
 

 

  
 Hallinto 

SISÄASIAINMINISTERIÖN JULKAISUJA 11/2007

Poliisin hallintorakenteen 
kehittämistyöryhmän 

väliraportti 
 
 
 



SISÄASIAINMINISTERIÖ KUVAILULEHTI 
Julkaisun päivämäärä 

14.2.2007 
 

Julkaisun laji 

Työryhmän väliraportti 
Toimeksiantaja 

Sisäasiainministeriö 

Tekijät (toimielimestä, toimielimen nimi, puheenjohtaja, sihteeri) 

valtiosihteeri Kari Salmi, sisäasiainministeriö, 
puheenjohtaja 
hallitusneuvos Tiina Eränkö, sisäasiainministeriö, 
sihteeri 
poliisiylitarkastaja Robin Lardot, sisäasiainministeriö, 
sihteeri 
poliisijohtaja Jorma Toivanen, sisäasiainministeriö 
poliisijohtaja Kimmo Hakonen, sisäasiainministeriö 
hallitusneuvos Arto Nieminen, sisäasiainministeriö 
lääninpoliisijohtaja Mikko Paatero, Länsi-Suomen 
lääninhallitus 
lääninpoliisijohtaja Jorma Ahonen, Itä-Suomen 
lääninhallitus 
valtionsyyttäjä Matti Nissinen, 
valtakunnansyyttäjänvirasto 
poliisipäällikkö Esa Ojala, puheenjohtaja Suomen 
Nimismiesyhdistys, JUKO ry 
pääluottamusmies Ari Huuskonen, JHL ry 
liikkuvan poliisin päällikkö Kari Rantala, Liikkuva poliisi 
ylikomisario Yrjö Suhonen, puheenjohtaja Suomen 
Poliisijärjestöjen liitto ry 

Toimielimen asettamispäivä 

18.8.2006 SM054:00/2006 

Julkaisun nimi (myös ruotsinkielisenä) 

Poliisin hallintorakenteen kehittämistyöryhmän väliraportti 
Julkaisun osat 

      



Tiivistelmä 
 

Työryhmän tehtävänä on laatia kokonaisselvitys poliisin hallintorakenteen, johtamisjärjestelmän ja 
yhteistoiminnan kehittämistarpeista eri hallinnon tasoilla ja tehdä selvityksen aiheuttamat muutosesitykset.  
Kokonaisselvitys ja esitykset on luovutettava sisäasiainministeriölle 31.12.2007 mennessä kuitenkin siten, että 
työryhmän on asettamiskirjeen mukaan ensimmäisessä vaiheessa tehtävä esitys paikallispoliisin 
aluejaotuksen sekä yhteistoiminnan kehittämistarpeista Työryhmä antaa nyt tältä osin väliraporttinsa. 
Työryhmän esitykset: 
1. Paikallispoliisin aluejaotusta kehitetään poliisin toiminnallisista lähtökohdista käsin. Hätäkeskusaluejakoa 
tulee muuttaa siten, että se sopeutetaan poliisilaitosjakoon. Poliisilaitosjako voi poiketa nykyisestä 
kihlakuntajaosta, mikäli poikkeamiselle on poliisitoiminnalliset erityisperusteet.  
Poliisin paikallishallintoa muutetaan siten, että nykyisistä 90 kihlakunnan poliisilaitoksen alueesta 
muodostetaan 29  poliisilaitosta.Ruotsinkieliset palvelut turvataan esimerkiksi niin, että uusien toimialueeltaan 
laajojen kaksikielisten kihlakunnan poliisilaitosten ruotsinkielisenemmistöisten kihlakuntien alueella sijaitsevat 
poliisiasemat määritellään poliisilaitosten ruotsinkielisenemmistöisiksi alueellisiksi yksiköiksi. 
2. Poliisin palveluverkostoa kehitetään siltä pohjalta, että kansalaisten perusturvallisuuspalvelut turvataan 
koko valtakunnassa, myös harvaanasutuilla alueilla. Lupapalveluverkostoa ja lupapalvelujen palvelurakennetta 
kehitetään siten, että asiakaspalvelutehtäviä siirretään merkittävästi nykyistä enemmän yhteispalveluna 
tuotettavaksi. 
3. Poliisilaitosten välistä yhteistoimintaa ja erikoistumista kehitetään erikoisosaamista vaativissa tehtävissä 
4.Poliisipäällikön rooli painottuu strategiseen johtamiseen sekä henkilöstöjohtamiseen. Vastuuta 
operatiivisesta johtamisesta siirretään muulle tulosvastuulliselle päällystölle. 
5.Henkilöstön edustajat otetaan kaikilla hallinnon tasoilla mukaan muutosten suunnittelu- ja valmisteluryhmiin. 
6. Uudistuksen henkilöstöjärjestelyt toteutetaan poliisin hallintolain 6 §:n sekä valtioneuvoston 23.3.2006 
antaman periaatepäätöksen linjausten mukaisesti. Henkilöstöjärjestelyt suunnitellaan yhdessä henkilöstön 
edustajien kanssa.  
Poliisin paikallishallinnon rakenneuudistus ehdotetaan tulevaksi voimaan 1.1.2009 
 Poliisin ylijohdon, poliisin lääninjohdon, poliisin valtakunnallisten yksiköiden ja Helsingin poliisilaitoksen 
rakenteellisesta kehittämisestä työryhmä antaa esityksensä työryhmän loppuraportissa. 
 

Avainsanat (asiasanat) 

poliisi, organisaatiot, poliisihallinto, poliisilaitokset, paikallispoliisi 
Muut tiedot 

Verkkoversion ISBN on  978-952-491-193-1 (PDF), SM054:00/2006 
Sarjan nimi ja numero 

Sisäasiainministeriön julkaisusarja 11/2007 
ISSN 

1236-2840 
ISBN 

978-952-491-192-4 
(nid.) 

Kokonaissivumäärä 

48 
Kieli 

suomi 
Hinta 

40,00 + alv 
Luottamuksellisuus 

      
Jakaja 

sisäasiainministeriö 
Kustantaja 

sisäasiainministeriö 
 



INRIKESMINISTERIET PRESENTATIONSBLAD 
Utgivningsdatum 

14.2.2007 
 

Typ av publikationen 

Mellanrapport från arbetsgrupp 
Uppdragsgivare 

Inrikesministeriet 

Författare (uppgifter om organet: organets namn, ordförande, sekreterare) 

Arbetsgruppen för utvecklandet av polisens 
förvaltningsstruktur (Pora) 
Ordförande: Statssekreterare Kari Salmi, IM 
Sekreterare: Tiina Eränkö, regeringsråd, IM 
                    Robin Lardot, polisöverinspektör, IM 

Datum för tillsättandet av organet 

18.8.2006 
Publikation (även den finska titeln) 

Mellanrapport från arbetsgruppen för utvecklandet av polisens förvaltningsstruktur  
Poliisin hallintorakenteen kehittämistyöryhmän väliraportti    
Publikationens delar 

      
Referat 

Arbetsgruppens uppgift är att utarbeta en totalutredning av utvecklingsbehoven för polisens 
förvaltningsstruktur, ledningssystem och samarbete på olika nivåer av förvaltningen och utarbeta de 
ändringsförslag utredningen ger anledning till.   
 
Totalutredningen och förslagen skall lämnas till inrikesministeriet senast den 31 december 2007, dock så att 
arbetsgruppen enligt det brevet enligt vilket arbetsgruppen tillsattes i första skedet skall lägga fram förslag om 
utvecklingsbehoven för den lokala polisen områdesindelning och samarbete. Om detta ger arbetsgruppen nu 
sin mellanrapport. 
 
Arbetsgruppens förslag:  
1. Lokalpolisens områdesindelning utvecklas utifrån polisens funktionella utgångspunkter. Alarmcentralernas 
områdesindelning bör ändras så att den anpassas efter polisinrättningsindelningen. 
Polisinrättningsindelningen kan avvika från den nuvarande häradsindelningen om det finns särskilda 
polisfunktionella grunder för avvikelsen. 
Polisens lokalförvaltning ändras så att de nuvarande 90 häradernas polisinrättning ombildas till 29 
polisinrättningar. Svenskspråkig service säkras exempelvis så att det bestäms att en polisstation som finns på 
ett sådant härads område där majoritetsspårket är svenska, blir en regional enhet med svenska som 
majoritetsspråk inom den nya tvåspråkiga vidsträckta polisinrättningen.  
2. Utgångspunkten för utvecklandet av polisens servicenätverk skall vara att medborgarnas 
bastrygghetstjänster säkras i hela riket, också i glesbygden. Tillståndsservicenätverket och 
tillståndstjänsternas struktur utvecklas så att kundservicetjänster flyttas för att i avsevärt högre grad än i dag 
produceras som samservice. 
3. Polisinrättningarnas samarbete och specialisering utvecklas i uppgifter som kräver specialkompetens. 
4. Polischefernas roll koncentreras på strategiskt ledarskap och personalledning. Ansvaret för det operativa 
ledarskapet överförs till övrigt befäl med resultatansvar. 
5.  Representanter för personalen tas på alla förvaltningsnivåer med i de grupper som planerar och bereder 
ändringar. 
6. De personalarrangemang som reformen medför, genomförs enligt linjedragningen i 6 § i polisens 
förvaltningslag och statsrådets principbeslut givet den 23 mars 2006. Personalarrangemangen planeras 
tillsammans med personalens representanter. 
Reformen av polisens lokalförvaltningsstruktur föreslås träda i kraft den 1 januari 2009. 
Arbetsgruppen ger i sin slutrapport sitt förslag om en strukturell utveckling av polisens högsta ledning, polisens 
länsledning, polisens riksomfattande enheter och polisinrättningen i Helsingfors.   
Nyckelord   

Polisens organisation, polisens lokalförvaltning, polisinrättning 
 
 
 
 
Övriga uppgifter 

ISBN 978-952-491-193-1 (PDF), SM054:00/2006 



Seriens namn och nummer 

Inrikesministeriets publikationsserie 11/2007 
ISSN 

1236-2840 
ISBN 

978-952-491-192-4  
Sidoantal 

48 
Språk 

svenska 
Pris 

40,00 + moms 
Sekretessgrad 

      
Distribution 

Inrikesministeriet 
Förlag 

Inrikesministeriet 
 



Sisäasiainministeriö on 18.8.2006 asettanut työryhmän, jonka tulee tehdä kokonaisselvi-
tys poliisin hallintorakenteen, johtamisjärjestelmän ja yhteistoiminnan kehittämistarpeis-
ta eri hallinnon tasoilla ja selvityksen aiheuttamat muutosesitykset.  
 
Työryhmän oli asettamiskirjeen mukaan ensimmäisessä vaiheessa tehtävä esitys paikal-
lispoliisin aluejaotuksen sekä yhteistoiminnan kehittämistarpeista, ottaen huomioon si-
säasiainministeriön hallinnonalan tuottavuushankkeen poliisitoimeen kohdistuvat vaiku-
tukset ja muun julkisen sektorin, kuten kunta- ja palvelurakenteen ja sidosryhmäviran-
omaisten, erityisesti kihlakuntahallinnon muiden viranomaistahojen kehittämislinjauk-
set. 
 
Työryhmän työskentelyaikataulu oli sovitettava tältä osin yhteen poliisin hallinnosta an-
netun lain muutosesityksen eduskuntakäsittelyn aikataulutuksen kanssa. Poliisin hallin-
tolain muutokset on vahvistettu 2.2.2007 ja ne tulevat voimaan 1.3.2007.  
 
Työryhmän puheenjohtajana toimii valtiosihteeri Kari Salmi sisäasiainministeriöstä, sih-
teereinä hallitusneuvos Tiina Eränkö ja poliisiylitarkastaja Robin Lardot sekä jäseninä 
poliisijohtaja Jorma Toivanen, poliisijohtaja Kimmo Hakonen ja hallitusneuvos Arto 
Nieminen sisäasiainministeriön poliisiosastolta, lääninpoliisijohtaja Mikko Paatero Län-
si-Suomen lääninhallituksesta ja lääninpoliisijohtaja Jorma Ahonen Itä-Suomen läänin-
hallituksesta ja liikkuvan poliisin päällikkö Kari Rantala. Valtakunnansyyttäjävirastosta 
kutsuttiin jäseneksi valtionsyyttäjä Matti Nissinen. Pardia ry:tä edustaa Suomen Poliisi-
järjestöjen Liitto ry:n puheenjohtaja Yrjö Suhonen, JUKO ry:tä Suomen Nimismiesyh-
distyksen puheenjohtaja Esa K. Ojala ja JHL ry:tä pääluottamusmies Ari Huuskonen.  
 
Työryhmä luovuttaa oheisen väliraportin sisäasiainministeriölle. Työryhmä jatkaa toi-
meksiannon mukaisesti työtään ja luovuttaa loppuraporttinsa 31.12.2007 mennessä. 
 
Helsingissä 14 päivänä helmikuuta 2007 
 
 
 

Kari Salmi   
 

 
Arto Nieminen  Jorma Toivanen Kimmo Hakonen  

 
 
 Mikko Paatero Jorma Ahonen  Kari Rantala  
 
 
 Matti Nissinen Yrjö Suhonen  Esa K. Ojala 
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1. Työryhmän tehtävämääräys ja työskentely 

 
Työryhmän asettamiskirjeen mukaan työryhmän on tehtävä kokonaisselvitys po-
liisin hallintorakenteen, johtamisjärjestelmän ja yhteistoiminnan kehittämistar-
peista eri hallinnon tasoilla ja tehtävä selvityksen aiheuttamat muutosesitykset. 
Kokonaisselvitys ja esitykset on luovutettava sisäasiainministeriölle 31.12.2007 
mennessä.  

Työryhmän on ensimmäisessä vaiheessa tehtävä esitys paikallispoliisin aluejao-
tuksen sekä yhteistoiminnan kehittämistarpeista, ottaen huomioon sisäasiainmi-
nisteriön hallinnonalan tuottavuushankkeen poliisitoimeen kohdistuvat vaiku-
tukset ja muun julkisen sektorin, kuten kunta- ja palvelurakenteen ja sidosryh-
mäviranomaisten, erityisesti kihlakuntahallinnon muiden viranomaistahojen ke-
hittämislinjaukset. Asettamiskirjeen mukaan työryhmän työskentelyaikataulu oli 
sovitettava tältä osin yhteen poliisin hallinnosta annetun lain muutosesityksen 
eduskuntakäsittelyn aikataulutuksen kanssa kuitenkin mahdollisuuksien mukaan 
31.12.2006 mennessä. 

Työryhmän puheenjohtajaksi määrättiin valtiosihteeri Kari Salmi sisäasiainmi-
nisteriöstä, sihteereiksi hallitusneuvos Tiina Eränkö ja poliisiylitarkastaja Robin 
Lardot sekä jäseniksi, poliisijohtaja Jorma Toivanen, poliisijohtaja Kimmo Ha-
konen ja hallitusneuvos Arto Nieminen sisäasiainministeriön poliisiosastolta, 
lääninpoliisijohtaja Mikko Paatero Länsi-Suomen lääninhallituksesta ja läänin-
poliisijohtaja Jorma Ahonen Itä-Suomen lääninhallituksesta sekä liikkuvan po-
liisin päällikkö Kari Rantala. Valtakunnansyyttäjänvirastosta kutsuttiin jäseneksi 
valtionsyyttäjä Matti Nissinen. Pardia ry:tä työryhmässä edustaa Suomen Polii-
sijärjestöjen Liitto ry:n puheenjohtaja Yrjö Suhonen, JUKO ry:tä Suomen Ni-
mismiesyhdistyksen puheenjohtaja Esa K. Ojala ja JHL ry:tä pääluottamusmies 
Ari Huuskonen.  

Työryhmä kokoontui ennen väliraportin luovuttamista yhteensä 15 kertaa. Työ-
ryhmä kuuli työskentelynsä aikana kaikkia poliisin lääninjohtojen edustajia, 
KRP:n ja LP:n päälliköitä sekä kaikkien läänien henkilöstön edustajia. Itä-
Suomen läänin, Oulun läänin ja Lapin läänin poliisin lääninjohtoja ja henkilös-
tön edustajia sekä KRP:n ja LP:n päälliköitä työryhmä kuuli kaksi kertaa. Työ-
ryhmä järjesti yhteensä viisi kuulemistilaisuutta.  

Työryhmä ajoitti tehtävämääräyksensä mukaisesti työskentelynsä siten, että vä-
liraporttivaiheessa keskityttiin ensisijaisesti poliisin paikallishallinnon kehittä-
miseen samalla kuitenkin tarkastellen valtakunnallisten yksiköiden, erityisesti 
keskusrikospoliisin ja liikkuvan poliisin roolia ja rakenteiden kehittämistarpeita 
poliisin toimintojen kokonaisvaltaisen tuloksellisuuden ja tehokkuuden näkö-
kulmasta. Poliisin lääninjohdoilta pyydettiin työryhmän laatimien lähtökohtalin-
jausten ja kriteerien (esitetty kohdassa 4) pohjalta esityksiä paikallispoliisin 
aluejaon, palveluverkoston ja yhteistoiminnan kehittämisestä marraskuussa 
2006. Poliisin lääninjohtojen esitysten valmistelussa kuultiin henkilöstöä kaikis-
sa lääneissä. Esitykset tulivat työryhmälle 15.12.2006. Poliisin lääninjohtojen 
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esitykset olivat perusteellisesti ja hyvin valmisteltuja. Myös työryhmän jatko-
työskentelyn aikana järjestetyissä kuulemistilaisuuksissa ja muutoin työryhmälle 
toimitetut kannanotot ja näkemykset olivat perusteltuja. Työryhmä on poliisin 
lääninjohtojen esityksiä tarkastellessaan ja omaa esitystään tehdessään erityisesti 
kiinnittänyt huomiota siihen, että poliisilaitosjaon perusteet ovat koko valtakun-
nassa yhdenmukaiset.  

 

2. Työryhmän työskentelyn taustalla olevat linjaukset 

Työryhmän työtä ohjasivat ja raamittivat erityisesti seuraavat julkaisut ja halli-
tuksen esitykset:  

• Poliisin paikallishallintotyöryhmän raportti ”Paikallishallintouudistus polii-
sitoimen näkökulmasta” (poliisin ylijohdon julkaisu 5/2004)  

• Valtioneuvoston selonteko valtion keskus- alue- ja paikallishallinnon toimi-
vuudesta ja kehittämistarpeista (sisäasiainministeriön julkaisut 15 ja 16/ 
2005), siitä annettu eduskunnan hallintovaliokunnan mietintö (2/2006 vp) ja 
eduskunnan kirjelmä (6/2006 vp) 

• Hallintoselonteon toimeenpanosuunnitelma (sisäasiainministeriön julkaisu 
20/2006) 

• SM:n tilinpäätöskannanotot vuodelta 2005 (sisäasiainministeriön julkaisu 
25/2006)  

• Sisäasiainministeriön hallinnonalan toiminta- ja taloussuunnitelma 2008 - 
2011 sekä tulossuunnitelma 2007 (sisäasiainministeriön julkaisu 58/2006) 

• Harvaan asuttujen alueiden turvallisuuspalvelut (sisäasiainministeriön jul-
kaisu (39/2006) 

• Valtioneuvoston periaatepäätös 23.3.3006 valtion henkilöstön aseman järjes-
tämisestä organisaation muutostilanteissa soveltamisohjeineen (valtiova-
rainministeriön julkaisu 10.8.2006) 

• HE eduskunnalle laiksi poliisin hallinnosta annetun lain muuttamisesta ja 
eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 72/2006 vp) sekä siitä annettu eduskun-
nan hallintovaliokunnan mietintö (HaVM 24/2006) 

• Selvitysmies Heikki Kosken liikennevalvonnan tasoa ja tehokkuutta sekä 
liikkuvan poliisin asemaa ja tehtäviä koskeva selvitys (sisäasiainministeriön 
julkaisu 8/2001) 

• Periaatepäätös tieliikenteen turvallisuuden parantamiseksi 2006 (9.3.2006) 

• Rikostutkinnan tila -selvityshankkeen loppuraportti (19.2.2003) 
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• Valtioneuvoston periaatepäätöksellään 23.9.2004 vahvistama sisäisen turval-
lisuuden ohjelma 

• Huumausaine- ja järjestäytyneen rikollisuuden torjunnan tehostamistyöryh-
män (asetettu 15.2.2006) laatimat toimenpidesuositukset 

Poliisin paikallishallinnon kehittämisen näkökulmasta edellä mainituissa asiakir-
joissa annettuja linjauksia voidaan tarkastella eri näkökulmien kautta ja kiteyttää 
seuraavasti:  

Asiakaspalvelunäkökulma: 
 
• poliisin paikallishallinnon kehittämisen lähtökohtana on kansalaisen perus-

oikeus saada turvallisuuspalveluita asuinpaikasta riippumatta 
• poliisin peruspalvelut tuotetaan edelleen lähellä kansalaista 
• myös haja-asutusalueiden turvallisuuspalvelut on jatkossakin turvattava 
• säilytetään paikallishallinnon toimipaikkaverkko riittävän kattavana 
• kihlakunnan toimialuejaotuksessa ja sen toteutuksessa on huomioitava alu-

een erityispiirteet: asukasmäärä, asukastiheys, alueen laajuus, liikenneyh-
teydet ja kieliolot 

• kaikilla poliisilaitoksilla oltava valmius ympärivuorokautiseen hälytystoimin-
taan 

• päivittäisrikostutkinnassa on turvattava paikallistuntemus 
• lupapalveluiden läheisyys on turvattava uusia palvelumuotoja ja yhteispalve-

lua tehostamalla, poliisin lupapalveluverkostoa voidaan karsia 
 
Tuloksellisuusnäkökulma (vaikuttavuus, tuottavuus, taloudellisuus ja laatu): 
 

• hallintoa kehitetään poistamalla toimialue-, organisaatio- ja sektorirajoja 
• paikallispoliisin toimialueita laajennettava poliisitoiminnalle asetettujen te-

hostamis- ja tuottavuusvaatimusten saavuttamiseksi 
• johto-organisaatioita kevennetään 
• erikoistumista vaativat tehtävät on keskitettävä alueellisesti tai läänillisesti 

koottuihin yksiköihin 
• tukipalveluja kootaan edelleen ja niistä vapautuvia voimavaroja kohdenne-

taan palvelujen turvaamiseen 
• asianmukainen esitutkintayhteistyö poliisitoimen ja syyttäjätoimen välillä 

edellyttää erityisesti vakavan rikollisuuden tutkinnassa ko. viranomaisten 
toimipaikkojen läheisyyttä 
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Henkilöstönäkökulma: 

• yhteistoimintaan kuuluva neuvottelumenettely aloitetaan muutoksen sellai-
sessa suunnittelu- ja valmisteluvaiheessa, jossa yhteistoiminnan tarkoitukse-
na oleva vuorovaikutus sekä vaihtoehtoihin ja asiaan vaikuttaminen voi 
myös käytännössä toteutua. 

• menettelyn tarkoituksena on lisätä osapuolten tietoja sekä yhteneviä käsityk-
siä asiasta ja edistää yhteisymmärrykseen pääsyä. 

• henkilöstön edustajat otetaan mukaan henkilöstön asemaan ja tehtäviin vai-
kuttavien muutosten valmistelu- ja suunnitteluryhmiin. 

• yhteistoimintamenettelyssä on kiinnitettävä huomiota siihen, että mukana 
ovat ne tahot, joita yhteistoiminta-asia koskee. 

 

Poliisin valtakunnallisten yksiköiden ja poliisin lääninjohtojen kehittämisestä 
on edellä mainituissa asiakirjoissa linjattu seuraavaa: 

• hallinnon kehittämishankkeet on ulotettava koko hallintoon 
• paikallispoliisin ja poliisin valtakunnallisten yksiköiden yhteistoimintaa on 

tiivistettävä 
• keskusrikospoliisin roolia kansainvälisen rikollisuuden tutkinnassa on vah-

vistettava ja paikallispoliisin rikostutkinnan osaamista ja erikoistumista li-
sättävä 

• liikkuvan poliisin aluejohtoa lähennetään poliisin lääninjohtoon 
• poliisi tarvitsee joustavasti toimivan ja liikkuvan reservin 
• liikkuvan poliisin rooli on tärkeä poliisin näkyvyyden turvaamisessa haja-

asutusalueilla  
• raskaan liikenteen valvonnan kehittämistä tulee jatkaa 
• kootaan hallintoa ja yhtenäistetään aluejakoja 
• keskusrikospoliisin ja Liikkuvan poliisin tehtävät ja aluejako on tarkastelta-

va yhdessä paikallispoliisin tehtävien ja aluejakomuutosten yhteydessä 

 
 

3. Muiden pohjoismaiden poliisiorganisaatioiden kehittämistyö 

 
Työryhmä katsoi tarkoituksenmukaiseksi tarkastella muiden pohjoismaiden po-
liisiorganisaatioiden kehittämistyötä, koska niistä on löydettävissä hyvin paljon 
yhtymäkohtia Suomen poliisiorganisaation kehitystyöhön. Pohjoismaisen katsa-
uksen laati poliisiylitarkastaja Stefan Gerkman poliisin ylijohdosta. 

 
3.1 Norja 

Lailla poliisilain muuttamisesta (den centrale ledningen) luotiin oikeusministeri-
ön alainen hallintoelin, poliisiylihallitus. Lakimuutos loi perustan uuden hallin-
toelimen viranomaistoiminnoille. Poliisiylihallitus on ollut toiminnassa 1.1.2001 
lähtien. Henkilökuntaa on noin 120, jonka lisäksi voi olla komennettuja henki-
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löitä. Poliisiylihallitus vastaa poliisitoiminnan johtamisesta ja ohjauksesta, mikä 
käytännössä tarkoittaa sitä, että kaikki poliisipiirit ja kaikki erillisyksiköt (lu-
kuun ottamatta suojelupoliisia, joka edelleen raportoi oikeusministeriölle) rapor-
toivat suoraan poliisiylihallitukselle. 
 
Norjan eduskunta hyväksyi tammikuun 12. päivänä vuonna 2001 Politireform 
2000 -nimisen selvityksen. Uudistus vähensi piirien lukumäärän viidestäkym-
menestäneljästä kahteenkymmeneenseitsemään 1.1.2002. Uudelleenjärjestelyt 
näissä kahdessakymmenessäseitsemässä piirissä saatettiin loppuun vuoden 2002 
aikana. Hallinnollisesti uudistus tarkoitti sitä, että 44 piiriä lakkautettiin, 10 säi-
lyi ja 17 piiriä perustettiin. 
 
Uudistuksen yhtenä tavoitteena oli kustannustehokkuuden lisääminen. Uudis-
tuksen esitöissä todettiin, että henkilökuntaa olisi mahdollista sijoittaa uudelleen 
operatiiviseen ja asiakassuuntautuviin tehtäviin. Uudelleensijoittamisen suuruus-
luokaksi laskettiin 400- 440 henkilötyövuotta. Vuonna 2004 todettiin, että ta-
voitteeseen oli päästy. 

 
Norjassa poliisilla on syytekompetenssi (esim. paikallispoliisissa) ja myös joita-
kin fiskaalisia tehtäviä. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että syyttäjäportaan 
alin aste (eri virkanimikkeillä olevat poliisijuristit, joille on annettu syyttäjäval-
tuudet) on integroitu poliisiin. Poliisijuristit, joille on annettu syyttäjävaltuudet, 
tekevät siis esitutkinnanjohtajan tehtäviä, mutta voivat tämän lisäksi joissakin 
tapauksissa myös toimia syyttäjänä oikeudessa. Syyttäjäpuolella paikallistasoa 
korkeammat asteet ovat statsadvokat ja riksadvokat. Koska riksadvokatenilla on 
ylin johtovastuu syyttäjäasioissa, ja koska syyttäjäviranomaisella on itsenäinen 
rooli suhteessa ministeriöön, ohjausta tulee myös tätä kautta. 
 
Oikeusministeriön poliisiosasto antoi poliisiylihallitukselle tehtäväksi selvittää 
valtakunnallisten yksiköiden tehtäviä tulevaisuudessa. Erityisesti piti selvittää 
tehtävänjako kansallisten yksiköiden, poliisipiirien ja poliisiylihallituksen välillä 
ammattimaisen ja järjestäytyneen rikollisuuden torjunnassa. Määräaika työlle oli 
31.12.2003. Selvitys ei johtanut muutoksiin. Tämän jälkeen asetettiin uusi selvi-
tys, joka johti uuden keskusrikospoliisin perustamiseen 1.1.2005 
 
Poliisiylihallitus on 18.1.2007 esittänyt oikeusministeriölle, että Buskerudin ja 
Opplandin poliisipiirit yhdistettäisiin uudeksi Opplandin poliisipiiriksi. 

 
 
3.2 Tanska 

Tanskan eduskunta hyväksyi poliisiuudistuksen 3.6.2006. Uudistus vähensi pii-
rien lukumäärän viidestäkymmenestäneljästä kahteentoista 1.1.2007. Uudistuk-
sen toimeenpano kestää kuitenkin kaiken kaikkiaan seuraavat kaksi vuotta. Po-
liisiuudistus astuu voimaan samanaikaisesti kuntauudistuksen kanssa. Kuntaliit-
to (Kommunernas landsförening) on omassa visiotyöryhmän raportista antamas-
saan lausunnossa tyytyväisyydellä pannut merkille, että poliisiuudistus ja perus-
tettavat yhteistyöelimet tulevat merkitsemään parempaa yhteistyötä poliisin ja 
kuntien välillä. Etenkin poliisipuolella odotetaan, että päätöksentekokyky kasvaa 
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uudistuksen myötä. Visiotyöryhmässä on myös pohdittu poliisipiirien ja kuntien 
rajapintoja. Visiotyöryhmän mielestä tulevat poliisipiirit oli muodostettava siten, 
että ne seuraavat kuntarajoja. Poliisipiiriin voi siten kuulua yksi tai useampi 
kunta. 

 
Uudistuksen tavoitteet ovat:  
1. Selkeä ja yksiselitteinen johtaminen niin poliisissa kuin syyttäjävirastossa 
2. Suurempi de facto desentralisaatio ja läheisyys. Tämä tarkoittaa, että perus-

tetaan sellaisia poliisipiirejä, jotka ammatillisesti ja resurssiensa puolesta 
kykenevät toiminnalliseen ja alueelliseen vastuuseen (poliisipiiriuudistus). 
Myös poliisin yhteys paikallisyhteisöön paranee perustettavilla yhteis-
työelimillä, joissa edustettuina ovat poliisi ja kunta. Poliisipäällikkö toimii 
uuden elimen puheenjohtajana, ja yhtenä tehtävänä on luoda vuosisuunni-
telma poliisin ja kunnan yhteistyölle. Suunnitelmat tullaan julkaisemaan po-
liisipiirien kotisivuilla. 

3. Poliisin ympärivuorokautisen toimintavalmiuden uudistaminen, jotta saatai-
siin nopeampi toimintavalmiusaika ja sitä kautta parempi turvallisuustilanne. 

4. Poliisihallinnon johtamiseen liittyvä uudistaminen, johon kuuluu ulkopuolis-
ten johtajien rekrytointi ja luopuminen nykyisistä muodollisista pätevyys-
vaatimuksista poliisihallinnon ylimpiin virkoihin. 

5. Poliisihallinnon henkilöstöpolitiikan uudistaminen, johon kuuluu mm. ulko-
puolisten asiantuntijoiden rekrytointi sekä luopuminen nykyisistä jäykistä 
ura- ja palkkajärjestelmistä. Tämän lisäksi halutaan nostaa poliisin koulutus 
uudelle tasolle. 

6. Tulevaisuuteen suuntautunut teknologia, johon kuuluu mm. uuden teknolo-
gian parempi hyödyntäminen, jolla varmistetaan parempi tuottavuus ja pa-
rempi palvelu (esimerkiksi uusi digitaalinen radiojärjestelmä poliisille ja net-
tipohjaiset itsepalvelujärjestelmät kansalaisille). 

 
Konsulttiyhtiö KMPG on laskenut, että uudistus ehdotetussa muodossa vapaut-
taa noin 1000 henkilötyövuotta (tehostamispotentiaali). Laskennallisesti puolet 
tästä saavutetaan uudistetulla toimintavalmiudella. Loput saavutetaan parhailla 
käytänteillä (best practises). Aikaisemmat selvitykset tukevat konsulttiyhtiön 
laskelmia. Konsulttiyhtiö on myös arvioinut uudistuksen implementointiin liit-
tyvät investoinnit. Uusi päivystystoimintaan liittyvä teknologia, uudisrakenta-
minen ym. maksaa arviolta noin 150 MDk. Varsinaisten poliisiuudistukseen liit-
tyvien projektikustannusten arvioidaan olevan noin 50 MDk. Uudistuksesta riip-
pumattomien kustannusten (uusi asiointijärjestelmä, uusi henkilöstöhallintojär-
jestelmä ym.) konsulttiyhtiö on arvioinut olevan suuruusluokkaa 275-280 MDk. 
 
Tanskan poliisiylijohtaja Torsten Hesselbjerg kertoi Pohjoismaiden poliisiyli-
johtajien kokouksessa tämän vuoden elokuussa, että vuoteen 2010 mennessä on 
organisaatiouudistuksen ansiosta mahdollista siirtää 800 henkilöä operatiiviseen 
toimintaan. Hesselbjergin mukaan poliisi saa 500 miljoonaa Tanskan kruunua 
uutta rahaa organisaatiouudistuksen läpiviemiseen. 
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3.3 Ruotsi 

Ennen poliisin valtiollistamista vuonna 1965 Ruotsissa oli 554 poliisipiiriä. Val-
tiollistamisen jälkeen Ruotsissa perustettiin poliisiylihallitus, joka muiden kes-
kusviranomaisten tavoin on suoraan hallituksen alainen. Samalla poliisipirien 
lukumäärä väheni 119:ään. Poliisipiirien lukumäärää vähennettiin 1990-luvulla 
asteittain. Lukuisten selvitysten jälkeen päädyttiin tilanteeseen, jossa läänien 
vastuu poliisitoiminnasta loppui kokonaan 1.1.1999 ja siirtyi kokonaisuudessaan 
poliisiylihallitukselle. 
 
Poliisi kuuluu Ruotsissa oikeusministeriön alaisuuteen. Syyttäjälaitos ei kuulu 
poliisin organisaatioon. Ministeriön alaisuudessa poliisi toimii kahdella tasolla, 
keskustasolla ja paikallistasolla. Poliisiylihallitus (Rikspolisstyrelsen) toimii po-
liisiorganisaation hallintoviranomaisena. Suojelupoliisi (säkerhetspolisen) ja 
keskusrikospoliisi (rikskriminalpolisen) kuuluvat poliisiylihallitukseen. Ruotsis-
sa on kaksikymmentäyksi (21) poliisipiiriä, joissa on poliisiviranomainen (po-
lismyndighet). Jokainen lääni muodostaa täten poliisipiirin Ruotsissa. 

 
Ruotsissa ei ole viime vuosina toteutettu suuria koko hallintoa koskevia uudis-
tuksia. Valmiusyksikkö Karhua vastaava yksikkö Nationella insatsstyrkan siir-
rettiin 1.10.2002 keskusrikospoliisin alaisuuteen. Keskusrikospoliisia on organi-
soitu uudelleen vuonna 2005. Keskeisin uudistus oli rikostiedustelun, rikosana-
lyysin ja tutkinnan yhdistäminen. 
 
Poliisiylihallitusta on organisoitu uudelleen vuoden 2006 alusta. Uudistustyöhön 
kuuluu poliisiylihallituksen roolin muuttaminen ”pääkonttorityyppiseksi” (stra-
teginen ote vahvistuu), myös toiminnalliseen kehittämistyöhön panostetaan ja 
kontrolleritoimintaa vahvennetaan.  

 
 

4. Paikallispoliisin aluejaon, palveluverkoston ja yhteistyön kehittäminen 

 
4.1 Yleistä 

Paikallispoliisin yksikköjaon tavoitteena tulee olla tuloksellisesti (taloudellisuus, 
tuottavuus, vaikuttavuus) toimivat poliisilaitokset, joiden määräytymistä eivät ra-
joita muut jo tehdyt organisaatiorajat kuin läänirajat, jotka nekin olisivat ylitettä-
vissä yksiköiden yhteistoimintamääräyksillä. Tuloksellisuutta voidaan ohjata ja 
arvioida poliisitoiminnan tulosalueittain eli hälytystoiminnan ja valvonnan, rikos-
torjunnan ja lupapalveluiden kautta. 
 

 
4.2 Kehittämisen lähtökohdat ja kriteerit tulosalueittain 

Työryhmä lähetti poliisin lääninjohdoille kirjeellään 8.11.2006 toimeksiannon 
tehdä työryhmälle esityksensä paikallispoliisin aluejaon, palveluverkoston ja yh-
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teistoiminnan kehittämisestä lääninsä alueella. Esitysten lähtökohtakriteerit työ-
ryhmä linjasi seuraavasti: 
  

4.2.1 Kehittämisen lähtökohdat 

Paikallispoliisin rakenteelliset muutokset on tehtävä poliisin toiminnallisista läh-
tökohdista käsin ja niissä on huomioitava erityisesti seuraavat hallintoselonteossa 
ja siitä annetussa eduskunnan hallintovaliokunnan muistiossa lausutut linjaukset.  

 
Asiakaspalvelun näkökulmasta tarkastellen muutosten lähtökohtana on poliisin 
peruspalvelujen saatavuuden turvaaminen kansalaisille asuinpaikasta riippumatta 
myös harvaan asuttujen alueiden palvelut turvaten. Hälytyspalvelut tulee tuottaa 
edelleen mahdollisimman lähellä kansalaista siten, että kihlakuntakohtaisesti ase-
tetut palvelutavoitteet saavutetaan ja tavoitteita voidaan nykyisestä yhdenmukais-
taa. Päivittäisrikostutkinta on edelleenkin järjestettävä hajautetusti siten, että po-
liisin paikallistuntemus turvataan. Sen sijaan erikoistumista vaativat tehtävät, ku-
ten vaativa talous- ja huumerikosten tutkinta sekä järjestäytyneen rikollisuuden 
tutkinta on voitava keskittää alueellisiin yksiköihin. Lupapalvelujen tuottamisessa 
on otettava käyttöön uusia palvelumuotoja. Yhteispalvelun laajentamisella, ajan-
varausjärjestelmän käyttöönotolla sekä sähköisillä ja liikkuvilla palveluilla voi-
daan tuottaa lupapalvelut nykyistä taloudellisemmin. 

 
Tuloksellisuus- ja tuottavuusnäkökulmasta tarkastellen on poliisin hallintoraken-
teita voitava keventää. Poliisille on asetettu 362 henkilön tuottavuusvähennysvaa-
timus vuoteen 2011 mennessä, jonka saavuttaminen edellyttää paikallispoliisin 
toiminta-alueiden laajentamista, kuitenkin siten, että poliisin peruspalveluja tuote-
taan edelleen hajautetulla palveluverkostolla lähellä kansalaista. Nykyinen rahoi-
tuskehystaso ei mahdollista laajamittaista uudisrakentamista, joten toiminnot tu-
lee voida sijoittaa hyödyntäen nykyisiä toimitiloja. Suuremmat yksikkökoot mah-
dollistavat sekä hallinnollisten että poliisitoiminnallisten tukitoimien järjestämi-
sen nykyistä taloudellisemmin. Paikallispoliisin rakenneuudistuksessa lähtökoh-
tana tulee olla myös selkeä vastuujako valtakunnallisten yksiköiden tehtävien 
kanssa ja tarkoituksenmukaisen yhteistyön turvaaminen. 
 
Henkilöstönäkökulma on erityisesti huomioitava muutosten valmistelussa ja jat-
kossa henkilöstön aseman turvaamisessa. Henkilöstön edustus myös läänillisessä 
suunnittelussa on varmistettava. Rakenteellisia muutoksia ja niistä aiheutuvia 
henkilöstöjärjestelyjä suunniteltaessa ja toteutettaessa on henkilöstön työmotivaa-
tio ja työhyvinvointi turvattava. Järjestelyissä noudatetaan valtioneuvoston vah-
vistamia henkilöstöpoliittisia linjauksia. 

 
Johtamis- ja tulosohjausnäkökulma edellyttää nykyisen johtamisjärjestelmän sel-
kiyttämistä siten, että tulosohjauksella saadaan nykyistä enemmän vaikuttavuutta 
toiminnalliselle tasolle saakka. Pienimmillä yksiköillä ei ole tosiasiallista mahdol-
lisuutta painottaa tai kehittää työtänsä vaan resurssit menevät päivittäistehtäviin. 
Laajemmissa poliisiyksiköissä voidaan nykyistä paremmin turvata myös resurssi-
en joustava käyttö muuttuvissa olosuhteissa, osaamisen varmistaminen ja toimin-
nallisten painoalueiden läpivienti. Mahdollisimman tasasuuruiset, nykyistä suu-
remmat yksiköt mahdollistaisivat myös tehokkaamman tulosohjausprosessin. 
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Sidosryhmänäkökulmasta tarkastellen on huomioitava erityisesti esitutkintayh-
teistyön sujuminen syyttäjäviranomaisten kanssa ja mahdollisuuksien mukaan hä-
täkeskus- ja pelastusaluejaon yhteensopivuus poliisilaitosaluejaon kanssa. Sisäi-
sen turvallisuuden ohjelman painotusten mukaisesti on huomioitava mahdollisuus 
laajempaan yhteistyöhön muiden viranomaisten ja ns. kolmannen sektorin tahojen 
kanssa sekä kuntien kanssa tehtävien turvallisuussuunnitelmien tehokas hyödyn-
täminen. 
 

4.2.2 Toimialueiden muodostamisen kriteerit 

Poliisilaitosten toimialueita arvioitaessa ovat lähtökohtana alla mainitut toimin-
nalliset kriteerit kuitenkin ottaen huomioon paikalliset erityispiirteet erityisesti 
harvaanasutuilla alueilla sekä kieliolot1 ja aluejaotuksen vaikutus viranomaisen 
kielelliseen asemaan. Poliisilaitosten tulisi kyetä turvaamaan riittävä toiminta- ja 
palvelutaso myös lomakausina.  
 
Toiminnalliset kriteerit on määritelty edellä kuvattujen kehittämislinjausten poh-
jalta. 
 
Johtaminen ja tulosohjaus 

 
Väestö-, suorite- ja henkilöstömäärältään mahdollisimman vertailukelpoiset polii-
siyksiköt parantaisivat tulosohjausta ja selkiyttäisivät johtamisrakenteita. 

 
Hälytystoiminta 

 
Poliisilaitoksen on pystyttävä järjestämään itsenäisesti ympärivuorokautinen hä-
lytystoiminta ja painottamaan toimintaa poliisipalvelujen kysynnän vaihteluiden 
ja painopisteaikojen mukaan. Erityisestä syystä hälytyspalvelut voidaan järjestää 
yhteistoimintamääräyksin poliisilaitosta laajemmalla alueella.  

 
Valvonta 

 
• poliisilaitoksen on pystyttävä järjestämään juopuneiden, kiinniotettujen ja pi-

dätettyjen säilytys  
• poliisilaitoksen on kyettävä järjestämään liikenteen valvonta- ja liikennerikos-

ten tutkinta 
• poliisilaitoksen on kyettävä järjestämään ennalta estävä toiminta hyödyntäen 

muun muassa lähipoliisitoimintamallia  
• poliisilaitoksella on pääsääntöisesti oltava koiraryhmä ja TEPO-ryhmä 
• poliisilaitoksessa tulee olla päätoimisia tai oman tehtävänsä ohella toimivia, 

lähtökohtaisesti päällystöön kuuluvia kenttätoiminnan johtajia ja poliisilaitok-
sen koko kenttätoiminnasta vastaava johtaja 

 
Rikostorjunta 

 
                                                 
1 On huomioitava että, kaksikieliseen poliisilaitokseen on mahdollista perustaa yksikielinen poliisiasema  
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• poliisilaitoksen on kyettävä järjestämään väkivaltarikosten tutkinta  
• poliisilaitoksen on kyettävä vastaamaan omaisuusrikosten tutkinnasta  
• poliisilaitoksen on kyettävä tutkimaan tavanomaisia talous- ja petosrikoksia 
• poliisilaitoksen on kyettävä järjestämään tavanomaisten huumausainerikosten 

tutkinta 
 

Lisäksi poliisilaitoksen pitää lähtökohtaisesti kyetä järjestämään tekninen rikos-
paikkatutkinta.  
 
Poliisilaitoksissa tulee olla tutkintatoimesta vastaava johtaja ja keskeisille rikosla-
jikokonaisuuksille päätoiminen tai oman tehtävänsä ohella toimiva tutkinnanjoh-
taja  

 
Alueellisesti (useamman poliisilaitoksen muodostama alue) keskitetysti tai valta-
kunnallisiin yksiköihin sijoittaen voidaan organisoida esimerkiksi seuraavat toi-
minnot: 

 
• tiedustelu- ja analyysitoiminta 
• vaativa talousrikosten tutkinta 
• järjestäytyneen rikollisuuden torjunta 
• jouha-toiminta 
• raskaan liikenteen valvonta 
• automaattinen liikennevalvonta 
• turvapaikkapuhuttelu ja maasta poistaminen 

 
Lupapalvelut 
 
• lupapalveluiden järjestämisessä lähtökohtana on, että kansalaiset saavat hen-

kilökohtaista asiointia edellyttävät asiakaspalvelut kohtuullisen välimatkan 
päästä asuin- tai työpaikkakunnaltaan  

• lupapalveluiden tuottamisessa on kuitenkin edellytettävä nykyistä parempaa 
kustannustehokkuutta siten, että poliisin omien toimipisteiden lupapalvelujen 
tuottamisessa tulisi saavuttaa täysi kustannusvastaavuus  

• erityistä asiantuntemusta vaativien lupa-asioiden, kuten esimerkiksi ulkomaa-
laislupien ja turvallisuusalan lupien, myöntämiseen liittyvä käsittely voitaisiin 
keskittää pääpoliisiasemalle  

 
4.2.3 Palveluverkoston kehittämisen kriteerit 

Poliisilaitosten palveluverkosto muodostuu pääpoliisiasemasta, poliisiasemista 
sekä palvelupisteistä, jotka voivat olla joko omia tai yhteispalvelupisteitä.2 

 
Palveluverkostoa kehitettäessä tulee erityisesti huomioida seuraavat seikat: 

 

                                                 
2 Pääpoliisiasemalla tarkoitetaan tässä poliisin hallinnosta annetun lain muutosesityksen 6 §:n mukaista poliisilaitoksen sijoi-
tuspaikkaa sekä poliisiasemilla sanotun pykälän mukaisia palvelutoimistoja. Palvelupisteet voivat olla joko poliisin omia 
palvelupisteitä, poliisin ylläpitämiä yhteispalvelupisteitä taikka muun viranomaisen ylläpitämiä yhteispalvelupisteitä. 
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• hälytyspalvelut ja päivittäisrikostutkinnan palvelut tulee tuottaa edelleen ha-
jautetulla palveluverkostolla lähellä kansalaisia niin, että paikallistuntemus ja 
näkyvyys turvataan 

• kihlakunnille asetetut palvelutavoitteet tulee saavuttaa ja niitä pitää nyky-
tasosta yhdenmukaistaa tavoitteena kansalaisten yhdenvertaisuus 

• yhteistyö syyttäjätoimen kanssa on turvattava 
• poliisin omien toimipisteiden lupapalvelut on tuotettava kustannustehokkaasti  

 
 

4.3 Poliisin lääninjohtojen esitykset 

Poliisin lääninjohtojen esitykset kokonaisuudessaan on saatavissa sisäasiainmi-
nisteriön internetsivuilla www.intermin.fi. 
Seuraavassa yhteenvedossa on tiivistelmät poliisin lääninjohtojen esityksistä. 
Esitettyjen poliisilaitosalueiden nimet on tähän osioon merkitty poliisin läänin-
johtojen esittämällä tavalla. 
Henkilöstön määrää ja rakennetta kuvaavissa taulukoissa on yhteinen henkilöstö 
huomioitu vain Oulun ja Lapin läänin nimismiespiirien osalta.  

 
4.3.1 Etelä-Suomen lääni 

Nykytilanne: 
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Etelä Suomen läänissä on tällä hetkellä Helsingin kihlakunnan poliisilaitoksen li-
säksi 20 kihlakunnan poliisilaitosta. Palveluverkosto muodostuu seuraavasti: 

 
Poliisilaitoksen keskuspaikat 20 
Palvelutoimistot 20 
Palvelupisteet 14 
Yhteispalvelupiste 20 
Yhteensä  74 

 
Etelä-Suomen läänin paikallispoliisin henkilöstörakenne: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Etelä-Suomen läänin poliisin lääninjohdon esitys: 

 

 
 

 
 

Koko henkilöstö 
marraskuu 2006

235 
Etelä-

Suomi 

% koko 
henkilös-

töstä

% 
poliisi-
miehi

stä
Päälliköt 34 1,40 1,97
Päällystö 134 5,54 7,80
Päälliköt+ päällystö 168 6,95 9,77
Alipäällystö 526 21,71 30,55
Miehistö 1 027 42,42 59,68
Poliisit pl opiskelijat 1 720 71,08 100,00
Opiskelijat 140 5,77
Vartijat 100 4,13
Toimisto työntekijät 400 16,53
Muut 60 2,49
Muut yht. 560 23,15
Yhteensä 2 420
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Etelä-Suomen poliisin lääninjohto esittää seitsemän poliisilaitoksen muodosta-
mista seuraavasti: 

 
Länsi-Uusimaa: 
Muodostetaan nykyisistä Espoon, Lohjan, Vihdin ja Raaseporin kihlakunnista. 
Pääpoliisiasema Espoo. 
Itä-Uusimaa: 
Muodostetaan nykyisistä Vantaan, Porvoon ja Loviisan kihlakunnista. Yhteistyö-
viranomaisten ja poliisin toimialueiden yhteensopivuuden saavuttamiseksi ehdo-
tetaan Itä-Uusimaahan liitettäväksi nykyisestä Orimattilan kihlakunnasta Myrsky-
län ja Pukkilan kunnat. 
Pääpoliisiasema Vantaa. 
Kanta-Häme: 
Muodostetaan nykyisistä Hämeenlinnan, Forssan ja Riihimäen kihlakuntien polii-
silaitoksista. 
Pääpoliisiasema Hämeenlinna. 
Keski-Uusimaa: 
Muodostetaan nykyisistä Hyvinkään ja Keski-Uudenmaan kihlakuntien poliisilai-
toksista. Yhteistyöviranomaisten ja poliisin toimialueiden yhteensopivuuden saa-
vuttamiseksi ehdotetaan Keski-Uusimaahan liitettäväksi nykyisestä Orimattilan 
kihlakunnasta Mäntsälän kunta. 
Pääpoliisiasema Järvenpää. 
Päijät-Häme: 
Muodostetaan nykyisistä Lahden ja Heinolan kihlakuntien poliisilaitoksista. Yh-
teistyöviranomaisten ja poliisin toimialueiden yhteensopivuuden saavuttamiseksi 
ehdotetaan Päijät-Hämeeseen liitettäväksi nykyisestä Orimattilan kihlakunnasta 
Orimattilan kaupunki ja Artjärven kunta. 
Pääpoliisiasema Lahti. 
Kymenlaakso: 
Muodostetaan nykyisistä Kouvolan, Kotkan ja Haminan kihlakuntien poliisilai-
toksista. 
Pääpoliisiasema Kouvola. 
Etelä-Karjala: 
Muodostetaan nykyisistä Lappeenrannan ja Imatran kihlakuntien poliisilaitoksis-
ta. 
Pääpoliisiasema Lappeenranta. 
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Esityksen mukaan Etelä-Suomen paikallispoliisin palveluverkosto olisi seuraa-
vanlainen: 

Poliisilaitos Pääpoliisiasema Poliisiasemat Palvelutoimistot Yhteispalvelupisteet Yhteensä
LÄNSI-UUSIMAA Espoo Tammisaari Hanko Siuntio

Lohja Kirkkonummi Inkoo
Vihti Karjaa

Vihti 10
ITÄ-UUSIMAA Vantaa Porvoo Sipoo Myrskylä

Loviisa Vantaa (Myyrm) 6
KESKI-UUSIMAA Järvenpää Hyvinkää Kerava

Mäntsälä
Nurmijärvi

Nurmijärvi (Klaukkala) 6
PÄIJÄT-HÄME Lahti Heinola Asikkala Padasjoki

Orimattila Hollola Sysmä
Kärkölä Hämeenkoski
Nastola 10

KANTA-HÄME Hämeenlinna Forssa Janakkala Hauho
Riihimäki Lammi

Hattula
Hausjärvi
Jokioinen

Loppi 10
KYMENLAAKSO Kouvola Hamina Anjalankoski Iitti

Kotka Kuusankoski Elimäki
Virolahti 8

ETELÄ-KARJALA Lappeenranta Imatra Joutseno Luumäki
Parikkala Savitaipale

Rautjärvi (Simpele)
Ruokolahti 28

Muut yhteispalvelu
pisteet (ei pol henk.)

20 kpl
Ei esityksiä palveluyksiköiden lakkauttamisesta.Heikon tuottavuuden yksiköiden (12 kpl) muutos 
yhteispalvelupisteiksi 

7 13 19 36 75
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4.3.2 Länsi-Suomen lääni 

Nykytilanne:  
 

 

 
 

Länsi-Suomen läänissä on tällä hetkellä 34 kihlakunnan poliisilaitosta. Palvelu-
verkosto on seuraava: 

 
Poliisilaitoksen keskuspaikat 34 
Palvelutoimistot 61 
Palvelupisteet 11 
Yhteispalvelupisteet  19 
Yhteensä 124 
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Länsi-Suomen läänin henkilöstörakenne on seuraavanlainen: 

 
 

Länsi-Suomen läänin poliisin lääninjohdon esitys: 
 

 
 

Koko henkilöstö 
marraskuu 2006

236 
Länsi-
Suomi 

% koko 
henkilös-

töstä

% 
poliisi-
miehis

tä
Päälliköt 46 1,63 2,26
Päällystö 137 4,86 6,75
Päälliköt+ päällystö 183 6,48 9,01
Alipäällystö 564 19,99 27,78
Miehistö 1 284 45,50 63,21
Poliisit pl opiskelijat 2 031 71,98 100,00
Opiskelijat 144 5,12
Vartijat 134 4,76
Toimisto työntekijät 442 15,66
Muut 70 2,49
Muut yht. 646 22,91
Yhteensä 2 822
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Länsi-Suomen läänin poliisin lääninjohto esittää seitsemän poliisilaitoksen muo-
dostamista seuraavasti: 

 
Jyväskylä: 
Muodostetaan nykyisistä Jyväskylän, Jämsän, Keuruun, Saarijärven ja Äänekos-
ken kihlakuntien poliisilaitoksista. 
Pääpoliisiasema Jyväskylä 
Kokkola 
Muodostetaan nykyisistä Kokkolan, Pietarsaaren ja Kaustisen kihlakuntien polii-
silaitoksista. 
Pääpoliisiasema Kokkola 
Pori 
Muodostetaan nykyisistä Porin, Rauman, Kankaanpään ja Kokemäen poliisilai-
toksista. 
Pääpoliisiasema Pori 
Seinäjoki 
Muodostetaan nykyisistä Seinäjoen, Alavuden, Lapuan ja Kauhajoen kihlakuntien 
poliisilaitoksista 
Pääpoliisiasema Seinäjoki 
Tampere 
Muodostetaan nykyisistä Tampereen, Vammalan, Ikaalisten, Kangasalan, Mäntän 
ja Nokian kihlakuntien poliisilaitoksista. 
Pääpoliisiasema Tampere 
Turku 
Muodostetaan nykyisistä Turun, Raision, Kaarinan, Loimaan, Turunmaan, Vak-
ka-Suomen, Valkeakosken ja Salon kihlakuntien poliisilaitoksista. 
Pääpoliisiasema Turku 
Vaasa 
Muodostetaan nykyisistä Vaasan, Mustasaaren, Närpiön ja Kyrönmaan kihlakun-
tien poliisilaitoksista. 
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Esityksen mukaan Länsi-Suomen paikallispoliisin palveluverkosto olisi seuraa-
vanlainen: 

 

 

 

 

 

P o li is ila ito s P ä ä p o li is ia s e m a P o li is ia s e m a t P a lv e lu to im is to t Y h te is p a lv e lu p is te e t Y h te e n s ä
J Y V Ä S K Y L Ä J y v ä s k y lä J ä m s ä L a u k a a H a n k a s a lm i

K e u r u u V iita s a a r i J o u ts a
Ä ä n e k o s k i K o r p ila h t i
S a a r i jä r v i J ä m s ä n k o s k i

K u o r e v e s i
K u h m o in e n
P e tä jä v e s i
P ih t ip u d a s
K o n n e v e s i

K a r s tu la
K y y jä r v i
K in n u la

K a n n o n k o s k i
K iv i jä r v i 2 1

K O K K O L A K o k k o la P ie ta r s a a r i U u s ik a a r le p y y K ä lv iä
K a u s t in e n K a n n u s L o h ta ja

K r u u n u p y y
H im a n k a

T o h o la m p i
H a ls u a
P e r h o

L e s t ijä r v i 1 3
P O R I P o r i R a u m a E u r a N a k k ila

K a n k a a n p ä ä H u it t in e n N o o r m a r k k u
S ä k y lä
L a v ia

K o k e m ä k i M e r ik a r v ia 1 0
S E IN Ä J O K I S e in ä jo k i A la v u s I lm a jo k i J a la s jä r v i

L a p u a A la jä r v i K u r ik k a
K a u h a jo k i A la - H ä r m ä Y lis ta r o

J u r v a T ö y s ä  
T e u v a Ä h tä r i

E v i jä r v i
K a u h a v a

L a p p a jä r v i
Is o jo k i

K a r i jo k i 1 9
T A M P E R E T a m p e r e V a lk e a k o s k i A k a a U r ja la

V a m m a la P a r k a n o M o u h ijä r v i
Ik a a lin e n O r iv e s i P u n k a la id u n

K a n g a s a la V ir r a t H ä m e e n k y r ö
M ä n t tä L e m p ä ä lä P ä lk ä n e
N o k ia Y lö jä r v i R u o v e s i

P ir k k a la 2 0
T U R K U T u r k u K a a r in a L ie to M a r t t i la

L o im a a P a im io P ö y ty ä
R a is io N a a n ta l i N o u s ia in e n

U u s ik a u p u n k i L a it i la M y n ä m ä k i
S a lo S o m e r o T a iv a s s a lo

P a r a in e n K e m iö N a u v o 1 9
V A A S A V a a s a L a ih ia N ä r p iö Is o k y r ö

K r is t i in a n k a u p u n k i M a a la h t i
V ö y r i 7

E i e s it y k s iä  p a lv e lu y k s ik ö id e n  la k k a u t ta m is e s ta .  M ik ä li  h e ik o n  tu o t ta v u u d e n  y k s ik ö itä  ( 3 3  k p l) e i v o id a  m u u t ta a  
y h te is p a lv e lu p is te ik s i,  tu le e  h a r k it ta v a k s i la k k a u t ta m in e n .

7 2 6 2 4 5 2 1 0 9
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4.3.3 Itä-Suomen lääni  

Nykytilanne: 

 
Itä-Suomen läänissä on tällä hetkellä 14 kihlakunnan poliisilaitosta. Palveluver-
kosto on seuraava: 

 
Poliisilaitosten keskuspaikat 14 
Palvelutoimistot 14 
Palvelupisteet 5 
Yhteispalvelupisteet  10 
Yhteensä 43 

 
Itä-Suomen läänin paikallispoliisin henkilöstörakenne on seuraava: 
 

Koko henkilöstö 
marraskuu 2006

237 Itä-
Suomi

 

% koko 
henkilös-

töstä

% 
poliisi-
miehis

tä
Päälliköt 20 2,13 3,07
Päällystö 46 4,94 7,12
Päälliköt+ päällystö 65 7,08 10,18
Alipäällystö 193 20,95 30,15
Miehistö 382 41,46 59,66
Poliisit pl opiskelijat 640 69,49 100,00
Opiskelijat 51 5,55
Vartijat 50 5,44
Toimisto työntekijät 164 17,76
Muut 16 1,77
Muut yht. 230 24,96
Yhteensä 921
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Itä-Suomen läänin poliisin lääninjohdon esitys: 

 
 
Itä-Suomen läänin poliisin lääninjohto esittää seitsemän poliisilaitoksen muodos-
tamista seuraavasti: 
 
Mikkeli 
Mikkelin poliisilaitoksen alueen esitetään pysyvän nykyisellään. 
Pääpoliisiasema Mikkeli 
Varkaus-Pieksamäki-Sisä-Savo 
Muodostetaan nykyisistä Varkauden, Pieksämäen ja Sisä-Savon kihlakuntien po-
liisilaitoksista. 
Pääpoliisiasema Varkaus 
Kuopio-Koillis-Savo 
Muodostetaan nykyisistä Kuopion ja Koillis-Savon kihlakuntien poliisilaitoksista.  
Pääpoliisiasema Kuopio 
Ylä-Savo 
Ylä-Savon kihlakunnan alueen esitetään pysyvän ennallaan. 
Pääpoliisiasema Iisalmi 
Savonlinna-Juva 
Muodostetaan nykyisistä Savonlinnan ja Juvan kihlakuntien poliisilaitoksista. 
Pääpoliisiasema Savonlinna 
Joensuu-Kitee-Ilomantsi: 
Muodostetaan nykyisistä Joensuun, Kiteen ja Ilomantsin kihlakuntien poliisilai-
toksista. 
Pääpoliisiasema Joensuu 
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Lieksa-Nurmes 
Muodostetaan nykyisistä Lieksan ja Nurmeksen kihlakuntien poliisilaitoksista. 
Pääpoliisiasema Nurmes 
 
 
Esityksen mukaan Itä-Suomen paikallispoliisin palveluverkosto olisi seuraavan-
lainen: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Poliis ilaitos Pääpoliisiasem a Poliis iasem at Palvelutoim istot Yhteispalvelupisteet Yhteensä
M IKKELI M ikkeli Kangasniem i Hauk ivuori

M äntyharju H irvensalm i
Pertunm aa

Ristiina 7
Varkaus- Varkaus Peksäm äki Virtasalm i

S isä-Savo- Jäppilä
Pieksam äki Leppävirta

Suonenjoki Karttula
Vesanto 8

Kuopio- Kuopio Juankoski Siilinjärvi Rautavaara
Koillis-Savo Nilsiä Vehm ersalm i

Tuusniem i
Kaavi 8

Ylä-Savo Iisalm i Lapinlahti
Kiuruvesi
Pielavesi

Sonkajärvi
V ierem ä
Keitele

Varpaisjärvi 8
Savonlinna- Savonlinna Juva Sulkava

Juva Heinävesi
Joroinen

Rantasalm i
Kerim äki
Puum ala

Punkaharju
Savonranta
Enonkoski 11

Joensuu- Joensuu Kitee Eno Tohm ajärvi
K itee- Outokum pu Ilom antsi

lom antsi Liperi Polvijärvi 8
Nurm es- Nurm es Lieksa Juuka

Lieksa Valtim o 4
Ei esitetä lakkautettavaksi yhtään palveluyksikköä

7 6 7 34 54
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4.3.4 Oulun lääni 

Nykytilanne: 
 

 
Oulun läänissä on tällä hetkellä 11 kihlakunnan poliisilaitosta. Palveluverkosto 
on seuraava: 

Poliisilaitosten keskuspaikat 11 
Palvelutoimistot 14 
Palvelupisteet 5 
Yhteispalvelupisteet  4 
Yhteensä 34 

 
Oulun läänin paikallispoliisin henkilöstörakenne on seuraava:  

 
Koko henkilöstö marraskuu 

2006
211 

Oulu 

% koko 
henkilös-

töstä

% 
poliisi-
miehist

ä
Päälliköt 15 2,19 3,05
Päällystö 35 5,05 7,05
Päälliköt+ päällystö 50 7,23 10,10
Alipäällystö 139 20,22 28,22
Miehistö 303 44,19 61,68
Poliisit pl opiskelijat 492 71,64 100,00
Opiskelijat 36 5,31
Vartijat 36 5,27
Toimisto työntekijät 106 15,45
Muut 16 2,32
Muut yht. 158 23,04
Yhteensä 686  
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Oulun läänin poliisin lääninjohdon esitys 
 

 
 
 
 

Oulun läänin poliisin lääninjohto esittää neljän poliisilaitoksen muodostamista 
seuraavasti: 
 
Ylivieska 
Muodostetaan nykyisistä Haapajärven, Raahen ja Ylivieskan kihlakunnan poliisi-
laitoksista. 
Pääpoliisiasema Ylivieska 
Kajaani 
Muodostetaan nykyisistä Kajaanin Kuhmon ja Suomussalmen kihlakunnan polii-
silaitoksista. 
Pääpoliisiasema Kajaani 
Kuusamo 
Muodostetaan nykyisistä Kuusamon ja Pudasjärven kihlakunnan poliisilaitoksis-
ta. 
Pääpoliisiasema Kuusamo 
Oulu 
Muodostetaan Oulun, Haukiputaan, ja Limingan kihlakunnan poliisilaitoksista. 
Pääpoliisiasema Oulu. 
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Esityksen mukaan Oulun paikallispoliisin palveluverkosto olisi seuraavanlainen: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Poliisilaitos Pääpoliisiasema Poliisiasemat Palvelutoimistot Yhteispalvelupisteet Yhteensä
OULU Oulu Haukipudas Palvelu-auto käytössä

Liminka
Muhos

Pulkkila
Vaala

Tyrnävä 7
KAJAANI Kajaani Kuhmo Ristijärvi

Suomussalmi
Sotkamo
Puolanka 6

KUUSAMO Kuusamo Pudasjärvi
Taivalkoski 3

YLIVIESKA Ylivieska Haapajärvi Vihanti
Haapavesi

Nivala
Pyhäjärvi

Raahe
Kalajoki
Oulainen 9

Esitetään lakkautettavaksi: Ylivieska :Ruukin palvelutoimisto, Kärsämäen palvelupiste Kajaani :Hyrynsalmen 
palvelutoimisto, Paltamon palvelupiste Oulu :Iin ja Kiimingin palvelutoimistot, Pyhännän, Rantsilan ja Utajärven 
palvelupisteet

4 18 0 3 25
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4.3.5 Lapin lääni 

Nykytilanne: 

 
 
Lapin läänissä on tällä hetkellä 10 kihlakunnan poliisilaitosta. Palveluverkosto on 
seuraava: 
 

Poliisilaitosten keskuspaikat 10 
Palvelutoimistot 8 
Palvelupisteet 0 
Yhteispalvelupisteet  0 
Yhteensä 18 
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Lapin läänin paikallispoliisin henkilöstörakenne on kuvattu alla olevassa taulu-
kossa. Toimistohenkilöstöön on laskettu mukaan n.60 % yhteisen henkilöstön 
kokonaismäärästä (35) eli 21 henkilöä.  

 
Koko henkilöstö marraskuu 

2006
212 

Lappi 

% koko 
henkilös-

töstä

% 
poliisi-
miehist

ä
Päälliköt 13 3,20 4,54
Päällystö 16 3,96 5,63
Päälliköt+ päällystö 28 7,16 10,17
Alipäällystö 81 20,58 29,24
Miehistö 167 42,65 60,59
Poliisit pl opiskelijat 276 70,40 100,00
Opiskelijat 23 5,91
Vartijat 19 4,78
Toimisto työntekijät 70 17,85
Muut 4 1,07
Muut yht. 93 23,69
Yhteensä 392 100  

 
 
Lapin läänin poliisin lääninjohdon esitys: 
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Lapin läänin poliisin lääninjohto esittää neljän poliisilaitoksen muodostamista 
seuraavasti: 
 
Toimialue 1 
Muodostetaan Kemin, Ranua-osion, Rovaniemen, Tornion ja Tornionlaakson kih-
lakuntien poliisilaitoksista. 
Pääpoliisiasema Rovaniemi 
Toimialue 2 
Muodostetaan Koillis-Lapin ja Sodankylän kihlakuntien poliisilaitoksista. 
Pääpoliisiasema: Kemijärvi 
Toimialue 3 
Muodostetaan Kittilän ja Käsivarren kihlakuntien poliisilaitoksesta 
Pääpoliisiasema Kittilä 
Toimialue 4 
Inari-Utsjoen kihlakunta esitetään säilytettäväksi nykyisellään. 
Pääpoliisiasema Ivalo 
 
Esityksen mukaan Lapin paikallispoliisin palveluverkosto olisi seuraavanlainen: 

 

Poliisilaitos Pääpoliisiasema Poliisiasemat Palvelutoimistot Yhteispalvelupisteet Yhteensä
TOIMIALUE 1 Rovaniemi Kemi

Kolari
Pello
Posio
Ranua
Tornio

Ylitornio 8
TOIMIALUE 2 Kemijärvi Salla Pelkosenniemi

Sodankylä Savukoski 5
TOIMIALUE 3 Kittilä Muonio

Enontekiö 3
TOIMIALUE 4 Ivalo Utsjoki 2

Ei esitetä lakkautettavaksi yhtään palveluyksikköä.
4 12 0 2 18
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4.4 Työryhmän arviointi tehdyistä esityksistä  

 
4.4.1 Yleistä 

 
Tarkasteltaessa läänin poliisijohtojen esitysten tunnuslukuja ja niiden keskiarvoja, 
voidaan havaita, että yhden poliisilaitoksen keskimääräinen henkilöstömäärä val-
takunnallisesti olisi 178 poliisimiestä päällystö ja päälliköt mukaan lukien. Väes-
töä yhden poliisilaitoksen toimialueella olisi keskimäärin 160 841 henkilöä.  
 
Yllä mainittujen keskiarvojen mukaisia poliisilaitoksia ei tietenkään voida toteut-
taa, eikä valtakuntaa voida jakaa tasan väestön ja poliisien henkilömäärän mukai-
sesti. On tarkoituksenmukaista, että osa ehdotetuista poliisilaitoksista muodostuu 
väestöpohjaltaan selvästi muita suuremmiksi, kuten Länsi- ja Itä-Uusimaa Etelä-
Suomen läänin alueella sekä Turku ja Tampere Länsi-Suomen läänin alueella. 
Suurten keskuspaikkojen etu on, että niihin voidaan helposti keskittää yhtä polii-
silaitosta laajemmin järjestettävät alueelliset ja erikoistumista vaativat toiminnot. 
 
Poliisilaitosten kokoa ja toimialueita arvioitaessa lähtökohtana ovat työryhmän 
marraskuussa 2006 asettamat toiminnalliset kriteerit. Ottaen kuitenkin huomioon 
maantieteellisesti laajojen harvaan asuttujen alueiden erityispiirteet, asetettuja kri-
teereitä täyttämättömien ja valtakunnallista keskiarvoa pienempien poliisilaitos-
ten perustamista voidaan joissain tapauksissa pitää tarkoituksenmukaisena. Har-
vaanasuttujen alueiden poliisipalveluiden turvaamisessa oleellista on mm. kenttä-
työtä tekevien poliisien määrä sekä eri palvelupisteistä saatavat palvelut. Myös 
liikkuvan poliisin sekä muiden lainvalvontaviranomaisten (mm. rajavartiosto ja 
tulli) tehokas hyödyntäminen harvaan asutuilla alueilla on tärkeää palvelutavoit-
teiden saavuttamiseksi. 
 
Toiminnan suunnittelun yhtenä lähtökohtana tulee olla annetut rahoituskehykset. 
Oletettavaa on, etteivät poliisin resurssit lähivuosina tule oleellisesti lisäänty-
mään. Jotta poliisille asetetut palvelutavoitteet kyetään asettamaan ja saavutta-
maan maan eri osissa tasapuolisesti, poliisilaitosten lukumäärää tulee vähentää. 
Erityisen keskeistä tämä on niissä lääneissä, jotka käytössä olevan resurssijako-
mallin perusteella tulevat saamaan väestömäärän vähentyessä nykyistä niukem-
min varoja. Tällaisia läänejä ovat Itä-Suomi, Oulu ja Lappi. Johdon sekä hallinto- 
ja tukitehtävien järjestelyistä vapautuvia voimavaroja tulee kohdentaa poliisin 
kenttä- ja tutkintatehtävien resurssien turvaamiseen. 
 
Yhtenä tavoitteena uudistuksessa voidaan myös pitää poliisilaitosten riittävää yh-
teismitallisuutta ottaen kuitenkin huomioon mm. alueiden erilaiset asukasmäärät 
ja -tiheys sekä laajuus. Pienissä yksiköissä suuri osa resursseista menee pääsään-
töisesti välittömiä toimenpiteitä vaativien päivittäistehtävien hoitamiseen eikä 
niillä ole mahdollisuuksia painottaa toimintaansa palvelujen kysynnän mukaan 
eikä esimerkiksi erikoistua rikostorjunnassa. Vaikeuksia voi olla myös partioiden 
muodostamisessa muun muassa loma-aikoina ja yksittäisen poliisimiehen ollessa 
sairastapauksen johdosta pois. Tällöin erityisesti pienet yksiköt joutuvat paikka-
maan poistuman ylitöinä, mikä puolestaan vähentää toimintamäärärahoja. Jos yk-



__________________________________________________________________________________________ 

Poliisin hallintorakenteen kehittämistyöryhmän väliraportti 
__________________________________________________________________________________________ 

 
 
 

30 (46) 

sikkökoko olisi suurempi käsittäen useita nykyisiä kihlakuntia ja ne olisivat yh-
den johdon hallinnassa, voitaisiin partioita helpommin muodostaa ja yhdistellä yl-
lättävien poistumien ilmaantuessa.   
 
Alla olevassa kaaviokuvassa on esitetty yksi esimerkki tulokselliseen toimintaan 
pystyvästä poliisilaitoksesta. 
 

Päällikkö

Ap.päällikkö
Esikunta
ja johtoryhmä

Alueellisesti keskitetty mm.
• tiedustelu/analyysi
• talousrikostutk.
• järjest. rikol. torjunta
• JOUHA, Karhu (HPL)
• erikoisliikennevalv.
• turvapaikkatutk./

maastapoistaminen (HPL)

poliisiasema
Poliisiasema 
- ylikom. / kom./yk
-1-2 hälypartiota
- 4-6 tutkijaa
-(vartijat)
- lupapalvelut

poliisiasema poliisiasema

Hälytys- ja 
valvonta                       
palvelut n.80 
(min 60)

Rikostorjunta    
n. 60 (min 40)

Hallinto- ja
Lupapalvelut  
n. 20

 
 
Organisaatio rakentuisi poliisipäällikön johtamasta pääpoliisiasemasta, jolla olisi 
ainakin hälytystoiminnan ja valvonnan, rikostorjunnan sekä hallinto- ja lupapal-
veluiden yksiköt. Päällikön alaisuudessa toimisi apulaispoliisipäällikkö ja erityi-
sesti laillisuusvalvontaa ja muita juridista osaamista vaativia tehtäviä varten esi-
kunta. Päätöksenteon apuna toimisi johtoryhmä. Pääpoliisiaseman alaisuudessa 
olisi yksi tai useampia alueen muihin taajamiin sijoittuvia poliisiasemia, joissa 
hoidettaisiin päällystön tai alipäällystön johdolla peruspoliisitehtäviä kuten häly-
tystehtäviä, rikostorjuntaa, lupapalveluita ja tarvittaessa kiinniotettujen säilytys. 
Erikoistumista vaativat tietyt tehtävät keskitettäisiin pääpoliisiaseman alle tai jär-
jestettäisiin yhteistyössä muiden poliisilaitosten kanssa tai laajemminkin valta-
kunnallisesti. 
 
Pääpoliisiasema voisi olla johtamisrakenteeltaan sellainen, jossa sekä rikostor-
junnan että valvonta- ja hälytystoiminnan vastuualueella toiminnasta vastaisi 
päällystötasoinen poliisimies. Päällystön määrää pohdittaessa yhdeksi kriteeriksi 
nousee ympärivuorokautisen päällystön varallaolon järjestäminen poliisilaitoksen 
alueella tai yhteistyössä lähialueen poliisilaitosten kanssa. Jotta päivittäisjohtami-
nen, viranomaisyhteistyö ja ympärivuorokautinen päivystys saadaan toimimaan, 
edellyttäisi se minimissään kolmea päällystötasoista virkamiestä valvonta- ja hä-
lytystoiminnan vastuualueelle, joista yksi toimisi lisäksi kiinniotettujen säilytysti-
lan tai -tilojen esimiehenä. Rikostorjunnan osalta voidaan todeta, että ideaalitilan-
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teessa keskeisimmille rikossektoreille (talous, väkivalta-, omaisuus- ja huumaus-
ainerikokset) tulisi mielellään olla päätoiminen tutkinnanjohtaja, mikä tarkoittaisi 
vähintään kolmea tai neljää tutkinnanjohtajaa rikostorjunnassa (yksi edellä maini-
tuista toimisi samalla koko rikostorjunnan johtajana). Päällystön tehtävät voisivat 
olla osittain päällekkäiset eli käytännössä esimerkiksi järjestyspoliisin päällystöön 
kuuluva henkilö hoitaisi yöaikaan myös rikostorjunnan päällystön tehtäviä ja ot-
taisi tarvittaessa vastuun tutkinnan aloittamisesta. Päällystön määrän pääpo-
liisiasemalla tulisi olla poliisipäällikön lisäksi siis vähintään kuusi henkilöä. 
 
Pääpoliisiaseman päällystön määrän ohella olisi myös selvitettävä päällystön tar-
ve poliisilaitoksen muilla poliisiasemilla. Lyhyiden välimatkojen ja vähäisen 
henkilöstön ollessa kyseessä riittänee, jos poliisiaseman päivittäistoiminnasta vas-
taa yksi päällystö- tai alipäällystötasoinen poliisimies. Päällystötasoisen henkilön 
sijoittamista vastaamaan poliisiaseman toiminnasta voidaan erityisesti pitää pe-
rusteltuna sellaisilla alueilla, joissa etäisyys piirin pääpoliisiasemaan on huomat-
tavan suuri tai henkilöstön määrä on suuri. Tarkoituksenmukaista on kuitenkin se, 
että keskuspaikan tietyistä toiminnoista vastaavat tahot huolehtivat suunnitelmal-
lisen toiminnan varmistamiseksi koko alueen ko. sektorin toiminnasta. 
 
Päällikön on tunnettava alueensa toimintaympäristö ja ongelmat sekä kannettava 
vastuu koko alueen poliisitoiminnasta. Näin ollen jos etäisyys muodostuu liian 
pitkäksi keskuspaikan ja sellaisen alueen välillä, jossa poliisitapahtumia on run-
saasti ja jossa jo entuudestaan on poliisiasema, voidaan poiketa asetetuista kritee-
reistä. Esimerkiksi Oulun lääninjohto on esittänyt, että Kuusamon alueesta muo-
dostetaan oma poliisilaitos. Työryhmän mielestä se ei täytä kaikkia asetettuja kri-
teereitä, mutta ottaen huomioon sen, että Kuusamo ja sen lähikunnat muodostavat 
selkeän oman kokonaisuuden, joka sijaitsee etäällä sekä Kajaanista että Oulusta, 
se voi muodostaa oman yksikkönsä.  
 
Poliisipäällikön rooli painottuu tulevaisuudessa yhä enemmän strategiseen johta-
miseen, jolla tarkoitetaan mm. toimintaympäristön ennakointia, uhkien ja toimin-
tamahdollisuuksien arviointia, pitkäjänteistä toiminnan ja resurssien suunnittelua 
sekä tulosjohtamista ja tavoitteiden saavuttamisen arviointia tarvittaessa yhteis-
työssä muiden viranomaisten ja yhteisöjen kanssa. Myös henkilöstöhallinto ja -
johtaminen tulevat säilymään tärkeänä osana päällikön tehtäviä. Sen sijaan opera-
tiivinen johtaminen, jolla poliisitoimessa tarkoitetaan poliisin kenttätehtävien, lii-
kennevalvonnan ja rikostutkinnan johtoa, jää yhä enemmän muun tulosvastuulli-
sen päällystön tehtäväksi. Päällikkö joutuu kuitenkin yleisjohtajana vastaamaan 
vaativien ja laajojen poliisin operaatioiden onnistumisesta sekä ylipäätään yksik-
könsä tulostavoitteiden saavuttamisesta.  
 

4.4.2 Etelä-Suomen lääni, Länsi-Suomen lääni ja Oulun lääni 

 
Työryhmä päätyy Etelä-Suomen, Länsi-Suomen sekä Oulun läänien osalta sa-
maan poliisilaitosten lukumäärään, mitä poliisien lääninjohdot esittävät. Myös 
ehdotettuja aluejakoja työryhmä pitää perusteltuna, mutta esittää tarkastettavaksi 
joidenkin kihlakuntien rajoja poliisin lääninjohtojen tarkennettujen esitysten mu-
kaisesti liitteessä 2 esitetyllä tavalla. Etelä-Suomen, Länsi-Suomen ja Oulun lää-
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nien osalta on työryhmälle esitetty myös poliisin lääninjohtojen esityksistä poik-
keavia esityksiä, jotka eivät kuitenkaan ole ao. läänin alueella saaneet laajempaa 
kannatusta. 
 

4.4.3 Itä-Suomen lääni 

 
Itä-Suomen läänin poliisin lääninjohto esitti lääniin seitsemän poliisilaitoksen ra-
kennetta. Työryhmä on tarkastellut myös kolmen poliisilaitoksen mallia. 
 
Kolmen poliisilaitoksen mallille on esitetty seuraavanlaisia perusteita: 
 
Itä-Suomen lääni on osin harvaan asuttua aluetta, mutta johtamisen kannalta arvi-
oiden siellä ei kuitenkaan ole sellaisia maantieteellisiä tai toiminnallisia erityis-
piirteitä, jotka välttämättä edellyttäisivät poliisilaitosrakenteeltaan maakuntapoh-
jaisesta mallista poikkeavaa ratkaisua. Liikenneolosuhteet ja tiestö ovat Itä-
Suomen alueella varsin hyvät ja välimatkat keskusten välillä huomattavasti esi-
merkiksi Oulun ja Lapin lääniä pienemmät. Harvaan asutun alueen asukkaiden 
turvallisuuspalveluiden kannalta oleellista on se, miten palvelut ja niiden tuotta-
miseen tarvittavat resurssit on sijoitettu, eivät poliisilaitoksen hallinnolliset rajat. 
Itä-Suomessa, niin kuin koko maassa, poliisin peruspalvelut (hälytyspalvelut, 
valvonta ja tutkinta) ovat jatkossakin lähellä kansalaista ja poliisimiesresurssit pi-
detään nykyiseen tapaan hajautettuna. Poliisitoiminnasta vastaava operatiivinen 
päällystö työskentelee niin ikään jatkossakin hajautetusti poliisiasemilla. Tällä 
järjestelyllä pystytään hyvin turvaamaan kansalaisten kannalta oleellisin asia eli 
poliisin peruspalvelujen tuottaminen lähellä kansalaista. 

 
Riittävän suuret poliisilaitokset ovat kustannuksiltaan pieniä yksiköitä tehok-
kaampia ja mahdollistavat toimintojen ja resurssien joustavamman suunnittelun ja 
painottamisen kulloisenkin tarpeen mukaan. Poliisin hallintorakenteen tulevan 
kokonaisratkaisun sekä tulosohjauksen, resurssijaon sekä yksikköjen välisen ver-
tailun kannalta on myös tärkeää, että nyt perustettavat poliisilaitokset ovat johta-
misjärjestelmältään ja resursseiltaan riittävän yhdenmukaisia. Tällä on merkittävä 
vaikutus siihen, miten poliisin lääninjohtojen ja poliisin ylijohdon roolia, poliisi-
toimen johtamisrakenteita ja poliisin resurssisuunnittelua kokonaisuutena kehite-
tään.  
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Kolmen poliisilaitoksen malli olisi seuraava (nimet tässä pääpoliisiaseman mu-
kaan): 

 
Mikkelin poliisilaitos muodostuisi Mikkelin, Savonlinnan ja Juvan kihlakunnista 
kuitenkin siten, että Heinäveden ja Joroisten kunnat kuuluisivat Kuopion poliisi-
laitokseen. 
Pääpoliisiasema olisi Mikkelissä  
Kuopion poliisilaitos muodostuisi Varkauden, Pieksämäen, Sisä-Savon, Kuopi-
on, Koillis-Savon ja Ylä-Savon kihlakunnista sekä Heinäveden ja Joroisten kun-
nista. 
Pääpoliisiasema olisi Kuopiossa. 
Joensuun poliisilaitos muodostuisi Joensuun, Kiteen, Ilomantsin, Lieksan ja 
Nurmeksen poliisilaitoksista. 
Pääpoliisiasema olisi Joensuussa. 
 
Seitsemän poliisilaitoksen mallille on esitetty seuraavanlaisia perusteita: 
 
Seitsemän poliisilaitoksen mallissa kaikki poliisilaitokset kykenevät työryhmän 
esittämien kriteerien mukaisesti tuottamaan itsenäisesti poliisin peruspalvelut. Jo 
nykyisellä poliisilaitosrakenteella on Itä-Suomen läänissä päästy poliisin palvelu-
tavoitemittareiden perusteella arvioituna hyviin toiminnallisiin tuloksiin. Esitetyl-
lä seitsemän poliisilaitoksen rakenteella voitaisiin edelleen turvata poliisin perus-
palvelujen korkea taso ja samalla toteuttaa asetetut tuottavuustavoitteet. Itä-
Suomen läänin alue on osin verrattavissa maantieteellisiltä olosuhteiltaan ja asu-
kastiheydeltään lähinnä Oulun ja Lapin lääneihin. Harvaan asuttujen alueiden eri-
tyispiirteet, kuten pitkät etäisyydet ja runsaiden vesistöjen vaikutus liikenne-
olosuhteisiin tulee alueita muodostettaessa ottaa poliisin hallintolain 6 §:n edellyt-
tämällä tavalla huomioon.  
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Itä-Suomen läänissä on poliisin lääninjohdon aluejakoesitystä valmisteltu tiiviisti 
yhteistyössä henkilöstön kanssa. Poliisin lääninjohdon eräänä vahvana perusteena 
esittämälleen seitsemän poliisilaitoksen mallille on ollut henkilöstön edustajien ja 
poliisipäälliköiden näkemys asiasta. Työryhmä on linjannut poliisin lääninjoh-
doilta esityksiä pyytäessään, että henkilöstön käsityksille on annettava vaikutusta 
esityksiä valmisteltaessa. Työryhmän esityspyynnössä on todettu, että ”rakenteel-
lisia muutoksia ja niistä aiheutuvia henkilöstöjärjestelyjä suunniteltaessa ja toteu-
tettaessa on henkilöstön työmotivaatio ja työhyvinvointi turvattava.”  
 
Seitsemän poliisilaitoksen malli olisi seuraava: 

 
Itä-Suomen läänin poliisin lääninjohdon alkuperäisestä esityksestä malli poikkeaa 
siten, että Heinäveden ja Joroisten kunnat kuuluisivat tässä mallissa Varkauden 
poliisilaitokseen ja Karttulan ja Tervon kunnat Kuopion poliisilaitokseen.  
 

4.4.4 Lapin lääni 

 
Lapin lääninjohto on esittänyt neljän poliisilaitoksen aluetta. Eri yhteyksissä, ku-
ten työryhmän järjestämissä kuulemistilaisuuksissa, on esitetty muitakin malleja. 
 
Lapin läänin alueella on kaksi suurta keskusta, Rovaniemi sekä Kemin ja Tornion 
muodostama alue. Poliisin lääninjohdon esityksessä Rovaniemen, Ranua-Posion, 
Kemin Tornion ja Tornionlaakson kihlakunnat muodostaisivat resursseiltaan vah-
van poliisilaitoksen. Muu osa Lappia on enimmäkseen harvaan asuttua aluetta ja 
sen poliisin lääninjohto esittää jaettavaksi kolmeen poliisilaitokseen Koillis-Lapin 
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ja Sodankylän, Kittilän ja Käsivarren sekä Inarin ja Utsjoen kihlakuntien muodos-
tamiin poliisilaitoksiin.  
 
Lapin läänin alue muodostaa sekä poliisitoiminnaltaan, etäisyyksiltään että asu-
kastiheydeltään muusta maasta poikkeavan alueen, jossa poliisitoiminnan organi-
soinnin lähtökohtana ei voida pitää samoja tehokkuuskriteereitä kuin muualla 
maassa. Harvaan asutulla alueella välimatkat poliisin toimipisteiden välillä ovat 
pitkät ja päivittäiseen resurssien yhteiskäyttöön niiden välillä ei ole käytännön 
mahdollisuuksia. Kuitenkin myös Lapissa on, sen erityisolosuhteet huomioon ot-
taen, pyrittävä mahdollisimman tehokkaaseen organisaatiorakenteeseen. Harvaan 
asutun alueen palvelujen turvaamisen kannalta oleellista on se, miten poliisimies-
resursseja sijoitetaan eri poliisiasemille ja miten niiden operatiivinen johto järjes-
tetään.  
 
Lapin läänissä mahdollisimman yhtenäinen ja taloudellinen poliisilaitosrakenne 
on työryhmän käsityksen mukaan saavutettavissa alla kuvatulla kolmen poliisilai-
toksen mallilla, jossa olisi kaksi resursseiltaan suhteellisen vahvaa poliisilaitosta 
ja läänin muu osa muodostaisi yhtenä poliisilaitoksena itsenäiseen poliisitoimin-
taan kykenevän poliisilaitoksen. Kaksi vahvaa keskusta (Rovaniemi sekä Kemin 
ja Tornion muodostama alue) pystyisivät myös tukemaan tarvittaessa harvaan 
asuttuja alueita. Liikkuvan poliisin tuki paikallispoliisille on erityisesti Lapin har-
vaan asutuilla alueilla oleellista säilyttää riittävänä. 
 
Työryhmä katsoo, että mahdollisimman kustannustehokkaan, resurssien käytöl-
tään joustavan sekä johtamisrakenteeltaan kevyen ja yhdenmukaisen poliisilaitos-
rakenteen aikaansaamiseksi tulisi Lapin läänin paikallispoliisi organisoida alla 
kuvatulla tavalla kolmeksi poliisilaitokseksi. Tällä mallilla on myös Lapin läänin 
henkilöstön ja päälliköiden enemmistön tuki. 
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Poliisilaitokset muodostuisivat seuraavasti (nimet tässä pääpoliisiaseman mu-
kaan): 
  
Rovaniemen poliisilaitos muodostuisi Rovaniemen, Ranua-Posion ja Koillis-
Lapin kihlakunnista. 
Pääpoliisilaitos olisi Rovaniemellä  
Kemin poliisilaitos muodostuisi Kemin, Tornion ja Tornionlaakson kihlakunnis-
ta 
Pääpoliisiasema olisi Kemissä 
Sodankylän poliisilaitos muodostuisi Sodankylän, Kittilän, Käsivarren ja Inari-
Utsjoen kihlakunnista. 
Pääpoliisiasema olisi Sodankylässä.   
 
 
 
: 
 
 
 
 
 



__________________________________________________________________________________________ 

Poliisin hallintorakenteen kehittämistyöryhmän väliraportti 
__________________________________________________________________________________________ 

 
 
 

37 (46) 

5 Kielellisten palvelujen turvaaminen 

 
Perustuslain 17 §:n 2 momentin mukaan turvataan lailla jokaisen oikeus käyttää 
tuomioistuimessa ja muussa viranomaisessa asiassaan omaa kieltään, joko suo-
mea tai ruotsia, sekä saada toimituskirjansa tällä kielellä. Oikeudesta käyttää vi-
ranomaisessa omaa kieltään on säädetty tarkemmin kielilaissa. Oikeus käyttää 
omaa kieltään on viranomaisen kielellisestä asemasta riippumaton. Viranomaisen 
kielellisellä asemalla on kuitenkin välillistä tosiasiallista vaikutusta kielellisten 
oikeuksien turvaamiseen, koska viranomaisen kielellinen asema vaikuttaa viran-
omaisen työkieleen ja viranomaisen virkamiesten kielitaitovaatimuksiin. 
 
Perustuslain 122 §:n 1 momentin mukaan hallintoa järjestettäessä tulee pyrkiä yh-
teensopiviin aluejaotuksiin, joissa turvataan suomen- ja ruotsinkielisen väestön 
mahdollisuudet saada palveluja omalla kielellään samanlaisten perusteiden mu-
kaan. Valtion viranomaisten kielellisestä asemasta säädetään kielilain 6 §:ssä ja 
työkielestä 26 §:ssä. Valtion viranomainen käyttää työkielenään pääsääntöisesti 
virka-alueen väestön enemmistön kieltä. Virkamiesten kielitaitovaatimuksista 
säädetään julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetussa lais-
sa.  
 
Poliisin hallinnosta annetun lain uuden 6 §:n 2 momentin mukaan muodostettaes-
sa kihlakunnan poliisilaitos, jonka toimialueena on useampi kihlakunta, tulee ot-
taa huomioon eri alueiden erityispiirteet, kuten asukasmäärä, asukastiheys, laa-
juus, liikenneyhteydet sekä kieliolot ja aluejaotuksen vaikutus viranomaisen kie-
lelliseen asemaan. Kuten säännöstä koskevassa hallituksen esityksessä (HE 
72/2006 vp) todetaan, uusia poliisilaitoksia muodostettaessa saattaa viranomaisen 
kielellinen asema muuttua, mikä vaikuttaa viranomaisen työkieleen ja virkamies-
ten kielitaitovaatimuksiin. Jotta julkinen valta voi turvata perustan suomen- ja 
ruotsinkielisen väestön mahdollisuuksille saada palveluja omalla kielellään sa-
manlaisten perusteiden mukaan, tulee hallituksen esityksen mukaan jatkossakin 
olla myös ruotsia työkielenään käyttävää poliisihallintoa.  
 
Hallituksen esityksessä ruotsia työkielenään käyttävällä poliisihallinnolla on tar-
koitettu paitsi kihlakunnan poliisilaitoksia myös niiden alayksiköitä, vaikka halli-
tuksen esitystä koskevassa eduskunnan hallintovaliokunnan mietinnössä (HaVM 
24/2006 vp) hallituksen esitykseen viitattaessa mainitaankin nimenomaisesti vain 
poliisilaitokset. Hallituksen esityksessä tarkoitettu kielellisten oikeuksien perus-
tan turvaaminen voidaankin siten toteuttaa esimerkiksi niin, että uusien toimialu-
eeltaan laajojen (kaksikielisten) kihlakunnan poliisilaitosten ruotsinkielisenem-
mistöisten kihlakuntien alueella sijaitsevat poliisiasemat määritellään poliisilai-
tosten ruotsinkielisenemmistöisiksi alueellisiksi yksiköiksi (Kielilaki 6.2 §). Li-
säksi on huomattava, että paikallispoliisin aluejaotuksen muutos vaikuttaa myös 
niin, että jos esimerkiksi nykyinen kaksikielinen kihlakunnan poliisilaitos ja ny-
kyinen suomenkielinen kihlakunnan poliisilaitos yhdistetään uudeksi kihlakunnan 
poliisilaitokseksi, uudesta poliisilaitoksesta tulee kokonaisuudessaan kaksikieli-
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nen. Tämä vaikuttaa kaikkien uuden kihlakunnan poliisilaitoksen virkamiesten 
kielitaitovaatimuksiin. 
 
Kihlakunnista 73 on suomenkielisiä, 6 osaksi suomenkielisiä ja osaksi kaksikieli-
siä (enemmistön kielenä suomi), 8 kaksikielisiä (kuudessa enemmistön kielenä 
suomi ja kahdessa ruotsi) sekä 3 osaksi ruotsinkielisiä ja osaksi kaksikielisiä 
(enemmistön kielenä ruotsi). Kokonaan ruotsinkielisiä kihlakuntia ei ole. 
 
Työryhmän ehdottaman aluejaon seurauksena nykyisistä ruotsinkielisenemmis-
töisistä viidestä kihlakunnan poliisilaitoksesta (Raasepori, Turunmaa, Pietarsaari, 
Mustasaari ja Närpiö) tulisi uusien suomenkielisenemmistöisten kihlakunnan po-
liisilaitosten osia. Nykyisistä suomenkielisistä poliisilaitoksista kahdeksasta (Vih-
ti, Kaustinen, Raisio, Kaarina, Loimaa, Vakka-Suomi, Valkeakoski ja Kyrönmaa) 
tulisi uusien kaksikielisten poliisilaitosten osia. 
 
Saamen kielilakia sovelletaan lain 2 §:n 1 momentin 2 kohdan mukaan niihin val-
tion piiri- ja paikallishallinnon viranomaisiin, joiden virka-alueeseen Enontekiön, 
Inarin, Sodankylän ja Utsjoen kunnat osittain tai kokonaan kuuluvat.      
 

6. Yhteistoiminnan kehittäminen 

 
6.1 Poliisilaitosten välinen yhteistyö 

 
Poliisin hallintorakenteen uudistuksen yhtenä tavoitteena on, että muodostettavat 
poliisilaitokset ovat toiminnassaan mahdollisimman omavaraisia. On kuitenkin 
toimintoja, joiden osalta poliisilaitosten välinen yhteistoiminta on tarkoituksen-
mukaista järjestää. Esimerkkejä tällaisista ovat: 
 

• analyysitoiminta 
• vaativa talousrikostutkinta 
• törkeiden väkivaltarikosten tutkinta 
• vaativa tekninen rikostutkinta 
• vaativa rikostiedustelu 
• vaativa huumausainerikostutkinta 
• joukkojenhallintatoiminta (JOUHA) 
• vaativien tilanteiden hallinta (VATI) ja räjähteiden purku (TEPO) 
• raskaan liikenteen valvonta ja automaattinen liikennevalvonta sekä niihin 

liittyvä seuraamusten käsittely 
• turvapaikkatutkinta / maasta poistaminen 
• tietotekniikkarikosten tutkinta 

 
Poliisilaitosten välinen yhteistyö esimerkiksi tukipartion muodossa on jatkossakin 
välttämätöntä, mutta peruspoliisitoimintaa ei enää tulevaisuudessa pidä jatkuvasti 
suunnitella poliisilaitosten yhteistoiminnan varaan. Kiireellisten tehtävien hoita-
misessa sovelletaan edelleen lähimmän partion periaatetta, vaikka lähin partio 
olisikin toisen poliisilaitoksen tai toisen läänin partio. Lähtökohtana valvonta- ja 
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hälytystoiminnassa on kuitenkin poliisilaitosten omavaraisuus. Poliisilaitosten vä-
listä yhteistyötä tullaan tarkastelemaan myös sisäasiainministeriön 18.1.2007 
asettamassa järjestyspoliisitoiminnan tilan selvityshankkeessa 
 
Rikostutkinnassa esimerkiksi vaativien talousrikosten tutkintajärjestelyiden osalta 
uudistuksessa tulee pohdittavaksi, olisiko tarkoituksenmukaista pitäytyä nykyi-
sessä mallissa, jossa tutkinta on keskitetty 14 yksikköön. Tällöin kaikkiin uusiin 
keskuspaikkoihin ei tulisi vaativien talousrikosten tutkintayksikköä. 
 
Tavanomaisten rikosten tutkinnan osalta poikkeus poliisilaitosten omavaraisuu-
teen ovat sarjajuttuja varten perustettavat nk. yhteiset tutkintaryhmät. Tällaisten 
yksikkörajat ylittävien tutkintaryhmien perustamista voidaan edelleenkin pitää 
tarkoituksenmukaisena silloin, kun rikokset on tehty usean kihlakunnan alueella.  
 

6.2 Paikallispoliisin ja poliisin valtakunnallisten yksiköiden välinen yhteistyö 

 
6.2.1 Keskusrikospoliisi  

 
Keskusrikospoliisin päätehtävät ovat järjestäytyneen rikollisuuden torjuntaproses-
sin edistäminen, vastaaminen vakavimman rikollisuuden torjunnasta sekä vaikei-
den, laajojen ja ennakkotapausluonteisten talousrikosasioiden tutkinta. Lisäksi 
keskusrikospoliisin tehtäviin kuuluu rikollisuuden ilmiöiden seuranta ja niihin 
liittyvien toimintamallien kehittäminen sekä torjuntatoimenpiteiden käynnistämi-
nen. Keskusrikospoliisin vastuulle tulisi määritellä myös tiettyjen esteellisyys-
väitteisiin perustuvien rikosten tutkinta. 
 
Nykyään keskusrikospoliisi tutkii paljon muitakin rikoksia kuin mitkä kuuluisivat 
sen vastuulle johtuen pitkälti siitä, ettei kaikilla kihlakunnilla ole mahdollisuutta 
itse suorittaa vaativaa tutkintaa. Suurempien kihlakuntien myötä keskusrikospo-
liisi voi tulevaisuudessa keskittyä yhä enemmän varsinaiseen päätehtäväänsä. 
Tämä antaa KRP:lle mahdollisuuden kohdentaa nykyistä enemmän voimavaro-
jaan järjestäytyneen rikollisuuden ja uusien rikollisilmiöiden torjuntaan.  
 
Työryhmä käsittelee poliisin valtakunnallisten yksiköiden organisaatiorakennetta 
työskentelyn toisessa vaiheessa eikä siten väliraportissa vielä muodosta kannanot-
toja asiasta. Peruslähtökohtana kuitenkin on, että keskusrikospoliisin on keskityt-
tävä jatkossa entistä enemmän järjestäytyneen rikollisuuden ja vakavimman rikol-
lisuuden torjuntaan sekä muille poliisin yksiköille annettaviin asiantuntijapalve-
luihin ja operatiiviseen kansainväliseen poliisiyhteistyöhön. 
 
 

6.2.2 Liikkuva poliisi 

Liikkuvan poliisin päätehtävä on liikenteen valvonta ja liikenneturvallisuustyö. 
Erityisenä painopisteenä on raskaan liikenteen ja siihen liittyvien EU:n asettami-
en valvontavelvoitteiden toteuttaminen, kuten vaarallisten aineiden kuljetusten 
sekä ajo- ja lepoaikojen valvonta. Lisäksi liikkuva poliisi osallistuu jo nykyisel-
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lään hälytystehtävien hoitamiseen lähimmän partion periaatteen mukaisesti koko 
maassa. 
 
Lähtökohtana voidaan todeta, että liikkuvan poliisin asema poliisin ylijohdon 
alaisena itsenäisenä yksikkönä on tarkoituksenmukaista säilyttää. Keskeisimpiä 
pohdittavia asioita uudistuksessa ovat liikkuvan poliisin toimipaikkojen sijainti, 
päätehtävät ja paikallispoliisille antama tuki sekä rooli valtakunnallisesti merkit-
tävien tapahtumien yhteydessä. Tarkasteltavaksi tulee myös liikkuvan poliisin ja 
paikallispoliisin välinen tehtävien jako.  
 
Myös liikkuvan poliisin organisaatioratkaisuihin työryhmä muodostaa kantansa 
myöhemmin. 
 

6.2.3 Suojelupoliisi 

Toimialojen erilaisuudesta johtuen paikallispoliisin ja suojelupoliisin välillä ei ole 
samassa määrin yhteistyötä kuin mitä paikallispoliisilla on keskusrikospoliisin ja 
liikkuvan poliisin kanssa, vaikka yhteistyötä on mm. uhka-analyysien ja rikos-
tiedustelun osalta. Uudistuksella ei suojelupoliisin toiminnan kannalta ole juuri-
kaan merkitystä.  
 
Suojelupoliisin oman organisaation osalta työryhmä ei tässä vaiheessa näe tarvet-
ta lähemmin tarkastella sitä. Suojelupoliisin henkilöstön määrä Helsingin ulko-
puolella on suhteellisen vähäinen ja suojelupoliisi on muutoinkin viimeisen 
kymmenen vuoden aikana sopeuttanut oma-aloitteisesti alueorganisaationsa toi-
mipisteitä ja henkilöstöä toimintaympäristön muutosten mukaisesti. Alueorgani-
saation sopeutus alkoi jo 1990-luvulla uuden läänijaon tultua voimaan, jolloin 
muodostettiin ensin toiminta-alueet ja läänijaon pohjalle alueyksiköt. Tarkoituk-
sena on ollut vahvistaa alueyksiköiden pääpaikkoja ja pienistä yksiköistä on luo-
vuttu silloin, kun se on henkilöstöpoliittisesti ollut mahdollista. Suojelupoliisin 
organisaation tarkastelu saattaa tulla uudelleen harkittavaksi tämän työryhmän 
pohtiessa tarkemmin poliisin keskusjohdon asemaa. Suojelupoliisi on jatkossakin 
tarkoituksenmukaista säilyttää osana poliisihallintoa.  
 
 

6.3 Helsingin poliisilaitos 

Helsingin poliisilaitos tukee koko valtakunnan poliisitoimintaa ylläpitämällä mm. 
valtakunnallisesti päivystävää poliisin johtokeskusta, valmiusyksikköä, ja poliisi-
soittokuntaa. Tämä käytäntö tulee säilyttää vastaisuudessakin. Alustavassa poh-
dinnassa on katsottu, ettei mitään suurta pääkaupunkiseudun poliisilaitosta tarvita 
vaan Espoo ja Vantaa itsenäisinä poliisilaitoksina turvaavat tahoillaan Länsi- ja 
Itä-Uudenmaan poliisitoiminnan tuloksellisuuden. Niin sanottua HEV-yhteistyötä 
on kuitenkin tarpeen edelleen kehittää pääkaupunkiseudulla.  
 
Myös Helsingin poliisilaitoksen on tarkasteltava organisaatiotansa tuottavuusta-
voitteiden saavuttamisen näkökulmasta. Työryhmän alustava näkemys on, että 
Helsingin poliisilaitoksen asema suoraan sisäasiainministeriön alaisena virastona 
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on syytä säilyttää, mutta tähän palataan myöhemmin työryhmän pohtiessa poliisin 
aluehallinnon ja keskushallinnon uudelleen organisointia. 
 
 

6.4 Yhteistyö sidosryhmäviranomaisten kanssa 

 
Yhteistyötä paikallispoliisin ja sidosryhmäviranomaisten välillä on viime aikoina 
korostettu. Joissain tapauksissa yhteistyö saattaa helpottua suurempien alueiden 
myötä. Esimerkiksi sosiaalityöntekijän saaminen kuhunkin poliisilaitokseen hel-
pottunee tästä syystä.  
 
Turvallisuussuunnittelu on edelleen tärkeä osa paikallispoliisin ja kuntien välistä 
yhteistyötä, ja sen tulee säilyä ja kehittyä jatkossakin. Vaikka turvallisuussuunnit-
telun päävastuu ei ole poliisilla, poliisi on kuitenkin pelastustoimen ja kuntavi-
ranomaisten kanssa tärkein toimijataho. Turvallisuussuunnitteluun osallistuminen 
kuuluu paitsi sisäisen turvallisuuden ohjelman toimeenpanoon myös poliisin 
kumppanuusstrategiaan keskeisenä yhteistyömuotona. Tärkeintä on kuitenkin se, 
miten turvallisuussuunnittelu toimii keinona ja yhteistyöresurssina turvallisuuden 
tuottamisessa sekä rikollisuuden vähentämisessä ja ennalta estämisessä. 
 
Tärkeä asia tulevaisuudessa on elinkeinoelämän ja järjestöjen ottaminen mukaan 
turvallisuussuunnitteluun. Käytännössä tämä tapahtuu paikallistasolla kump-
panuussopimusten kautta. Viranomaisten taholta mahdolliset yhteistyökumppanit 
on luonnollisesti kartoitettava, ja yleisenä linjauksena on ollut, että esimerkiksi 
yritykset ja järjestöt saisivat halutessaan mahdollisuuden osallistua turvallisuus-
suunnitteluun alueellaan.  
 
Kuntauudistus on jatkuva prosessi, ja on oletettavaa, että kuntia tulee jatkossakin 
yhdistymään. Näin ollen turvallisuussuunnitelmatkin tulevat koskemaan aiempaa 
laajempia alueita. Todettakoon kuitenkin, että jo nykyisellään monet turvallisuus-
suunnitelmat ovat ns. alueellisia eli ne pitävät sisällään yhteistyön usean kunnan 
kanssa. Toimintaympäristön muutoksesta seuraa, että jatkossa yhteistyötä eri vi-
ranomaisten kesken tehdään nykyistä laajemmalla alueella aiempaa suurempien 
yksiköiden kesken. Suuremmat yksiköt mahdollistavat jatkossa paremmin henki-
löstön erikoistumisen ja sitä kautta kattavamman ja tehokkaamman yhteistyön.  
 
Rikostorjunnan osalta keskeinen sidosryhmäviranomainen on syyttäjälaitos. Eri-
tyisesti viime vuosina on sekä poliisin että syyttäjälaitoksen tulosohjauksen ja 
koulutuksen keinoin pyritty lisäämään ja muutenkin kehittämään tätä yhteistyötä, 
jonka tarve liittyy kahteen eri lähtökohtaan. 
 
Tämän yhteistyön keinoin voidaan ensinnäkin rikosprosessuaalisten säännösten 
sen mahdollistamissa rajoissa ja erityisesti esitutkinnan rajoittamisen (ETL 4 §) 
keinoin kohdentaa rikostorjunnan rajallisia voimavaroja tarkoituksenmukaisim-
malla tavalla. 
 
Toisaalta tämän yhteistyön keinoin voidaan paikallisia työkäytäntöjä kehittämällä 
parantaa esitutkinnan laatua ja näin saada entistä paremmin toteutumaan esitut-
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kinnan rikosprosessuaalinen merkitys syyteharkinnan keskeisenä työkaluna ja 
tuomioistuimessa tapahtuvan pääkäsittelyn valmisteluna. 
 
Poliisin hallintorakenteen näkökulmasta edellytykset kummankin em. lähtökoh-
dan toteutumiselle ovat parhaimmat silloin, kun syyttäjä ja tutkinnanjohtaja toi-
mivat samalla paikkakunnalla. Tämä koskee erityisesti vaativaa rikostutkintaa, 
jossa pääkäsittelyn valmistelu saattaa edellyttää tiivistäkin yhteydenpitoa syyttä-
jän ja tutkinnanjohtajan kesken asian tutkinnan kaikissa vaiheissa. 
 
Syyttäjälaitoksen 1.4.2007 toteutuvan organisaatiomuutoksen myötä maahan 
muodostetaan 15 syyttäjänvirastoa. Samalla lisääntyvät mahdollisuudet myös sel-
laiseen rikostorjunnan operatiiviseen suunnitteluun, jossa voidaan jo ennalta, ri-
kostiedustelutietojen pohjalta, varautua suurten juttukokonaisuuksien tehokkaisiin 
prosessitoimiin. Tämä edellyttää syyttäjänviraston päällikön ja ao. tutkinnanjohta-
jan neuvonpitoa. 
 
Saman organisaatiomuutoksen toteutuessa voidaan myös alkaa kehittää toimin-
tamalleja, joissa yhteisiin tulostavoitteisiin pyritään myös yhteistoiminnassa ja si-
tä tuetaan esim. yhteisen koulutuksen keinoin. 
 

7. Poliisin alue- ja keskushallinnon rakenteellinen kehittäminen 

 
Poliisin hallintorakenteen kehittämisen tulee kohdistua myös poliisin ylijohtoon, 
poliisin lääninjohtoihin, valtakunnallisiin yksikköihin ja Helsingin poliisilaitok-
seen. Kannanotot tältä osin annetaan työryhmätyöskentelyn toisessa vaiheessa 
loppuraportin yhteydessä. 
 

8. Työryhmän johtopäätökset ja kehittämisehdotukset 

 
Asettamiskirjeen mukaan työryhmän työ jakaantuu kahteen vaiheeseen. Välira-
portissa on ensisijaisesti tarkasteltu, miten paikallishallinto tulisi järjestää, mutta 
tehty myös ehdotuksia työryhmän jatkotyöskentelystä.   
 

8.1 Paikallispoliisin aluejaotuksen, palveluverkoston ja yhteistoiminnan kehittäminen 

 1. Aluejaotus 
 

Päätös paikallispoliisin hallinnon organisaation uudistamiseksi tulisi saada mah-
dollisimman pian tehtyä, jotta poliisin toimintaa ja johtamisjärjestelmää saatai-
siin tehostettua, tuottavuushankkeen asettamat vaatimukset toteutettua ja henki-
löstön keskuudessa vallitsevaa epävarmuutta vähennettyä.  
 
Itä-Suomen läänin osalta luvussa 4.4.3 on kuvattu kahta vaihtoehtoa. Molemmil-
la malleilla oli työryhmässä kannatusta. Myös kolmen mallin kannattajat päätyi-
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vät hyväksymään seitsemän mallin kokonaisratkaisun pikaisen läpiviennin tur-
vaamiseksi.  
 

Työryhmä esittää, että poliisialueiden määrä olisi seuraava: 
 

Etelä-Suomen lääni:  7  
Länsi-Suomen lääni: 7  
Itä-Suomi  7 
Oulun lääni  4 
Lapin lääni  3  
 

 
Työryhmän esitys poliisilaitosten aluejaoksi on liitteissä 1 (kartta) ja 2 (tauluk-
ko). 
 
Ruotsinkieliset palvelut turvataan esimerkiksi niin, että uusien toimialueeltaan 
laajojen kaksikielisten kihlakunnan poliisilaitosten ruotsinkielisenemmistöisten 
kihlakuntien alueella sijaitsevat poliisiasemat määritellään poliisilaitosten ruot-
sinkielisenemmistöisiksi alueellisiksi yksiköiksi. 

 
Poliisilaitosjaon yhteydessä nykyistä kihlakuntajakoa tulee voida muuttaa työ-
ryhmän esittämällä tavalla. Hätäkeskusaluejakoa tulee tarvittaessa muuttaa siten, 
että se sopeutetaan poliisilaitosjakoon.  

 
2. Palveluverkosto 
 
Poliisin palveluverkostoa kehitetään siten, että kansalaisten perusturvallisuus-
palvelut turvataan koko maassa, myös harvaanasutuilla alueilla. Lupapalvelu-
verkostoa ja lupapalvelujen palvelurakennetta kehitetään siten, että asiakaspal-
velutehtäviä siirretään merkittävästi nykyistä enemmän yhteispalveluna tuotet-
tavaksi. 

 
3. Yhteistoiminnan kehittäminen ja erikoistuminen 
 
Poliisilaitosten välistä yhteistoimintaa ja erikoistumista kehitetään esimerkiksi 
seuraavilla poliisitoiminnallisilla alueilla: 

• analyysitoiminta 
• vaativa talousrikostutkinta 
• törkeiden väkivaltarikosten (henkirikokset tai niiden yritykset) tutkinta 
• vaativa tekninen rikostutkinta 
• vaativa rikostiedustelu 
• vaativa huumausainerikostutkinta 
• joukkojenhallintatoiminta (JOUHA) 
• vaativien tilanteiden hallinta (VATI) ja räjähteiden purku (TEPO) 
• raskaan liikenteen valvonta ja automaattinen liikennevalvonta sekä 

niihin liittyvä rikostutkinta 
• turvapaikkatutkinta / maastapoistaminen 
• tietotekniikkarikosten tutkinta 



__________________________________________________________________________________________ 

Poliisin hallintorakenteen kehittämistyöryhmän väliraportti 
__________________________________________________________________________________________ 

 
 
 

44 (46) 

4. Poliisipäällikön rooli  
 
Poliisipäällikön rooli painottuu tulevaisuudessa enemmän strategiseen johtami-
seen (toimintaympäristön ennakointi, uhkien ja toimintamahdollisuuksien arvi-
ointi, pitkäjänteinen toiminnan ja resurssien suunnittelu, tulosjohtaminen, sidos-
ryhmäyhteistyö). Myös henkilöstöhallinto ja -johtaminen tulevat säilymään tär-
keänä osana päällikön tehtäviä. Sen sijaan operatiivinen johtaminen (poliisin 
kenttätehtävien, liikennevalvonnan ja rikostutkinnan johto) jää yhä enemmän 
muun tulosvastuullisen päällystön tehtäväksi. Poliisipäällikkö vastaisi jatkossa-
kin yleisjohtajana vaativien ja laajojen poliisin operaatioiden onnistumisesta se-
kä yksikkönsä tulostavoitteiden saavuttamisesta. 

 
5. Henkilöstön edustus suunnittelutyössä 

 
Henkilöstön edustajat otetaan kaikilla hallinnon tasoilla mukaan muutosten 
suunnittelu- ja valmisteluryhmiin.  

 
6. Henkilöstöjärjestelyt 

 
Uusien poliisilaitosten muodostamisen yhteydessä lakkautettavien poliisilaitos-
ten henkilöstö siirtyy ja virat siirretään poliisin hallintolain 6 §:n mukaisesti pe-
rustettaviin kihlakunnan poliisilaitoksiin. Viran siirtämiseen ei tarvita virkamie-
hen suostumusta. Yhteisen henkilöstön asema tulee ratkaista kihlakuntajärjes-
telmän uudistamisen yhteydessä. Poliisin tehtäviä tällä hetkellä tekevä kihlakun-
tien yhteinen henkilöstö ja sen palkkaukseen tarvittavat määrärahat tulee siinä 
yhteydessä siirtää poliisin resursseiksi. 

 
Lakkaavien kihlakunnan poliisilaitosten poliisipäällikön virat lakkautetaan ja pe-
rustetaan uusi poliisilaitoksen poliisipäällikön virka. 

 
Muodostettavien uusien poliisilaitosten päällikkövirat täytetään sisäisessä lääni-
kohtaisessa nimittämismenettelyssä. Lakkautettavien poliisipäälliköiden viran 
haltijat sijoitetaan ammattitaitoaan ja kykyään vastaaviin tehtäviin. Sijoittami-
nen tapahtuu valtioneuvoston 23.3.2006 antaman periaatepäätöksen linjausten 
mukaisesti ensisijaisesti samalle hallinnonalalle. Tarkemmat nimittämis- ja uu-
delleensijoitusprosessit suunnitellaan yhdessä henkilöstön edustajien kanssa. 

 
 

8.2 Poliisin valtakunnallisten yksiköiden rakenteellinen kehittäminen 

 1. Keskusrikospoliisi 

Keskusrikospoliisin tulee entistä enemmän keskittyä järjestäytyneen rikollisuu-
den ja vakavimman rikollisuuden torjuntaan sekä muille poliisin yksiköille an-
nettaviin asiantuntijapalveluihin ja operatiiviseen kansainväliseen poliisiyhteis-
työhön. Keskusrikospoliisin organisaatiota tarkastellaan ja kehittämisesitykset 
annetaan työryhmän työskentelyn seuraavassa vaiheessa. 
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2. Liikkuva poliisi 
 
Tuloksellisen liikennevalvonnan järjestämiseksi ja uskottavan kiinnijäämisriskin 
varmistamiseksi liikkuvan poliisin organisaation tulee olla koko maan kattavaa. 
Paikallispoliisin ja liikkuvan poliisin tehtäväjakoa tulee työryhmän työn edetes-
sä selkeyttää. 

 
3. Suojelupoliisi 

 
Suojelupoliisin organisaatiossa ei tässä vaiheessa ole tarvetta rakenteellisiin 
muutoksiin. Asia tulee uudelleen harkittavaksi tämän työryhmän pohtiessa tar-
kemmin poliisin keskusjohdon asemaa. Suojelupoliisi on jatkossakin tarkoituk-
senmukaista säilyttää osana poliisihallintoa.  

 
4. Helsingin poliisilaitos 

 
Helsingin poliisilaitoksen asemaa tarkastellaan jatkotyöskentelyn yhteydessä 
yhdessä poliisin valtakunnallisten yksiköiden organisaatiotarkastelun kanssa. 
HEV-yhteistyötä (pääkaupunkiseudun poliisilaitosten, liikkuvan poliisin ja kes-
kusrikospoliisin yhteistyöfoorumi) jatketaan ja lisätään pääkaupunkiseudulla. 

 

9. Muutosprosessin kuvaus ja työryhmän esitys aikatauluksi 

Poliisihallinnon rakenteellinen uudistaminen päätöksentekoprosessina tulee työ-
ryhmän käsityksen mukaan edetä seuraavan prosessin mukaisesti: 

1. Työryhmän esitysten johdosta kuullaan poliisin yksiköitä, lääninhallituksia, 
kuntia ja sidosryhmäviranomaisia sekä pyydetään eduskunnan hallintovalio-
kunnan käsitys poliisilaitosjaosta. Samalla pyydetään lääninhallituksia teke-
mään kihlakuntajakomuutosesitykset siltä osin kuin tarkoituksenmukainen 
poliisilaitosjako sitä edellyttää. Mainitut kuulemiset toteutetaan alkuvuodesta 
2007. 

2. Kuulemismenettelyn jälkeen valtioneuvosto päättää sisäasiainministeriön esit-
telystä paikallispoliisin aluejaotuksen muutoksista.  

3. Poliisin hallintolain 6 §:n mukaan sisäasiainministeriö päättää kihlakunnan 
poliisilaitoksen sekä sen palvelutoimistojen sijaintipaikoista. Tätä lainkohtaa 
tulee työryhmän käsityksen mukaan tulkita siten, että sisäasiainministeriö 
päättää pääpoliisiasemien ja poliisiasemien sijaintipaikoista. Päätökset tältä 
osin tulee tehdä samanaikaisesti valtioneuvoston aluejakopäätöksen kanssa. 
Uusien poliisilaitosten päälliköille tulee antaa toimivalta toimintojen tarkem-
malle suunnittelulle ja pienempien palvelupisteiden sijainnista päättämiselle 
annettavien ohjeiden ja linjausten pohjalta.  Näiden toimipisteiden sijainti ja 
tarkemmat toiminnot täsmentyvät uudistuksen toimeenpanon valmistelussa. 
Julkisen hallinnon yhteispalveluista annetun lain 6 §:n mukaan yhteispalvelu-
pisteen sijaintipaikasta sovitaan sopimusosapuolina olevien viranomaisten vä-
lisessä yhteispalvelusopimuksessa. Lain 2 §:n mukaan sopimusosapuolina 
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voivat olla valtion viranomaiset, kunnalliset viranomaiset ja kansaneläkelai-
tos. 

4. Valtioneuvoston ja sisäasiainministeriön tekemien aluejako- ja toimipaikka-
päätösten jälkeen käynnistettäisiin uusien poliisilaitosten päälliköiden nimi-
tysmenettely, jonka jälkeen aloitettaisiin muiden kuin nimitetyksi tulleiden, 
vakinaisessa virassa olevien poliisipäälliköiden uudelleensijoittelu. 

5. Muutosten toimeenpanoa varten asetetaan kolmiportainen hankeorganisaatio, 
jossa nimetään hankejohtajat valtion henkilöstön aseman järjestämisestä or-
ganisaation muutostilanteissa annetun valtioneuvoston periaatepäätöksen 
(23.3.2006) edellyttämällä tavalla poliisin ylijohtoon, poliisin lääninjohtoihin 
ja muodostettuihin poliisilaitoksiin. Muutosten valmistelu poliisilaitostasolla 
tapahtuu poliisin ylijohdon ja poliisin lääninjohdon antamien linjausten poh-
jalta muodostettujen alueiden poliisipäälliköiden johdolla. 

 
6. Valtioneuvosto- ja ministeriötasoiset päätökset tulee tehdä mahdollisimman 

pian siten, että muodostettavien poliisilaitosten päälliköiden nimittämismenet-
telyyn voitaisiin ryhtyä jo vuoden 2007 ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Vuo-
si 2008 tulee varata toimeenpanon suunnitteluun ja itse täytäntöönpanoon si-
ten, että uusi paikallishallinnon organisaatio aloittaisi toimintansa 2009 alusta. 

 
7. Eduskunta on hallintoselonteosta antamassaan lausunnossa (16.3.2006) kat-

sonut, että kihlakuntajärjestelmän jatkosta päätetään kokonaisarvion pohjalta 
aikaisintaan vuonna 2008. Arviointi ja päätökset tulee tältä osin aikataululli-
sesti sovittaa yhteen edellä esitetyn poliisin paikallishallinnon uudistuksen ai-
kataulutuksen kanssa. 

 

10. Muutosten taloudelliset vaikutukset 

Poliisin on organisaatiouudistuksillaan pystyttävä keventämään rakenteitaan ja 
kohdentamaan nykyistä paremmin resurssejaan peruspalveluiden tuottamiseen ja 
poliisimiesresurssien määrän turvaamiseen. Paikallispoliisin rakenneuudistus tu-
lee toteuttaa siten, että johtamis- ja hallintorakenteita voidaan keventää ja siten 
vapauttaa resursseja poliisin peruspalvelujen turvaamiseen.  
 
Työryhmän esittämillä muutoksilla voidaan paikallishallinnon rakenteita keven-
tää ja tuottavuutta lisätä. Tehtävillä muutoksilla tulee osaltaan voida toteuttaa po-
liisin tuottavuushankkeessa hallintorakenteen uudistamiselle ja palveluverkoston 
kehittämiselle asetetut tuottavuusvähennykset. 
 
Tarkempien taloudellisten vaikutusten arviointi sekä paikallispoliisin että kaikki-
en muidenkin poliisin yksiköiden osalta tehdään työryhmän jatkotyöskentelyn yh-
teydessä. 



 



Väliraportin liite 2
PORA-työryhmän aluejakoesitys 14.2.2007
Poliisilaitosten nimet tässä pääpoliisilaitoksen mukaan

Lääni Poliisilaitokset Kihlakunnat
Poikkeamat kihlakuntarajoista ja perustettavat
ruotsinkielisenemmistöiset alueyksiköt Pääpoliisiasemat Poliisiasemat

Etelä-
Suomen
lääni Espoo Espoo Muodostetaan kielilain 6 §:n mukainen alueellinen Espoo Tammisaari

Lohja ruotsinkielisenemmistöinen alueyksikkö Raaseporin Lohja
Vihti kihlakunnan alueesta Vihti
Raasepori

Vantaa Vantaa Liitetään Myrskylän ja Pukkilan Vantaa Porvoo
Porvoo kunnat Orimattilan kihlakunnasta Loviisa
Loviisa

Hämeenlinna Hämeenlinna Hämeenlinna Forssa
Forssa Riihimäki
Riihimäki

Järvenpää Hyvinkää Liitetään Mäntsälän kunta Järvenpää Hyvinkää
Keski-Uusimaa Orimattilan kihlakunnasta

Lahti Lahti Liitetään Orimattilan kaupunki ja Lahti Heinola
Heinola Artjärven kunta Orimattilan kihlakunnasta Orimattila

Kouvola Kouvola Kouvola Hamina
Kotka Kotka
Hamina

Lappeenranta Lappeenranta Lappeenranta Imatra
Imatra

Länsi-
Suomen
lääni Jyväskylä Jyväskylä Jyväskylä Jämsä

Jämsä Keuruu
Keuruu Äänekoski
Saarijärvi Saarijärvi
Äänekoski

Kokkola Kokkola Muodostetaan kielilain 6 §:n mukainen Kokkola Pietarsaari
Pietarsaari ruotsinkielisenemmistöinen alueyksikkö Pietarsaaren Kaustinen
Kaustinen kihlakunnan alueesta



Pori Pori Liitetään Lavian ja Kiikoisten kunnat Pori Rauma
Rauma Vammalan kihlakunnasta Kankaanpää
Kankaanpää Kokemäki
Kokemäki

Seinäjoki Seinäjoki Seinäjoki Alavus
Alavus Lapua
Lapua Kauhajoki
Kauhajoki

Tampere Tampere Tampere Valkeakoski
Vammala Lavian ja Kiikoisten kunnat liitetään Porin poliisilaitokseen Vammala
Ikaalinen Ikaalinen
Kangasala Kangasala
Mänttä Mänttä
Valkeakoski
Nokia Nokia

Turku Turku Muodostetaan kielilain 6 §:n mukainen Kaarina
Raisio ruotsinkielisenemmistöinen alueyksikkö Turunmaan Turku Loimaa
Karina kihlakunnan alueesta Raisio
Loimaa Uusikaupunki
Turunmaa Salo
Vakka-Suomi Parainen
Salo

Vaasa Vaasa Muodostetaan kielilain 6 §:n mukainen Vaasa Laihia
Mustasaari ruotsinkielisenemmistöinen alueyksikkö Mustasaaren Kristiinankaupunki
Närpiö ja Närpiön kihlakuntien alueesta
Kyrönmaa

Itä-
Suomen
lääni Mikkeli Mikkeli Mikkeli

Varkaus Varkaus Liitetään Heinäveden kunta Savonlinnan Varkaus Pieksamäki
Pieksamäki kihlakunnasta ja Joroisten kunta Juvan kihlakunnasta Suonenjoki
Sisä-Savo Karttulan ja Tervon kunnat liitetään Kuopion pl:een

Kuopio Kuopio Liitetään Karttulan ja Tervon kunnat Sisä-Savon Kuopio Juankoski
Koillis-Savo kihlakunnasta ja ja Joroisten kunta

Iisalmi Ylä-Savo Iisalmi



Savonlinna Savonlinna Heinäveden kunta liitetään Varkauden poliisilaitokseen Savonlinna Juva
Juva Joroisten kunta liitetään Varkauden poliisilaitokseen

Joensuu Joensuu Joensuu Kitee
Kitee
Ilomantsi

Nurmes Nurmes Nurmes Lieksa
Lieksa

Oulun
lääni Ylivieska Haapajärvi Liitetään Pulkkilan, Piippolan, Pyhännän Ylivieska Haapajärvi, Haapavesi,

Raahe Kestilän ja Rantsilan kunnat Nivala, Pyhäjärvi, Pulkkila
Ylivieska Limingan kihlakunnasta Raahe, Kalajoki, Oulainen

Kajaani Kajaani Kajaani Kuhmo, Suomussalmi
Kuhmo Sotkamo
Suomussalmi Puolanka

Kuusamo Kuusamo Kuusamo Pudasjärvi
Pudasjärvi Taivalkoski

Oulu Oulu Oulu Haukipudas, Liminka,
Haukipudas Muhos, Vaala
Liminka Pukkilan, Piippolan, Pyhännä, Kestilän ja Rantsilan

kunnat liitetään Ylivieskan poliisilaitokseen
Lapin
lääni Rovaniemi Rovaniemi Rovaniemi Ranua, Posio

Ranua-Posio Kemijärvi
Koillis-Lappi Salla

Kemi Kemi Kemi Tornio
Tornio Ylitornio
Tornionlaakso Pello

Sodankylä Sodankylä Sodankylä Kittilä, Muonio,
Kittilä Enontekiö,
Käsivarsi Inari
Inari-Utsjoki Utsjoki
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