
 

 Sisäinen turvallisuus 
2007 

Järjestyspoliisitoiminnan 
tilan selvityshanke 

 
Väliraportti 

 



SISÄASIAINMINISTERIÖ KUVAILULEHTI 
Julkaisun päivämäärä 

29.7.2007 
 

Julkaisun laji 

Selvitystoimikunnan väliraportti 
Toimeksiantaja 

Sisäasiainministeriö 

Tekijät (toimielimestä, toimielimen nimi, puheenjohtaja, sihteeri) 

maaherra Rauno Saari, Länsi-Suomen läänin 
lääninhallitus, puheenjohtaja 
poliisiylitarkastaja Eero Laine, sisäasiainministeriö 
lääninpoliisijohtaja Kauko Aaltomaa, Etelä-Suomen 
lääninhallitus 
poliisipäällikkö Tapio Huttunen, Turun kihlakunnan 
poliisilaitos 
poliisipäällikkö Martti Kunnasvuori, Kuopion kihlakunnan 
poliisilaitos 
ylikomisario Kari Seppänen, Oulun kihlakunnan 
poliisilaitos 
johtaja Kari Pastuhov, Pohjanmaan hätäkeskus 
ylitarkastaja Anne Hujala, sosiaali- ja terveysministeriö 
ylikonstaapeli Severi Savolainen, Suomen 
Poliisijärjestöjen Liitto ry. (varajäsen ylikonstaapeli Timo 
Ruuska) 
poliisiylitarkastaja Robin Lardot, sisäasiainministeriö, 
rikostorjunnan asiantuntija 
poliisitarkastaja Jonne Lähteenmäki, 
sisäasiainministeriö, sihteeri 
apulaispäällikkö Marko Lavikkala, liikkuva poliisi, 
sihteeri o.t.o 
komisario Sami Hätönen, Hyvinkään kihlakunnan 
poliisilaitos, tekninen sihteeri 
 

Toimielimen asettamispäivä 

18.1.2007 SM001:00/2007 

Julkaisun nimi (myös ruotsinkielisenä) 

Järjestyspoliisitoiminnan tilan selvityshanke, Väliraportti 
Julkaisun osat 

      



Tiivistelmä 

Hankkeen tarkoituksena on tuottaa toimenpide-ehdotuksia sekä yleisen järjestyksen ja turvallisuuden 
ylläpitoon osallistuvien tai vaikuttavien eri viranomaisten toiminnan lopputuloksen että yhteiskunnallisen 
vaikuttavuuden näkökulmasta varsinkin poliisin hälytystoiminnan, ennalta estävän toiminnan ja viranomaisten 
yhteistyön kannalta. 
Hankkeen perustavoitteina ovat 
- selvittää poliisin hälytystoiminnan, ennalta estävän toiminnan ja viranomaisyhteistyön nykytila ja kartoittaa 
mahdolliset ongelma-alueet huomioon ottaen polisin hallintorakennetta ym. koskevan työryhmän linjaukset, 
- selkeyttää toiminnan rajapinnan erityisesti hätäkeskusten, rajavartiolaitoksen, tullin, puolustusvoimien ja 
liikenneturvallisuudesta vastaavien eri tahojen kanssa, 
- tehdä johtopäätökset kehittämistarpeista erityisesti huomioon ottaen poliisin hallintorakenteen mahdolliset 
muutokset; sekä 
- laatia toimenpidesuositukset ja esitettävien toimenpiteiden resursointi aikatauluineen. 
Selvitystoimikunta on katsonut, että sen tehtäväksi määrättyjen asiaryhmien ohella toimikunta tulee omasta 
aloitteestaan tarkastelemaan myös poliisilain 42 §:ssä säädettyä poliisihenkilöstön täydentämistä erityisellä 
täydennyspoliisihenkilöstöllä. Toimikunta tulee esittämään tekemänsä johtopäätökset poliisihenkilöstön 
täydentämiseen liittyvistä kehittämistarpeista loppuraportissaan. 
Selvitystoimikunta on sille asetettua tehtävää silmällä pitäen perehtynyt poliisiorganisaation, erityisesti 
järjestyspoliisin, toimintaan ja tehtäviin tarkoituksena selvittää järjestyspoliisin Suomessa hoitamien tehtävien 
laatu ja määrä suhteessa käytettävissä oleviin henkilöstö- ja muihin voimavaroihin. Selvitystoimikunta on 
pitänyt neljä kokousta. 
Selvitystoimikunta lähetti helmikuussa 2007 kyselyn kihlakuntien poliisipäälliköille. Toimikunta pyrki 
selvittämään kihlakuntien poliisipäälliköiltä, onko heidän johtamissaan poliisilaitoksissa joitakin erityisiä 
käytäntöjä poliisin hälytystoiminnassa, ennalta estävässä toiminnassa tai viranomaisyhteistyössä (sosi-
aaliviranomaiset, tulli, rajavartiolaitos, hätäkeskuslaitos jne.), jotka ovat johtaneet poliisin hälytysvalmiuden 
paranemiseen, rikollis- ja häiriökäyttäytymisen vähenemiseen kihlakunnassa tai vastaaviin poliisin toimintaa 
tehostaviin tuloksiin. Lisäksi toimikunta kysyi poliisipäälliköiltä, miten täydennyspoliisien tehtäväalaa ja 
koulutusta heidän mielestään voisi laajentaa sekä kehittää ja käyttöä lisätä nykyisestä. 
Lisäksi selvitystoimikunta on kesäkuussa 2007 pyytänyt poliisin lääninjohtoja toimittamaan sille tiedon siitä, 
mikä on hätäkeskusten käyttöön A -käyttövalmiusluokkaan ilmoitettujen poliisipartioiden pääsääntöinen 
lukumäärä kihlakunnittain arkisin tiettyinä kellonaikoina ja mitkä ovat samana ajankohtina kaikki YJT -
toiminnan partioresurssit (ts. onko kihlakunnassa ko. aikoina myös B- ja C- käyttövalmiusluokkiin ilmoitettuja 
partioita). Samalla toimikunta pyysi tietoa siitä, kuinka monta sosiaalityöntekijää työskentelee kihlakuntien 
poliisilaitoksiin sijoitettuna. 
Selvitystoimikunta on perehtynyt Hätäkeskuslaitoksen toimintaan vierailullaan 4.5.2007 Porissa 
Hätäkeskuslaitoksen hätäkeskusyksikössä ja Satakunnan hätäkeskuksessa. Tässä yhteydessä toimikunta 
tutustui Porin kihlakunnan poliisilaitoksen liikenteenvalvontakeskukseen. 
Selvityshankkeesta tuli laatia väliraportti 30.6.2007 mennessä. Väliraportin sisältöä ei asettamiskirjeessä 
määritetty. Selvitystoimikunta on päätynyt väliraportissaan keskittymään lähinnä järjestyspoliisitoiminnan 
yleiskuvaukseen ja poliisin hälytystoiminnan, ennalta estävän toiminnan sekä viranomaisyhteistyön nykytilojen 
kuvauksiin. Lisäksi väliraportissa käsitellään täydennyspoliisijärjestelmän tilaa. 
Hankkeen loppuraportti toimenpide-ehdotuksineen tulee antaa 30.11.2007 mennessä.  
Avainsanat (asiasanat) 

järjestyspoliisi, yleinen järjestys, viranomaiset, hätäkeskukset, rajavartiolaitos, tullilaitos, puolustusvoimat, 
liikenneturvallisuus, toimenpide, suositus 
Muut tiedot 

SM001:00/2007, ISBN 978-952-491-252-5 (nid.), julkaisu on luettavissa osoitteessa www.intermin.fi/julkaisut 
Sarjan nimi ja numero 

Sisäasiainministeriön julkaisusarja 37/2007 
ISSN 

1236-2840 
ISBN 

978-952-491-253-2 
(PDF) 

Kokonaissivumäärä 

46 
Kieli 

suomi 
Hinta 

25,00 eur + alv 
Luottamuksellisuus 

      
Jakaja 

Sisäasiainministeriö 
Kustantaja 

Sisäasiainministeriö 
 



_____________________________________________________________________________________ 
 

Järjestyspoliisitoiminnan tilan selvityshanke - Väliraportti 
_____________________________________________________________________________________ 

 

 
1 (44) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SISÄASIAINMINISTERIÖLLE 
 
Sisäasiainministeriö asetti 18.1.2007 järjestyspoliisitoiminnan tilan selvitys-
hankkeen. Hankkeen tarkoituksena on tuottaa toimenpide-ehdotuksia sekä 
yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitoon osallistuvien tai vaikuttavien 
eri viranomaisten toiminnan lopputuloksen että yhteiskunnallisen vaikuttavuu-
den näkökulmasta varsinkin poliisin hälytystoiminnan, ennalta estävän toi-
minnan ja viranomaisten yhteistyön kannalta. Erityisesti on kiinnitettävä huo-
miota hyviksi ja toimiviksi havaittujen toimintatapojen kuvaamiseen, jotta ne 
ovat kaikkien poliisin yksiköiden hyödynnettävissä. 
 
Hankkeen perustavoitteina ovat  
- selvittää poliisin hälytystoiminnan, ennalta estävän toiminnan ja viranomai-
syhteistyön nykytila ja kartoittaa mahdolliset ongelma-alueet huomioon ottaen 
poliisin hallintorakennetta ym. koskevan työryhmän linjaukset, 
- selkeyttää toiminnan rajapinnat erityisesti hätäkeskusten, rajavartiolaitoksen, 
tullin, puolustusvoimien ja liikenneturvallisuudesta vastaavien eri tahojen 
kanssa, 
- tehdä johtopäätökset kehittämistarpeista erityisesti huomioon ottaen poliisin 
hallintorakenteen mahdolliset muutokset; sekä 
- laatia toimenpidesuositukset ja esitettävien toimenpiteiden resursointi aika-
tauluineen 
 
Selvityksen tuottamista varten asetettiin selvitystoimikunta. Selvitystoimikun-
nan puheenjohtajana toimii suostumuksensa mukaisesti Länsi-Suomen läänin 
maaherra Rauno Saari. Toimikunnan jäseniksi nimettiin poliisiylitarkastaja Ee-
ro Laine sisäasiainministeriöstä, lääninpoliisijohtaja Kauko Aaltomaa Etelä-
Suomen lääninhallituksesta, poliisipäällikkö Tapio Huttunen Turun kihlakun-
nan poliisilaitoksesta, poliisipäällikkö Martti Kunnasvuori Kuopion seudun kih-
lakunnan poliisilaitoksesta, apulaispoliisipäällikkö Jari Liukku Helsingin kihla-
kunnan poliisilaitoksesta, ylikomisario Kari Seppänen Oulun kihlakunnan po-
liisilaitoksesta, johtaja Kari Pastuhov Pohjanmaan hätäkeskuksesta, ylitarkas-
taja Anne Hujala sosiaali- ja terveysministeriöstä ja ylikonstaapeli Severi Sa-
volainen, varajäsenenään ylikonstaapeli Timo Ruuska, Suomen Poliisijärjes-
töjen Liitto ry:stä. 
 
Toimikunnan pysyvänä rikostorjunnan asiantuntijana toimii poliisiylitarkastaja 
Robin Lardot sisäasiainministeriöstä. 
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Selvitystoimikunnan päätoimisena sihteerinä toimii poliisitarkastaja Jonne 
Lähteenmäki sisäasiainministeriöstä. Toisena sihteerinä toimii oman toimen 
ohella apulaispäällikkö Marko Lavikkala liikkuvasta poliisista. Hankkeen tekni-
seksi sihteeriksi on lisäksi 10.4.2007 alkaen määrätty oman toimen ohella 
komisario Sami Hätönen Hyvinkään kihlakunnan poliisilaitoksesta. 
 
Selvityshankkeesta tuli laatia väliraportti 30.6.2007 mennessä. Väliraportin si-
sältöä ei asettamiskirjeessä määritetty. Selvitystoimikunta on päätynyt välira-
portissaan keskittymään lähinnä järjestyspoliisitoiminnan yleiskuvaukseen ja 
poliisin hälytystoiminnan, ennalta estävän toiminnan sekä viranomaisyhteis-
työn nykytilojen kuvauksiin. Lisäksi väliraportissa käsitellään täydennyspo-
liisijärjestelmän tilaa. Hankkeen loppuraportti toimenpide-ehdotuksineen tulee 
antaa 30.11.2007 mennessä. 
 
Väliraportin täydennyspoliiseja koskeva luku perustuu pääosin sisäasiainmi-
nisteriön poliisiosaston poliisitarkastaja Seppo Juvosen muistioon. 
 
Toimeksiantonsa mukaisesti selvitystoimikunta jättää asetettuun määräaikaan 
mennessä väliraporttinsa kunnioittaen sisäasiainministeriölle. Työryhmä jat-
kaa toimeksiannon mukaisesti työtään ja luovuttaa loppuraporttinsa 
30.11.2007 mennessä. 
 
Helsingissä 29 päivänä kesäkuuta 2007 
 
 
 
 
 
Rauno Saari 
 
 
 
 
 
 
Jonne Lähteenmäki              Marko Lavikkala Sami Hätönen 
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JOHDANTO 
 

Sisäasiainministeriön asettama järjestyspoliisitoiminnan tilan selvityshanketta 
voidaan osaltaan pitää jatkona sisäasiainministeriön ja poliisin ylijohdon ai-
emmin asettamille tilahankkeille, joita ovat olleet rikostutkinnan tila -
selvityshanke, jonka loppuraportti valmistui vuonna 2003, ja talousrikostutkin-
nan tila -selvityshanke, jonka loppuraportti valmistui vuonna 2004. Keskeisiä 
muita poliisitoimesta viime vuosina tehtyjä selvityksiä, jotka tässä yhteydessä 
on erityisesti syytä mainita, ovat lisäksi olleet selvitysmies Jaakko Jonkan 
loppuvuodesta 2004 valmistunut selvitys poliisin johtamisjärjestelmästä ja si-
säisestä laillisuusvalvonnasta sekä vuonna 2001 valmistunut silloisen Länsi-
Suomen läänin maaherra Heikki Kosken liikennevalvonnan tasoa ja tehok-
kuutta sekä liikkuvan poliisin asemaa ja tehtäviä koskeva selvitys. Järjestys-
poliisitoiminnan tilan selvityshankkeen asettamiskirjeestä ilmenee, että tällä 
selvityshankkeella on myös vahva liittymäkohta nyt käynnissä olevaan poliisin 
hallintorakenteen kehittämistyöryhmän työhön. 
 
Järjestyspoliisin työn sisältö ja puitteet ovat viime vuosina olleet voimakkaas-
sa muutoksessa. Tämä muutos jatkuu vahvana edelleen. Hätäkeskuslaitok-
sen perustaminen ja sen yhteydessä tapahtunut poliisin hälytyskeskusten 
lakkauttaminen ja siirtyminen hätäkeskuksiin on merkinnyt uuteen toiminta-
kulttuuriin siirtymistä sekä poliisin että muiden viranomaisten hälytystoimin-
nassa. On selvää, ettei näin huomattava muutos voi tapahtua ilman ongelmia. 
Paikallispoliisissa poliisin kenttätoiminnan johtamiseen on luotu kenttäjohto-
järjestelmä, jossa poliisiyksikön kenttäjohtajaksi määrätty poliisimies on alu-
eellaan työvuorossa olevan muun kuin päällystöön kuuluvan paikallispoliisin 
henkilöstön ja samaa tehtävää suorittavan valtakunnalliseen yksikköön kuulu-
van poliisimiehen esimies. Kenttäjohtajan rooli poliisin kenttätoiminnassa on 
keskeinen. 
 
Myös kenttäpoliisin käytössä oleva tekniikka on kehittynyt. Vanhoista poliisin 
käsiradioista on luovuttu ja poliisi on siirtynyt viranomaisverkko VIRVEn ja 
VIRVE -päätelaitteiden käyttäjäksi. Tällä hetkellä poliisin kenttäjärjestelmää 
(POKE) ollaan ottamassa valtakunnallisesti käyttöön. Kyseessä on järjestel-
mä, joka mahdollistaa tulevaisuudessa poliisin käytössä olevien järjestelmien 
käyttämisen liikkuvassa (mobiili)ympäristössä. Olennaisena osana POKEen 
kuuluvat myös kartta- ja paikannuspalvelut. POKEn käyttöönotto tulee tehos-
tamaan poliisin kenttätoiminnan resurssien käyttöä ja suuntaamista. 
 
Poliisin ennalta estävässä toiminnassa keskeinen toimintamalli on lähipoliisi-
toiminta. Rikollisuuden, häiriöiden ja onnettomuuksien ennalta estäminen on 
otettava huomioon kaikessa poliisitoiminnassa. Poliisityön painopiste on siir-
tymässä yhä enemmän ennalta estävän toiminnan suuntaan. Sisäisen turval-
lisuuden ohjelmalla on ollut tässä oma vaikutuksensa. Myös viranomaisten 
välinen yhteistyö on tiivistynyt ja yhteistyöhakuisuus kasvanut. On korostetta-
va, että poliisi on vain osa sitä koneistoa, joka vaikuttaa yleisen järjestyksen 
ja turvallisuuden tilaan yhteiskunnassa. Voidakseen suoriutua sille annetusta 
tehtävästään poliisi tarvitsee yhteistyötä muilta viranomaisilta. Keskeisimpiä 
poliisin kannalta ovat hätäkeskuslaitos, rajavartiolaitos, tulli, puolustusvoimat 
ja kuntien sosiaaliviranomaiset. 
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Selvitystoimikunnan johdolla tapahtuvan selvitystyön edetessä on tullut ilmi 
toimeksiannon laajuus. Tämän johdosta esimerkiksi poliisin ennalta estävän 
toiminnan tarkastelun osalta toimikunta rajaa pääsääntöisesti siihen kohdistu-
van selvityksen ulkopuolelle yksittäisiin rikoslajeihin tai -tyyppeihin kohdistu-
van ennalta estävän työn. Lisäksi toimikunta on työssään rajannut tarkastelun 
ulkopuolelle poliisin erityistoiminnot, joita ovat muun muassa poliisin nk. vaa-
tiviin tilanteisiin ja erityistilanteisiin liittyvät toiminnot, TEPO -toiminnan, 
JOUHA -toiminnan ja Helsingin kihlakunnan poliisilaitoksen valmiusyksikön 
toiminnan. 

 
Selvitystoimikunta on työssään keskittynyt sellaisiin painopistealueisiin, joita 
se pitää tärkeänä. Toisaalta se on samalla ottanut selvitystyössään jonkin 
verran laajemman näkökulman kuin toimeksianto sinänsä olisi edellyttänyt. 
Selvityshankkeen yhtenä päätavoitteena on selvittää poliisin hälytystoiminnan 
tila. Sen selvittäminen edellyttää kuitenkin yleisempää järjestyspoliisitoimin-
nan tarkastelua kokonaisvaltaisemman kuvan saamiseksi asiasta. Järjestys-
poliisitoiminnassa hälytystehtävät muodostavat vain yhden, joskin hyvin kes-
keisen, tehtäväalueen. 
 
Selvitystoimikunta on ottanut työssään huomioon myös sen, mitä sellaisia 
selvityksiä on vastikään tehty tai mitä on parhaillaan tekeillä, jotka aihealueel-
taan sinänsä kuuluisivat tämän selvityshankkeen alaan. Tällaisina voidaan 
mainita muun muassa selvitys poliisin hyvistä käytännöistä varhaisen puuttu-
misen alueella1, selvitys seudullisen ja paikallisen turvallisuussuunnittelun ke-
hittämisestä2, raportti poliisin toimenpiteistä väkivallan estämisessä ja vähen-
tämisessä3 sekä raportti harvaan asuttujen alueiden turvallisuuspalveluista4. 
 
 
 

1 SELVITYSTOIMIKUNNAN TEHTÄVÄSTÄ 
 
Asetetun järjestyspoliisitoiminnan tilan selvityshankkeen tarkoituksena on 
tuottaa toimenpide-ehdotuksia sekä yleisen järjestyksen ja turvallisuuden yl-
läpitoon osallistuvien tai vaikuttavien eri viranomaisten toiminnan lopputulok-
sen että yhteiskunnallisen vaikuttavuuden näkökulmasta varsinkin poliisin hä-
lytystoiminnan, ennalta estävän toiminnan ja viranomaisten yhteistyön kannal-
ta. Erityisesti on kiinnitettävä huomiota hyviksi ja toimiviksi havaittujen toimin-
tatapojen kuvaamiseen, jotta ne ovat kaikkien poliisin yksiköiden hyödynnet-
tävissä. 
 
Hankkeen perustavoitteina on selvittää poliisin hälytystoiminnan, ennalta es-
tävän toiminnan ja viranomaisyhteistyön nykytila ja kartoittaa mahdolliset on-
gelma-alueet huomioon ottaen poliisin hallintorakennetta ym. koskevan työ-
ryhmän linjaukset sekä selkeyttää toiminnan rajapinnat erityisesti hätäkeskus-

                                                 
1 Vaikuta varhain. Poliisin hyvät käytännöt varhaisen puuttumisen alueella. Poliisin ylijohdon julkaisusarja 10/2006. 
2 Paikallisen turvallisuustyön kehittäminen. Sisäasiainministeriön julkaisuja 19/2006. 
3 Poliisin toimenpiteet väkivallan estämisessä ja vähentämisessä. Poliisin ylijohdon julkaisusarja 10/2005. 
4 Harvaan asuttujen alueiden turvallisuuspalvelut. Sisäasiainministeriön julkaisuja 39/2006. 
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ten, rajavartiolaitoksen, tullin, puolustusvoimien ja liikenneturvallisuudesta 
vastaavien eri tahojen kanssa. Lisäksi hankkeen perustavoitteina on tehdä 
johtopäätökset kehittämistarpeista erityisesti huomioon ottaen poliisin hallinto-
rakenteen mahdolliset muutokset; sekä laatia toimenpidesuositukset ja esitet-
tävien toimenpiteiden resursointi aikatauluineen. 
 
Selvitystoimikunnan tehtävänä on vahvistaa hankkeen kokonaistavoite ja osa-
tavoitteet, vahvistaa näiden tavoitteiden pohjalta arviointisuunnitelman kes-
keiset osat sekä tehdä johtopäätökset selvityksen perusteella havaittujen on-
gelmien ratkaisemiseksi ja vahvistaa tehdyt toimenpide-ehdotukset. 
 
Järjestyspoliisitoiminnan tilan selvittäminen toiminnan kehittämiseksi on osa 
sisäasiainministeriön poliisiosaston strategisiin tehtäviin, uhkiin ja erityistilan-
teisiin liittyvistä toimenpiteistä, jotka liittyvät sisäasiainministeriön toimenpitei-
siin yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen turvaamiseksi. 
 
Selvitystoimikunta on katsonut, että sen tehtäväksi määrättyjen asiaryhmien 
ohella toimikunta tulee omasta aloitteestaan tarkastelemaan myös poliisilain 
42 §:ssä säädettyä poliisihenkilöstön täydentämistä erityisellä täydennyspo-
liisihenkilöstöllä. Toimikunta tulee esittämään tekemänsä johtopäätökset polii-
sihenkilöstön täydentämiseen liittyvistä kehittämistarpeista. 
 

 
1.1 Poliisin hallintorakenteen kehittämistyöryhmän linjaukset 

 
Selvitystoimikunnan tulee siis poliisin hälytystoiminnan, ennalta estävän toi-
minnan ja viranomaisyhteistyön nykytilan selvittämisessä ja mahdollisten on-
gelma-alueiden kartoittamisessa ottaa huomioon 18.8.2006 asetetun poliisin 
hallintorakenteen kehittämistyöryhmän 14.2.2007 päivätyssä väliraportissa5 
esitetyt linjaukset. Kyseisen työryhmän tehtävänä on laatia kokonaisselvitys 
poliisin hallintorakenteen, johtamisjärjestelmän ja yhteistoiminnan kehittämis-
tarpeista eri hallinnon tasoilla ja tehdä selvityksen aiheuttamat muutosesityk-
set. 
 
Työryhmän oli asettamiskirjeen mukaan ensimmäisessä vaiheessa tehtävä 
esitys paikallispoliisin aluejaotuksen sekä yhteistoiminnan kehittämistarpeista, 
ottaen huomioon sisäasiainministeriön hallinnonalan tuottavuushankkeen po-
liisitoimeen kohdistuvat vaikutukset ja muun julkisen sektorin, kuten kunta- ja 
palvelurakenteen ja sidosryhmäviranomaisten, erityisesti kihlakuntahallinnon 
muiden viranomaistahojen kehittämislinjaukset. 

 
Väliraportissaan poliisin hallintorakenteen kehittämistyöryhmä on tehnyt seu-
raavat esitykset: 
 
1. Paikallispoliisin aluejaotusta kehitetään poliisin toiminnallisista lähtökoh-

dista käsin. Hätäkeskusaluejakoa tulee muuttaa siten, että se sopeutetaan 
poliisilaitosjakoon. Poliisilaitosjako voi poiketa nykyisestä kihlakuntajaosta, 
mikäli poikkeamiselle on poliisitoiminnalliset erityisperusteet. 

                                                 
5 Sisäasiainministeriön julkaisuja 11/2007. 
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2. 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 ruotsinkielienemmistöisten kihla-
kuntien alueella sijaitsevat poliisiasemat määritellään poliisilaitosten ruot-
sinkielienemmistöisiksi alueellisiksi yksiköiksi. 

 
3. Poliisin palveluverkostoa kehitetään siltä pohjalta, että kansalaisten perus-

turvallisuuspalvelut turvataan koko valtakunnassa, myös harvaanasutuilla 
alueilla. Lupapalveluverkostoa ja lupapalvelujen palvelurakennetta kehite-
tään siten, että asiakaspalvelutehtäviä siirretään merkittävästi nykyistä 
enemmän yhteispalveluna tuotettavaksi. 

 
4. Poliisilaitosten välistä yhteistoimintaa ja erikoistumista kehitetään erikois-

osaamista vaativissa tehtävissä. 
 
5. Poliisipäällikön rooli painottuu strategiseen johtamiseen sekä henkilöstö-

johtamiseen. Vastuuta operatiivisesta johtamisesta siirretään muulle tulos-
vastuulliselle päällystölle. 

 
6. Henkilöstön edustajat otetaan kaikilla hallinnon tasoilla mukaan muutosten 

suunnittelu- ja valmisteluryhmiin. 
 
7. Uudistuksen henkilöstöjärjestelyt toteutetaan poliisin hallintolain 6 §:n se-

kä valtioneuvoston 23.3.2006 antaman periaatepäätöksen linjausten mu-
kaisesti. Henkilöstöjärjestelyt suunnitellaan yhdessä henkilöstön edustaji-
en kanssa. 

 
Poliisin paikallishallinnon rakenneuudistus ehdotetaan tulevaksi voimaan 
1.1.2009. 
 
Selvitystoimikunta korostaa, ettei sisäasiainministeriö ole toistaiseksi ottanut 
kantaa poliisin hallintorakenteen kehittämistyöryhmän esityksiin. 
 

 
1.2 Muita selvitystoimikunnan työtä linjaavia asiakirjoja 

1.2.1 Pääministeri Matti Vanhasen II hallituksen ohjelma6 
 
Pääministeri Matti Vanhasen II hallituksen ohjelma annettiin tiedonantona 
eduskunnalle 19.4.2007. Hallitusohjelman mukaan toimiva oikeusvaltio ja ar-
jen turvallisuus luovat pohjan oikeudenmukaiselle ja kannustavalle yhteiskun-
nalle. Kansalaisten turvallisuutta vahvistetaan edistämällä viranomaisten yh-
teistyötä kaikilla hallinnonaloilla paremman oikeusturvan aikaansaamiseksi 
sekä rikollisuuden ja päihteiden haittavaikutusten torjumiseksi. Ohjelman mu-
kaan hallitus toteuttaa esitutkinta-, pakkokeino- ja poliisilain kokonaisuudis-
tuksen sekä uudistaa rikesakko- ja rangaistusmääräysmenettelyn siten, että 

                                                 
6 Pääministeri Matti Vanhasen II hallituksen hallitusohjelma. Sivut 18 - 21. 
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järjestelmästä tulee kustannustehokas ja perustuslain vaatimukset täyttävä 
tuomioistuinten ulkopuolinen rikosasioiden käsittelyjärjestelmä. 
 
Hallitusohjelman mukaan hallitus määrittää sisäisen turvallisuuden keskeiset 
tavoitteet ja toimenpiteet poikkihallinnollisesti sisäisen turvallisuuden ohjel-
massa. Ohjelman painopistettä laajennetaan mm. merellisiin suuronnetto-
muuksiin ja ympäristötuhojen torjuntaan, järjestäytyneen rikollisuuden torjun-
taan, ääriliikkeiden nousun estämiseen, terrorismin torjuntaan, lähisuhdeväki-
valtaan sekä laittoman maahantulon ja ihmiskaupan estämiseen. Erityisesti 
poliisin henkilöstötarpeista tehdään pitkän aikavälin suunnitelma. 
 
Poliisipiirien määrä vähennetään ja hallintorakenteen uudistusta jatketaan si-
ten, että se kohdistuu jatkossa myös poliisin ylijohtoon, poliisin lääninjohtoi-
hin, poliisin valtakunnallisiin yksiköihin sekä Helsingin poliisilaitokseen. Näin 
siirretään voimavaroja hallinnosta palveluihin. Uudistuksen yhteydessä var-
mistetaan poliisipalvelujen saatavuus koko maassa. Ruotsinkieliset palvelut 
turvataan. Lisäksi selvitetään, erotetaanko toisistaan ministeriön ohjaus- ja 
valvontatehtävät sekä operatiivisen poliisitoiminnan johtaminen. 
 
Hätäkeskuslaitoksen osalta hallitusohjelmassa on todettu, että hätäkeskusten 
toimintavarmuus ja -nopeus varmistetaan. Hätäkeskustoiminta ja tietojärjes-
telmät uudistetaan siten, että keskukset verkotetaan niin, että ne voivat tukea 
toisiaan ruuhkatilanteissa ja poikkeusoloissa. 
 
 

1.2.2 Sisäisen turvallisuuden ohjelma 
 
Pääministeri Matti Vanhasen I hallituksen hallitusohjelmassa päätettiin käyn-
nistää sisäisen turvallisuuden ohjelman valmistelu. Hallituksen ohjelmassa 
edellytettiin laajan, hallinnonalojen rajat ylittävän sisäisen turvallisuuden oh-
jelman laatimista erityisesti huumausaine-, väkivalta- ja uusintarikollisuuden 
vähentämiseksi. Valtioneuvosto teki periaatepäätöksen sisäisen turvallisuu-
den ohjelmasta 23.9.2004.7 
 
Sisäisen turvallisuuden ohjelman strategiset linjaukset ovat seuraavat: 
 

• Ennalta estävän työn tehostaminen rikosten ja häiriöiden ennalta eh-
käisemiseksi 

• Väkivaltarikollisuuden vähentäminen 
• Huumausainerikollisuuden vähentäminen 
• Talousrikollisuuden vähentäminen 
• Uusintarikollisuuden vähentäminen 
• Terrorismin torjunta 
• Kiinnijäämisriskin lisääminen, rikosten selvitystason nostaminen ja ri-

kosvastuun toteuttaminen tehokkaasti ja joutuisasti 
• Rikoksen uhrin aseman parantaminen 

                                                 
7 Sisäisen turvallisuuden ohjelma. Sisäasiainministeriön julkaisuja 44/2004. 
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• Onnettomuuksien vähentäminen ja ennalta estävän työn tehostaminen 
• Rajaturvallisuuden ja tullivalmiuden ylläpitäminen sekä rajanylitysliiken-

teen sujuvuuden turvaaminen. 
• Lisäksi ohjelmassa esitetään toimenpiteet yhteistyön kehittämiseksi 

sekä viranomaisten välillä että muiden toimijoiden kanssa. 
 

Ohjelman keskeisenä tavoitteena on erityisesti viranomaisten yhteistyön pa-
rantaminen sisäisen turvallisuuden tuloksellisuuden lisäämiseksi ja palvelujen 
laadun parantamiseksi.8 
 
Ohjelmassa sisäisen turvallisuuden pidemmän aikavälin tavoitetila vuoteen 
2015 mennessä on määritelty seuraavasti: 

 
”Suomi on Euroopan turvallisin maa. Turvallisuuden takeena on hyvin 
toimiva julkinen sektori, jonka toiminta painottuu ennalta estävään 
työhön. Viranomaisyhteistyöllä sekä sidosryhmien ja yksityisen sekto-
rin kanssa kumppanuuksia solmimalla varmistetaan laadukkaat ja ih-
misten turvallisuusodotuksia vastaavat sisäisen turvallisuuden palve-
lut.”9 

 
Keskeisiä sisäisen turvallisuuden tulevaisuuden haasteita ovat ohjelman mu-
kaan syrjäytymisen lisääntyminen, yhteiskunnan arkiturvallisuuden ylläpitämi-
nen, onnettomuuksien lisääntyminen, ulkomailta johdettu kova rikolliskulttuuri, 
tietoyhteiskunnan haavoittuvuus, rajavalvonnan ylläpitäminen ja terrorismin 
torjunta.10 
 

 

1.2.3 Yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen turvaamista koskeva strategia 
 
Sisäisen turvallisuuden ylläpitäminen on yksi yhteiskunnan elintärkeiden toi-
mintojen turvaamista koskevassa strategiassa tarkoitettu yhteiskunnalle elin-
tärkeä toiminto.11 Sisäisen turvallisuuden ylläpitämisellä tarkoitetaan toimenpi-
teitä, joilla turvataan oikeusvaltion toimintaedellytykset sekä ehkäistään en-
nalta ja torjutaan Suomeen ja sen väestöön kohdistuvia rikoksia, onnetto-
muuksia ja ympäristövahinkoja tai muita vastaavia häiriöitä ja uhkia, sekä hal-
litaan niiden seuraukset. Yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämisellä 
suojataan yhteiskunnan keskeinen infrastruktuuri, ennalta estetään ja torju-
taan terrorismi sekä järjestäytynyt ja muu vakava rikollisuus sekä vakavat häi-
riöt.12 
 

                                                 
8 Sisäisen turvallisuuden ohjelma, s. 16. 
9 Ibid., s. 1. 
10 Ibid., s. 2. 
11 Elintärkeät toiminnot ovat poikkihallinnollisia yhteiskunnalle välttämättömiä toimintokokonaisuuksia, joiden jatkuvuus on olta-
va turvattuna joka hetki. 
12 Yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen turvaamisen strategia. Valtioneuvoston periaatepäätös 23.11.2006. 
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Yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitäminen on sisäasiainministeriön 
strateginen tehtävä yhteiskunnalle elintärkeiden toimintojen turvaamisen stra-
tegiassa. Sen mukaan ennaltaehkäistään yhteiskuntaan kohdistuvat vakavat 
häiriöt ja torjutaan ihmisten perusoikeuksia ja yhteiskunnan ja talouden perus-
teita vaarantava rikollisuus. Tähän liittyvät poliisin kyky puuttua välittömästi 
uhkiin tai rikoksiin, ulkomaalaisvalvonta sekä terrorismin torjunta. 
 
Edellä mainittu tarkoittaa strategian mukaan muun muassa sitä, että tieduste-
lua, analyysitoimintaa ja viranomaisyhteistyötä, erityisesti EU- ja kansainvälis-
tä yhteistyötä kehitetään. Tällöin kyetään entistä paremmin ehkäisemään eri-
laisia uhkia tietoon perustuvalla lainvalvonnalla. Koko valtakunnan kattavalla 
turvallisuussuunnittelulla lisätään yhteiskunnan eri toimijoiden sitoutumista ak-
tiivisiksi osapuoliksi rikollisuuden torjunnassa. EU:n vapaan liikkuvuuden alu-
een laajeneminen otetaan huomioon yleisen järjestyksen ja turvallisuuden yl-
läpitämisessä. Lainvalvontaviranomaisten koulutus, työvälineet ja varusteet 
pidetään toimintaympäristön ja tehtävien vaatimusten mukaisina. 
 
Myös lainvalvontaviranomaisten, erityisesti poliisin, tullin ja rajavartiolaitoksen 
(PTR) yhteistyötä tiivistetään edelleen painopisteenä rikostiedustelu ja -
analyysi. Operatiivista viranomaisyhteistyötä kehitetään suomalaisen PTR-
yhteistyön periaatteita noudattavaksi. Lisäksi täydennyspoliisihenkilöstön riit-
tävyys ja osaaminen varmennetaan. Täydennyspoliisien koulutusta ja varus-
teita sekä hätäkeskusten toimintaa kehitetään siten, että ne pystyvät hyvin tu-
kemaan turvallisuusviranomaisten toimintaa.  
 

 
2 SELVITYSTOIMIKUNNAN TYÖSTÄ 
 

Selvitystoimikunta on sille asetettua tehtävää silmällä pitäen perehtynyt polii-
siorganisaation, erityisesti järjestyspoliisin, toimintaan ja tehtäviin tarkoitukse-
na selvittää järjestyspoliisin Suomessa hoitamien tehtävien laatu ja määrä 
suhteessa käytettävissä oleviin henkilöstö- ja muihin voimavaroihin. 
 
Selvitystoimikunta on pitänyt neljä kokousta. 

 
Selvitystoimikunta lähetti helmikuussa 2007 kyselyn kihlakuntien poliisipäälli-
köille. Toimikunta pyrki selvittämään kihlakuntien poliisipäälliköiltä, onko hei-
dän johtamissaan poliisilaitoksissa joitakin erityisiä käytäntöjä poliisin hälytys-
toiminnassa, ennalta estävässä toiminnassa tai viranomaisyhteistyössä (sosi-
aaliviranomaiset, tulli, rajavartiolaitos, hätäkeskuslaitos jne.), jotka ovat johta-
neet poliisin hälytysvalmiuden paranemiseen, rikollis- ja häiriökäyttäytymisen 
vähenemiseen kihlakunnassa tai vastaaviin poliisin toimintaa tehostaviin tu-
loksiin. Lisäksi toimikunta kysyi poliisipäälliköiltä, miten täydennyspoliisien 
tehtäväalaa ja koulutusta heidän mielestään voisi laajentaa sekä kehittää ja 
käyttöä lisätä nykyisestä. 
 
Selvitystoimikunta sai vastaukset yli kahdeksastakymmenestä kihlakunnasta. 
Se tulee käsittelemään vastauksia lähemmin loppuraportissaan. 
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Lisäksi selvitystoimikunta on kesäkuussa 2007 pyytänyt poliisin lääninjohtoja 
toimittamaan sille tiedon siitä, mikä on hätäkeskusten käyttöön A -
käyttövalmiusluokkaan ilmoitettujen poliisipartioiden pääsääntöinen lukumää-
rä kihlakunnittain arkisin tiettyinä kellonaikoina ja mitkä ovat samana ajankoh-
tina kaikki YJT -toiminnan partioresurssit. Samalla toimikunta pyysi tietoa sii-
tä, kuinka monta sosiaalityöntekijää työskentelee kihlakuntien poliisilaitoksiin 
sijoitettuna. 
 
Selvitystoimikunta on perehtynyt Hätäkeskuslaitoksen toimintaan vierailullaan 
4.5.2007 Porissa Hätäkeskuslaitoksen hätäkeskusyksikössä ja Satakunnan 
hätäkeskuksessa. Tässä yhteydessä toimikunta tutustui Porin kihlakunnan 
poliisilaitoksen liikenteenvalvontakeskukseen. Samalla toimikunta kuuli Porin 
kihlakunnan poliisilaitoksen ylikomisario Jorma Johanssonia poliisin suoritta-
masta automaattisesta liikenteenvalvonnasta ja kyseisessä poliisilaitoksessa 
käytössä olevista kenttätoiminnan suoriteseurantamittareista. 
 
Selvitystoimikunta kuuli 23.5.2007 asiantuntijana Hämeenlinnan kihlakunnan 
poliisilaitoksen poliisipäällikkö Lasse Aapiota poliisin kenttätoiminnan kehittä-
misestä ja poliisin ylijohdon ylikomisario Marko Savolaista poliisin lähinnä 
yleiseen järjestykseen ja turvallisuuteen liittyvistä tilastoista. 
 
Selvitystoimikunta on Poliisikoulussa pidettyjen päällikköpäivien yhteydessä 
6.6.2007 kuullut poliisiylijohtaja Markku Salmista. 

 
 

3 JÄRJESTYSPOLIISITOIMINNAN YLEISKUVAUS 
 
Järjestyspoliisitoiminta antaa terminä varsin suppean kuvan poliisin kenttä- ja 
hälytystoiminnasta. Todellisuudessa yleisen järjestyksen ja turvallisuuden yl-
läpitäminen on vain osa perustehtävää. Näkyvyytensä ja välittömän  vaikutta-
vuutensa takia se on kuitenkin merkittävässä asemassa - erityisesti kansa-
laisnäkökulmasta. 
 
Järjestyspoliisista ja sille kuuluvista tehtävistä ei ole säädetty lain tasolla erik-
seen samalla tavalla kuin esimerkiksi poliisin valtakunnallisista yksiköistä ja 
niille kuuluvista tehtävistä. Yleisesti voidaan todeta, että poliisin toiminta ja 
tehtävät perustuu ensisijaisesti poliisilakiin, esitutkintalakiin ja pakkokeinola-
kiin. Poliisi organisaationa itsenäisesti päättää, mitkä tehtävät kihlakunnan po-
liisilaitoksessa on ”järjestyspoliisia” ja mitkä ”rikospoliisia”. Laintasolla tämän-
tyyppistä erottelua ei ole olemassa lukuun ottamatta esitutkintalaissa olevia 
säännöksiä tutkinnanjohtajan ja tutkijan tehtävistä. 

 
Järjestyspoliisitoiminta voidaan karkeasti jakaa ennalta ehkäisevään toimin-
taan ja hälytystoimintaan. Ennalta ehkäisevä toiminta muodostuu pitkälti polii-
sin näkyvästä ja aktiivisesta toiminnasta, jotka ovat omiaan pitämään yllä se-
kä turvallisuuden tunnetta että subjektiivista kiinnijäämisriskiä. Hälytystehtävi-
en hoitaminen on jälkikäteistä reagointia, jossa poliisipalveluiden nopeus ja 
laadukkuus ovat keskeisessä asemassa. Yksittäinen hälytystehtävä käynnis-
tää usein mittavan tapahtumaketjun, jonka jokainen vaihe on kokonaisuuden 
kannalta tärkeä. Hälytystehtävän hoidettavakseen saaneen poliisipartion toi-
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minnalla on kauaskantoisia vaikutuksia mm. rikosprosessin läpiviennin kan-
nalta. 
 
 

3.1 Ennalta ehkäisevä toiminta 
 
Ennalta ehkäisevän järjestyspoliisitoiminnan näkyvimpiä muotoja ovat parti-
ointi ja liikennevalvonta. Poliisin liikenneturvallisuustyö perustuu kansalaisten 
kokeman subjektiivisen kiinnijäämisriskin lisäämiseen. Se edellyttää näkyvän 
valvonnan lisäksi aktiivista toimintaa ja rikkeisiin puuttumista. Liikenneturvalli-
suus on turvallisuustutkimusten mukaan säilyttänyt vuodesta toiseen paik-
kansa kansalaisten suurimpana huolenaiheena. Toisaalta liikennevalvonta on 
todettu kaikkein kustannustehokkaimmaksi tavaksi parantaa liikenneturvalli-
suutta. Suomessa liikennevalvonta on pieniä poikkeuksia lukuun ottamatta 
pelkästään poliisin vastuulla. Yhdessä nämä tekijät asettavat poliisin liikenne-
valvonnalle erityisiä vaatimuksia. Ne ovat olleet osaltaan vauhdittamassa 
muun muassa automaattisen liikennevalvonnan kehittymistä. 
 
Turvallisuustutkimusten mukaan poliisin näkyvä partiointi lisää kansalaisten 
turvallisuuden tunnetta. Tämä koskee kuitenkin lähinnä sellaisia alueita, jois-
sa poliisia on totuttu näkemään, ja sen odotetaan liikkuvan. Jalkaisin tai pol-
kupyörillä liikkuvaa poliisia pidetään paremmin turvallisuuden tunnetta lisää-
vänä kuin autopartioita. Näkyvän valvonnan tehokkaassa  suorittamisessa ko-
rostuu sen suunnitelmallisuuden merkitys. Peruspartioinnin käytännön toteu-
tuksen on oltava osa tietojohtoista poliisitoimintaa. Esimerkkejä näkyvän val-
vonnan kehittyneistä suorittamistavoista ovat polkupyöräpartioinnin lisäksi 
mm. skootteripartiot ja hajautettu partiointi. 
 

 
3.2 Hälytystehtävät 

 
Hälytystehtävällä tarkoitetaan yleensä yleisöilmoituksen perusteella poliisin 
tietoon tulevaa tapahtumaa, jonka yksi tai useampi poliisipartio saa hoitaak-
seen. Toisaalta osa hälytystehtävistä kirjataan poliisin ennalta ehkäisevän 
partioinnin yhteydessä tekemien havaintojen perusteella, jotka edellyttävät 
sen välittömiä toimenpiteitä. Suurin osa oma-aloitteisista tehtävistä liittyy kui-
tenkin enemmänkin itse ennalta ehkäisevään toimintaan, kuin jälkikäteiseen 
reagointiin. Sama havainto voidaan tehdä myös yleisöilmoituksista. Jos poliisi 
saa uhkaavasta tai muusta ei-toivotusta tilanteesta tiedon ajoissa, pystyy se 
vaikuttamaan sen etenemiseen jo ennalta ehkäisevin toimenpitein. Esimer-
kiksi väkivaltahakuisen henkilön toiminta saatetaan pystyä pysäyttämään pel-
kästään saapumalla tapahtumapaikalle, ja siten rauhoittamaan tilanne 
 
Tehtävien kiireellisyysluokitus kuvaa erilaisten järjestyspoliisitehtävien keski-
näistä prioriteettijärjestystä. Ns. A-kiireelliset hälytystehtävät on hoidettava 
viipymättä. Poliisin nopean reagoinnin ja saavutettavuuden takeena on oltava 
saumaton yhteistyö hätäkeskusten kanssa. Poliisipartion vasteaika kansalai-
sen hätäpuhelusta tapahtumapaikalle saapumiseen on oltava mahdollisim-
man lyhyt kaikkialla valtakunnassa. Poliisipartion nopea paikalle saaminen 
kohottaa kiinnijäämisriskiä, edesauttaa tilanteen saamista ajoissa hallintaan ja 
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ehkäisee lisävahinkojen syntymistä. Lyhyen toimintavalmiusajan takeena on 
mm. toimiva kenttäjohtojärjestelmä. 
 

 
3.3 Kenttäjohtamisjärjestelmä 

 
Johtaminen on kokonaisuudessaan noussut keskeiseksi järjestyspoliisitoi-
minnan kriittiseksi menestystekijäksi. Vuonna 1996 käyttöönotettu  kenttäjoh-
tojärjestelmä lienee poliisin johtamismalleista yleisesti tunnetuin, jossa kenttä-
johtajat johtavat kentän poliisitoimintaa vastuualueellaan. Kenttäjohtamisjär-
jestelmä sisältää järjestyspoliisitoiminnan kaikki johtamistasot partionjohtajas-
ta yleisjohtajaan saakka. Nykyisessä muodossaan kohtuullisen hyvin toimi-
vaksi osoittautunut kenttäjohtamisjärjestelmä on parhaillaan muutospaineen 
alaisena. Uusien poliisilaitosten muodostamisen takia sekä kenttäjohtojärjes-
telmä että päällystön tehtävät operatiivisessa kenttätoiminnassa joudutaan 
suunnittelemaan uudestaan. Osaltaan tämä johtuu myös siitä, että kenttäjoh-
tojärjestelmää on vuosien saatossa kehitetty aktiivisesti päällystön roolin jää-
tyä saamalla kehityksessä hieman taka-alalle. Lähitulevaisuudessa tapahtuva 
uudistus on nähtävä mahdollisuutena kehittää entistäkin toimivampi johtamis-
järjestelmä. 
 
Yhdistyvien poliisilaitosten laajenevat toimialueet ovat haasteena kenttäjoh-
tamisjärjestelmän kehittämiselle. Kenttä- ja yleisjohtajien olisi pystyttävä kes-
kittymään mahdollisimman hyvin omaan tehtäväänsä. Tämä koskee erityisesti 
partioautossa työskenteleviä, monipuolisesti valvonta- ja hälytystehtäviä teke-
viä kenttäjohtajia. Jos kenttäjohtajan johdettavana on useampia partioita, pi-
täisi kenttäjohtajan perustehtävä olla selkeästi johtamiseen painottunut. Selvi-
tystoimikunnan näkemyksen mukaan kenttäjohtajan tulisikin mahdollisuuksien 
mukaan työskennellä B- tai C-käyttövalmiusluokkaan ilmoitetussa partiossa 
kenttäjohtajan johtamismahdollisuuksien turvaamiseksi. 
 
Johtamiseen on panostettu lisäksi mm. kehittämällä koulutusta ja työvälineitä. 
Sekä alipäällystö- että päällystötutkinto ovat uudistuneet 2000-luvulla. Niiden 
opintosisällöt ovat kehittyneet vastaamaan tehtävien asettamia vaatimuksia. 
Suunnitellut kenttäjohtamisjärjestelmän uudistukset edellyttävät kuitenkin   
muutoksia koulutusjärjestelmään. Poliisiammattikorkeakoulu on tehnyt esityk-
sen yleisjohtajien ja kenttäjohtajien ammattitaidon kehittämiseksi ja yhtenäis-
tämiseksi tarvittavasta uudesta kenttätoiminnan johtamisen koulutusjärjestel-
mästä. Toteutuessaan se rakentuisi samoille periaatteille kuin voimankäytön 
kenttäkouluttajajärjestelmä. 
 
Työvälineiden osalta esimerkiksi Poke-järjestelmä on osoittautunut jo ennen 
virallista käyttöönottoaan toimivaksi apuvälineeksi operatiivisen poliisitoimin-
nan johtamisessa. Haasteina Poken osalta ovat sen toiminnan luotettavuuden 
takaaminen ja laitteiden määrän lisääminen partioautoissa. Tekniikan ja työ-
välineiden kehittyminen ei ole kuitenkaan rajoittunut pelkästään tietojärjestel-
miin, vaan se näkyy kaikessa poliisitoiminnassa. Erityisesti järjestyspoliisin 
perustehtävän suorittamiseen kiinteästi liittyvät työvälineet, kuten partioautot, 
voimankäyttö- ja suojavälineet, sekä liikennevalvonta- ja viestilaitteet ovat ke-
hittyneet. 
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3.4 Perustehtävä - erityistehtävä 
 

Järjestyspoliisin tehtäväkenttä on huomattava laaja. Ennalta estäviin tehtäviin 
kuuluu partioinnin lisäksi mm. erilaisia PR- ja valistustehtäviä. Hälytystehtä-
viksi taas voidaan katsoa kuuluvan mm. mittava määrä erilaisia virka-
aputehtäviä. Järjestyspoliisin tehtävien monipuolisuus johtuu lainsäädännön 
asettamien velvoitteiden lisäksi poliisin keskeisestä asemasta oikeus- ja yh-
teiskuntajärjestyksen turvaajana. Poliisimiesten työajan käytön jakautuminen 
varsinaisen perustehtävän ja siihen liittyvien erilaisten toimintojen kesken on 
nousemassa merkittäväksi haasteeksi. 
 
Yhtenäisestä peruskoulutuksesta huolimatta järjestyspoliisitoiminta on osin 
hyvin sektoroitunutta ja erityisosaamista vaativaa. Erikoiskoulutuksen saaneet 
poliisimiehet työskentelevät kuitenkin yleensä järjestyspoliisin perustehtävis-
sä, josta he ovat tarvittaessa irrotettavissa erityistehtäviin. Tällaisia ovat esi-
merkiksi koiranohjaajat sekä TEPO- ja JOUHA-koulutetut poliisimiehet. Lii-
kennevalvontaan erikoistuneen liikkuvan poliisin henkilöstön käyttämisestä 
muissa tehtävissä, kuten EU-puheenjohtajuuskauden turvaamistehtävissä, on 
myös saatu hyviä kokemuksia. 
 
Kaikkien erikoiskoulutuksen saaneiden poliisimiesten toimintaedellytykset on 
jatkossakin turvattava. Tämä edellyttää riittävän suuren työpanoksen suun-
taamista sekä koulutukseen että varsinaisten erikoistehtävien  suorittamiseen. 
Samalla on kuitenkin huolehdittava, etteivät erikoiskoulutettujen poliisimiesten 
poistumat heikennä yksikön perustehtävän suorittamiseen varattuja par-
tiovahvuuksia. 

 
 
3.5 Työajan käyttö ja suoritteiden seuranta 

 
Järjestyspoliisin henkilöstön työajan käyttöä ei nykyisten tietojärjestelmien 
avulla pystytä seuraamaan riittävän tarkasti. Tehtävärekistereistä saadaan 
selville tehtäväsidonnaisuusaika ja työaikajärjestelmistä työntekijän tai hänen 
esimiehensä syöttämä summittainen tieto työajan käytön jakautumisesta. 
Nämä eivät kuitenkaan anna riittävän selkeää kuvaa siitä, mihin poliisipartioi-
den työaika todellisuudessa käytetään. 
 
Järjestyspoliisin partioiden keskeisimpänä perustehtävänä on hälytystehtävi-
en ja valvonnan suorittaminen. Työajan suuntaamista perustehtävän mukai-
seen toimintaan vaikeuttaa yhä laajempi tehtäväkenttä. Työaikaa käytetään 
varsin runsaasti erilaisiin tuki-, erityis- ja virka-aputehtäviin, kuten kuljetuksiin, 
vartiointiin ja yksityisoikeudellisten asioiden selvittämiseen. Erityisesti pie-
nemmissä poliisiyksiköissä osa tehtävistä sitoo poliisipartion perustehtävää 
ajatellen pitkäksi ajaksi. Tällaisiin tehtäviin lukeutuu mm. kuolemansyyn tut-
kinta, joka sinänsä kuuluu selkeästi poliisin tehtäviin, mutta vie usean eri teki-
jän johdosta sitoo partion tehtävälle pitkäksi aikaa. Toisena esimerkkinä voi-
daan mainita rattijuopumustapaukset, joiden hoitaminen jopa suppeassa esi-
tutkinnassa kestää tarpeettoman pitkään. Tämä johtuu lähinnä syrjäseuduilla 
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pitkistä kuljetusmatkoista tekopaikalta poliisiasemalle tarkkuusalkometriko-
keeseen tai terveyskeskukseen verikokeeseen. 
 
Järjestyspoliisityön tuloksellisuuden mittaamista vaikeuttaa erityisesti laadul-
listen mittareiden puuttuminen. Määrällisessä mittaamisessa ovat tietojärjes-
telmät merkittävässä roolissa. Uusien järjestelmien käyttöönotolla ja kehityk-
sellä on yleensä myönteisiä vaikutuksia mittaamiselle. Esimerkiksi yksittäisten 
poliisimiesten antamien rangaistusvaatimusten määristä saadaan varsin hel-
posti ajettua tilastot. Toisaalta hätäkeskuksissa käyttöönotetun ELS- tietojär-
jestelmän myötä on suoriteseuranta vaikeutunut. Enää ei esimerkiksi pystytä 
luotettavasti tilastoimaan poliisin suorittamien puhalluskokeiden määrää. Tä-
mä on epäkohta, johon on löydettävä ratkaisu. 
 

 
3.6 Puuttumiskynnys ja toimintalinja 

 
Järjestyspoliisin partioiden merkittävää roolia esitutkinnan ensimmäisenä 
lenkkinä voidaan perustella poliisin laajalla keinovalikoimalla, ja ainakin osit-
tain epäyhtenäisellä puuttumiskynnyksellä. Yksittäisen poliisimiehen toimival-
tuudet rikostapauksen käsittelyn ja jatkotoimenpiteiden suhteen ovat melko 
laajat. Puuttumiskynnyksen asettaminen ei välttämättä tarkoita, että sitä pys-
tyttäisiin järjestelmällisesti noudattamaan. Poliisimiehellä on puuttumiskyn-
nyksen ylittävään tekoon tai tapahtumaan puututtaessa käytössä tapauksesta 
riippuen keinovalikoima suullisesta huomautuksesta rikosilmoitukseen ja kiin-
niottoon, tarvittaessa voimakeinojen käyttäen. Yhtenäisen puuttumiskynnyk-
sen ja toimintalinjan aikaansaaminen on selkeä haaste. Kansalaisten oikeus-
turvan ja yhdenvertaisuuden kannalta ei ole suotavaa, että valtakunnan tasol-
la poliisin puuttumiskynnyksessä tai toimintalinjoissa esiintyisi eroavaisuuksia. 
 
Lainsäädäntö mahdollistaa järjestyspoliisin partioille varsin hyvät mahdolli-
suudet rikostapausten hoitamiseen suppeassa esitutkinnassa. Käytännössä 
tätä mahdollisuutta ei kuitenkaan hyödynnetä riittävästi. Kokonaistaloudelli-
sesti ajatellen verekseltään selvitettävissä olevat rikosasiat tulisi saattaa pää-
tökseen riittävän laadukkailla, mutta vähän työaikaa sitovilla toimenpiteillä. 
Asian nopeaa ratkaisua voidaan pitää myönteisenä myös kansalaisnäkökul-
masta. Tyypillisenä esimerkkitapauksena voidaan mainita pienet liikenneon-
nettomuudet, jotka ensipartion tulisi mahdollisuuksien mukaan hoitaa pää-
sääntöisesti jo tapahtumapaikalla. Suppeassa esitutkinnassa vaikeudetta sel-
vitettävissä olevat rikosasiat kuormittavat varsinaiseen esitutkintaan edetes-
sään moninkertaisesti poliisia. 
 

 
3.7 Rikostutkinnan turvaaminen 

 
Järjestyspoliisin työprosesseista voidaan valtakunnallisesti vertaillen löytää 
merkittäviä eroavaisuuksia. Pienimmissä poliisiyksiköissä hälytyspartiot suo-
rittavat monipuolisia esitutkintatehtäviä, kun suuremmissa poliisilaitoksissa 
prosessi on selvästi sektoroituneempaa. Ensipartion suorittamat toimenpiteet; 
paikkatutkinta ja muut esitutkinnan alkutoimet, ovat laatunäkökulmasta nous-
seet entistä tärkeämpään asemaan. Prosessien sujuvuuden kannalta oikei-
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den asioiden tekeminen laadukkaasti ja nopeasti on rikostutkinnassa todettu 
tulokselliseksi toiminnaksi. Järjestyspoliisissa tällainen prosessiajattelu ei ole 
vielä yhtä syvälle juurtunutta. 
 
Ensipartion ammattitaitoisella toiminnalla on kauaskantoisia vaikutuksia ri-
kosprosessin edetessä. Poliisin toiminta erilaisten tehtävien hoitamisessa on 
oltava katkeamaton ketju, jossa jokaisella lenkillä on olennainen roolinsa. En-
sipartion rooli on jo pelkästään yksilön oikeusturvan kannalta merkittävä. Asia 
on huomioitu koulutuksellisesti merkittäväksi; valtakunnalliseen koulutusoh-
jelmaan kuuluu nykyään "ensipartion toiminta rikospaikalla" -kurssi. Järjestys-
poliisin henkilöstön monipuolista osaamistasoa ei kuitenkaan pystytä ylläpi-
tämään yksittäisten kurssien avulla, vaan koulutus on yksikkötasolla oltava 
jatkuvaa. Työvuorojen ohessa tapahtuva, lyhytkestoinen koulutus on joissakin 
yksiköissä havaittu tehokkaaksi toimintamalliksi. 
 
 

3.8 Poliisin auto- ja venekalusto 
 
Poliisin monipuolisesta kalustosta ja välineistä on syytä tässä yhteydessä 
mainita autot ja veneet. Poliisiautoja on tällä hetkellä noin 1500, joista kaksi 
kolmasosaa eli 1000 on kaksivärisiä, näkyvin poliisitunnuksin ja hälytyslaittein 
varusteltuja järjestyspoliisin käytössä. Autojen lukumäärä on viiden viime 
vuoden aikana lisääntynyt niin, että tilanne on nyt varsin tyydyttävä. Toisaalta 
kasvu on toteutettu myös poliisiautojen käyttöikää kasvattamalla mikä joissa-
kin tapauksissa on johtanut vanhan kaluston epätaloudelliseen korjaamiseen.  
 
Autokaluston rakenne on viime vuosien aikana merkittävästi muuttunut: Ai-
emmin käytettyjä neliovisia bensiinimoottorisia henkilöautoja on korvattu tila-
vammilla, dieselkäyttöisillä pakettiautomalleilla. Suurempia sisätiloja tarvitaan 
koska tavoitteena on hoitaa suuri osa poliisitehtävistä mahdollisimman pitkälle 
jo tapahtumapaikalla. Lisääntynyttä varustusta, mm. poliisin kenttäjärjestel-
män (POKE) atk-laitteita on varsin vaikeaa sijoittaa normaaliin nelioviseen 
henkilöautoon siten että työturvallisuus on varmistettu myös kolarin sattuessa. 
 
Lähivuosien aikana tulee edellä mainittu muutos autokaluston rakenteessa 
jatkumaan, joskin hitaammassa tahdissa. Määrärahatilanne ei ilmeisesti 
mahdollista POKE-laitteiden saamista nopeasti kaikkiin järjestyspoliisin autoi-
hin, mikä huomattavasti tehostaisi toimintaa. Sama koskee muitakin uusia va-
rusteita, mm. autoon sijoitettuja tarkkuusalkometrejä, jotka muutamissa Eu-
roopan maissa ovat jo poliisin käytössä. 
 
Poliisiveneitä on noin 120, joista kolme neljäsosaa eli 90 on pienehköjä, alle 
5,5 metrin pituisia, alumiinirunkoisia avoveneitä, joissa on ulkolaitamoottori. 
Näitä säilytetään yleensä veneenkuljetusperävaunussa, joten ne ovat helposti 
siirrettävissä tehtäväpaikalle. Muut veneet ovat isompia, umpiohjaamolla ja 
dieselmoottorilla varustettuja, kuitenkin kaikki alle 10 metrin pituisia. Viimeksi 
mainittuja veneitä on liikkuvalla poliisilla sisävesistöissä ja paikallispoliisilla 
merenrantapiireissä. Valtion merellisiä viranomaistoimintoja selvittäneen työ-
ryhmän ehdotuksen mukaisesti liikkuva poliisi lopetti venetoimintansa meri-
alueella 1990-luvun alkuvuosina. Paikallispoliisinkaan meriveneitä ei, muuta-
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maa poikkeusta lukuun ottamatta, ole voitu uusia tarvetta vastaavasti, joten 
venekalusto on tällä hetkellä varsin vanhaa.  
 
 

3.9 Poliisialan koulutus 
 
Poliisialan tutkinnot ovat poliisin perustutkinto, poliisialipäällystön tutkinto, po-
liisipäällystön tutkinto ja poliisialan maisterin tutkinto. Poliisioppilaitoksia ovat 
Poliisikoulu ja Poliisiammattikorkeakoulu. Poliisikoulun tehtävänä on antaa 
poliisin perustutkinto- ja alipäällystökoulutusta sekä toimintaansa liittyvää 
ammatillista lisä- ja täydennyskoulutusta. Koulutusta annetaan sekä suomen 
että ruotsin kielellä. Lisäksi Poliisikoulu vastaa perustutkinnon ja uuden ali-
päällystötutkinnon opiskelijavalinnoista. 
 
Poliisiammattikorkeakoulun tehtävänä on järjestää ammattikorkeakouluopin-
toja ja ammatillisia erikoistumisopintoja poliisialalla sekä vastata poliisialaan 
liittyvästä tutkimus- ja kehittämistoiminnasta. Poliisiammattikorkeakoulussa 
suoritettava poliisipäällystön tutkinto on ammattikorkeakoulututkinto.  

 

3.9.1 Poliisin perustutkintokoulutus 
 
Poliisin perustutkinto muodostuu perusopinnoista ja ammattiopinnoista. Tut-
kinnon laajuus on 110 opintoviikkoa ja sen suoritusaika on kaksi ja puoli vuot-
ta. 80 opintoviikon mittaisista perusopinnoista kenttä- ja hälytystoiminnan se-
kä valvonnan osuus on 16 opintoviikkoa. Perusopintojen loppuvaiheessa ole-
van ohjatun työharjoittelujakson pituus on 20 opintoviikkoa. Sen aikana opis-
kelija toimii käytännön poliisityössä kokeneemman poliisimiehen ohjauksessa 
päivystys-, kenttä- ja hälytys-, liikennevalvonta- ja tutkintatehtävissä sekä en-
nalta estävässä toiminnassa. Työharjoittelu toteutetaan sisäasiainministeriön 
vahvistaman työssäoppimisjaksojen toteutusohjelman mukaisesti. 
 
Perustutkintokoulutuksen ammattiopintojen pituus on 30 opintoviikkoa. Am-
mattiopinnot on opintokokonaisuus, jonka aikana syvennetään perusopintojen 
aikana syntynyt poliisin perusammattitaito kokonaisuudeksi. Ammattiopinnot 
muodostuvat kolmesta jaksosta, joista yksi jakso on noin 7,5 kuukauden mit-
tainen kenttätyöjakso, jonka aikana opiskelijat ovat töissä jossakin kihlakun-
nan poliisilaitoksessa tai liikkuvan poliisin tai keskusrikospoliisin yksikössä 
nuoremman konstaapelin määräaikaisessa virkasuhteessa ja suorittavat sa-
malla etäopintoja. Yleisen järjestyksen ja turvallisuuden opintoja ammattiopin-
toihin sisältyy 10 ov ja liikenneturvallisuuden opintoja 5 ov. 

 

3.9.2 Poliisin alipäällystötutkintokoulutus 
 
Poliisialipäällystön tutkinto on esimiestaidollinen tutkinto. Tutkinto suoritetaan 
2 - 3 vuodessa. Laajuudeltaan tutkinto on 30 opintoviikkoa ja se antaa kelpoi-
suuden kaikkiin alipäällystön virkoihin. Alipäällystötutkinnon pakollisina opin-
toina suoritetaan alipäällystön oikeustieteellisiä opintoja, esimiestaidon opin-
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toja sekä kenttäjohtaja- ja tutkintaryhmänjohtajaopintoja. Valinnaisia opintoja 
suoritetaan yhteensä 6 opintoviikkoa. Valinnaiset moduulit ovat mm. kenttä- ja 
hälytystoimintataktiikan kurssi (2 ov), ensipartion toiminta rikospaikalla -kurssi 
(2 ov) ja liikenneturvallisuuskurssi (2 ov).  
 
Erikoistumisopinnot ovat uusia ammatillisten erikoistumisopintojen opintoko-
konaisuuksia poliisialipäällystötutkinnon rinnalla. Opinnot ovat horisontaalinen 
vaihtoehto uralla etenemiselle. 

 

3.9.3 Poliisipäällystön tutkinto ja maisteriopinnot 
 
Poliisiammattikorkeakoulussa suoritettava ammattikorkeakoulututkinto on po-
liisipäällystön tutkinto. Poliisipäällystön tutkinto on laajuudeltaan vähintään 
180 opintopistettä. Poliisipäällystön tutkinto toteutetaan kaksiosaisena (A-
opinnot / B-opinnot). Opiskelijalle annetaan noin 1,5 vuoden opiskelun jäl-
keen todistus poliisipäällystön tutkinnon A-osan suorittamisesta. Tutkinnon A-
osan suorittanut voi hakeutua komisarion tai rikoskomisarion tasoisiin poliisin 
päällystötehtäviin. 
 
B-opintojen aloittamisen ja näiden opintojen suorittamisen edellytyksenä on, 
että opiskelijalla on joko päällystön virka tai sekä alipäällystön virka että esi-
miesasema. B-opinnot suoritettuaan opiskelija on suorittanut poliisipäällystön 
tutkinnon. Valmistuttuaan hän voi hakeutua ylikomisarion tai rikosylikomisari-
on tai ylemmän tasoisiin poliisin päällystötehtäviin.  
 
Tutkinnon ammattiopinnot jakaantuvat kolmeen teema-alueeseen, joista yksi 
on kenttätoiminnan johtaminen. Opintokokonaisuus käsittää poliisin päällystö-
tutkintoon kuuluvat yleisen järjestyksen ja turvallisuuden tasoa ylläpitävän 
valvonnan, hälytystoiminnan ja rikostorjuntaa tukevan valvonnan johtamisen 
opinnot. Opintoihin kuuluvat lisäksi poliisin operatiivisen ja taktisen johtamisen 
opinnot. Kenttätoiminnan johtamisen teema-alueen opetuksessa toteutetaan 
myös liikenneturvallisuuden, poliisin toimivaltajärjestelmän, lupahallinnon ja 
ulkomaalaisasioiden opinnot. 
 
Poliisipäällystön tutkinnon jälkeen opiskelijat voivat pyrkiä jatkamaan opinto-
jaan yliopistossa. Ylempi korkeakoulututkinto on sisäasiainministeriön sekä 
Tampereen yliopiston ja Turun yliopiston välillä tehdyissä yhteistyösopimuk-
sissa tarkoitettu hallintotieteiden tai valtiotieteiden maisterin tutkinto.  
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4 POLIISIN HÄLYTYSTOIMINNAN NYKYTILA  

 
4.1 Hälytystoiminnan strategia 

 
Sisäasiainministeriön poliisiosasto on päätöksellään vuonna 2004 vahvistanut 
poliisin valtakunnallisen vision 2014 sekä strategian ja kriittiset menestysteki-
jät 2004–2014.13 Poliisin hälytyspalveluiden osalta toimintatavat, joiden mu-
kaan toimien päästään päätöksessä kerrotussa visiossa kuvattuun tavoiteti-
laan, on määritelty seuraaviksi: 
 
1. Hälytystehtävien suorittamisessa huomioidaan aina ennalta estävän toi-

minnan vaatimukset ja mahdollisen rikostutkinnan tarpeet. 
2. Poliisin ammattitaito ja toimintaedellytykset varmistetaan hätäkeskusuu-

distuksessa. Hälytystehtävien suorittamisessa hyödynnetään poliisin, raja-
vartiolaitoksen, palo- ja pelastusviranomaisten sekä sosiaali- ja terveysvi-
ranomaisten yhteistyömahdollisuudet. 

3. Hätäkeskusalueille perustetaan kenttätoiminnan tukemiseksi ja tiedottami-
sen turvaamiseksi tarvittava määrä palvelupäivystyksiä. Poliisin kenttäjoh-
tojärjestelmä selkiytetään ja yhdenmukaistetaan. 

4. Poliisilaitosten ja liikkuvan poliisin yhteistoimintaa lisätään ja kehitetään 
hälytystehtävissä. Lähimmän partion periaate on keskeinen toimintamalli 
hälytystehtävien hoitamisessa. 

5. Poliisin työharjoittelijoiden ja kenttäjaksolaisten osallistuminen hälytysteh-
tävien hoitamiseen yhdenmukaistetaan valtakunnallisesti.14 

 
Kriittisiä menestystekijöitä15 arvioidaan vaikuttavuuden, asiakkaiden, toiminto-
jen sujuvuuden ja henkilöstön näkökulmasta. Kriittiset menestystekijät on 
määritelty seuraaviksi: 
 
Vaikuttavuus: 

• Hälytyspalvelujen saatavuus turvataan kaikkialla maassa kii-
reellisissä hälytystehtävissä 

 
Asiakkaat: 

• Poliisi on mahdollisimman nopeasti paikalla henkeä ja terveyttä 
vaarantavissa tilanteissa 

 
Toimintojen sujuvuus: 

• Resursseja käytetään joustavasti rikostorjuntaan ja yleisen jär-
jestyksen ja turvallisuuden ylläpitoon organisaatiorakenteiden 
estämättä 

• Hälytystehtävien hoitamista tukevaa uudenlaista teknologiaa 
hyödynnetään täysimääräisesti 

• Palvelupäivystysten rooli ja tehtävät määritellään 
• Kenttäjohtojärjestelmä toteutetaan yhtenäisesti koko maassa 

                                                 
13 Sisäasiainministeriön päätös nro SM-2004-2436/Va-42. 
14 Em. päätös, s. 7. 
15 Asioita, jotka ovat onnistumisen kannalta erittäin tärkeitä. 
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• Paikallispoliisin ja liikkuvan poliisin yhteistoimintasopimukset 
kattavat kaikki poliisilaitokset 

 
Henkilöstö: 

• Henkilöstöllä on ammattitaito rikostutkintaa turvaavien alkutoi-
menpiteiden suorittamiseksi. 

 
 
4.2 Poliisin hälytystehtävien määrä ja kehitys 

 
Poliisin kaikkien hälytystehtävien määrä kasvoi vuonna 2006 edellisten vuosi-
en tapaan. Poliisi vastaanotti vuonna 2006 noin 1 073 000 hälytystehtävää.16 
Lisäystä on vuoteen 2005 verrattuna noin 45 400 hälytyksen verran. Määrä 
on lisääntynyt vuodesta 2002 lähes 150 000 tehtävällä. Yleiseen järjestyk-
seen ja turvallisuuteen liittyvien tehtävien määrän arvioidaan vakiintuvan noin 
1000 000 tehtävään17. Kiireellisimpien A-luokan tehtävien osuus oli 3 % häly-
tystehtävien kokonaismäärästä. Kiireellisinä hoidettavien A-luokan hälytysteh-
tävien määrän kehitys johtuu tilastointiohjeiden tarkistamisesta.18 
 
Poliisin tehtävämäärien kehitys ja toimintavalmiusajat 
 2006 2005 2004 2003 2002 
Hälytystehtävät yhteensä 1072747 1027371 998493 940029 927943
kpl, joista A-luokan 
kiireellisiä tehtäviä 30893 25087 

 
22941 25241 29795 

Keskimääräinen toiminta- 
valmiusaika A-luokan kiireelli- 
sissä tehtävissä (minuuttia) 13,4 12,1 

 
 
11,4 11,2 11,1 

 
                    Lähde: Poliisin tulostietojärjestelmä, Tilastokeskus, pelastustoimen Pronto -tilastointijärjestelmä 

 
 
              Hälytystehtävien määrät 

 2006 2005 2004 2003 2002 
Päihtyneet henkilöt 103110 103457 104988 90328 93400 
Häiriökäyttäytyminen ja ilkivalta 94332 91766 92675 88161 88637 
Kuljetustehtävät 55287 57000 57561 57236 56709 
Kotihälytykset 85575 81207 74208 63888 59896 
Liikennejuopumukset 51343 54875 59350 54609 51711 
Vahingonteot 20929 22079 21248 21280 22363 

 
                    Lähde: Poliisin tulostietojärjestelmä 
 
 

                                                 
16 Hälytystehtävä tarkoittaa poliisin toimenpidettä sen tietoon tulleen sellaisen yleisen järjestyksen ja turvallisuuden häiriön joh-
dosta, joka edellyttää poliisin välitöntä toimintaa. Kysymyksessä saattaa muun ohella olla yleisellä paikalla tai kotirauhan piirissä 
esiintyvä häiriötilanne, jonka on saattanut aiheuttaa päihtynyt; pahoinpitely, omaisuus- tai muu rikos; liikenneonnettomuus; lii-
kennejuopumus; tulipalo; tai muu onnettomuus- tai vaaratilanne, jossa tarvitaan poliisin kiireellistä apua. Poliisin tehokas ja nopea 
toiminta hälytystehtävissä on välttämätöntä yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämisen ja vahvistamisen sekä sen häiriöi-
den ennalta estämisen kannalta. Parlamentaarisen poliisikomitean mietintö 1986:16, s. 109 
17 Poliisin toiminta- ja taloussuunnitelma 2008-2011 ja tulossuunnitelma 2007, s. 11. Poliisin ylijohdon julkaisusarja 2/2007. 
18 Poliisin vuosikertomus 2006, s. 7. 
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Poliisia työllistävät eniten päihtyneet henkilöt, häiriökäyttäytyminen ja ilkivalta 
sekä kotihälytykset. Vuonna 2006 poliisi hoiti aiempaa enemmän kotihälytys-
tehtäviä eli yhteensä 85 591 kotihälytystehtävää, joista perheväkivallaksi luo-
kiteltuja tehtäviä oli joka viides. Perheväkivallan osalta poliisi kirjasi rikosilmoi-
tuksia 4 122. Määrä on lähes kaksinkertaistunut neljässä vuodessa. 
 
Vuoden 2004 keväällä tehty alkoholiveron alentaminen näkyi jo saman vuo-
den tilastoissa sekä poliisin tehtävissä että poliisin tietoon tullessa rikollisuu-
dessa. Tuolloin poliisin säilöön ottaminen päihtyneiden henkilöiden määrä 
kasvoi edellisistä vuosista huomattavasti, erotus oli noin 10 000 henkilöä 
edellisiin vuosiin verrattuina. Säilöön otettujen määrä on tämän jälkeen vuosit-
tain laskenut, mutta se ei ole kuitenkaan yltänyt veromuutosta edeltävien 
vuosien tasolle. Vuonna 2006 poliisi säilytti tiloissaan 101 039 päihtynyttä. 
Määrä laski edellisesti vuodesta runsaalla 2 500 henkilöllä ja vuodesta 2004 
runsaalla 6 700 henkilöllä.19 
 
Sisäisen turvallisuuden ohjelmassa on arvioitu, että avunpyynnöt ja hälytys-
tehtävät lisääntyvät kasvukeskuksissa, mutta eivät juurikaan vähene haja-
asutusalueilla. Tähän vaikuttaa mm. haja-asutusalueiden väestörakenne, 
runsas loma-asutus, matkailu ja väestön ikääntymisen mukanaan tuomat li-
sääntyvät odotukset turvallisuuspalvelujen saatavuudesta.20 
 
 

4.3 Poliisin hälytyspalvelujen saatavuus 
 
Kansalaisten näkökulmasta poliisin kyky suoriutua kiireellisistä hälytystehtä-
vistä ja poliisin tehokkaasti suorittama vakavien rikosten tutkinta ovat keskei-
siä poliisin tehtävässä onnistumisen mittareita. Poliisibarometri 2005 mukaan 
poliisin tehtävien tärkeysarvostuksessa poliisin tehtävistä tärkeimpinä pide-
tään kiireellisiin hälytyksiin vastaamista, huumerikosten selvittämistä ja paljas-
tamista sekä väkivaltarikosten selvittämistä ja torjuntaa. Vähiten tärkeitä ovat 
poliisin lupapalvelut ja päihtyneiden huostaanotto.21 Poliisibarometri 2005 tu-
losten mukaan poliisin tehtävistä tärkeimpinä pidetyistä tehtävistä poliisi on 
onnistunut aiempaa paremmin kiireellisiin hälytyksiin vastaamisessa.22 
 
Katuturvallisuusindeksi on parantunut hieman vuoteen 2005 verrattuna. 
Vuonna 2006 se oli 91,66, kun vastaava luku edellisenä vuonna oli 91,51. Ka-
tuturvallisuusindeksi on ryöstöjen, pahoinpitelyjen, vahingontekojen sekä ratti- 
ja liikennejuopumusten painotetun lukumäärän suhde väestön määrään. Tur-
vallisuus on sitä parempi, mitä suurempi tämä luku on.23 

 
Poliisibarometri 2005 mukaan poliisin odotettiin olevan paikalla nopeammin 
kuin mitä vuonna 2003 on odotettu. Joka kymmenes vastaaja uskoo poliisin 
olevan paikalla vähintään viiden minuutin kuluttua yhteydenotosta tilanteessa, 

                                                 
19 Poliisin vuosikertomus, s. 7. 
20 Sisäisen turvallisuuden ohjelma, s. 101. 
21 Poliisibarometri 2005, s. 62. Poliisin ylijohdon julkaisusarja 3/2006. 
22 Ibid., s. 67. 
23 Poliisin vuosikertomus 2006, s. 7. 
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jossa on kiireellisen poliisiavun tarpeessa. Neljäsosan mielestä poliisi saapuu 
paikalle 6-10 minuutin kuluessa.24 Avunsaannin nopeus hätätilanteessa on 
yksi sisäisen turvallisuuden ohjelman yleisseurannassa käytettävä mittari.25 
 
Tilastojen valossa Poliisibarometri 2005:een vastanneiden käsitystä poliisin 
paikalletulon kestosta kiireellisissä hälytystehtävissä voidaan pitää lievästi op-
timistisena. Kiireellisten hälytystehtävien osalta poliisin toimintavalmiusaika eli 
aika hälytyksen vastaanottamisesta poliisipartion saapumiseen paikalle oli 
vuonna 2006 keskimäärin 13,4 minuuttia. Pisimpään poliisipartion paikalle tu-
lo kesti Lapin (17,7 min.) ja Oulun (15,2 min.) lääneissä. Helsingissä poliisi oli 
paikalla 10,4 minuutissa.26 
 
Kihlakunnittain asetettu keskimääräinen toimintavalmiusaika A- ja B- kiireelli-
syysluokan hälytystehtävissä on saavutettu pääosin tavoitteiden mukaisesti. 
Poliisiavun saatavuutta ja nopeutta kuvaavassa toimintavalmiusajassa on kui-
tenkin suuria alueellisia eroja.27 Toimintavalmiusaikaan vaikuttaa oleellisesti 
se, kuinka paljon poliisilla on käytössään hälytyspartioita ja mitkä ovat 
ajoetäisyydet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
24 Poliisibarometri 2005, s. 16. 
25 Sisäisen turvallisuuden ohjelma, s. 87. 
26 Poliisin vuosikertomus 2006, s. 7. 
27 Tavoitetason ja toteutuneen tason väliselle erolle on sekä toiminnallisia että tilastoteknisiä syitä. Muutokset hälytysalueissa, 
tietojärjestelmien erilaisuus sekä muuttunut kirjaamiskäytäntö hätäkeskusuudistuksen myötä ovat vaikuttaneet merkittävästi syn-
tyneisiin poikkeamiin toimintavalmiusajoissa. Esimerkiksi Helsingissä poliisin hälytystehtävien määrän lisääntyminen ja siitä 
aiheutuva toimintavalmiusajan pidentyminen selittyy osittain hätäkeskuksen kirjaamistoimintatavasta. Sama ilmiö on ollut todet-
tavissa muillakin hätäkeskusalueilla. Poliisin kenttätoiminnan hälytysvalmiuteen vaikuttaa myös se, miten ajantasaisesti partiot 
ilmoittavat tehtäviin liittyvät tila- ja toimenpidetiedot. Puuttuvista partion tilailmoituksista johtuen toimintaan liittyvät ajat vääris-
tyvät. 
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Edellä olevista taulukoista ilmenee poliisin A-, B- ja C-kiireellisyysluokan teh-
tävämäärien kehitys vuosina 2001 - 2006 sekä poliisin oma-aloitteisten tehtä-
vien määrän kehitys vastaavina vuosina. Ensin mainitusta taulukosta ilmenee 
B-kiireellisyysluokan tehtävien vuodesta 2003 alkanut kasvu. Nousu johtuu 
sekä muun muassa poliisin tehtävämäärien yleisestä kasvusta että kirjaamis-
käytäntöjen muuttumisesta hätäkeskuksiin siirryttäessä. Hätäkeskukset ovat 
antaneet poliisille enemmän tehtäviä, jotka on kirjattu B-kiireellisyysluokkaan. 
Myös poliisin oma-aloitteisten tehtävien määrä on kasvanut. Tämä johtuu 
myös tehostuneesta kirjaamiskäytännöstä. Aiemmin kirjaamatta jääneitä po-
liisin oma-aloitteisia tehtäviä kirjataan nykyään tarkemmin poliisin tehtäviksi. 
 
Poliisin hälytyspalveluiden saatavuudessa alueellisten erojen on arvioitu kas-
vaneen kihlakuntauudistuksen jälkeen. Hälytyspalveluiden saatavuus kihla-
kuntien keskuspaikoissa on yleensä parantunut mutta äärialueilla vastaavasti 
huonontunut uudistuksen jälkeen. Myös liikkuvan poliisin roolin hälytyspalve-
luiden suorittamisessa on arvioitu viime vuosina korostuneen varsinkin etäi-
syyksiltään suurissa kihlakunnissa.28 
 
Merkittävä vaikutus poliisin hälytystehtävien hoitamiselle on ollut valtakunnal-
lisella hätäkeskusuudistuksella. Uudistuksessa poliisin hälytyskeskukset ja 
kuntien ylläpitämät hätäkeskukset korvattiin yhteisillä valtion hätäkeskuksilla, 
joihin on keskitetty kaikki poliisin, pelastustoimen sekä sosiaali- ja terveystoi-

                                                 
28 Ks. Paikallishallintouudistus poliisitoiminnan näkökulmasta, s. 7. Poliisin ylijohdon julkaisusarja 5/2004. 
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men kiireelliset hätäpuhelut. Poliisin virkoja hätäkeskuksiin on siirtynyt noin 
170. 

 
Poliisin hallintorakenteen kehittämistyöryhmä on katsonut, että poliisilaitosten 
välinen yhteistyö esimerkiksi tukipartion muodossa on jatkossakin välttämä-
töntä, mutta peruspoliisitoimintaa ei enää tulevaisuudessa pidä jatkuvasti 
suunnitella poliisilaitosten yhteistoiminnan varaan. Kiireellisten tehtävien hoi-
tamisessa sovelletaan edelleen lähimmän partion periaatetta, vaikka lähin 
partio olisikin toisen poliisilaitoksen tai toisen läänin partio. Lähtökohtana val-
vonta- ja hälytystoiminnassa on kuitenkin poliisilaitosten omavaraisuus.29 Po-
liisilaitoksen on pystyttävä järjestämään itsenäisesti ympärivuorokautinen hä-
lytystoiminta ja painottamaan toimintaa poliisipalvelujen kysynnän vaihtelui-
den ja painopisteaikojen mukaan. Erityisestä syystä hälytyspalvelut voidaan 
järjestää yhteistoimintamääräyksin poliisilaitosta laajemmalla alueella.30 

 
Selvitystoimikunta toteaa näkemyksenään, että siirryttäessä mahdollisesti 
isompiin poliisilaitoksiin, muuttuu poliisipartioiden käyttö hälytystehtäviin jous-
tavammaksi ja helpommaksi. Myös selvitysmies Jonkka on kiinnittänyt rapor-
tissaan huomiota partioiden joustavampaan käyttöön hälytysvalmiuden tehos-
tamisessa31 Toimikunta pitää myös poliisin kenttäjärjestelmän tehokasta käyt-
töönottoa tärkeänä hälytyspalvelujen saatavuutta nopeuttavana asiana. Kent-
täjärjestelmä tulee tehostamaan erityisesti lähimmän partion käyttömahdolli-
suutta hälytystehtävissä. 
 

 
4.4 Paikallispoliisin ja liikkuvan poliisin yhteistoiminta hälytystehtävissä 

 
Poliisin hallintolaissa mainitun perustehtävänsä mukaisesti liikkuva poliisi 
osallistuu hälytystehtävien hoitamiseen lähimmän partion periaatteen mukai-
sesti koko maassa. Poliisin hallintolain nojalla liikkuvan poliisin tehtävänä on 
yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitäminen samalla tavoin paikallispo-
liisille. Harvaan asutuilla alueilla, joissa paikallispoliisin voimavarat ovat vä-
häiset (1-2 hälytyspartiota), liikkuva poliisi ottaa tarvittaessa liikennevalvon-
nan ohella ajallisen vastuun hälytystehtävien hoitamisesta erikseen sovittaval-
la tavalla. 
 
Poliisin lääninjohdot ja liikkuvan poliisin osastot ovat vuosittain tehneet yhteis-
toimintasopimukset, joissa on määritelty yhteistyön tavoitteet. Myös osa kihla-
kuntien poliisilaitoksista on kirjallisesti sopinut yhteistoiminnasta liikkuvan po-
liisin yksiköiden kanssa. Poliisin hallintolain 8 §:n 2 momentin mukaan Poliisin 
ylijohto voi poliisitoiminnan tarkoituksenmukaiseksi järjestämiseksi asian-
omaisia poliisiyksikköjä kuultuaan määrätä kihlakunnan poliisilaitoksen ja 
muun poliisiyksikön hoitamaan tehtäviä yhteistoiminnassa. Tämä koskee siis 
myös liikkuvan poliisin ja paikallispoliisin välistä yhteistoimintaa. 

 

                                                 
29 Poliisin hallintorakenteen kehittämistyöryhmän väliraportti, s. 38-39. 
30 Ibid., s. 10. 
31 Poliisin johtamisjärjestelmä ja sisäinen laillisuusvalvonta, s. 41. Jaakko Jonkka. Sisäasiainministeriön julkaisuja 48/2004. 



_____________________________________________________________________________________ 
 

Järjestyspoliisitoiminnan tilan selvityshanke - Väliraportti 
_____________________________________________________________________________________ 

 

 
25 (44) 

Liikkuvan poliisin tulee sisäasiainministeriön määräyksen32 mukaisesti päätei-
den valvonnan yhteydessä kohdentaa valvontaansa myös asutuskeskusten 
liikenteeseen ja järjestykseen aikana, jolloin liikennevalvonnan tarve pää-
tieverkolla on vähäistä.  

 
Voimassaolevan poliisin valtakunnallisen hälytyspalvelujen strategian mukaan 
poliisilaitosten ja liikkuvan poliisin yhteistoimintaa lisätään ja kehitetään häly-
tystehtävissä. Strategiassa ei ole rajattu sitä, minkä tyyppisissä hälytystehtä-
vissä näin pitäisi toimia. Paikallispoliisin ja liikkuvan poliisin yhteistyötä häly-
tystehtävien hoidossa onkin tehostettu paikallistasolla yhteistoimintasopimuk-
sin. Strategian mukaan hälytyspalvelujen yksi kriittinen menestystekijä toimin-
tojen sujuvuuden osalta on se, että paikallispoliisin ja liikkuvan poliisin yhteis-
toimintasopimukset kattavat kaikki poliisilaitokset. 

 
Liikkuvan poliisin organisaatiotyöryhmä on loppuraportissaan todennut, että 
liikkuva poliisi osallistuu kiireellisten hälytystehtävien hoitamiseen lähimmän 
partion periaatteella. Hälytystehtävien hoitamisen tarve korostuu harvaan 
asutuilla alueilla. Tämä ei kuitenkaan voi olla organisaation kehittämisen läh-
tökohta, vaan paikallispoliisi vastaa itse ympärivuorokautisesta hälytystehtä-
vien suorittamisesta toimialueellaan. Paikallispoliisin uudistuksen pitää vaikut-
taa parantavasti hälytystehtävien hoitamismahdollisuuteen paikallispoliisin 
omin voimin myös harvaan asutuilla alueilla. Organisaatiotyöryhmän käsityk-
sen mukaan ei ole tarkoituksenmukaista, että liikkuvan poliisin partioita käy-
tettäisiin suunnitelmallisesti ajallisen tai paikallisen vastuun periaatteella häly-
tystehtävien hoitamiseen. Kuitenkin tilapäisissä ongelmatilanteissa, jotka joh-
tuvat esimerkiksi paikallispoliisin yksikön henkilöstön pitkistä sairauslomista 
tai koulutuspäivistä, liikkuvan poliisin henkilöstöä on käytetty hälytyspartiona 
ennalta sovitun ajan. Tämä edellyttää riittävän ajoissa tehtyä sopimusta asi-
asta. 
 
Liikkuvan poliisin strategiatyöryhmä on esittänyt seuraavaa menettelyä lä-
himmän partion periaatteen soveltamiseksi: 
 
- Liikkuvan poliisin partiot ilmoittautuvat poliisilaitoksen kenttäjohtajalle aina 

tullessaan poliisilaitoksen alueelle. Samalla varmistetaan, että hätäkeskus 
on tietoinen partioiden sijainnista. 

 
- A-kiireellisyysluokan tehtävä on hoidettava välittömästi eikä se saa jäädä 

odotukselle. Tällaiselle tehtävälle lähtee aina ajallisesti lähinnä oleva par-
tio organisaatiosta riippumatta. 

 
- B-kiireellisyysluokan tehtävä on hoidettava viipymättä. Liikkuvan poliisin 

partio hoitaa tehtävän keskusteltuaan paikallispoliisin kenttäjohtajan kans-
sa, mikäli kihlakunnan partiota ei ole vapaana tai kohta vapautumassa.  

 

                                                 
32 Paikallispoliisin ja poliisin valtakunnallisten yksiköiden yhteistoiminnan perusteet läänissä. Sisäasiainministeriön määräys nro 
SM-2004-1357/Tu-41, antopäivä 21.5.2004. 
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- C-kiireellisyysluokan tehtäviin ei käytetä liikkuvan poliisin partiota. Mikäli 
ajalliset erot ovat merkittäviä, tulee tehtävän hoitamisesta kuitenkin kes-
kustella kenttäjohtajan kanssa.33 

 
Hätäkeskuspäivystäjien ja paikallispoliisin kenttäjohtajien toiminta vaikuttaa 
olennaisesti myös liikkuvan poliisin partioiden käyttöön hälytystehtävissä. Or-
ganisaatiotyöryhmä on raportissaan pitänyt tärkeänä, että toiminta on yhte-
näistä koko valtakunnan alueella. 
 
 

4.5 Poliisin hälytysresurssit 
 

Suomen kihlakuntien poliisilaitoksista 33 on selvitystoimikunnan selvityksen 
mukaan sellaisia, joissa on työvuorossa virka-aikana pääsääntöisesti vain yk-
si poliisipartio. Näistä kihlakunnista usea sijaitsee harvaanasutuilla seuduilla, 
joilla hälytysmatkat ovat usein pitkiä. Siksi myös toimintavalmiusaika voi olla 
keskimääräistä pitempi. 
 
Selvitystoimikunta pyysi poliisin lääninjohtoja ja Helsingin kihlakunnan poliisi-
laitosta kirjeellään 7.6.2007 toimittamaan sille tiedon siitä, mikä on hätäkes-
kusten käyttöön A -käyttövalmiusluokkaan ilmoitettujen poliisipartioiden pää-
sääntöinen lukumäärä kihlakunnittain arkisin klo 9 ja klo 23 sekä tiedon siitä, 
mitkä ovat samana ajankohtina kaikki YJT -toiminnan partioresurssit (ts. onko 
kihlakunnassa ko. aikoina myös B- ja C- käyttövalmiusluokkiin ilmoitettuja 
partioita). 
 
Sisäasiainministeriön poliisiosaston tehtävien käsittelystä poliisin hälytys- ja 
kenttätoiminnassa vahvistaman ohjeen34 liitteenä olevan käsikirjan mukaan 
partioiden käyttövalmiusluokat on tarkoitettu käytettäväksi seuraavasti partioi-
ta hätäkeskustietojärjestelmään tallennettaessa:35 
 
• A - pääsääntöisesti hälytystehtäviä hoitaville partioille 
• B - pääsääntöisesti poliisiyksiköiden omaan toimintaan liittyville partioille, 

myös hätäkeskuksen kanssa yhteisesti käytettäville partioille 
• C - pääsääntöisesti teemaluonteisia poliisitehtäviä hoitaville partioille, esim. 

liikenteenvalvontatehtävät yms. 
• D - pääsääntöisesti tutkintaa ja ylläpitotehtäviä hoitaville partioille. 
 
 
Vastausten mukaan maassa on pääsääntöisesti arkisin (ma-to) klo 9 vähin-
tään 180 ja klo 23 vähintään 182 A-käyttövalmiusluokkaan ilmoitettua partio-
ta. Perjantaisin luvut ovat lievästi suuremmat. Lääneittäin tarkasteltuna A-
käyttövalmiusluokassa olevia partioita on aamuisin klo 9 Etelä-Suomen lää-

                                                 
33 Liikkuvan poliisin organisaatiotyöryhmän loppuraportti 24.5.2007, s. 8-9. 
34 Nro SM-2006-3177/Tu-37, annettu 22.11.2006. 
35 Käyttövalmiusluokat tulee erottaa tehtävien kiireellisyysluokituksesta. Mainitun käsikirjan mukaan hätäkeskukselle ilmoitetut 
tehtävät luokitellaan niiden kiireellisyyden perusteella kolmeen tehtävälajikohtaiseen kiireellisyysluokkaan, joita ovat A-, B- ja C-
kiireellisyysluokat. A -käyttövalmiusluokkaan ilmoitettu poliisipartio voi esimerkiksi hoitaa B-kiireellisyysluokan tehtäviä ja C-
käyttövalmiusluokkaan ilmoitettu partio A-kiireellisyysluokan tehtäviä. 
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nissä 48, Länsi-Suomen läänissä 64, Itä-Suomen läänissä 21, Oulun läänissä 
18 ja Lapin läänissä 11 kappaletta. Helsingin kihlakunnassa partioita on ilmoi-
tettu A-käyttövalmiusluokkaan 18 kappaletta. Vastaavat luvut iltaisin klo 23 
ovat Etelä-Suomen läänissä 52, Länsi-Suomen läänissä 60, Itä-Suomen lää-
nissä 23, Oulun läänissä 16 ja Lapin läänissä 11 kappaletta sekä Helsingin 
kihlakunnassa 20 kappaletta. 
 
Asukkaita yhtä A-käyttövalmiusluokassa olevaa poliisipartiota kohden on eni-
ten Etelä-Suomen läänissä (31836 as./partio).36 Länsi-Suomen läänissä on 
30125, Helsingin kihlakunnassa 29720, Oulun läänissä 27358 ja Itä-Suomen 
läänissä 26210 asukasta partiota kohden. Lapin läänissä asukkaita yhtä par-
tiota kohden on vähiten, 16817 asukasta partiota kohden, mutta Lapin läänin 
tarkastelussa tulee erityisesti ottaa huomioon hälytyspartioiden pitkät ajomat-
kat läänin pinta-alan ja harvan asutuksen johdosta. 
 
Tarkasteltaessa läänien ja Helsingin kaupungin maapinta-alaa yhtä A-
käyttövalmiusluokkaan ilmoitettua poliisipartiota kohden tilanne muuttuu päin-
vastaiseksi. Lapin läänissä yhdellä A-partiolla on keskimäärin valvottavanaan 
pinta-alaltaan 8498 neliökilometrin kokoinen hälytysalue, Oulun läänissä 
3252, Itä-Suomen läänissä 2215, Länsi-Suomen läänissä 1163 ja Etelä-
Suomen läänissä 600 neliökilometrin laajuinen alue. Helsingin kihlakunnan 
poliisilaitoksessa vastaava luku on 10 neliökilometriä. Tarkastelua havainnol-
listaa, jos ajatellaan hälytysalueita säännöllisenä nelikulmiona. Tällöin Lapin 
läänissä yhden A-partion hälytysalueen sivun pituus on noin 92 kilometriä, 
Oulun läänissä 57, Itä-Suomen läänissä 47, Länsi-Suomen läänissä 34, Ete-
lä-Suomen läänissä 25 ja Helsingin kihlakunnan poliisilaitoksessa 3 kilomet-
riä. 

 
Selvitystoimikunnan mukaan on tärkeää tarkastella kihlakuntien kykyä ilmoit-
taa poliisipartioita vastaavina ajankohtina myös B- ja C- käyttövalmiusluokkiin. 
Jos kihlakunnan poliisilaitoksessa ei ole resursseja ilmoittaa partioita em. 
luokkiin, se tarkoittaa, että poliisilaitoksen mahdollisuus tehdä johdettua ja 
suunnitelmallista teemaluonteista valvontaa (esimerkiksi liikenteenvalvonta-
tehtävät) on rajoitettu, koska hätäkeskukselle A-käyttövalmiusluokkaan ilmoi-
tettu poliisipartio voi tehdä sitä ainoastaan hälytystehtävien lomassa. 
 
Selvitystoimikunnan saamien vastausten mukaan arkiaamuisin klo 9 Suomen 
90 kihlakunnan poliisilaitoksesta 61 poliisilaitoksella ei ole lainkaan resursseja 
asettaa poliisipartioita B- tai C -käyttövalmiusluokkiin.37 Lapin läänin alueella 
ei ole ko. aikana yhtään partiota näissä käyttövalmiusluokissa. Vastaavasti 
klo 23 iltaisin 74 kihlakunnan poliisilaitoksella 90:stä ei ole mahdollisuutta 
asettaa poliisipartioita B- tai C -käyttövalmiusluokkiin. Ko. aikana Itä-Suomen 
läänin ja Oulun läänin alueella ei ole yhtään ilmoitettua partiota em. käyttö-
valmiusluokissa, Lapin läänin kihlakunnissa on yhteensä 2 partiota satunnai-
sesti B- ja C- käyttövalmiusluokissa koko läänin alueella. 
 

                                                 
36 A-käyttövalmiusluokassa olevien partioiden lukumäärä klo 9 ja klo 23 yhteenlaskettuna jaettuna kahdella. 
37 A-käyttövalmiusluokassa partioita voi olla yksi tai useampi. 
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Edellä selostettujen tulosten johdosta selvitystoimikunta katsoo, että poliisin 
kyky suorittaa johdettua ja suunnitelmallista näkyvää teemaluonteista valvon-
taa on kihlakuntien omin nykyisin voimavaroin selvästi puutteellinen. 
 
 
 

5 ENNALTA ESTÄVÄN TOIMINNAN NYKYTILA 
 

5.1 Yleistä 
 
Ennalta estävällä toiminnalla pyritään ennakolta vaikuttamaan ihmisten käyt-
täytymiseen sekä edistämään yleiselle järjestykselle ja turvallisuudelle myön-
teisiä asenteita. Laajasti ottaen kaikki poliisin toiminta tähtää vahingollisten 
tekojen ja seurausten välttämiseen. Suppeammassa mielessä ennalta ehkäi-
sevässä työssä on kyse poliisin aktiivisista toimenpiteistä, joilla pyritään eh-
käisemään tulevaisuudessa tapahtuvia rikoksia ja onnettomuuksia.38 

 
Poliisilain 1 §:n mukaan rikosten ennalta estäminen on yksi poliisin tehtävistä. 
Poliisin valtakunnallisessa strategiassa 2004–2014 on yksi poliisitoimintaa 
koskeva yleinen strateginen linjaus se, että rikollisuuden, häiriöiden ja onnet-
tomuuksien ennalta estäminen otetaan huomioon kaikessa poliisitoiminnas-
sa39. 
 
Poliisilakia koskevan hallituksen esityksen mukaan tehtäväpiirin määrittelyssä 
on tarkoitus korostaa ennalta ehkäisevän toiminnan tärkeyttä turvallisuuden 
ylläpitämisessä. Ennaltaehkäisy laajassa mielessä tarkoittaa rikostorjuntaa 
kokonaisuudessaan. Suppeassa mielessä ennaltaehkäisevällä toiminnalla 
tarkoitetaan niitä toimenpiteitä, joihin voidaan ryhtyä ennen yksittäisen rikok-
sen tapahtumista. Tähän perustuen poliisi on osallistunut muun muassa suo-
jausneuvontaan, ammattirikollisten valvontaan, tieliikenneympäristön kehittä-
mishankkeisiin, koulutukseen ja tieteellisiin tutkimuksiin.40 
 
Rikosten ja epäjärjestyksen torjunta mahdollisimman aikaisessa vaiheessa on 
kansantaloudellisesti edullisempi vaihtoehto kuin rikosten tutkinta, syyttee-
seen saattaminen, oikeudellinen käsittely ja tuomioiden täytäntöönpano siihen 
liittyvine toimenpiteineen. Poliisin kannalta on tärkeää, että ennalta ehkäise-
vän toiminnan avulla voidaan parantaa yhteyttä yleisöön. Merkitystä on myös 
sillä, että ihmiset tuntevat olonsa turvalliseksi ja että on poliisi, jonka puoleen 
voi kääntyä. Samalla yleisö saa enemmän tietoa poliisista ja sen toimintata-
voista, mikä parantaa edellytyksiä ymmärtää poliisin toimintaa. Yleisö on 
myös merkittävä voimavara pyrittäessä tulokselliseen poliisitoimintaan.41 
 
Ennaltaehkäiseviä poliisin toimintamuotoja ovat mm. suojausneuvonta, alue- 
ja lähipoliisitoiminta, nuorisotoiminta, kuten laillisuuskasvatus, omaisuuden 
merkintä henkilötunnuksin, osallistuminen liikenneonnettomuuksien tutkijalau-

                                                 
38 KM 1986:16, s. 84. 
39 Poliisin valtakunnallinen visio 2014 sekä strategia ja kriittiset menestystekijät 2004-2014, s. 5. 
40 HE 57/1994 vp. 
41 KM 1986:16, s. 306. 
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takuntien työhön, osallistuminen liikenneympäristön ja turvalaitteiden suunnit-
teluun ja teknistä murtosuojausta koskeviin työryhmiin. Poliisi on myös erilais-
ten järjestöjen ja muiden hallinnonalojen kanssa osallistunut rikoksia ja onnet-
tomuuksia vähentämään pyrkivien kampanjoiden työhön.42 
 
Suurimmassa osassa ennalta ehkäisevää toimintaa ei ole kysymys poliisival-
tuuksien käytöstä, vaan toimenpiteistä, joilla voidaan vaikuttaa rikoksia ja on-
nettomuuksia luoviin tilanteisiin tai potentiaalisiin tekijöihin ja uhreihin ennen 
rikos- tai onnettomuustilanteen syntymistä. Näissä toimenpiteissä on vaikea 
tehdä jakoa rikos- ja järjestyspoliisin toiminnan välillä, koska kummassakin 
tehtävässä on mahdollista päästä tuloksiin ennakollisin toimenpitein. Suurta 
osaa ennaltaehkäisevää poliisitoimintaa toteutetaan kuitenkin järjestyspoliisi-
toiminnan osana tai sen yhteyteen sijoitettuna.43 

 
Ennalta estävän työn tehostaminen rikosten ja häiriöiden ennalta estämiseksi 
on yksi sisäisen turvallisuuden ohjelmassa vahvistettu strateginen linjaus. 
Toimenpiteiksi, joilla turvallisuuden tasoa ylläpidetään ja torjutaan uhkatekijöi-
tä, on ohjelmassa vahvistettu muun muassa varhaisen puuttumisen kehittä-
minen ja tehostaminen, rikollisuuden ehkäisyn huomioon ottaminen kaikessa 
viranomaisten päätöksenteossa ja suunnittelussa, seudullisten ja paikallisten 
turvallisuussuunnitelmien edelleen kehittäminen sekä sosiaalipäivystyksen 
luominen koko maahan.44 

 
Sisäisen turvallisuuden ohjelman mukaan rikollisuuden ehkäisy otetaan huo-
mioon kaikessa viranomaisten päätöksenteossa ja suunnittelussa. Rikollisuut-
ta, sen vaikutuksia ja toimintaympäristöä koskevaa tutkimusta ja tietojärjes-
telmiä kehitetään ja hyödynnetään. Aktiivista kouluttautumista lisätään ja ri-
koksentorjuntamenetelmien osaamista parannetaan. Poliisi toimii aktiivisena 
turvallisuusalan asiantuntijana muille viranomaisille. Viranomaisyhteistyötä 
tehostetaan organisaatioiden sisällä. Yhteistyönä kehitetään suunnittelu- ja 
päätöksentekojärjestelmiä, joissa käytetään rikollisuusvaikutuksia koskevaa 
asiantuntemusta.45 

 
 
5.2 Lähipoliisitoiminta 

 
Poliisin ennalta estävässä toiminnassa lähipoliisitoiminta on poliisin keskeisin 
toimintatapa. Voimassa olevan poliisin valtakunnallisen strategian mukaan 
peruspoliisitoiminnan keskeinen toimintamalli on sidosryhmäyhteistyöhön pe-
rustuva, ongelmasuuntautunut lähipoliisitoiminta. Lähipoliisilla tarkoitetaan 
aluevastuulla ja ongelmasuuntautuneesti rikollisuuden ja häiriökäyttäytymisen 
torjumiseksi työskentelevää poliisia.  
 
Lähipoliisitoiminnalla pyritään muun muassa parantamaan ennalta ehkäisevän 
toiminnan tuloksia ja lisäämään toiminnan aluekohtaisuutta sekä välitöntä kos-

                                                 
42 Helminen, Klaus - Kuusimäki, Matti - Salminen, Markku: Poliisioikeus, s. 157. Helsinki 1999. 
43 Ibid., s. 156. 
44 Sisäisen turvallisuuden ohjelma, s. 4. 
45 Ibid., s. 23. 
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ketusta väestöön. Tavoitteena on myös poliisin palvelusten vieminen lähelle nii-
den tarvitsijoita ja ottaa huomioon kansalaisten odotukset ja toiveet. Poliisin ak-
tiivinen ja palveleva rooli korostuu myös, kun poliisi on tuttu, eikä ”nimetön”.46 
 
Valtioneuvosto teki vuonna 1999 periaatepäätöksen kansalliseksi rikoksentor-
juntaohjelmaksi.47 Ohjelman tavoitteena on luoda yhteinen toimintapolitiikka 
rikollisuuden vähentämiseksi ja turvallisuuden lisäämiseksi. Ohjelmassa vel-
voitetaan ottamaan lähipoliisitoimintamalli käyttöön koko maassa ja osaksi 
peruspoliisitoimintaa. Paikallisen rikostorjuntatyön vähimmäisratkaisuna oh-
jelmassa mainitaan sosiaalitoimen, koulun ja nuorisotoimen sekä poliisin väli-
nen yhteistyö nuorisorikollisuuden ja siihen liittyvien ongelmien ehkäisyssä. 
Tämä onkin osa päivittäistä lähipoliisin työtä. 
 
Lähipoliisitoiminnassa korostuvat yhteistoiminta paikallisten asukkaiden kanssa 
ja toiminnan suuntaaminen näiden turvallisuusodotusten mukaisesti. Valtioneu-
voston sisäisen turvallisuuden ohjelman yksi keskeinen strateginen linjaus on 
ennalta estävän työn tehostaminen rikosten ja häiriöiden ennalta estämiseksi. 
Ohjelmassa lähipoliisitoiminta on poliisin perustoimintamalli ja yksi tärkeä po-
liisin keino arjen turvallisuuden ylläpitämiseksi. Taustalla on oivallus siitä, että 
rikosten ja häiriöiden torjunnassa sekä ennalta estämisessä voidaan onnistua 
vain tunnistamalla rikosten ja häiriöiden taustalla olevat paikalliset syyt ja vai-
kuttamalla niihin eri viranomaisten, yhteisöjen ja alueen asukkaiden yhteis-
työllä. 
 
Poliisin ylijohto on vuonna 2007 julkaissut lähipoliisitoiminnan strategian.48 
Lähipoliisitoiminta on strategian mukaan poliisin perustehtävän; turvallisuuden 
ja turvallisuudentunteen tuottamisen ja rikollisuuden ja järjestyshäiriöiden vä-
hentämisen ja ehkäisemisen, hoitamista kansalaisläheisesti, laadukkaasti ja 
tehokkaasti. Eri muodoissaan toiminta-ajatusta voidaan toteuttaa kaikilla or-
ganisaation tasoilla ja yksiköissä, koska ennalta estävyyden ja kansalaislä-
heisyyden periaate läpäisee koko hallinnon. Strategian toimeenpanolla toteu-
tetaan poliisilain velvoitetta yhteistyöhön muiden viranomaisten kanssa (stra-
teginen kumppanuus, turvallisuussuunnittelu ja -yhteistyö) ja poliisin visiota 
Suomesta Euroopan turvallisimpana maana. 
 
Lähipoliisitoiminnan strategiset tavoitteet lähipoliisitoiminnan strategian mu-
kaan ovat turvallisuuden ja turvallisuuden tunteen tuottaminen (pysyvät hyväl-
lä tasolla tai paranevat), rikollisuuden ja järjestyshäiriöiden vähentäminen ja 
ennalta estäminen, kansalaisläheisyyden ja lähipoliisitoiminnan tehokkuuden 
lisääminen (näkyvyys, kohdentaminen), turvallisuussuunnitteluun osallistumi-
nen ja yhteistyön kehittäminen, lähipoliisitoiminnan ja turvallisuusyhteistyön 
käytäntöjen yhteensovittaminen. Strategian tavoitteena on myös tietojohtoi-
sen poliisitoiminnan, erityisesti operatiivisen ja strategisen analyysitoiminnan 
kehittäminen sekä lähipoliisitoiminnan ja verkostomuotoisen yhteistyön näky-
väksi tekeminen ja sen arvostuksen parantaminen mm. tulosohjausjärjestel-

                                                 
46 KM 1986:16, s. 88. 
47 Turvallisuustalkoot. Kansallinen rikoksentorjuntaohjelma. Oikeusministeriö 1998. 
48 Lähipoliisitoiminnan strategia. Lähipoliisitoiminnan ja turvallisuusyhteistyön kehittämisen strategiset linjaukset ja tavoitteet. 
Poliisin ylijohdon julkaisusarja 1/2007. 
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män ja poliisikoulutuksen kehittämisen avulla. Varhainen puuttuminen, mo-
niammatilliset tiimit ja työryhmät, yhteistyö koulujen kanssa, koulutus, tutki-
mus ja kansainvälinen yhteistyö sekä innovatiivinen näkökulma kansalaislä-
heisyyteen ovat tärkeimpiä ennalta estävän toiminnan keinoja. 
 
Strategian toimeenpanoa seurataan ja arvioidaan poliisin tulosohjausjärjes-
telmän puitteissa. Lähipoliisitoiminta ja turvallisuusyhteistyö sekä muu ennalta 
estävä työ ja niiden tulokset nostetaan näkyviin avainprosessien sisällä siten, 
että ne näkyvät jatkossa myös vuosikertomuksissa. Arviointia ja mittareita ke-
hitetään, mutta esimerkiksi turvallisuuskyselyt ja poliisin näkyvän valvonnan 
tilastot ovat jo käyttökelpoisia. 
 
Lähipoliisitoiminnan ja turvallisuusyhteistyön konkreettinen tavoitteenasettelu 
ja painopistealueet määritellään poliisin tulosneuvotteluissa ja tulossopimuk-
sissa. Ennalta estävä poliisitoiminta ei ole enää omana kokonaisuutenaan 
avainprosessina, mutta sen sisällyttäminen esimerkiksi vuosikertomuksissa 
avainprosessien tuloksiin erityisesti lähipoliisitoiminnan ja turvallisuusyhteis-
työn osalta on perusteltua ja tarkoituksenmukaista. Näin ne saadaan näkyvik-
si, ja niiden merkitys turvallisuuden ja turvallisuudentunteen tuottamisessa 
huomioiduksi.49 
 
Liikkuva poliisi tukee paikallista lähipoliisitoimintaa liikennevalvonnassa eri-
tyisosaamisellaan sisäasiainministeriön määräyksen mukaan. 
 

 
5.3 Seudulliset ja paikalliset turvallisuussuunnitelmat 
 

Kansallisessa rikoksentorjuntaohjelmassa asetettiin myös tavoitteeksi, että 
kaikkiin kuntiin laaditaan paikallisiin tarpeisiin perustuva turvallisuussuunni-
telma. Turvallisuussuunnitelma voi olla useamman kunnan yhteinen. Poliisi 
on ollut aktiivisesti käynnistämässä paikallista turvallisuussuunnittelua. Sisä-
asiainministeriön turvallisuussuunnittelua kehittävän työryhmän työ valmistui 
alkuvuodesta 2006 ja se koskee turvallisuussuunnittelun edelleen kehittämis-
tä ja vaikuttavuuden lisäämistä.50 Työ perustuu sisäisen turvallisuuden ohjel-
maan. Jatkotyön käynnistämisessä poliisipäälliköillä on keskeinen rooli. 
 
Seudullisen ja paikallisen turvallisuustyön tavoitteena on vähentää rikosten, 
häiriöiden ja onnettomuuksien määrää ja niistä aiheutuvia vahinkoja sekä yl-
läpitää turvallisuutta ja turvallisuuden tunnetta. Yhtenä tärkeänä keinona ta-
voitteen saavuttamiseksi on turvallisuussuunnittelu, jota toteutetaan eri viran-
omaisten ja toimijoiden välisenä laajana yhteistyönä.51 

 
Seudullisten ja paikallisten turvallisuussuunnitelmien kehittämistyön käynnis-
täminen oli yksi valtioneuvoston sisäisen turvallisuuden ohjelman tärkeimmis-
tä toimenpiteistä. Suunnitelmien tarkistaminen käynnistyi viime vuonna Pai-
kallisen turvallisuustyön kehittäminen -raportissa esitettyjen linjausten mukai-

                                                 
49 Lähipoliisitoiminnan strategia, s. 14. 
50 Paikallisen turvallisuustyön kehittäminen. Sisäasiainministeriön julkaisuja 19/2006. 
51 Ibid., s. 8. 
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sesti. Jatkossa paikallista turvallisuustyötä johtavat kunnan johto, poliisipääl-
likkö ja alueellisen pelastuslaitoksen johto. Turvallisuussuunnitelma hyväksy-
tään kunnanvaltuustossa ja sen toimeenpanoa seurataan säännöllisesti. Pai-
kallinen turvallisuustyö organisoidaan paikallisten tarpeiden mukaisesti ja tur-
vallisuustyö kattaa kaikki keskeiset turvallisuusongelmat. Esimerkkinä näistä 
voidaan mainita syrjäytymisen ehkäisy, häiriökäyttäytymisen torjunta, rikostor-
junta, onnettomuuksien ehkäisy ja liikenneturvallisuus.52 

 
Sisäisen turvallisuuden ohjelman mukaan seudullisia ja paikallisia turvalli-
suussuunnitelmia kehitetään edelleen. Seudullisesti ja paikallisesti laaditut 
turvallisuussuunnitelmat ovat osoittautuneet hyviksi välineiksi turvallisuus-
suunnittelussa varsinkin silloin, kun niiden tekemiseen ja täytäntöönpanoon 
on sitouduttu monialaisesti. Suunnitelmat tulee koordinoida seutukunnallises-
ti. Suunnitelmien laadintavaiheessa ja niitä päivitettäessä on otettava huomi-
oon paikallisten turvallisuusongelmien riittävä selvittäminen, eri toimijoiden 
vastuiden ja roolien määrittäminen, turvallisen kaupunkisuunnittelun näkö-
kohdat, suunnitelman yhteensopivuus muihin paikallisiin kansalaisten hyvin-
voinnin edistämisohjelmiin. Suunnitelmien toteuttamista on myös tehokkaasti 
seurattava. Turvallisuussuunnitelmien tulee kattaa kaikkien keskeisten rikos-
lajien torjuntatoimenpiteet, toimenpiteet liikenneturvallisuuden parantamiseksi 
sekä tarvittaessa muut turvallisuusuhat. Kunnille tulee olla tarjolla tarkistuslis-
ta asioista, joilla voi olla merkitystä turvallisuussuunnitelmien laatimisessa.53 
 
Seudulliset ja paikalliset turvallisuussuunnitelmat on laadittu lähes kattavasti. 
Turvallisuussuunnitelma on yli 350 kunnassa. Suunnitelmien sisältö tulee laa-
jenemaan ja merkitys kasvamaan. Turvallisuudesta tulee sisäisen turvallisuu-
den ohjelman mukaan osa kunnan julkisuuskuvaa. 
 

 
5.4 Varhainen puuttuminen 

 
Varhainen puuttuminen on osa ennalta estävää poliisitoimintaa ja viime vuo-
sina se on ollut lähipoliisitoiminnan painopistealue. Erityisesti syrjäytymisvaa-
rassa olevien lasten, nuorten ja perheiden kohdalla ennalta estävä työ on tär-
keätä. Sosiaalitoimen ja poliisin yhteistyö muodostaa merkittävän mahdolli-
suuden varhaiselle puuttumiselle. Käytännössä varhaista puuttumista voidaan 
toteuttaa sopimalla yhteistyöstä eri viranomaisten ja järjestöjen kanssa, esim. 
lastensuojeluasioissa. Lastensuojeluilmoitukset ovat yksi konkreettinen var-
haisen puuttumisen keino. Paikalliset turvallisuussuunnitelmat toimivat jatkos-
sakin varhaisen puuttumisen keinoista sopimisen foorumina hyvin, koska 
suunnitteluprosessissa ovat mukana kaikki keskeiset yhteistyöviranomaiset.54 
 
Poliisin ja sosiaaliviranomaisten läheinen yhteistyö on selvitystoimikunnan po-
liisipäälliköille lähettämän kyselyn tulosten mukaan osoittautunut tärkeäksi 
käytännöksi. Kokemukset sosiaalityöntekijöiden sijoittamisesta poliisilaitoksille 
ovat olleet hyviä. Toimikunnan selvityksen mukaan 54 sosiaalityöntekijää 

                                                 
52 Sisäisen turvallisuuden ohjelman toimeenpano ja tulokset 2004-2007, s. 17. 
53 Sisäisen turvallisuuden ohjelma, s. 24. 
54 Lähipoliisitoiminnan strategia, s. 16 



_____________________________________________________________________________________ 
 

Järjestyspoliisitoiminnan tilan selvityshanke - Väliraportti 
_____________________________________________________________________________________ 

 

 
33 (44) 

työskentelee valtakunnallisesti kihlakuntien poliisilaitoksiin sijoitettuna.55 Mer-
kille pantavaa on, että 61 kihlakunnassa ei sosiaalityöntekijä työskentele po-
liisilaitokseen sijoitettuna. 

 
Poliisin ylijohto on vastikään julkaissut raportin poliisin hyvistä käytännöistä 
varhaisen puuttumisen alueella.56 Hyviä käytäntöjä esitellään myös vuosittain 
poliisin lähipoliisi- ja turvallisuussuunnitteluseminaareissa. Lähipoliisiyh-
dyshenkilöverkosto on keskeisessä asemassa sekä hyvien käytäntöjen tun-
nistamisessa että levittämisessä, joten verkoston asiantuntijaroolin ja vaikut-
tamismahdollisuuksien kehittäminen on tarpeellista.57 

 
 

5.5 Sosiaalipäivystykset 
 

Sisäisen turvallisuuden ohjelman mukaan sosiaalipäivystys58 luodaan koko 
maahan. Sosiaalialan kehittämishankkeen yhtenä tavoitteena on kattavan so-
siaalipäivystyksen toteuttaminen koko maassa vuoteen 2007 mennessä. Ta-
voitetta ei ole toistaiseksi saavutettu. Noin 45 kunnalla ei ole vielä suunnitel-
maa siitä, miten ne aikovat järjestää päivystyksen. 
 
Kehittämishankkeen käytännön toimenpiteenä on kuntien, poliisin ja sosiaali-
päivystyksen yhteistyön tehostaminen. Paikallistasolla tämä toteutuu esimer-
kiksi sijoittamalla sosiaalipäivystyksen ja poliisin toimitilat mahdollisimman lä-
hekkäin sekä vakiinnuttamalla sosiaalityöntekijöiden ja poliisin väliset yhtey-
denotot ja yhteistyö niin, että yhteistyö on osa normaalia, vakiintunutta toimin-
taa. Toiminta on toteutettu kuntien ja poliisilaitosten välisenä yhteistyönä. Yh-
teistyön kehittäminen ja vakiinnuttaminen edistää monien sisäisen turvalli-
suuden ohjelmassa esitettyjen toimenpiteiden toteutumista kuten esimerkiksi 
varhaista puuttumista, huumeongelmaisten hoitoonohjausta, lastensuojelutyö-
tä ja perheväkivallan torjuntaa.59 
 
Sosiaalipäivystyksen työ painottuu iltaisin ja viikonloppuisin perheiden lasten-
suojelutilanteisiin, nuorten kriiseihin sekä perheväkivaltatilanteisiin. Poliisi ot-
taa yhteyttä sosiaalipäivystykseen varsinkin perheväkivaltatapauksissa ja las-
tensuojeluasioissa. Avun tarvetta aiheuttavat myös erilaiset onnettomuudet, 
kuten liikenneonnettomuudet, joissa poliisi on ollut paikalla ja uhrit tarvitsevat 
sosiaalitoimen apua. Sosiaalityön palveluja voidaan järjestää myös poliisilai-
toksissa. Poliisin toiminnassa esille tulleet sosiaaliset ongelmat on siten mah-
dollista ottaa heti hoidettavaksi. Pääpaino on perheväkivaltatilanteissa, nuo-

                                                 
55 Luvussa on mukana Tampereen kaupungin sosiaali- ja päihdepoliklinikka Paussi, jonka 10 sosiaalityöntekijää työskentelevät 
samassa kiinteistössä Tampereen kihlakunnan poliisilaitoksen kanssa. 
56 Vaikuta varhain - Poliisin hyvät käytännöt varhaisen puuttumisen alueella. Poliisin ylijohdon julkaisusarja 10/2006. 
57 Lähipoliisitoiminnan strategia, s. 16. 
58 Sosiaalipäivystyskäsitettä on käytetty yleiskäsitteenä kattamaan kirjavaa kokonaisuutta erilaisista psykososiaalista tukea antavis-
ta päivystyspalveluista ja -toiminnoista. Sosiaalipäivystyskäsitteen ohella käytetään muun muassa käsitteitä kiireelliset sosiaalipal-
velut, kriisipalvelut ja kriisipäivystys. Sosiaalipäivystyksen tarkoituksena on auttaa asiakkaita ympäri vuorokauden kiireellisissä ja 
äkillisissä sosiaalisissa hätätilanteissa. Tällaisia tilanteita ovat esimerkiksi perhe- tai lähisuhdeväkivallasta aiheutuva lasten kiireel-
linen huostaanotto tai evakuoinnin tarve ja tilapäisen majoituksen hankkiminen. Keskeistä on se, että sosiaalityöntekijä on tavoi-
tettavissa virka-ajan ulkopuolella. Hän voi arvioida tilanteen kiireellisyyden sekä tarvittaessa valmistella ja tehdä kiireellisesti 
tarvittavat viranomaispäätökset. Sisäisen turvallisuuden ohjelman toimeenpano ja tulokset 2004-2007, s. 18. 
59 Sisäisen turvallisuuden ohjelma, s. 25. 
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rissa rikoksentekijöissä, yhteistyössä vanhempien kanssa ja läsnäolossa ala-
ikäisten kuulusteluissa. Tämä sosiaalityö on osa sosiaalipäivystyksen koko-
naisuutta. 
 
Sosiaalipäivystys on osa sosiaalipalveluja, jonka järjestäminen kuuluu kunnal-
le (sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annettu la-
ki, 733/1992). Kunta voi järjestää tehtävät hoitamalla toiminnan itse, yhteis-
työssä muiden kuntien kanssa, kuntayhtymän kautta tai hankkimalla palveluja 
palveluntuottajilta. Suurissa kunnissa on paremmat mahdollisuudet järjestää 
päivystys omatoimisesti. Sosiaalipäivystys voidaan toteuttaa monella tavalla: 
joko se voidaan järjestää työvuorossa työpaikalla tai puhelinvarallaolona. Päi-
vystäjä voi sijoittua myös esim. ensiapupäivystykseen. Kokemusten mukaan 
laaja-alainen tehtävänkuva varmistaa sen, että kaikissa tilanteissa voidaan 
antaa apua. Päivystystilanteiden hoitaminen edellyttää toimivia viestiyhteyk-
siä, kuten sosiaalipäivystäjän käytössä olevaa Virve-päätelaitetta (käsipuhe-
lin).  
 
 

 
6 VIRANOMAISYHTEISTYÖ 

 
6.1 Yleistä 

 
Poliisi tekee jatkuvasti yhteistyötä muiden järjestys- ja turvallisuustehtäviä 
suorittavien viranomaisten kanssa. Poliisin keskeisiä yhteistyötahoja ovat hä-
täkeskuslaitos, kunnat, rajavartiolaitos, tulli ja puolustusvoimat. Järjestyspolii-
sitoiminnassa viranomaisyhteistyön merkitys on olennainen, koska vain yh-
teistyön avulla poliisi voi keskittyä omiin, sille määriteltyihin tehtäviin toimival-
tansa puitteissa, eikä poliisi joudu yleisviranomaisen rooliin. Lisäksi viran-
omaisyhteistyöllä voidaan vaikuttaa kattavammin mm. poliisin kenttätyössä 
havaittuihin ongelmiin. Viranomaisten välisistä yhteistyön muodoista tulee so-
pia etukäteen. Sujuvat toimintakäytännöt viranomaisyhteistyössä vähentävät 
päällekkäistä työtä. Luottamus yhteistyökumppaneihin on hyvän yhteistyön 
ehdoton edellytys.  
 
Paikallisen tason turvallisuussuunnittelussa on pidetty tärkeänä kehittää yh-
teistyötä myös viranomaisten ja yksityisen sektorin välillä.60 Toimiva yhteistyö 
edellyttää, että kumppanuudesta tulee lisäarvoa eri osapuolille. Yhteistyöllä 
voidaan tehostaa poliisin toimintaa suuntaamalla toimintaa yhdessä määritel-
tyihin kohteisiin. Tämä parantaa poliisin resurssien käyttöä.  
 
Tässä luvussa käsitellään aluksi viranomaisyhteistyötä ja sen jälkeen yhteis-
työtä yksityisen sektorin kanssa, vaikka esimerkiksi alueellisessa turvallisuus-
suunnittelussa kaikki yhteistyötahot toimivat parhaimmillaan yhdessä.  
 
 

                                                 
60 Ks. esim. Parhaita käytäntöjä paikallistason julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyössä - PATSU-loppuraportti, Sisäasiainminis-
teriön julkaisuja 40/2006. 
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6.2 Hätäkeskukset 
 
Suomessa on toteutettu valtakunnallinen hätäkeskusuudistus vuosina 2001–
2005. Vuoden 2006 alusta lähtien kaikki hätäkeskukset ovat olleet toiminnas-
sa. Ahvenanmaalla toimii edelleen erillinen hälytyskeskus. Hätäkeskustoimin-
ta siirtyi kokonaan valtion vastuulle vuoden 2005 lopussa, joten toiminta on 
vielä joiltakin osin käynnistysvaiheessa.   
 
Sisäasiainministeriön alaiseen hätäkeskuslaitokseen kuuluvat Porissa sijait-
seva hätäkeskusyksikkö ja sen alaiset 15 hätäkeskusta. Sisäasiainministeriö 
johtaa laitosta yhteistyössä sosiaali- ja terveysministeriön kanssa. Hätäkes-
kusten tehtävänä on vastaanottaa hätäilmoituksia, välittömiä poliisin toimenpi-
teitä edellyttäviä ilmoituksia ja muita turvallisuuteen liittyviä välittömiä toimen-
piteitä edellyttäviä ilmoituksia. Hätäkeskukset välittävät ilmoituksia pelastus-, 
poliisi- sekä sosiaali- ja terveystoimen yksiköille. Lisäksi hätäkeskukset toimi-
vat pelastus-, poliisi- sekä sosiaali- ja terveystoimen viestikeskuksena ja tu-
kevat näiden viranomaisten toimintaa. Hätäkeskusten toimintaa sääntelee hä-
täkeskuslaki (157/2000). 
 
Hätäkeskuksissa kirjattiin vuonna 2006 yhteensä 3,7 miljoonaa tehtävää, jois-
ta noin 40 % välitettiin muille viranomaisille. Välitetyistä tehtävistä annettiin 
poliisille 47 %, joten poliisi saa lähes puolet kaikista välitetyistä tehtävistä.61  
 
Poliisi ohjaa hätäkeskuksia omaan toimialaansa kuuluvissa asioissa. Poliisin 
lääninjohdot ovat laatineet operatiivisia toimintaohjeita hätäkeskusalueille. 
Samalla annetut ohjeet ohjaavat poliisilaitosten toimintaa. Jokaisella hätäkes-
kusalueella toimii viranomaisten yhteistyöryhmä, jonka tehtävänä on viran-
omaisten yhteistoiminnan tehostaminen. Hätäkeskuksissa on poliisitaustaisia 
päivystäjiä ja toimiala-asiantuntijoita. Hätäkeskuksiin on rekrytoitu Poliisikou-
lusta valmistuneita poliisin perustutkinnon suorittaneita henkilöitä, jotka ovat 
jääneet vaille poliisivirkaa. Helsingin kihlakunnan poliisilaitos lainasi vuonna 
2006 Helsingin hätäkeskuksen käyttöön poliisimiehiä resurssivajeen paik-
kaamiseksi. Nämä toimenpiteet ovat osaltaan vaikuttaneet siihen, että poliisin 
tehtäväalueen osaamista on kyetty pitämään yllä hätäkeskuksissa.  
 
Hätäkeskukset käyttävät hätäkeskustietojärjestelmää (ELS-tietojärjestelmä), 
jossa on mm. poliisin tehtäviä suorittavien yksiköiden tietoja, tietoja tehdystä 
ilmoituksesta sekä tehtävää koskevia tietoja. Lisäksi järjestelmään voidaan 
syöttää työturvallisuustietoja, kuten tieto kohdehenkilön tai osoitteen vaaralli-
suudesta (ns. varotieto). Tietojärjestelmästä voidaan antaa tietoja mm. tehtä-
vää suorittavalle poliisin yksikölle. ELS-tietojärjestelmä ei ole vielä täysin täyt-
tänyt poliisin odotuksia ja järjestelmää kehitetään jatkuvasti. 
 
Lisäksi hätäkeskusten toimintaa on vaikeuttanut henkilöresurssien vajaus. 
Resurssivaje on näkynyt selvästi mm. Helsingin hätäkeskuksessa. Hätäkes-
kuslaitoksen vuonna 2006 teettämien tutkimusten mukaan yhteistyöviran-
omaiset ovat antaneet hätäkeskuspalveluista keskiarvona arvosanan 3,17 
(asteikolla 1-5) ja poliisi arvosanan 3,19. Eri hätäkeskusten välillä on havait-

                                                 
61 Hätäkeskuslaitoksen vuosikertomus 2006 
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tavia eroja toiminnassa, tämä johtunee käytettävissä olevista resursseista ja 
henkilöstön osaamisen tasosta.      
 
Hätäkeskusten toiminta vaikuttaa suoraan poliisin toimintaa seuraaviin tulos-
mittareihin, koska esim. toimintavalmiusaikaan vaikuttaa myös hätäkeskus-
päivystäjän toiminta. Poliisin yksittäisen tehtävän toimintavalmiusajan laske-
minen alkaa siitä, kun tehtävä on hätäkeskuspäivystäjän toimesta merkitty hä-
täkeskusjärjestelmään Odottaa -, Vastaanotettu - tai Matkalla -tilaan. Toimin-
tavalmiusajan laskeminen päättyy, kun partio on saapunut kohteeseen. Hätä-
keskuspäivystäjän toiminta vaikuttaa kummassakin päässä poliisin toiminta-
valmiusaikaan. Esimerkiksi odotuksella oleva tehtävä lasketaan poliisin toi-
mintavalmiusaikaan. Jos päivystäjä ei huomaa antaa vapaalle poliisipartiolle 
odotuksella olevaa tehtävää, vaikuttaa se suoraan poliisin toimintavalmiusai-
kaan. Poliisin kenttäjärjestelmän avulla poliisi voi itse seurata odottavien teh-
tävien listaa. Tällöin poliisi voi johtamisellaan myös vaikuttaa odottavien teh-
tävien hoitamisen viiveeseen. 

 
Sisäasiainministeriö on asettanut seurantaryhmän, jonka tehtäväksi annettiin 
johtaa, edistää ja seurata Hätäkeskuslaitoksen tilanteen korjaamista. Ryhmä 
luovutti raporttinsa 27.6.2007. Raportin mukaan Hätäkeskuslaitoksen tilanne 
on syksystä 2006 parantunut, vaikka kehitettäviä asioita on vielä runsaasti. 
Hätäkeskuslaitokselle on nimitetty uusi johtaja, johtamisjärjestelmää on tarkis-
tettu, laitoksen oikeudellista ja taloudellista osaamista on vahvistettu. 
 
Poliisin kannalta keskeisiä haasteita ovat hätäkeskusten riittävä resursointi, 
päivystäjien koulutus ja osaaminen sekä ELS-tietojärjestelmän kehittäminen. 
Sisäasiainministeriö on edellyttänyt, että Hätäkeskuslaitoksella on 30.11.2007 
mennessä käytössään yhtenäinen, verkottumisen mahdollistava hätäkeskus-
tietojärjestelmä. 
 

 
6.3 PTR-yhteistyö  

 
Poliisin, tullin ja rajavartiolaitoksen (PTR) yhteistyö on viime vuosina laajentu-
nut ja syventynyt. Yhteistyön syventämisellä on pyritty parantamaan toimin-
nan vaikuttavuutta vähentämällä päällekkäistä työtä. Operatiivinen PTR-
yhteistyö on muodostumassa normaaliksi toimintatavaksi, mikä on kansainvä-
lisesti arvioituna ainutlaatuista. PTR-yhteistyötä sääntelee valtioneuvoston 
asetus poliisi-, tulli- ja rajaviranomaisten yhteistoiminnasta (22.3.2001/257), 
mutta PTR-viranomaiset ja valtiovarainministeriö ovat valmistelemassa ehdo-
tusta ns. PTR-laiksi. 
 
Valtakunnalliseen PTR-johtoryhmään kuuluvat poliisiylijohtaja, tullihallituksen 
pääjohtaja ja rajavartiolaitoksen päällikkö. Alueellisiin johtoryhmiin kuuluvat 
läänien poliisijohtajat, tullipiirien päälliköt ja raja-/merivartiostojen komentajat. 
Paikalliset PTR-yhteistoimintaryhmät vastaavat päivittäisestä yhteistoiminnas-
ta.  
 
Sisäasiainministeriön alainen rajavartiolaitos hoitaa myös poliisitehtäviä. Ra-
javartiolaitoksen merkitys turvallisuuden tuottajana on suuri etenkin harvaan 
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asutuilla alueilla. Rajavartiolakia muutettiin olennaisesti vuonna 2005 ja laitos 
pystyy nyt tukemaan poliisia aikaisempaa paremmin turvallisuuden sektorilla. 
Rajavartiolaitoksen strategian mukaan se on valmis ottamaan lisää vastuuta 
syrjäseutujen turvallisuustehtävistä yhdessä muiden viranomaisten kanssa. 
 
Yhteistoimintaa voidaan suorittaa mm. yhden tai useamman poliisimiehen, 
tullimiehen ja rajavartiomiehen muodostamina työpareina tai ryhminä. Partio 
tai ryhmä voi suorittaa esim. poliisin toimialaan kuuluvien säännösten valvon-
taa. Esimerkkinä yhteistoiminnasta ovat vuoden 2006 aikana järjestetyt ras-
kaan liikenteen ja vaarallisten aineiden kuljetusten valvontaiskut. Tieliikenne-
valvonnasta on annettu erillinen PTR-ohje. Yhteistoimintaa harjoitetaan myös 
rikostiedustelu- ja rikosanalyysitoiminnassa. PTR-yhteistoimintaa rajoittaa ny-
kyinen lainsäädäntö, joka ei anna riittävää mahdollisuutta tehokkaaseen ope-
ratiiviseen yhteistyöhön. Keskeisenä puutteena on ainakin se, että yhteisten 
operaatioiden johtosuhteet ovat määrittelemättä.   
 
 

6.4 Puolustusvoimat 
 
Puolustusvoimien eräänä tehtävänä on antaa poliisille virka-apua yleisen jär-
jestyksen ja turvallisuuden turvaamiseksi. Poliisi on käyttänyt puolustusvoimi-
en virka-apua mm. kadonneiden henkilöiden etsinnässä, liikenteen ohjausteh-
tävissä ja alueiden eristystehtävissä. Eri virka-apumuodot eroavat toisistaan 
luonteeltaan. Vuonna 2005 tuli voimaan lakiin puolustusvoimien virka-avusta 
tehty muutos, joka antaa poliisille oikeuden saada puolustusvoimilta sotilaal-
listen voimakeinojen käyttöä edellyttämää virka-apua terrorismirikosten estä-
miseksi ja keskeyttämiseksi. Vuoden 2008 alussa tulee voimaan laki vapaa-
ehtoisesta maanpuolustuksesta. Vapaaehtoisista miehistä ja naisista voidaan 
koota maakuntajoukkoja, jotka kuuluvat puolustusvoimien sodan ajan ko-
koonpanoon. Sitoumuksen antaneita vapaaehtoisia voidaan käyttää esimer-
kiksi puolustusvoimien virka-aputehtävissä poliisille. 

 
 

6.5 Alueellinen turvallisuussuunnittelu 
 
Sisäasiainministeriön PATSU-loppuraportin mukaan 61 kihlakunnassa, jotka 
edustavat yhteensä 270 kuntaa, näyttää olevan jonkinasteista turvallisuus-
suunnitelmiin liittyvää yhteistyötä yksityisen ja julkisen sektorin välillä. Poliisin 
kenttätoiminnassa, kuten muussakin poliisin toiminnassa, paras hyöty saavu-
tetaan maaliajattelun avulla: on valittava ne ensisijaiset ilmiöt, joihin halutaan 
vaikuttaa. Kun halutut vaikutuskohteet on valittu, niiden hallintaan saamiseksi 
on käytettävä monipuolisesti resursseja, kuten suunnitelmallista yhteistyötä 
muun viranomaissektorin ja yksityisen sektorin kanssa. Edellytyksenä onnis-
tumiselle on eri toimijoiden kattava osallistuminen turvallisuussuunnitelmien 
laatimisprosessiin.  
 
Seudullisten ja paikallisten turvallisuussuunnitelmien kehittäminen on ollut si-
säisen turvallisuuden ohjelman keskeisimpiä tehtäviä. Jatkossa paikallista 
turvallisuustyötä johtavat kunnan johto, poliisipäällikkö ja alueellisen pelastus-
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laitoksen johto. Paikallinen turvallisuustyö järjestetään kulloistenkin tarpeiden 
mukaisesti.62.  
 
Yhteistyön tulisi olla myös syvempää kuin pelkkää teemaluontoista tai johon-
kin alueeseen liittyvää. PATSU-loppuraportin mukaan suunnitelmallinen, yh-
teisiin tavoitteisiin perustuva yhteistyö ja siihen liittyvät pysyvämmät rakenteet 
näyttävät olevan hyvin poikkeuksellisia julkisen ja yksityisen sektorin välillä. 
Yhteistyöllä voidaan kuitenkin saada ratkaisuja ongelmiin, joita mikään yksit-
täinen taho ei pysty ratkaisemaan.  

 
 
 

7 POLIISIHENKILÖSTÖN TÄYDENTÄMINEN 
 
Suomeen mahdollistettiin perustettavaksi täydennyspoliisijärjestelmä vuonna 
1995 annetun poliisilain (493/1995) 42 §:n (muutettu 525/2005) perusteella 
seuraavasti. 
 
”Milloin valtion turvallisuuden tai poikkeuksellisten olojen vuoksi on tarpeen, 
valtioneuvosto voi määrätä poliisin henkilöstöä täydennettäväksi erityisellä 
täydennyspoliisihenkilöstöllä. 
Täydennyspoliisihenkilöstöön voidaan ottaa tehtävään ja henkilökohtaisilta 
ominaisuuksiltaan sopiva henkilö, joka poliisipiirin päällikön kanssa tekemän-
sä sopimuksen mukaan sitoutuu tehtävään. 
Täydennyspoliisihenkilöstöön kuuluvalla on palveluksessa ollessaan yleisen 
järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämiseksi sellaiset toimivaltuudet ja velvol-
lisuudet, jotka tämän lain mukaan kuuluvat poliisimiehelle. Oikeudesta käyttää 
voimakeinoja on kuitenkin voimassa, mitä tämän lain 27 §:n 3 momentissa 
säädetään. 
Täydennyspoliisihenkilöstöön kuuluva voidaan asettaa täydennyspoliisihenki-
löstön koulutukseen liittyvään tilaisuuteen kokoontumislain 18 §:ssä tarkoite-
tuksi järjestyksenvalvojaksi ja hänet voidaan määrätä tällaiseen tilaisuuteen 
tieliikennelain 49 §:ssä tarkoitetuksi liikenteen ohjaajaksi. Järjestyksenvalvo-
jaksi hyväksymisestä sekä järjestyksenvalvojan kelpoisuusvaatimuksista, val-
tuuksista ja velvollisuuksista säädetään järjestyksenvalvojista annetussa lais-
sa (533/1999) sekä liikenteenohjaajaksi määräämisestä ja liikenteenohjaajan 
valtuuksista tieliikenneasetuksessa (182/1982). (15.7.2005/525)  
Täydennyspoliisihenkilöstöön kuuluvan tehtävistä, varustuksesta, koulutuk-
sesta ja palvelukseen kutsumisesta sekä sopimussuhteen ehdoista sääde-
tään asetuksella.” 
 
 

                                                 
62 Ks. tarkemmin Sisäisen turvallisuuden ohjelman toimeenpano ja tulokset 2004 - 2007. Sisäasiainministeriön julkaisuja 29/2007.  
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Em. lainkohdan perusteella on 19.9.1997 annettu asetus täydennyspo-
liisihenkilöstöstä (886/1997). Asetuksen 7 §:n 1 momentin mukaan täyden-
nyspoliisia käytetään valmiuslaissa (1080/1991) ja puolustustilalaissa 
(1083/1991) tarkoitetuissa poikkeusoloissa. Valmiuslain mukaisia poikkeus-
oloja ovat; 
 

1. Suomeen kohdistuva aseellinen hyökkäys ja sota sekä sodan jäl-
kitila, 

2. Suomen alueellisen koskemattomuuden vakava loukkaus ja maa-
han kohdistuva sodanuhka, 

3. vieraiden valtioiden välinen sota tai sodanuhka ja sellainen so-
danuhkaa merkitsevä vakava kansainvälinen jännitystila, joka 
edellyttää välttämättömiä toimenpiteitä Suomen puolustusvalmiu-
den kohottamiseksi, sekä muu vaikutuksiltaan näihin verrattava 
Suomen ulkopuolella sattunut erityinen tapahtuma, jos siitä voi ai-
heutua vakava vaara laissa tarkoitetuille kansallisen olemassaolon 
ja hyvinvoinnin perusteille,  

4. välttämättömien polttoaineiden ja muun energian sekä raaka-
aineiden ja muiden tavaroiden tuonnin vaikeutumisesta tai estymi-
sestä taikka muusta vaikutuksiltaan näihin verrattavasta kansain-
välisen vaihdannan äkillisestä häiriintymisestä aiheutuva vakava 
uhka väestön toimeentulolle tai maan talouselämän perusteille; 
sekä 

5. suuronnettomuus, edellyttäen, että tilanteen hallitseminen ei ole 
mahdollista viranomaisten säännönmukaisin toimivaltuuksin. 

 
Täydennyspoliisiasetuksen 7 §:n 2 ja 3 momentin mukaan; 
 
”Täydennyspoliisin tehtävänä on suorittaa yleisen järjestyksen ja turvallisuu-
den ylläpitämiseen, liikenteen ohjaukseen, eristettyjen alueiden vartiointiin, 
kiinniotettujen kuljetuksiin ja vartiointiin sekä viranomaisten päätösten tiedok-
siantoihin liittyviä tehtäviä. Poliisi voi yksittäistapauksessa erityisestä syystä 
määrätä myös muita toimialaansa kuuluvia tehtäviä täydennyspoliisin suoritet-
taviksi. 
 
Täydennyspoliisi voi suorittaa yhdessä poliisimiehen kanssa tämän välittö-
mässä ohjauksessa kaikkia poliisin toimialaan kuuluvia tehtäviä. Täydennys-
poliisi voi avustaa poliisimiestä sellaisissa esi- ja poliisitutkintatoimenpiteissä, 
jotka eivät edellytä itsenäistä esitutkintalaissa (449/1987) tai pakkokeinolaissa 
(450/1987) tarkoitettujen toimivaltuuksien käyttöä.” 
 
Täydennyspoliisihenkilöstön perustamisesta on lisäksi annettu sisäasiainmi-
nisteriön määräyskokoelman ohje SM-2002-02376/Tu-313, 12.11.2002. Oh-
jeessa on määritelty mm. täydennyspoliisihenkilöstöön hyväksyttävien määrä, 
täydennyshenkilöltä edellytettävät ominaisuudet, varaamisen toimeenpano 
sekä hakemis-, sopimus- ja palvelukseenastumismenettely. 
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Poliisilain 42 §:n 1 momentista ja täydennyspoliisiasetuksen 7 §:n 1 momen-
tista ilmenee selkeästi, ettei täydennyspoliiseja voida käyttää normaalioloissa 
poliisin apuna operatiivisissa tehtävissä. 
 
 

7.1 Täydennyspoliisien rekrytoiminen 
 
Tavoitteeksi on asetettu, että täydennyspoliiseja olisi Suomessa enimmillään 
noin 1/3 poliisivirkojen määrästä. Sopimuksia on tehty noin 2000 henkilön 
kanssa. Puolustusministeriön määräyskokoelman määräyksen 6/9.12.1990 
kohdan 3.6 perusteella asevelvollisista tulisi esittää täydennyshenkilöstöön 
otettaviksi yli 35-55 -vuotiaita henkilöitä. Erityisestä syystä henkilö voi olla 
nuorempikin, mutta tästä on ennakolta sovittava asianomaisen sotilasläänin 
kanssa. 
 
Täydennyspoliisiksi suositetaan otettavaksi ensisijaisesti sotilaspoliisikoulu-
tuksen saaneita henkilöitä, joista tiedot saa alueen sotilasläänistä. Myös 
muun sotilaskoulutuksen saaneita, täydennyspoliiseiksi sopivia henkilöitä tu-
lee ottaa tehtävään. Täydennyspoliisihenkilöstöön tulee ottaa molempien su-
kupuolten edustajia. Naisiin ei sovelleta edellä mainittua ikärajoitusta, elleivät 
he ole suorittaneet naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta annetun lain 
(194/1995) perusteella varusmiespalvelusta. 
 
Ikärajasuositus perustuu siihen, että alle 35-vuotiaat reserviläiset, varusmies-
palveluksen suorittaneet naiset mukaan lukien, on sijoitettu puolustusvoimien 
sodanajan joukkoihin. Näin ollen heitä ei ole tarkoituksenmukaista rekrytoida 
täydennyspoliiseiksi, koska poikkeusoloissa he eivät em. syystä johtuen voisi 
tosiasiallisesti palvella täydennyspoliiseina. Täytettyään 35 vuotta henkilö siir-
tyy ns. sijoittamattomaan reserviin, eli hänellä ei tällöin pääsäännön mukaan 
ole enää käyttöä puolustusvoimissa, mutta täydennyspoliisina kylläkin. 
 
Täydennyspoliisiksi hyväksyttävän on täytettävä samat nuhteettomuusvaati-
mukset kuin poliisimieheltä edellytetään. Hyväksyttävien henkilöiden tulee olla 
fyysisiltä ja henkisiltä ominaisuuksiltaan poliisitehtäviin soveliaita, koska heillä 
on poikkeusoloissa yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämisessä sa-
mat valtuudet ja velvollisuudet kuin poliisimiehellä. Henkilön erityinen kielitaito 
taikka harrastus- tai muussa tehtävässä hankitut erityistaidot, joilla voi olla 
merkitystä poikkeusolojen poliisitehtävissä, otetaan huomioon henkilöstöä va-
rattaessa. Tällaisia tehtäviä ovat esimerkiksi vapaaehtoiseen pelastuspalve-
luun tai palvelu-, etsintä- taikka suojelukoiratoimintaan osallistuminen. 
 
Poikkeusoloihin varautumisessa poliisin henkilöstöön varattujen henkilöiden 
kanssa tehdään kirjallinen sopimus heidän ottamiseksi täydennyspoliisihenki-
löstöön. Sopimukseen kirjataan täydennyshenkilön velvoitteet ja muut sopi-
muksen vaikutukset, koulutukseen ja harjoituksiin osallistuminen, sopimuksen 
julkisuus ja korvaukset sekä sopimuksen päättämismenettely. 
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7.2 Täydennyspoliisien kouluttaminen 
 
Täydennyspoliisiasetus edellyttää, että täydennyspoliisihenkilöstölle järjeste-
tään perehdyttämiskoulutusta sekä tehtävän edellyttämää erityistä täyden-
nyskoulutusta. Täydennyskoulutustilaisuuksia tai harjoituksia pyritään järjes-
tämään mahdollisuuksien mukaan kahden tai kolmen vuoden välein. Kutsu 
koulutustilaisuuteen toimitetaan henkilölle niin hyvissä ajoin, että hänellä on 
mahdollisuus järjestää työ-, perhe- ja muut asiansa siten, että hän voi osallis-
tua koulutukseen tai harjoitukseen. 
 
Koulutuksen järjestämisessä poliisilla on ollut mahdollisuus saada apua puo-
lustusvoimilta. Yhteisillä harjoituksilla on luotu siten valmiuksia käytännön teh-
tävien hoitamiseen ja yhteistoimintaan puolustusvoimien kanssa. Käytännös-
sä koulutustapahtuma on toteutettu siten, että puolustusvoimat on kutsunut 
täydennyspoliisihenkilöstön vapaaehtoiseen kertausharjoitukseen, jonka si-
sällöksi on sovittu täydennyspoliisin tehtävien harjoitteleminen. Harjoituksissa 
täydennyspoliisit ovat toimineet poliisin johdossa. 
 
Täydennyspoliisien koulutuksessa ja harjoittelussa on kihlakuntakohtaisia 
eroja. Osa sopimuksen tehneistä on turhautunut siitä, että kihlakunnat eivät 
ole järjestäneet riittävästi motivaatiota lisäävää toimintaa. Tilannetta voitaisiin 
näiltä osin parantaa sillä, että Poliisiammattikorkeakoulu velvoitettaisiin teke-
mään täydennyspoliisien valtakunnallinen koulutussuunnitelma ja koulutta-
maan kouluttajat, jotka toteuttavat koulutuksen omissa kihlakunnissaan. Näin 
koulutus olisi valtakunnallisesti yhdenmukainen ja sen toteuttamista voitaisiin 
valvoa ja seurata. 
 

 
7.3 Täydennyspoliisien varustaminen 

 
Täydennyspoliiseille ole määritelty ja hankittu yhtenäistä varustusta. Jonkin 
verran heillä on käytössään viimeisen poliisin virkapuku-uudistuksen jälkeen 
käytöstä poistuneita vanhoja ja käytettyjä virkapukuja, lähinnä haalareita. Ti-
lannetta ei voida pitää hyväksyttävänä. Varustus on saatava valtakunnallisesti 
yhtenäiseksi. Mikäli varusteet hankittaisiin 2000 täydennyspoliisille, kokonais-
kustannus olisi noin 318 000 euroa. 

 
 
7.4 Täydennyspoliisijärjestelmän ongelmia 

 
Järjestyspoliisitoiminnan tilan selvitystoimikunta suoritti osana järjestyspoliisi-
toiminnan tilahanketta kihlakuntien poliisipäälliköille kyselyn täydennyspoliisi-
en käytöstä ja tehtävistä. Vastauksia pyydettiin seuraaviin kysymyksiin. 
 
”Jos poliisipiirissänne on täydennetty poliisin henkilöstöä täydennyspoliisihen-
kilöstöllä, niin minkälaisissa tehtävissä täydennyspoliiseja on käytetty? Miten 
täydennyspoliisien tehtäväalaa ja koulutusta mielestänne voisi laajentaa sekä 
kehittää ja käyttöä lisätä nykyisestä?” 
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Vastaukset saatiin 35 kihlakunnan poliisipäälliköltä. Lähes kaikista vastauk-
sista kävi suoraan tai peitellysti ilmi, että täydennyspoliisijärjestelmään suh-
taudutaan paikallistasolla hyvin kriittisesti ja se koetaan lähinnä rasitteeksi. 
 
 
Vastauksista ilmeni tiivistetysti mm. seuraavaa. 
 

 Täydennyspoliisien tarpeellisuus ja koko toiminnan mielekkyys tulee 
harkita kokonaisuudessaan uudelleen. Nykyinen järjestelmä pitää lakkauttaa. 
Tällä järjestelmällä ei poliisivajetta paikata. Nykyiset virka-apu- ja muut sidos-
ryhmäyhteistyöjärjestelmät toimivat paremmin. 
 

 Mikäli toimintaa halutaan kehittää, päätöksentekotasoa täydennyspolii-
sin käyttämisessä tulee madaltaa ja tehtäväaluetta laajentaa. Päätös täyden-
nyspoliisin käyttämisestä tulee tehdä poliisiorganisaatiossa. Tämä edellyttää 
lainsäädäntömuutoksia. 
 

 Täydennyspoliisien kouluttamisesta ei ole ohjeita eikä keskitetysti tuotet-
tua koulutusmateriaalia. Poliisin oma peruskoulutus harjoittelu- ja kenttäjak-
soineen työllistää varsinaisen työn ohella ohjaavaa henkilöstöä. Aikaa täy-
dennyspoliisien kouluttamiseen ei jää ja koulutusta järjestetään harvoin. Kou-
luttamiseen ja varustehankintoihin tarvitaan rahaa. 
 

 Täydennyspoliisien terveydentilasta eikä muistakaan taustatiedoista ole 
mahdollista saada tietoja. Joukossa on henkilöitä, jotka ovat yli- tai alimotivoi-
tuneita eikä heitä voida käyttää kuin äärimmäisissä kriisiolosuhteissa. 
 

 Ammattitaitoisen ja hyvin koulutetun poliisin resurssipulan korjaaminen 
kouluttamattomalla henkilöstöllä on ehkä halpaa, mutta ei järkevää. Yleisen 
uskottavuuden vuoksi täydennyspoliisien käyttöön on suhtauduttava erittäin 
kriittisesti. 
 

 Nykyinen poliisitoiminta on jo pelkästään työturvallisuuden kannalta sii-
nä määrin vaativaa, ettei heikosti koulutettua siviilihenkilöstöä voida käyttää 
poliisin apuna tai parina työturvallisuutta vaarantamatta. 
 

 Täydennyspoliisien käyttöä harkittaessa on huomattava, että täyden-
nyspoliisit ovat pääasiassa tavallisia työssä käyviä ihmisiä, joiden irrottaminen 
työpaikoiltaan poliisitöihin ei välttämättä onnistu. 

 
 
7.5 Täydennyspoliisijärjestelmän tulevaisuus 

7.5.1 Vaihtoehto 1 
 
Täydennyspoliisijärjestelmä lakkautetaan. Tätä vaihtoehtoa puoltaa edellä 
mainitut kihlakuntien poliisipäälliköiden kannanotot, jotka kuvaavat realistises-
ti paikallistason suhtautumista järjestelmän mielekkyyteen. Järjestelmä on 
luotu poikkeusolojen varalle, ja sellaisia ei ole näköpiirissä. Lainsäädännön 
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mukaan täydennyspoliiseja ei voida käyttää normaalioloissa poliisin apuna 
operatiivisissa tehtävissä. Tämä turhauttaa ja heikentää sopimuksen tehnei-
den täydennyspoliisien motivaatiota. Tästä syystä osa on purkanut sopimuk-
sen. 
 
Poliisilla on toimivat virka-apu- ja sidosryhmäyhteistyöjärjestelyt, jotka toimivat 
myös normaalioloissa ja joiden varaan toimintoja on suunniteltu myös poikke-
usolojen varalle. Esimerkiksi puolustusvoimat on varannut runsaasti reservi-
läisiä valtakunnallisesti merkittävien kohteiden suojaamiseen poikkeusoloissa. 
Vapaaehtoinen pelastuspalvelu puolestaan on organisoitu, koulutettu ja har-
joitettu pelastuspalvelutehtäviin ja kadonneiden etsintään. Näitä yhteistyö-
muotoja edelleen kehittämällä päästään todennäköisemmin parempiin tulok-
siin, kuin täydennyspoliisitoimintaa kehittämällä. 
 
Eräs käytettävissä oleva voimavara tulevaisuudessa on puolustusvoimien 
alueellisista joukoista muodostettavat maakuntajoukot. Näihin joukkoihin rek-
rytoidaan oman kotiseutunsa puolustamiseen sitoutuneita vapaaehtoisia re-
serviläisiä. Maakuntajoukkojen päämääränä on parantaa aluepuolustuksen 
suorituskykyä, reserviläisten sotilaallisia taitoja ja maanpuolustustahtoa sekä 
valmiutta tukea siviiliviranomaisia virka-avussa ja pelastuspalvelussa. Tyypil-
lisiä maakuntajoukkojen tehtäviä ovat esimerkiksi kohteensuojaustehtävät, 
valvonta- ja vartiointitehtävät sekä huoltotehtävät. Tällä hetkellä joukot eivät 
kuitenkaan ole vielä siinä valmiudessa, että niiden varaan voitaisiin tehdä 
konkreettisia suunnitelmia. 
 
Toisaalta valmiuslain 40.1 §:n mukaan valtioneuvoston, valtion hallintoviran-
omaisten, valtion liikelaitosten ja muiden valtion viranomaisten sekä kuntien 
tulee valmiussuunnitelmin ja poikkeusoloissa tapahtuvan toiminnan etukäteis-
valmisteluin sekä muin toimenpitein varmistaa tehtäviensä mahdollisimman 
häiriötön hoitaminen myös poikkeusoloissa. Poliisin osalta täydennyspoliisijär-
jestelmä on luotu muun muassa siksi, että poliisi pystyy varmistamaan tehtä-
viensä mahdollisimman häiriöttömän hoitamisen myös poikkeusoloissa valmi-
uslain edellyttämällä tavalla. 

 

7.5.2 Vaihtoehto 2 
 
Täydennyspoliisijärjestelmää ryhdytään kehittämään. Yhteiskunnan elintär-
keiden toimintojen turvaamisen strategiassa (valtioneuvoston periaatepäätös 
23.11.2006) kohdassa 3.3.4 Sisäisen turvallisuuden ylläpitäminen, todetaan, 
että; ”Täydennyspoliisihenkilöstön riittävyys ja osaaminen varmennetaan. 
Täydennyspoliisien koulutusta ja varusteita sekä hätäkeskusten toimintaa ke-
hitetään siten, että ne pystyvät hyvin tukemaan viranomaisten toimintaa.” 
 
Eduskunnan valtiovarainvaliokunta on puolestaan vuoden 2006 ”budjettilau-
sunnossaan” todennut seuraavaa; ”Valiokunta pitää lisäksi harkinnan arvoi-
sena täydennyspoliisien käytön mahdollistamista esimerkiksi urheilu- ja mui-
den yleisötapahtumien suojelutehtävissä. Näin voitaisiin vapauttaa paikallis-
poliiseja muihin tehtäviin.” 
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Kumpaankin lausumaan on syytä suhtautua varauksellisesti. Niitä kirjoitetta-
essa ei ilmeisesti ole ollut tiedossa niitä käytännön ongelmia, jotka edellä on 
kuvattu. Huomattava on myös, että täydennyspoliisit eivät koskaan toimi yksin 
ja itsenäisesti esimerkiksi yleisötapahtumissa, vaan aina poliisimiehen johdon 
ja valvonnan alaisina. 
 
Mikäli täydennyspoliisijärjestelmää päätetään ryhtyä nykyisestään kehittä-
mään, on kehitystyö aloitettava lainsäädäntömuutoksista. Tärkeää on, että 
täydennyspoliiseja voitaisiin käyttää joustavasti myös normaalioloissa yleisen 
järjestyksen ja turvallisuuden turvaamistehtävissä. Tämä edellyttää ainakin 
poliisilain 42 §:n ja täydennyspoliisiasetuksen 7 §:n 1 momentin muuttamista. 
Päätöksentekotasoa täydennyspoliisien käyttämisestä tulee huomattavasti 
madaltaa ja antaa tämä oikeus mieluummin poliisin itsensä tehtäväksi jopa 
kihlakuntatasolla. 
 
Täydennyspoliiseille on luotava valtakunnallisesti yhtenäinen koulutusjärjes-
telmä ja tuotettava vastaava koulutusmateriaali. Tämä voitaisiin toteuttaa si-
ten, että Poliisiammattikorkeakoulu velvoitettaisiin tekemään täydennyspo-
liisien valtakunnallinen koulutussuunnitelma ja kouluttamaan kouluttajat, jotka 
toteuttavat koulutuksen myöhemmin omissa kihlakunnissaan. Näin koulutus 
olisi valtakunnallisesti yhdenmukainen ja sen toteuttamista voitaisiin valvoa ja 
seurata. 
 
Täydennyspoliisien virkapukuvarustus on saatettava valtakunnallisesti yhte-
näiselle tasolle. Tämä edellyttää erillisen määrittelyn tekemistä siitä, mitkä 
ovat täydennyspoliisien varusteet. Tämän jälkeen on suoritettava hankinnat 
joko keskitetysti tai yksiköittäin. Hankintoihin on saatava erillinen määräraha 
koska kustannusvaikutus tulee olemaan huomattavan suuri. 
 
Järjestyspoliisitoiminnan tilan selvitystoimikunta katsoo edellä olevan johdos-
ta, ettei nykytilassaan täydennyspoliisijärjestelmästä ei ole poliisille juuri hyö-
tyä. Toimikunnan käsityksen mukaan täydennyspoliisihenkilöstöä ei voida te-
hokkaasti hyödyntää myöskään sille säädetyssä tehtävässä valmiuslain tai 
puolustustilalain mukaisissa poikkeusoloissa ellei täydennyspoliisihenkilöstöä 
voida käyttää täydennyspoliisitehtävissä poliisin apuna jo normaaliolojen ai-
kana. 
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