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2012 - ett
av forand-

ringar

År 2012 var en tid av förändring i

Ålands polismyndighet. Föränd-

ringsprocessen som påbörjades på

våren resulterade i en ny organisat-

ion 8.10.2012. Den grundades med

hjälp av fem arbetsgrupper och en

ledningsgrupp som styrde arbetet.

Över hälften av personalen deltog i

olika arbetsgrupper. Redan i april

ändrades fältchefssystemet så att

det motsvarar rådande krav. Fält-

chefen och allmänna ledaren ansva-

rar för fältverksamheten 24/7 och är

således alltid tillgängliga. Vår nya

organisation har också kunnat svara

på de förväntningar som ställdes.

Den nya organisationen presenteras

noggrannare längre fram i denna

årsberättelse.

 Det är inte enbart vår organi-

sation som har förnyats - vi har

även kunnat förnya och uppdatera

tekniken som används. Datatekni-

ken både inomhus och i fordonen

har uppdaterats. Det år 1984

byggda polishuset har utnyttjats

fullt till den del det varit möjligt.

Det har även tagits i bruk funge-

rande arbetsutrymmen i grannfas-

tigheten. Det är med glädje vi följer

med hur polishusets tillbyggnads-

projekt fortskrider. Tillbyggnaden

ger nya möjligheter att betjäna ålän-

ningarna ännu bättre.

 Jag påbörjade mitt jobb som

polismästare 1.3. Jag hade 30 års

erfarenhet av polisarbetet både i

Finland och från annat håll.

 Jag var relativt övertygad om

att jag visste vad som väntade mig

som polismästare, men jag blev

ändå överraskad. Jag blev överras-

kad över hur yrkesskicklig och kun-

nig personalen i organisationen är.

 De korta leveranstiderna av

tillstånden beror framför allt på

kunnig personal som ägnar sig åt

sitt arbete. I slutet av året förnyades

vapenregistret, som i praktiken vi-

sade sig vara precis så krångligt

som man befarat. Det har orsakat

mycket huvudbry för våra till-

ståndshandläggare. Trots detta har

tillståndens behandlingstider hållits

korta. Personalens vilja att lära sig

nya saker och betjäna sina åländska

kunder bättre har varit uppenbart.

 Fältchefsystemets förnyande

fr.o.m. 1.4. förde med sig ett led-

ningssystem i fältverksamheten

som med säkerhet fungerar 24/7.

Med fyra fältgrupper och fyra fält-

chefer kan man garantera service

dygnet runt. Yrkesskickliga och

tjänstvilliga polispatruller är alltid

beredda att sköta de cirka femtusen

alarmuppgifterna. Deltagandet i

MERI12 storövningen visade att vi

inte är ensamma i krissituationer,

utan vi kan få hjälp både från Sve-

rige och från Finland. Övningen

visade dock att det dröjer längre än

beräknat innan hjälpen kommer. Vi

måste därför på egen hand klara av

att sköta även de allra svåraste situ-

ationerna. På grund av detta har vi

grundat en grupp vars polismän

utbildas och utrustas så att de kan

sköta de mest utmanande polisupp-

gifterna.

 I brottsbekämpningsenheten

har man med väldig energi tagit itu

med långa utredningstider och låga

utredningsprocent. Antalet ärenden

som är under undersökning har hal-

verats  och  på  samma  gång  har  ut-

redningstiderna förkortats. Persona-

len har indelats i nya grupper och

grupperna har börjat utveckla verk-

samheten. Överallt kan man se en

iver över att lära sig nytt och att

söka nya lösningar.

 Alarmcentralens sex kunniga

alarmoperatörer har visat oerhörd

uthållighet då de har byggt upp det

nya alarmsystemet. Alarmen har

skötts yrkesskickligt och kunnigt

trots att utvecklingsarbetet tagit

mycket på personalens krafter.

 Polismyndighetens ledningssy-
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stem har också utvecklats. Den

operativa verksamheten styrs i be-

fälets arbetsmöten som ordnas en

gång i veckan. Ledningsgruppen, i

vilken även personalen är represen-

terad, samlas månatligen såsom

också samarbetsgruppen. Arbetar-

skyddsorganisationen har sina egna

sammanträden. Samarbetet med

föreningarna som representerar

arbetstagarna har varit okonstlat.

 Under år 2012 har man fått till

stånd många förändringar. Vi har

använt mycket tid till att utveckla

interna saker. Vi har även strävat

till  att  öppna  vår  verksamhet  ge-

nom att berätta om den. Vi har sat-

sat på extern kommunikation och

strävat  till  att  berätta  om vår  verk-

samhet öppet och sakligt. Som ett

medel har vi använt vår hemsida

www.polis.ax. I det här arbetet har

vi också fått hjälp av åländska me-

dias alla representanter, som har

förmedlat vår information vidare.

 Jag önskar att denna årsberät-

telse till sin del förmedlar inform-

ation om polisens verksamhet.

 Slutligen vill jag tacka alla

ålänningar för Ert stöd till polisen

år 2012.

Teijo Ristola



Den 8.10.2012 började polismyn-

digheten arbeta enligt den nya

organisationsmodell som tagits

fram under arbetsnamnet

”Polis2012”.

 Arbetet med att ta fram den

nya organisationen har pågått se-

dan 1.3.2012 då polismästare

Teijo Ristola tillträdde som myn-

dighetschef.

 Förändringsarbetet inleddes

med bildandet av fem projekt-

grupper bestående av personalre-

presentanter från samtliga avdel-

ningar.

 Arbetet utfördes under led-

ning av polismästaren stödd av en

projektstab bestående av ordfö-

randen för respektive arbetsgrupp.

Målet vid formandet av arbets-

grupperna har varit att personalen

i så stor utsträckning som möjligt

skulle delta i planeringen av den

nya organisationen, syftet angavs

i arbetsplanen vara att ”få fram

fördomsfria och nya lösningar

utan att arbetsgrupperna skall

vara bundna av gamla struk-

turer”.

 Sammanlagt har 44 personer

ingått i de olika arbetsgrupperna,

vilket utgör 54% av alla anställda

vid myndigheten.

Hur Ålands polismyndighet ser ut

efter organisationsförändringen

den 8.10.2012 kan du se på orga-

nisationskartan på nästa sida!
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”Vår Polis
polismyndighetens

tema 2012
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Figur 1: Polis-  samt övrig personal vid Ålands polismyndighet, %-fördelning enligt ålder.
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Vid Ålands polismyndighet tjänstgör idag 81 personer

av vilka 64 är poliser.

 Hur personalresurserna har utvecklats över tid kan

du se i diagrammet på nästa sida.

 Händelser som inträffat under den aktuella perioden

som bör nämnas är t.ex. då man den 1.4.1980 slog ihop

de dåvarande länsmansdistrikten med polisinrättningen i

Mariehamn och bildade Ålands polisdistrikt (från 2001

Ålands polismyndighet).

 Nedskärningar i personal har sedan dess inträffat

vid flertalet tillfällen, speciellt två av dessa lämnar av-

tryck i statistiken.

Första gången var 1993 då antalet polistjänster sjönk

från 81 till 73, och därmed i princip till samma nivå som

1980 (vilket är så långt som denna granskning sträckt

sig).

 Det andra tillfället var 2013 då 5 tjänster drogs in

vilket resulterar i en total polisbemanning om 64 tjäns-

ter, det lägsta antalet under den granskade tidsperioden.

 Ökningen i totalbemanning som ses i statistiken

från och med år 2011 förklaras med att Landskapsalarm-

centralen från och med detta år organisatoriskt infogades

under Ålands polismyndighet.
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personal
Personalen vid Ålands polismyndighet utgörs till 61% av

män och till 39% av kvinnor, ser man endast till poliser

ger samma räknestycke fördelningen 79% män och 21%

kvinnor.

Närmare information i förhållande till hur personalen

fördelas i förhållande till arbetsfunktioner, ålder och kön

kan du få från de olika diagrammen.

Figur 2: Bemanningsutvecklingen vid Ålands polismyndighet, se  i förhållande ll befolkningsutvecklingen för samma period.

Figur 3: Procentuell fördelning av polis– samt övrig personal vid Ålands polismyndighet, fördelat på kvinnor/män.
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larmverksamheten
Under år 2012 har 6008 uppdrag registrerats  i  polisens register  vilket  är  en ökning med 8% i  förhållande till
2011.

Responstiden vid uppdrag av s.k. A-prioritet, den mest brådskande typen av uppdrag, var i medeltal 3,6
minuter inom Mariehamn (en förbättring med 3% jämfört med 2011) och 10,2 minuter för resten av landskapet
(en förbättring med 12% jämfört med 2011).

Detta kan jämföras med den genomsnittliga responstiden för lokalpolisen i Finland som vid ett uppdrag av
A-prioritet under år 2012 var 9,2 minuter.

”Responstiden är kort -
beredskapen god
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Figur 4: Utveckling av utrycknings d vid alarm av A-prioritet.
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Figur 5: Procentuell fördelning av bro  som kommit ll polisens kännedom under 2012.

Figur6: Utvecklingen av antal ärenden (anmälningar) under perioden 2010—2012.

Figur 7: Antal bro  mot stra agen under perioden 2011 - 2012, fördelat på månad.
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rottsbekampningen
Sammanlagt har det registrerats 4114 nya ärenden i

systemet för polisärenden under året, av dessa var

2549 (ca. 60%) brottsanmälningar.

Vid en jämförelse med år 2011 kan konstateras

att det totala antalet ärenden sjunkit med 598 st. (15%)

samt antalet brottsanmälningar med 486 st. (19%).

Detta betyder att antalet ärenden i princip återgår till

2010 års nivå (3940 ärenden varav  2292 anmälningar

om brott).

I dessa 2549 brottsanmälningar har registrerats 2899

misstänkta brott varav 1386 är brott mot strafflagen

(exklusive trafikbrott).

Den enskilt största gruppen av brott, vid sidan

av trafikbrotten som utgör 54% av den registrerade

brottsligheten, är gruppen ”egendomsbrott” som står

för 32%.

Den som är speciellt intresserad kan få en när-

mare inblick från diagrammen på föregående sida.

På nästa sida har infogats en något ”bantad” version av

tabellen: ”Brott som kommit till polisens kännedom på

Åland 2012”.

Tabellen innehåller information om det totala antalet

brott som kommit till polisens kännedom, hur dessa

fördelar sig mellan de olika huvudgrupperna samt tar

upp en del av de olika brottsrubriceringar som ingått i

polisens utredningar under året.

Av utrymmesskäl har inte hela tabellen bifogats.

Den som  önskar ta del av den kompletta statistiken

hittar istället denna på polisens hemsida:

www.polis.ax!

”7 av 10 brott

klarades upp
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Anmälda
brott (st)

Uppklarn.
%

SAMTLIGA BROTT 2899 72,2 %
Brott mot strafflagen 2134 66,2 %
Brott mot strafflagen (exklusive trafikbrott) 1386 50,0 %
Alkoholbrotten 23
Trafikförseelser 649
Övriga brott 93

Egendomsbrotten 826
Grova stölder, stölder 184
Snatterier 295
Skadegörelser 219

Brotten mot liv och hälsa 202
Mord, dråp, dråp under
förmildrande omständigheter,
barnadråp 2

försök till mord 1
försök till dråp 1

Grova misshandlar, deltaganden
i slagsmål 7
Misshandlar, lindriga
misshandlar 172
Grova dödsvållanden,
dödsvållanden 1
Grova vållanden av
personskada, vållanden av
personskada 17

Sexualbrotten 14
Sexuella utnyttjanden av barn 8
Våldtäkt, tvinganden till samlag 3
Övriga sexualbrott 3

Brott som riktar sig mot rättsskipning, myndigheter och allmän ordning 82
Våldsamma motstånd mot
tjänstemän 20
Vilseledanden av myndighet,
osanna utsagor 5
Övriga brott mot rättsskipning,
myndighet och allmän ordning
och säkerhet 57

Brott mot SL 42, 43 och 45 kap. 19
Trafikbrotten 748

Äventyrande av trafiksäkerheten 552
Grovt äventyrande av
trafiksäkerheten 37
Rattfylleri, körning under
påverkan av rusmedel 37
Grovt rattfylleri 52

Övriga brott mot strafflagen 181
Narkotikabrotten (nya SL 50 kap.) 62

Narkotikabrotten 62
straffbart bruk av narkotika 39
narkotikabrott 22
grovt narkotikabrott 1
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Figur 8: Bro  som kommit ll polisens kännedom på Åland 2012 - med exempelrubriceringar
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Figur 9: Antalet llståndsansökningar vid Ålands polismyndighet under perioden 2011 - 2012.

Figur 10: Fördelning av llståndsansökningar vid Ålands polismyndighet 2012, % enligt huvudgrupp.
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illstandssektorn
Sammanlagt har Ålands polismyndighet under 2012 mottagits 8040 tillståndsansökningar, jämförelsevis mottogs under år

2011 totalt 8190 stycken (en minskning med ca. 2 %).

Tillståndssektorns verksamhet genererade under året totalt 398 587,25€, pengar som huvudsakligen fördelas mellan

landskaps– och statskassan. Vid en jämförelse med föregående år betyder detta en minskning med ca. 2%.

Polisens tillståndsförvaltning är omfattande, som exempel kan nämnas att inkomsterna redovisade ovan härrör sig från

inte mindre än 104 olika typer av avgiftsbelagda prestationer.

Grupperna pass– och körkortsansökningar står tillsammans för över 70% av alla mottagna ansökningar. Lite statistik angå-

ende antal, utveckling och procentuell fördelning av tillståndsansökningar hittar du på föregående sida.
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”Tillståndssektorn mottog över

8000 tillståndsansökningar



Landskapsalarmcentralens

uppgift är att dygnet runt handha

mottagning av nödsamtal och

bevaka olika alarmanläggningar

samt  på  basen  av  dessa  utföra

erforderliga alarmeringar.

 Ny Siemens telefonväxel

togs i bruk i januari 2012.

 2011 undertecknades be-

ställningen av nytt alarmpro-

gram, Merlot Pro, från

Logica  Oy.

 Programmet skulle ha tagits

i bruk december 2012 men

många brister upptäcktes.

 Arbetet fortskrider nu med

tester och förändringar i samar-

bete mellan Alarmcentralen och

Logica Oy.

 Alarmcentralen deltog med

eget bord under Polisens dag 7

juni.

 Under hösten hölls fortbild-

ning för alarmoperatörerna. Ut-

bildningen gällde behandling av

nödsamtal med avseende på sjuk-

vårdskoder.

 Landskapsregeringen för-

ordnade den 27.05.2011

(648K12utdrag) att landskaps-

alarmcentralen fattar beslut om

utfärdande av varning för skogs-

brand i landskapet Åland utgå-

ende från Meterologiska institu-

tets beslut.

 Under 2012 utfärdade land-

skapsalarmcentralen varning för

skogsbrand tre gånger.

 På grund av driftstörningar i

vårt datasystem får vi inte ut tro-

värdig statistik på inkommande

alarm år 2012.

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

2010 2011 2012

Inkommande alarm till
alarmcentralen

Automatalarm

Joursamtal

Radioanrop

Trygghetstelefon

Rutinsamtal

112-Nödsamtal

Figur 11: Utveckling av antalet inkommande alarm, fördelning enligt huvudgrupp.
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konomi
Den beviljade budgeten för Ålands

polismyndighets verksamhet år 2012

var 5 680 000€.

Då  året  nu  summeras  visar

Landskapsregeringens bokslut att

Ålands polismyndighet använt

5 726 277,99€, en underskott mot-

svarande 0,81%.

Det konstateras vidare att

myndighetens personalkostnader, en

post som ensam upptar över 80% av

myndighetens budget, under året sti-

git med ca. 5%.

Inför verksamhetsåret 2013 har myn-

digheten beviljats en budget på

5 800 000€.

En närmare inblick i hur Ålands po-

lismyndighets utgifter fördelar sig

kan du få i diagrammet på nästa

sida .
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Figur 13: Utveckling av budgetmedel för perioden 2011-2012.
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Figur 14: Fördelning av Ålands polismyndighet utgi er år 2012, % enligt huvudgrupp.
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olisens dag 2012
När ”Polisens Dag” arrangerades för första gången nå-

gonsin på Åland den 6-7 juni 2012 fick allmänheten en

möjlighet att komma och träffas sin polis under något

annorlunda förhållanden!

 Arrangemanget inleddes den 6 juni med att polis-

mästare Teijo Ristola och ordförande för Ålands polis-

förening R.F Marika Lindström hälsade besökarna -

som försiktigt räknat uppgick till minst 250 personer -

välkomna till Alandica Kongress– och Kulturhus i Mari-

ehamn och till firandet av Polisens Dag 2012.

 På Alandica bjöds besökarna på en gratis konsert

med Helsingfors Polismusikkår.

 Efter att konserten avslutats riktades blickarna istäl-

let mot den gästande dansgruppen The Gratest Police

Dancers -  TGPD  - som bjöd gästerna på ett fartfyllt

uppträdande!

Festligheterna fortsatte med lika strålande väder följande

dag  den  7  juni  på  torget  i  Mariehamn,  ett  torg  som var

fyllt av aktiviteter.

 Polismyndigheten gästades av ridande polis från

Helsingfors polisinrättning, allmänheten fick möjlighet

att bekanta sig med polisens bilar och motorcyklar, det

fanns massor av poliser på plats som efter bästa förmåga

svarade på allmänhetens frågor, för de mindre besökarna

bjöds mete, hoppslott och möjlighet för den djärve att få

sina fingeravtryck tagna av polisens tekniker! Förutom

de tidigare nämnda fanns även Polisyrkeshögskolan

representerad och försökte locka aspirerande poliser till

sitt stånd där de informerade om polisutbildningen, poli-

syrket  och om Polisyrkeshögskolan i Tammerfors.

 De som inte hade möjlighet att lyssna till Helsing-

fors polismusikkår och se på dansgruppen The Greatest

Police Dancers kvällen innan fick en ny möjlighet att

 göra detta på torget istället!

 Det är svårt att peka ut enskilda händelser som

höjdpunkter under ett som helhet så lyckat arrangemang,

men värt att nämna är ändå teckningstävlingen, fråge-

sporten samt utnämnandet av Årets Polis 2012.

 Frågesporten var tuffare än många hade väntat sig

och vi var många som imponerades av deltagarna och då

i synnerhet Tia-Marie Holmberg som gick segrande ur

frågesporten!

Till teckningstävlingen mottog polisen massor av

fina teckningar från unga konstnärer. Juryn, bestående

av personal från Alarmcentralen med alarmmästare

Jenny Sandberg i spetsen, hade ett tufft jobb med att

utse en vinnare!

När alla röster var räknade kunde ändå polisen gratulera

Sofie Hellman till vinsten!

So e Hellmans vinnarteckning
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Årets Polis är en heders-

betygelse som ges till en

polis som på ett positivt

sätt utmärkt sig inom det

område som är i fokus

ifrågavarande år. Vinna-

ren utses genom röstning

som förättas av polisens

fackförening Ålands

Polisförening R.F.

År 2012 var temat: Barn & ungdom och plaketten,

blommorna och äran gick till äldre konstapel Tommy

Thörnroos! Då polismästare Ristola överlämnade pla-

ketten till äldre konstapel Thörnroos och utnämnde ho-

nom till årets polis 2012 var det första gången någonsin

detta gjorts på Åland. Innan plaketten överlämnades

läste kansliminister Gun-Mari Lindholm upp moti-

veringen för besökarna, läs mera om årets polis på nästa

sida!

 Det finns inga andra ord att beskriva arrangemanget

med än succé! Det framstår som helt klart att arrange-

manget kommit för att stanna och planeringen inför Po-

lisens Dag 2013 är i full gång!

Tommy Thörnroos

Årets polis 2012



Ålands polismyndighet gratulerar hundgruppen

till den senaste av många framgångar! Gruppchef

Timo Nikkinen berättar själv om Finska narkoti-

kamästerskapet för tjänstehundar som hölls i finska

Levi mellan den 5 och 7 september;

”Äldre konstapel Timo Nikkinen & polishun-

den Fighter (Jurassic Jarox) tog silver i

Finska narkotikamästerskapen för tjänste-

hundar i Levi, Lappland.

Narkotika mästerskapet för tjänste-

hundar arrangeras av Finska Polishundför-

eningen r.f. årligen runt om i Finland. Detta

år var lokala arrangörer, polishundförare i

Lappland i Levi i närheten av Kittilä.

Under tre dagar genomförs tävlingar-

na med ett flertal delgrenar. Delgrenarna

är, lydnad, fordonssök, lägenhetssök, mark-

sök, spår, lagersök och bagagesök.”

ba S-2
Läs hur äldre konstapel Maria Nygård

själv sammanfattar 100-tals arbetstimmar

på 11 meningar!

”Ärendet inleddes för polismyn-

dighetens del med en avspärrning

hösten 2010. Därefter har mycket

arbete lagts ner på ärendet.

Hösten 2011 kartlades plat-

sen och planer uppgjordes inför

röjningsarbetet. Skärgårdshavets

marinkommando utförde röjningen

under ledning av Ålands polismyn-

dighet försommaren 2012. Röj-

ningen pågick i ett sträck under

sammanlagt fem veckors tid. Un-

der hela tiden fanns polismyndig-

hetens TEPO-utbildade situations-

ledare på plats.

Platsen är nu röjd så långt

det går, men fortfarande är en

inska narkotikamasterskap-
et fo tjanstehundar

vningen ”Meri12”
Den 13 september inleddes övningen Meri12.

 Polisöverdirektör Mikko Paatero vid Polisstyrelsen informerade så här

om övningen i ett pressmeddelande:

”Syftet med övningen är att träna samverkan mellan myndigheter i en

 ytterst krävande situation som karakteriseras av ett mobilt hot till havs

 och ett myndighetsarbete som sker i flera länder”

Övningen visade sig innefatta ett kapat fartyg med radioaktivt material om-

bord. I övningen deltog förutom Ålands polismyndighet även bl.a. Polisin-

rättningen i Egentliga Finland, Polisyrkeshögskolan och specialgrupper från

såväl Finland som Sverige.
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rets polis 2012
Äldre konstapel Tommy Thörnroos utsågs till

årets polis 2012!

I förbindelse medfirandet av Polisens Dag den 7

juni mottog han utmärkelsen från polismästare

Teijo Ristolas hand!

Årets tema var barn & ungdom och moti-

veringen - som lästes upp av kansliminister

Gun-Mari Lindholm - var:

"Ställer upp där det behövs. Gör dagisbesök

och håller föreläsningar. Omtyckt av de

flesta, bemöter på ett trevligt sätt. Glad och

utåtriktad. Omtyckt bland barn och ungdo-

mar. Har fått väldigt positiv feedback från

dagispersonal, kan bemöta barn på ett bra

sätt. Barnen gillar honom och hans inlevelse-

fulla berättelse om polisen. Utför högst opla-

nerade besök och föreställningar samt före-

läsningar för barn på ett pedagogiskt och in-

spirerande sätt. Jobbar bra med barn, är en

seriös polis. Är extremt utåtriktad och begå-

vad med att handskas med barn. Är dessutom

en riktigt bra polis. Gillar att jobba med

unga. Är serviceminded, hjälpsam och mycket

omtyckt av både polispersonal och allmänhet-

en som är vår arbetsgivare. Är dessutom en

bra förebild för barn och ungdomar. Fler så-

dana till poliskåren."

Det var första gången någonsin man på Åland

utnämnt årets polis, från polismyndighetens sida

tackar vi Tommy för det goda arbetet han utfört

så långt, och önskar honom lycka till vidare!

avspärrning i kraft för det närm-

aste området runt ubåten. Kvar på

platsen befaras ännu finnas en stor

del explosiva varor, som man

omöjligt kan röja. Torpederna,

minorna och en del av ammunit-

ionslasten är avlägsnad. Eftersom

Ålands landskapsregering inte en-

ligt gällande lagstiftning kan göra

inskränkningar i redan beviljade

dyktillstånd på Åland, håller polis-

myndigheten platsen avspärrad.

Arbetet med S-2 har för po-

lismyndighetens del krävt  flera

100 timmar arbetstid, både som

administrativt och operativt ar-

bete.”



nglish
Summary
In his preface for the annual rapport

for  2012  Chief  of  Police  Teijo

Ristola refers to “a year of change”.

This has been partly due to the intro-

duction on 8th August  of  a  new  or-

ganisational structure for the Police

Authority.

The development of this new

structure, under the working name

Police  2012,  was  initiated  on  1st

March by the then newly appointed

chief of police and the work was

carried out under his leadership.

A ground stone for develop-

ing  the  new  structure  was  staff  in-

volvement and an ambition to

“develop new unprejudiced solu-

tions without the different groups

being constrained by traditional

boundaries”

An increase in assign-
ments
In 2012, the Police Authority of

Åland carried out 6008 registered

assignments, an increase of 8% from

the previous year.

The response time for

class A emergency calls - which are

the most urgent - was on average 3.6

minutes within Mariehamn and 10.2

minutes to areas outside the town.

This  can  be  compared  with  a  re-

sponse time of 9.6 minutes for local

police forces in Finland.

The number of callouts made

by the Emergency Response Centre

(ERC)  was 5699, an increase of 3%

compared to 2011.

Reported crimes de-
cline and return to the
level recorded in 2010.
A total of 4114 police reports were

registered of which 2549 (62%)

were reports regarding crime.

Within these 2549 criminal

reports  we  find  a  total  of  2899

crimes of which 1386 were viola-

tions of the penal code (traffic of-

fences excluded).

In comparison with 2011 this

is a 16% reduction in violations of

the penal code and a return to the

level recorded in 2010

Just  over  50%  of  all  reported

crimes during 2012 were traffic of-

fences with property crime in second

place with 32%.

Applications for per-
mits and licences
During 2012 the Police Authority of

Åland received 8040 applications

for a wide variety of permits and

licences, a decrease of 2% compared

to 2011.

The extent of the Permit Sec-

tors  work  can  be  measured  in  rela-

tion to the fact that the income gen-

erated from the applications are di-

vided over no less then 104 different

posts.

Funding
The Police Authority of Åland was

granted a budget of 5,680,000€ for

2012 and when the Åland Govern-

ment presented it’s Annual Rapport

for  2012  it  showed  that  the  Police

Authority had recorded costs of

5,726,277.99€, an excess of 0.81%.

It should be noted that personnel

costs  which  are  81%  of  the  total

budget had risen by 5%.

The Police Authority has been

allocated 5,800,000€ in the budget

for 2013.

decrease in Human
Resources
The Police Authority has at present

a staff total of 81 people where 64 of

these are police officers.

With 5 positions of employ-

ment withdrawn in 2013 the number

of  serving  officers  is  at  its  lowest

since 1980.

short selection of
noteworthy events
from 2012:

During a five week Summer

period the Archipelago Sea

Naval Command under the

direction of the Police Au-

thority of Åland  completed

the removal of explosive ma-

teriel from the sunken sub-

marine

S-2

Police Day 2012. Over a 2

day period the general public

was entertained by the Helsin-

ki Police Orchestra, The
21

Greatest Police Dancers also

from Helsinki, police horses,

police cars and among other

things a bouncy castle for the

younger visitors. The general

opinion was that everyone had

a great time and that the event

was a great success.

During the Police Day the

award Constable of the Year

was presented for the first

time. The winner was senior

constable Tommy Thörnroos.

The police dog Fighter togeth-

er with his handler senior con-

stable Timo Nikkinen took a

honourable second place at

the Finnish Narcotics

Championship for working

dogs.

The Åland Police Authority

had the opportunity to partici-

pate in Meri12, a training

exercise based on the hijack-

ing of a ship with radioactive

material on board. The exer-

cise, which was a joint ven-

ture with colleagues from Fin-

land and Sweden, was ex-

tremely demanding but gave

valuable information regard-

ing the development and im-

provement of future co-

operation and working prac-

tices.
”Our Police

The Police Authority of
Åland Theme for 2012
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