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LIIKKUVAN POLIISIN ORGANISAATIOTYÖRYHMÄN (LIPO) LOPPURAPORTTI 
 

Liikkuvan poliisin päällikkö asetti 6.9.2006 työryhmän tekemään ehdotukset liikkuvan po-
liisin organisaation kehittämistarpeista. Organisaatiotyöryhmän jäseniksi nimettiin apu-
laispäällikkö Marko Lavikkala (puheenjohtaja), liikennepoliisitarkastaja Kari Puranen ja 
sisäinen tarkastaja Eero Nukari (sihteeri). Loppuraporttia valmisteltaessa ovat työryhmän 
työhön osallistuneet myös ylikonstaapeli Matti Oja LP:n Poliisiyhdistys r.y.:n edustajana 
ja henkilöstösihteeri Kirsi Hellman toimistohenkilöstön edustajana. 
 
Organisaatiotyöryhmä jätti 7.3.2007 väliraportin, jossa tarkasteltiin muun muassa toi-
meksiannon lähtökohtia, valtionhallinnon ja poliisihallinnon tuloksellisuuden ja tuottavuu-
den parantamisen tavoitteita, liikenneturvallisuuden edistämisen mahdollisuuksia sekä 
aikaisempia selvityksiä liikkuvan poliisin toiminnasta. Näitä asioita ei ole kaikilta osin tois-
tettu tässä loppuraportissa. 
 
Saatuaan työnsä valmiiksi organisaatiotyöryhmä jättää loppuraporttinsa liikkuvan poliisin 
johdolle. Työryhmä on jakanut ehdotuksensa kahteen osaan. Toisen osan muodostavat 
liikkuvan poliisin toiminnan periaatteisiin ja organisaation johtamiseen liittyvät ehdotuk-
set. Toisena osana ovat toimipaikkojen määrään, sijaintiin ja mitoitukseen liittyvät ehdo-
tukset, joina esitetään kolme vaihtoehtoa. 
 
Loppuraportin valmisteluun osallistuneet henkilöstön edustajat eivät hyväksy toimipaik-
kojen määrään ja sijaintiin liittyviä ehdotuksia ja kannanottoja eivätkä henkilöstön vähen-
tämistä tarkoittavia mitoitusmallin muutoksia. Liikkuvan poliisin toiminnan periaatteiden ja 
organisaation johtamiseen liittyviä kehittämisehdotuksia on tarkasteltava myös henkilös-
töpoliittisista näkökulmista. 
 
 
 
 
 

Marko Lavikkala 
 
 
 
 
 Kari Puranen                 Kirsi Hellman 
 
 
 
 
 Matti Oja                 Eero Nukari 
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1  ORGANISAATIOTYÖRYHMÄ JA SEN TEHTÄVÄ 

Liikkuvan poliisin päällikkö asetti 6.9.2006 työryhmän tekemään ehdotukset liikkuvan po-
liisin organisaation kehittämistarpeista.1 Liikkuvan poliisin päällikkö täsmensi tehtävää 
aloituskeskustelussa 19.9.2006 siten, että organisaatiotyöryhmän ensisijaisena päämää-
ränä oli liikkuvan poliisin toimipaikkojen sijainnin ja resurssien määrittely niin, että työ-
ryhmän tuli esittää niistä eri vaihtoehtoja. Organisaation rakenne onkin ehkä tyypillisin 
organisaation kehittämisen näkökulma. Työn aikana kuitenkin osoittautui, että myös liik-
kuvan poliisin toiminnan periaatteita ja organisaation johtamista koskevia kehittämistar-
peita oli käsiteltävä, varsinkin kun jo aiemmissa yhteyksissä oli tuotu esiin tarve näiden 
asioiden laajemmasta tarkastelusta. Tavoitteena katsottiin olevan liikkuvan poliisin orga-
nisointi niin, että liikkuva poliisi kykenee toteuttamaan mahdollisimman hyvin sille asete-
tut tulostavoitteet ja odotukset. 
 
Organisaatiotyöryhmän jäseniksi nimettiin apulaispäällikkö Marko Lavikkala (puheenjoh-
taja), liikennepoliisitarkastaja Kari Puranen ja sisäinen tarkastaja Eero Nukari (sihteeri). 
Loppuraporttia valmisteltaessa ovat työryhmän työhön osallistuneet myös ylikonstaapeli 
Matti Oja LP:n Poliisiyhdistys r.y.:n edustajana ja henkilöstösihteeri Kirsi Hellman toimis-
tohenkilöstön edustajana. 
 
Alkuperäisen toimeksiannon mukaan organisaatiotyöryhmän tuli saada esityksensä val-
miiksi 31.12.2006 mennessä. Työryhmän työ liittyy kiinteästi poliisin hallintorakenteen 
kokonaisselvitykseen (PORA).2 Jotta työryhmällä oli riittävä aika perehtyä PORA-
työryhmän alustaviin esityksiin, liikkuvan poliisin päällikkö myönsi 11.12.2006 organisaa-
tiotyöryhmälle jatkoaikaa 31.5.2007 saakka loppuraportin valmistelemiseksi.3 
 
Organisaatiotyöryhmä jätti 7.3.2007 väliraportin4, jossa tarkasteltiin muun muassa toi-
meksiannon lähtökohtia, valtionhallinnon ja poliisihallinnon tuloksellisuuden ja tuottavuu-
den parantamisen tavoitteita, liikenneturvallisuuden edistämisen mahdollisuuksia sekä 
aikaisempia selvityksiä liikkuvan poliisin toiminnasta. Näitä asioita ei ole kaikilta osin tois-
tettu tässä loppuraportissa. 
 
Toimeksiannon mukaan työskentelyn aikana oli pidettävä tiiviisti yhteyttä henkilöstöjär-
jestöjen edustajiin ja varattava heille mahdollisuus lausua käsityksensä esitettävistä 
vaihtoehdoista. Organisaatiotyöryhmän oli kuultava tarpeellisessa laajuudessa myös 
osastojen edustajia. Organisaatiotyöryhmä pyysi liikkuvan poliisin osastoilta, yksiköiltä ja 
henkilöstöjärjestöiltä lausunnot väliraportin luonnoksesta. Yhteenvedot annetuista lau-
sunnoista on liitetty väliraportin liitteiksi. 
 
Työryhmässä olleiden henkilöstön edustajien näkemyksen mukaan liikkuvan poliisin or-
ganisaation ja toimintojen kehittämistyön liittäminen poliisiorganisaation kokonaiskehit-
tämiseen on hyvä lähtökohta. Kehittämistyössä tulee kuitenkin huolehtia liikkuvan polii-
sin toiminnan varmistamisesta alueellisesti riittävän kattavasti ja huolehtia työtehtävien 
mielekkyydestä. Hallintotehtävien muutosprosessin kuormitettua toimistohenkilöstöä jo 
pitkään erityistä huomiota tulee kiinnittää työhyvinvointikysymyksiin. Toimistotehtävien 
tarkastelua varten asetetaan erillinen työryhmä, missä liikkuvan poliisin toimistotehtäviä 
arvioidaan vielä tarkemmin. 
 

                                                 
1 Työryhmän asettaminen, 6.9.2006. 
2 Sisäasiainministeriön työryhmän asettamiskirje, SM054:00/2006, 18.8.2006. 
3 Organisaatiotyöryhmän jatkoaikapyyntö, 11.12.2006. 
4 Liikkuvan poliisin organisaatiotyöryhmän (LIPO) väliraportti, 7.3.2007. 
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Organisaatiotyöryhmä on jakanut ehdotuksensa kahteen osaan. Toisen osan muodosta-
vat liikkuvan poliisin toiminnan periaatteisiin ja organisaation johtamiseen liittyvät ehdo-
tukset. Toisena osana ovat toimipaikkojen määrään, sijaintiin ja mitoitukseen liittyvät eh-
dotukset, joina esitetään kolme vaihtoehtoa. Mikään näistä toimipaikkojen asemaan ja 
statukseen muutoksia tarkoittavista vaihtoehdoista ei ole henkilöstön edustajien hyväk-
syttävissä. Erillisten jatkotyötyöryhmien asettaminen tarjoaa henkilöstölle kuitenkin hy-
vän mahdollisuuden vaikuttaa työtehtävien kehittämiseen ja mahdollisten organisaa-
tiomuutosten toimeenpanoon. 
 
Yhteistoimintaan kuuluva neuvottelumenettely organisaation kehittämisen jatkotyössä tu-
lee toteuttaa sellaisessa suunnittelu- ja valmisteluvaiheessa, missä yhteistoiminnan tar-
koituksena oleva vuorovaikutus sekä vaihtoehtoihin ja asiaan vaikuttaminen voi myös 
käytännössä toteutua. Yhteistoimintamenettelyssä on kiinnitettävä huomiota siihen, että 
mukana ovat ne tahot, joita yhteistoiminta-asia koskee. 
 
Työryhmän henkilöstön edustajat pitävät tärkeänä, että mahdollisten muutosten kohtee-
na oleva henkilöstö sijoittuu sellaisiin tehtäviin, jotka vastaavat mahdollisimman hyvin 
vaativuudeltaan, työn luonteeltaan ja palkkaukseltaan henkilön tehtäviä ennen muutosta. 
 
Kehittämistyön jatkuessa tiedonkulun toimivuuteen, ajantasaisuuteen ja kattavuuteen tu-
lee kiinnittää edelleen erityistä huomiota. 
 
Henkilöstöä mahdollisesti koskevissa järjestelyissä tulee noudattaa valtion henkilöstön 
aseman järjestämisestä organisaation muutostilanteissa annetun valtioneuvoston peri-
aatepäätöksen linjauksia5 sekä muita vastaavia henkilöstöpoliittisia päätöksiä. 
 

                                                 
5 Valtioneuvoston periaatepäätös valtion henkilöstön aseman järjestämisestä organisaation muutostilanteissa, 

VM 9/01/2006, 23.3.2006. 
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2  LIIKKUVAN POLIISIN TOIMINTAPERIAATTEET JA JOHTAMINEN 

2.1  Liikkuvan poliisin tehtävien ja toimintatapojen kehittäminen 

2.1.1  Liikkuvan poliisin perustehtävät 

Poliisin hallinnosta annetussa laissa ja asetuksessa säädetyt liikkuvan poliisin tehtävät 
on todettu organisaatiotyöryhmän väliraportissa. 
 
Poliisin hallintorakenteen kehittämistä selvittävä PORA-työryhmä esitti 14.2.2007 valmis-
tuneessa väliraportissaan6, että 
 
− liikkuvan poliisin asema poliisin ylijohdon alaisena itsenäisenä yksikkönä on tarkoi-

tuksenmukaista säilyttää 
 

− keskeisimpiä pohdittavia asioita uudistuksessa ovat liikkuvan poliisin toimipaikkojen 
sijainti, päätehtävät ja paikallispoliisille antama tuki sekä rooli valtakunnallisesti mer-
kittävien tapahtumien yhteydessä 
 

− tarkasteltavaksi tulee myös liikkuvan poliisin ja paikallispoliisin välinen tehtävien jako 
 

− tuloksellisen liikennevalvonnan järjestämiseksi ja uskottavan kiinnijäämisriskin var-
mistamiseksi liikkuvan poliisin organisaation tulee olla koko maan kattava. 

 
Organisaatiotyöryhmän näkemyksen mukaan kokonaisvastuu poliisin liikenneturvalli-
suustyöstä ja liikenteen valvonnasta tulee kuulua valtakunnalliselle liikennepoliisille sa-
malla tavoin kuin keskusrikospoliisi huolehtii muuhun rikollisuuteen liittyvästä työstä. 
Näin valvontaan saadaan erityisosaamista, mikä ei huku paikallispoliisiin muihin lukuisiin 
työtehtäviin. Liikennepoliisi toimisi asiantuntijaorganisaationa liikenteeseen liittyvissä 
asioissa ja kantaisi päävastuun liikenteeseen liittyvästä tiedotuksesta. Lisäksi liikennepo-
liisi huolehtisi liikenteeseen liittyvistä suhteista poliisin sidosryhmiin ja kansainvälisestä 
yhteistyöstä. 
 
Jos liikkuvan poliisin tehtäviä päätetään kehittää edellä kuvattuun suuntaan, organisaa-
tiotyöryhmä esittää harkittavaksi, tulisiko liikkuvan poliisin nimi muuttaa liikennepoliisiksi. 
Tätä tukee myös se, että liikkuva poliisi käyttää jo nyt englanninkielistä nimeä National 
Traffic Police. 
 
Liikkuvan poliisin vastuualueet ja tehtävät tulee osoittaa nykyistä selvemmin lainsäädän-
nössä. Myös liikkuvan poliisin oma visio ja strategia on päivitettävä. Liikkuvan poliisin 
strategiatyöryhmä on jättänyt raporttinsa 24.4.2007.7 Raportin perusteella on tarkoitus 
vahvistaa liikkuvan poliisin visio vuoteen 2014 ja strategia vuosille 2008-2011. 
 

                                                 
6 Poliisin hallintorakenteen kehittämistyöryhmän väliraportti, sisäasiainministeriön julkaisusarja 11/2007. 
7 Ehdotus liikkuvan poliisin visioksi vuoteen 2014 saakka ja strategiaksi vuosille 2008-2011. Liikkuvan poliisin 

strategiatyöryhmän esitys 24.4.2007. 
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2.1.2  Osastojen lukumäärä ja yksiköiden johtaminen 

Liikkuvan poliisin 19 paikallisyksikköä on organisoitu neljäksi osastoksi. Paikallisyksiköis-
tä kuudella on yksi tai kaksi muulle paikkakunnalle sijoitettua erillistä valvontaryhmää. 
 
Organisaatiotyöryhmä katsoo, että liikkuvan poliisin osastojen lukumäärä on nykyisen 
paikallisyksikkörakenteen voimassa ollessa tarkoituksenmukaista supistaa neljästä kol-
meen yhdistämällä Itä-Suomen ja Pohjois-Suomen osastot. 
 
Osaston päällikölle tulee keskittää nykyistä selvemmin vastuuta strategisesta johtami-
sesta, kun taas yksikön päälliköt vastaavat operatiivisesta johtamisesta. 
 
Yksiköiden välistä yhteistyötä pitää tehostaa toiminnan ja työvuorojen suunnittelussa lii-
kennevalvonnan kattavuuden parantamiseksi. 
 
Organisaatiotyöryhmä on myös arvioinut, että liikkuvan poliisin toimintaa on mahdollista 
keskittää nykyistä oleellisestikin harvempiin paikallisyksiköihin. Paikallisyksiköiden joh-
tamista on mahdollista keskittää siten, että useampi nykyinen paikallisyksikkö toimii yh-
teisen johdon alaisuudessa. Tämä malli voidaan esittää myös niin, että yksi yksikkö toi-
mii usealla toimipaikalla. Paikallisyksikössä keskitetysti hoidettavia tehtäviä olisivat muun 
muassa henkilöstöhallinto ja työvuorosuunnittelu. Näin voitaisiin johtamiseen ja hallin-
toon tarvittavia resursseja suunnata valvontatehtäviin. 
 
Organisaatiotyöryhmän käsityksen mukaan erillisiä osastoja ei organisaatiossa tarvita, 
jos paikallisyksiköitä on alle 10 kpl. Paikallisyksiköt toimisivat tällöin suoraan liikkuvan 
poliisin päällikön tai apulaispäällikö(ide)n alaisuudessa. Tämä kehittämissuunta tulisi ot-
taa huomioon myös lyhyemmän aikavälin ratkaisuja tehtäessä. 
 

2.1.3  Hallintotehtävien keskittäminen 

Hallituksen tekemässä valtiontalouden kehyspäätöksessä vuosille 2007–20118 edellyte-
tään, että valtionhallinnon tuottavuutta kohennetaan kaikilla hallinnonaloilla toteutettavilla 
toimilla, jotka uudistavat rakenteita ja toimintatapoja sekä tehostavat tietotekniikan käyt-
töä. Sisäasiainministeriö on sitoutunut hallinnonalansa tuottavuusohjelmassa9 sekä halli-
tusohjelman mukaisen tuottavuusohjelman että sisäisen turvallisuuden ohjelman toteu-
tukseen, joten ministeriö on lähtenyt hallinnonalan tuottavuusohjelman valmistelussa sii-
tä, että henkilöstön vähentämistarkastelun ulkopuolelle jätetään poliisi- ja rajavartiomie-
het sekä hätäkeskuspäivystäjät. Sisäasiainministeriön 20.2.2007 tekemässä tuottavuus-
ohjelmapäätöksessä10 liikkuvan poliisin henkilöstövähennystarpeeksi vahvistettiin 12 
henkilöä vuoteen 2011 mennessä. 
 
Valtionhallinnon tuottavuusohjelmasta johdettu liikkuvan poliisin henkilöstön vähentä-
misvelvoite kohdistuu edellä todetun mukaisesti ensisijaisesti muuhun kuin poliisihenki-
löstöön, joten hallinnollisten tehtävien järjestelyjä tulee tarkastella. Poliisikoulutuksen 
saaneen henkilöstön sitomista tukitehtäviin tulee välttää. Riittävä toimistohenkilöstön 
määrä on turvattava. Toimistohenkilöstön eläkepoistuma-arvio on 13 henkilöä vuoteen 
2011 mennessä. 
 

                                                 
8 Valtiontalouden kehyspäätös vuosille 2007-2011, 23.3.2006. 
9 Sisäasiainministeriön hallinnonalan tuottavuusohjelma, 12.10.2005. 
10 Tuottavuusohjelmien toteuttaminen poliisihallinnossa, sisäasiainministeriön päätös 20.2.2007. 
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Teknisesti hallinto- ja tukitehtäviä on mahdollista hoitaa eri toimipisteissä, kunhan tarvit-
tava tieto siirtyy sinne, missä tehtävät hoidetaan. Tehtäviä arvioitaessa on kuitenkin to-
dettu, että asiantuntijatehtävät ja yleishallintotehtävät olisi jatkossakin tarkoituksenmu-
kaisinta hoitaa osastoissa tai yksiköiden päätoimipaikoissa. 
 
Liikkuva poliisi on siirtänyt asteittain henkilöstö- ja taloushallinnon tehtäviä Sisäasiainhal-
linnon palvelukeskuksen hoidettavaksi. Vielä ei ole lopullisesti tiedossa, miten muutokset 
vaikuttavat oman toimistohenkilöstön työmäärään. Siirtymävaiheessa työmäärät ovat jo-
pa lisääntyneet. 
 
Töiden uudelleen järjestelyssä tulee pyrkiä säilyttämään tehtäväkokonaisuudet vaati-
vuustasoiltaan vähintään aikaisempia vastaavina. Työmäärät eivät saa kasvaa kohtuut-
tomiksi. Toimistotehtävien järjestelyjä selvittämään asetetaan kesällä 2007 erillinen työ-
ryhmä, joka arvioi toimistotehtävien toimenkuvia, tehtävien hoitamisen yhdenmukaista-
mista ja työnjakoa koko liikkuvan poliisin näkökulmasta. Lisäksi työryhmä selvittää palve-
lukeskushankkeen vaikutuksia. 
 
Toiminnan keskittämisellä harvempiin toimipaikkoihin voidaan saavuttaa säästöjä toimiti-
lakustannuksissa. Tällöin on huolehdittava siitä, että saadut säästöt käytetään liikenne-
turvallisuuden ja -valvonnan tehostamisen hyväksi. Liikkuvan poliisin osuuden koko po-
liisitoiminnan budjetista tulisi säilyä vähintään nykyisenä. 
 

2.1.4  Toimintatapojen kehittäminen 

Paikallisyksiköiden alaisuudessa mahdollisesti jatkossakin olevien erillisten toimipaikko-
jen työnjohto tulee integroida kiinteästi pääyksikköön. 
 
Liikkuvan poliisin eri toimipaikkojen yhteistyötä liikennevalvonnan toteuttamisessa tulee 
edelleen kehittää. Toiminta-alueiden tiukka rajaaminen ei ole tarkoituksenmukaista. Yh-
teistyön mahdollistamiseksi tulee kehittää ja koordinoida työvuorosuunnittelua yksiköiden 
sisällä, vierekkäisten yksiköiden kesken ja myös paikallispoliisin kanssa. Valvontatapah-
tuman tehokkuudelle ei ole oleellista merkitystä sillä, mistä partiot lähtevät liikkeelle. 
Suunnittelun ja johtamisen tietojärjestelmiä on kehitettävä näiden vaatimusten mukaan. 
 
Liikennevalvonnan toimintatapana voidaan käyttää tilapäistä majoittumista valvontakoh-
teiden läheisyyteen. Todella pitkien etäisyyksien, harvaan asutun ja vähemmän liiken-
nöidyn alueen osalta tilapäismajoitus on toimiva ja lähes ainoa keino valvoa laajoja alu-
eita. Samoin valvontaryhmien siirtyminen pidempiäkin matkoja sesonkiaikaisten liiken-
nevirtojen mukana voi olla tarkoituksenmukaista, mikä samalla mahdollistaa liikkuvan 
poliisin nykyistä runsaamman osallistumisen lomakohteiden YJT-valvontaan. 
 
Valvontakalusto tulee kohdentaa yksiköille nykyistä tarkoituksenmukaisemmin käyttötar-
peen mukaan. Erityiskalustoa tulee kierrättää eri yksiköissä tehokkaasti ja joustavasti. 
 
Erillisten toimintojen, kuten Helsingin yksikön päivystyksen (Lukko), Helsingin kuljetus-
tehtävien, tiedotuksen ja koulutuksen tehostamismahdollisuuksia tulee arvioida. 
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2.1.5  Paikallispoliisin ja liikkuvan poliisin yhteistyö 

Käynnissä olevan poliisin hallintorakenteen kokonaisselvityksen (PORA-työryhmä) tulok-
sena todennäköisesti muodostettavat suuremmat poliisin perusyksiköt antavat mahdolli-
suuden tarkentaa paikallispoliisin ja valtakunnallisten yksiköiden välistä tehtäväjakoa. 
Poliisin tehtäviä tulee tarkastella kokonaisuuksina ja hallintorakenteen keventämiseksi 
päällekkäiset toiminnot on poistettava. Päällekkäisyyksiä poistamalla organisaatioon 
saadaan tehokkuutta. 
 
Suuremmista yksiköistä huolimatta paikallispoliisin tehtävät säilynevät jatkossa pääosin 
nykyisinä. On epätodennäköistä, että paikallispoliisi kykenisi kohdentamaan liikenteen 
valvontaan nykyistä merkittävästi enempää resursseja. Liikenneturvallisuustavoitteet 
huomioon ottaen liikennevalvonnasta ei kuitenkaan voi tinkiä. Päävastuu pääteiden lii-
kenteen valvonnasta on tähänkin saakka ollut liikkuvalla poliisilla. Yhteisten valvontata-
pahtumien järjestäminen paikallispoliisin kanssa on kuitenkin suositeltavaa myös mo-
lemminpuolisen kouluttautumisen ja tiedonvaihdon vuoksi. 
 
Liikkuvan poliisin tehtävänä on muiden tehtäviensä ohella toimia poliisireservinä. Reser-
vinä toimimisella tarkoitetaan tilanteita, joissa liikkuvan poliisin voimavaroja irrotetaan 
sen perustehtävistä ja käytetään tavanomaista suurempia voimavaroja vaativiin erityis-
tehtäviin. Liikkuva poliisi avustaa siten paikallispoliisia sellaisten yleisötilaisuuksien tur-
vallisuusjärjestelyissä, jotka edellyttävät tavanomaista suurempia voimavaroja. Liikkuva 
poliisi osallistuu myös ERTI/VATI-tilanteiden hoitamiseen sekä JOUHA-toimintaan suun-
nitelmien mukaisesti sekä vastaa sille määrätyistä valtiovierailuihin tai vastaaviin tapah-
tumiin liittyvistä turvallisuusjärjestelyistä. 
 
Liikkuva poliisi osallistuu kiireellisten hälytystehtävien hoitamiseen lähimmän partion pe-
riaatteella. Hälytystehtävien hoitamisen tarve korostuu harvaan asutuilla alueilla. Tämä 
ei kuitenkaan voi olla organisaation kehittämisen lähtökohta, vaan paikallispoliisi vastaa 
itse ympärivuorokautisesta hälytystehtävien suorittamisesta toimialueellaan. Paikallispo-
liisin uudistuksen pitää vaikuttaa parantavasti hälytystehtävien hoitamismahdollisuuteen 
paikallispoliisin omin voimin myös harvaan asutuilla alueilla. Organisaatiotyöryhmän kä-
sityksen mukaan ei ole tarkoituksenmukaista, että liikkuvan poliisin partioita käytettäisiin 
suunnitelmallisesti ajallisen tai paikallisen vastuun periaatteella hälytystehtävien hoitami-
seen. Kuitenkin tilapäisissä ongelmatilanteissa, jotka johtuvat esimerkiksi paikallispoliisin 
yksikön henkilöstön pitkistä sairauslomista tai koulutuspäivistä, liikkuvan poliisin henki-
löstöä on käytetty hälytyspartiona ennalta sovitun ajan. Tämä edellyttää riittävän ajoissa 
tehtyä sopimusta asiasta. 
 
Liikkuvan poliisin strategiatyöryhmä on esittänyt seuraavaa menettelyä lähimmän partion 
periaatteen soveltamiseksi: 
 
- Liikkuvan poliisin partiot ilmoittautuvat poliisilaitoksen kenttäjohtajalle aina tullessaan 

poliisilaitoksen alueelle. Samalla varmistetaan, että hätäkeskus on tietoinen partioi-
den sijainnista. 
 

- A-kiireellisyysluokan tehtävä on hoidettava välittömästi eikä se saa jäädä odotuksel-
le. Tällaiselle tehtävälle lähtee aina ajallisesti lähinnä oleva partio organisaatiosta 
riippumatta. 
 

- B-kiireellisyysluokan tehtävä on hoidettava viipymättä. Liikkuvan poliisin partio hoitaa 
tehtävän keskusteltuaan paikallispoliisin kenttäjohtajan kanssa, mikäli kihlakunnan 
partiota ei ole vapaana tai kohta vapautumassa. 
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- C-kiireellisyysluokan tehtäviin ei käytetä liikkuvan poliisin partiota. Mikäli ajalliset erot 
ovat merkittäviä, tulee tehtävän hoitamisesta kuitenkin keskustella kenttäjohtajan 
kanssa. 

 
Hätäkeskuspäivystäjien ja paikallispoliisin kenttäjohtajien toiminta vaikuttaa olennaisesti 
myös liikkuvan poliisin partioiden käyttöön hälytystehtävissä. Organisaatiotyöryhmä pitää 
tärkeänä, että toiminta on yhtenäistä koko valtakunnan alueella. 
 

2.1.6  Liikkuvan poliisin organisaation ja poliisin lääninjohtojen välinen suhde 

Eräissä aiemmissa liikkuvan poliisin toimintaa käsitelleissä selvityksissä on esitetty, että 
liikkuvan poliisin osastojen johtoa tulee lähentää poliisin lääninjohtoon. Esitysten tavoit-
teena on ollut paikallispoliisin ja liikkuvan poliisin yhteistyön parantaminen. Lähentämi-
sen keinoina on esitetty muun muassa tulosohjausjärjestelmän kehittämistä ja yhteisiä ti-
lajärjestelyitä. 
 
Poliisin lääninjohdot ja liikkuvan poliisin osastot ovat tehneet vuosittain toimintasopimuk-
set, joissa on määritelty tavoitteet yhteistyölle. Lisäksi osa poliisilaitoksista on sopinut yh-
teistoiminnasta liikkuvan poliisin yksiköiden kanssa. Poliisin hallinnosta annetun lain 
1.3.2007 voimaan tulleen muutoksen jälkeen paikallispoliisin ja valtakunnallisten yksiköi-
den yhteistoiminnasta päättää poliisin ylijohto. Ylijohdon 28.2.2007 päivätyn kirjeen mu-
kaan aikaisemmin tehdyt yhteistoimintasopimukset pidetään voimassa ja sopimuksia 
voidaan tarvittaessa päivittää. 
 
Jos liikkuvan poliisin osastot lakkautettaisiin kokonaan, olisi sopimusosapuoli liikkuvan 
poliisin puolella määriteltävä uudelleen. 
 
Hallitusohjelman11 mukaan lääninhallitukset siirtyvät valtiovarainministeriön hallinnonalal-
le. Nykymuotoisen lääninhallinnon tehtävät organisoidaan uudelleen. Sekä hallitusoh-
jelman että PORA-työryhmän väliraportin mukaan poliisipiirien määrää vähennetään ja 
poliisin hallintorakenteen uudistusta jatketaan siten, että se kohdistuu jatkossa myös po-
liisin lääninjohtoihin. Näin ollen poliisin lääninjohtojen tuleva asema on vielä avoin. 
 
Organisaatiotyöryhmä katsoo yhteistyön edistämisen kannalta parhaimmaksi ratkaisuksi 
liikkuvan poliisin toimipaikkojen sijoittamisen poliisilaitosten päätoimipaikkojen yhteyteen. 
Toimiminen yhteisissä tiloissa lääninhallitusten kanssa ei toisi vastaavia etuja. 
 

2.2  Liikennevalvonnan tehostaminen 

2.2.1  Eri valvontamuotojen erityisosaamisen ylläpitäminen 

Liikenneturvallisuustyössä ja liikenteen valvonnassa on osa-alueita, joiden hoitaminen 
edellyttää erityisosaamista ja -kalustoa. 
 
Poliisin ylijohdon vahvistamassa Poliisin liikenneturvallisuusstrategiassa 2007–201012 
määritellään liikkuvan poliisin vastuu seuraavasti: Liikkuva poliisi vastaa pääasiassa pää-
teiden liikennevalvonnasta ja valvonnasta, joka edellyttää erityiskalustoa ja -osaamista. 
Liikkuva poliisi vastaa sille erikseen velvoitetuista valvontakohteista (ajo- ja lepoajat, 
vaarallisten aineiden kuljetukset, raskaiden ajoneuvojen tienvarsitarkastukset). 
 

                                                 
11 Pääministeri Matti Vanhasen II hallituksen ohjelma, 19.4.2007. 
12 Poliisin liikenneturvallisuusstrategia 2007-2010, poliisin ylijohdon julkaisusarja 15/2006. 
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Raskaan liikenteen valvonta on keskeinen liikkuvan poliisin erityisosaamisalue. Raskaan 
liikenteen ennakoidaan lisääntyvän noin 40 prosenttia runsaan 20 vuoden kuluessa. 
Raskaan liikenteen valvontaa kehitettäessä on tämä kehitys ja myös itäliikenteen valvon-
tatarve otettava huomioon. Poliisin liikenneturvallisuusstrategian 2007–2010 mukaan 
liikkuvan poliisin liikennevalvontaan käyttämästä työajasta vähintään 20 prosenttia 
suunnataan raskaan liikenteen valvontaan vuoden 2009 loppuun mennessä. 
 
EU:n direktiivissä13 edellytetyt hyötyajoneuvojen tekniset tienvarsitarkastukset muodos-
tavat tärkeän ja kustannuksiinsa nähden tehokkaan keinon valvoa liikennöivien hyöty-
ajoneuvojen kuntoa. Kunkin jäsenvaltion on toteutettava riittävästi teknisiä tienvarsitar-
kastuksia. Näistä päävastuu on liikkuvalla poliisilla. Paikallispoliisin osuus valvonnasta 
on vähäinen. Poliisin lisäksi tarkastuksia tekevät tulli sekä vähäisessä määrin rajavartio-
laitos. Yhteistyötä katsastustoimipaikkojen kanssa tulee lisätä. 
 
Raskaan liikenteen valvonta on ammattitaitovaatimuksiltaan ja työolosuhteiltaan varsin 
erilaista verrattuna muuhun liikennevalvontaan, ja se edellyttää erityiskoulutusta. Liikku-
van poliisin yksiköissä on päätoimisia raskaan liikenteen valvontaryhmiä, mutta niiden li-
säksi myös muut ryhmät valvovat raskasta liikennettä. 
 
Matkailukohteita markkinoidaan puhtaalla, rauhallisella ja turvallisella luonnolla. Luonnon 
säilyttämiseksi myös tulevaisuudessa tällaisena tulee huolehtia luonnonsuojelusta ja 
maastoliikenteen valvonnasta riittävillä resursseilla. Vapaa-ajan käyttöön hankittavien, 
maastossa ja jäällä käytettävien moottorikelkkojen, maastoautojen, moottoripyörien ja 
mönkijöiden määrät lisääntyvät voimakkaasti. Liikkuvan poliisin suorittama maastoliiken-
teen valvonta on ollut tähän saakka käytännössä moottorikelkkailun valvontaa ajoittuen 
talviaikaan ja painottuen Itä- ja Pohjois-Suomeen. Mönkijämäärän kasvu edellyttää val-
vonnan lisäämistä myös kesäaikana ja Etelä-Suomessa. Kun maastoliikenteen valvon-
nan osuus on ollut noin yksi prosentti liikkuvan poliisin koko liikennevalvonnan työajasta, 
ei sen huomattavakaan lisääminen heikennä oleellisesti muun liikennevalvonnan tehok-
kuutta. 
 
Liikkuva poliisi valvoo vesiliikennettä sisävesillä rajavartiolaitoksen ja eräiden paikallispo-
liisin yksiköiden valvoessa merialueilla. Liikkuvan poliisin nykyinen toimintatapa on kat-
tanut melko hyvin sisävesien laiva- ja veneväylillä tapahtuvan vesiliikenteen valvonnan. 
Nykyisen kaluston ominaisuudet rajoittavat valvonnan laajentamista muualle vesistöön. 
Valvonnan tarve on kuitenkin kasvanut lisääntyneen vapaa-ajan, vesillä liikkumisen sekä 
turvallisuuspalvelujen odotusten myötä entistä enemmän myös yleisten väylien ulkopuo-
lella sekä sellaisissa pienemmissä vesistöissä, joissa on merkittyjä venereittejä ja vene-
satamia. Toimintatavan muuttaminen toteutuisi siirrettävällä, nykyistä kevyemmällä ka-
lustolla. Vesiliikenteen valvonnan vähentäminen tai lopettaminen näkyisi muutaman 
vuoden viiveellä vesiliikenneonnettomuuksien lisääntymisenä. Liikkuvan poliisin vesilii-
kennevalvonnan kehittämisestä on laadittu työryhmämuistio tammikuussa 2007.14 
 
Maasto- ja vesiliikenteen valvonta tulee organisaatiotyöryhmän näkemyksen mukaan 
säilyttää osana liikkuvan poliisin erityisosaamista. Näitä valvontamuotoja on pystyttävä 
jatkossakin toteuttamaan ainakin painopistealueilla, vaikka toimipaikkojen määrä vä-
henisi. Valvontamuotojen ylläpitäminen tukee samalla liikkuvan poliisin osallistumista 
harvaan asuttujen alueiden poliisipalvelujen järjestämiseen ja lisää poliisin näkyvyyttä 
näillä alueilla. 
 

                                                 
13 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi Euroopan yhteisössä liikennöivien hyötyajoneuvojen teknisistä 

tienvarsitarkastuksista, 6.6.2000, 2000/30/EY. 
14 Vesiliikenteen valvonnan kehittäminen, liikkuvan poliisin työryhmämuistio, 15.1.2007. 
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2.2.2  Automaattinen liikennevalvonta 

Liikennevalvonnan merkittävät lisäämismahdollisuudet kytkeytyvät paljolti automaattisen 
valvonnan kehittämiseen. Automaattivalvonnalla voidaan lisätä liikennevalvontaa ja 
-turvallisuutta, saada aikaan prosessikustannussäästöjä ja jonkin verran perinteisen no-
peusvalvonnan tarpeen vähenemistä. Suotuisan liikenneturvallisuuskehityksen jatkumi-
nen edellyttää myös perinteisen liikennevalvonnan määrän lisäämistä. Automaattista 
valvontaa laajentamalla voidaan vapauttaa valvontahenkilöstöä rutiininomaisista tehtä-
vistä erityisammattitaitoa vaativaan valvontaan. 
 
Automaattisen liikennevalvonnan tehostamiseksi on paikallispoliisin alaisuuteen perus-
tettu seitsemän alueellista liikenneturvallisuuskeskusta vastaamaan tehtävien keskitetys-
tä hoitamisesta. Organisaatiotyöryhmän näkemyksen mukaan liikenneturvallisuuskes-
kukset tulee siirtää liikkuvan poliisin organisaatioon. Automaattisen liikennevalvonnan 
pääpaino on päätieverkolla, joka on määritelty liikkuvan poliisin vastuualueeksi. Liikku-
van poliisin kehittäminen poliisin liikenneturvallisuustyön vastuuyksiköksi ja erityisosaa-
jaksi edellyttää muutoksen toteuttamista. Siirrolla turvataan liikennevalvonnan kokonais-
valtainen valtakunnallinen keskitetty koordinointi ja automaattivalvonnan tulosten analy-
sointi. Perinteisen valvonnan ja automaattivalvonnan yhteensovittaminen paranee. 
 
Liikenneturvallisuuskeskusten siirron mukana tulee siirtää myös niiden toiminnan edellyt-
tämä henkilöstö paikallispoliisilta liikkuvalle poliisille. Samalla tulee harkita liikenneturval-
lisuuskeskusten lukumäärän supistamista jopa yhteen tai kahteen ja arvioida niiden tar-
koituksenmukaisia sijaintivaihtoehtoja. 
 
Liikenneturvallisuuskeskusten tehtäviin tulisi kuulua myös ulkomailta tulevat tiedoksian-
not ja ulkomaille tiedoksi annettavaksi lähetettävät liikennerikkomuksiin liittyvät asiat. 
 

2.2.3  Analyysitoiminnan kehittäminen 

Toiminnan ohjauksen tietopohjaa ja tietojen analysointia on kehitettävä ja syvennettävä 
niin, että henkilöstövoimavaroja pystytään kohdentamaan nykyistä paremmin kysyntää 
vastaavasti. Poliisin työpanos pitää pystyä kohdentamaan ajallisesti ja alueellisesti oikei-
siin kohteisiin liikenneturvallisuuden lisäämiseksi. 
 
Liikenteen valvontaan liittyvä tutkimus- ja kehittämistyö on vähentynyt voimakkaasti vii-
meisten kymmenen vuoden aikana. Poliisilla ei ole koko maan kattavaa liikennevalvon-
nan suunnittelun ja seurannan tietojärjestelmää. Uusimman teknologian hyödyntäminen 
liikenteen valvonnassa on ollut vähäistä etenkin tiedonsiirron ja -käsittelyn osalta. Liikku-
valla poliisilla tulee olla vastuu liikennevalvonnan suunnittelun ja seurannan tietojärjes-
telmien kehittämisestä. 
 
Analyysitoimintaa ei pidä hoitaa päällekkäin eri viranomaisten tai sidosryhmien kesken. 
Vaikuttavan liikenneturvallisuustyön yhtenä takeena on liikenneturvallisuustoimijoiden 
saumaton jokapäiväinen yhteistyö. Poliisin liikenneturvallisuuskeskukset tulisi yhdistää 
Tiehallinnon jo olemassa oleviin liikennekeskuksiin. Uusimuotoiset yhteistoimintakeskuk-
set voisivat hoitaa alkuvaiheessa ainakin automaattivalvonnan, liikenneturvallisuusana-
lysoinnin ja liikennetiedottamisen. Liikkuvan poliisin edustajat toisivat liikennekeskuksis-
sa esiin poliisin tarpeet ja toimisivat käytännön linkkinä poliisin kenttätoimintaan. 
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2.3  Erikoisyksiköt ja -toiminnot 

2.3.1  Lentoaseman yksikkö 

Liikkuvan poliisin perustehtävään kuuluu liikenteen valvonta myös Helsinki-Vantaan len-
toasemalla. Tämä on Suomen vilkkain kansainvälinen lentoasema, jonka kautta kulkee 
yli 11 miljoonaa matkustajaa vuosittain. Lentoasemaa laajennetaan parhaillaan kasva-
van Aasian lentoliikenteen vuoksi, mikä lisää matkustajamääriä ja maaliikennettä enti-
sestään. Lentoasemalla työskentelee noin 12 000 kulkuluvallista työntekijää. Poliisin teh-
tävien hoitaminen Helsinki-Vantaan lentoasemalla edellyttää erillisen, riittävästi resursoi-
dun ja hyvin järjestetyn poliisin yksikön säilymistä lentoasemalla. 
 
Organisaatiotyöryhmä pitää toiminnallisesti tarkoituksenmukaisimpana järjestää yksikön 
toiminta edelleen osana liikkuvan poliisin toimintaa. Lentoaseman ympärivuorokautinen 
poliisitoiminta voidaan näin parhaiten turvata. 
 
Yksikön kuuluminen paikallispoliisin organisaatioon saattaisi vaarantaa lentoasemalla 
edellytettävän turvallisuustason ylläpitämisen. Paikallispoliisin kannalta ei ole tarkoituk-
senmukaista sitoa niukkoja voimavaroja kiinteästi yksittäiseen toimipaikkaan. Paikallis-
poliisi joutuu vastaamaan ympärivuorokautisesti oman alueensa hälytyspalveluista ja 
kohdentamaan resurssejaan kulloisenkin tilanteen edellyttämällä tavalla. Näin ollen Hel-
sinki-Vantaan lentoaseman poliisipalvelujen riittävää tasoa ei välttämättä voitaisi taata 
kaikissa tilanteissa, mikäli se olisi osa paikallispoliisin organisaatiota. 
 
On vaikea perustella, mitä parannuksia paikallispoliisin perustehtävien suorittamiseen 
tarkoitettu aluevastuuperiaate toisi lentoaseman poliisitoimen hoitamiseen. Koko maan 
alueella toimiva liikkuva poliisi on valtakunnallisena yksikkönä soveltuvin huolehtimaan 
lentoaseman poliisitoiminnasta. Yksikön toiminta eroaa olennaisesti paikallispoliisin toi-
minnasta. Organisaatiotyöryhmän näkemyksen mukaan poliisin toiminta lentoasemalla ei 
vastaa paikallispoliisin aluevastuuperiaatteen mukaista toimintaa, joten myöskään lento-
aseman yksikön organisatorista sijoitusta ei tule ratkaista tällä perusteella. 
 
Suomen merkittävin kansainvälinen lentoasema on toimintaympäristönä erityisen vaati-
va. Tässä ympäristössä liikkuva poliisi on toiminut jo vuosikymmenien ajan menestyksel-
lisesti. Lentoaseman yksikön toimintaa on määrätietoisesti kehitetty liikkuvan poliisin 
johdon linjausten mukaisesti viime vuosina osana liikkuvaa poliisia, mikä näkyy muun 
muassa aikaisempaa kiinteämpänä yhteistyönä muiden valtakunnallisten yksiköiden, 
paikallispoliisin, rajavartiolaitoksen ja tullin kanssa. Lentoaseman yksikkö tekee jatkuvaa 
yhteistyötä myös Ilmailuhallinnon ja Finavian kanssa turvallisuussektorilla. Lentoasemal-
la toimivien viranomaisten jatkuva ja saumaton yhteistyö on keskeinen edellytys lento-
aseman toimintojen sujuvuuden ja turvallisuuden varmistamiseksi. 
 
Osana liikkuvaa poliisia lentoaseman yksikkö tekee läheistä yhteistyötä kansainvälisten 
kokousten ja valtiovierailujen yhteydessä varsinkin Helsingin yksikön kanssa saattue- ja 
turvallisuusjärjestelyissä. Tällöin yksikön vahvuutta voidaan nostaa tarvittaessa nopeasti 
liikkuvan poliisin muista yksiköistä komennettavilla poliisimiehillä. Tuoreina esimerkkeinä 
ovat 26.12.2004 tapahtuneen Aasian luonnonkatastrofin jälkeen toteutettu suomalaisten 
matkailijoiden mittava evakuointi sekä vuoden 2005 yleisurheilun maailmanmestaruus-
kilpailujen ja vuoden 2006 EU-puheenjohtajuuskauden aikainen yhteistyö liikkuvan polii-
sin yksiköiden välillä. Helsinki-Vantaan lentoaseman poliisitoiminnallinen merkitys koros-
tuu kansainvälisten tapahtumien aikana. Yhteistyö tällaisissa tilanteissa on ollut toimivaa 
myös muiden poliisin yksiköiden, kuten Helsingin kihlakunnan poliisilaitoksen ja keskus-
rikospoliisin kanssa. 
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2.3.2  Turvallisuusyksikkö 

Tasavallan presidentin kanslia huolehtii tasavallan presidentin henkilökohtaisesta ja hä-
nen käytössään olevien tilojen turvallisuudesta. Kanslia huolehtii myös entisten tasaval-
lan presidenttien tarvitsemista palveluista. Tasavallan presidentin turvallisuuden koko-
naisjärjestelyistä vastaa ensimmäinen adjutantti, joka valvoo tasavallan presidentin tur-
vallisuusvartioston toimintaa.  
 
Turvallisuusyksikkö sopii hyvin osaksi liikkuvaa poliisia, koska liikkuva poliisi on valta-
kunnallinen poliisiyksikkö. Riittävän suuri organisaatio antaa mahdollisuuden joustavuu-
teen toiminnallisten tarpeiden muuttuessa, kuten entisten tasavallan presidenttien mää-
rän muuttuessa. Toiminnallisten lisätarpeiden täyttäminen ei myöskään häiritse poliisin 
perustehtävien suorittamista. 
 
Liikkuvan poliisin julkisuuskuvaan ei ole liitetty haitallisia sidonnaisuuksia tai rasitteita. 
Turvallisuusyksikön tulee olla täysin riippumaton ja sen tulee kuulua sellaiseen poliisin 
organisaatioon, johon ei ole liitettävissä kielteisiä spekulaatioita. On epätodennäköistä, 
että liikkuvan poliisin johto joutuisi osallistumaan sellaiseen päätöksentekoon, jota voitai-
siin pitää poliittisena tai muuten poliisin ydintehtäviin kuulumattomana. Tämä vahvistaa 
turvallisuusyksikön puolueettomuutta. 
 
Tasavallan presidentin kansliaan integroidulla turvallisuusyksiköllä tulee olla mahdolli-
suus toimia itsenäisesti presidenttien ja kanslian ohjauksessa. Yksikön tulee pystyä kes-
kittymään vain päätehtäväänsä. 
 
Turvallisuusyksikön pienuus ja itsenäisyys antavat mahdollisuuden tehtävissä saatujen 
tietojen pysymisen pienen joukon tiedossa, mikä osaltaan varmistaa valtion päämiehen 
ja hänen lähipiirinsä yksityisyyden suojaa. 
 

2.3.3  Koulutustehtävät 

Liikkuva poliisi vastaa perustehtäviinsä kuuluvasta poliisin valtakunnallisesta ajokoulu-
tuksesta seuraavasti: 

 
- Pieksämäellä Naarajärven lentokentän maastossa sijaitsevassa poliisin ajokoulutus-

keskuksessa toteutetaan autonkuljettajien täydennyskoulutusta. 
- Lopen Räyskälässä puolustusvoimilta vuokratulla alueella toteutetaan moottoripyö-

räpoliisien perus- ja täydennyskoulutusta. 
- Keuruulla toteutetaan moottorikelkkapoliisien perus- ja täydennyskoulutusta. 
- Tampereella toteutetaan venepoliisien peruskoulutusta. 

 
Liikkuva poliisi tarjoaa ajokoulutusta myös muulle valtionhallinnon henkilöstölle. Koulu-
tuksen saaneilla on hyvät valmiudet toimia erilaisissa kuljettajatehtävissä poliisissa ja 
muussa valtionhallinnossa. 
 
Poliisi tarvitsee ajokoulutusta tulevaisuudessakin. On arvioitu, että koulutuksen todelli-
nen tarve on jopa kaksinkertainen nykyiseen koulutusmäärään verrattuna. Myös raskaa-
seen liikenteeseen liittyvää koulutusta on lisättävä. Ajokoulutus on tarpeen järjestää po-
liisin omana koulutuksena siihen sisältyvän toimintataktiikoiden ja poliisin erityiskysymys-
ten kouluttamisen vuoksi. Tehtävä sopii hyvin liikenteeseen keskittyvälle valtakunnallisel-
le yksikölle. Liikkuvalla poliisilla on myös kokenut ja motivoitunut kouluttajahenkilöstö. 
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Kaikki ajokoulutusmuodot tulee liikkuvassa poliisissa organisoida yhdeksi kokonaisuu-
deksi, joka vastaa keskitetysti toiminnasta ja yhteyksistä asiakasorganisaatioihin. Näin 
koulutusta voidaan painottaa ja resursseja käyttää kulloistenkin tarpeiden mukaan ny-
kyistä tehokkaammin. Kouluttajakoulutus sekä kalusto ja sen kilpailutus yhdenmukaistu-
vat ja helpottuvat. Liikkuva poliisi voi tuottaa liikenteeseen liittyvää koulutusmateriaalia 
koko poliisihallinnon käyttöön. Koulutusyksikkö vastaisi myös liikkuvan poliisin muun 
koulutuksen organisoinnista. 
 

2.3.4  Kansainväliset asiat 

Liikkuva poliisi osallistuu usealla eri foorumilla kansainväliseen liikennepoliisien yhteis-
työhön ja tiedonvaihtoon. Keskeisiä yhteistyön foorumeja ovat Pohjoismainen liikenne-
poliisien yhteistyöverkosto SANT (Sammarbetsorgan Angående Nordiska Trafikfrågor) ja 
Euroopan liikennepoliisien järjestö TISPOL. Lähialueyhteistyötä on toteutettu Venäjän ja 
Baltian maiden kanssa. 
 
TISPOLiin kuuluu 25 jäsenmaata. Suomen edustajat ovat liikkuvasta poliisista, mutta 
toimivat yhteistyössä poliisin ylijohdon kanssa. Toiminnallaan TISPOL on saavuttanut 
arvovaltaa Euroopan komission silmissä liikennevalvonnan ammattilaisten verkostona. 
TISPOL järjestää muun ohessa kansainvälisiä liikennevalvontaiskuja, joihin myös Suo-
men poliisi osallistuu. 
 
Liikkuvan poliisin edustajat ovat osallistuneet TISPOLin neuvoston ja hallituksen työs-
kentelyn lisäksi järjestön operatiivisen alatyöryhmän työskentelyyn sekä TISPOLin vas-
tuulla olevien Euroopan unionin rahoittamien projektien läpiviemiseen. Tällaisia projekte-
ja ovat tällä hetkellä DRUID (Driving under the influence of Drugs, Alcohol, and Medi-
cines) ja sen alaprojekti ESTHER, jossa testataan huumausaineen käytön paljastavien 
pikatesterien soveltuvuutta poliisin kenttätyöhön. PEPPER-projektissa (Police Enforce-
ment Policy and Programme on European Roads) ja sen alaprojektissa CLEOPATRAs-
sa kootaan liikennevalvonnan parhaita käytäntöjä. TISPOL on jatkokehittänyt Hollannin 
poliisin TDS-järjestelmää (Transport Documentation System). Projektissa on luotu www-
pohjainen salattu tietojärjestelmä, jonne voidaan syöttää kaikki projektissa mukana ole-
vien jäsenmaiden kansalliset liikennevalvonnan tarkastuksen kohteena olevat dokumen-
tit. 
 
SANT-yhteistyön keskeinen elementti on vaihtaa tietoa ja kokemuksia Pohjoismaiden lii-
kennepoliisien kesken liikenneturvallisuuskehityksestä, poliisin resursseista, muuttu-
neesta lainsäädännöstä, liikennevalvontastrategioista sekä liikennevalvonnan tekniikasta 
ja -taktiikasta. Myös uusien teknisten apuvälineiden testaamisessa ja hankinnoissa teh-
dään Pohjoismaista yhteistyötä. SANT järjestää vuosittain yhteispohjoismaisen liikenne-
valvontaiskun. Yhteistyöhön kuuluu myös raskaan liikenteen asiantuntijoiden verkosto. 
 
Euroopan komission liikennevalvontasuosituksessa komissio sitoutuu antamaan liiken-
nevalvontaa koskevan direktiiviehdotuksen, mikäli suosituksessa mainitut tavoitteet eivät 
näytä olevan toteutumassa. 
 
Liikkuva poliisi on mukana yhtenä partnerina Turun kauppakorkeakoulun johtamassa ja 
Euroopan komission taustarahoittamassa DaGoB-projektissa (Safe and Reliable Trans-
port Chains of Dangerous Goods in the Baltic Sea Region). Projekti keskittyy Itämeren 
alueen vaarallisten aineiden kuljetuksiin tavoitteenaan varmistaa toimitusketjujen tehok-
kuus, kilpailukyky ja turvallisuus. Projektissa pyritään löytämään ns. valvonnan parhaat 
käytännöt vaarallisten aineiden tiekuljetusten turvallisuuden varmistamiseksi sekä muo-
dostamaan kyseiset käytännöt osaksi valvojien rutiinia. 
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3  TOIMIPAIKKOJEN MÄÄRÄ, SIJAINTI JA MITOITUS 

3.1  Sijoitusperusteet 

Organisaatiotyöryhmä on tarkastellut organisaation kehittämistä toimeksiantonsa mukai-
sesti myös toimipaikkojen määrän ja sijainnin näkökulmasta. 
 
Liikkuvan poliisin sisäisen tarkastuksen tarkastuskertomuksessa Liikkuvan poliisin pai-
kallisyksiköiden ja erillisten valvontaryhmien voimavarojen käytön tehokkuus15 vertailtiin 
nykyisten yksiköiden toimintaa toimipaikkakohtaisesti. Selvityksessä todettiin muun mu-
assa, että yksiköiden tuloksellisuus voi olla erilainen toimintaympäristöltään samankal-
taisillakin alueilla. Ainoa selkeästi esiin noussut tuloksellisuuteen vaikuttava tekijä oli yk-
sikön koko. Henkilö- tai kalustomäärällä mitaten tehokkaimmat toimipaikat olivat kool-
taan 9 suurimman toimipaikan joukossa ja alhaisempaan tuloksellisuuteen yltäneet toi-
mipaikat 10 pienimmän toimipaikan joukossa. Tämän perusteella voidaan arvioida, että 
isommilla toimipaikoilla on paremmat edellytykset tehokkaaseen toimintaan. 
 
Organisaatiotyöryhmän käsityksen mukaan toimipaikkojen sijoitusperusteena ei tule 
käyttää nykyisten yksiköiden ja valvontaryhmien suoritteiden määriä tai muita nykyistä 
toimintaa kuvaavia kriteerejä. Sijoitusperusteiden tulee pohjautua objektiivisiin, liikkuvan 
poliisin ulkopuolisiin tekijöihin. Organisaatiotyöryhmä on valinnut seuraavassa esitettävät 
kriteerit liikkuvan poliisin toimipaikkojen sijainnin määrittelemiseksi. 
 
Tavoitteena on liikkuvan poliisin toiminnan kokonaisuuden hallinta niin, että käytettävissä 
olevat henkilö- ja kalustoresurssit jaetaan tarkoituksenmukaisesti koko maan alueelle. 
Resurssit tulee jakaa ennalta määritellyn, koko maahan soveltuvan ja yhtenäisen mitoi-
tusmallin perusteella. Toiminnan pääpaino on pääteiden liikenteen valvonnassa, lisäksi 
otetaan huomioon yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämisen edellytysten tur-
vaaminen. Siten liikkuvan poliisin toimipaikkojen sijoitusten valinnassa tulee ensisijaisesti 
ottaa huomioon liikennevalvonnan tarpeet ja toissijaisesti liikkuvan poliisin muiden tehtä-
vien asettamat tarpeet. 
 
Riittävän suuret yksiköt mahdollistavat nykyistä taloudellisemman, tehokkaamman ja 
monipuolisemman toiminnan. Koska liikkuvan poliisin rahoituskehykseen ei ole odotetta-
vissa olennaisia muutoksia, yksikkökoon suurentaminen edellyttää nykyisen toimipaikka-
verkoston harventamista. 
 
Liikkuvan poliisin toimipaikkaverkoston arvioinnin lähtökohtana tulee olla toimipaikan 
etäisyys ympäröivistä muista toimipaikoista ja sijainti suhteessa valvottaviin pääteihin. 
Toimipaikat tulee sijoittaa niin, että liikkuvan poliisin suorittama valvonta kattaa pää-
tieverkon riittäväksi katsottavalla tavalla. 
 
Kullakin yksiköllä tulee olla selvästi määritelty oma valvonta-alueensa. Valvonta-alueet 
eivät saa kuitenkaan rajoittaa tarkoituksenmukaista käytännön valvontatyötä eivätkä yk-
siköiden välistä yhteistoimintaa. 
 
Suuret liikennesuoritemäärät edellyttävät tiheämpää toimipaikkaverkostoa kuin vähäisen 
liikennesuoritteen alueet. Painopisteinä ovat siten Etelä- ja Länsi-Suomi. 
 

                                                 
15 Liikkuvan poliisin paikallisyksiköiden ja erillisten valvontaryhmien voimavarojen käytön tehokkuus, liikkuvan 

poliisin sisäisen tarkastuksen tarkastuskertomus, 21.4.2006. 



Liikkuva poliisi   16
   
   
   
 

 

 

Organisaatiotyöryhmä katsoo, että toiminnallisesti on tarkoituksenmukaista sijoittaa toi-
mipaikat pääsääntöisesti paikallispoliisin tulevien toimialueiden päätoimipaikkojen yhtey-
teen. Tämä varmistaa yhteistoiminnan järkevän toteuttamisen ja vähentää toimipaikka-
kustannuksia. Poikkeuksen saattavat muodostaa harvaan asuttujen alueiden poliisipal-
velujen turvaamisen tarve tai pääteiden sijainti. Kaikilla paikallispoliisin toimialueilla ei 
kuitenkaan tule olemaan erillistä liikkuvan poliisin toimipaikkaa, vaan liikkuvan poliisin 
toimipaikan vastuualue voi kattaa myös useamman paikallispoliisin toimialueen. 
 

3.2  Työryhmän ehdotukset toimipaikkaverkoston ja johtamisrakenteen kehittämiseksi 

3.2.1  Vaihtoehto I 

Organisaatiotyöryhmä esittää ensimmäisenä vaihtoehtona, että 
 
- Itä-Suomen ja Pohjois-Suomen osastot yhdistetään ja osaston johdon toimipaikka si-

joitetaan Ouluun 
 
- osastojen vastuuta strategisesta johtamisesta lisätään 
 
- paikallisyksiköiden johtamista keskitetään siten, että useampi nykyinen paikallisyk-

sikkö toimii yhteisen johdon alaisuudessa eli yksikkö toimii usealla toimipaikalla 
 
- paikallisyksiköiden johdon vastuuta alaistensa toimipaikkojen operatiivisesta johtami-

sesta lisätään sekä toimipaikkojen välistä yhteistoimintaa tehostetaan 
 
- Lohjan valvontaryhmä sulautetaan Helsingin yksikköön 
 
- Hämeenlinnan yksikkö muutetaan Lahden yksikön alaiseksi toimipaikaksi 
 
- Imatran yksikkö muutetaan Kouvolan yksikön alaiseksi toimipaikaksi 
 
- Porin yksikkö muutetaan Turun yksikön alaiseksi toimipaikaksi 
 
- Kokkolan ja Vaasan yksiköt muutetaan Seinäjoen yksikön alaisiksi toimipaikoiksi 
 
- Mikkelin ja Joensuun yksiköt sekä Savonlinnan valvontaryhmä muutetaan Kuopion 

yksikön alaisiksi toimipaikoiksi 
 
- Pieksämäen valvontaryhmä sulautetaan Kuopion yksikköön ja Mikkelin toimipaik-

kaan 
 
- Nurmeksen valvontaryhmä sulautetaan Kajaanin yksikköön ja Joensuun toimipaik-

kaan. 
 
- Iisalmen valvontaryhmä sulautetaan Kuopion ja Kajaanin yksikköihin 
 
- Kemin yksikkö ja Haapajärven valvontaryhmä muutetaan Oulun yksikön alaisiksi toi-

mipaikoiksi 
 
- Sodankylän valvontaryhmä muutetaan Rovaniemen yksikön alaiseksi toimipaikaksi 
 
- Kuusamon valvontaryhmä muutetaan Kajaanin yksikön alaiseksi toimipaikaksi 
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- yksiköiden ja niiden toimipaikkojen valvontavastuualueet tarkistetaan paikallispoliisin 
tulevia toimialuerajoja vastaaviksi siten, että kunkin liikkuvan poliisin toimipaikan val-
vontavastuualue vastaa yhden tai useamman poliisilaitoksen aluetta 

 
- hallintotehtäviä keskitetään erikseen tehtävän suunnitelman mukaisesti. 
 
Vaihtoehdon I mukainen liikkuvan poliisin alueorganisaatio on seuraava: 
 
- Etelä-Suomen osasto, johon kuuluvat 
 

 Helsingin yksikkö 
 Kouvolan yksikkö, jolla on toimipaikka myös Imatralla 
 Lahden yksikkö, jolla on toimipaikka myös Hämeenlinnassa 

 
- Länsi-Suomen osasto, johon kuuluvat 
 

 Turun yksikkö, jolla on toimipaikka myös Porissa 
 Jyväskylän yksikkö 
 Seinäjoen yksikkö, jolla on toimipaikat myös Kokkolassa ja Vaasassa 
 Tampereen yksikkö 

 
- Pohjois-Suomen osasto (nimi avoin), johon kuuluvat 
 

 Kuopion yksikkö, jolla on toimipaikat myös Mikkelissä, Savonlinnassa ja Joen-
suussa 

 Oulun yksikkö, jolla on toimipaikat myös Haapajärvellä ja Kemissä 
 Rovaniemen yksikkö, jolla on toimipaikka myös Sodankylässä 
 Kajaanin yksikkö, jolla on toimipaikka myös Kuusamossa 

 
3.2.2  Vaihtoehto II 

Organisaatiotyöryhmä esittää toisena vaihtoehtona, että vaihtoehdossa I esitettyjen toi-
menpiteiden lisäksi tai niistä poiketen 
 
- Imatran ja Kouvolan yksiköt yhdistetään ja sijoitetaan yksikkönä Lappeenrantaan 
 
- Lahden yksikkö muutetaan Lappeenrannan yksikön alaiseksi toimipaikaksi 
 
- Hämeenlinnan yksikkö sulautetaan Helsingin ja Tampereen yksikköihin sekä Lahden 

toimipaikkaan 
 
- Vaasan yksikkö sulautetaan Seinäjoen yksikköön ja Kokkolan toimipaikkaan 
 
- Kemin yksikkö sulautetaan Oulun ja Rovaniemen yksikköihin 
 
Vaihtoehdon II mukainen liikkuvan poliisin alueorganisaatio on seuraava: 
 
- Etelä-Suomen osasto, johon kuuluvat 
 

 Helsingin yksikkö 
 Lappeenrannan yksikkö, jolla on toimipaikka myös Lahdessa 
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- Länsi-Suomen osasto, johon kuuluvat 
 

 Turun yksikkö, jolla on toimipaikka myös Porissa 
 Jyväskylän yksikkö 
 Seinäjoen yksikkö, jolla on toimipaikka myös Kokkolassa 
 Tampereen yksikkö 

- Pohjois-Suomen osasto (nimi avoin), johon kuuluvat 
 

 Kuopion yksikkö, jolla on toimipaikat myös Mikkelissä. Savonlinnassa ja Joen-
suussa 

 Oulun yksikkö, jolla on toimipaikka myös Haapajärvellä 
 Rovaniemen yksikkö, jolla on toimipaikka myös Sodankylässä 
 Kajaanin yksikkö, jolla on toimipaikka myös Kuusamossa 

 
3.2.3  Vaihtoehto III 

Organisaatiotyöryhmä esittää kolmantena vaihtoehtona, että toteutetaan vaihtoehdoissa 
I ja II esitetyt toimenpiteet, kuitenkin niin, että 
 
- osastoista erillisenä organisaatiotasona luovutaan ja yksiköt toimivat suoraan liikku-

van poliisin johdon alaisuudessa 
 
- Seinäjoen yksikkö muutetaan Jyväskylän yksikön alaiseksi toimipaikaksi 
 
- Kokkolan yksikkö muutetaan Oulun yksikön alaiseksi toimipaikaksi. 
 
- Kajaanin yksikkö ja Kuusamon valvontaryhmä muutetaan Rovaniemen yksikön alai-

siksi toimipaikoiksi. 
 
Vaihtoehdon III mukainen liikkuvan poliisin alueorganisaatio on seuraava: 
 
- Helsingin yksikkö 
 
- Lappeenrannan yksikkö, jolla on toimipaikka myös Lahdessa 
 
- Turun yksikkö, jolla on toimipaikka myös Porissa 
 
- Jyväskylän yksikkö, jolla on toimipaikka myös Seinäjoella 
 
- Tampereen yksikkö 
 
- Kuopion yksikkö, jolla on toimipaikat myös Mikkelissä, Savonlinnassa ja Joensuussa 
 
- Oulun yksikkö, jolla on toimipaikat myös Haapajärvellä ja Kokkolassa 
 
- Rovaniemen yksikkö, jolla on toimipaikat myös Sodankylässä, Kajaanissa ja Kuusa-

mossa 
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3.3  Työryhmän ehdotusten perustelut 

3.3.1  Osastojen lukumäärä 

Liikkuvan poliisin osastot ovat nykyisellään erikokoisia. Etelä-Suomen osasto (5 yksik-
köä, 200 henkilötyövuotta) ja Länsi-Suomen osasto (7 yksikköä, 200 htv) ovat keske-
nään samaa suuruusluokkaa. Itä-Suomen osaston (3 yksikköä, 95 htv) ja Pohjois-
Suomen osaston (4 yksikköä, 90 htv) yhdistämisellä muodostuu vastaavan kokoinen 
osasto. Siten organisaatiotyöryhmä katsoo, että organisaatiovaihtoehdoissa I ja II Itä-
Suomen ja Pohjois-Suomen osastot on tarkoituksenmukaista yhdistää. 
 
Organisaatioteorioiden mukaan toimiva johtamisjänne eli välittömien alaisten määrä on 
noin kahdeksan. Jos toiminta organisoidaan organisaatiovaihtoehdon III mukaisesti kah-
deksaksi yksiköksi, ei erillisiä osastoja tarvita. 

3.3.2  Toimipaikkaverkoston supistaminen ja muutokset toimipaikkojen johtosuhteissa 

Organisaatiotyöryhmän näkemyksen mukaan toiminnan tehostamisvaatimukset eivät 
mahdollista toimipaikkaverkoston nykytilan säilyttämistä, vaan organisaatiovaihtoehdos-
sa I esitetyt toimipaikkaverkoston tarkistukset on tarpeen toteuttaa. Myös organisaa-
tiovaihtoehdossa II esitettyjä verkoston supistuksia pidetään tarkoituksenmukaisina. 
 
Organisaatiovaihtoehdossa I esitetään Lohjan, Pieksämäen, Iisalmen ja Nurmeksen val-
vontaryhmien sulauttamista emoyksikköönsä tai osittain muihin lähimpiin toimipaikkoihin. 
Organisaatiovaihtoehdoissa II ja III esitetään edellisten lisäksi myös Hämeenlinnan, 
Vaasan ja Kemin yksiköiden vastaavaa sulauttamista sekä Imatran ja Kouvolan yksiköi-
den yhdistämistä ja sijoittamista Lappeenrantaan. 
 
Paikallisyksiköiden johtaminen esitetään keskitettäväksi eri vaihtoehdoissa 8-11 päätoi-
mipaikkaan, joiden alaisuudessa on muita toimipaikkoja jäljempänä olevan taulukon mu-
kaisesti. 
 
Vaihtoehdoissa I ja II ei ole esitetty toimipaikkojen johtosuhteiden siirtoa osastorajojen 
yli. Vaihtoehdossa III, jossa ei enää osastoja ole, ei tätä näkökohtaa tarvinne ottaa huo-
mioon. Siksi vaihtoehdossa III esitetään Kokkolan toimipaikan siirtämistä Seinäjoen yksi-
kön alaisuudesta Oulun yksikön alaiseksi toimipaikaksi ja Seinäjoen yksikön muuttamista 
Jyväskylän yksikön alaiseksi toimipaikaksi. Näin voidaan vähentää yksi johtovastuullinen 
yksikkö ja yksiköistä muodostuu tasakokoisempia. 
 
Kajaanin yksikön ja Kuusamon valvontaryhmän toiminta painottuu valtatie 5:n suuntai-
sesti. Sen vuoksi Kuusamon valvontaryhmä esitetään vaihtoehdoissa I ja II siirrettäväksi 
Kajaanin yksikön toimipaikaksi. Vaihtoehdossa III sekä Kajaani että Kuusamo esitetään 
muutettavaksi Rovaniemen yksikön alaisiksi toimipaikoiksi, jolloin myös Rovaniemen yk-
sikkö muodostuu samankokoisemmaksi muiden yksiköiden kanssa. 
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YKSIKÖT JA NIIDEN TOIMIPAIKAT ERI ORGANISAATIOVAIHTOEHDOISSA 
 

Yksikön pää- Muu Yksikön pää- Muu Yksikön pää- Muu
toimipaikka toimipaikka toimipaikka toimipaikka toimipaikka toimipaikka

Helsinki Helsinki Helsinki

Kouvola Imatra Lappeenranta Lahti Lappeenranta Lahti

Lahti Hämeenlinna

Turku Pori Turku Pori Turku Pori

Jyväskylä Jyväskylä Jyväskylä Seinäjoki

Seinäjoki Kokkola Seinäjoki Kokkola
Vaasa

Tampere Tampere Tampere

Kuopio Mikkeli Kuopio Mikkeli Kuopio Mikkeli
Savonlinna Savonlinna Savonlinna
Joensuu Joensuu Joensuu

Oulu Haapajärvi Oulu Haapajärvi Oulu Haapajärvi
Kemi Kokkola

Rovaniemi Sodankylä Rovaniemi Sodankylä Rovaniemi Sodankylä
Kajaani

Kajaani Kuusamo Kajaani Kuusamo Kuusamo

Vaihtoehto I Vaihtoehto II Vaihtoehto III

 
 
 

3.3.3  Toimipaikkojen välimatkat 

Tehokas ja taloudellinen toimipaikkaverkosto edellyttää toimipaikkojen sijaintia käytän-
nön valvontasäteestä riippuvin välimatkoin. Valvontasäteellä tarkoitetaan tällöin etäisyyt-
tä, jonka puitteissa valvontaryhmä voi työvuoron aikana toimia tehokkaasti. Toimivana 
valvontasäteenä voidaan paikalliset olosuhteet huomioon ottaen pitää 50-100 km. Siten 
alle 100 km:n etäisyydet (jolloin valvontasäde on 50 km) toimipaikkojen välillä maanteit-
se ovat liian lyhyitä, eikä yli 200 km:n etäisyyksiä saisi esiintyä kuin äärialueilla, joilla ei 
muutoin ole edellytyksiä ylläpitää tiheämpää toimipaikkaverkostoa. 
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Nykytilanteessa on 10 toimipaikkaparia, joiden välimatka maanteitse on alle 100 km: 
 

Lohja - Helsinki 
Hämeenlinna - Lahti 
Hämeenlinna - Tampere 
Kouvola - Lahti 
Pieksämäki - Mikkeli 
Pieksämäki - Jyväskylä 
Pieksämäki - Kuopio 
Iisalmi - Kuopio 
Iisalmi - Kajaani 
Vaasa - Seinäjoki 

 
Organisaatiovaihtoehtojen II ja III mukainen toimipaikkojen järjestely poistaa kaikki nämä 
lyhyet etäisyydet toimipaikkojen väliltä. Silti pääsääntöisesti kaikilla jäljelle jäävillä toimi-
paikoilla on vähintään kolme muuta toimipaikkaa alle 200 km:n etäisyydellä. Poikkeuk-
sen muodostavat vain Joensuu, Kuusamo, Rovaniemi ja Sodankylä, joiden sijainti har-
vaan asutulla ja vähäliikenteisellä alueella ei mahdollista samaa toimipaikkatiheyttä kuin 
Etelä- ja Länsi-Suomessa. 
 

3.3.4  Toimipaikkojen sijainti suhteessa paikallispoliisin toimipaikkoihin 

Organisaatiovaihtoehdoissa II ja III ehdotetuilla liikkuvan poliisin toimipaikoilla on yhtä 
poikkeusta lukuun ottamatta myös PORA-työryhmän väliraportissa ehdotettu paikallispo-
liisin tulevan toimialueen päätoimipaikka. Kuitenkaan kaikilla paikallispoliisin toimialueilla 
ei tulisi olemaan erillistä liikkuvan poliisin toimipaikkaa, vaan liikkuvan poliisin toimipai-
kan vastuualue kattaisi useamman paikallispoliisin toimialueen. 
 
Poikkeuksena toimipaikasta, joka ei sijaitsisi samalla paikkakunnalla kuin paikallispoliisin 
päätoimipaikka, on Haapajärvi. Haapajärvellä olisi kuitenkin paikallispoliisin palvelutoi-
misto päätoimipaikan sijaitessa Ylivieskassa. Toimipaikan säilyttämistä Haapajärvellä 
puoltaa valtatie 4:n valvontatarve sekä Pohjois-Pohjanmaan ja Pohjois-Savon välisen 
alueen valvonta Iisalmen valvontaryhmän mahdollisen sulauttamisen jälkeen. Haapajärvi 
on noin 30 km:n etäisyydellä valtatiestä 4. Yhden valtakunnan tärkeimmän väylän varrel-
la ei Jyväskylän ja Oulun välillä (340 km) ole muuta liikkuvan poliisin toimipaikkaa. 
 

3.3.5  Muutosten kohteena olevien toimipaikkojen taustatietoja16 

Helsingin yksikköön kuuluvan Lohjan valvontaryhmän pääasiallinen toiminta-alue on 
koostunut seuraavista kunnista: Karkkila, Vihti, Nummi-Pusula, Sammatti, Lohja, Siuntio, 
Kirkkonummi, Inkoo, Karjaa, Pohja, Karjalohja, Tammisaari ja Hanko. Lisäksi ryhmä on 
toiminut Länsi-Suomen läänin alueella linjalla Perniö-Salo-Somero. Alueen tiestön määrä 
on melko vähäinen, mutta liikennesuoritteita on paljon suhteessa tiestön ja ajoneuvojen 
määrään. Tieliikenteessä loukkaantuneita sekä liikennerikoksia ja –rikkomuksia ja ratti-
juoppoja on kuitenkin ollut vähän suhteessa liikennesuoritteisiin. Valvontaryhmässä on 
lukumääräisesti varsin vähän poliisimiehiä. Valvontaryhmän oma vahvuus ei ole vastan-
nut valvontatarvetta, joten Helsingin yksikön muut valvontaryhmät ovat hoitaneet osan 
valvonnasta. Helsingin ja Lohjan lyhyt välimatka huomioon ottaen valvonnan hoitaminen 
kokonaan Helsingistä käsin on tarkoituksenmukaista. 
 

                                                 
16 Liikkuvan poliisin paikallisyksiköiden ja erillisten valvontaryhmien voimavarojen käytön tehokkuus, liikkuvan 

poliisin sisäisen tarkastuksen tarkastuskertomus, 21.4.2006. 
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Hämeenlinnan yksikön alueella liikennesuoritteita on paljon. Tieliikenteessä kuolleita 
on kuitenkin ollut vähän suhteessa liikennesuoritteisiin. Tavoitettujen rattijuoppojen mää-
rä suhteessa liikennesuoritteiden määrään on ollut alhainen. Hämeenlinnan ja lähimpien 
muiden toimipaikkojen välimatkat ovat lyhyitä. 
 
Imatran yksikön alueella tieliikenteessä loukkaantuneita sekä liikennerikoksia ja 
-rikkomuksia ja rattijuoppoja on ollut paljon suhteessa liikennesuoritteisiin. Yksikön kus-
tannukset liikennevalvonnan henkilötyövuotta kohti ovat olleet korkeat. 
 
Kouvolan yksikön alueen tiestön määrä on melko vähäinen. Liikennesuoritteita on pal-
jon suhteessa tiestön määrään, mutta vähän suhteessa ajoneuvojen määrään. Tieliiken-
teessä kuolleita ja loukkaantuneita sekä liikennerikoksia ja –rikkomuksia on ollut paljon 
suhteessa liikennesuoritteisiin. Myös Helsingin yksikkö on osallistunut valvontaan Vaali-
maalla Kouvolan yksikön alueella. Imatran ja Kouvolan yksiköiden yhdistämisen ja Lap-
peenrantaan sijoittamisen eräänä tavoitteena on rajaliikenteen valvonnan tehostaminen. 
 
Vaasan yksikön alueella ajoneuvojen määrä asukasta kohti on korkea, mutta liikenne-
suoritteiden määrä ajoneuvoa kohti on alhainen. Henkilövahinko-onnettomuuksia esiin-
tyy paljon suhteessa liikennesuoritteisiin. Tavoitettujen rattijuoppojen määrä suhteessa 
liikennesuoritteiden määrään on ollut alhainen. Yksikössä on lukumääräisesti melko vä-
hän poliisimiehiä. Yksikön kustannukset ovat olleet korkeat. 
 
Mikkelin yksikköön kuuluvan Pieksämäen valvontaryhmän pääasiallinen toiminta-alue 
koostuu seuraavista kunnista: Heinävesi, Joroinen, Juva, Kangasniemi, Pieksämäki ja 
Rantasalmi. Lisäksi ryhmä on osallistunut valvontaan myös Kuopion ja Jyväskylän yksi-
köiden alueilla. Alueen tiestön määrä on melko vähäinen. Myös rekisteröityjä ajoneuvoja 
ja liikennesuoritteita on vähän. Liikennesuoritteiden määrä ajoneuvoa kohti on kuitenkin 
korkea. Tieliikenteessä kuolleita ja loukkaantuneita on ollut vähän suhteessa liikenne-
suoritteisiin. Pieksämäen ja lähimpien muiden toimipaikkojen välimatkat ovat lyhyitä. 
Pieksämäen valvontaryhmän on arvioitu voivan tukea Pieksämäellä toimivan poliisin ajo-
koulutuskeskuksen toimintaa, mutta ajokoulutuskeskuksen toiminta tulee varmistaa riit-
tävillä omilla resursseilla. 
 
Joensuun yksikköön kuuluvan Nurmeksen valvontaryhmän pääasiallinen toiminta-alue 
koostuu seuraavista kunnista: Nurmes, Lieksa, Valtimo ja Juuka. Valvontaryhmä on 
osallistunut valvontaan myös Kuopion ja Kajaanin yksiköiden alueilla. Alueen tiestön 
määrä on melko vähäinen. Myös rekisteröityjä ajoneuvoja ja liikennesuoritteita on vähän. 
Ajoneuvojen määrä asukasta kohti on kuitenkin korkea. Tieliikenteessä kuolleita on ollut 
vähän suhteessa liikennesuoritteisiin. Tavoitettujen rattijuoppojen määrä suhteessa lii-
kennesuoritteiden määrään on ollut alhainen. Valvontaryhmässä on lukumääräisesti var-
sin vähän poliisimiehiä. Valvontaryhmän kustannukset ovat korkeat. Nurmeksen valvon-
taryhmän erityistoimintona on ollut vesiliikenteen valvonta Pielisellä, mutta se voidaan to-
teuttaa Joensuustakin käsin. 
 
Kuopion yksikköön kuuluvan Iisalmen valvontaryhmän pääasiallinen toiminta-alue 
koostuu seuraavista kunnista: Iisalmi, Kiuruvesi, Vieremä, Sonkajärvi, Varpaisjärvi, La-
pinlahti, Pielavesi ja Keitele eli alue muodostuu Ylä-Savon kihlakunnasta. Alueella rekis-
teröityjä ajoneuvoja ja liikennesuoritteita on melko vähän. Ajoneuvojen määrä asukasta 
kohti on kuitenkin korkea. Tieliikenteessä kuolleita on ollut paljon, mutta loukkaantuneita 
vähän suhteessa liikennesuoritteisiin. Liikennerikoksia ja –rikkomuksia sekä rattijuoppoja 
esiintyy paljon suhteessa liikennesuoritteisiin. Iisalmen ja lähimpien muiden toimipaikko-
jen välimatkat ovat lyhyitä. 
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Kemin yksikön alueella liikennesuoritteita on melko vähän. Yksikön toiminta painottuu 
valtateiden 4 ja 21 suuntaisesti. Henkilövahinko-onnettomuuksia on ollut vähän, mutta 
tieliikenteessä kuolleita paljon suhteessa liikennesuoritteisiin. Liikennerikoksia ja 
-rikkomuksia esiintyy vähän suhteessa liikennesuoritteisiin. Yksikössä on lukumääräises-
ti vähän poliisimiehiä. Rovaniemen yksikkö on osallistunutkin valvontaan Kemin yksikön 
alueella. Suoritekustannukset ovat korkeat. 
 

3.4  Mitoitusperusteet 

Liikkuvan poliisin yksiköiden mitoitus ei nykyisellään ole kovin onnistunut, koska liiken-
nevalvontaan käytettyjen henkilötyövuosien ero suhteessa liikennesuoritteisiin on eri yk-
siköiden välillä enimmillään yli kaksinkertainen. Samoin ero dokumentoitujen liikenneval-
vontasuoritteiden suhteessa liikennesuoritteisiin on yksiköiden välillä enimmillään noin 
kolminkertainen. Yksiköiden tuottavuutta kuvaa hyvin liikennevalvonnan henkilötyövuotta 
kohti aikaansaatujen suoritteiden määrä. Dokumentoitujen liikennevalvontasuoritteiden 
samoin kuin puhallutusten suhteellisten määrien ero yksiköiden välillä on enimmillään yli 
kaksinkertainen. Ero yksiköiden kuluissa suhteessa liikennevalvonnan henkilötyövuosiin 
on enimmillään puolitoistakertainen. Erot johtuvat yksiköiden kulurakenteen lisäksi lii-
kennevalvontaan käytetyn työajan erilaisesta osuudesta. Kulujen ero suhteessa doku-
mentoitujen liikennevalvontasuoritteiden määrään on enimmillään lähes kaksinkertainen. 
Näihin eroihin vaikuttavat yksiköiden kulurakenteen lisäksi erot tuottavuudessa. 
 
Organisaatiotyöryhmän näkemyksen mukaan yksikkökokoa tulee tarkistaa niin, että yk-
siköt kykenevät itsenäiseen ja tulokselliseen toimintaan liikennevalvonnassa. Riittävän 
suuret yksiköt antavat paremmat mahdollisuudet selviytyä muistakin kuin päivittäisistä 
perustehtävistä. Pienillä yksiköillä ei ole tosiasiallista mahdollisuutta painottaa tai kehit-
tää työtään, vaan resurssit menevät päivittäistehtäviin. Laajemmissa yksiköissä voidaan 
nykyistä paremmin turvata myös resurssien joustava käyttö muuttuvissa olosuhteissa, 
erityisosaamisen varmistaminen ja toiminnallisten painoalueiden läpivienti. Tämä edistää 
osaltaan tulosohjausjärjestelmän toimivuutta ja parantaa toiminnan tehokkuutta. Samalla 
liikkuva poliisi pystyy vastaamaan nykyistä aktiivisemmin sidosryhmien tarpeisiin ja osal-
listumaan yhteistoimintaan paikallispoliisin kanssa. 
 
Liikkuvan poliisin kokonaishenkilömäärä määräytyy vuosittaisen rahoituskehyksen pe-
rusteella. Rahoituskehys ohjaa siten toimintaa asettamalla tosiasialliset rajat henkilöstön 
määrälle. 
 
Organisaatiotyöryhmä esittää henkilöresurssit kohdennettavaksi eri toimipaikkoihin seu-
raavilla periaatteilla: 
 
Kokonaishenkilömäärästä vähennetään johdon esikunnan, lentoaseman ja turvallisuus-
yksikön, Helsingin yksikön päivystyksen (Lukko) sekä Helsingin kuljetustehtävien tar-
peet. Toimipaikkojen resursoinnissa voidaan ottaa huomioon myös mahdolliset muut eri-
tyisresursointia vaativat seikat ja paikalliset erityispiirteet. Erityisresurssit näihin tehtäviin 
kohdennetaan toimipaikoille suoraan käytettävän laskentamallin ohi. Jäljelle jäänyt hen-
kilöstö muodostaa toimipaikkojen varsinaiseen liikenneturvallisuustyöhön käytettävissä 
olevan henkilöstön. 
 
Liikkuvan poliisin nykyisin käyttämän resurssienjakomallin kaltainen laskentamalli voi 
toimia edelleen resurssienjaon lähtökohtana. Laskentayksikkönä jakomallissa tulee kui-
tenkin käyttää ryhmää eikä yksittäistä henkilöä, koska liikennevalvontaa toteutetaan 
ryhmätoimintana. Ryhmän tarkoituksenmukaisen koon määrittely on siten keskeistä toi-
mivan organisaatiomallin muodostamisessa. 
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Organisaatiotyöryhmän näkemyksen mukaan valvontaryhmän mitoituskokona tulee olla 
kuusi henkilöä (1+5). Ajallinen kattavuus voidaan varmistaa parhaiten nykyistä yksikköä 
vastaavan toimipaikan minimikoon ollessa kolme valvontaryhmää. Tällöin yksi ryhmistä 
voi olla tarvittaessa työvuorossa jokaisena viikonloppuna. Tällaisella henkilöstömäärällä 
pystytään valvonta-alueella saamaan ennalta estävyyttä ja kattavuutta sekä pystytään 
turvaamaan osaaminen, koulutus ja resurssien joustava käyttö. 
 
Liikkuva poliisi on käyttänyt seuraavia tekijöitä ja niiden painotuksia yksikköjen resurssi-
en mitoituksessa: 
 

liikennesuoritteet (autokilometrit)  40 % 
asukasluku   30 % 
rekisteröityjen ajoneuvojen määrä 20 % 
yleisten teiden määrä (km)  10 % 

 
Organisaatiotyöryhmän tekemän analyysin mukaan asukasluku ja rekisteröityjen ajoneu-
vojen määrä painottavat resursseja liiaksi eteläiseen Suomeen, jonne on myös rekiste-
röity paljon muuallakin maassa käytettäviä ajoneuvoja. Liikkuvan poliisin perustehtävien 
resurssitarvetta kuvaavat selkeämmin seuraavat tekijät, joille organisaatiotyöryhmä on 
valinnut koelaskelmien perusteella myös seuraavat painoarvot: 
 

liikennesuoritteet (autokilometrit)  75 % 
yleisten teiden määrä (km)  25 % 

 
3.5  Työryhmän ehdotus toimipaikkojen resurssien määräksi 

Seuraavassa taulukossa on esitetty toimipaikkakohtainen mitoitussuositus eri organisaa-
tiovaihtoehdoissa. Liikennevalvontaryhmiin (1+5 henkilöä) sijoitettavissa olevan henki-
löstön ja siten myös ryhmien kokonaislukumäärä riippuu liikkuvan poliisin kulloisestakin 
rahoituksen mahdollistamasta kokonaishenkilömäärästä. Taulukoissa on toimipaikkakoh-
tainen ryhmien lukumäärä valvontahenkilöstön kokonaismäärän vaihdellessa 480 ja 516 
henkilön välillä eli ryhmien kokonaismäärän ollessa 80-86 kahden ryhmän portain. 
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TOIMIPAIKAN VALVONTARYHMIEN LUKUMÄÄRÄ ERI VAIHTOEHDOISSA 
 

Toimipaikka 480 492 504 516 480 492 504 516

Helsinki 13 14 14 15 16 17 18 18
Hämeenlinna 3 3 4 4
Imatra 2 2 2 2
Kouvola 3 3 3 3
Lappeenranta 5 5 5 5
Lahti 3 3 3 3 4 4 4 5
Turku 6 6 6 6 6 6 6 7
Jyväskylä 5 5 5 6 4 4 5 5
Kokkola 1 1 1 1 3 3 3 3
Pori 3 4 4 4 4 4 4 4
Seinäjoki 4 4 4 4 5 5 5 5
Tampere 7 7 7 7 7 8 8 8
Vaasa 3 3 3 3
Mikkeli 3 3 3 3 3 3 3 3
Savonlinna 1 1 1 1 1 1 1 1
Joensuu 3 3 3 3 3 3 3 3
Kuopio 4 4 4 4 4 4 4 4
Oulu 4 4 4 4 5 5 5 5
Haapajärvi 2 2 2 2 2 2 2 2
Kuusamo 1 1 1 1 1 1 1 1
Kajaani 4 4 4 4 3 3 3 3
Kemi 2 2 2 2
Rovaniemi 2 2 3 3 3 3 3 3
Sodankylä 1 1 1 1 1 1 1 1

Yhteensä 80 82 84 86 80 82 84 86

Henkilöitä
Vaihtoehto I Vaihtoehdot II ja III
Henkilöitä

 
 
Esitetty mitoitus ei perustu tarkistettuihin valvontavastuualueisiin, vaan nykyiseen, pää-
asiassa maakuntapohjaiseen aluejakoon. Sulautettavien toimipaikkojen vastuualueet on 
jaettu tässä vaiheessa pelkistetysti seuraavasti: 
 
Lohja  → Helsinki 
Hämeenlinna  → Helsinki (⅓), Lahti (⅓), Tampere (⅓) 
Imatra  → Lappeenranta 
Kouvola  → Lappeenranta 
Vaasa  → Kokkola (½), Seinäjoki (½) 
Pieksämäki  → Mikkeli (⅔), Kuopio (⅓) 
Nurmes  → Kajaani (⅔), Joensuu (⅓) 
Iisalmi  → Kuopio (½), Kajaani (½) 
Kemi  → Oulu (½), Rovaniemi (½) 
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Toimipaikkojen ryhmien lukumäärä on määritelty näin muodostuvien alueiden liikenne-
suoritteiden (75 %) ja yleisten teiden määrän (25 %) mukaisessa suhteessa. Tavoitteeksi 
asetettu nykyisen paikallisyksikön päätoimipaikan kolmen valvontaryhmän minimikoko ei 
ole toteutettavissa organisaatiovaihtoehdossa I toimipaikkojen suuren lukumäärän vuok-
si. Vaihtoehdoissa II ja III tämä tavoite on toteutettu, jolloin vastaavasti eräiden suurem-
pien toimipaikkojen mitoitus jää pienemmäksi kuin vaihtoehdossa I. 
 
Tuloksista voidaan todeta, että pienempien toimipaikkojen kohdalla ei käytetyillä mitoi-
tustekijöillä ja niiden painotuksilla eikä käytettävissä olevalla kokonaishenkilömäärällä 
ole juurikaan vaikutusta toimipaikan ryhmien lukumäärään. Mitoitustapa ei siten ole kovin 
herkkä pienille taustatekijöiden muutoksille. 
 
Helsingin yksikkö on kaikissa organisaatiovaihtoehdoissa muita yksiköitä suurempi, re-
sursseiltaan noin kaksinkertainen. Vaihtoehdon III mukaiset muut seitsemän yksikköä 
ovat keskenään melko samankokoisia käsittäen 7-11 valvontaryhmää. 
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4  MUUTOSTEN VALMISTELU JA TOTEUTUS 

Toteutettavaksi valittavista ratkaisuista päätettäessä tulee ottaa henkilöstön näkemykset 
huomioon. Yhteydenpitoa eri henkilöstöryhmiin ja organisaation osiin tulee tiivistää val-
mistelutyön edetessä. Muutosten toteuttaminen eri vaiheissaan edellyttää liikkuvan polii-
sin johdolta selkeitä ratkaisuja ja avoimuutta. Epätietoisuus tulevista muutoksista vaatii 
henkilöstöltä henkisiä voimavaroja ja alentaa helposti työmotivaatiota. 
 
Henkilöstön aseman, työolosuhteiden ja muiden etujen turvaaminen voimassa olevien 
säännösten ja ohjeiden mukaisesti on erityisesti otettava huomioon muutosten valmiste-
lussa. Rakenteellisia muutoksia ja niistä aiheutuvia henkilöstöjärjestelyjä suunniteltaessa 
ja toteutettaessa on henkilöstön työmotivaatio ja -hyvinvointi turvattava. Henkilöstön tu-
lee olla edustettuna jatkosuunnittelussa. Järjestelyissä tulee noudattaa valtioneuvoston 
vahvistamia periaatteita henkilöstön aseman järjestämisestä organisaation muutostilan-
teissa. 
 
Työryhmän henkilöstöedustajat edellyttävät, ettei toimipaikkojen mahdollinen uudelleen 
sijoittelu aiheuta vakinaiselle henkilöstölle tarvetta muuttaa paikkakunnalta toiselle eivät-
kä työmatkat saa kasvaa kohtuuttoman pitkiksi. Henkilöstö voi valita uuden toimipisteen-
sä oman toimipaikan mahdollisessa muutostilanteessa. Ainakin siirtymävaiheen ajaksi 
tulee selvittää poliisimiesten mahdollisuus työvuoron aloittamiseen ja päättämiseen koti-
paikkakunnalla. Muutostenkin jälkeen tulee ammattitaitoinen ja työhönsä hyvin motivoi-
tunut henkilöstö säilyttää liikkuvan poliisin palveluksessa. Eläkkeelle siirtymiset otetaan 
huomioon mahdollisia muutoksia ajoitettaessa. 
 
Liikkuvan poliisin osastoilta, yksiköiltä ja henkilöstöjärjestöiltä tulee pyytää lausunto tästä 
loppuraportista. Raporttia tulee käsitellä myös yhteistoimintaeliminä toimivissa johtoryh-
missä. 
 
Muutosten toteuttamisen ajoittamisessa on otettava huomioon poliisin yleisen hallintora-
kenteen kehittämisen aikataulutus.  
 
Liikkuvan poliisin organisaatiouudistuksen valmisteluun liittyy myös tarve tarkastella hal-
linnollisia tehtäviä erillisen työryhmän toimesta. Työryhmän jäsenten nimeämispyyntö on 
esitetty 11.5.2007. 
 
Työryhmä esittää, että organisaation kehittämistä jatketaan projektiryhmän avulla. Pro-
jektiryhmän tulee edustaa kaikkia niitä tahoja, joihin mahdollinen muutos kohdistuu. Pro-
jektiryhmässä tulee siten olla johdon, osaston päälliköiden, yksiköiden päälliköiden ja 
henkilöstön edustus. Projektiryhmän työsuunnitelmassa otetaan huomioon mm. muutok-
senhallinta, henkilöstöjärjestelyt, henkilöstön hyvinvoinnin varmistaminen ja toiminnalli-
nen ohjaus. Projektiryhmän tehtävänä on valmistella liikkuvan poliisin uudistuksen toi-
meenpanosuunnitelmat ja varmistaa uudistusten eteneminen suunnitellusti. Työn tulisi 
alkaa viipymättä liikkuvan poliisin päällikön päätettyä, mitä PORA-työryhmälle esitetään 
liikkuvan poliisin kehittämisestä. 


