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Ålands Polismyndighet

POLISMÄSTAREN HAR ORDET
I alla nordiska länder sker det förändringar
inom polisen. Förändringarna påbörjades i
Danmark där man som första land i Norden
övergick till stora polisområden. Fram till år
2006 fanns det i Danmark 52 polisenheter
och nu finns 12 kvar. I Finland övergick
man från 24 inrättningar till 11 i början av
år 2014. I Sverige planerar man att övergå
till 7 enheter i början av 2016. Även i Norge
pågår en omorganisering. Ålands polismyndighet ser ut att bli det minsta självständiga
polisområdet i Norden.

Det finns fortfarande utmaningar för
framtiden och en av dem är att de andra
nordiska polisområdena kommer att vara
områden som bebos av hundratusentals
invånare med hundratals poliser. Vi på
Åland med våra 64 poliser måste skapa våra
egna verksamhetsmodeller och praxis.
I framtiden blir vi tvungna att alltmer själva
sköta om vår utbildning. Den praxis som
följs i de stora polisinrättningarna och vilka
personalen utbildas till, kommer inte att
tillämpa sig för oss i fortsättningen.

Som ett svar på denna nordiska utveckling
gjorde vi på Åland vår egen reform. Den
nya organisationen har nu fungerat det första hela året. Över hälften av vår personal
deltog i bildandet av den nya organisationen. För år 2013 uppställdes indikatorer,
genom vilka man följde hur reformen har
förverkligats. Alla indikatorer har visat att
man i reformen uppnått de mål man strävat
till. Reformen i sig ligger inte bakom det
lyckade resultatet, utan det är med hjälp av
en bunden och sakkunnig personal som
man uppnått de eftersträvade målen och till
och med överträffat dem.

År 1980 arbetade vid Ålands polismyndighet 80 polismän. Nu är antalet 64.
Polisen arbetar med de resurser som
beslutsfattarna ger. Verksamheten måste
fungera 24/7, dvs. varje dag och varje
timme. Med nuvarande resurser är vi
tvungna att koncentrera oss nästan helt på
upprätthållandet av polisens basverksamhet.
Trots den strama situationen har vi på
många områden också kunnat utföra
utvecklingsarbete: ungdoms- och skolpolisen är ett bra exempel.

År 2013 fortsatte vi utvecklingen av organisationen. Förändringarna var inte lika betydande som året innan, men vår verksamhet
har fortfarande förändrats och utvecklats till
många delar.
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Vi har försökt sköta om informationen med
allt det kunnande som vi har. Våra hemsidor
har utnyttjats bra och samarbetet med massmedian är fungerande. Vi försöker genom
öppen kommunikation berätta för medborgarna vad polisen gör och vad resurserna
räcker till. Vi har tagit de första stegen också
i den sociala median. Ungdoms- och skolpolisens Facebook-sida har under en kort
tid blivit mycket populär.

I slutet av året gjorde vi en enkät om arbetstillfredsställelse. Inom flera områden har
vi gått framåt och personalens arbetstillfredsställelse har ökat. Detta syns också i
resultaten - en nöjd personal får till stånd
goda resultat.
Jag kan vara stolt över den åländska polisen.
Vår personal åstadkommer ett gott resultat
på alla delområden. Även medborgarna är
värda ett tack. Tillsammans kan vi skapa ett
tryggt Åland.

De stramare resurserna har fått oss att
effektivera samarbetet med andra organisationer. Gränsbevakningsväsendets
insats i skärgården är ytterst viktig. Även på
Ålands fastland har vi gjort gott samarbete
med våra grönklädda bröder. Gränsbevakningsväsendets patrull är ett välkommet
tillägg med tanke på våra stramare resurser.
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Polissektorn
Brottsbekämpningen

Alarmverksamheten

Landskapsalarmcentralen

Polisens år 2013 har varit relativt lugnt.
Sammanlagt kom 2984 brott kommit till
polisens kännedom, av dessa klarades
70,9 % upp. Antalet brott mot strafflagen
uppgick till 1398 och var således i princip
oförändrat i jämförelse med föregående år,
uppklarningsprocenten för dessa var
47,7 %. Den genomsnittliga utredningstiden för brott mot strafflagen var 88 dagar,
med andra ord inom ramen för målet på 90
dagar som sattes i myndighetens arbetsplan
för året och en betydande sänkning från
fjolårets genomsnitt på 133 dagar.

Inom alarmverksamheten konstateras att
antalet ingripandeanmälningar – polisuppdrag - ökat med 18 %, totalt registrerades i polisens ingripanderegister 7093
ingripandeanmälningar för året. Värt att
notera är att ca 80 % av dessa inte dokumenteras på något annat sätt (framkommer
t.ex. inte i statistiken över brott som kommit
till polisens kännedom). Gemensamt för
de uppdragstyper som ökat är att de hör
till den proaktiva planerade verksamheten.
Mängden uppdrag som generellt anses höra
till den reaktiva händelsestyrda verksamheten är oförändrad (eller har till och med
minskat något), detta är en positiv utveckling.

Landskapsalarmcentralens målsättning för
året har varit att erbjuda en service som
kännetecknas av hög driftsäkerhet och
kompetent personal med ändamålsenlig
utrustning. Alarmcentralen ansvarar dygnet
runt för mottagande av nödsamtal, bevakning olika alarmanläggningar samt utför
erforderliga alarmeringar. Arbetet med det
nya datasystemet Merlot Pro som beställdes
2011 från Logica Oy fortsätter.

Polisens satte i sitt trafiksäkerhetsarbete
ett ambitiöst mål om 1500 trafikärenden.
Då man summerar året konstateras att
mängden trafikärenden, trots att myndigheten mötte året med fem polistjänster
mindre än tidigare, registrerar en ökning
motsvarande ca 4 % och stannar på 1450
ärenden, i linje med målsättningen.
Just trafikbrotten utgör den enskilt största
gruppen brott, över hälften av de brott som
kommit till polisens kännedom på Åland
utgörs av trafikbrott eller trafikförseelser.
Näst efter trafikbrotten följer såsom tidigare
egendomsbrotten med 29 %, resterande
20 % fördelas mellan de övriga huvudgrupperna.

Systemet – som enligt plan skulle tagits i
bruk i december 2012 – konstaterades vara
behäftat med vissa brister. Under året har
Alarmcentralen tillsammans med Logica
Oy arbetat med att testa och göra nödvändiga förändringar av systemet så att det skall
kunna tas i skarp drift. Landskapsregeringen beslutade 2011 att Alarmcentralen fattar
beslut om varning för skogsbrand i landskapet Åland utgående från Meterologiska
institutets beslut, under 2013 gjordes detta
tre gånger.

Utryckningstiderna - de s.k. responstiderna – vid den mest brådskande typen av
uppdrag håller sig på en låg nivå såväl inom
Mariehamn som på Åland i övrigt. Inom
Mariehamn är polisen vid denna typ av
uppdrag i genomsnitt på plats inom 3,6 minuter, för övriga Åland är genomsnittstiden
10,9 minuter. Dessa tider står sig väl jämfört
med närliggande områden. Antalet uppdrag
av denna typ ligger mellan 6 och 700 per år,
varav ca en tredjedel i Mariehamn.

u Alarmoperatör vi Landskapsalarmcentralen i arbete.
Foto: Polisen
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Tillståndssektorn
Mer än 10 000 ärenden hanterades under
året av Tillståndssektorns personal, detta
utgör en ökning jämfört med föregående år
motsvarande 20 %. Förhållandet mellan de
olika tillståndstyperna håller sig relativt stabilt i jämförelse med tidigare år (de enskilda
tillståndstypernas relativa andel av den totala mängden behandlade tillstånd har inte
förändrats i någon större utsträckning), 80
% av de ärenden som behandlats gäller pass,
körkort eller identitetskort. Största förändringen noteras under gruppen skjutvapen
som ökade med motsvarande 5 %.

Behandlade tillstånd 2013
N=10014 st

Utlänningsärenden
Ålands polismyndighet mottog och behandlade totalt 116 st. ansökningar om uppehållstillstånd under år 2013. Det totala antalet utlänningar som vistas på Åland i stöd av
uppehållstillstånd uppgick under 2013 till
688 st., en ökning jämfört med 2012 på över
20 %.
Antalet registrerade EU-medborgare mer
än fördubblades under året och slutade på
totalt 108 st. (mot 49 st. under 2012).
Asylsökanden uppgick under året till fyra
stycken, tre fler än under föregående år.

Tillståndssektorns verksamhet genererade
under året 392 505,98€,
inkomster som fördelas
mellan landskaps- och
statskassan.

Ålands polismyndighet mottog under 2013
totalt 88 st. medborgarskapsansökningar.
Nordiska medborgare samt tidigare finska
medborgare kan ansöka om finskt medborgarskap genom anmälan. Av det totala
antalet 88 st. ansökningar var 40 st. medborgarskapsanmälan. År 2012 är motsvarande
antal totalt 72 ansökningar varav 29 st. är
medborgarskapsanmälan, en ökning med
22 %.

u Centralkansliet i Mariehamn.
Foto: Polisen
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Antal utlänningar på Åland på basen av uppehållstillstånd
N=688 st
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Ekonomi
Inför verksamhetsåret 2013 beviljades
Ålands polismyndighet en budget på
5 800 000€. I förbindelse med andra
tilläggsbudget för året föreslogs och beviljades myndigheten ytterligare 40 000€ med
motiveringen att ”[...] Verksamhetsanslaget
för Ålands polismyndighet har varit något
lågt dimensionerat i förhållande till den
verksamhetsnivå som varit avsikten”.

motsvarande 0,44 %. Polismyndighetens inkomster för året blev 425 492,72€ mot
beräknade 360 000€, med andra ord ca 18 %
mer än beräknat.

Maskiner och inventarier

Den enskilt största utgiftsposten för
polismyndigheten är personalkostnaderna
som år 2013 upptog 82 % av myndighetens
totala budget.

Personalkostnader

Då året summerades konstateras att
utfallet för myndighetens utgifter blev
5 865 494,96€, alltså en överskridning

Ålands polismyndighet har inför verksamhetsåret 2014 föreslagits en budget om
6 070 000€.
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Inköp av tjänster

Material och förnödenheter
Övriga kostnader

	
  6,000,000.00	
  €	
  	
  

	
  400,000.00	
  €	
  	
  

	
  350,000.00	
  €	
  	
  
	
  5,000,000.00	
  €	
  	
  

Maskiner	
  och	
  inventarier	
  
3%	
  

Material	
  och	
  förnödenheter	
  
4%	
  
Hyror	
  
2%	
  

	
  300,000.00	
  €	
  	
  
	
  4,000,000.00	
  €	
  	
  
	
  250,000.00	
  €	
  	
  

Inköp	
  av	
  
tjänster	
  
6%	
  

Mas

Övriga	
  kostnader	
  
3%	
  

Hyro
	
  3,000,000.00	
  €	
  	
  

	
  200,000.00	
  €	
  	
  

	
  150,000.00	
  €	
  	
  

Mat

Personalkostnader;	
  	
  	
  
4	
  914	
  230,87	
  €	
  	
  

Övri
	
  2,000,000.00	
  €	
  	
  

	
  100,000.00	
  €	
  	
  

Personalkostnader	
  
82%	
  

	
  1,000,000.00	
  €	
  	
  
	
  50,000.00	
  €	
  	
  

	
  -‐	
  	
  	
  €	
  	
  

	
  -‐	
  	
  	
  €	
  	
  

2013	
  
10
Ålands Polismyndighet

Inkö

11
Ålands Polismyndighet

Pers

Internationella samarbeten
Besök från Sydkorea
Onsdagen den 5 juni stod Ålands polismyndighet värd för en delegation bestående
av 6 polis- och ministerietjänstemän från
Sydkorea.
Besökarna fick information om Ålands
polismyndighet, om Ålands självstyrelse
och om hur polisverksamheten i praktiken
fungerar i ett självstyrt område var arbetsuppgifterna delas mellan landskapets- och
statens behörighetsområde.
Från Ålands polismyndighets sida togs delegationen emot av överkommissarie Lars-Ole
Styrström. Staben höll en presentation om
de områden som nämns ovan (de områden
som behandlades var de områden som delegationen på förhand uttryckt önskemål om).

Arbetsspråket för dagen var engelska. Även
om engelska inte är modersmål för varken
besökare eller värd förlöpte kommunikationen ändå mycket bra.
Innan gästerna lämnade Ålands polismyndighet för att fortsätta sin färd västerut
där de skulle besöka våra svenska kolleger,
träffade man många olika poliser och fick
möjlighet att diskutera utrustning, fordon,
arbetstider med mera.
I tillägg hade man sådan tur att hundförare
överkonstapel Magnus Gustafsson under
just denna tid övade narkotikasök med
polishunden Scooby Doo i lokalerna. Från
första parkett kunde delegationen bevittna ypperligt narkotikahundsarbete i en
uppskattad uppvisning!

p Överkommissarie Styrström tar emot delegation från Sydkorea.
Foto: Polisen
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Cepol besök på Åland
Den 19 september 2013 stod Ålands polismyndighet värd för en grupp besökande
polismän. I polismästare Teijo Ristolas
frånvaro välkomnades gruppen istället av
polissektorns chef överkommissarie LarsOle Styrström.
Gästerna från Bulgarien respektive Spanien
besökte polismyndigheten tillsammans med
sina värdar kommissarie Kjell Nylund och
lärare Pasi Peltonen från Polisyrkeshögskolan i Tammerfors, arbetsspråket för
dagen var engelska.
Gästerna var bjudna till Finland inom
ramen för CEPOL:s utbytesprogram “European Police Exchange Programme”. Kommissarie Nylund, som förestår den svenskspråkiga polisutbildningen i Finland,

och överkonstapel Peltonen kommer i sin
tur i ett senare skede att besöka Bulgarien
och Spanien.
Under ålandsbesöket gästades förutom
Ålands polismyndighet även Ålands
landskapsregering, Ålands lagting samt
Statens ämbetsverk på Åland.
Vid polismyndigheten fick gästerna information om hur den delade lagstiftningsbehörigheten mellan Åland och riket påverkar
det dagliga polisarbetet. Vid landskapsregeringen mottogs gästerna av kommunikationschef Björn Häggblom som informerade
om Ålands självstyrelse ur ett åländskt
perspektiv. Slutligen besöktes statens
ämbetsverk där landshövding Peter Lindbäck informerade om Åland och självstyrelsen ur ett riksperspektiv.

p Cepol besök på Åland.
Foto: Polisen
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Utbildning
Väktarutbildning

Maktmedelsutbildningen

Under år 2013 ordnades vid myndigheten
en intern väktarutbildning för två anställda.
Innehållet i utbildningen liknade i det stora
hela innehållet i den utbildning som
anordnas på finska vid POLAMK1. Den
interna utbildningen hade dock en “åländsk
prägel” genom områden som tangerar den
egna lagstiftningen.

Denna del av utbildningen planerades av
myndighetens maktmedelsinstruktörer
under försommaren för att sedan förvekligas
under sommaren.

Utbildningen innehöll också maktmedelsskolning som tillhandahölls genom ett
samarbete mellan myndighetens egna maktmedelsintruktörer och instruktörer från
POLAMK, något som äldre konstapel
Jan Johansson – en av Ålands polismyndighets maktmedelsintruktörer – berättar
mera om nedan.
I den nya åländska lagstiftningen finns
väktare omnämnt. Detta föranledde bland
annat att en åländsk “polis-väktar” uniform
som korrelerar med övriga polispersonalens uniformer togs fram. Uniformerade
väktare är ett nytt element i verksamheten.
Väktarnas uppgift är i huvudsak att stöda
polisverksamheten med olika göromål som
till exempel skötsel av frihetsberövade, ta
emot kunder som kommer till polisinrättningen, sköta hittegods och telefonväxel,
och registrera diverseanmälningar, med
mera.

Överkonstapel John Clemes
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Under en kontakt med Polisyrkeshögskolans
maktkmedelsansvariga väcktes iden om att
man från Polisyrkeshögskolans sida kunde
bistå med instruktörsressurser, ett förslag
som mottogs med tacksamhet från Ålands
polismyndighet.

på att ”grilla” de åländska väktarna lite extra.
I paketet ingick skolning i alla de maktmedel som en väktare har rätt att bära och
använda, det vill säga fysiska maktmedel,
OC 2, teleskopbatong samt handklovar.
Därtill kan väktarna även förses med Tazer,
en del som dock inte ingick i denna grundutbildning.
Från polismyndighetens sida önskar jag
rikta ett stort tack till våra väktare för deras
iver att visa vad de kan, och ytterligare ett

stort tack till Polisyrkeshögskolans maktmedelsinstruktörer och överkonstapel Markko
Mäkelä som varit till stor hjälp vid genomförande av denna kurs.

Äldre konstapel Jan Johansson

1 Polisyrksehögskolan
2 Allmänt kallat pepparspray

Polisyrkeshögskolan hade sedan tidigare
inplanerat en tre dagars praktikresa till
Åland för den svenskspråkiga grundutbildningen. Som en av ledarna för gruppen stod
överkonstapel Markko Mäkelä. I och med
att övekonstapel Mäkelä till vardags också är
maktmedelslärare vid Polisyrkeshögskolan
beslutades att passa på och genomföra väktarnas maktmedelsskolning samtidigt.
Äldre konstapel Jan Johansson drog i samarbete med överkonstapel Mäkelä ett utbildningspaket för väktarna motsvarande det
som ingår i väktarutbildningen i Polisyrkeshögskolans regi, även om man nog passade

u Maktmedelsskolning för blivande polisväktare.
Foto: Polisen
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Underbefälsutbildning
Under år 2013 har tre stycken äldre konstaplar påbörjat en utbildning som ger en
underbefälsexamen. Utbildningen ges vid
Polisyrkeshögskolan i Tammerfors i huvudsak men en del görs även per distans.
Som underbefäl får man titeln överkonstapel och arbetar som förman. Arbetar
man som överkonstapel på utredningssidan så är man normalt gruppchef och
förundersökningsledare och arbetar man
på ordningssidan så fungerar man normalt
som fältchef.
För att komma in på utbildningen krävs två
års arbetserfarenhet och godkända inträdesprov. Inträdesproven testar sökandes
lagkunskap och psykiska förutsättningar för
förmansarbete inom polisen.
Utbildningen ges i tre block, ledning av fältverksamhet, ledning av undersökningsverksamhet och ledning av polisens allmänna
verksamhet. Föreläsarna tas ofta in utifrån
vilket ger en utbildning som har god kontakt med vardagen. Utbildningen tar ett
och ett halvt år och under den tiden skall
de studerande bland annat producera och
lämna in ett flertal skrivna arbeten, genomföra en 12 veckor lång förmanspraktik, delta
i flertalet övningar och närvara vid samtliga
föreläsningar.

Utbildningen tar mycket tid i anspråk och
innebär många resor. Arbetstid fås för
utbildningen och ersättning ges för de flesta
resor.
Våra tre blivande överkonstaplar ser fram
emot dimensionen som sker den 22 maj
2014 och mot de utmanande uppgifter som
arbete i förmanskap innebär.
Afis/LiveScan skolning
Den 29 oktober 2013 klev Ålands Polismyndighet in i den digitala fingeravtrycksvärlden. Under två dagar skolades majoriteten av myndighetens konstaplar i
användandet av en LiveScan arbetsstation.
Som skolare fungerade personal från
Centralkriminalpolisen. Med hjälp av
LiveScan arbetsstationen kan man bland
annat scanna fingeravtryck från misstänkta
personer. Fingeravtrycken skickas sedan
direkt till fingeravtrycksregistret Afis. Afis
är ett system som sköts av Centralkriminalen i Vanda, i Afis sparas fingeravtrycken
i ett register och sedan jämförs dessa mot
fingerspår som säkrats på brottsplatser i hela
Finland.
LiveScan arbetsstationens kvalitetsgransknings system gör att kvaliteten på fingeravtrycksregistreringarna kommer att förbättras på Åland. På Åland utförs årligen ca
200 fingeravtrycksregistreringar.
u
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Utbildning i “LiveScan” fingeravtrycksscanner.
Foto: Polisen
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Ungdomspolis verksamhet
Under hösten 2013 fick jag ansvaret för att
bygga upp ungdomspolisverksamheten som
en ny funktion vid myndigheten, satsningen
tog formen av ett projekt som skulle pågå
2013-2014. Jag fick fria händer att bygga
upp och skapa något helt nytt inom Ålands
polismyndighet. Utmaningarna startade
med en gång! Jag fick själv bestämma hur
jag skulle arbeta och utifrån det försöka
utarbeta en funktionerande verksamhetsmodell. Vad skulle jag de facto göra och
inom vilka områden skulle jag arbeta, helt
enkelt: Vad gör en ungdomspolis?

Jag började med att informera om att funktionen fanns och berättade lite om mina
tankar kring projektet och hur jag ansåg att
verksamheten skulle se ut. Efter det började
det bokstavligen hagla in förfrågningar från
alla håll och kanter och man märkte genast
att det fanns ett stort behov. Nästa utmaning
uppenbarade sig omedelbart, allt som hade
med ungdomar att göra verkade landa på
mitt bord. Då det inte fanns något direkta
ramar för vad jag skulle göra arbetade jag
under de första månaderna intensivt, vitt
och brett, med allt som hade med ungdomar att göra.

Efter en tid märkte jag att jag höll på att glida bort från det som inledningsvis var min
grundtanke.
Grundtanken var för mig att komma i kontakt med ungdomar i ett så tidigt skede som
möjligt och på så sätt bygga upp en god relation. Jag skulle informera om hur polisen
jobbar, varför vi gör som vi gör och på vilket
sätt de kunde bidra och hjälpa till. Min
förhoppning var att jag skulle kunna motverka ett eventuellt normbrytande beteende
genom att i ett så tidigt skede som möjligt
nå fram till dem och prata med dem, med
andra ord ett väldigt preventivt brottsförebyggande arbete. För att kunna förverkliga
detta ville jag vara ute på fältet och jobba
som en helt vanlig ordningspolis. Jag ville
kunna visa ungdomar att jag inte bara pratar
om polisen, utan faktiskt också tillämpar det
jag pratar om och fungerar som en polis.
Jag fick genast positiv respons från de organisationer jag börjat samarbeta med, de
kände en trygghet i att de kunde utbyta information med mig och att jag sedan kunde
prata med ungdomarna. Ett myndighetssamerbete inleddes.
Det var fortfarande en hel del arbete och
tidvis blev det nästan övermäktigt. Långa
dagar, övertid och en bred förfrågan efter
ungdomspolisen. Men allt detta kompenserades av de föräldrar, organisationer och

t Ungdomspolis Nicolai Båsk
Foto: Polisen

18
Ålands Polismyndighet

även ungdomar som tog kontakt och berättade om hur bra jag bemött och hjälpt dem.
En förälder kontaktade mig och berättade
att deras ungdom helt hade ändrat beteende
och tagit tag i sitt liv. En annan ungdom
berättade att han blivit stannad i en kontroll
och att han genast upplevde polisen som
positiv efter att ha varit i kontakt med mig.
Dessutom ringde en förälder och tackade
av hela sitt hjärta att jag fanns till. Allt detta
vägde upp det omfattande arbete och all den
övertid som jag investerat i projektet.
Det tog ytterligare någon månad innan jag
började känna att verksamheten började
finna sina former. Jag kände att jag för att
kunna nå fram till ungdomarna också måste
vara ute på fältet. Jag pratade med befälet
och man godkände att min verksamhet
skulle vara operativ och ute på fältet, varefter jag placerades på en av ordningsavdelningens fältvakter. För att fullt ut kunna interagera med ungdomar och verkligen
nå ut till dem så ville jag så fort som möjligt starta upp en Facebook profil för verk
samheten. Tanken var att man genom att
hitta en gemensam plattform kunde sänka
tröskeln för interaktion med ungdomarna
samt att det skulle hjälpa mig att nå ut med
nyttig information.
Projektet har nu pågått i ungefär 6 månader,
vi får se vilka vägar det kommer att ta.

Äldre konstapel Nicolai Båsk,
ungdomspolis
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ÅLANDS POLISFÖRENING R.F.
Ålands polisförening r.f. har ca 60 medlemmar ur personalen vid ÅPM. I början
av året valdes en ny lokal samarbetsgrupp
enligt tjänstekollektivavtalet. Lokala
samarbetsgruppen representerar arbetstagare samt arbetsgivare och sammanträder
sista torsdagen i månaden. Vid sammanträdena behandlas uppkomna ärenden som
berör personalen och arbetsplatsen. ÅPF
har en personalrepresentant i ledningsgruppen som deltar vid mötestillfällen.
Föreningen har under senare år arbetat för
att arbetsplatsmöten ska hållas kontinuerligt
i myndigheten och vi kan se en klar
förbättring. Idag har varje arbetsgrupp
protokollförda möten där man behandlar
ärenden uppkomna av arbetstagare och
arbetsgivare. Protokollen sparas på polisens
informationssida och kan läsas av hela
personalen. Detta har medfört en betydlig
förbättring i infor-mationsflödet. Dessutom
har inflytandet i organisationen också
i övrigt förbättrats genom att befäl och
underbefäl har protokollförda mötes-

tillfällen som tillkännages arbetstagarna.
Detta är nytt inom myndigheten och ökar
märkbart möjligheten till information och
inflytande i organisationen. Men en förändring tar tid och vi är bara i början.
I april engagerade medlemmarna sig aktivt
i diskussioner angående polisens profil. Resultatet blev en insändare i dagstidningen,
intervju i radio med förtroendeman samt
ordförande och möte med kansliministern.
Föreningen ordnade val av årets polis med
temat "trygghet tillsammans", hela myndighetens personal hade möjlighet att rösta
fram en kandidat.
Föreningen stöder medlemmarna och
ordnar olika fritidsaktiviter för dem. Vi ger
också medlemmarna möjlighet att koppla av
på vårt eget sommarparadis på Torpön.

ÖVRIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET
Möte mellan Ålands landskapsregering och Polisstyrelsen
Torsdagen den 6 juni 2013 arrangerades ett
möte mellan Ålands landskapsregering och
Polisstyrelsen, mötet hölls i Polisstyrelsens
lokaler i Helsingfors.
Ålands landskapsregering representerades
av förvaltningschef Dan E. Eriksson, jurist
vid Rättsserviceenheten Camilla
Hägglund samt Ålands polismyndighets
chef polismästare Teijo Ristola, polisstyrelsen representerades av polisöverdirektör
Mikko Paatero och polisöverinspektör Kalle
Puhalainen.

På agendan stod bland annat;
• genomgång av kommande åländsk polis
lagstiftning,
• frågor gällande svenskspråkig utbildning
för poliser i förbindelse med lanserandet
av ny polisrelevant lagstiftning under
riksbehörighet,
• infromation från Polisstyrelsen angående
den reviderade polisutbilningen,
• information från Polisstyrelsen angående
polisreformen i riket (PORA),
• nordiskt polissamarbete samt,
• övriga samarbetsärenden

Ålands polisförening r.f. tackar Ålands
landskapsregering och polismästaren för ett
innehållsrikt samarbete under år 2013. Vi
fortsätter under år 2014 att aktivt övervaka
föreningensmedlemmarnas intressen på
arbetsplatsen för att främja ett gott arbetsklimat.

Styrelsen
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u Möte mellan Ålands landskapsregering och
Polisstyrelsen
Foto: Polisen
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Polisyrkeshögskolans klass G18
besökte Åland
Mellan den 11 och 12.6.2013 fick Ålands
polismyndighet besök av Polisyrkeshögskolans svenskspråkiga grundutbildning.
Det var klass G18 som kom till Åland för att
under ledning av Ålands polismyndighet,
och under sina lärares uppsikt, genomföra
trafikövervakning på de åländska vägarna. I
studierna till polis ingår att ha en trafikrazzia någonstans i landet, denna gång stod
Ålands polismyndighet värd!
Vid Ålands polismyndighet fungerade
överkonstapel Eva Fellman som koordinator
och var även själv med och arbetade sida
vid sida med polisaspiranterna ute på de
åländska vägarna. Hon hade inget annat än
lovord att säga om de 17 besökande polisstuderandena, kombinationen av kompetenta och intresserade polisaspiranter samt
glada och nöjda åländska bilister gjorde det
hela till en odelat positiv upplevelse för de
flesta inblandade!
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Grunden till att vi skriver “de flesta” är att
en liten del av de granskade bilisterna trots
allt inte klarade mötet med ordningsmakten
utan anmärkning.
Under de två dagarna utfördes s.k. alkotest
(utandningsprov) på ca 1200 förare, glädjande nog utan att något fall av misstänkt
rattfylleri kunde konstateras.
Däremot bötfälldes ca 115 förare för diverse
olika trafikrelaterade förseelser.
Ålands polismyndighet tackar Polisyrkeshögskolan och speciellt klass G18 för
besöket, vi hoppas det var lika givande för
er som det var för oss!
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Polisens dag
Arrangemanget gick av stapeln på torget i
Mariehamn den 15 juni och var minst lika
välbesökt som föregående år, nästan alla
av de 1000 bullarna gick åt i det strålande
vädret!
Till tonerna av levande musik strosade
glada besökare, varav OTROLIGT många
barn, omkring mellan de olika besökspunkterna som satts upp runtom på torget och
till och med en skurk sågs smyga omkring
i skuggorna. Som tur är kunde man som
vanligt lita på polisen som haffade skurken
omgående!
Om man skall försöka välja ut någon
speciell höjdpunkt bland alla höjdpunkter
skulle det kunna vara när polismästare Teijo
Ristola utnämndes till Årets Polis 2013!
Alarmmästare Jenny Sandberg hade nöjet
att kora vinnaren i teckningstävlingen och vi
fick gratulera åtta år gamla Sara Kaunismaa
till vinsten, teckningen har sedan Polisens
Dag funnits till allmänhetens beskådan på
polisens hemsida! Genom sin fina teckning
vann hon förstapriset som var en heldag för
familjen på Leklandet i Eckerö!
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Förutom teckningstävlingen arrangerades
det också en frågesport där kan vi kunde
gratulera Siv Englund till vinsten, priset var
ett presentkort på 50€ på Sportia.
Efter arrangemanget på torget fortsatte
Polisens Dag firandet med en grillfest för
speciellt inbjudna gäster vid Polisinrättningen i Mariehamn där garaget (!) dagen till
ära gjorts om till festsal! Vi bugar och bockar för planeringsgruppen som med bravur
lyckades med det konststycket!
Bland de inbjudna gästerna återfanns en hel
del pensionerade kolleger som fann stort
nöje i fotoutställningen där polisbilder från
“Då” och “Nu” presenterades! Utställningen
var så uppskattad att Ålands polismyndighet
beslutade att ge också allmänheten en
möjlighet att ta del av den, läs mera om
fotoutställningen ”Go Up - and Back In
History” i årsberättelsen!
Ålands polismyndighet tackar alla som på
ett eller annat sätt genom sitt deltagande
gjorde arrangemanget till en sådan succé,
ingen nämnd och ingen glömt!
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Polismästare Teijo Ristola - årets
polis 2013!
Under Polisens Dag firandet på Torget
i Mariehamn den 15.6.2013 utnämndes
polismästare Teijo Ristola till Årets Polis
2013. Årets Polis är en hedersbetygelse
som ges till en polis som på ett positivt sätt
utmärkt sig inom det område som är i fokus
för ifrågavarande år, under år 2013 var
polismyndighetens tema “Trygghet Tillsammans”. Vinnaren utses genom röstning
som förrättas av Ålands Polisförening R.F,
alla anställda vid Ålands polismyndighet är
röstberättigade.

Äldre konstapel Tommy Thörnroos, som
förutom att vara årets konferencier också
var Årets Polis för föregående år, lämnade
över ordet till Ålands Polisförening R.F:s
ordförande äldre konstapel Marika Lindström som läste upp motiveringarna;
• “Han har tillfört trygghet till
organisationen”
• “Hans arbete ger oss arbetsglädje och
framtidstro. Samhället får trygghet med
en bra poliskår”

Utställning i vattentornet ”Go Up - and Back In History”
Mellan den 9 - 28 september ordnade
polisen en fotoutställning i Mariehamns vattentorn. Utställningen bestod av fotografier
av poliser från förr fram till nutid. Fotoutställningen i kombination med den fantastiska utsikten från vattentornet visade sig
vara ett lyckat koncept, hela 764 besökare
stegade upp för de åttiotvå trappstegen till
utställningen.

När besökarna kommit upp till utställningen välkomnades de av utställningsvärd
Merja Renvall som berättade mer om historien bakom de utställda bilderna.
Efter att utställningen i vattentornet avslutats flyttade hela utställningen vidare till
Landskapsstyrelsehusets aula där den stod
utställd i fyra veckor.

• “Teijo får vår röst för det stora och
framgångsrika arbete han gjort med att
omorganisera Ålands polismyndighet
tillsammans med personalen. Tillsam
mans kan vi ge trygghet till det åländska
samhället”
• “För att han som chef prioriterar en
fungerande verksamhet framför endast
en vacker fasad”
• “För att han gör en makalös insats för
den åländska tryggheten”

En märkbart rörd polismästare mottog
blomsterhyllning och plakat från polisföreningen under rungande applåder från
publiken som samlats på Torget i
Mariehamn för att bevittna utnämningen,
från Ålands polismyndighets sida kan vi
bara gratulera till en välförtjänt utmärkelse!
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FINSKA NARKOTIKAMÄSTERSKAPET
FÖR TJÄNSTEHUNDAR I BORGÅ
2-4 sept.
Ålands polismyndighet representerades av
överkonstapel Magnus Gustafsson med polishund Scooby Doo (malinois 3½år).
Mästerskapet
Narkotika mästerskapet för tjänstehundar
arrangeras årligen av Finska Polishundföreningen r.f. på olika platser i Finland.
Detta år var lokala arrangörer polishundförare i Helsingfors och mästerskapet var
placerat i Borgå i östra Nyland. Majoriteten
av tävlingsdeltagarna var givetvis poliser,
men även Tullen, Fångvårdsmyndigheten,
Gränsbevakningen och Försvarsmakten var
representerade.
Under tre dagar genomfördes tävlingarna
med ett flertal delgrenar. Delgrenarna är,
lydnad, fordonssök, lägenhetssök, marksök,
spår, lagersök och bagagesök. I de grenar
som gäller sök och spår är prestationen
tidsbegränsad och hundföraren vet inte hur
många och vilka narkotiska preparat som är
gömda. Hundföraren får heller inte chansa
allt för mycket eftersom reglerna säger att
man, efter den tredje felaktiga chansningen,
måste avbryta delgrenen varvid ingen poäng
delas ut. Detta gör att det är extra viktigt att
hundförare och hund samarbetar väl och
har förtroende för varandra.

Årets tävling
Temat för årets tävling var samarbete och
förtroende i patrullen. Vid varje delgren
var området lite mindre än vanligt, det gavs
lite mer tid än vanligt men – för att krydda
tillställningen lite extra – var det lite mindre
narkotikagömmor än vanligt.
Med detta tema måste hundföraren ha
förtroende för sin hund och lita på att det
inte fanns någon mer narkotikagömma
i området då hunden inte markerar. Att
fortsätta och pressa hunden kan leda till
falska markeringar, något som givetvis ger
poängavdrag.
För polishund Scooby Doo passade detta
som handen i handsken. Eftersom han har
ett mycket lugnt arbetssätt visar han tydligt
var narkotikagömman är och blir inte för
ivrig att söka tiden ut och visa på falskmarkeringar.
Efter mycket bra prestationer fick Scooby
Doo samma slutpoäng som totalvinnaren.
Efter lite titt i regelboken och i protokollen
konstaterades att vinnaren, äldre konstapel
Mikko Laitila, hade flera 10:or i sitt protokoll.
En andraplats är inte fy skam och belönades
med vackra pokaler och lite hundmat!

u
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Överkonstapel Magnus Gustafsson med polishund
Scooby Doo.
Foto: Polisen
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Statistik
Brott som kommit till polisens kännedom

Brott som kommit till polisens kännedom på Åland 2013
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Antal uppdrag av A-prioritet
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