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HE 72/2006 vp

HALLITUKSEN ESITYS LAIKSI POLIISIN HALLINNOSTA ANNETUN LAIN
MUUTTAMISESTA JA ERÄIKSI SIIHEN LHTTYVTKSI LAEIKSI

Esityksessä ehdotetaan 1) mahdollistettavaksi kihlakunnan
poliisilaitosten toimialueiden laajentaminen, 2) yhdistettäväksi
Poliisiammattikorkeakoulu ja Poliisikoulu Poliisialan koulutus- ja
kehittämiskeskukseksi, 3) siirrettäväksi ampuma-aseisiin ja yksityiseen
turvallisuusalaan liittyviä lupa-, valvonta- ja tarkastustehtäviä
sisäasiainministeriöstä Poliisin tekniikkakeskukseen, 4)
tarkennettavaksi ja selkeytettäväksi sisäasiainministeriön poliisiosaston
kaksoisroolia toisaalta tavanomaisena ministeriön osastona ja toisaalta
keskusvirastomaisena poliisin ylijohtona sekä 5) erotettavaksi virkaan
nimittäminen ja tehtävään määrääminen poliisin ylimpien
johtotehtävien osalta.

Hallituksen esityksen valmistelun yhteydessä on joiltakin tahoilta
nostettu esiin perustuslaillisiin näkökohtiin liittyviä kysymyksiä
koskien a) kielellisten oikeuksien turvaamista kihlakunnan
poliisilaitosten toimialueita muodostettaessa sekä b) Poliisin
tekniikkakeskukselle ehdotettua kaksoisroolia toisaalta ampuma-aseita
poliisille ja mahdollisesti muilla viranomaisille hankkivana tahona ja
toisaalta asealan elinkeinoluvat ja muut kaupalliset luvat antavana
tahona.

Perustuslain 122 §:n 1 momentin mukaan hallintoa järjestettäessä tulee
pyrkiä yhteensopiviin aluejaotuksiin, joissa turvataan suomen- ja
ruotsinkielisen väestön mahdollisuudet saada palveluja omalla
kielellään samanlaisten perusteiden mukaan. Ehdotetun poliisin
hallinnosta annetun lain 6 §:n 2 momentin mukaan muodostettaessa
kihlakunnan poliisilaitos, jonka toimialueena on useampi kihlakunta,
tulisi ottaa huomioon eri alueiden erityispiirteet, kuten asukasmäärä,
asukastiheys, laajuus, liikenneyhteydet sekä kieliolot ja aluejaotuksen
vaikutus viranomaisen kielilain 6 §:ssä tarkoitettuun kielelliseen
asemaan. Uusia poliisilaitoksia muodostettaessa saattaa viranomaisen
kielellinen asema

muuttua, mikä vaikuttaa viranomaisen kielilain 26 §:ssä tarkoitettuun työkieleen ja
virkamiesten kielitaitovaatimuksiin. Käytännössä yksi keino varmistaa
kielivähemmistön tarpeiden täyttäminen on kielilain 6 §:n 2 momentissa
tarkoitettujen työkieleltään yksikielisten yksiköiden tai osastojen perustaminen
kaksikieliseen viranomaiseen silloin, kun viranomaisen kielellisen aseman
muuttavaan aluejaotukseen päädytään muista toiminnallisista syistä. Viranomaisen
työkielestä ja kielellisestä asemasta riippumatta jokaisella on luonnollisestikin
oikeus käyttää asiassaan omaa kieltään, joko suomea tai ruotsia.

Poliisin tekniikkakeskuksen perustehtävänä on hankkia, ylläpitää ja kehittää
poliisin kalustoa, välineitä ja varusteita. Lisäksi se voi antaa vastaavia palveluja
rajoitetusti muille viranomaisille ja viranomaisjärjestelmään liittyviä julkisia
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hallintotehtäviä hoitaville muille tahoille. Viranomaisjärjestelmän kalustoon,
välineisiin ja varusteisiin liittyvissä tehtävissä ei ole kysymys
viranomaisjärjestelmän ulkopuolisille tahoille myynnin kaltaisesta
liiketoiminnasta, vaan viranomaisten ja viranomaisjärjestelmään liittyvien muiden
tahojen omasta kalustoon, välineisiin ja varusteisiin liittyvästä hankinta-, ylläpito-
ja kehittämisyhteistyöstä ja tällaisten tehtävien keskittämisestä. Yhteistyöllä ja
tehtäviä keskittämällä varmistetaan tehokas suunnitteluja tuotekehitystoiminta
sekä varustuksen yhteensopivuus. Poliisin tekniikkakeskuksen sisällä
viranomaisaseistuksen hankinta-, ylläpito- ja kehittämistehtävät sekä ase-
elinkeinoon liittyvät lupa-, valvonta- ja tarkastustehtävät erotettaisiin Poliisin
tekniikkakeskuksen ohjesäännössä organisatorisesti ja ratkaisuvallan osalta
toisistaan. Synergiaetuja saavutettaisiin viranomaisaseistuksen hankinta-, ylläpito-
ja kehittämistehtäviin sekä ampuma-aseiden tarkastustehtäviin tarvittavien
erityistilojen osalta.

Poliisijohtaja Kimmo Hakonen



Lausunto 21.9.2006
Tuomas Ojanen

Eduskunnan perustuslakivaliokunnalle

HE 72/2006vp eduskunnalle laiksi poliisin hallinnosta annetun lain muuttamisesta ja
eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Poliisilaitosten toimialueiden laajentaminen

Esityksen tarkoituksena on tehostaa toiminnallisesti ja taloudellisesti paikallispoliisin
voimavarojen käyttöä mahdollistamalla kihlakunnan poliisilaitosten toimialueiden
laajentaminen. Käytännössä paikallispoliisin toiminnan järjestäminen suurempina
aluekokonaisuuksina hoidettavaksi toteutettaisiin poistamalla poliisin hallinnosta annetusta laista
maininta siitä, että jokaisessa kihlakunnassa on kihlakunnan poliisipäällikkö, joka johtaa
paikallista poliisilaitosta. Esityksen mukaan valtioneuvoston asetuksella säädettäisiin niistä
kihlakunnan poliisilaitoksista, joiden toimialueena olisi useampi kihlakunta.

"Pcl/P 6 ä /Äö06 vWB6/

Oikeusministeriö Muistio 21.9.2006
Lainvalmisteluosasto
Erityisasiantuntija Kirsi Neiglick

Perustuslakivaliokunnalle

HE 72/2006 vp: Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi poliisin hallinnosta annetun lain muuttamisesta
ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi poliisin hallinnosta annettua lakia, ampuma-aselakia, lakia
poliisikoulutuksesta, lakia yksityisistä turvallisuuspalveluista, ja lakia järjestyksenvalvojista.
Kihlakunnan poliisilaitoksien toimialueiden laajennus mahdollistetaan ja poliisiammattikorkeakoulusta
ja poliisikoulusta ehdotetaan muodostettavaksi Poliisialan koulutus- ja kehittämiskeskus. Ampuma-
aseisiin ja yksityiseen turvallisuusalaan liittyviä lupa-, valvonta- ja tarkastustehtäviä siirretään Poliisin
tekniikkakeskukseen. Ehdotuksessa ehdotetaan myös siirtymistä järjestelmään, jossa virkaan
nimittäminen ja tehtävään määrääminen erotettaisiin toisistaan.

Oikeusministeriö on antanut asiasta lausunnon esityksen valmisteluvaiheessa, ja katsoo, ettei sillä ole
esityksestä huomautettavaa.



Esitystä on tältä osin arvioitava hallinnon järjestämistä koskevissa perustuslain säännöksissä,
erityisesti perustuslain 119 §:ssä ja 122 §:ssä säädettyjen vaatimusten kannalta.

Nähdäkseni esitykselle on valtiosääntöoikeudellisesti hyväksyttävät perusteet. On huomattava,
että perustuslakiuudistuksen yhteydessä perustuslain 119 §:stä jätettiin tarkoituksella pois
maininta valtionhallintoa koskevan jaotuksen perustumisesta lääni-ja kihlakuntajakoon (HE
l/1998vp, 173, vrt. HM 50 § 1 ja 2 mom.). Ratkaisun tarkoituksena oli luoda edellytyksiä valtion
hallinnon joustavalle kehitykselle.

Perustuslain 119 §:n 2 momentin mukaan valtionhallinnon toimielinten yleisistä perusteista on
säädettävä lailla, jos niiden tehtäviin kuuluu julkisen vallan käyttöä. Yleisillä perusteilla
säännöskohdassa tarkoitetaan muun muassa yksikön toimialaa (HE l/1998vp, s. 174). Säännös
soveltuu käsillä olevan asian arviointiin, koska poliisilaitoksien tehtäviin kuuluu merkittävää
julkisen vallan käyttöä.

Nähdäkseni ei ole perustuslain 119 §:n 2 momentin näkökulmasta ongelmallista, että esityksen
mukaan yhtä kihlakuntaa laajemman toimialueen käsittävän kihlakunnan poliisilaitoksen
perustamisesta säädettäisiin valtioneuvoston asetuksella, koska perussäännös paikallisen
poliisitoimen järjestämisestä kihlakunnittain siten, että kihlakunnan poliisilaitoksen toimialueena
on yksi tai useampi kihlakunta, olisi kuitenkin laissa (ks. lakiehdotus poliisin hallinnosta annetun
lain muuttamisesta, 6 §).

Lakiehdotuksessa poliisin hallinnosta annetun lain muuttamisesta säädettäisiin, että
"[muodostettaessa kihlakunnan poliisilaitos, jonka toimialueena on useampi kihlakunta, tulee
ottaa huomioon eri alueiden erityispiirteet, kuten asukasmäärä, asukastiheys,
laajuus, liikenneyhteydet sekä kieliolot ja aluejaotuksen vaikutus viranomaisen kielilain
(423/2003) 6 §:ssä tarkoitettuun kielelliseen asemaan"(6 § 2 mom.).

Säännöskohta tuo esiin näkökohtia, joilla on merkitystä perustuslaissa säädettyjen edellytysten,
erityisesti perusoikeussäännösten turvaamien seikkojen, toteutumisen kannalta poliisitointa
järjestettäessä. Mielestäni olisi paikallaan harkita, voisiko laista selvemmin ilmetä, että
poliisitointa järjestettäessä tulee huomioida ainakin perustuslain yhdenvertaisuutta, kielellisiä
oikeuksia, oikeusturvaa ja hyvän hallinnon takeita koskevat säännökset. Ainakin tätä asiaa voisi
painottaa valiokunnan lausunnossa.

Ampuma-aselupa yms. tehtävien siirtäminen poliisin tekniikkakeskukselle

Esityksessä ehdotetaan karsittavaksi sisäasiainministeriön tehtäviä siirtämällä ampuma-aseisiin
ja yksityiseen turvallisuusalaan liittyvät lupa-, valvonta-ja tarkastustehtävät ministeriöstä Poliisin
tekniikkakeskuksen tehtäviksi. Tehtävien siirtymisen myötä niitä hoitava henkilöstö sekä virat
siirrettäisiin. Ministeriölle jäisivät kuitenkin edelleen turvallisuusalan ja ase-alan yleinen ohjaus
ja valvonta, lainsäädäntö, sen ajan tasalla pitäminen ja kehittäminen sekä kansainvälinen
yhteistyö.

On syytä erikseen huomauttaa, että kysymys esityksen kuulumisesta tältä osin perustuslain 124
§:n soveltamisalaan on vähintäänkin epäselvä asia. Itse asiassa olen taipuvainen katsomaan, että
esitys ei ole merkityksellinen hallintotehtävän antamisesta muulle kuin viranomaiselle säätävän
perustuslain 124 §:n kannalta, koska Poliisin tekniikkakeskus on julkisoikeudellinen,
sisäasiainministeriön alainen yksikkö, jonka perusteista on säädetty poliisin hallinnosta annetun
lain 1 §:ssä ja 13 §:ssä. Asiaa ei mielestäni muuta se, että tekniikkakeskus on samalla
nettobudjetoitu valtion tilivirasto, joka voi toimia kaupallisessa toiminnassa voittoa tavoitellen
tai joka voi hankkia, ylläpitää ja kehittää myös julkisen hallintotehtävän hoitamiseen liittyvää
kalustoa, välineitä ja varusteita, yas viranomaisjärjestelmään liittyvä julkinen hallintotehtävä on
annettu muulle kuin viranomaiselle.



Tekniikkakeskuksen asema kuitenkin muuttuisi perustuslain 124 §:n kannalta toiseksi, jos Poliisin
tekniikkakeskuksen uudistaminen, liikelaitostaminen tai yhtiöittäminen tulisi kilpailunäkökohtien johdosta
ajankohtaiseksi. Tosin esityksestä annetaan ymmärtää, että Poliisin tekniikkakeskuksesta ei olisi tarkoitus
muodostaa liikelaitosta tai osakeyhtiötä. Tällöin syntyisi ongelmia, kun esimerkiksi liikelaitos hoitaisi yhtäältä
hallintotehtäviä ja toisaalta olisi kaupallinen toimija. Valtiosääntöoikeudellisesti kestävin ratkaisu olisi tässä
tilanteessa perustaa oma erillinen virasto hallintotehtävien hoitamista varten. Tällöinkin olisi vielä erikseen
pohdittava kysymystä siitä, onko ampuma-aseasioiden
käsittelyssä kysymys sellaista merkittävästä julkisen vallan käytöstä, että näitä asioita koskeva
päätöksenteko on syytä pysyttää selvästi viranomaiseksi luonnehdittavalla orgaanilla.

Myös käsillä olevassa esityksessä voidaan pitää ongelmallisena perustuslakivaliokunnan
omaksumia linjauksia (ks. esim. Pe VL 38/2004 vp ja 47/2005vp) analogisesti soveltaen sitä, että
poliisin tekniikkakeskus hoitaisi yhtäältä hallintotehtäviä ja toisaalta olisi taloudellinen toimija
(vaikka siis sinänsä katson, että asiassa ei tarkkaan ottaen ole kyse hallintotehtävän antamisesta
muulle kuin viranomaiselle, koska tekniikkakeskus on ainakin toistaiseksi sisäministeriön
alainen viranomaisyksikkö). Korostan, että kysymys
ei ole tarkoituksenmukaisuuskysymykseksi luonnehdittavasta ongelmasta, johon en juristina ota
kantaa. Mielestäni syntynyttä asetelmaa voidaan arvostella myös oikeudelliseksi
luonnehdittavilla näkökohdilla, jotka ennen muuta ankkuroituvat perustuslain 21 §:n 2
momentissa turvattuihin hyvän hallinnon takeisiin. Etenkin herää kysymyksiä Poliisin
tekniikkakeskuksen lupapäätöksenteon objektiivisuudesta ja riippumattomuudesta, koska
tekniikkakeskus on samalla taloudellinen toimija lupapäätöksenteon kattamilla aloilla.

Esityksen perusteluista ilmenee, että siinä tarkoitettuun lupapäätöksentekoon liittyviä virkoja
siirrettäisiin ministeriöstä tekniikkakeskukseen ja että lupapäätöksenteko näin ollen tapahtuisi
virkavastuulla. Perusteluissa myös todetaan, että esityksen mukainen lupapäätöksenteko olisi
eriytetty Poliisin tekniikkakeskuksen sisällä keskuksen luonteeltaan kaupallisesta toiminnasta.
Nähdäkseni olisi kuitenkin syytä harkita em. asioiden selventämistä lain tasollakin.

Erityisesti olisi syytä harkita hyvän hallinnon takeisiin palautuvista syistä sen
selventämistä ja varmistamista laissa, että oikeusturvan ja hyvän hallinnon kannalta oleelliset
yleissäädökset soveltuvat tekniikkakeskuksen lupapäätöksentekoon ja että tämä päätöksenteko
on muutoinkin virkavastuun piirissä.

Muuta

Esityksen taustalähtökohtina ovat lainsäädännön tasolla valtion paikallishallinnon kehittämisen
perusteista annettu laki (126/1992) sekä poliisin hallinnosta annettu laki (110/1992). Molemmat
lait ovat vuodelta 1992 ja siten ajalta ennen uuden perustuslain voimaantuloa 1.3.2000. Tosin
kumpaakin lakia on sittemmin useaan eri otteeseen muutettu.

Uuden perustuslain säännöksen valtion hallintojärjestelmän yleisestä rakenteesta ja
valtionhallinnon järjestämisen perusteista sekä hallinnollisissa jaotuksissa noudatettavista
periaatteista ovat monelta osin merkittävästi erilaisia kuin kumotun hallitusmuodon. Tältä osin
perustuslakiuudistuksen yhtenä tavoitteena oli nimenomaan luoda edellytyksiä valtion hallinnon
joustavalle kehittämiselle.

Nähdäkseni valtion paikallishallinnon kehittämisen perusteista annettu laki, samoin kuin poliisin
hallinnosta annettu laki, olisi paikallaan uudistaa perusteistaan alkaen uuden perustuslain
vaatimukset huomioon ottaen.

Helsingissä 21 päivänä syyskuuta 2006

Tuomas Ojanen
OTT, professori



Teuvo Pohjolainen
21.9.2006

Lausunto Eduskunnan perustuslakivaliokunnalle Hallituksen esityksestä Eduskunnalle
laiksi poliisin hallinnosta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE
72/2006 vp)

Eduskunnan perustuslakivaliokunnan pyytämänä lausuntona otsikossa mainitusta asiasta esitän

kunnioittavasti seuraavan.

1 Yleistä

Hallituksen esityksessä ehdotetaan muutettavaksi poliisin hallinnosta annettua lakia useassa

kohdin. Tarkoituksena on tehdä mahdolliseksi kihlakunnan poliisilaitosten toimialueiden

laajentaminen. Poliisikoulutuksen organisaatiota on tarkoitus muuttaa. Eräitä lupa-, valvonta- ja

tarkastustehtäviä ehdotetaan siirrettäväksi sisäasiainministeriöltä Poliisin tekniikkakeskukselle.

Poliisin ylijohdon tehtäviä ehdotetaan täsmennettäväksi sekä ehdotetaan siirtymistä

järjestelmään, jossa virkaan nimittäminen ja tehtävään määrääminen erotetaan toisistaan.



Hallituksen esitys edellyttää muutoksia useisiin lakeihin. Esityksellä voi olla merkitystä

perustuslain perusoikeusjärjestelmän sekä hallinnon organisointia ja puolueettomuuden

vaatimusta koskevan sääntelyn kannalta.
2 Paikallispoliisitoiminnan organisointi

Hallituksen esityksessä esitetään (1. lakiehdotuksen 6 §), että paikallinen poliisitoimi järjestetään

kihlakunnittain siten, että kihlakunnan poliisilaitoksen toimialueena on yksi tai useampi

kihlakunta. Valtioneuvoston asetuksella säädetään kihlakunnan poliisilaitoksista, joiden

toimialueena on useampi kihlakunta. Sisäasiainministeriö päättää kihlakunnan poliisilaitoksen

sekä sen palvelutoimistojen sijaintipaikoista.

Esityksen valtiosääntöoikeudellisesti merkityksellinen kohta koskee poliisitoimintojen

sijoittamispäätöksiä. Perustuslain 119 §:n 2 momentin nojalla valtionhallinnon toimielinten

yleisistä perusteista on säädettävä lailla, jos niiden tehtäviin kuuluu julkisen vallan käyttöä.

Valtionhallinnon yksiköistä voidaan muutoin tämän perastuslainkoh-dan mukaan säätää

asetuksella. Yleisillä perusteilla tarkoitetaan lähinnä yksikön nimeä, toimialaa sekä pääasiallisia

tehtäviä ja toimivaltuuksia (HE 1/1998 vp , s. 174/11). Tämän perusteella on selvää, että valtion

yksiköiden sijoituspaikasta ei perustuslain mukaan tarvitse säätää lailla.

Lakiehdotuksen 6 §:n mukaan sijoittamisratkaisu tehdään hallintopäätöksenä. Perus-

tuslakivaliokunta on katsonut (ks. esim. PeVL 6/2002), että perustuslain 119 §:n 2 momentin

säännösten tarkoituksena ei ole ollut pidättää valtionhallinnon yksiköitä koskevia ratkaisuja

yksinomaan säädösmuodossa eli lailla tai asetuksella tehtäviksi. Niitä voidaan tehdä myös

hallintopäätöksin, jos kulloinenkin asia luonteensa puolesta soveltuu hallintopäätöksellä

ratkaistavaksi. Sijoittamispäätös on ollut valiokunnan mielestä tällainen kysymys.

Ehdotusta on arvioitava myös PeL 7 §:n henkilökohtaisen turvallisuuden perusoikeus-sääntelyn

valossa. Perusoikeusuudistuksen yhteydessä (HE 309/1993 vp) turvallisuuden

perusoikeussäännöksen perusteluissa todettiin mm.: "Turvallisuuden nimenomainen

mainitseminen korostaa julkisen vallan positiivisia toimintavelvoitteita yhteiskunnan jäsenten

suojaamiseksi rikoksilta ja muilta heihin kohdistuvilta oikeudenvas-taisilta teoilta, olivatpa

niiden tekijät julkisen vallan käyttäjiä tai yksityisiä tahoja."

Asianmukaisesti järjestetty poliisitoiminta on osa sitä koneistoa, jolla julkinen valta vastaa

perustuslailliseen toimintavelvoitteeseensa. Kansalaisten turvallisuuden näkökulmasta olennaista

on peruspoliisitoiminnan eli erityisesti rikoksia ja järjestyshäiriöitä ehkäisevän toiminnan

riittävyys ja saatavuus kaikilla alueilla. Se miten poliisihallinto on muuten järjestetty on



perustuslakiin liittyvä kysymys vain siltä osin, kuin PeL 122 § asettaa vaatimuksia tukemaan

hallinnollisen jaotuksen kieliryhmien yhdenvertaisuutta.

Poliisin hallinnosta annetun lain muutosehdotuksella ei suoranaisesti vaikuteta polii-

sipalveluiden saatavuuteen ja sitä kautta turvallisuuden perusoikeusvelvoitteen toteutumiseen.

On selvää, että mitä laajemmat maantieteelliset poliisin toiminta-alueet ovat, sitä heikompaa

poliisipalvelujen saatavuus on, ellei läheisyyttä turvata esimerkiksi palvelutoimistoilla.

Lakiehdotus jättää kihlakunnan poliisilaitoksen ja mahdollisten palvelutoimistojen

sijaintipaikkojen määräämisen sisäasiainministeriölle. Perustuslain 67 §:n 1 momentista seuraa,

että asianomaisen ministerin tulee esittää asian siirtämistä yleisistunnolle, jos sijoittamispäätöstä

on pidettävä laajakantoisena tai periaatteellisesti tärkeänä. Asian periaatteellisesti suuri merkitys

ja läheinen kytkentä turvallisuuden varmistamiseen puoltaisi sitä, että asia ratkaistaan

valtioneuvoston tasolla samalla, kun annetaan asetus useamman kihlakunnan yhteisestä

poliisilaitoksesta.

3 Toimivallan muutos eräissä lupa-, valvonta ja tarkastustehtävissä

Hallituksen esitykseen sisältyy mittava toimivaltauudistus, kun ampuma-aseisiin ja yksityiseen

turvallisuusalaan liittyvät lupa-, valvonta- ja tarkastustehtävät on tarkoitus siirtää ministeriöstä

Poliisin tekniikkakeskuksen tehtäviksi. Samalla on tarkoitus siirtää tehtäviä nykyisin hoitava

henkilöstö sekä virat Poliisin tekniikkakeskukseen.

Poliisin tekniikkakeskuksen tehtävät ovat tähän asti liittyneet pääosin poliisin kaluston hankinta-,

ylläpito- ja kehittämistehtäviin. Tätä tehtävää on tarkoitus laajentaa koskemaan muidenkin

viranomaisten turvakalustoa sekä yksityisten turvakalustoa, mikäli tehtävä on annettu muulle

kuin viranomaiselle. Uudistuksen jälkeen Poliisin tekniikkakeskuksen asema ja luonne on jossain

määrin epäselvä. Perustehtävä olisi edelleen hankintaorganisaationa toimiminen, mutta uutena

tehtävänä yksikölle tulisi lupa-, valvonta- ja tarkastustehtäviä. Kilpailuviraston vuonna 2005

antamassa päätöksessä todetaan (sisäasiainministeriön sisäisen tarkastuksen selvityksen

perusteella) mm.: "Poliisin tekniikkakeskuksen uudistaminen, liikelaitostaminen tai

yhtiöittäminen voi tulla kilpailunäkökohtien johdosta kuitenkin ajankohtaiseksi, mikäli sen

ulkopuolisille markkinoille suuntautuva myynti laajentuu merkittävästi."

Vaikka sinänsä ei ole estettä sille, etteikö samalle toimielimelle voisi lailla järjestettynä kuulua

sekä liikeluontoista toimintaa että viranomaistehtäviä, perustuslakivaliokunta on pitänyt julkisten



hallintotehtävien siirtämistä omaan erilliseen virastoon tai keskukseen parempana kuin sitä, että

julkiset hallintotehtävät keskitetään liikelaitoksen sisällä olevaan erilliseen viranomaistehtävien

yksikköön (PeVL 38/2004 vp , s. 2-3). Jos päädytään viimeksi mainittuun ratkaisuun, olennaista

on, että tehtävät on organisaatiossa sillä tavoin eroteltu, että voidaan varmistaa

viranomaistehtävien hoidon puolueettomuus ja hyvän hallinnon takeet. Erityisen tärkeää tämä on

niissä tehtävissä, joissa vaikutetaan suoraan yksityisten ihmisten tai muiden hallinnon

ulkopuolisten toimijoiden asemaan. Tällaisilla toimilla voi olla merkittäviä

perusoikeusvaikutuksia. Tällaisesta on korostetusti kysymys lupa-, valvonta-ja

tarkastustehtävissä.

Nyt esillä olevan hallituksen esityksen mukaan Poliisin tekniikkakeskus ei ole tällä hetkellä

liikelaitos, vaan sisäasiainministeriön alainen virastoyksikkö. Sen perustehtävät ovat kuitenkin

luonteeltaan liiketoiminnan luontoisia hankinta- yms. tehtäviä. HE:n perusteluissa todetaan (s.

18), että Poliisin tekniikkakeskuksessa erilaiset hankinta- yms. tehtävät sekä lupa-, valvonta- ja

tarkastustehtävät erotettaisiin Poliisin tekniikkakeskuksen ohjesäännössä organisatorisesti ja

ratkaisuvallan osalta toisistaan. Erottaminen on välttämätöntä, mutta voidaan kysyä, onko

ohjesäännön taso tässä tapauksessa normihierarkkisesti riittävä, vai tulisiko asiasta säätää

laissa. Sitä puoltaisi perustuslain 119 §:n 2 momentin säännös jonka mukaan julkisen vallan

käyttöön oikeutettujen toimielinten yleisistä perusteista on säädettävä lailla. Säännöksen esitöi-

den muicaan "yleisillä perusteilla tarkoitetaan lähinnä yksikön nimeä, toimialaa sekä pääasiallisia

tehtäviä ja toimivaltuuksia" (HE 1/1998 vp , s. 174/11).

Edellä sanotun lisäksi voidaan kiinnittää huomiota Poliisin tekniikkakeskuksen tehtäviä

koskevan säännösehdotuksen lakiteknisiin kysymyksiin. Ehdotetussa 1. lakiehdotuksen 13 §:ssä

oleva sääntely on lakiteknisesti epälooginen, kun pykälän 1 ja 2 momentissa säädetään Poliisin

tekniikkakeskuksen hankinta- yms. tehtävästä, 3 momentissa lupa-, valvonta- ja

tarkastustehtävästä ja sitten jälleen 4 momentissa hankinta-yms. tehtävästä. Loogisuuden vuoksi

3 ja 4 momentin paikka olisi syytä vaihtaa keskenään ja todeta samalla, että lupa-, valvonta- ja

tarkastustehtävien hoito erotetaan organisatorisesti ja ratkaisuvallan osalta tekniikkakeskuksen

muista tehtävistä.

4 Muita kysymyksiä



HE:n 5. lakiehdotuksessa esitetään muutettavaksi poliisikoulutuksesta annettua lakia. Muutosten

tarkoituksena on yhdistää Poliisiammattikorkeakoulu ja Poliisikoulu Polii-sialan koulutus ja

kehittämiskeskukseksi. Lakiehdotuksessa on sen vuoksi pääasiassa pyritty tekemään ne

muutokset poliisikoulutuksesta annettuun lakiin, jotka johtuvat uudistettavasta organisaatiosta.

Tässä yhteydessä on kuitenkin syytä todeta, että vaikka erinäisiä toimivaltasäännöksiä ei olekaan

ollut tarkoitus muuttaa, perustuslakivaliokunta on tuoreessa lausunnossaan hallituksen

esityksestä laiksi Pelastusopistosta kiinnittänyt huomiota eräisiin kysymyksiin, joita koskeva

sääntely on nyt ehdotetussa poliisikoulutuksesta annettavassa lakimuutoksessa identtinen

Pelastusopistosta annetun lakiehdotuksen kanssa.

Perustuslakivaliokunta totesi lausunnossaan 12/2006 vp mm. seuraavaa:

"Opiskeluoikeuden menettäminen ja kurinpitorangaistus

Opiskelija menettää opiskeluoikeutensa 1. lakiehdotuksen 28 §:n 1 momentin 1
kohdan perusteella, jos hän on antanut Pelastusopistoon pyrkiessään vääriä tai
harhaanjohtavia tietoja taikka salannut sellaisen itseään koskevan seikan, joka olisi
voinut estää opiskelijaksi valinnan. Sääntelyssä on kielellinen kömmähdys, koska
sivulause "joka olisi voinut estää opiskelijaksi valinnan" koskee vain salaamista,
mutta ei vääriä tai harhaanjohtavia tietoja. Lisäksi sääntely vaikuttaa kohtuuttoman
ankaralta, koska opiskelija voi säännöksen sanamuodon mukaan menettää
opiskeluoikeutensa vähäisenkin väärän tai harhaanjohtavan tiedon perusteella.
Valiokunnan mielestä sääntelyä on tarpeen täsmentää oikeasuhtaisuuden vaatimuksia
paremmin vastaavaksi (kurs. tässä) (PeVL 19/2004 vp , s. 3-4, PeVL 16/2003 vp , s.
3/1, PeVL 12/2002 vp, s. 3-4)."

Nyt ehdotetussa lakiehdotuksessa poliisikoulutuksesta annetun lain muuttamisesta on 14 §:n 1

momentin 1 kohdassa täysin samanlainen sääntely, kuin mihin PeV lausunnossaan kiinnitti

huomiota sääntelyn oikeasuhtaisuuden sekä kielellisen kömmähdyksen osalta.

Voimassa olevaa poliisikoulutusta koskevan lain päihdetestausta koskevaa lakiehdotusta

käsitelleessään perustuslakivaliokunta totesi seuraavaa (PeVL 28/2004 vp):

"Päihdetestaus

Poliisin perustutkintokoulutukseen hakeutuva on 7 §:n 1 momentin perusteella
velvollinen osallistumaan päihdetestiin ennen koulutukseen hyväksymistä.
Perustutkintoa suorittavan on osallistuttava testiin poliisioppilaitoksen määräyksestä,
jos on perusteltua aihetta epäillä, että hän esiintyy päihtyneenä koulutuksessa tai
harjoitteluun liittyvässä työssä.

Sääntely on merkityksellinen perustuslain 10 §:n 1 momentissa mrvattujen
yksityiselämän suojan ja henkilötietojen suojan kannalta. Sillä puututaan myös



perustuslain 7 §:ssä turvattuun henkilökohtaiseen koskemattomuuteen ja rajoitetaan
henkilön itsemääräämisoikeutta (PeVL 10/2004 vp , s. 2/II).

Sääntelylle on perusoikeusjärjestelmän kannalta hyväksyttävät perusteet. On tärkeää
torjua päihteiden käyttöä poliisiksi opiskelevien keskuudessa. Kysymys on
opiskelijayhteisöön kuuluvien ja viime kädessä myös muiden henkilöiden oikeuksien
ja turvallisuuden suojaamisesta. Sääntely täyttää täsmällisyyden ja tarkkarajaisuuden
samoin kuin oikeasuhtaisuuden vaatimukset. Oikeusturvan kannalta merkityksellisiä
ovat 20 §:n 1 ja 3 momentin säännökset. Lakiehdotus voidaan näiltä osin käsitellä
tavallisen lain säätämisjärjestyksessä.

Päihdetestistä saatu tieto on 7 §:n 2 momentin mukaan terveydentilatieto.
Poliisioppilaitoksen on säilytettävä tällaiset tiedot erillään muista keräämistään
henkilötiedoista. Ehdotus ei sisällä säännöstä tietojen säilytysajasta.
Perustuslakivaliokunnan käytännössä tietojen säilytysaikaa on vakiintuneesti pidetty
eräänä perustuslain 10 §:n 1 momentissa turvatun henkilötietojen suojan kannalta
tärkeänä sääntelykohteena (ks. esim. PeVL 51/2002 vp , s. 2/1 ja 3/11, PeVL 6/2003
vp, s. 2/1). (Kurs. tässä)

Terveydentilatiedot ovat henkilötietolain 11 §:ssä tarkoitettuja arkaluonteisia tietoja,
jotka on lain 12 §:n 2 momentissa ilmaistun pääsäännön mukaan poistettava
rekisteristä välittömästi sen jälkeen, kun käsittelylle ei ole laissa säädettyä perustetta.
Henkilötietolain yleisiä säännöksiä sovelletaan myös ehdotetussa laissa tarkoitettujen
terveydentilatietojen käsittelyyn, eikä ehdotus siksi muodostu henkilötietojen
perustuslainsuojan kannalta ongelmalliseksi. - Tietojen säilytysajasta on valiokunnan
mielestä kuitenkin selvyyden vuoksi asianmukaista lisätä lakiehdotukseen säännös."
(Kurs. tässä)

Nyt ehdotettuun päihdetestausta koskevaan säännösehdotukseen (7 §) ei kuitenkaan ole

siihenkään ehdotettu - vastoin siis em. PeV:n kannanottoa (PeVL 28/2004) - sisällytettäväksi

tietojen säilytysaikaa koskevaa säännöstä.

PERUSTUSLAKIVALIOKUNNAN
LAUSUNTO /2006 vp

Hallituksen esitys laiksi poliisin hallinnosta an-
netun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liitty-
viksi laeiksi

Hallintovaliokunnalle

JOHDANTO

Vireilletulo



Eduskunta on 13 päivänä kesäkuuta 2006 lähettäessään hallituksen esityksen laiksi poliisin

hallinnosta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 72/2006 vp)

valmistelevasti käsiteltäväksi hallintovaliokuntaan samalla määrännyt, että

perustuslakivaliokunnan on annettava asiasta lausunto hallintovaliokunnalle.

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

- poliisijohtaja Kimmo Hakonen, sisäasiainministeriö

- erityisasiantuntija Kirsi Neiglick, oikeusministeriö

- professori Tuomas Ojanen

- professori Teuvo Pohjolainen.

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi poliisin hallinnosta annettua lakia samoin kuin ampuma-

aselakia sekä yksityisistä turvallisuuspalveluista, järjestyksenvalvojista ja po-

ra 72/2006 vp Versio 0.1

liisikoulutuksesta annettuja lakeja. Esityksen pääasiallisena tarkoituksena on mahdollistaa

kihlakunnan poliisilaitoksen toimialueen laajentaminen siten, että laitoksen toimialueena voisi olla

yksi tai useampi kihlakunta. Ampuma-aseisiin ja yksityiseen turvallisuusalaan liittyviä

sisäasiainministeriön tehtäviä ehdotetaan siirrettäviksi Poliisin tekniikkakeskukselle.

Poliisiammattikorkeakoulusta ja Poliisikoulusta ehdotetaan muodostettavaksi Poliisialan koulutus-

ja kehittämiskeskus. Lisäksi poliisin ylimpään johtoon kuuluvien virkojen kohdalla ehdotetaan

siirryttäväksi järjestelmään, jossa tehdään ero virkaan nimittämisen ja tehtävään määräämisen

välillä.

Ehdotetut lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2007. Säännökset

Poliisialan koulutus-ja kehittämiskeskuksesta ovat kuitenkin tarkoitetut tulemaan voimaan 1

päivänä tammikuuta 2008.
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Esityksen säätämisjärjestysperusteluissa tuodaan esille perustuslain 119 ja 122 §:n

säännökset valtionhallinnosta ja hallinnollisista jaotuksista. Perusteluissa mainitaan myös

yhdenvertaisuutta ja henkilökohtaista turvallisuutta koskevat perustuslain 6 §:n 1 momentin ja 7

§:n 1 momentin säännökset samoin kuin 21 §:n säännökset hyvän hallinnon takeiden turvaamisesta

lailla ja 22 § julkisen vallan velvollisuudesta turvata perus- ja ihmisoikeuksien toteutuminen.

Perustelujen mukaan lakiehdotukset voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä.

Hallitus on kuitenkin pitänyt suotavana perustuslakivaliokunnan lausunnon hankkimista

esityksestä.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Paikallispoliisin järjestäminen

Paikallinen poliisitoimi järjestetään 1. lakiehdotuksen 6 §:n 1 momentin mukaan kihlakunnittain

siten, että kihlakunnan poliisilaitoksen toimialueena on yksi tai useampi kihlakunta.

Valtioneuvoston asetuksella säädetään useamman kuin yhden kihlakunnan toimialueen käsittävistä

poliisilaitoksista.

Valtiolla voi olla keskushallintoon kuuluvien yksiköiden lisäksi alueellisia ja paikallisia

viranomaisia, kuten perustuslain 119 §:stä ilmenee. Perustuslain varsin yleisellä säännöksellä on

ollut tarkoitus mahdollistaa valionhallinnon joustava kehittäminen. Perustuslaissa ei esimerkiksi

aiemmin voimassa olleen hallitusmuodon tapaan enää ole säännöstä valtionhallinnon

järjestämisestä lääni-ja kihlakuntajaon pohjalle (HE 1/1998 vp, s. 173/11). Valtion alue-ja

paikallishallinnon perusteista tulee perustuslain 119 §:n 2 momentin mukaan säätää lailla. Muilta

osin säännöksiä alue- ja paikallishallintoviranomaisista voidaan antaa myös asetuksella (HE

1/1998 vp, s. 173/11). Ehdotuksesta ei ole tältä kannalta huomautettavaa.

Kihlakunnan poliisilaitoksella voi ehdotetun 6 §:n 1 momentin mukaan olla palve-

lutoimistoja. Sisäasiainministeriö päättää poliisilaitoksen ja sen palvelutoimistojen si-

jaintipaikoista. Perustuslakivaliokunta on aiemmin katsonut, että valtionhallinnon yksikön
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sijoituspaikasta voidaan päättää ministeriön hallintopäätöksellä (PeVL 6/2002 vp, s. 2/1).

Ehdotuksesta ei siten ole tältäkään osin huomauttamista.

Useamman kihlakunnan alueen käsittävää poliisilaitosta muodostettaessa tulee la-

kiehdotuksen 6 §:n 2 momentin perusteella ottaa huomioon eri alueiden erityispiirteet, kuten

asukasmäärä ja -tiheys sekä toimialueen laajuus ja liikenneyhteydet samoin kuin kieliolot ja

aluejaotuksen vaikutus kielilain 6 §:ssä tarkoitettuun viranomaisen kielelliseen asemaan. Ehdotus

on näiltä osin sopusoinnussa perustuslain 122 §:n 1 momentissa säädetyn hallinnon

järjestämisperiaatteen kanssa. Sen mukaan hallintoa järjestettäessä tulee pyrkiä yhteensopiviin

aluejaotuksiin, joissa turvataan suomen- ja ruotsinkielisen väestön mahdollisuudet saada palveluja

omalla kielellään samanlaisten perusteiden mukaan. Paikallispoliisin järjestelyissä tulee

aluejaotusten yhteensopivuuden näkökulmasta kiinnittää huomiota ainakin hätäkeskusten ja

syyttäjälaitoksen aluejaotukseen, kuten esityksen perusteluissa on todettu. Valiokunta korostaa sen

seikan merkitystä, että paikallispoliisin toimialueita järjestettäessä huolehditaan perustuslain 17

§:ssä turvattujen kielellisten oikeuksien toteutumisesta. Niin ikään on huolehdittava

poliisipalvelujen saatavuuden turvaamisesta maan eri osissa.

Poliisin^ekniikkakeskuksen tehtävät

Sisäasiainministeriön arpajais- ja asehallintoyksikölle nykyisin kuuluvat erinäiset ase-hallinnon

lupa-, valvonta-ja tarkastustehtävät ehdotetaan siirrettäviksi Poliisin tekniikkakeskukselle, jonka

perustehtävänä 1. lakiehdotuksen 13 §:n 1 momentin perusteella säilyy poliisin kaluston,

välineiden ja varusteiden hankinta, ylläpito ja kehittäminen. Keskuksen tehtäviä ehdotetaan

toisaalta laajennettaviksi siten, että se voi hankkia, ylläpitää ja kehittää myös valtion ja kunnan

muiden viranomaisten samoin kuin viranomais-järjestelmään liittyviä julkisia hallintotehtäviä

hoitavien yksityistenkin kalustoa, välineitä ja varusteita.

Perustuslain 21 §:n 2 momentissa tarkoitettujen hyvän hallinnon takeisiin kuuluvat muun

ohella vaatimukset viranomaisen toiminnan objektiivisuudesta ja puolueettomuudesta. Tältä

kannalta ei ole asianmukaista säätää jollakin toimialalla lupa-, valvonta- ja tarkastusviranomaisena

olevan valtionhallinnon yksikön tehtäväksi hankintojen tekemistä valvomallaan alalla ja siten

esimerkiksi valvomansa alan toimijoilta. Tällaiset tehtävät on yleensä syytä osoittaa muulle kuin

alalla julkista valtaa käyttävälle viranomaiselle.
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Valiokunnan saaman selvityksen mukaan Poliisin tekniikkakeskuksesta ei kuitenkaan ole

tarkoitus kehittää ensisijaisesti hankintayksikköä, vaan etenkin suurimmat hankinnat on suunniteltu

vastaisuudessakin toteutettaviksi valtion yhteishankintayhtiön toimesta tai avustuksella. Esityksen

perusteluista ilmenevä pyrkimys on parantaa viranomaisten ja viranomaisjärjestelmään liittyvien

muiden toimijoiden yhteistyötä keskittämällä muun ohella kaluston hankintaan, ylläpitoon ja

kehittämiseen liittyviä tehtäviä

Poliisin tekniikkakeskukselle. Tarkoitus ei esimerkiksi ole, että Poliisin tekniikkakeskus hankkisi

kalustoa myydäkseen sitä edelleen viranomaisille ja muille toimijoille. Näin ymmärrettynä ja

sovellettuna ehdotettu sääntely ei muodostu perustuslain kannalta ongelmalliseksi. Muussa

tapauksessa asehallintotehtävät on aiheellista osoittaa kalustohankintoja tekevästä yksiköstä

selvästi erilliselle viranomaiselle.

Poliisin tekniikkakeskuksen sisällä asehallintotehtävät erotetaan esityksen perustelujen

mukaan organisatorisesti ja ratkaisuvallan osalta keskuksen muista tehtävistä. Valiokunta pitää

hyvän hallinnon takeiden turvaamisen näkökulmasta tärkeänä, että ase-hallintotehtäviä hoitavan

yksikön erillisyydestä suhteessa keskuksen muihin yksikköihin lisätään säännös lakiin.

Muita seikkoja

Koulutuksesta erottaminen. Opiskelija voidaan 5. lakiehdotuksen 14 §:n 1 momentin 1 kohdan

nojalla erottaa koulutuksesta, jos hän on antanut koulutukseen pyrkiessään vääriä tai

harhaanjohtavia tietoja taikka salannut sellaisen itseään koskevan seikan, joka olisi voinut estää

koulutukseen valinnan. Perustuslakivaliokunta on aiemmin katsonut vastaavan sääntelyn

vaikuttavan kohtuuttoman ankaralta, koska opiskelija voi säännöksen sanamuodon mukaan

menettää opiskeluoikeutensa vähäisenkin väärän tai harhaanjohtavan tiedon perusteella.

Valiokunta piti aiemmassa tapauksessa tarpeellisena sääntelyn täsmentämistä oikeasuhtaisuuden

vaatimuksia paremmin vastaavaksi (PeVL 12/2006 vp, s. 2—3). Samoista syistä on tarpeen

täsmentää nyt puheena olevaa lainkohtaa (vrt. Pelastusopistosta annetun lain 28 §:n 1 momentin 1

kohta).

Muutoksenhakukielto. Päätökseen sisäasiainministeriön poliisineuvoksena toimivan virkamiehen

määräämisestä tehtävään ei 1. lakiehdotuksen 15 c §:n mukaan saa hakea muutosta valittamalla.

Muutoksenhakukielto liittyy tarkoitukseen ottaa käyttöön järjestelmä, jossa uuteen
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sisäasiainministeriön poliisineuvoksen virkaan nimitetty voidaan eri päätöksellä määrätä johonkin

15 b §:n 1 momentissa mainituista poliisin ylimmän johdon tehtävistä. Poliisineuvoksen virkaan

nimitetty on 15 b §:n 2 momentin perusteella velvollinen siirtymään kyseiseen tehtävään. Q>
Perustuslakivaliokunta on aiemmin pitänyt ehdotetun kaltaista muutoksenhakukieltoa mahdollisena

rajavartiolaitoksen (PeVL 17/1998 vp) ja puolustusvoimien (PeVL 40/1998 vp, s. 2/II) samoin

kuin ulkoasiainhallinnon (PeVL 15/1999 vp, s. 3/II) virkamiesten osalta. Käsiteltävänä olevassa

ehdotuksessa on kysymys uudesta järjestelmästä, joka ei sellaisenaan vaikuta poliisin nykyisen

johdon oikeusasemaan. Sisäasiainministeriön uuteen poliisineuvoksen virkaan hakeutuvat taas ovat

etukäteen tietoisia järjestelmästä, jossa virkanimitystä seuraa erikseen vielä tehtävään

määrääminen. Sääntely ei valiokunnan mielestä kosketa virkamiehen oikeusasemaa

perusoikeusjärjestelmän kannalta ongelmallisella tavalla etenkään kun uuteen tehtävään

määrääminen vaatii 15 b §:n 2 momentin perusteella virkamiehen suostumuksen, jos määräys

vaikuttaa tämän vapauteen valita asuinpaikkansa. Oikeusturvasyistä muutoksenhakukielto on

kuitenkin asianmukaista muotoilla vastaamaan ulkoasiainhallinnosta annetun lain 30 §:ää siten,

että kielto kattaa vain virkamiehen suostumuksella tehdyt päätökset tehtävään määräämisestä.

Kiinniotetun säilössäpito. Sisäasiainministeriön asetuksella voidaan 7. lakiehdotuksen 7 §:n 3

momentin nojalla antaa tarkempia säännöksiä järjestyksenvalvojan kiinni ottaman henkilön

säilössäpidosta. Asetuksenantovaltuus näyttää ongelmalliselta perustuslain 7 §:n 3 momenttiin

sisältyvän sen säännöksen kannalta, jonka mukaan vapautensa menettäneen oikeudet turvataan

lailla. Järjestyksenvalvojista annetun lain 7 §:ää on kuitenkin vastikään täydennetty

perustuslaista johtuvat vaatimukset täyttävillä säännöksillä (EV 94/2006 vp, PeVL 21/2006 vp,

s. 6/II). Uudessa sääntelykokonaisuudessa nyt ehdotettu valtuus rajautuu asianmukaisella

tavalla tarkoittamaan lakia tarkempien säännösten antamista. Valtuus kuitenkin on selvyyden

vuoksi syytä sijoittaa lain täydennetyn 7 §:n viimeiseksi momentiksi.

Lausunto

Lausuntonaan perustuslakivaliokunta esittää,

että lakiehdotukset voidaan käsitellä tavallisen lain

säätämisjärjestyksessä.



PeVL /2006 vp — HE 72/2006 vp

Helsingissä XX päivänä lokakuuta 2006

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

pj.    Kimmo Sasi /kok vpj.
Arja Alho /sd jäs.   Heidi
Hautala /vihr

Hannu Hoskonen /kesk
Roger Jansson I x
Johannes Koskinen /sd
Annika Lapintie /vas
Outi Ojala /vas
Reino Ojala /sd
Klaus Pentti /kesk
Markku Rossi /kesk
Simo Rundgren /kesk
Arto Satonen /kok
Seppo Särkiniemi /kesk
Ilkka Taipale /sd
Astrid Thors I x
Jan Vapaavuori /kok.

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Sami Manninen.


