerna för hur systemet med kompletterande polispersonal i praktiken föreslås bli utvecklat. Utvecklandet kräver både lagstiftningsmässiga och
operativa förändringar. Detaljerna i dessa reformer är fortfarande öppna.
Stommen av polisväsendet i vårt land utgörs av en utbildad, högklassig och professionell polispersonal. Målet är inte att ersätta denna personal med kompletterande polispersonal, utan åtgärderna siktar på att skapa beredskap att komplettera polisen i vissa situationer, så att den kompletterande personalen fungerar under polisens ledning och som dess hjälp. Målet är att skapa
ett välfungerande och kostnadseffektivt system för kompletterande polispersonal som är baserat
på en fungerande och tidsenlig lagstiftning.
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