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Tiivistelmä 

 
Hankkeen tarkoituksena oli 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 oli 
- 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. 
Selvitystoimikunnan tehtäväksi määrättyjen asiaryhmien ohella toimikunta omasta aloitteestaan tarkasteli 
myös poliisilain 42 §:ssä säädettyä poliisihenkilöstön täydentämistä erityisellä täydennyspoliisihenkilöstöllä. 
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. 
Kirjeellään 19.9.2007 selvitystoimikunta varasi poliisin lääninjohdoille, Poliisiammattikorkeakoululle ja 
Poliisikoululle tilaisuuden esittää näkemyksensä keskeisimmistä havaitsemistaan poliisin hälytystoiminnan, 
ennalta estävän toiminnan ja viranomaisyhteistyön ongelma-alueista toimikunnan loppuraporttia 
silmälläpitäen. Vastaajia pyydetään esittämään myös kehittämisehdotuksensa mahdollisesti esille tuomiinsa 
ongelma-alueisiin. 
Lausuntopyynnössään 15.10.2007 selvitystoimikunta pyysi selvityshankkeen toteuttamista varten 
rajavartiolaitosta, tullihallitusta ja pääesikuntaa esittämään näkemyksensä viranomaisyhteistyön nykytilasta ja 
mahdollisista ongelma-alueista poliisin ja lausunnonantajan välillä siltä osin kuin sen voidaan katsoa kuuluvan 
selvitystoimeksiannon alaan. Lisäksi lausunnonantajia pyydetään esittämään kehittämisehdotuksensa 
mahdollisesti esille tuomiinsa ongelma-alueisiin sekä liittämään lausunnon yhteyteen tarvittavat tilastotiedot. 
Selvitystoimikunta on perehtynyt Hätäkeskuslaitoksen, Satakunnan hätäkeskuksen ja Porin kihlakunnan 
poliisilaitoksen liikenneturvallisuuskeskuksen toimintaan. Toimikunnan sihteeristö suoritti käynnit Mäntän ja 
Jyväskylän kihlakuntien poliisilaitoksissa sekä Keski-Suomen hätäkeskuksessa sekä Kainuun rajavartioston 
esikunnassa ja Kajaanin kihlakunnan poliisilaitoksessa. Sihteeristö tutustui vierailullaan 24. - 26.10.2007 
London Metropolitan Policen Heathrown lentokenttäyksikössä muun muassa Englannin Special Constables -
poliisitoimintaan. 
Selvitystoimikunta ja sen sihteeristö on kuullut poliisihallinnon eri asiantuntijoita. Toimikunta on pitänyt kuusi 
kokousta. 
Loppuraportin suositukset liittyvät kenttä- ja hälytystoimintaan, valvontaan (YJT-valvonta, ulkomaalaisvalvonta, 
liikenteenvalvonta), rikosten vähentämiseen ja ennalta estämiseen, viranomaisyhteistyöhön, johtamiseen ja 
tulosohjaukseen sekä täydennyspoliisihenkilöstöjärjestelmään.  
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Referat 

Syftet med detta projekt var att lägga fram förslag till åtgärder gällande larmverksamheten, den förebyggande 
verksamheten och myndighetssamarbetet vid polisen. Därvid skulle man fokusera på resultatet av det arbete 
som utförs av sådana olika myndigheter som deltar i eller har inflytande över upprätthållandet av allmän 
ordning och säkerhet samt på hur verkningsfullt detta arbete är i samhället. 
 
De grundläggande målsättningarna inom detta projekt var 
- att utreda hur larmverksamheten, den förebyggande verksamheten och myndighetssamarbetet fungerar i 
nuläget vid polisen, samt att kartlägga eventuella problemområden och därvid beakta de riktlinjer som 
arbetsgruppen har fastställt för polisens förvaltningsstrukturer mm, 
- att förtydliga gränsytorna i verksamheten i synnerhet mot nödcentralerna, gränsbevakningsväsendet, tullen, 
försvarsmakten samt olika instanser med ansvar för trafiksäkerheten, 
- att dra slutsatser om utvecklingsbehov i synnerhet med tanke på eventuella förändringar i polisens 
förvaltningsstrukturer, samt 
- att utarbeta rekommendationer till åtgärder samt fastställa resursfördelning jämte tidtabell för de föreslagna 
åtgärderna. 
 
Vid sidan om de ämnesområden som utredningskommissionen hade fått i uppdrag att utreda granskade 
kommissionen även på eget initiativ möjligheterna att komplettera polispersonalen med särskild 
kompletterande polispersonal, vilket fastställs i paragraf 42 av polislagen. 
 
I februari 2007 skickade utredningskommissionen en enkät till polischeferna i häraderna. Kommissionens syfte 
var att utreda huruvida det fanns några vedertagna arbetsmetoder för hanteringen av larmverksamheten, den 
förebyggande verksamheten och myndighetssamarbetet (socialmyndigheterna, tullen, gränsbevakningen, 
Nödcentralsverket osv.) på de polisinrättningar som leddes av dessa polischefer, och i synnerhet om polisens 
larmberedskap har förbättrats, om brottsligt eller störande beteende har minskat i den berörda häraden, eller 
om polisen på motsvarande sätt har kunnat effektivisera sitt arbete tack vare dessa vedertagna 
arbetsmetoder. Dessutom frågade kommissionen av polischeferna hur de ansåg att den kompletterande 
polispersonalens arbetsområden och utbildning kunde breddas och utvecklas samt hur man kunde utnyttja 
den kompletterande polispersonalen i större utsträckning än för närvarande. 
 
I juni 2007 bad utredningskommissionen dessutom polisens länsledning att ange hur många polispatruller 
med insatsberedskap av klass A i regel står till nödcentralernas tjänst inom varje härad vid vissa klockslag 
under vardagarna, samt hur stora resurser man sammantaget har för att sätta in patruller som sörjer för allmän 
ordning och säkerhet under samma tidpunkter (dvs. om det finns sådana patruller med insatsberedskap av 
klass B och C som anmälts som tillgängliga i vederbörande härad vid de berörda tidpunkterna). Samtidigt bad 
kommissionen att få information om hur många socialarbetare som utför sitt arbete i polisstationens utrymmen 
i den berörda häraden. 
 
I utredningskommissionens skrivelse av den 19.9.2007 uppmanades länsledningen för polismyndigheterna, 
Polisyrkeshögskolan och Polisskolan att inkomma med reaktioner och på grundval av sina egna observationer 
beskriva de viktigaste problemområdena gällande polisens larmberedskap, förebyggande verksamhet och 
myndighetssamarbete, i synnerhet med tanke på kommissionens slutrapport. De tillfrågade ombads även 
lägga fram utvecklingsförslag gällande de problemområden som de eventuellt tagit upp. 
 
Inom ramen för utredningsprojektet begärde utredningskommissionen i sin begäran om utlåtande av den 
15.10.2007 gränsbevakningen, tullstyrelsen och huvudstaben att framföra sin ståndpunkt om hur 
myndighetssamarbetet fungerar för närvarande samt om eventuella problemområden som kunnat fastställas i 
kontakterna mellan polisen och de berörda remissinstanserna, såvida dessa eventuella problemområden kan 
anses höra till det område som kommissionen har fått i uppdrag att utreda. Dessutom ombads de berörda 
remissinstanserna att lägga fram sina utvecklingsförslag gällande de problemområden som de eventuellt tagit 
upp samt att bifoga erforderliga statistikuppgifter till utlåtandet. 
Utredningskommissionen granskade verksamheten vid Nödcentralsverket, vid Satakunda nödcentral och vid 
trafiksäkerhetscentralen på polisinrättningen i Björneborgs härad. Kommissionens sekretariat avlade besök vid 
polisinrättningarna i Mänttä och Jyväskylä härad, vid Mellersta Finlands nödcentral, vid staben för 
gränsbevakningen i Kajanaland samt vid polisinrättningen i Kajana härad. Under sitt besök på 
flygplatsenheten för London Metropolitan Police i Heathrow den 24–26.10.2007 bekantade sig sekretariatet 
bland annat med det polisarbete som Special Constables utför i England. 
Utredningskommissionen och dess sekretariat har inhämtat utlåtanden från olika experter inom 
polisförvaltningen. Kommissionen har sammanträtt sex gånger.Rekommendationerna i slutrapporten gäller 
fält- och larmverksamhet, övervakning (övervakning för att trygga allmän ordning och säkerhet, 
utlänningsövervakning, trafikövervakning), brottsbekämpning eller brottsförebyggande åtgärder, 
myndighetssamarbetet, ledning och resultatstyrning samt systemet för kompletterande polispersonal. 
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SISÄASIAINMINISTERIÖLLE 
 
Sisäasiainministeriö asetti 18.1.2007 järjestyspoliisitoiminnan tilan selvityshank-
keen. Hankkeen tarkoituksena oli tuottaa toimenpide-ehdotuksia sekä yleisen 
järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitoon osallistuvien tai vaikuttavien eri viran-
omaisten toiminnan lopputuloksen että yhteiskunnallisen vaikuttavuuden näkö-
kulmasta varsinkin poliisin hälytystoiminnan, ennalta estävän toiminnan ja vi-
ranomaisten yhteistyön kannalta. Erityisesti oli kiinnitettävä huomiota hyviksi ja 
toimiviksi havaittujen toimintatapojen kuvaamiseen, jotta ne ovat kaikkien polii-
sin yksiköiden hyödynnettävissä. 
 
Hankkeen perustavoitteina oli  
- selvittää poliisin hälytystoiminnan, ennalta estävän toiminnan ja viranomai-

syhteistyön nykytila ja kartoittaa mahdolliset ongelma-alueet huomioon otta-
en poliisin hallintorakennetta ym. koskevan työryhmän linjaukset, 

- selkiyttää 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. Selvitystoimikunnan 
puheenjohtajana toimi suostumuksensa mukaisesti Länsi-Suomen läänin maa-
herra Rauno Saari. Toimikunnan jäseniksi nimettiin poliisiylitarkastaja Eero Lai-
ne sisäasiainministeriöstä, lääninpoliisijohtaja Kauko Aaltomaa Etelä-Suomen 
lääninhallituksesta, poliisipäällikkö Tapio Huttunen Turun kihlakunnan poliisilai-
toksesta, Kuopion seudun kihlakunnan poliisipäällikkö, sittemmin hätäkeskuslai-
toksen johtaja Martti Kunnasvuori, apulaispoliisipäällikkö Jari Liukku Helsingin 
kihlakunnan poliisilaitoksesta, ylikomisario Kari Seppänen Oulun kihlakunnan 
poliisilaitoksesta, johtaja Kari Pastuhov Pohjanmaan hätäkeskuksesta, ylitarkas-
taja Anne Hujala sosiaali- ja terveysministeriöstä ja ylikonstaapeli Severi Savo-
lainen, varajäsenenään ylikonstaapeli Timo Ruuska, Suomen Poliisijärjestöjen 
Liitto ry:stä. 
 
Apulaispoliisipäällikkö Jari Liukku jäi selvitystoimikunnan työn aikana virkava-
paalle. 
 
Toimikunnan pysyvänä rikostorjunnan asiantuntijana toimii poliisiylitarkastaja 
Robin Lardot sisäasiainministeriöstä. 
 
Selvitystoimikunnan päätoimisena sihteerinä toimi poliisitarkastaja Jonne Läh-
teenmäki sisäasiainministeriöstä. Oman toimensa ohella sihteerinä toimi apu-
laispäällikkö Marko Lavikkala liikkuvasta poliisista. Hankkeen tekniseksi sihtee-
riksi määrättiin oman toimen ohella 10.4.2007 alkaen komisario Sami Hätönen 
Hyvinkään kihlakunnan poliisilaitoksesta. 
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Selvityshankkeesta tuli laatia väliraportti 30.6.2007 mennessä. Väliraportti luo-
vutettiin sisäasiainministeri Anne Holmlundille 26.6.2007. Selvitystoimikunta 
keskittyi väliraportissaan erityisesti järjestyspoliisitoiminnan yleiskuvaukseen ja 
poliisin hälytystoiminnan, ennalta estävän toiminnan sekä viranomaisyhteistyön 
nykytilojen kuvauksiin. Lisäksi väliraportissa käsiteltiin täydennyspoliisijärjestel-
män tilaa. Hankkeen loppuraportti toimenpide-ehdotuksineen annetaan 
30.11.2007 mennessä. 
 
Toimeksiantonsa mukaisesti selvitystoimikunta jättää loppuraporttinsa kunnioit-
taen sisäasiainministeriölle. 
 
Helsingissä 30. päivänä marraskuuta 2007 
 
 
 

Rauno Saari 
 
 
Eero Laine  Kauko Aaltomaa  Tapio Huttunen 
 
 
Martti Kunnasvuori Kari Seppänen Kari Pastuhov 
 
 
Anne Hujala Severi Savolainen Robin Lardot 
 
 
Jonne Lähteenmäki Marko Lavikkala Sami Hätönen 
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1 JOHDANTO 
 
Sisäasiainministeriön asettamaa järjestyspoliisitoiminnan tilan selvityshanketta 
voidaan pitää jatkona sisäasiainministeriön ja poliisin ylijohdon aiemmin aset-
tamille tilahankkeille, joita ovat olleet rikostutkinnan tila -selvityshanke, jonka 
loppuraportti valmistui vuonna 2003, ja talousrikostutkinnan 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 sisäisestä laillisuusvalvonnasta sekä 
vuonna 2001 valmistunut silloisen Länsi-Suomen läänin maaherra Heikki Kos-
ken liikennevalvonnan tasoa ja tehokkuutta sekä liikkuvan poliisin asemaa ja 
tehtäviä koskeva selvitys. Järjestyspoliisitoiminnan tilan selvityshankkeen aset-
tamiskirjeestä ilmenee, että tällä selvityshankkeella on liittymäkohta tällä hetkel-
lä käynnissä olevaan poliisin hallintorakenteen kehittämistyöryhmän työhön. 
 
Järjestyspoliisin työn sisältö ja puitteet ovat viime vuosina olleet voimakkaassa 
muutoksessa. Tämä muutos jatkuu vahvana edelleen. Hätäkeskuslaitoksen pe-
rustaminen ja sen yhteydessä tapahtunut poliisin hälytyskeskusten lakkauttami-
nen ja siirtyminen hätäkeskuksiin on merkinnyt uuteen toimintakulttuuriin siirty-
mistä sekä poliisin että muiden viranomaisten hälytystoiminnassa. On selvää, 
ettei näin huomattava muutos voi tapahtua ilman ongelmia. Paikallispoliisissa 
poliisin kenttätoiminnan johtamiseen on luotu kenttäjohtojärjestelmä, jossa polii-
siyksikön kenttäjohtajaksi määrätty poliisimies on alueellaan työvuorossa olevan 
muun kuin päällystöön kuuluvan paikallispoliisin henkilöstön ja samaa tehtävää 
suorittavan valtakunnalliseen yksikköön kuuluvan poliisimiehen esimies. Kenttä-
johtajan rooli poliisin kenttätoiminnassa on keskeinen. 
 
Myös kenttäpoliisin käytössä oleva tekninen välineistö on uudistunut. 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 järjestelmä, 
joka mahdollistaa tulevaisuudessa poliisin käytössä olevien järjestelmien käyt-
tämisen liikkuvassa (mobiili)ympäristössä. Olennaisena osana poliisin kenttäjär-
jestelmään kuuluvat myös kartta- ja paikannuspalvelut. Kenttäjärjestelmän käyt-
töönotto tulee tehostamaan poliisin kenttätoiminnan resurssien käyttöä ja suun-
taamista. 
 
Poliisin ennalta estävässä toiminnassa keskeinen toimintamalli on lähipoliisitoi-
minta. Rikollisuuden, häiriöiden ja onnettomuuksien ennalta estäminen on otet-
tava huomioon kaikessa poliisitoiminnassa. Poliisityön painopiste on siirtymässä 
yhä enemmän ennalta estävän toiminnan suuntaan. Sisäisen turvallisuuden 
ohjelmalla on ollut tässä oma vaikutuksensa. Myös viranomaisten välinen yh-
teistyö on tiivistynyt ja yhteistyöhakuisuus kasvanut. On korostettava, 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 sosiaaliviran-
omaiset. 
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Selvitystoimikunnan johdolla tapahtuvan selvitystyön edetessä on tullut ilmi toi-
meksiannon laajuus. Tämän johdosta esimerkiksi poliisin ennalta estävän toi-
minnan tarkastelun osalta toimikunta rajasi pääsääntöisesti siihen kohdistuvan 
selvityksen ulkopuolelle yksittäisiin rikoslajeihin tai -tyyppeihin kohdistuvan en-
nalta estävän työn. Lisäksi toimikunta on työssään rajannut tarkastelun ulkopuo-
lelle poliisin erityistoiminnot, joita ovat muun muassa poliisin nk. vaativiin tilan-
teisiin ja erityistilanteisiin liittyvät toiminnot, terroripommi (TEPO) -toiminnan, 
joukkojenhallinta (JOUHA) -toiminnan ja Helsingin kihlakunnan poliisilaitoksen 
valmiusyksikön toiminnan. Toimikunta jättää myös poliisin operatiivisen johto-
valmiusjärjestelmän selvitystoimeksiannon ulkopuolelle.1 Poliisin johtamisjärjes-
telmää ja johtovalmiusjärjestelmää ollaan parhaillaan uudistamassa. 
 
Toisaalta myös poliisin hallintorakenteen uudistaminen asetti reunaehtonsa sel-
vitystoimikunnan työlle. Vaikka sinänsä hankkeen toimeksiannon mukaan nk. 
PORA -hankkeen linjaukset tuli ottaa huomioon lähinnä yleisellä tasolla, oli sen 
vaikutukset otettava huomioon myös siten, ettei ollut enää tarkoituksenmukaista 
tehdä esimerkiksi kihlakuntatason vertailuja tai arviointeja poliisilaitosten mää-
rän vastikään päätetyn merkittävän vähenemisen johdosta.  
 
Selvitystoimikunta keskittyi työssään sellaisiin painopistealueisiin, joita se piti 
tärkeänä. Toisaalta se samalla otti selvitystyössään jonkin verran laajemman 
näkökulman kuin toimeksianto sinänsä olisi edellyttänyt. Esimerkiksi poliisin 
suorittamaa valvontaa on tarkasteltu erikseen. Selvityshankkeen yhtenä pääta-
voitteena oli selvittää poliisin hälytystoiminnan tila. Sen selvittäminen edellytti 
kuitenkin yleisempää järjestyspoliisitoiminnan tarkastelua kokonaisvaltaisem-
man kuvan saamiseksi asiasta. Järjestyspoliisitoiminnassa hälytystehtävät 
muodostavat vain yhden, joskin ehkä keskeisimmän, tehtäväalueen. 
 
Selvitystoimikunta otti työssään huomioon myös sen, mitä sellaisia selvityksiä 
on vastikään tehty tai mitä on parhaillaan tekeillä, jotka aihealueeltaan sinänsä 
kuuluisivat tämän selvityshankkeen alaan. Tällaisina voidaan mainita muun mu-
assa selvitys poliisin hyvistä käytännöistä varhaisen puuttumisen alueella2, sel-
vitys seudullisen ja paikallisen turvallisuussuunnittelun kehittämisestä3, raportti 
poliisin toimenpiteistä väkivallan estämisessä ja vähentämisessä4 sekä raportti 
harvaan asuttujen alueiden turvallisuuspalveluista.5  
 
 
2 SELVITYSTOIMIKUNNAN TEHTÄVÄSTÄ 
 
Järjestyspoliisitoiminnan tilan selvityshankkeen tarkoituksena oli tuottaa toi-
menpide-ehdotuksia sekä yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitoon osal-

                                                 
1 Helsingin kihlakunnan poliisilaitos tukee koko valtakunnan poliisitoimintaa ylläpitämällä mm. valta-
kunnallisesti ympärivuorokautisesti päivystävää poliisin johtokeskusta, valmiusyksikköä ja poliisisoitto-
kuntaa. Tämä käytäntö tulee säilyttää vastaisuudessakin. Poliisin hallintorakenteen kehittämistyöryhmän 
väliraportti, s. 40. Sisäasiainministeriön julkaisuja 11/2007. 
2 Vaikuta varhain. Poliisin hyvät käytännöt varhaisen puuttumisen alueella. Poliisin ylijohdon julkaisusar-
ja 10/2006. 
3 Paikallisen turvallisuustyön kehittäminen. Sisäasiainministeriön julkaisuja 19/2006. 
4 Poliisin toimenpiteet väkivallan estämisessä ja vähentämisessä. Poliisin ylijohdon julkaisusarja 10/2005. 
5 Harvaan asuttujen alueiden turvallisuuspalvelut. Sisäasiainministeriön julkaisuja 39/2006. 
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listuvien tai vaikuttavien eri viranomaisten toiminnan lopputuloksen että yhteis-
kunnallisen vaikuttavuuden näkökulmasta varsinkin poliisin hälytystoiminnan, 
ennalta estävän toiminnan  
 
ja viranomaisten yhteistyön kannalta. Erityisesti oli kiinnitettävä huomiota hyvik-
si ja toimiviksi havaittujen toimintatapojen kuvaamiseen, jotta ne ovat kaikkien 
poliisin yksiköiden hyödynnettävissä. 
 
Hankkeen perustavoitteina oli selvittää poliisin hälytystoiminnan, ennalta estä-
vän toiminnan ja viranomaisyhteistyön nykytila ja kartoittaa mahdolliset ongel-
ma-alueet huomioon ottaen poliisin hallintorakennetta ym. koskevan työryhmän 
linjaukset sekä selkeyttää toiminnan rajapinnat erityisesti hätäkeskusten, raja-
vartiolaitoksen, tullin, puolustusvoimien ja liikenneturvallisuudesta vastaavien eri 
tahojen kanssa. Lisäksi hankkeen perustavoitteina oli tehdä johtopäätökset ke-
hittämistarpeista erityisesti huomioon ottaen poliisin hallintorakenteen mahdolli-
set muutokset sekä laatia toimenpidesuositukset ja esitettävien toimenpiteiden 
resursointi aikatauluineen. 
 
Järjestyspoliisitoiminnan tilan selvittäminen toiminnan kehittämiseksi on osa 
sisäasiainministeriön poliisiosaston strategisiin tehtäviin, uhkiin ja erityistilantei-
siin liittyvistä toimenpiteistä, jotka liittyvät sisäasiainministeriön toimenpiteisiin 
yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen turvaamiseksi. 
 
Selvitystoimikunta katsoi, että sen tehtäväksi määrättyjen asiaryhmien ohella 
toimikunta tulee omasta aloitteestaan tarkastelemaan myös poliisilain 42 §:ssä 
säädettyä poliisihenkilöstön täydentämistä erityisellä täydennyspoliisihenkilös-
töllä. Toimikunta esittää tekemänsä johtopäätökset poliisihenkilöstön täydentä-
miseen liittyvistä kehittämistarpeista tässä loppuraportissaan. 
 
2.1 Poliisin hallintorakenteen kehittämistyöryhmän linjaukset 
 
Selvitystoimikunnan tulee siis poliisin hälytystoiminnan, ennalta estävän toimin-
nan ja viranomaisyhteistyön nykytilan selvittämisessä ja mahdollisten ongelma-
alueiden kartoittamisessa ottaa huomioon 18.8.2006 asetetun poliisin hallinto-
rakenteen kehittämistyöryhmän 14.2.2007 päivätyssä väliraportissa esitetyt lin-
jaukset. Kyseisen työryhmän tehtävänä on laatia kokonaisselvitys poliisin hallin-
torakenteen, johtamisjärjestelmän ja yhteistoiminnan kehittämistarpeista eri hal-
linnon tasoilla ja tehdä selvityksen aiheuttamat muutosesitykset. 
 
Työryhmän oli asettamiskirjeen mukaan ensimmäisessä vaiheessa tehtävä esi-
tys paikallispoliisin aluejaotuksen sekä yhteistoiminnan kehittämistarpeista, ot-
taen huomioon sisäasiainministeriön hallinnonalan tuottavuushankkeen poliisi-
toimeen kohdistuvat vaikutukset ja muun julkisen sektorin, kuten kunta- ja pal-
velurakenteen ja sidosryhmäviranomaisten, erityisesti kihlakuntahallinnon mui-
den viranomaistahojen kehittämislinjaukset. 
 
Väliraportissaan poliisin hallintorakenteen kehittämistyöryhmä on tehnyt seu-
raavat esitykset: 
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1. Paikallispoliisin aluejaotusta kehitetään poliisin toiminnallisista lähtökoh-
dista käsin. Hätäkeskusaluejakoa tulee muuttaa siten, että se sopeute-
taan poliisilaitosjakoon. Poliisilaitosjako voi poiketa nykyisestä kihlakun-
tajaosta, mikäli poikkeamiselle on poliisitoiminnalliset erityisperusteet.6 

2. Poliisin palveluverkostoa kehitetään siltä pohjalta, että kansalaisten pe-
rusturvallisuuspalvelut turvataan koko valtakunnassa, myös har-
vaanasutuilla alueilla. Lupapalveluverkostoa ja lupapalvelujen palvelura-
kennetta kehitetään siten, että asiakaspalvelutehtäviä siirretään merkittä-
västi nykyistä enemmän yhteispalveluna tuotettavaksi. 

3. Poliisilaitosten välistä yhteistoimintaa ja erikoistumista kehitetään eri-
koisosaamista vaativissa tehtävissä. 

4. Poliisipäällikön rooli painottuu strategiseen johtamiseen sekä henkilöstö-
johtamiseen. Vastuuta operatiivisesta johtamisesta siirretään muulle tu-
losvastuulliselle päällystölle. 

5. Henkilöstön edustajat otetaan kaikilla hallinnon tasoilla mukaan muutos-
ten suunnittelu- ja valmisteluryhmiin. 

6. Uudistuksen henkilöstöjärjestelyt toteutetaan poliisin hallintolain 6 §:n 
sekä valtioneuvoston 23.3.2006 antaman periaatepäätöksen linjausten 
mukaisesti. Henkilöstöjärjestelyt suunnitellaan yhdessä henkilöstön 
edustajien kanssa. 

 
2.2 Muita selvitystoimikunnan työhön liittyviä asiakirjoja 

2.2.1 Pääministeri Matti Vanhasen II hallituksen ohjelma7 
 
Pääministeri Matti Vanhasen II hallituksen ohjelma annettiin tiedonantona edus-
kunnalle 19.4.2007. Hallitusohjelman mukaan toimiva oikeusvaltio ja arjen tur-
vallisuus luovat pohjan oikeudenmukaiselle ja kannustavalle yhteiskunnalle. 
Kansalaisten turvallisuutta vahvistetaan edistämällä viranomaisten yhteistyötä 
kaikilla hallinnonaloilla paremman oikeusturvan aikaansaamiseksi sekä rikolli-
suuden ja päihteiden haittavaikutusten torjumiseksi. Ohjelman mukaan hallitus 
toteuttaa esitutkinta-, pakkokeino- ja poliisilain kokonaisuudistuksen sekä uudis-
taa rikesakko- ja rangaistusmääräysmenettelyn siten, että järjestelmästä tulee 
kustannustehokas ja perustuslain vaatimukset täyttävä tuomioistuinten ulkopuo-
linen rikosasioiden käsittelyjärjestelmä. 
 
Hallitusohjelman mukaan hallitus määrittää sisäisen turvallisuuden keskeiset 
tavoitteet ja toimenpiteet poikkihallinnollisesti sisäisen turvallisuuden ohjelmas-
sa. Ohjelman painopistettä laajennetaan mm. merellisiin suuronnettomuuksiin ja 
ympäristötuhojen torjuntaan, järjestäytyneen rikollisuuden torjuntaan, ääriliikkei-
den nousun estämiseen, terrorismin torjuntaan, lähisuhdeväkivaltaan sekä lait-
toman maahantulon ja ihmiskaupan estämiseen. Erityisesti poliisin henkilöstö-
tarpeista tehdään pitkän aikavälin suunnitelma. 
 
Poliisipiirien määrä vähennetään ja hallintorakenteen uudistusta jatketaan siten, 
että se kohdistuu jatkossa myös poliisin ylijohtoon, poliisin lääninjohtoihin, polii-
                                                 
6 Valtioneuvosto antoi 15.11.2007 asetuksen kihlakuntien poliisilaitosten toimialueista. Vuoden 2009 
alusta paikallispoliisitoimintaa hoitaa 24 kihlakunnan poliisilaitosta nykyisten 90 kihlakunnan poliisilai-
toksen sijasta. 
7 Pääministeri Matti Vanhasen II hallituksen hallitusohjelma. Sivut 18 - 21. 
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sin valtakunnallisiin yksiköihin sekä Helsingin poliisilaitokseen. Näin siirretään 
voimavaroja hallinnosta palveluihin. Uudistuksen yhteydessä varmistetaan polii-
sipalvelujen 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 tietojärjestel-
mät uudistetaan siten, että keskukset verkotetaan niin, että ne voivat tukea toi-
siaan ruuhkatilanteissa ja poikkeusoloissa. 
 

2.2.2 Sisäisen turvallisuuden ohjelma 
 
Pääministeri Matti Vanhasen I hallituksen hallitusohjelmassa päätettiin käynnis-
tää sisäisen turvallisuuden ohjelman valmistelu. Hallituksen ohjelmassa edelly-
tettiin laajan, hallinnonalojen rajat ylittävän sisäisen turvallisuuden ohjelman 
laatimista erityisesti huumausaine-, väkivalta- ja uusintarikollisuuden vähentä-
miseksi. Valtioneuvosto teki periaatepäätöksen sisäisen turvallisuuden ohjel-
masta 23.9.2004.8 
 
Sisäisen turvallisuuden ohjelman strategiset linjaukset ovat seuraavat: 
 

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

käisemiseksi 
• 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 paran-
taminen sisäisen turvallisuuden tuloksellisuuden lisäämiseksi ja palvelujen laa-
dun parantamiseksi.9 
 
Ohjelmassa sisäisen turvallisuuden pidemmän aikavälin tavoitetila vuoteen 
2015 mennessä on määritelty seuraavasti: 
 

                                                 
8 Sisäisen turvallisuuden ohjelma. Sisäasiainministeriön julkaisuja 44/2004. 
9 Sisäisen turvallisuuden ohjelma, s. 16. 
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”Suomi on Euroopan turvallisin maa. Turvallisuuden takeena on hyvin toimiva 
julkinen sektori, jonka toiminta painottuu ennalta estävään työhön. Viranomai-
syhteistyöllä sekä sidosryhmien ja yksityisen sektorin kanssa kumppanuuksia 
solmimalla varmistetaan laadukkaat ja ihmisten turvallisuusodotuksia vastaavat 
sisäisen turvallisuuden palvelut.”10 
 
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 tor-
junta.11 
 

2.2.3 Yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen turvaamista koskeva strategia 
 
Sisäisen turvallisuuden ylläpitäminen on yksi yhteiskunnan elintärkeiden toimin-
tojen turvaamista koskevassa strategiassa tarkoitettu yhteiskunnalle elintärkeä 
toiminto.12 Sisäisen turvallisuuden ylläpitämisellä tarkoitetaan toimenpiteitä, 
joilla turvataan oikeusvaltion toimintaedellytykset sekä ehkäistään ennalta ja 
torjutaan Suomeen ja sen väestöön kohdistuvia rikoksia, onnettomuuksia ja 
ympäristövahinkoja tai muita vastaavia häiriöitä ja uhkia, sekä hallitaan niiden 
seuraukset. Yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämisellä suojataan yh-
teiskunnan keskeinen infrastruktuuri, ennalta estetään ja torjutaan terrorismi 
sekä järjestäytynyt ja muu vakava rikollisuus sekä vakavat häiriöt.13 
 
Yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitäminen on sisäasiainministeriön 
strateginen tehtävä yhteiskunnalle elintärkeiden toimintojen turvaamisen strate-
giassa. Sen mukaan ennaltaehkäistään yhteiskuntaan kohdistuvat vakavat häi-
riöt ja torjutaan ihmisten perusoikeuksia ja yhteiskunnan ja talouden perusteita 
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 kansainvälistä 
yhteistyötä kehitetään. Tällöin kyetään entistä paremmin ehkäisemään erilaisia 
uhkia tietoon perustuvalla lainvalvonnalla. Koko valtakunnan kattavalla turvalli-
suussuunnittelulla lisätään yhteiskunnan eri toimijoiden sitoutumista aktiivisiksi 
osapuoliksi rikollisuuden torjunnassa. EU:n vapaan liikkuvuuden alueen laaje-
neminen otetaan huomioon yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämises-
sä. Lainvalvontaviranomaisten koulutus, työvälineet ja varusteet pidetään toi-
mintaympäristön ja tehtävien vaatimusten mukaisina. 
 

                                                 
10 Sisäisen turvallisuuden ohjelma, s. 1. 
11 Ibid, s. 2. 
12 Elintärkeät toiminnot ovat poikkihallinnollisia yhteiskunnalle välttämättömiä toimintokokonaisuuksia, 
joiden jatkuvuus on oltava turvattuna joka hetki. 
13 Yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen turvaamisen strategia. Valtioneuvoston periaatepäätös 
23.11.2006. 
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Myös lainvalvontaviranomaisten, erityisesti poliisin, tullin ja rajavartiolaitoksen 
(PTR) yhteistyötä tiivistetään edelleen painopisteenä rikostiedustelu ja -ana-
lyysi. Operatiivista viranomaisyhteistyötä kehitetään suomalaisen PTR-
yhteistyön periaatteita noudattavaksi. Lisäksi täydennyspoliisihenkilöstön riittä-
vyys ja osaaminen varmennetaan. Täydennyspoliisien koulutusta ja varusteita 
sekä hätäkeskusten toimintaa kehitetään siten, että ne pystyvät hyvin tukemaan 
turvallisuusviranomaisten toimintaa. 
 

2.2.4 Tuottavuusohjelmat 
 
Sisäasiainministeriön hallinnonalan tuottavuusohjelman 12.10.2005 mukaan 
ministeriö on lähtenyt sisäasiainministeriön tuottavuusohjelman valmistelussa 
siitä, että hallinnonalan henkilöstön vähentämistarkastelun ulkopuolelle jätetään 
poliisi- ja rajavartiomiehet sekä hätäkeskuspäivystäjät.14 
 
Valtioneuvoston 23.3.2006 antaman valtiontalouden kehyspäätöksen mukaan 
valtionhallinnon tuottavuutta kohennetaan kaikilla hallinnonaloilla toteutettavilla 
toimilla, jotka uudistavat valtion toimintojen rakenteita ja toimintatapoja ja tehos-
tavat tietotekniikan käyttöä. Tuottavuuden kasvun myötä voidaan valtion palve-
luksessa olevan henkilöstön määrää hallitusti sopeuttaa koko kansantalouden 
käytettävissä oleviin työvoimaresursseihin pitäen kuitenkin huolta valtion vas-
tuulla olevien tehtävien hoitamisesta ja julkisen hallinnon palvelutason paranta-
misesta.15 
 
Kehyspäätöksen mukaisesti sisäasiainministeriön hallinnonalalle kohdistuu 840 
henkilötyövuoden säästövelvoite vuoteen 2011 mennessä. Sisäasiainministeri-
ön johtoryhmän 10.5.2006 tekemän päätöksen mukaisesti edellä mainitusta 
kokonaistavoitteesta poliisitoimen osuus on 362 henkilötyövuotta vuoteen 2011 
mennessä. Tuottavuusohjelmat toteutetaan poliisihallinnossa erillisten tuotta-
vuusohjelmien toteuttamisen myötä. Tuottavuusohjelmien mukaiset henkilöstö-
vähennykset toteutetaan eläkepoistumaa hyödyntäen. Henkilöstövähennysta-
voitteen toteuttamiseksi irtisanomiset eivät ole sallittuja.16 
 
 
3 SELVITYSTOIMIKUNNAN TYÖSTÄ 
 
Selvitystoimikunta on sille asetettua tehtävää silmällä pitäen perehtynyt poliisi-
organisaation, erityisesti järjestyspoliisin, toimintaan ja tehtäviin tarkoituksena 
selvittää järjestyspoliisin Suomessa hoitamien tehtävien laatu ja määrä suh-
teessa käytettävissä oleviin henkilöstö- ja muihin voimavaroihin. 
 
Selvitystoimikunta on pitänyt 6 kokousta. 
 
Selvitystoimikunta lähetti helmikuussa 2007 kyselyn kihlakuntien poliisipäälliköil-
le. Toimikunta pyrki selvittämään kihlakuntien poliisipäälliköiltä, onko heidän 
johtamissaan poliisilaitoksissa joitakin erityisiä käytäntöjä poliisin hälytystoimin-
                                                 
14 Sivu 5. 
15 Valtiontalouden kehykset vuosille 2007-2011, s. 10. VM 5/214/2006. 
16 Tuottavuusohjelmien toteuttaminen poliisihallinnossa. Sisäasiainministeriö 20.2.2007. 
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nassa, ennalta estävässä toiminnassa tai viranomaisyhteistyössä (sosiaalivi-
ranomaiset, tulli, rajavartiolaitos, hätäkeskuslaitos jne.), jotka ovat johtaneet 
poliisin hälytysvalmiuden paranemiseen, rikollis- ja häiriökäyttäytymisen vähe-
nemiseen 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. 
 
Kesäkuussa 2007 selvitystoimikunta pyysi poliisin lääninjohtoja toimittamaan 
sille tiedon siitä, mikä on hätäkeskusten käyttöön A -käyttövalmiusluokkaan il-
moitettujen poliisipartioiden pääsääntöinen lukumäärä kihlakunnittain arkisin 
tiettyinä kellonaikoina ja mitkä ovat samana ajankohtina kaikki YJT-toiminnan 
partioresurssit. Samalla toimikunta pyysi tietoa siitä, kuinka monta sosiaalityön-
tekijää työskentelee kihlakuntien poliisilaitoksiin sijoitettuna. 
 
Kirjeellään 19.9.2007 selvitystoimikunta varasi poliisin lääninjohdoille, Polii-
siammattikorkeakoululle ja Poliisikoululle tilaisuuden esittää näkemyksensä 
keskeisimmistä havaitsemistaan poliisin hälytystoiminnan, ennalta estävän toi-
minnan ja viranomaisyhteistyön ongelma-alueista toimikunnan loppuraporttia 
silmälläpitäen. Vastaajia pyydetään esittämään myös kehittämisehdotuksensa 
mahdollisesti esille tuomiinsa ongelma-alueisiin. 
 
Lausuntopyynnössään 15.10.2007 selvitystoimikunta pyysi selvityshankkeen 
toteuttamista varten rajavartiolaitosta, tullihallitusta ja pääesikuntaa esittämään 
näkemyksensä viranomaisyhteistyön nykytilasta ja mahdollisista ongelma-
alueista poliisin ja lausunnonantajan välillä siltä osin kuin sen voidaan katsoa 
kuuluvan selvitystoimeksiannon alaan. Lisäksi lausunnonantajia pyydetään esit-
tämään kehittämisehdotuksensa mahdollisesti esille tuomiinsa ongelma-
alueisiin sekä liittämään lausunnon yhteyteen tarvittavat tilastotiedot. 
 
Selvitystoimikunta on perehtynyt Hätäkeskuslaitoksen toimintaan vierailullaan 
4.5.2007 Porissa Hätäkeskuslaitoksen hätäkeskusyksikössä ja Satakunnan hä-
täkeskuksessa. Tässä yhteydessä toimikunta tutustui Porin kihlakunnan poliisi-
laitoksen liikenneturvallisuuskeskukseen. Samalla toimikunta kuuli Porin kihla-
kunnan poliisilaitoksen ylikomisario Jorma Johanssonia poliisin suorittamasta 
automaattisesta liikenteenvalvonnasta ja kyseisessä poliisilaitoksessa käytössä 
olevista kenttätoiminnan suoriteseurantamittareista. 
 
Selvitystoimikunta kuuli 23.5.2007 asiantuntijana Hämeenlinnan kihlakunnan 
poliisilaitoksen poliisipäällikkö Lasse Aapiota poliisin kenttätoiminnan kehittämi-
sestä ja poliisin ylijohdon ylikomisario Marko Savolaista poliisin lähinnä yleistä 
järjestystä ja turvallisuutta koskevista tilastoista. 
 
Selvitystoimikunta kuuli Poliisikoulussa pidettyjen päällikköpäivien yhteydessä 
6.6.2007 poliisiylijohtaja Markku Salmista. 
 
Selvitystoimikunnan sihteeristö suoritti käynnit Mäntän ja Jyväskylän kihlakunti-
en poliisilaitoksissa sekä Keski-Suomen hätäkeskuksessa 11.10-12.10.2007 
sekä Kainuun rajavartioston esikunnassa ja Kajaanin kihlakunnan poliisilaitok-
sessa 6.11.2007. 
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Selvitystoimikunnan sihteeristö tutustui vierailullaan 24.–26.10.2007 London 
Metropolitan Policen Heathrown lentokenttäyksikössä muun muassa Englannin 
Special Constables -poliisitoimintaan. 
 
 
4 JÄRJESTYSPOLIISITOIMINNAN YLEISKUVAUS 
 
4.1 Yleistä 
 
Järjestyspoliisitoiminnan perustehtäviä ovat valvonta ja hälytystoiminta. Perus-
tehtävän lisäksi järjestyspoliisitoimintaan kuuluu yhteisprosesseja, keskeisim-
pänä ennalta ehkäisevä toiminta. Ennalta estävä toiminta muodostuu pitkälti 
poliisin näkyvästä ja aktiivisesta toiminnasta, joka on omiaan pitämään yllä sekä 
turvallisuuden tunnetta että subjektiivista kiinnijäämisriskiä. Yhteistyöprosesseja 
ovat myös lähipoliisitoiminta ja turvallisuussuunnitteluun osallistuminen. 
 
Yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitäminen on poliisin tehtävänkuvauk-
sen perinteisiä käsitteitä. Sen sisältö on laaja ja osaksi jäsentymätön. Yleisen 
järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämiseen on katsottu kuuluvan kaiken sellai-
sen poliisitoiminnan, jonka tarkoituksena on luoda ja ylläpitää turvallista ja viih-
tyisää elin- ja toimintaympäristöä yhteiskunnan jäsenille, torjua ja estää enna-
kolta oikeudenloukkauksia ja häiriöitä sekä poistaa tapahtuneet häiriöt ja selvit-
tää tapahtuneet oikeudenloukkaukset. 
 
Järjestyspoliisista ja sille kuuluvista tehtävistä ei ole säädetty lain tasolla erik-
seen samalla tavalla kuin esimerkiksi poliisin valtakunnallisista yksiköistä ja niil-
le kuuluvista tehtävistä. Poliisin toiminta ja tehtävät perustuu ensisijaisesti polii-
silakiin, esitutkintalakiin ja pakkokeinolakiin. Poliisilaitokset päättävät itsenäises-
ti, mitkä tehtävät kuuluvat ”järjestyspoliisin” ja mitkä ”rikospoliisin” hoidettavaksi. 
Lain tasolla tämäntyyppistä erottelua ei ole olemassa, lukuun ottamatta esitut-
kintalaissa olevia säännöksiä tutkinnanjohtajan ja tutkijan tehtävistä. Esitutkinta-
lain säännökset koskevat tältä myös muita esitutkintaviranomaisia kuin poliisia.  
 
Perinteisesti on käsitetty, että järjestyspoliisin työ on yleisen järjestyksen ja tur-
vallisuuden ylläpitämistä. Esi- ja poliisitutkintaan kuluu arviolta noin kolmasosa 
työajasta; rikospaikoilla käyntiin, tapahtumapaikkatutkintaan, kotietsintöihin ja 
epäiltyjen etsintään sekä niistä tehtävistä laadittuihin asiapapereihin.  Esimer-
kiksi Espoon kihlakunnan poliisilaitoksessa järjestyspoliisin partiot tekevät lähes 
puolet kaikista rikosilmoituksista ja rikosten tapahtumapaikoilla suoritetuista en-
sivaiheen tutkinnoista yli 90 %. Lähes puolet vuorokaudesta järjestyspoliisin 
partiot ovat ainoat, jotka ylipäätään ovat työvuorossa. Rikospoliisin partiot suo-
rittavat tehtävärekisteriin merkityistä tehtävistä ainoastaan muutaman prosentin. 
Vastaava tilanne lienee suurimmassa osissa poliisilaitoksia. Toisaalta mainittu 
työnjako on katsottu tarkoituksenmukaiseksi vaihtoehdoksi hyödyntää poliisilai-
tosten resursseja. 
 
Hälytystehtävien hoitaminen on jälkikäteistä reagointia, jossa poliisipalveluiden 
nopeus ja laadukkuus ovat keskeisessä asemassa. Yksittäinen hälytystehtävä 
käynnistää usein mittavan tapahtumaketjun, jonka jokainen vaihe on kokonai-
suuden kannalta tärkeä. Hälytystehtävän hoidettavakseen saaneen poliisiparti-
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on toiminnalla on pitkälle meneviä vaikutuksia mm. rikosprosessin läpiviennin 
kannalta. 
 
4.2 Valvonta ja partiointi 
 
Järjestyspoliisitoiminnan näkyvimpiä muotoja ovat partiointi ja liikennevalvonta. 
Poliisin liikenneturvallisuustyö perustuu kansalaisten kokeman subjektiivisen 
kiinnijäämisriskin lisäämiseen. Se edellyttää näkyvän valvonnan lisäksi aktiivista 
toimintaa ja rikkeisiin puuttumista. Liikenneturvallisuus on turvallisuustutkimus-
ten mukaan säilyttänyt vuodesta toiseen paikkansa kansalaisten suurimpana 
huolenaiheena. Toisaalta liikennevalvonta on todettu kaikkein kustannustehok-
kaimmaksi tavaksi parantaa liikenneturvallisuutta. Suomessa liikennevalvonta 
on pieniä poikkeuksia lukuun ottamatta pelkästään poliisin vastuulla. 
 
Turvallisuustutkimusten mukaan poliisin näkyvä partiointi lisää kansalaisten tur-
vallisuuden tunnetta. Tämä koskee kuitenkin lähinnä sellaisia alueita, joissa po-
liisia on totuttu näkemään, ja joissa sen odotetaan liikkuvan. Jalkaisin tai polku-
pyörillä liikkuvaa poliisia pidetään paremmin turvallisuuden tunnetta lisäävänä 
kuin autopartioita. Näkyvän valvonnan tehokkaassa suorittamisessa korostuu 
sen suunnitelmallisuuden merkitys. Peruspartioinnin käytännön toteutuksen on 
oltava osa tietojohtoista poliisitoimintaa.  
 
4.3 Hälytystehtävät 
 
Hälytystehtävällä tarkoitetaan yleensä yleisöilmoituksen perusteella poliisin tie-
toon tulevaa tapahtumaa, jonka yksi tai useampi poliisipartio saa hoitaakseen. 
Osa hälytystehtävistä kirjataan poliisin ennalta estävän partioinnin yhteydessä 
tekemien havaintojen perusteella, jotka edellyttävät sen välittömiä toimenpiteitä. 
Suurin osa oma-aloitteisista tehtävistä liittyy kuitenkin enemmän itse ennalta 
estävään toimintaan kuin jälkikäteiseen reagointiin. Sama havainto voidaan 
tehdä myös yleisöilmoituksista. 
 
Tehtävien kiireellisyysluokitus kuvaa erilaisten järjestyspoliisitehtävien keski-
näistä prioriteettijärjestystä. Ns. A-kiireelliset hälytystehtävät on hoidettava vii-
pymättä. Poliisin nopean reagoinnin ja saavutettavuuden takeena on oltava 
saumaton yhteistyö hätäkeskusten kanssa. Poliisipartion vasteaika kansalaisen 
hätäpuhelusta tapahtumapaikalle saapumiseen on oltava mahdollisimman lyhyt 
kaikkialla maassa. Poliisipartion nopea paikalle saaminen lisää kiinnijäämisris-
kiä, edesauttaa tilanteen saamista ajoissa hallintaan ja ehkäisee lisävahinkojen 
syntymistä. Lyhyen toimintavalmiusajan takeena on mm. toimiva kenttäjohtojär-
jestelmä. 
 
4.4 Kenttätoiminnan johtamisjärjestelmä 
 
Johtaminen on noussut keskeiseksi järjestyspoliisitoiminnan kriittiseksi menes-
tystekijäksi. Vuonna 1996 käyttöönotettu kenttäjohtamisjärjestelmä lienee polii-
sin johtamismalleista yleisesti tunnetuin. Järjestelmässä kenttäjohtajat johtavat 
kentän poliisitoimintaa toimialueellaan. Kenttäjohtamisjärjestelmä sisältää jär-
jestyspoliisitoiminnan kaikki johtamistasot partionjohtajasta yleisjohtajaan. Ny-
kyisessä muodossaan kohtuullisen hyvin toimivaksi osoittautunut järjestelmä on 
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muutospaineen alaisena. Muodostettavien uusien poliisilaitosten kenttätoimin-
nan johtamisjärjestelmä, johon kuuluvat kenttäjohtojärjestelmä ja päällystön teh-
tävät operatiivisessa kenttätoiminnassa, joudutaan suunnittelemaan uudestaan. 
Varsinkin nk. kenttäpäällystön rooli on jäänyt kehityksessä jossain määrin taka-
alalle. 
 
Poliisilaitosten toimialueiden kasvaessa joudutaan tekemään uudistuksia alueel-
lisiin kenttäjohtojärjestelmiin. Käytännössä tämä tuonee muutoksia ainakin kent-
täjohtajien toimialueisiin ja samalla kenttäjohtajien määrään. Samansuuntaisia 
muutoksia voidaan ennustaa myös kenttäpäällystön osalta. Muutokset vähentä-
vät päällekkäisyyksiä ja varmistavat henkilöstön keskittymisen omalle osaamis-
alueelleen. 
 
Yhdistyvien poliisilaitosten nykyistä suuremmat toimialueet ovat haasteena 
kenttäjohtamisjärjestelmän kehittämiselle. Kenttä- ja yleisjohtajien on pystyttävä 
keskittymään nykyistä paremmin johtamistehtäväänsä. Tämä koskee erityisesti 
partioautossa työskenteleviä, monipuolisesti valvonta- ja hälytystehtäviä tekeviä 
kenttäjohtajia. Mitä useampia partioita kenttäjohtajalla on johdettavana, sitä sel-
vemmin kenttäjohtajan perustehtävän tulee olla johtaminen. Kenttäjohtajan tu-
lisikin mahdollisuuksien mukaan työskennellä B- tai C-käyttövalmiusluokkaan 
ilmoitetussa partiossa johtamismahdollisuuksien turvaamiseksi. Kenttäjohtojär-
jestelmää ollaan parhaillaan kehittämässä poliisin ylijohdon asettamassa työ-
ryhmässä.  
 
Johtamista helpottavista työvälineistä varsinkin poliisin kenttäjärjestelmä on 
osoittautunut toimivaksi apuvälineeksi operatiivisen poliisitoiminnan johtamises-
sa. Haasteina ovat järjestelmän toiminnan luotettavuuden takaaminen ja laittei-
den määrän lisääminen partioautoissa. Lisäksi haasteena on järjestelmän käy-
tön kouluttaminen henkilöstölle, erityisesti esimiestasoille. Jo nykyinen ohjelma-
versio sisältää paljon erilaisia johtamista edesauttavia ominaisuuksia, mutta 
niiden käyttö vaatii perehtymistä. 
 
Siirtymisellä poliisin hälytyskeskuksista hätäkeskuksiin on ollut vaikutuksia 
myös kenttäjohtamisjärjestelmään. Aiemmin poliisin omat hälytyskeskuspäivys-
täjät pystyivät toimimaan paremmin kenttäjohtajan tukena. Poliisilaitoksille on 
perustettu joitakin poliisin sisäisiä tuki- ja johtokeskuksia. Niiden tehtävät ja rooli 
ovat kuitenkin vielä toistaiseksi osittain selkeyttämättä. Joissakin hätäkeskuk-
sissa on ollut havaittavissa epäselvyyttä hätäkeskuksen, poliisin johtokeskuksen 
ja kenttäjohtajien rooleista. 
 
Jos poliisille päädytään perustamaan omia alueellisia johtokeskuksia, ovat nii-
den tehtävät ja toimialueiden laajuus harkittava huolellisesti. Johtokeskukset 
voitaisiin perustaa jokaiselle hätäkeskusalueelle, jolloin johtokeskuksissa olisi 
hyvä paikallistuntemus, eikä niiden organisaatioista tulisi liian mittavia. Johto-
keskusten perustaminen liittyy kiinteästi poliisipäällystön ympärivuorokautisen 
johtovalmiuden järjestämiseen, jonka uudistaminen on parhaillaan käynnissä. 
 
Poliisin ylijohto on 5.10.2007 antamallaan kirjeellä17 käynnistänyt kenttätoimin-
nan johtamis- ja koulutusjärjestelmän uudistamisen. Tarkoitusta varten on pe-
                                                 
17 Poliisin ylijohdon kirje nro SM-2007-2919/Tu-41. 
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rustettu asiantuntijaryhmä, jonka on määrä jättää loppuraportti toimenpide-
esityksineen 30.11.2008 mennessä. Samalla on perustettu toinen asiantuntija-
ryhmä vaativa tilanne (VATI)-suunnitelmien uudistamista, VATI-ryhmätoiminnan 
virallistamista ja kehittämistä, valmiusyksikkö- ja VATI-ryhmätoiminnan koor-
dinointia ja yhteistoiminnan kehittämistä sekä valmiussuunnitelmien päivittämis-
tä varten. 
 
4.5 Perustehtävä - erityistehtävä 
 
Järjestyspoliisin tehtäväkenttä on huomattava laaja. Ennalta estäviin tehtäviin 
kuuluu näkyvän valvonnan lisäksi mm. erilaisia PR- ja valistustehtäviä. Hälytys-
tehtäviksi taas voidaan katsoa kuuluvan mm. mittava määrä erilaisia virka-
aputehtäviä. Järjestyspoliisin tehtävien monipuolisuus johtuu lainsäädännön 
asettamien velvoitteiden lisäksi poliisin keskeisestä asemasta oikeus- ja yhteis-
kuntajärjestyksen turvaajana.  
 
Yhtenäisestä peruskoulutuksesta huolimatta järjestyspoliisitoiminta on osin hy-
vin sektoroitunutta ja erityisosaamista vaativaa. Erikoiskoulutuksen saaneet po-
liisimiehet työskentelevät kuitenkin yleensä järjestyspoliisin perustehtävissä, 
josta he ovat tarvittaessa irrotettavissa erityistehtäviin. Tällaisia ovat esimerkiksi 
koiranohjaajat, TEPO- ja JOUHA-koulutetut poliisimiehet sekä ulkomaalaisval-
vontaan erikoistuneet poliisimiehet. Liikennevalvontaan 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 suuntaa-
mista sekä koulutukseen että varsinaisten erikoistehtävien suorittamiseen. Sa-
malla on kuitenkin huolehdittava, etteivät erikoiskoulutettujen poliisimiesten 
poistumat heikennä yksikön perustehtävän suorittamiseen varattuja partiovah-
vuuksia. 
 
4.6 Työajan käyttö ja suoritteiden seuranta 
 
Järjestyspoliisin henkilöstön työajan käyttöä ei nykyisten tietojärjestelmien avul-
la pystytä seuraamaan riittävän tarkasti. Tehtävärekistereistä saadaan selville 
tehtäväsidonnaisuusaika ja työaikajärjestelmistä työntekijän tai hänen esimie-
hensä syöttämä summittainen tieto työajan käytön jakautumisesta. Nämä eivät 
kuitenkaan anna riittävän selkeää kuvaa siitä, mihin poliisipartioiden työaika 
todellisuudessa käytetään. 
 
Työaikaa käytetään varsin runsaasti erilaisiin tuki-, erityis- ja virka-aputehtäviin, 
kuten kuljetuksiin, vartiointiin ja yksityisoikeudellisten asioiden selvittämiseen. 
Erityisesti pienemmissä poliisiyksiköissä osa tehtävistä sitoo poliisipartion pe-
rustehtävää ajatellen pitkäksi ajaksi. Tällaisiin tehtäviin lukeutuu muun muassa 
kuolemansyyn tutkinta. Toisena voidaan mainita rattijuopumustapaukset, joiden 
hoitaminen jopa suppeassa esitutkinnassa kestää tarpeettoman pitkään. Tämä 
johtuu erityisesti syrjäseuduilla pitkistä kuljetusmatkoista tekopaikalta poliisi-
asemalle tarkkuusalkometrikokeeseen tai terveyskeskukseen verikokeeseen. 
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Järjestyspoliisityön tuloksellisuuden mittaamista vaikeuttaa erityisesti laadullis-
ten mittareiden puuttuminen. Määrällisessä mittaamisessa ovat tietojärjestelmät 
merkittävässä roolissa. Uusien järjestelmien käyttöönotolla ja kehityksellä on 
yleensä myönteisiä vaikutuksia mittaamiselle. Esimerkiksi yksittäisten poliisi-
miesten antamien rangaistusvaatimusten määristä saadaan varsin helposti ajet-
tua tilastot. Toisaalta hätäkeskuksissa käyttöönotetun ELS -tietojärjestelmän 
myötä on suoriteseuranta vaikeutunut. Enää ei esimerkiksi pystytä luotettavasti 
tilastoimaan poliisin suorittamien puhalluskokeiden määrää. Ongelmaa voidaan 
vähentää tiedonsiirtoa kehittämällä. 
 
Selvitystoimikunta katsoo, että poliisin ylijohdon tulisi selvittää, miten valvonnan 
suoritteiden mittaaminen poliisin kenttätoiminnassa tulisi järjestää. Tällä hetkellä 
suoritteiden seuranta vaihtelee poliisilaitoskohtaisesti. Erityisesti kuitenkin polii-
sipäälliköiden näkökulmasta suoriteseurantamittareilla tulisi olla merkitystä, 
koska ne antavat poliisipäälliköille ja poliisilaitosten johdolle mahdollisuuden 
seuranta kenttätoiminnan työsuoritteita esimerkiksi ryhmäkohtaisesti. 
 
 
4.7 Järjestyspoliisitoiminnan tulosten mittaaminen   
 
Mittarijärjestelmiä kehitettäessä on keskeistä mieltää mitä mitataan ja että ta-
voitteet on määritelty täsmällisesti. Mittarit tarkentuvat siirryttäessä paikallista-
solle ja konkreettiseen tekemiseen. Mittaaminen toimii toiminnan johtamisen 
välineenä, päätöksenteon ja resurssitarpeiden perusteluna, jolla aikaansaadaan 
uskottavuutta toiminnan vaikuttavuuden, tuottavuuden ja taloudellisuuden arvi-
oinnissa. Mittaaminen luo mahdollisuudet myös toiminnan ulkoiseen arviointiin 
ja valvontaan.18 
 
Valvonnan ja hälytystoiminnan osalta turvallisuuden ja rikostilanteen seuran-
nassa käytetään tällä hetkellä seuraavia mittareita: 
 
Katuturvallisuusindeksi 
 

Katuturvallisuusindeksi on ryöstöjen, pahoinpitelyjen, vahingonteko-
jen sekä ratti- ja liikennejuopumusten painotetun lukumäärän suhde 
väestön määrään; mitä suurempi luku, sitä parempi turvallisuus. 
Katuturvallisuusindeksiä pidetään yleisesti melko selkeänä mittari-
na. Se ei kuitenkaan vastaa täysin todellisuutta, sillä esimerkiksi 
rattijuopumusten määrällä on vaikutusta indeksiin. Jos poliisin aktii-
visen rattijuopumusvalvonnan tuloksena jää kiinni paljon rattijuop-
poja, se heikentää katuturvallisuusindeksiä. Tästä syytä katuturval-
lisuusindeksiä ei voi täysin luotettavasti käyttää eri alueiden väli-
seen vertailuun. 

 
Väkivaltarikokset 
 

Näkyvä ja oikein kohdennettu valvonta vähentää yleisellä paikalla 
tapahtuvia väkivaltarikoksia. Silti valvonnan kautta on vain rajalliset 
mahdollisuudet vaikuttaa väkivaltarikosten tapahtumiseen. Järjes-

                                                 
18 Poliisin tunnusluvut ja mittarit. Poliisiosaston julkaisu 4/2001, s. 4. 
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tyspoliisitoiminnan vaikutuksia yksityisellä paikalla tapahtuviin väki-
valtarikoksiin ei sen sijaan voida selkeästi mitata. 

 
Yleisten paikkojen pahoinpitelyt ja vahingonteot 
 

Näkyvä ja oikein kohdennettu valvonta vähentää yleisellä paikalla 
tapahtuvia pahoinpitelyjä ja vahingontekoja. Silti valvonnalla on 
vain rajalliset mahdollisuudet vaikuttaa pahoinpitelyihin.  

 
Kiinnijääneiden rattijuoppojen määrä 
 

Rattijuoppojen osalta pitäisi mitata ainoastaan partion oma-
aloitteisesti kiinni ottamia rattijuoppoja. Yleisöilmoituksen perusteel-
la kiinni jääneet rattijuopot eivät kerro partioiden aktiivisuudesta tai 
ammattitaidosta. 

 
Liikennerikokset ja liikennerikkomukset 
 

Liikennerikosten ja -rikkomusten kokonaismäärä ei välttämättä an-
na oikeaa kuvaa liikenneturvallisuustyön vaikuttavuudesta. Luku pi-
täisi suhteuttaa käytettävissä oleviin henkilötyövuosiin (tarkemmin 
työaikajärjestelmästä saataviin tietoihin) ja vapaasti ohjattavan työ-
ajan määrään. Lisäksi myös tuottavaksi toiminnaksi laskettavat kir-
jalliset huomautukset tulee säännönmukaisesti kirjata.  

 
Henkilövahinkoon johtaneet liikenneonnettomuudet 
 

Valvonnan vaikutusta liikenneonnettomuuksien määrään on vaikea 
arvioida luotettavasti. Mittari ei ole luotettava, jos se perustuu mo-
nien eri tekijöiden yhteisvaikutuksesta syntyvään lukuun. 

 
A- ja B- hälytystehtävien määrä 
 

Mittarin luotettavuutta heikentää selkeän valtakunnallisen linjan 
puuttuminen hätäkeskusten kiireellisyysluokituksista. Joissakin hä-
täkeskuksissa selvästi B-kiireelliset tehtävät kirjataan C-luokkaan, 
tai toisinpäin. Lisäksi on otettava huomioon, mistä luku muodostuu: 
onko mukana myös tehtävät, joihin ei ole liitetty yhtään partioita. 

 
A-, B- ja C- hälytystehtävien määrä 
 

Antaa melko todellisen kuvan tehtävien todellisesta kokonaismää-
rästä. 

 
Valvonnan ja hälytystoiminnan toiminnallisen tehokkuuden ja laadun seuran-
nassa käytetään tällä hetkellä seuraavia mittareita: 
 
- Valvonnan osuus (%) koko työajasta 
- Hälytystoiminnan osuus (%) koko työajasta 
- Valvonnan osuus kenttätoiminnasta (%) 
- Oma-aloitteisten tehtävien osuus (%) 
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- Oma-aloitteiset tehtävät kpl / valvonnan työaika (htv) 
- Hälytystehtävät kpl / kenttätoiminnan työaika (htv) 
- Hälytystehtävät kpl / hälytystoiminnan työaika (htv) 
- Hälytystehtävät kpl / valvonnan työaika (htv) 
- Kiinnijääneet rattijuopot kpl / valvonnan työaika (htv) 
- Yleisten paikkojen väkivaltarikokset kpl / määritelty työaika (htv) 
- Ulkomaalaisvalvonnan suoritteet / valvonnan työaika (htv) (v. 2008 alkaen) 
 
Mittareita ja niiden perusteella tehtävää tulosseurantaa tuli edelleen kehittää. 
Mittaamisen vaikeus korostuu erityisesti ennalta estävän toiminnan osalta. Ta-
voitteellisen toiminnan perusajatuksena voidaan pitää, että mitä ei voi mitata, ei 
voi johtaa. Mittareita pitäisi kehittää siitä lähtökohdasta, että perustuisivat täysin 
totuutta vastaavaan ja keskenään vertailukelpoiseen tietoon. 
 
Vuonna 2001 loppuraporttinsa jättänyt, poliisiorganisaation käytössä olevia tun-
nuslukuja ja mittareita arvioinut työryhmä totesi, että käytössä olevat mittarit 
kuvaavat ennen muuta poliisin suoritteita. Näiden perusteella ei yleensä tehdä 
arvioita toiminnan onnistuneisuudesta vaan ne kertovat enemmän palvelujen 
kysynnästä.19 
 
4.8 Tulosohjaus  
 
Strateginen johtaminen on tulevaisuuden tekemistä. Strategisen johtamisen 
ytimenä on määrittää yksikön päämäärä, mikä edellyttää työyhteisön yhteistä 
käsitystä siitä, mihin ollaan menossa. Poliisissa strateginen johtaminen liittyy 
tulosohjaukseen. Ylemmän johdon tasolla, esim. poliisilaitoksessa poliisipäällik-
kötasolla, johtaminen on pääosin strategista johtamista.20 
 
Poliisilaitoksissa laaditaan vuosittaiset tulossopimukset ja -suunnitelmat. Orga-
nisaatiolle on tyypillistä, että tulossopimuksissa esitetään liikaa erilaisia tavoittei-
ta. Liian useita asioita pyritään tekemään samalla painoarvolla. Toinen syy epä-
selviin käsityksiin organisaation tavoitteista on se, ettei poliisin tulossuunnittelua 
kyetä viemään tarpeeksi alas organisaatiossa, vaan suunnittelu tehdään poliisi-
laitoksen johdossa, eikä se tavoita koko henkilöstöä. Tulosohjauksen heikkoina 
kohtina ovat puutteellinen suunnittelu ja valmistelu sekä heikko sitouttaminen. 
Tulossopimuksessa kuvatut tavoitteet eivät voi muuttua todellisuudeksi, jos poh-
ja jää vajaaksi. Ylätasolla sovitut linjaukset eivät muutu käytännön tekemiseksi. 
Valtakunnan tasolla tehdyt linjausten muutokset vaikuttavat vain vaimeasti ja 
viiveellä poliisin päivittäiseen kenttätyöhön. 
 
Tulosohjaus on väline resurssien kohdentamiseksi haluttuun suuntaan. Poliisi-
hallinnossa tulosohjaus mielletään liian usein tavaksi jakaa resursseja. Henki-
löstöbarometrin tulosten mukaan tulosohjausta ja tulosjohtamista on kehitettä-
vä. Tulostavoitteiden muuntaminen arjen tekemiseksi on esimiesten keskeinen 
kehittämiskohde. Lisäksi tulostavoitteet on asetettava niin konkreettisiksi, että 
niiden saavuttamista voidaan myöhemmin arvioida.  
 
                                                 
19 Poliisin tunnusluvut ja mittarit. Poliisiosaston julkaisu 4/2001, s. 14. 
20 Poliisin johtamisen valtakunnalliset kehittämislinjaukset 2006-2010. Poliisiammattikorkeakoulun tie-
dotteita 50/2006. 
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Tulosohjauksen haasteena saattaa olla sen kankeus suhteessa toimintaympä-
ristön muutoksiin. Pystyykö poliisilaitos mukautumaan muuttuvaan tilanteeseen 
vai jähmettääkö vuodeksi laadittu tulossopimus toimintaa liikaa? Tulossopimus-
pohjainen toiminnan kehittäminen ja poliisin tilannejohtaminen voidaan kytkeä 
toisiinsa teema-ajattelun avulla. Poliisilaitoksessa valitaan järjestyspoliisin toi-
minnan teemat analyysin tuottaman tiedon jäsentämisen tuloksena. Teemat 
tarkoittavat toiminnan painopisteitä, jotka valitaan tulostavoitteita tukevasti. Po-
liisilaitostasolla teemoja voidaan tarvittaessa vaihtaa, kunhan valitut teemat 
edistävät sovittujen tavoitteiden saavuttamista.  
 
Poliisin analyysitoiminnalla on keskeinen merkitys tilanneajattelun kehittämises-
sä. Tilanneajatteluun pystyvä poliisilaitos seuraa toimintaympäristöään aktiivi-
sesti ja reagoi ripeästi havaittuihin muutoksiin. Esimerkiksi poliisin tietoon tul-
leen katuväkivallan voimakas kasvu jollakin alueella edellyttää poliisilaitoksen 
johdolta toimenpiteitä: resurssien kohdentaminen ajallisesti ja paikallisesti uu-
delleen, ilmiön syiden selvittäminen, yhteistyö muiden viranomaisten kanssa 
ym. Vuosittain tarkistettava tulossopimus on liian hidas mekanismi, joten ana-
lyysitoiminnalla ja tietojohtoisella poliisitoiminnalla on keskeinen merkitys ajan 
hermolla pysymisessä. Nopean reagoinnin lisäksi yksikön tulee pystyä myös 
ennakoimaan tapahtumia ja ilmiöitä. Tietojohtoisuus ja analyysitoiminta tuovat 
toimintaan tehokkuutta ja vaikuttavuutta. 
 
4.9 Puuttumiskynnys ja toimintalinja 
 
Yksittäisen poliisimiehen toimivaltuudet rikosasian käsittelyn ja jatkotoimenpitei-
den suhteen ovat melko laajat. Puuttumiskynnyksen asettaminen ei välttämättä 
tarkoita, että sitä pystyttäisiin järjestelmällisesti noudattamaan. Poliisimiehellä 
on puuttumiskynnyksen ylittävään tekoon tai tapahtumaan puututtaessa käytös-
sä tapauksesta riippuen keinovalikoima suullisesta huomautuksesta rikosilmoi-
tukseen ja kiinniottoon tarvittaessa voimakeinojen käyttäen. Yhtenäisen puut-
tumiskynnyksen ja toimintalinjan aikaansaaminen on selkeä haaste. Kansalais-
ten oikeusturvan ja yhdenvertaisuuden kannalta ei ole hyväksyttävää, että val-
takunnan tasolla poliisin puuttumiskynnyksessä tai toimintalinjoissa esiintyy 
merkittäviä eroja. 
 
Lainsäädäntö mahdollistaa järjestyspoliisin partioille varsin hyvät mahdollisuu-
det rikostapausten hoitamiseen suppeassa esitutkinnassa. Käytännössä tätä 
mahdollisuutta ei kuitenkaan hyödynnetä riittävästi. Kokonaistaloudellisesti aja-
tellen verekseltään selvitettävissä olevat rikosasiat tulisi saattaa päätökseen 
riittävän laadukkailla, mutta vähän työaikaa sitovilla toimenpiteillä. Asian nopeaa 
ratkaisua voidaan pitää myönteisenä myös kansalaisnäkökulmasta. Tyypillisenä 
esimerkkitapauksena voidaan mainita pienet liikenneonnettomuudet, jotka ensi-
partion tulisi mahdollisuuksien mukaan hoitaa pääsääntöisesti jo tapahtumapai-
kalla. Suppeassa esitutkinnassa vaikeudetta selvitettävissä olevat rikosasiat 
kuormittavat varsinaiseen esitutkintaan edetessään poliisia selvästi. 
 
4.10 Esitutkinnan turvaaminen 
 
Järjestyspoliisin työprosesseista voidaan valtakunnallisesti vertaillen löytää 
merkittäviä eroja. Pienimmissä poliisiyksiköissä hälytyspartiot suorittavat moni-
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puolisia esitutkintatehtäviä, kun suuremmissa poliisilaitoksissa prosessi on sek-
toroituneempaa. Ensipartion suorittamat toimenpiteet; paikkatutkinta ja muut 
esitutkinnan alkutoimet, ovat laatunäkökulmasta nousseet entistä tärkeämpään 
asemaan. Prosessien sujuvuuden kannalta oikeiden asioiden tekeminen laa-
dukkaasti ja nopeasti on esitutkinnassa todettu tulokselliseksi toiminnaksi. Jär-
jestyspoliisissa tällainen prosessiajattelu ei ole vielä yhtä syvälle juurtunutta. 
 
Ensipartion ammattitaitoisella toiminnalla on kauaskantoisia vaikutuksia rikos-
prosessin edetessä. Poliisin toiminta erilaisten tehtävien hoitamisessa on oltava 
katkeamaton ketju, jossa jokaisella lenkillä on olennainen roolinsa. Ensipartion 
rooli on jo pelkästään yksilön oikeusturvan kannalta merkittävä. Asia on huomi-
oitu koulutuksellisesti merkittäväksi; valtakunnalliseen koulutusohjelmaan kuu-
luu nykyään Ensipartion toiminta rikospaikalla -kurssi. Järjestyspoliisin henkilös-
tön monipuolista osaamistasoa ei kuitenkaan pystytä ylläpitämään yksittäisten 
kurssien avulla, vaan koulutuksen on yksikkötasolla oltava jatkuvaa. Työvuoro-
jen ohessa tapahtuva, lyhytkestoinen koulutus on joissakin yksiköissä havaittu 
tehokkaaksi toimintamalliksi. 
 
Koska kenttäjohtaja on toimialueellaan työskentelevän muun kuin päällystöön 
kuuluvan poliisin henkilöstön esimies, kenttäjohtaja vastaa myös esitutkintatoi-
menpiteiden käynnistämisestä siihen saakka, kunnes tutkinnanjohtaja tai tutkija 
ottaa asiasta vastuun. Kenttäjohtajan tulee siten huolehtia siitä, että rikostutkin-
nan turvaamiseksi tarvittavat alkutoimenpiteet hoidetaan riittävässä laajuudes-
sa.   
 
Esitutkinnassa on tärkeää, että järjestyspoliisin partiot suorittavat aktiivisesti 
ensimmäisen partion tehtävät rikospaikalla. Tämä vaikuttaa suoraan rikosten 
selvitysprosentteihin. Lisäksi tekniikan parantuessa tulee mahdollisuus kirjata 
alustava ilmoitus jo rikospaikalla poliisiasiain tietojärjestelmään, jolloin poliisipar-
tion ei tarvitse erikseen käydä kirjaamassa rikosilmoitusta poliisilaitoksessa. 
 
Esimerkiksi Jyväskylän poliisilaitoksessa on järjestyspoliisin kenttäyksikössä 
erillinen kenttätutkintaryhmä, jonka tehtävänä on ensisijaisesti huolehtia paikka-
tutkinnasta ja tutkinnan käynnistämisestä sekä etsintäkuulutettujen kiinniottami-
sesta ja erilaisten tiedoksiantojen hoitamisesta. Ryhmä tukee toiminnallaan se-
kä kenttä- että tutkintayksikköä. Selvitystoimikunta pitää Jyväskylän toiminta-
mallia hyvänä. 
 
 
4.11 Ulkoinen tiedottaminen 
 
Poliisin viestintämääräys21 ja ulkoisen tiedottamisen ohje22 linjaavat poliisin ul-
koista tiedottamista. Toimikunnan käsityksen mukaan läheskään kaikissa polii-
siyksiköissä ei kuitenkaan pystytä vastaamaan asetettuihin vaatimuksiin. Ulkoi-
sen tiedottamisen ohjeen mukaan poliisin tulee pyrkiä yhdenmukaiseen jul-
kisuuskuvaan. Kansalaisen näkökulmasta Suomessa on vain yksi poliisi. Oh-
jeen mukaan poliisin viestinnän tulee toimia mahdollisimman pitkälle samojen 
toimintatapojen mukaan kaikissa yksiköissä. 
                                                 
21 Poliisin viestintä. SM:n määräys nro SM-2005-3391/Yl-3.  
22 Poliisin ulkoisen tiedottamisen ohje nro SM-2005-3391/Yl-3. 
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Reaaliaikaisen tiedonsaannin tarve on nykyisin merkittävä. Poliisin tiedotukses-
sa on kiinnitettävä huomiota poliisin tietoon tulleista asioista tai tapahtumista 
tapahtuvan tiedottamisen nopeuteen.23 Nopeusvaatimus konkretisoituu erityi-
sesti järjestyspoliisitoiminnassa. Ohjeen mukaan vaativissa tilanteissa ja erityis-
tilanteissa tiedottaminen on hoidettava heti kun se tilanteen haltuunoton näkö-
kulmasta on mahdollista. Tässä poliisi on selvitystoimikunnan käsityksen mu-
kaan onnistunut hyvin. 
 
Viestinnän haasteet ovat suurien operaatioiden ensitiedottamisessa, mutta 
myös päivittäisen poliisitoiminnan tiedottamisessa. Tiedottaminen on vasta al-
kanut muodostua osaksi kenttäjohtajan toimenkuvaa. Viestinnän asettamia vaa-
timuksia on otettu huomioon koulutuksessa. Selvitystoimikunnan näkemyksen 
mukaan koulutus on kuitenkin keskittynyt suurien ja yleistä huomiota herättävi-
en poliisioperaatioiden tiedotuksen hoitamiseen. Kenttäjohtajan mahdollisuudet 
nopeaan tiedottamiseen riippuvat suuresti siitä, miten tiedottaminen poliisiyksi-
kössä tai yleisesti sen toiminta-alueella on järjestetty. Tiedottamisen järjestämi-
nen on erityisen haastavaa sellaisissa poliisilaitoksissa, joissa kenttäjohtajalle ei 
iltaisin tai viikonloppuisin ole käytettävissään sopivia tukipalveluja. Eräänä vaih-
toehtona on, että hätäkeskus pystyisi tarjoamaan poliisille tarvittavat tukipalvelut 
tiedottamisen hoitamiseksi. 
 
Poliisin ja hätäkeskusten yhteistyö ensitiedottamisen järjestämisessä ei ole toi-
minut alkuperäisten suunnitelmien mukaan. Tämä johtuu hätäkeskusten rajalli-
sista henkilöresursseista, mutta myös poliisin aktiivisuuden puutteesta tiedotus-
asioissa. Hätäkeskus voi tiedottaa poliisitehtävistä vain, jos se on saanut tilan-
netta johtavalta poliisimieheltä tai partionjohtajalta pyynnön ja ohjeet tiedottami-
sesta.24 Pelastusviranomaiset ovat jo pitkään käyttäneet 112info -palvelua ensi-
tiedotteiden välittämiseen. 
 
Ensitiedottaminen ja päivittäisestä poliisitoiminnasta tiedottaminen tulee ottaa 
huomioon uusien poliisilaitosten organisaatiota muodostettaessa ja kenttätoi-
minnan johtamisjärjestelmää kehitettäessä. 
 
4.12 Poliisin kulkuneuvot 

4.12.1 Poliisiautot 
 
Poliisiautoja on tällä hetkellä noin 1500, joista noin 1000 on kaksivärisiä, näky-
vin poliisitunnuksin ja hälytyslaittein varusteltuja järjestyspoliisin käytössä olevia 
ajoneuvoja. Autojen lukumäärä on viiden viime vuoden aikana lisääntynyt niin, 
että tilanne on nyt tyydyttävä. Toisaalta kasvu on toteutettu myös poliisiautojen 
käyttöikää kasvattamalla mikä joissakin tapauksissa on johtanut vanhentuneen 
kaluston epätaloudelliseen korjaamiseen.  
 
Autokaluston rakenne on viime vuosien aikana merkittävästi muuttunut: Aiem-
min käytettyjä neliovisia bensiinimoottorisia henkilöautoja on korvattu tilavam-
milla, dieselkäyttöisillä pakettiautomalleilla. Suurempia sisätiloja tarvitaan koska 
                                                 
23 Poliisin ulkoisen tiedottamisen ohje, s. 1. 
24 Em. ohje, s. 5. 
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tavoitteena on hoitaa suuri osa poliisitehtävistä mahdollisimman pitkälle jo ta-
pahtumapaikalla. Lisääntynyttä varustusta, mm. poliisin kenttäjärjestelmän atk-
laitteita on vaikeaa sijoittaa normaaliin henkilöautoon siten, että poliisimiesten 
työturvallisuus on varmistettu myös kolaritilanteessa. 
 

4.12.2 Poliisiveneet 
 
Poliisiveneitä on noin 120, joista kolme neljäsosaa on pienehköjä, alle 5,5 met-
rin pituisia, alumiinirunkoisia avoveneitä, joissa on ulkolaitamoottori. Näitä säily-
tetään yleensä veneenkuljetusperävaunussa, joten ne ovat helposti siirrettävis-
sä tehtäväpaikalle. Muut veneet ovat isompia, umpiohjaamolla ja dieselmootto-
rilla varustettuja, kuitenkin kaikki alle 10 metrin pituisia. Viimeksi mainittuja ve-
neitä on liikkuvalla poliisilla sisävesistöissä ja paikallispoliisilla merenrantapii-
reissä. Valtion merellisiä viranomaistoimintoja selvittäneen työryhmän ehdotuk-
sen mukaisesti liikkuva poliisi lopetti venetoimintansa merialueella 1990-luvun 
alkuvuosina. Paikallispoliisinkaan meriveneitä ei, muutamaa poikkeusta lukuun 
ottamatta, ole voitu uusia tarvetta vastaavasti, joten venekalusto on tällä hetkel-
lä varsin vanhaa.  
 
Liikkuva poliisi valvoo vesiliikennettä sisävesillä rajavartiolaitoksen ja eräiden 
paikallispoliisin yksiköiden valvoessa merialueilla. Liikkuvan poliisin nykyinen 
toimintatapa on kattanut melko hyvin sisävesien laiva- ja veneväylillä tapahtu-
van vesiliikenteen valvonnan. Nykyisen kaluston ominaisuudet rajoittavat val-
vonnan laajentamista muualle vesistöön. Valvonnan tarve on kuitenkin kasvanut 
lisääntyneen vapaa-ajan, vesillä liikkumisen sekä turvallisuuspalvelujen odotus-
ten myötä entistä enemmän myös yleisten väylien ulkopuolella sekä sellaisissa 
pienemmissä vesistöissä, joissa on merkittyjä venereittejä ja venesatamia. Toi-
mintatavan muuttaminen toteutuisi siirrettävällä, nykyistä kevyemmällä kalustol-
la. Vesiliikenteen valvonnan vähentäminen tai lopettaminen näkyisi muutaman 
vuoden viiveellä vesiliikenneonnettomuuksien lisääntymisenä.25  
 

4.12.3 Poliisimoottoripyörät ja -skootterit 
 
Maassamme on hieman yli 130 liikennevalvontaa suorittavaa moottoripyöräpo-
liisia, joista noin 65 prosenttia on liikkuvassa poliisissa ja loput poliisilaitoksissa. 
Pääpiirteittäin ajokalusto on samanlaista. Yhtä pyörää kohti on keskimäärin 
hieman yli kaksi kuljettajaa. Pohjoisimmat poliisin moottoripyörät on sijoitettu 
Rovaniemelle. Paikallispoliisin moottoripyörillä ajetaan noin 75 000 - 85 000 km 
ja liikkuvan poliisin noin 90 000 -100 000 km.  
 
Tämän jälkeen pyörät siirtyvät valtakunnalliseen moottoripyöräkoulutukseen, 
jossa niiden odotetaan olevan käyttökelpoisia erilaisissa harjoituksissa muuta-
man vuoden ajan. Poliisiskoottereita on käytössä vain muutamissa poliisilaitok-
sissa. Ne ovat kuitenkin osoittautuneet toimiviksi paikallispoliisin käytössä. 
Skoottereita on käytetty menestyksellä mm. lähipoliisi-, liikennevalvonta ja etsin-
tätehtävissä, mutta myös hälytystehtävissä autopartioiden apuna. Skootterikul-

                                                 
25 Työryhmämuistio v. 2007. Liikkuvan poliisin vesiliikennevalvonnan kehittäminen, s. 14. 
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jettajan peruskurssi on lyhyt, joten koulutuspoistumat eivät ole muodostuneet 
ongelmaksi pienemmissäkään poliisilaitoksissa. Skootteri on lisäksi hankinta-
hinnaltaan huomattavasti varsinaista poliisimoottoripyörää edullisempi. 
 

4.12.4 Helikopterit 
 
Suomessa poliisilla ei ole käytössä omia helikoptereita, kuten monissa muissa 
Euroopan maassa. Helikopteria käytetään kuitenkin apuna erilaisissa poliisiteh-
tävissä, erityisesti etsintätehtävissä. Helikopterin tilaaminen tapahtuu yleensä 
lentopelastuskeskuksen kautta. Poliisikoulussa tehdyssä päättötyössä26 esite-
tään, että poliisilla olisi tarvetta oman helikopteritoiminnan aloittamiselle. Omaa 
helikopteria voitaisiin nykyisten tehtävien lisäksi käyttää mm. apuna rikostutkin-
nassa, pakenevien rikoksentekijöiden seurannassa ja liikennevalvonnassa. 
Esimerkiksi Englannissa helikopteriin sijoitetun lämpökameran avulla on paljas-
tettu huumausaineviljelmiä ja hankittu näyttöä muihin vakaviin rikoksiin. Lisäksi 
helikopterilla on todettu olevan selvä rikoksia ennalta estävä vaikutus. Vaihtoeh-
tona poliisin omalle helikopteritoiminnalle esitetään yhteistyön tiivistämistä enti-
sestään muiden viranomaisten, lähinnä rajavartiolaitoksen kanssa. 
 
4.13 Poliisin kenttäjärjestelmä (POKE) 

4.13.1 Poliisin kenttäjärjestelmän nykytilanne 
 
Poliisin kenttäjärjestelmän kehitys on aloitettu vuonna 2004 jatkona poliisin 
LANTTI-projektille.27 Järjestelmän kehitysprojekti päättynee vuonna 2008. Täl-
löin poliisilla tulisi olla käytössään perustoiminnoiltaan luotettava kenttäohjelmis-
to. Kenttäjärjestelmä saadaan todelliseen hyötykäyttöön vasta, kun laitekanta 
on riittävän kattava ja järjestelmä on perustoiminnoiltaan valmis ja luotettava. 
 
Suomen noin tuhannesta tunnuksellisesta poliisiautosta noin 400 ajoneuvossa 
on tällä hetkellä kenttäjärjestelmän käytön mahdollistava ajoneuvotietokone. 
Henkilöautoihin ei laiteasennuksia ole kokeiluja lukuun ottamatta tehty. Järjes-
telmän käyttöä heikentävät toistaiseksi erilaiset tekniset ongelmat, joista suu-
rimpaan osaan on tosin jo löydetty ratkaisu. 
 
Poliisin kenttäjärjestelmän jo olemassa olevista ominaisuuksista tärkeimmät 
ovat kartta- ja paikannuspalvelut, rekisterikyselyt sekä tehtävälista. Tällä hetkel-
lä käytössä oleva kartta-aineisto on paikoitellen jo vanhentunut. Uusissa kar-
toissa poliisitoiminnallisesti tärkein uudistus on rakennusten tarkan sijainnin ja 
numeroinnin näkyminen. Kenttäjärjestelmässä on myös merkkipisteiden ja piir-
totasojen tallennus- ja lähetysmahdollisuus, joista on apua mm. etsintää ja eris-
tämistä vaativissa monipartiotehtävissä. Tulevaisuudessa karttoja ja niihin tehty-
jä merkintöjä voidaan käyttää myös viranomaisyhteistyössä ja analyysitoimin-
nassa. 
 

                                                 
26 Salonen, Miikka: Suomen poliisin taivaallinen tarve - Helikopterin käyttötarve Suomen poliisissa. Po-
liisikoulun perustutkinnon päättötyö, kevät 2007. 
27 LANTTI - Langaton tiedonsiirto. 
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Kaikkiin poliisin vakituisessa käytössä oleviin partioautoihin asennettu VIRVE-
päätelaitteeseen yhdistetty GPS-antenni antaa mahdollisuuden seurata partioi-
den sijaintia kenttäjärjestelmän kartalla. Toistaiseksi sijaintitietoja ei pystytä 
näyttämään reaaliaikaisesti, vaan ne päivittyvät partion itse asettaman tilatiedon 
mukaisesti. Päivitystiheys ei vielä riitä kaupunkialueella tapahtuvien seurantati-
lanteiden johtamiseen pelkästään kartan avulla, mutta päivittäistoiminnassa se 
on todettu riittäväksi. VIRVE-verkon datasiirto-ominaisuudet eivät ehkä anna 
jatkossakaan mahdollisuutta nopeamman päivitystiheyden käyttämiseen, joten 
kaupallisten operaattoreiden verkkojen käyttömahdollisuus olisi tutkittava. 
 
Poliisin kenttäjärjestelmän reititystoimintoa on kehitettävä siten, että se osoittaisi 
lyhimmän reitin asemesta nopeimman ajoreitin. Paikannusominaisuus antaa 
kenttäjohtajalle mahdollisuuden hallita partioita lähimmän partion periaatteen 
mukaisesti. Myös hätäkeskuspäivystäjillä tulisi olla riittävän tarkka sijaintitieto 
kaikista hätäkeskusalueen hälytystehtäville käytettävissä olevista poliisipartiois-
ta. Tämä parantaisi huomattavasti hätäkeskusten mahdollisuutta tilannekuvan 
ylläpitämiseen. 
 
Alueelliset ja näkymää rajoittavat käyttöoikeudet eivät saa estää lähimpien polii-
sipartioiden paikantamista. Tämä on työturvallisuusseikka ja edistää resurssien 
hallintaa VATI-tilanteissa, joissa saman tehtävän suorittamiseen osallistuu par-
tioita useista eri poliisiyksiköistä. 
 
Esimerkkinä poliisin kenttäjärjestelmän kartta- ja paikannusominaisuuksien te-
hokkaasta käytöstä on mahdollisuus ohjata maastossa olevaa poliisikoirapartio-
ta. Kenttäjohtaja voi asettaa kenttäjärjestelmän kartalle merkkipisteen ja lähet-
tää sen koirapartion paikannusominaisuudet sisältäviin THR880i -mallisiin käsi-
radioihin. Koirapartio voi siten suunnistaa vastaanottamaansa kohteeseen radi-
on GPS:n avulla. Sama mahdollisuus on käytettävissä esimerkiksi etsintätehtä-
vissä helikopterin ja poliisipartioiden välillä.  
 
Poliisin kenttäjärjestelmän ja VIRVE-radion välityksellä tehtävien rekisterikysely-
jen nopeutuminen viime aikoina on tehnyt niistä entistäkin käyttökelpoisempia. 
Nykyisin kenttäjärjestelmästä on saatavissa useista poliisin käytössä olevista 
rekistereistä. Kyselyvastaus sisältää lisäksi tiedon kyselyn kohteena olevan 
henkilön rikosilmoitusten määrästä. Kyselyominaisuuksien kehittäminen on tär-
keää myös hätäkeskuksen työn helpottamiseksi ja radioliikenteen vähentämi-
seksi. 
 
Tilannekuvan ylläpitoa helpottava tehtävälista on käytössä jo useimmilla hätä-
keskusalueilla. Se antaa erityisesti kenttäjohtajalle mahdollisuuden seurata se-
kä odotuksella olevia että partioiden parhaillaan suorittamia tehtäviä. Tehtävä-
listan käyttöönotto on parantanut olennaisesti kenttäjohtajan mahdollisuuksia 
tehtävien priorisoimiseksi.  
 
Tehtävälistan lisäksi hätäkeskustietojärjestelmästä voidaan välittää poliisin kent-
täjärjestelmään myös muita tehtävää koskevia tietoja, jotka vähentävät radiolii-
kenteen määrää ja varmistavat oikean tiedon välittymisen päivystäjältä partiolle. 
Partiot eivät toistaiseksi pysty syöttämään kenttäjärjestelmän kautta tietoja hä-
täkeskustietojärjestelmään, mutta kaksisuuntaisen yhteyden mahdollistumisen 
jälkeen partioiden pitäisi pystyä käsittelemään tehtäväilmoituksia lähes päivys-
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täjän tavoin. Selvitystoimikunta korostaa, että kenttäjärjestelmän avulla paran-
netaan myös tilastoitavien asioiden oikeellisuutta. 
 

4.13.2 Poliisin kenttäjärjestelmän tulevaisuuden näkymiä 
 
Uudet ominaisuudet tuovat helpotusta sekä päivittäisen poliisitoiminnan tarpei-
siin että operatiivisten tilanteiden johtamiseen. Näistä tärkeimpiä ovat hätäkes-
kustietojärjestelmään liittyvät tiedonsiirrot ja lomakkeiden käyttöönotto. Eri tieto-
järjestelmistä saatavien tietojen ja niihin syötettävien tietojen integroiminen yh-
teen käyttöliittymään on haasteellista. Järjestelmän avulla on muun muassa 
tarkoitus vähentää päällekkäisyyksiä, kuten sakkojen kirjaamista kahteen ker-
taan: ensin käsin kirjoitettavalle lomakkeelle ja sitten poliisiasiain tietojärjestel-
mään. 
 
Poliisin kenttäjärjestelmän ja hätäkeskustietojärjestelmän rajapintojen yhdistä-
misellä kehitetään oikean ja mahdollisimman kattavan tiedon tallentumista jälki-
käteistä tarkastelua varten. Tehtävältä tehdyt rekisterikyselyt voidaan tulevai-
suudessa liittää automaattisesti hätäkeskustietojärjestelmän tehtäväilmoituk-
seen ja edelleen rikosilmoitukseen. Sama koskee täsmällisiä partion tila-aikoja 
ja tapahtumapaikan paikkatietoa, jolla on merkitystä esimerkiksi liikenneonnet-
tomuuksien kirjaamisessa. 
 
Partioautossa toteutettavan etäkäytön avulla voidaan vähentää partioiden polii-
siasemalla erilaisiin kirjallisiin tehtäviin käytettämän työajan määrää. Asiakas-
näkökulmasta tekniikan kehittyminen parantaa samalla poliisipalvelujen laatua, 
kun asioiden hoitamiseksi ei enää tarvitse siirtyä poliisiasemalle kirjallisiin tehtä-
viin. Tämä lisää myös partion näkyvyyttä ja poliisitoiminnan tehokkuutta. 
 
Eri tietojärjestelmien integraatiolla saavutetaan lisäksi monenlaisia muita etuja, 
kuten työturvallisuustietojen (varotiedot) valtakunnallinen hyödyntäminen ja lu-
pa-asioiden valvonnan helpottuminen erilaisten valvottavien kohteiden näkyes-
sä tietoineen suoraan poliisin kenttäjärjestelmän kartalla.  
 
Tulevaisuudessa kenttäjärjestelmän kautta voidaan välittää myös kuva- ja jopa 
videotiedostoja. Rajoittavana tekijänä on kuitenkin toistaiseksi datayhteyksiin 
käytettävä VIRVE-verkko. Sen tiedonsiirtokapasiteetti ei riitä suurempien tiedos-
tojen, kuten esimerkiksi digitaalikameran kuvien lähettämiseen ja vastaanotta-
miseen. Kaupallisten langattomien laajakaista- tai puhelinverkkoyhteyksien 
avulla olisi mahdollista toteuttaa nopeat ja toimintavarmat datayhteydet. Nope-
ammat tiedonsiirtoyhteydet antaisivat mahdollisuuden kuvien välittämisen esi-
merkiksi kenttä- ja yleisjohdon välillä sekä kuvien liittämisen rikosilmoitukseen. 
Kokonaisuutena nopeat ja luotettavat datayhteydet laajentaisivat oleellisesti 
poliisin kenttäjärjestelmän käyttömahdollisuuksia. Selvitystoimikunta pitää tär-
keänä, että toimenpiteisiin yhteyksien nopeuden ja luotettavuuden parantami-
seksi ryhdytään. 
 
Poliisin partioautoissa on nykyään kattava varustelu. Tekniikan lisääntyessä 
ovat autojen ohjaamot käymässä ahtaaksi. Kojelaudoissa on niin paljon jäl-
kiasennettua tekniikka, ettei kaikkea pystytä asentamaan käytön kannalta järke-
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västi. Riskinä ovat myös kolaritilanteet. Ratkaisuna voisi olla teknisten laitteiden, 
kuten nopeustutkan, keskinopeusmittarin ja Virve-radion hallinnan siirtäminen 
poliisin kenttäjärjestelmästä käsin toimivaksi. Virve-verkon puheryhmien tapah-
tumanseuranta ja verkon hallintatoiminnot olisi myös mahdollista hoitaa POKE-
näytön avulla. Lisäksi POKEn näyttöä voitaisiin käyttää erilaisten autossa olevi-
en videokameroiden kuvan näyttämiseen. Esimerkiksi kuljetustilaan asennetta-
va turvakamera parantaisi sekä kiinniotetun että poliisin työturvallisuutta. 
 

4.13.3 Poliisin kenttäjärjestelmän ongelmia ja niiden ratkaisuja 
 
Poliisin kenttäjärjestelmään on kohdistettu myös kritiikkiä. Suurin osa ongelmis-
ta on kuitenkin johtunut muista syistä kuin itse POKE-sovelluksesta. Ajoneuvo-
tietokoneeseen kytketyt lisälaitteet, lähinnä GPS-antenni ja VIRVE-radio eivät 
ole toimineet täysin luotettavasti. Osa ongelmista johtuu tietokoneiden käyttöjär-
jestelmästä, mutta myös laitteissa ja niiden johdotuksissa on esiintynyt kohtuul-
lisen paljon vikoja. Vikatilanteiden varalle ei toistaiseksi ole pystytty luomaan 
riittävän nopeita ja selkeitä ratkaisuja. Tämä on ollut omiaan heikentämään 
kenttähenkilöstön luottamusta kenttäjärjestelmään. Pahimmillaan tilanne on 
ajautunut siihen, ettei ajoneuvotietokonetta käynnistetä lainkaan työvuoron al-
kaessa, tai järjestelmää käytetään ainoastaan karttana, verkkoon kirjautumatta. 
 
Työturvallisuuden kannalta vakavin ongelma on ollut VIRVE-radion ja ajoneuvo-
tietokoneen välisen dataliikenteen aiheuttama radion jumittuminen ja sammu-
minen. Auton VIRVE-radion on raportoitu sammuneen jopa toistakymmentä 
kertaa työvuoron aikana. Sammuilu on koettu paitsi kiusalliseksi tietokatkoksien 
aiheuttajaksi, myös selkeäksi työturvallisuusriskiksi. Radion yllättävä sammumi-
nen esimerkiksi seuraamisen tai muun nopeatahtisen ja johtamista edellyttävän 
poliisitehtävän yhteydessä voi aiheuttaa vakavia seurauksia. Vieläkin vakavam-
pana ongelmana voidaan pitää radion taipumusta jumittua siten, ettei se vas-
taanota tai lähetä mitään, vaikka ulkoisesti se näyttäisi toimivan aivan normaa-
listi. 
 
Ennen kuin laitteiden johdoissa ja radion ohjelmistossa olevat viat saadaan kor-
jatuksi, tulisi kuitenkin harkita mahdollisuutta erillisten, pelkästään poliisin kent-
täjärjestelmän dataliikennettä varten asennettavien VIRVE-radioiden hankkimis-
ta. Kyseessä on järjestelmän käytettävyyttä ja työturvallisuutta merkittävästi 
edistävä seikka, jonka aiheuttamat kokonaiskustannukset ovat hyötyihin verrat-
tuna kohtuulliset.  
 
Uusien ominaisuuksien kehittäminen on hidastanut poliisin kenttäjärjestelmän 
toimintavarmuuden takaamiseksi tehtävää työtä. Niiden hyötyä voidaan pitää 
kiistattomana, mutta järjestelmän kehityksessä olisi silti ensisijaisesti keskityttä-
vä sen luotettavuuden varmistamiseen. Uusia ominaisuuksia voitaisiin ottaa 
käyttöön sitten, kun järjestelmä on kokonaisuudessaan saavuttanut riittävän 
toimintavarmuuden.  
 
Kenttäjärjestelmän peruskäyttö on varsin helposti omaksuttavissa, mutta jo 
olemassa olevien, edistyneempien ominaisuuksien käyttö vaatii erikoisosaamis-
ta. Järjestelmän käytettävyys olisikin laitettava etusijalle uusia ominaisuuksia 
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suunniteltaessa. Lisäksi järjestelmän loppukäyttäjien ja tukihenkilöiden koulu-
tukseen olisi panostettava voimakkaasti. Kattavan tukihenkilöverkoston avulla 
voitaisiin taata ongelma- ja vikatilanteiden nopea ratkaiseminen, sekä riittävän 
työpaikkakoulutuksen toteutuminen. Vaihtoehtoisesti järjestelmää pitäisi kehit-
tää siten, että ongelmatilanteet olisivat HelpDeskin antamien ohjeiden avulla 
kenen tahansa käyttäjän ratkaistavissa. 
 
4.14 Automaattinen rekisteritunnusten lukulaite (ANPR) 
 
ANRP (Automatic Number Plate Recognition System) tehostaa liikennevalvon-
taa, rikostorjuntaa ja rikostiedustelua. Poliisiautossa oleva laitteisto tunnistaa 
automaattisesti liikenteestä ajoneuvojen rekisteritunnuksia ja vertaa niitä esi-
merkiksi anastettujen ajoneuvojen rekisteritunnuksiin tai muihin etsittävien ajo-
neuvojen rekisteritunnuksiin. Varsinkin liikennevalvontaa on mahdollista tehos-
taa huomattavasti järjestelmän avulla. Järjestelmä huolehtii rekisteritunnusten 
lukemisesta automaattisesti taustalla poliisihenkilön tukena.  
 
Koska laitteisto pystyy suorittamaan suuren määrän rekisteritunnusten tunnis-
tamista ja vertailua, poliisitoiminnan tuottavuus paranee. Laitteisto vähentää 
myös tarpeettomien rekisterikyselyiden tarvetta, koska laitteisto vertaa auto-
maattisesti rekisteritunnuksia haettaviin ajoneuvoihin ja laitteisto hälyttää vain 
etsittävien ajoneuvojen kohdalla. 
 
ANPR -järjestelmä on massavalvontaan tarkoitettu valvontametodi, joka tunnis-
taa ajoneuvot liikennevirrasta kuvaamalla ajoneuvojen rekisteritunnuksia. Au-
tomaattinen kuvantulkintalaitteisto tai -ohjelmisto tunnistaa ajoneuvon rekisteri-
tunnuksen. Tunnistamisen jälkeen ANPR -järjestelmä vertaa tulosta vertailutie-
tokantaan, jossa voi olla esim. lista anastetuista ajoneuvoista tai muusta syystä 
tarkkailtavista rekisteritunnuksista. Jos tunnistettu kilpi löytyy vertailutietokan-
nasta järjestelmä antaa hälytyksen, jolloin voidaan ryhtyä tarvittaviin toimenpi-
teisiin.  
 
Laitteisto voi toimia poliisin kenttäjärjestelmän osana tai erillisessä kannettavas-
sa tietokoneessa. Tietokoneen lisäksi laitteistoon kuuluu kamera, soveltuva yh-
teys kameralta tietokoneeseen ja rekisteritunnuksen tunnistamisohjelma. Lisäk-
si tarvitaan ohjelmisto, joka vertaa etsittäviä rekisteritunnuksia kuvattuihin rekis-
teritunnuksiin. 
 
Selvitystoimikunta katsoo, että ANPR -järjestelmää tulee aktiivisesti kehittää 
poliisin operatiiviseen käyttöön sopivaksi. Järjestelmä on käytössä jo useassa 
EU- jäsenvaltiossa. Englannissa on tutkimuksessa todettu, että ANPR -tiimiin 
kuuluva poliisimies suorittaa vuodessa noin 10 kertaa enemmän kiinniottoja 
kuin poliisimies maan kansalliseen keskiarvoon verrattuna.28 Englannissa jär-
jestelmää pidetään keskeisenä työkaluna, jolla rikollisia voidaan saattaa tehok-
kaammin oikeuteen maan hallituksen tavoitteen mukaisesti. 
 
4.15 Poliisikoiratoiminta 
 

                                                 
28 Building on progress: Security, crime and justice, s. 45. HM Government Policy Review. 
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Poliisikoiratoiminnalla tuetaan monipuolisesti muuta poliisitoimintaa. Erityisesti 
poliisikoiraa käytetään etsintätehtävissä ja voimankäyttövälineenä vaativissa 
tilanteissa, joissa poliisikoiran käyttö on poliisin toiminnallisen tavoitteen saavut-
tamiseksi ja poliisin työturvallisuuden parantamiseksi tarkoituksenmukaista.29 
 
Poliisin käyttöön koulutettavat koirat hankkii Poliisikoulu. Osana Poliisikoulua 
toimiva poliisikoiralaitos vastaa koiranohjaajien koiratoimintaan liittyvästä perus-
koulutuksesta ja tarjoaa toiminnallisten tarpeiden vaatimuksiin perustuvaa jat-
kokoulutusta. Poliisikoiran koulutuksesta peruskoulutuksen jälkeen vastaa polii-
sikoiranohjaaja. Poliisin lääninjohdot, Helsingin kihlakunnan poliisilaitos sekä 
poliisin valtakunnalliset yksiköt ohjeistavat poliisikoiratoimintaan liittyvän yksi-
köidensä työpaikkakoulutuksen ja koordinoivat vuosittain järjestettävän poliisi-
koiranohjaajien ja -koirien työkunnon tarkastuksen voimankäytön osuutta lukuun 
ottamatta. Voimankäytön osalta koulutustarkastuksen vastaanottaa poliisikoira-
laitoksen henkilökuntaan kuuluva tai poliisikoiralaitoksen valtuuttama ja koulut-
tama henkilö. Partiokoiran koulutustarkastukset suoritetaan joka toinen vuosi. 
Erikoiskoulutuksen koulutustarkastukset toteutetaan poliisikoiralaitoksessa.30 
 
Poliisikoirien koulutuksen aiheuttamat kustannukset sisältyvät yksiköiden muun 
koulutuksen tavoin vuosittaiseen rahoituskehykseen. Poliisikoiranohjaajalle 
maksetaan erityistä koirahoito- ja koulutuskorvausta. 
 
Poliisikoiria on tällä hetkellä käytössä noin 230 kpl. Niistä valtaosa on par-
tiokoiria, jotka ovat saaneet koulutuksen hallittavuuteen, jäljestämiseen, henkilö- 
pelastus-, esine- ja rikospaikkaetsintään sekä suojeluun voimankäyttötilanteita 
varten. Lisäksi koirat koulutetaan hallitsemaan yksi erikoiskoulutusalue, joita 
ovat huumeiden, räjähteiden ja ruumiiden etsintä. 
 
Poliisikoiratoiminnan organisoinnissa noudatetaan poliisin normaalia ohjausjär-
jestelmää. Tarkemmat ohjeet poliisikoiratoiminnasta ja koiraryhmien muodos-
tamisesta eri poliisiyksiköiden välillä antaa poliisin lääninjohto, Helsingin kihla-
kunnan poliisilaitos ja valtakunnalliset yksiköt kukin omalla alueellaan.31 
 
Poliisikoiratoiminnan organisoinnin tavoitteena on turvata poliisikoirien mahdol-
lisimman kattava saatavuus. Valtaosa koirista on sijoitettu eri poliisiyksiköissä 
toimiviin poliisikoiraryhmiin. Hajasijoitetut koirat kuuluvat koiraryhmiin, mutta 
niiden sijoituspaikka on laajan toiminta-alueen takia muualla kuin koiraryhmän 
yhteydessä. Poliisikoiria käytetään usein kiireellisissä hälytystehtävissä, jolloin 
niiden nopean saatavuuden merkitys korostuu. Pitkät hälytysajomatkat lisäävät 
riskejä ja saattavat tarpeettomasti nostaa kynnystä pyytää koirapartio tavan-
omaisemmille tehtäville. Lisäksi koiran toimintaedellytykset ovat yleensä sitä 
paremmat, mitä nopeammin se saadaan tehtäväpaikalle. 
 
Edellä mainitut seikat ovat puoltaneet koirien hajasijoittamista, mutta toisaalta 
koiratoiminnan keskittämisestä olisi selkeää hyötyä. Poliisikoiraryhmien toimin-
taedellytykset pystytään takaamaan parhaiten sijoittamalla ne riittävän suuriin 
poliisilaitoksiin. Näin turvataan koiraryhmän kokonaisvaltainen yhtenäisyys ja 

                                                 
29 Poliisikoiratoiminta. SM:n määräys nro SM-2005-2444/Tu-42, s. 1. 
30 Em. määräys, s. 2. 
31 Em. määräys, s. 3. 
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mahdollistetaan koulutuksen järjestäminen. Isompien poliisilaitosten yleensä 
paremmasta partiovahvuudesta koirapartion on lisäksi helpompi irrottautua pit-
käkestoisemmillekin poliisikoiratehtäville. Koiraryhmän sijoittaminen kokonai-
suudessaan samaan poliisiyksikköön helpottaa myös työvuorosuunnittelua. Koi-
raryhmään kuuluvien koiranohjaajien (ja koirapartiomiesten) työvuorot tulisi 
mahdollisuuksien salliessa suunnitella erillään runkovuoroista. Tällöin koirapar-
tioiden ajallinen ja alueellinen saatavuus olisi paremmin hallittavissa. 
 
Selvitystoimikunta pitää tärkeänä, että koiraryhmien sijoituspaikat ja niiden toi-
minta suunnitellaan huolellisesti uusien poliisilaitosten organisaatioita muodos-
tettaessa. Toimintaedellytysten turvaamiseksi koirien hajasijoittaminen voisi tul-
la kyseeseen ainoastaan merkittävän maantieteellisen tai toiminnallisen perus-
teen takia. 
 
4.16 Johtaminen ja laatu 

4.16.1 Päivittäisen poliisitoiminnan johtaminen 
 
Päivittäisjohtaminen on lenkki strategisen johtamisen ja käytännön työn välillä. 
Se on perusta suorituksen johtamiselle. Kenttätoiminnassa päivittäisjohtamisen 
tarkoituksena on muun muassa ylläpitää jatkuvaa ja viiveetöntä hälytysvalmiutta 
sekä varmistaa kenttätoiminnan suuntautuminen mahdollisimman tehokkaasti ja 
tarkoituksenmukaisesti. 
 
Päivittäisen poliisitoiminnan johtaminen kulminoituu pitkälti kahden eri esimies-
tason toimintaan. Komisariot kuuluvat poliisilaitoksen keskijohtoon, jossa paino-
piste on tulossopimuksen toimeenpanossa, vastuuttamisessa ja seurannassa. 
Ylikonstaapelit ovat järjestyspoliisin ryhmän- ja kenttäjohtajina vastuussa kaik-
kien konkreettisimmin tulostavoitteiden käytännön toteuttamisesta. Päällystön 
tärkeää roolia kenttätoiminnan päivittäisjohtamisessa on pyritty viime aikoina 
korostamaan, koska se on jäänyt jonkin verran epäselväksi. Alipäällystön rooli 
on myös tärkeä, sillä ainoastaan lähiesimiehellä on todellisuudessa mahdolli-
suudet varmistaa suunnitelmien toteutuminen käytännössä. Työnjohtotason 
sitouttaminen yksikön strategisiin linjauksiin on yhteisen työnäyn saavuttami-
seksi ensiarvoisen tärkeää. 
 
Päivittäisen poliisitoiminnan johtaminen edellyttää paljon sellaisia taitoja, joita ei 
pysty omaksumaan pelkän koulutuksen tai pelkän kokemuksen avulla. Esimer-
kiksi kenttäryhmän esimiehenä ja kenttäjohtajana toimiva ylikonstaapeli joutuu 
työssään asettumaan monenlaisiin rooleihin; kehityskeskustelut vaativat vuoro-
vaikutustaitoja, operatiivisen tilannejohtamisen edellyttäessä nopeaa päätök-
senteko- ja paineensietokykyä sekä kykyä taktiseen ajatteluun. Ryhmänjohtajilla 
on usein myös erilaisia suunnittelu- ja kouluttajataitoja edellyttäviä tehtäviä. Li-
säksi alaisten työhyvinvoinnista huolehtiminen muodostaa lähiesimiehelle mer-
kittävän haasteen.  
 
Johtamis- ja vuorovaikutustaitojen painottaminen esimiesten rekrytoinnissa on 
ensisijaisen tärkeää. Esimiehiä valittaessa tulee painottaa johtajaominaisuuksia. 
Uralla etenemismahdollisuudet tulee pitää yhtenä houkuttimena. Esimiesten 
rekrytointi, sitouttaminen ja kehittyminen ammattitaitoisiksi johtajiksi on tulevai-
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suuden haaste. Näin potentiaalit johtajat tunnistetaan ajoissa ja heidät sitoute-
taan organisaatioon. Henkilökohtainen palkanosa tulee olla todellinen kannustin 
sitouttamiseen ja kannustamiseen työuralla.32 
 

4.16.2 Päällystö päivittäisen poliisitoiminnan johtajana  
 
Päällystöllä tulee olla aktiivinen johtamisote päivittäiseen toimintaan. Järjestys-
poliisin päivittäisjohtamisen keskeinen henkilö on komisario. Joissakin tapauk-
sissa komisario on jäänyt sivuun ja kenttäjohtajalle on tullut päärooli päivittäis-
toiminnan johtamisessa. Päivittäisjohtaminen on normaalia linjaorganisaation 
mukaista poliisitoiminnan johtamista, mikä ei tarkoita tilannejohtamista. Poliisin 
operatiivisen toiminnan perusteista annetun ohjeen mukaan päivittäisen organi-
saation tulee olla sellainen, että se pystyy joustavasti muuntumaan vaativan tai 
erityistilanteen organisaatioksi. Tällaiseen kolmiportaiseen organisaatioon kuu-
luu yleisjohto, kenttäjohto sekä ryhmän- ja partionjohto. Tässä raportissa ei kä-
sitellä tilanneorganisaation johtamista.  
 
Päivittäistoiminnan yleisjohtaja tulee olla määritelty ja hänen asemansa on olta-
va kaikille selvä. Poliisin operatiivisen toiminnan perusteista annetun ohjeen 
mukaan ”päällystöllä on työjärjestyksen mukaisesti jatkuva yleisjohtovastuu 
kenttätoiminnan johtamisessa.” Tämä tarkoittaa normaalia päivittäisen toimin-
nan johtamista.33 Komisariolla on keskeinen rooli päivittäisen tilanteen hallin-
nassa ja toiminnan ohjauksessa. 
 
Komisariolla on muitakin tehtäviä kuin päivittäisen kenttätoiminnan johtaminen. 
Muut tehtävät ovat pääasiassa esimiesasemaan liittyviä hallinto- ja koulutusteh-
täviä, jotka heikentävät komisarion mahdollisuutta keskittyä täysipainoisesti joh-
tamistehtäväänsä. Pienessä poliisilaitoksessa ainoalla järjestyspuolen komisa-
riolla saattaa olla lisäksi lupahallinnon tehtäviä ja hän toimii usein rikoskomisari-
on sijaisena tutkinnanjohtajana, jopa poliisipäällikön sijaisena. Kaikki tämä vie 
komisarion huomiota varsinaisesta esimiestehtävästään.  
 
Päällystön johtamisroolia on korostettava niin, ettei päällystö jää pelkäksi toimis-
toresurssiksi. Päällystön työvuorot on järjestettävä vastaamaan toiminnallisia 
tarpeita. Esimerkiksi kenttätoiminnan kiireisinä painopisteaikoina perjantai- ja 
lauantai-iltoina myös komisarion on hyvä olla paikalla toimintaa ohjaamassa, 
vaikka komisarion paikallaolo painopisteaikoina vähentää hänen tavoitettavuut-
taan arkipäivinä. Työvuorojärjestelyt edellyttävät riittävän suuria poliisilaitoksia, 
jotta joustavuus päällystön työajoissa olisi käytännössä mahdollista. Poliisin 
johtovalmiusjärjestelmän uudistus antaa nykyistä paremman mahdollisuuden 
kenttäpäällystön läsnäololle muulloinkin kuin arkipäivinä.  
 

4.16.3 Alipäällystö päivittäisen poliisitoiminnan johtajana 
 

                                                 
32 Poliisin johtamisen kehittämisen valtakunnalliset kehittämislinjaukset 2006-2010. PAKK 2006. 
33 Päällystön päivittäisjohtamisesta ks. Marko Luosan opinnäyte Päällystön rooli kenttätoiminnan päivit-
täisjohtamisessa. PPT 7 tutkielma v. 2005.  
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Alipäällystötason tehtävä on päällystöä keskeisemmin tulossopimuksen sisäl-
tämien painopisteiden toimeenpanossa, mikä tapahtuu päivittäisjohtamisen 
avulla. Yksittäisen poliisimiehen osalta tulossopimukseen sitouttaminen tapah-
tuu tulos- ja kehityskeskusteluissa. Tämän lisäksi esimiehen on jokaisessa työ-
vuorossa aktiivisesti johdettava ja ohjattava alaistensa toimintaa haluttuun 
suuntaan. Kenttäjohtajan on oltava selvillä siitä, mitä kenttäpartiot työvuoronsa 
aikana tekevät. Jos partiot käyttävät vapaasti ohjautuvaa työaikaa liikaa omiin 
mukavuusalueisiinsa, kenttäjohtajan on ohjattava partioita tavoitteiden mukai-
seen toimintaan. Tuloksellisen toiminnan kannalta pitääkin puhua vapaasti oh-
jattavasta työajasta. Toisaalta poliisityön luonteeseen kuuluu tietty oma-
aloitteisuus, mikä on syytä säilyttää.  
 
Tällä hetkellä paikallispoliisin yksiköt ovat usein niin pieniä, että kenttäjohtaja 
työskentelee joko alueensa ainoassa partiossa tai hänen johdettavanaan on 
korkeintaan kaksi muuta partiota. Kenttäjohtajalla ei ole tosiasiassa mahdolli-
suutta kohdistaa resursseja suunnitelmalliseen teematoimintaan. Pienen poliisi-
laitoksen kenttäjohtajan valmiudet usean partion johtamiseen saattavat olla hei-
kot. Vaikeuksia saattaa ilmetä, jos tällainen kenttäjohtaja joutuu johtamaan suu-
rempaa tilanneorganisaatiota. Poliisiyksiköiden suurentaminen ja kenttätoimin-
nan johtamisen koulutusjärjestelmä tuovat ratkaisuja näihin ongelmiin. Suunni-
teltu koulutusjärjestelmä antaa mahdollisuuden varmistaa riittävä osaamistaso 
kaikille kenttäjohtajille. Toisaalta tilannejohtamiseen erikoistuneiden kenttäjohta-
jien toimialueita laajentamalla päästäisiin koulutuksessa opittuja taitoja hyödyn-
tämään täysipainoisesti.  
 

4.16.4 Työvuorosuunnittelu 
 
Työvuorosuunnittelu on keskeinen työväline poliisilaitoksen toiminnan ohjauk-
sessa. Jos poliisilaitoksen toiminta rajoittuu ns. runkovuoroihin, puuttuu toimin-
nasta tilanneajattelun edellyttämä joustavuus. Päällystöllä tulee olla valmius 
rakentaa kulloisenkin tilanteen mukaisia työvuoroja. Tämä edellyttää poikkea-
mista runkovuoroista, mutta lisää yksikön kykyä reagoida toimintaympäristön 
muutoksiin. 
 
Työvuorosuunnittelun merkitys korostuu lomakausien lisäksi ns. vajaissa työ-
jaksoissa, joissa käytettävissä oleva työaika on jopa 32 prosenttia vähemmän 
kuin normaaleissa työjaksoissa. Käytännössä vuoden 17 työjaksosta seitsemän 
tai kahdeksan ovat tällaisia kenttätoiminnan kannalta kriittisiä, lyhyitä kolmiviik-
koisjaksoja. Näiden työjaksojen aikana poliisilaitosten kenttätoiminta painottuu 
yleensä tavallista selkeämmin hälytystehtävien hoitamiseen. Vapaasti ohjatta-
vaa työaikaa ei tällöin ole käytettävissä riittävästi suunnitelmallisten valvonta-
teemojen tai koulutusten järjestämiseen. Riittävien resurssien turvaaminen edel-
lyttää paitsi huolellista ja riittävän pitkälle tulevaisuuteen suuntautuvaa työvuo-
rosuunnittelua, myös järjestyspoliisin riittävää resursointia uusissa poliisilaitok-
sissa. 
 

4.16.5 Laillisuusvalvonta ja laadun johtaminen 
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Poliisin laillisuusvalvonnasta annetun määräyksen mukaan poliisin sisäisen lail-
lisuusvalvonnan tarkoituksena on edistää poliisille asetettujen tavoitteiden toteu-
tumista sekä ylläpitää ja parantaa poliisin toiminnan laatua samalla vahvistaen 
kansalaisten luottamusta poliisin toimintaan ja sen laillisuuteen. Osaltaan lailli-
suusvalvonta auttaa ennalta estämään virheitä ja korjaamaan virheellisiä me-
nettelytapoja. Poliisin toiminnassa tulee ylläpitää ja edistää niitä arvoja sekä 
toimintatapoja, jotka lisäävät kansalaisten poliisia kohtaan tuntemaa luottamus-
ta oikeus- ja yhteiskuntajärjestystä turvaavana viranomaisena. Yksittäisen polii-
simiehen ja muun poliisin palveluksessa olevan toiminta ja käyttäytyminen yleis-
tetään helposti koko poliisikuntaa koskevaksi. 
 
Laillisuusvalvonnassa korostuu esimiesten rooli ja oma esimerkki. Toiminnan 
lainmukaisuuden valvonta on heidän virkavelvollisuutensa. Heillä on myös käy-
tännössä parhaat mahdollisuudet havaita ja puuttua epäasianmukaisiin, virheel-
lisiin tai lainvastaisiin toimintatapoihin osana normaalia päivittäistä johtamistyö-
tä. 
 
Laillisuus on toiminnan minimitaso, kun taas laatu merkitsee jotain laajempaa ja 
enemmän. Laatu on asiakkaan palvelulle antama lisäarvo. Laatuajattelun tavoit-
teena on häiriötön prosessi, myös poliisitoiminnassa. Esimiehillä on vastuu jär-
jestyspoliisin kenttätoiminnan laadusta.  
 
Kenttätoiminnan laillisuuden valvonta toimii poliisin kohtaamien kansalaisten 
suojana. Esimiehillä on myös tärkeä tehtävä suojata omia alaisiaan työstä joh-
tuvilta vaaroilta, tämä on työturvallisuusnäkökulma. Kenttätoiminnassa työn ris-
kit ovat hetkittäin varsin suuria ja esimiehellä on vaativa tehtävä huolehtia työ-
turvallisuudesta. Vaatimus korostuu mm. väkivaltaisten ihmisten kohtaamisissa. 
Työturvallisuutta pidetään yllä sekä riittävällä ja oikealla koulutuksella että sopi-
valla varustuksella. Lisäksi poliisimiehen on hankittava tarvittava kokemus ja 
ammattitaito työssään. Työturvallisuudella on kiinteä yhteys työhyvinvointiin.   
 

4.16.6 Työhyvinvointi 
 
Poliisin kenttähenkilöstö vaatii ammattitaitoisia esimiehiä, jotka osaavat johtaa 
alaisiaan. Olennaista on saada rekrytoitua hyviä ylikonstaapeli- ja komisariota-
son esimiehiä. Onnistuneet esimiesvalinnat helpottavat myös johdettavana 
olemista ja siten parantavat työtyytyväisyyttä. Kenttätehtävissä toimivat poliisi-
miehet saattavat johtamattomina keskittyä muuhun kuin tavoitteiden mukaiseen 
toimintaan. Ihmiselle on tyypillistä hakeutua työssään mukavuusalueille, käyttää 
työaikansa itselleen tuttuihin ja miellyttäviin asioihin ja tekemiseen. Esimiestyöl-
lä on tarkoitus suunnata toiminta mukavuusalueilta tulostavoitteiden suuntaan. 
Tämä vaikuttaa suoraan myös alaisten työhyvinvointiin, koska työssä onnistu-
minen on keskeinen työtyytyväisyyttä ylläpitävä tekijä.  
 
Epävarman esimiehen alaiset muodostavat epävirallisia organisaatioita. Samal-
la syntyy ristiriitaisia käsityksiä yhteisistä tavoitteista. Tämä heikentää työhyvin-
vointia. Kenttätyö on sekä fyysisesti että henkisesti rasittavaa.   
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Myös esimiesten, alipäällystön ja päällystön, työssä jaksaminen on keskeisessä 
asemassa.  Poliisiorganisaatiossa tapahtuvien muutosten läpivienti rasittavat 
erityisesti esimiehiä. Kenttäjohtajien määrän mahdollinen väheneminen poliisin 
hallintorakenteen uudistuksessa tulee korostamaan kenttäjohtajan roolia ja tuo 
uusia vaatimuksia kenttäjohtajien valinnalle. Kenttäpäällystön rooli kasvaa ope-
ratiivisessa toiminnassa, ja toisaalta vaaditaan myös aivan toisenlaisia taitoja, 
kuten analyysitoiminnan hyödyntämistä. 
 

4.16.7 Työturvallisuus  
 
Poliisin päällystökurssilla on tutkittu vuosien 2004-2005 vaihteessa toteutettua 
riskien arviointia. Tutkimuksessa34 verrattiin eri riskilajien (tapaturmat T, fysikaa-
liset vaaratekijät F, kemialliset vaaratekijät K, biologiset vaaratekijät B, ergono-
mia E ja henkinen kuormitus H) suhdetta toisiinsa siten, miten paljon osumia 
valtakunnallisessa riskien arvioinnissa kussakin riskilajissa oli. Arviointi on yksi 
tapa esittää, minkä tyyppisiin ongelmiin on syytä keskittyä koko maan tasolla. 

Vaaratekijöiden prosentuaalinen jakauma ryhmittäin

30 %

10 %

8 %6 %
14 %

32 %

TAPATURMAT FYSIKAALISET VAARATEKIJÄT
KEMIALLISET VAARATEKIJÄT BIOLOGISET VAARATEKIJÄT
ERGONOMIA HENKINEN KUORMITUS

 
 
Suurimmaksi riskitekijän lajiksi nousi henkinen kuormitus (H). Tähän lajiin kuu-
luvat mm. yksintyöskentely, työn pakkotahtisuus sekä työilmapiiri, jotka saivat 
kaikki useita osumia. Toiseksi suurimmaksi lajiksi nousivat tapaturmat (T). 
 
Kaikista osumista vain 10 % kirjattiin fysikaalisiin vaaratekijöihin, mutta tässä 
riskiluokassa oli eniten merkintöjä vakavissa riskeissä. Toimitilojen huono kunto 
koetaan lähes poikkeuksetta suurimmaksi riskitekijäksi työntekijöiden työkunnon 
kannalta. Suurimmaksi ryhmäksi kaikkien osumien osalta nousi henkinen kuor-

                                                 
34 Valle, Timo & Korhonen, Tuomo: Työturvallisuuslaki 10 § ja riskien arviointi poliisissa. PPT A-osan 
päättötyö, 2005. 
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mitus, jossa erityisesti yksintyöskentely tai yötyö korostui. Myös muut henkisen 
kuormituksen tekijät, kuten työn pakkotahtisuus, kiire, ihmissuhdekuormitus ja 
työilmapiiri saivat useita mainintoja. Henkisen kuormituksen suuri osuus kuvaa 
myös poliisin johtamisen tasoa.  
 
Työilmapiiriin voidaan vaikuttaa monin tavoin. Parantamalla fysikaalisia työs-
kentelyolosuhteita voidaan vaikuttaa myös henkiseen kuormitukseen. Henkistä 
kuormitusta kasvattavat tutkimuksen mukaan sellaiset fysikaaliset vaaratekijät, 
jotka tekevät työskentelyolosuhteet jossain suhteessa vaikeiksi. Esimerkiksi 
tietoisuus huonosta sisäilmasta vaikuttaa myös henkisellä tasolla työskentely-
olosuhteisiin. 
 
Työsuojelun keinoin voidaan tehokkaasti vaikuttaa tapaturma-alttiuteen. Työs-
kentelytapojen ohjeistaminen sekä nykyisten toimintatapojen kriittinen tarkastelu 
voivat tuoda esiin yksinkertaisia keinoja vähentää tapaturma-alttiutta poliisin 
työssä. Myöskään työvälineiden ja suojavälineiden merkitystä ei tule unohtaa. 
 
Tutkimuksessa oli käytössä kaikki vuoden 2003 aikana kirjatut S-ilmoitukset 
poliisille tapahtuneista työtapaturmista. Niiden suhde riskien arviointiin osui 
melko hyvin yhteen tapaturma-alttiuden osalta. Vuonna 2003 poliiseille tapahtu-
neista, S-ilmoituksena kirjatuista työtapaturmista ei löydy voimankäyttötilanteita. 
Syynä lienee se, että tällaiset tapahtumat kirjataan lähes poikkeuksetta rikosil-
moituksina, esimerkiksi virkamiehen väkivaltaisina vastustamisina. 
 
Riskiarviossa henkisen kuormituksen osuus vuonna 2003 tapahtuneissa kirja-
tuissa työtapaturmissa oli nolla. Henkiset vammat tai niiden uhka ei aiheuta se-
kalaisilmoituksen kirjaamista, mutta riski sille, että tällaiset asiat johtaisivat esim. 
väliaikaiseen työkyvyttömyyteen, on luonnollisesti olemassa. Vuonna 2003 po-
liisissa tapahtuneita työtapaturmia oli kirjattu yhteensä 158 kappaletta.  
 
Kaiken kaikkiaan v. 2003 tapahtuneiden työtapaturmien ja arvioitujen riskiteki-
jöiden suhde on melko looginen. Tapaturmatilastot poliisin kohdalla ovat kuiten-
kin vaikeasti selvitettävissä. Esimerkiksi poliisille tapahtuneita väkivaltaisia vas-
tustamisia ei juurikaan kirjata työtapaturmiksi, vaan ne käsitellään normaalissa 
rikosprosessissa. Myöskään työperäisistä sairauksista, jotka todetaan mahdolli-
sesti pitkänkin sairausloman jälkeen, ei ilmoitusta kirjata. Onkin harkittava, onko 
työtapaturmaksi kirjattujen ilmoitusten vertaaminen riskiarvioihin tarpeellista.  
 
4.17 Poliisialan koulutus 
 
Poliisialan tutkinnot ovat poliisin perustutkinto, poliisialipäällystön tutkinto, polii-
sipäällystön tutkinto ja poliisialan maisterin tutkinto. Poliisioppilaitoksia ovat Po-
liisikoulu ja Poliisiammattikorkeakoulu.35 Poliisikoulun tehtävänä on antaa polii-
sin perustutkinto- ja alipäällystökoulutusta sekä toimintaansa liittyvää ammatil-
lista lisä- ja täydennyskoulutusta. Koulutusta annetaan sekä suomen että ruot-

                                                 
35 Poliisikoulu ja Poliisiammattikorkeakoulu yhdistyvät yhdeksi oppilaitokseksi vuoden 2008 alusta alka-
en. Uusi oppilaitos vastaa alalle rekrytoinnista ja opiskelijavalinnoista, tutkintokoulutuksesta, johtamis-
koulutuksesta, täydennyskoulutuksesta sekä tutkimus- ja kehittämistoiminnasta. Oppilaitoksen nimeksi 
tulee Poliisiammattikorkeakoulu. 
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sin kielellä. Lisäksi Poliisikoulu vastaa perustutkinnon ja uuden alipäällystötut-
kinnon opiskelijavalinnoista. 
 
Poliisiammattikorkeakoulun tehtävänä on järjestää ammattikorkeakouluopintoja 
ja ammatillisia erikoistumisopintoja poliisialalla sekä vastata poliisialaan liitty-
västä tutkimus- ja kehittämistoiminnasta. Poliisiammattikorkeakoulussa suoritet-
tava poliisipäällystön tutkinto on ammattikorkeakoulututkinto.  
 

4.17.1 Poliisin perustutkintokoulutus 
 
Poliisin perustutkinto muodostuu perusopinnoista ja ammattiopinnoista. Tutkin-
non laajuus on 110 opintoviikkoa ja sen suoritusaika on kaksi ja puoli vuotta. 80 
opintoviikon mittaisista perusopinnoista kenttä- ja hälytystoiminnan sekä val-
vonnan osuus on 16 opintoviikkoa. Perusopintojen loppuvaiheessa olevan ohja-
tun työharjoittelujakson pituus on 20 opintoviikkoa. Sen aikana opiskelija toimii 
käytännön poliisityössä kokeneemman poliisimiehen ohjauksessa päivystys-, 
kenttä- ja hälytys-, liikennevalvonta- ja tutkintatehtävissä sekä ennalta estäväs-
sä toiminnassa. Työharjoittelu toteutetaan sisäasiainministeriön vahvistaman 
työssäoppimisjaksojen toteutusohjelman mukaisesti. 
 
Perustutkintokoulutuksen ammattiopintojen pituus on 30 opintoviikkoa. Ammat-
tiopinnot on opintokokonaisuus, jonka aikana syvennetään perusopintojen aika-
na syntynyt poliisin perusammattitaito kokonaisuudeksi. Ammattiopinnot muo-
dostuvat kolmesta jaksosta, joista yksi jakso on noin 7,5 kuukauden mittainen 
kenttätyöjakso, jonka aikana opiskelijat ovat töissä jossakin kihlakunnan poliisi-
laitoksessa tai liikkuvan poliisin tai keskusrikospoliisin yksikössä nuoremman 
konstaapelin määräaikaisessa virkasuhteessa ja suorittavat samalla etäopinto-
ja. Yleisen järjestyksen ja turvallisuuden opintoja ammattiopintoihin sisältyy 10 
ov ja liikenneturvallisuuden opintoja 5 ov. 
 

4.17.2 Poliisin alipäällystötutkintokoulutus 
 
Poliisialipäällystön tutkinto on esimiestaidollinen tutkinto. Tutkinto suoritetaan 2 
- 3 vuodessa. Laajuudeltaan tutkinto on 30 opintoviikkoa ja se antaa kelpoisuu-
den kaikkiin alipäällystön virkoihin. Alipäällystötutkinnon pakollisina opintoina 
suoritetaan alipäällystön oikeustieteellisiä opintoja, esimiestaidon opintoja sekä 
kenttäjohtaja- ja tutkintaryhmänjohtajaopintoja. Valinnaisia opintoja suoritetaan 
yhteensä 6 opintoviikkoa. Valinnaiset moduulit ovat mm. kenttä- ja hälytystoi-
mintataktiikan kurssi (2 ov), ensipartion toiminta rikospaikalla -kurssi (2 ov) ja 
liikenneturvallisuuskurssi (2 ov).  
 
Erikoistumisopinnot ovat uusia ammatillisten erikoistumisopintojen opintokoko-
naisuuksia poliisialipäällystötutkinnon rinnalla. Opinnot ovat horisontaalinen 
vaihtoehto uralla etenemiselle. 
 

4.17.3 Poliisipäällystön tutkinto ja maisteriopinnot 
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Poliisiammattikorkeakoulussa suoritettava ammattikorkeakoulututkinto on polii-
sipäällystön tutkinto. Poliisipäällystön tutkinto on laajuudeltaan vähintään 180 
opintopistettä. Poliisipäällystön tutkinto toteutetaan kaksiosaisena (A-opinnot / 
B-opinnot). Opiskelijalle annetaan noin 1,5 vuoden opiskelun jälkeen 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 päällystötutkin-
toon kuuluvat yleisen järjestyksen ja turvallisuuden tasoa ylläpitävän valvonnan, 
hälytystoiminnan ja rikostorjuntaa tukevan valvonnan johtamisen opinnot. Opin-
toihin kuuluvat lisäksi poliisin operatiivisen ja taktisen johtamisen opinnot. Kent-
tätoiminnan johtamisen teema-alueen opetuksessa toteutetaan 
myös liikenneturvallisuuden, poliisin toimivaltajärjestelmän, lupahallinnon ja ul-
komaalaisasioiden opinnot. 
 
Poliisipäällystön tutkinnon jälkeen opiskelijat voivat pyrkiä jatkamaan opintojaan 
yliopistossa. Ylempi korkeakoulututkinto on sisäasiainministeriön sekä Tampe-
reen yliopiston ja Turun yliopiston välillä tehdyissä yhteistyösopimuksissa tarkoi-
tettu hallintotieteiden tai valtiotieteiden maisterin tutkinto.  
 

4.17.4 Poliisikoulutuksen kehitysnäkymiä 
 
Poliisihallinnossa johtamiseen on panostettu mm. kehittämällä koulutusta ja 
työvälineitä. Sekä alipäällystö- että päällystötutkinto ovat uudistuneet 2000-
luvulla. Niiden opintosisällöt ovat kehittyneet vastaamaan tehtävien asettamia 
vaatimuksia. Suunnitellut kenttätoiminnan johtamisjärjestelmän uudistukset 
edellyttävät muutoksia myös koulutusjärjestelmään. Haasteena on kenttä- ja 
yleisjohtajana työskentelevien poliisimiesten erilainen koulutustausta ja osaa-
mistaso. Kenttätoiminnassa esimiesten valmiudet johtamisen kokonaisvaltai-
seen hallintaan joutuvat kovalle koetukselle. Esimiesten on hallittava sekä päi-
vittäisen poliisitoiminnan johtaminen että operatiivinen tilannejohtaminen. 
 
Tilannejohtamisen koulutus ja osaaminen ovat kehittyneet voimakkaasti varsin 
lyhyessä ajassa. Alipäällystön osalta kehitystä on tapahtunut 1990-luvun puoli-
välistä asti, kun taas päällystön osalta kehitys on tapahtunut erityisesti viime 
vuosina. Kenttätoiminnan johtamisjärjestelmän osaamistasossa on huomatta-
vaa vaihtelua erityisesti tilannejohtamisen osalta. Poliisin johtamisen kehittämi-
sen yhtenä keskeisenä haasteena ovat kenttäjohtamisjärjestelmän yhtenäistä-
minen ja johtajien ammattitaidon varmistaminen.36 Näistä lähtökohdista Polii-
siammattikorkeakoulu on tehnyt esityksen yleisjohtajien ja kenttäjohtajien am-
mattitaidon kehittämiseksi ja yhtenäistämiseksi tarvittavasta uudesta kenttätoi-
                                                 
36 Poliisin johtamisen kehittämisen valtakunnalliset kehittämislinjaukset 2006-2010. PAKK 2006. 
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minnan johtamisen koulutusjärjestelmästä. Toteutuessaan se rakentuisi samoil-
le periaatteille kuin voimankäytön kenttäkouluttajajärjestelmä. Koulutusjärjes-
telmän yhteyteen on suunniteltu myös taso- tai näyttökokeita, joiden avulla yh-
tenäinen osaamistaso voitaisiin konkreettisesti varmistaa. 
 
Nykyaikaisen poliisikoulutuksen omaava henkilöstö vaatii esimiehiltään entistä 
jämäkämpää johtamisotetta niin päivittäisen kuin tilannejohtamisenkin osalta. 
Kenttäjohtojärjestelmän kehittämisen myötä moni aikaisemmin poliisilaitoksen 
päivystäjänä toiminut ylikonstaapeli siirtyi kenttäjohtajaksi. Pitkän työuran aika-
na kertynyttä mittavaa poliisikokemusta pitäisikin käyttää hyväksi sijoittamalla 
osa kenttäjohtajista heille paremmin soveltuviin tehtäviin. Taustalla on huoli 
henkilöstön jaksamisesta kiivastahtisemmaksi käyvässä ja jatkuvaa uuden op-
pimista vaativassa tehtävässä. Nuorempien sukupolvien työmotivaation ja työ-
hyvinvoinnin ylläpitäminen edellyttävät esimieheltä aktiivista johtamisotetta ja 
ajan tasalla olevaa ammattitaitoa. Nykyään esimieheltä vaaditaan perinteisten 
johtamistaitojen ja -ominaisuuksien lisäksi myös tekniikan tuntemusta. Kenttä-
johtotasolla tämä tarkoittaa käytännön osaamista ja yleisjohtotasolla vähintään 
teknisten mahdollisuuksien tuntemista. 
 
 
5 POLIISIN HÄLYTYSTOIMINTA 
 
5.1 Hälytystoiminnan strategia 
 
Sisäasiainministeriön poliisiosasto on vuonna 2004 vahvistanut poliisin valta-
kunnallisen vision 2014 sekä strategian ja kriittiset menestystekijät 2004–
2014.37 Poliisin hälytyspalveluiden osalta toimintatavat, joiden mukaan toimien 
päästään päätöksessä kerrotussa visiossa kuvattuun tavoitetilaan, 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, ra-
javartiolaitoksen, palo- ja pelastusviranomaisten sekä sosiaali- ja terve-
ysviranomaisten yhteistyömahdollisuudet. 

3. Hätäkeskusalueille perustetaan kenttätoiminnan tukemiseksi ja tiedotta-
misen turvaamiseksi tarvittava määrä palvelupäivystyksiä. Poliisin kenttä-
johtojärjestelmä 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 hälytys-
tehtävien hoitamiseen yhdenmukaistetaan valtakunnallisesti.38 

 
Kriittisiä menestystekijöitä39 arvioidaan vaikuttavuuden, asiakkaiden, toiminto-
jen sujuvuuden ja henkilöstön näkökulmasta. Kriittiset menestystekijät on 
määritelty seuraaviksi: 
                                                 
37 Sisäasiainministeriön päätös nro SM-2004-2436/Va-42. 
38 Em. päätös, s. 7. 
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Vaikuttavuus: 

• Hälytyspalvelujen saatavuus turvataan kaikkialla maassa kiireellisissä 
hälytystehtävissä. 

 
Asiakkaat: 

• Poliisi on mahdollisimman nopeasti paikalla henkeä ja terveyttä vaa-
rantavissa tilanteissa. 

 
Toimintojen sujuvuus: 

• Resursseja käytetään joustavasti rikostorjuntaan ja yleisen järjestyksen 
ja turvallisuuden ylläpitoon organisaatiorakenteiden estämättä. 

• Hälytystehtävien hoitamista tukevaa uudenlaista teknologiaa hyödyn-
netään täysimääräisesti. 

• Palvelupäivystysten rooli ja tehtävät määritellään. 
• Kenttäjohtojärjestelmä toteutetaan yhtenäisesti koko maassa. 
• Paikallispoliisin ja liikkuvan poliisin yhteistoimintasopimukset kattavat 

kaikki poliisilaitokset. 
 
Henkilöstö: 

• Henkilöstöllä on ammattitaito rikostutkintaa turvaavien alkutoimenpitei-
den suorittamiseksi. 

 
 
5.2 Poliisin hälytystehtävien määrä, kehitys ja kustannukset 
 
Poliisin kaikkien hälytystehtävien määrä kasvoi vuonna 2006 edellisten vuosien 
tapaan. Poliisi vastaanotti vuonna 2006 noin 1 073 000 hälytystehtävää.40 Lisä-
ystä on vuoteen 2005 verrattuna noin 45 400 hälytyksen verran. Määrä on li-
sääntynyt vuodesta 2002 lähes 150 000 tehtävällä. Yleiseen järjestykseen ja 
turvallisuuteen liittyvien tehtävien määrän arvioidaan vakiintuvan noin 1000 000 
tehtävään41. Kiireellisimpien A-luokan tehtävien osuus oli 3 % hälytystehtävien 
kokonaismäärästä. Kiireellisinä hoidettavien A-luokan hälytystehtävien määrän 
kehitys johtuu tilastointiohjeiden tarkistamisesta.42 
 
Poliisin hälytystoiminnan kustannukset vuonna 2006 olivat 60,8 miljoonaa eu-
roa. Kustannukset asukasta kohden olivat 132,3 euroa ja hälytystoiminnan kus-
tannukset tehtävää kohde 56,6 euroa. 
 
                                                                                                                                               
39 Asioita, jotka ovat onnistumisen kannalta erittäin tärkeitä. 
40 Hälytystehtävä tarkoittaa poliisin toimenpidettä sen tietoon tulleen sellaisen yleisen järjestyksen ja 
turvallisuuden häiriön johdosta, 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; liikennejuopumus; 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 vahvis-
tamisen sekä sen häiriöiden ennalta estämisen kannalta. Parlamentaarisen poliisikomitean mietintö 
1986:16, s. 109. 
41 Poliisin toiminta- ja taloussuunnitelma 2008-2011 ja tulossuunnitelma 2007, s. 11. Poliisin ylijohdon 
julkaisusarja 2/2007. 
42 Poliisin vuosikertomus 2006, s. 7. 
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Poliisin tehtävämäärien kehitys ja toimintavalmiusajat 
 
 2002 2003 2004 2005 2006 

Hälytystehtävät yhteensä 927943 940029 998493 1027371 1072747 

kpl, joista A-luokan 

kiireellisiä tehtäviä 29795 25241 

 

22941 25087 30893 

Keskimääräinen toiminta- 

valmiusaika A-luokan kiireelli- 

sissä tehtävissä (minuuttia) 11,1 11,2 

 

 

11,4 12,1 13,4 
Lähde: Poliisin tulostietojärjestelmä 
 
Hälytystehtävien määrät 

Lähde: Poliisin tulostietojärjestelmä 
 
Poliisia työllistävät eniten päihtyneet henkilöt, häiriökäyttäytyminen ja ilkivalta 
sekä kotihälytykset. Vuonna 2006 poliisi hoiti aiempaa enemmän kotihälytysteh-
täviä eli yhteensä 85 591 kotihälytystehtävää, joista perheväkivallaksi luokiteltu-
ja tehtäviä oli joka viides. Perheväkivallan osalta poliisi kirjasi rikosilmoituksia 4 
122. Määrä on lähes kaksinkertaistunut neljässä vuodessa. 
 
Vuoden 2004 keväällä tehty alkoholiveron alentaminen näkyi jo saman vuoden 
tilastoissa sekä poliisin tehtävissä että poliisin tietoon tullessa rikollisuudessa. 
Tuolloin poliisin säilöön ottaminen päihtyneiden henkilöiden määrä kasvoi edel-
lisistä vuosista huomattavasti, erotus oli noin 10 000 henkilöä edellisiin vuosiin 
verrattuina. Säilöön otettujen määrä on tämän jälkeen vuosittain laskenut, mutta 
se ei ole kuitenkaan yltänyt veromuutosta edeltävien vuosien tasolle. Vuonna 
2006 poliisi säilytti tiloissaan 101 039 päihtynyttä. Määrä laski edellisesti vuo-
desta runsaalla 2 500 henkilöllä ja vuodesta 2004 runsaalla 6 700 henkilöllä.43 
 
Sisäisen turvallisuuden ohjelmassa on arvioitu, että avunpyynnöt ja hälytysteh-
tävät lisääntyvät kasvukeskuksissa, mutta eivät juurikaan vähene haja-
asutusalueilla. Tähän vaikuttaa mm. haja-asutusalueiden väestörakenne, run-
                                                 
43 Poliisin vuosikertomus 2006, s. 7. 

 2002 2003 2004 2005 2006 

Päihtyneet henkilöt 93400 90328 104988 103457 103110 

Häiriökäyttäytyminen ja ilkivalta 88637 88161 92675 91766 94332 

Kuljetustehtävät 56709 57236 57561 57000 55287 

Kotihälytykset 59896 63888 74208 81207 85575 

Liikennejuopumukset 51711 54609 59350 54875 51343 

Vahingonteot 22363 21280 21248 22079 20929 
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sas loma-asutus, matkailu ja väestön ikääntymisen mukanaan tuomat lisäänty-
vät odotukset turvallisuuspalvelujen saatavuudesta.44 
 
5.3 Poliisin hälytyspalvelujen saatavuus 
 
Kansalaisten näkökulmasta poliisin kyky suoriutua kiireellisistä hälytystehtävistä 
ja poliisin tehokkaasti suorittama vakavien rikosten tutkinta ovat keskeisiä polii-
sin tehtävässä onnistumisen mittareita. Poliisibarometri 2005 mukaan poliisin 
tehtävien tärkeysarvostuksessa poliisin tehtävistä tärkeimpinä pidetään kiireelli-
siin hälytyksiin vastaamista, huumerikosten selvittämistä ja paljastamista sekä 
väkivaltarikosten selvittämistä ja torjuntaa. Vähiten tärkeitä ovat poliisin lupapal-
velut ja päihtyneiden huostaanotto.45 Poliisibarometri 2005 tulosten mukaan 
poliisin tehtävistä tärkeimpinä pidetyistä tehtävistä poliisi on onnistunut aiempaa 
paremmin kiireellisiin hälytyksiin vastaamisessa.46 
 
Katuturvallisuusindeksi on parantunut hieman vuoteen 2005 verrattuna. Vuonna 
2006 se oli 91,66, kun vastaava luku edellisenä vuonna oli 91,51. Katuturvalli-
suusindeksi on ryöstöjen, pahoinpitelyjen, vahingontekojen sekä ratti- ja liiken-
nejuopumusten painotetun lukumäärän suhde väestön määrään. Turvallisuus 
on sitä parempi, mitä suurempi tämä luku on.47 
 
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, jossa on 
kiireellisen poliisiavun tarpeessa. Neljäsosan mielestä poliisi saapuu paikalle 6-
10 minuutin kuluessa.48 Avunsaannin nopeus hätätilanteessa on yksi sisäisen 
turvallisuuden ohjelman yleisseurannassa käytettävä mittari.49 
 
Tilastojen valossa Poliisibarometri 2005:een vastanneiden käsitystä poliisin pai-
kalletulon kestosta kiireellisissä hälytystehtävissä voidaan pitää lievästi optimis-
tisena. Kiireellisten hälytystehtävien osalta poliisin toimintavalmiusaika eli aika 
hälytyksen vastaanottamisesta poliisipartion saapumiseen paikalle oli vuonna 
2006 keskimäärin 13,4 minuuttia. Pisimpään poliisipartion paikalle tulo kesti La-
pin (17,7 min.) ja Oulun (15,2 min.) lääneissä. Helsingissä poliisi oli paikalla 
10,4 minuutissa.50 
 
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.51 Toimintavalmiusaikaan vaikuttaa oleellisesti se, 

                                                 
44 Sisäisen turvallisuuden ohjelma, s. 101. 
45 Poliisibarometri 2005, s. 62. Poliisin ylijohdon julkaisusarja 3/2006. 
46 Ibid., s. 67. 
47 Poliisin vuosikertomus 2006, s. 7. 
48 Poliisibarometri 2005, s. 16. 
49 Sisäisen turvallisuuden ohjelma, s. 87. 
50 Poliisin vuosikertomus 2006, s. 7. 
51 Tavoitetason ja toteutuneen tason väliselle erolle on sekä toiminnallisia että tilastoteknisiä syitä. Muu-
tokset hälytysalueissa, tietojärjestelmien erilaisuus sekä muuttunut kirjaamiskäytäntö hätäkeskusuudistuk-
sen myötä ovat vaikuttaneet merkittävästi syntyneisiin poikkeamiin toimintavalmiusajoissa. Esimerkiksi 
Helsingissä poliisin hälytystehtävien määrän lisääntyminen ja siitä aiheutuva toimintavalmiusajan piden-
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kuinka paljon poliisilla on käytössään hälytyspartioita ja mitkä ovat ajoetäisyy-
det. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                               
tyminen selittyy osittain hätäkeskuksen kirjaamistoimintatavasta. Sama ilmiö on ollut todettavissa muil-
lakin hätäkeskusalueilla. Poliisin kenttätoiminnan hälytysvalmiuteen vaikuttaa myös se, miten ajantasai-
sesti partiot ilmoittavat tehtäviin liittyvät tila- ja toimenpidetiedot. Puuttuvista partion tilailmoituksista 
johtuen toimintaan liittyvät ajat vääristyvät. 
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Edellä olevista taulukoista ilmenee poliisin A-, B- ja C-kiireellisyysluokan tehtä-
vämäärien kehitys vuosina 2001 - 2006 sekä poliisin oma-aloitteisten tehtävien 
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 kirjaamiskäytän-
töjen muuttumisesta hätäkeskuksiin siirryttäessä. Hätäkeskukset ovat antaneet 
poliisille enemmän tehtäviä, jotka on kirjattu B-kiireellisyysluokkaan. Myös polii-
sin oma-aloitteisten tehtävien määrä on kasvanut. Tämä johtuu myös tehostu-
neesta kirjaamiskäytännöstä. Aiemmin kirjaamatta jääneitä poliisin oma-
aloitteisia tehtäviä kirjataan nykyään tarkemmin poliisin tehtäviksi. 
 
Poliisin hälytyspalveluiden saatavuudessa alueellisten erojen on arvioitu kasva-
neen kihlakuntauudistuksen jälkeen. Hälytyspalveluiden saatavuus kihlakuntien 
keskuspaikoissa on yleensä parantunut mutta äärialueilla vastaavasti huonon-
tunut uudistuksen jälkeen. Myös liikkuvan poliisin roolin hälytyspalveluiden suo-
rittamisessa on arvioitu viime vuosina korostuneen varsinkin etäisyyksiltään 
suurissa kihlakunnissa.52 
 
Merkittävä vaikutus poliisin hälytystehtävien hoitamiselle on ollut valtakunnalli-
sella hätäkeskusuudistuksella. Uudistuksessa poliisin hälytyskeskukset ja kunti-
en ylläpitämät hätäkeskukset korvattiin yhteisillä valtion hätäkeskuksilla, joihin 
on keskitetty kaikki poliisin, pelastustoimen sekä sosiaali- ja terveystoimen kii-
reelliset hätäpuhelut. Poliisin virkoja hätäkeskuksiin on siirtynyt noin 170. 
 
Poliisin hallintorakenteen kehittämistyöryhmä on katsonut, että poliisilaitosten 
välinen yhteistyö esimerkiksi tukipartion muodossa on jatkossakin välttämätön-
tä, mutta peruspoliisitoimintaa ei enää tulevaisuudessa pidä jatkuvasti suunni-
tella poliisilaitosten yhteistoiminnan varaan. Kiireellisten tehtävien hoitamisessa 
sovelletaan edelleen lähimmän partion periaatetta, vaikka lähin partio olisikin 
toisen poliisilaitoksen tai toisen läänin partio. Lähtökohtana valvonta- ja hälytys-
toiminnassa on kuitenkin poliisilaitosten omavaraisuus.53 Poliisilaitoksen on pys-
tyttävä järjestämään itsenäisesti ympärivuorokautinen hälytystoiminta ja painot-
tamaan toimintaa poliisipalvelujen kysynnän vaihteluiden ja painopisteaikojen 
mukaan. Erityisestä syystä hälytyspalvelut voidaan järjestää yhteistoimintamää-
räyksin poliisilaitosta laajemmalla alueella.54 
 
Selvitystoimikunta toteaa näkemyksenään, että siirryttäessä mahdollisesti 
isompiin poliisilaitoksiin, muuttuu poliisipartioiden käyttö hälytystehtäviin jousta-
vammaksi ja helpommaksi. Myös selvitysmies Jonkka on kiinnittänyt raportis-
saan huomiota partioiden joustavampaan käyttöön hälytysvalmiuden tehostami-
sessa55. Toimikunta pitää myös poliisin kenttäjärjestelmän POKEn tehokasta 
käyttöönottoa tärkeänä hälytyspalvelujen saatavuutta nopeuttavana asiana. Po-
liisin kenttäjärjestelmä tulee tehostamaan erityisesti lähimmän partion käyttö-
mahdollisuutta hälytystehtävissä. 
 
                                                 
52 Ks. Paikallishallintouudistus poliisitoiminnan näkökulmasta, s. 7. Poliisin ylijohdon julkaisusarja 
5/2004. 
53 Poliisin hallintorakenteen kehittämistyöryhmän väliraportti, s. 38-39. 
54 Ibid., s. 10. 
55 Poliisin johtamisjärjestelmä ja sisäinen laillisuusvalvonta, s. 41. Selvitysmies Jaakko Jonkka. Sisäasi-
ainministeriön julkaisuja 48/2004. 
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5.4 Paikallispoliisin ja liikkuvan poliisin yhteistoiminta hälytystehtä-
vissä 

 
Poliisin hallintolaissa määritellyn perustehtävänsä mukaisesti liikkuva poliisi 
osallistuu hälytystehtävien hoitamiseen lähimmän partion periaatteen mukaises-
ti koko maassa. Poliisin hallintolain mukaan liikkuvan poliisin tehtävänä on ylei-
sen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitäminen samalla tavoin kuin paikallispo-
liisilla. Harvaan asutuilla alueilla, joissa paikallispoliisin voimavarat ovat vähäiset 
(1-2 hälytyspartiota), liikkuva poliisi ottaa tarvittaessa liikennevalvonnan ohella 
ajallisen vastuun hälytystehtävien hoitamisesta erikseen sovittavalla tavalla. 
Liikkuvan poliisin tulee sisäasiainministeriön määräyksen56 mukaisesti päätei-
den valvonnan yhteydessä kohdentaa valvontaansa myös asutuskeskusten lii-
kenteeseen ja järjestykseen aikana, jolloin liikennevalvonnan tarve päätieverkol-
la on vähäistä. 
 
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 polii-
sin yksiköiden kanssa. Poliisin hallintolain 8 §:n 2 momentin mukaan poliisin 
ylijohto voi poliisitoiminnan tarkoituksenmukaiseksi järjestämiseksi asianomaisia 
poliisiyksikköjä kuultuaan määrätä kihlakunnan poliisilaitoksen ja muun polii-
siyksikön hoitamaan tehtäviä yhteistoiminnassa. Tämä koskee siis myös liikku-
van poliisin ja paikallispoliisin välistä yhteistoimintaa. 
 
Voimassaolevan poliisin valtakunnallisen hälytyspalvelujen strategian mukaan 
poliisilaitosten ja liikkuvan poliisin yhteistoimintaa lisätään ja kehitetään hälytys-
tehtävissä. Strategiassa ei ole rajattu sitä, minkä tyyppisissä hälytystehtävissä 
näin pitäisi toimia. Paikallispoliisin ja liikkuvan poliisin yhteistyötä hälytystehtävi-
en hoidossa onkin tehostettu paikallistasolla edellä mainituin yhteistoimintaso-
pimuksin. Strategian mukaan hälytyspalvelujen yksi kriittinen menestystekijä 
toimintojen sujuvuuden osalta on se, että paikallispoliisin ja liikkuvan poliisin 
yhteistoimintasopimukset kattavat kaikki poliisilaitokset. 
 
Liikkuvan poliisin organisaatiotyöryhmä on loppuraportissaan todennut, että liik-
kuva poliisi osallistuu kiireellisten hälytystehtävien hoitamiseen lähimmän parti-
on periaatteella. Hälytystehtävien hoitamisen tarve korostuu harvaan asutuilla 
alueilla. Tämä ei kuitenkaan voi olla organisaation kehittämisen lähtökohta, 
vaan paikallispoliisi vastaa itse ympärivuorokautisesta hälytystehtävien suorit-
tamisesta toimialueellaan. Paikallispoliisin uudistuksen pitää vaikuttaa paranta-
vasti hälytystehtävien hoitamismahdollisuuteen paikallispoliisin omin voimin 
myös harvaan asutuilla alueilla. Organisaatiotyöryhmän käsityksen mukaan ei 
ole tarkoituksenmukaista, että liikkuvan poliisin partioita käytettäisiin suunnitel-
mallisesti ajallisen tai paikallisen vastuun periaatteella hälytystehtävien hoitami-
seen. Kuitenkin tilapäisissä ongelmatilanteissa, jotka johtuvat esimerkiksi pai-
kallispoliisin yksikön henkilöstön pitkistä sairauslomista tai koulutuspäivistä, liik-
kuvan poliisin henkilöstöä on käytetty hälytyspartiona ennalta sovitun ajan. Tä-
mä edellyttää riittävän ajoissa tehtyä sopimusta asiasta. 
 
                                                 
56 Paikallispoliisin ja poliisin valtakunnallisten yksiköiden yhteistoiminnan perusteet läänissä. Sisäasi-
ainministeriön määräys nro SM-2004-1357/Tu-41, antopäivä 21.5.2004. 
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Liikkuvan poliisin partioiden hoitamien hälytystehtävien määrä on kasvanut vii-
me vuosina selvästi. Poliisiasetuksen 4 §:n mukaisesti liikkuvan poliisin partiot 
ilmoittautuvat alueen kenttäjohtajalle aina tullessaan kihlakunnan alueelle. Sa-
malla varmistetaan, että hätäkeskus on tietoinen partioiden sijainnista. Hätä-
keskuspäivystäjien ja paikallispoliisin kenttäjohtajien toiminta vaikuttaa olennai-
sesti liikkuvan poliisin partioiden käyttöön hälytystehtävissä. Näiden toiminnan 
tulee olla yhtenäistä koko maassa.  
 
Liikkuvan poliisin strategialuonnoksen mukaan lähimmän partion periaate liikku-
van poliisin osalta toimii seuraavasti: 
 
A-tehtävä on hoidettava välittömästi eikä se saa jäädä odotukselle. Tällaiselle 
tehtävälle lähtee aina ajallisesti lähinnä oleva partio organisaatiosta riippumatta. 
 
B-tehtävä on hoidettava viipymättä. Liikkuvan poliisin partio hoitaa tehtävän 
keskusteltuaan kenttäjohtajan kanssa, jos poliisilaitoksen partiota ei ole vapaa-
na tai kohta vapautumassa. Ajalliset erot tulee huomioida muutoinkin. 
 
C-tehtäviin ei käytetä liikkuvan poliisin partiota. Tarvittaessa tulee tehtävän hoi-
tamisesta kuitenkin keskustella kenttäjohtajan kanssa. 
 
Liikkuvan poliisin osallistuminen järjestyksenvalvontaan voidaan toteuttaa siten, 
että paikallispoliisi analysoi ja suunnittelee yhteistyötä vaativat operaatiot, joihin 
liikkuva poliisi antaa miehistöä ja kalustoa avuksi. Suuriin yleisötapahtumiin liik-
kuva poliisi osallistuu paikallispoliisin suunnitelmien mukaisesti. 
 
Osa poliisille hätäkeskuksien kautta tulevista tehtävistä koskee liikenteestä ja 
ajoneuvoista aiheutuvia häiriöitä. Erityisesti nuorison kokoontumispaikat viikon-
loppuisin sekä ajoneuvoista aiheutuva melu ja liikennesääntöjen vastainen aja-
minen ovat valitusten aiheita. Liikkuvan poliisin kalusto ja valvonnan keskittämi-
nen viikonlopun iltoina keskustoihin tukevat tähän ongelmaan puuttumista. Liik-
kuvan poliisin yksiköiden tulee oma-aloitteisesti kartoittaa ongelmapaikkoja ja 
puuttua niihin valvonnalla.  
 
Hyvänä käytäntönä toimikunta pitää sitä, että liikkuva poliisi keskittää perjantai- 
ja lauantai-iltojen painopisteaikoina valvontaansa taajamiin liikenteen pääteillä 
ollessa vähäistä. 
 
5.5 Poliisin hälytysresurssit 
 
Suomen kihlakuntien poliisilaitoksista 33 on selvitystoimikunnan selvityksen 
mukaan sellaisia, joissa on työvuorossa virka-aikana pääsääntöisesti vain yksi 
poliisipartio. Näistä kihlakunnista usea sijaitsee harvaanasutuilla seuduilla, joilla 
hälytysmatkat ovat usein pitkiä. Siksi myös toimintavalmiusaika voi olla keski-
määräistä pitempi. 
 
Selvitystoimikunta pyysi poliisin lääninjohtoja ja Helsingin kihlakunnan poliisilai-
tosta kirjeellään 7.6.2007 toimittamaan sille tiedon siitä, mikä on hätäkeskusten 
käyttöön A -käyttövalmiusluokkaan ilmoitettujen poliisipartioiden pääsääntöinen 
lukumäärä kihlakunnittain arkisin klo 9 ja klo 23 sekä tiedon siitä, mitkä ovat 
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samana ajankohtina kaikki YJT -toiminnan partioresurssit (ts. onko kihlakun-
nassa ko. aikoina myös B- ja C- käyttövalmiusluokkiin ilmoitettuja partioita). 
 
Sisäasiainministeriön poliisiosaston tehtävien käsittelystä poliisin hälytys- ja 
kenttätoiminnassa vahvistaman ohjeen57 liitteenä olevan käsikirjan mukaan par-
tioiden käyttövalmiusluokat on tarkoitettu käytettäväksi seuraavasti partioita hä-
täkeskustietojärjestelmään tallennettaessa:58 
 
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. lii-
kenteenvalvontatehtävät yms. 
D - pääsääntöisesti tutkintaa ja ylläpitotehtäviä hoitaville partioille. 
 
Vastausten mukaan maassa on pääsääntöisesti arkisin (ma-to) klo 9 vähintään 
180 ja klo 23 vähintään 182 A-käyttövalmiusluokkaan ilmoitettua partiota. Per-
jantaisin luvut ovat lievästi suuremmat. Lääneittäin tarkasteltuna A-
käyttövalmiusluokassa olevia partioita on aamuisin klo 9 Etelä-Suomen läänissä 
48, Länsi-Suomen läänissä 64, Itä-Suomen läänissä 21, Oulun läänissä 18 ja 
Lapin läänissä 11 kappaletta. Helsingin kihlakunnassa partioita on ilmoitettu A-
käyttövalmiusluokkaan 18 kappaletta. Vastaavat luvut iltaisin klo 23 ovat Etelä-
Suomen läänissä 52, Länsi-Suomen läänissä 60, Itä-Suomen läänissä 23, Ou-
lun läänissä 16 ja Lapin läänissä 11 kappaletta sekä Helsingin kihlakunnassa 
20 kappaletta. 
 
Asukkaita yhtä A-käyttövalmiusluokassa olevaa poliisipartiota kohden on eniten 
Etelä-Suomen läänissä (31836 as./partio).59 Länsi-Suomen läänissä on 30125, 
Helsingin kihlakunnassa 29720, Oulun läänissä 27358 ja Itä-Suomen läänissä 
26210 asukasta partiota kohden. Lapin läänissä asukkaita yhtä partiota kohden 
on vähiten, 16817 asukasta partiota kohden, mutta Lapin läänin tarkastelussa 
tulee erityisesti ottaa huomioon hälytyspartioiden pitkät ajomatkat 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 lää-
nissä 600 neliökilometrin laajuinen alue. Helsingin kihlakunnan poliisilaitoksessa 
vastaava luku on 10 neliökilometriä. Tarkastelua havainnollistaa, jos ajatellaan 
hälytysalueita säännöllisenä nelikulmiona. Tällöin Lapin läänissä yhden A-
partion hälytysalueen sivun pituus on noin 92 kilometriä, Oulun läänissä 57, Itä-
                                                 
57 Nro SM-2006-3177/Tu-37, annettu 22.11.2006. 
58 Käyttövalmiusluokat tulee erottaa tehtävien kiireellisyysluokituksesta. Mainitun käsikirjan mukaan 
hätäkeskukselle ilmoitetut tehtävät luokitellaan niiden kiireellisyyden perusteella kolmeen tehtävälajikoh-
taiseen kiireellisyysluokkaan, joita ovat A-, B- ja C-kiireellisyysluokat. A -käyttövalmiusluokkaan ilmoi-
tettu poliisipartio voi esimerkiksi hoitaa B-kiireellisyysluokan tehtäviä ja C-käyttövalmiusluokkaan ilmoi-
tettu partio A-kiireellisyysluokan tehtäviä. 
59 A-käyttövalmiusluokassa olevien partioiden lukumäärä klo 9 ja klo 23 yhteenlaskettuna jaettuna kah-
della. 
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Suomen läänissä 47, Länsi-Suomen läänissä 34, Etelä-Suomen läänissä 25 ja 
Helsingin kihlakunnan poliisilaitoksessa 3 kilometriä. 
 
Selvitystoimikunnan mukaan on tärkeää tarkastella kihlakuntien kykyä ilmoittaa 
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 suunnitelmal-
lista teemaluonteista valvontaa (esimerkiksi liikenteenvalvontatehtävät) on rajoi-
tettu, koska hätäkeskukselle A-käyttövalmiusluokkaan ilmoitettu 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.60 Lapin läänin alueella ei 
ole ko. aikana yhtään partiota näissä käyttövalmiusluokissa. Vastaavasti klo 23 
iltaisin 74 kihlakunnan poliisilaitoksella 90:stä ei ole mahdollisuutta asettaa po-
liisipartioita B- tai C -käyttövalmiusluokkiin. Ko. aikana Itä-Suomen läänin ja Ou-
lun läänin alueella ei ole yhtään ilmoitettua partiota em. käyttövalmiusluokissa, 
Lapin läänin kihlakunnissa on yhteensä 2 partiota satunnaisesti B- ja C- käyttö-
valmiusluokissa koko läänin alueella. 
 
Edellä selostettujen tulosten johdosta selvitystoimikunta katsoo, että poliisin 
kyky suorittaa johdettua ja suunnitelmallista näkyvää teemaluonteista valvontaa 
on kihlakuntien omin nykyisin voimavaroin selvästi puutteellinen. 
 
5.6 Hälytystoiminnan ongelma-alueet 

5.6.1 Yleistä 
 
Selvitystoimikunta toteaa käsityksenään selvityksiinsä perustuen, ettei poliisin 
hälytystoiminnassa ole sen käytettävissä olevan tiedon perusteella sellaisia 
merkittäviä ongelmia, jotka liittyisivät pelkästään hälytystehtävistä tai kenttäteh-
tävistä suoriutumiseen. Valtakunnallisesti poliisi on saavuttanut hälytystoimin-
nassa sille asetetut tulostavoitteet. Tutkimusten mukaan poliisin on katsottu on-
nistuneen parhaiten muun muassa kiireellisten hälytystehtävien hoitamisessa.61  
 
Tämä ei kuitenkaan merkitse sitä, ettei poliisin hälytystoiminnassa olisi kokonai-
suutena kehittämisen varaa. Poliisin hälytysresurssit ja hälytyspalvelujen saata-
vuus vaihtelevat maan eri puolilla. Poliisimiesten määrän vähäisyydellä suh-
teessa asukaslukuun on vaikutuksensa myös Suomen ulkoiseen kuvaan ja 
Suomen kykyyn uskottavasti ylläpitää kansalaistensa perusturvallisuutta.62 
 
Poliisilla on myös sellaisia tehtäviä, jotka kuuluvat vain välillisesti poliisin toimi-
alaan, mutta jotka vaikuttavat välittömästi heikentävästi poliisin hälytystoiminnan 
resursseihin. Näitä ovat muun muassa päihtyneiden kiinniotto-, kuljetus- ja säi-

                                                 
60 A-käyttövalmiusluokassa partioita voi olla yksi tai useampi. 
61 Ks. esim. Turvallinen Suomi 2006. Poliisin ylijohdon julkaisusarja 13/2006. 
62 Esimerkiksi Yhdysvaltain ulkoasiainministeriö huomauttaa internet-sivuillaan Suomessa olevia kansa-
laisiaan poliisien vähäisestä määrästä ja sen vaikutuksista poliisin näkyvyyteen ja avunsaannin nopeuteen 
suurten asutuskeskusten ulkopuolella. Http://travel.state.gov/travel/cis_pa_tw/cis/cis_1115.html 
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löönottotehtävät sekä muut kuljetustehtävät, joihin poliisi joutuu suuntaamaan 
paikoin runsaasti voimavaroja. Näillä tehtävillä on merkitystä sekä sellaisissa 
kihlakunnissa, joissa on vain yksi poliisipartio, että myös sellaisissa kihlakunnis-
sa, joissa on suuria asutuskeskuksia. Tehtäväsidonnaisuus näissä tehtävissä 
on omiaan heikentämään poliisin edellytyksiä suoriutua kiireellisistä hälytysteh-
tävistä sekä osallistumista yleistä järjestystä ja turvallisuutta vaarantavan toi-
minnan torjumiseen. 
 
Poliisitoimen resurssit on ongelma, joka koskee käytännössä kaikkia poliisitoi-
men osa-alueita. Paikallishallintouudistusta poliisitoiminnan näkökulmasta sel-
vittänyt työryhmä totesi raportissaan muun ohessa, että yleiseen järjestykseen 
ja turvallisuuteen ja rikostorjuntaan liittyvien poliisitehtävien hoitaminen kihla-
kuntakohtaisesti edellyttää resursseiltaan yksiköitä, joissa toimii vähintään kaksi 
ympärivuorokautisesti hälytysvalmiudessa olevaa poliisipartiota perustutkintaan 
ja lupahallintoon osoitettujen resurssien lisäksi.63 Selvitystoimikunnan välirapor-
tin mukaan tällä hetkellä valtakunnassa toimii lukuisia poliisilaitoksia vain yhden 
hälytyspartion varassa. Sen on tämän johdosta helppo yhtyä työryhmän johto-
päätöksiin. 
 

5.6.2 Hätäkeskukset ja poliisin hälyttäminen 
 
Selvitystoimikunta on havainnut poliisin ja hätäkeskusten väliseen yhteistyöhön 
liittyvän kehittämistarpeita. Osa näistä on teknisiä ja osa rakenteellisia sekä 
kahden eri organisaation toimintakulttuurien luonteesta johtuvia eroja. Kyse on 
lähinnä toiminnan yhteensovittamisesta. Hätäkeskuslaitos on vielä varsin uusi ja 
kehittyvässä tilassa oleva organisaatio. Toisaalta monet ongelmat ovat lähinnä 
alueellisia ja niiden poistamiseksi on ryhdytty toimenpiteisiin. Tästä syystä ja 
osin myös ongelmien teknisen luonteen vuoksi toimikunta keskittyy vain keskei-
simpiin ongelma-alueisiin. Poliisin ja hätäkeskuksen yhteistyön nykytilaa, on-
gelma-alueita ja kehittämistarpeita käsitellään tämän raportin Viranomaisyhteis-
työ -luvussa. 
 

5.6.3 Poliisin tavoitettavuus 
 
Selvitystoimikunta pitää huolestuttavana, että poliisin tavoitettavuus on heiken-
tynyt hätäkeskusuudistuksen jälkeen. Useat poliisiasemat varsinkin pienemmis-
sä kihlakunnissa sulkevat ovensa virka-ajan jälkeen ja ovat viikonloppuisin sekä 
pyhäpäivinä suljettuina. Hätätilanteissa kansalainen voi soittaa hätänumeroon 
112, mutta yhteydenotto henkilökohtaisesti tai puhelimitse kiireettömissä asiois-
sa poliisiin virka-ajan jälkeen on vaikeaa monessa paikoin maata. Tämä vaike-
uttaa esimerkiksi rikosilmoitusten tekemistä ja vihjeiden antamista poliisille sekä 
tiedon saamista poliisin toimialaan kuuluvista asioista. On myös korostettava 
sitä, että poliisin heikko tavoitettavuus vaikuttaa kansalaisiin turhauttavasti ja 
vähentää ilmoitusaktiviteettia. Poliisin kannalta on tärkeää, että rikoksen uhrit 
tekevät rikosilmoituksen myös vähäisemmistä heihin kohdistuneista rikoksista. 
 

                                                 
63 Paikallishallintouudistus poliisitoiminnan näkökulmasta. Poliisin ylijohdon julkaisusarja 5/2004, s. 13. 
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Edellä olevan johdosta selvitystoimikunta pitää tärkeänä valtakunnallisen polii-
sin palvelunumeron perustamista kansalaisten yhteydenottoja varten ei-
kiireellisissä asioissa. Valtakunnallinen poliisin palvelunumero on jo esimerkiksi 
Englannissa ja Ruotsissa käytössä. Ruotsissa poliisin ympärivuorokautinen pal-
velunumero 114 14 on lisännyt poliisipalveluiden saatavuutta yleisölle. Poliisin 
yhteyskeskus, joka ympärivuorokautisesti samaa puhelinnumeroa käyttäen hoi-
taa ilmoitusasioita ja neuvontaa, on parantanut poliisin tavoitettavuutta kansa-
laisille. Ruotsissa vuoden 2006 aikana tuli poliisin yhteyskeskukseen 2,2 miljoo-
naa puhelua, joista vastattiin 80 %:iin. Puheluista 79 %:a koski ilmoituksen te-
koa ja 21 %:a oli tiedusteluja. 
 

5.6.4 Hälytyspalvelut harvaanasutuilla alueilla 
 
Poliisin hälytyspalveluiden tuottamisen kannalta ongelmana ovat edelleenkin 
harvaanasutut alueet. Siellä poliisipalveluja ei kaikilta osin voida tuottaa samalla 
tasolla kuin taajamissa. Erityisesti se näkyy hälytyspalveluissa. Voidaankin ky-
syä, kuinka kohtuullinen tilanne on palvelun saajan näkökulmasta, jos kiireelli-
sessä hälytystehtävässä avun saanti voi keskimäärinkin kestää yli tunnin. Toi-
saalta on selvää, ettei hälytyspalveluja voida joka paikassa tuottaa samantasoi-
sesti. Ympärivuorokautinen hälytysvalmius edellyttää riittävien resurssien ole-
massaoloa. Sen vuoksi ei taloudellisesti ole mahdollisuutta rakentaa sellaista 
palveluverkkoa, jossa poliisipalvelut voitaisiin taata kaikille yhtäläisesti. 
 
Harvaanasuttujen alueiden palveluverkon ylläpito ja turvaaminen asettavat suu-
ria haasteita turvallisuusviranomaisten toiminnalle. Yhteiskunnassa tapahtuvat 
muutokset ja uudet turvallisuuden uhkat pakottavat turvallisuusviranomaiset 
painottamaan tehtäviään uudella tavalla, jolloin yleisten paikkojen ja liikenteen 
valvonnan määrä voivat vähentyä sekä tavanomaisten rikosten selvitysaste voi 
laskea. Sisäisen muuttoliikkeen seurauksena ei harvaan asutuilla seuduilla vält-
tämättä kyetä alueellisesti tasavertaisiin turvallisuuspalveluihin. Ikääntyvä väes-
tö kokee turvattomuutta, jota palvelujen siirtäminen enenevässä määrin kasvu-
keskuksiin lisää.64 
 
Selvitystoimikunta yhtyy edellä mainittuihin näkemyksiin. Kiireellisen avun saan-
tiin harvaan asutuille alueille vaikuttaa toimikunnan näkemyksen mukaan myös 
se, että poliisin hälytystehtävät painottuvat taajamiin, mikä edellyttää korkean 
hälytysvalmiuden ylläpitämistä taajaan asutuilla alueilla. Tämä tarkoittaa käy-
tännössä poliisin jo nyt vähäisten partioresurssien keskittymistä taajamiin. Viime 
kädessä kyse on siitä, että harvaan asuttujen alueiden poliisilaitoksissa on käy-
tettävissä olevien poliisipartioiden lukumäärä alueen kokoon ja pitkiin etäisyyk-
siin nähden liian pieni. Tällöin toimintavalmiusajat saattavat muodostua kohtuut-
toman pitkiksi apua tarvitsevan ihmisen kannalta.  
 
Sisäasiainministeriön asettaman harvaan asuttujen alueiden turvallisuuspalvelu-
jen kehittämistä pohtineen työryhmän raportti ilmestyi syyskuussa 2006. Raport-
tia ovat työstäneet läänilliset valmisteluryhmät maaherrojen johdolla. Raportissa 
käsitellään samantyyppisiä asioita kuin turvallisuussuunnittelun kehittämisen 
                                                 
64 Poliisin toiminta- ja taloussuunnitelma 2008–2011 ja tulossuunnitelma 2007. Poliisin ylijohdon julkai-
susarja 2/2007, s. 7. 
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yhteydessä. Toimenpide-ehdotukset harvaan asuttujen alueiden turvallisuus-
palvelujen varmistamiseksi ovat seuraavat: viranomaisyhteistyön kehittäminen, 
vapaaehtoissektorin ja järjestöjen mukaan ottaminen turvallisuuspalvelujen tuot-
tamiseen, alueiden omien voimavarojen käyttöönotto, viranomaisten organisaa-
tion ja toiminnan kehittäminen tarpeita vastaaviksi, erityisesti ikääntyvän väes-
tön tarpeita vastaaviksi, ihmisten oman vastuun ja turvallisuustaitojen lisäämi-
nen, liikennepalvelujen turvaaminen ja sairaankuljetuspalvelujen kehittäminen.65 
 

5.6.5 Päihtyneiden kiinniotto, kuljetus ja säilöönotto 
 
Yleisen järjestyksen ja turvallisuuden tehtäväalueeseen kuuluu myös päihtynei-
den kiinniotto ja kuljetus sekä tapauksesta riippuen myös päihtyneiden säi-
löönotto ja valvonta. Päihtyneet on poliisia eniten työllistävä tehtävälaji. Vuonna 
2006 poliisi otti päihtyneenä kiinni yhteensä 99362 henkilöä, mikä oli noin 2 % 
vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Lääneistä asukaslukuun nähden vähiten 
päihdekiinniottoja oli Ahvenanmaan läänissä (88 asukasta/päihdekiinniottoa 
kohden), seuraavana Länsi-Suomen lääni (65), Etelä-Suomen lääni (59), Oulun 
lääni (54), Lapin lääni (41) ja Itä-Suomen lääni (39). Helsingin kihlakunnassa oli 
yksi päihdekiinniotto 37 asukasta kohden. Päihtyneiden säilöönottomäärät ovat 
kahdessakymmenessä vuodessa merkittävästi vähentyneet. Vuonna 1985 päih-
tyneitä otettiin säilöön koko maassa 198341 henkilöä66. 
 
Poliisin toimivalta päihtyneen kiinniottoon perustuu poliisilain 11 §:n 1 moment-
tiin, jonka mukaan poliisimiehellä on oikeus ottaa kiinni henkilö hänen suojaa-
misekseen henkeä, ruumiillista koskemattomuutta, turvallisuutta tai terveyttä 
välittömästi uhkaavalta vakavalta vaaralta, jos henkilö ei kykene pitämään huol-
ta itsestään eikä vaaraa voida muuten poistaa tai henkilöstä huolehtia muilla 
keinoin. Lainkohdasta ilmenee, että päihtyneen kiinniotto on viimesijainen toi-
menpide, joka voidaan tehdä vain rajatuissa tapauksissa. Jos päihtynyttä uh-
kaava vaara ei ole vakava tai välitön, poliisilla ei ole toimivaltaa ottaa henkilöä 
kiinni. 
 
Päihtyneiden käsittelystä säädetyn lain (461/1973) 2 §:n 1 momentin mukaan 
henkilö, joka ei käyttäytymisellään aiheuta vaaraa muiden henkilöiden turvalli-
suudelle, on poliisin toimitettava päihtyneiden selviämisasemalle tai muuhun 
hoitopaikkaan, jollei päihtyneestä voida huolehtia muulla tavoin. Myös päihty-
neen säilöönotto poliisin säilytystilaan on viimesijainen keino vaaraa aiheutta-
mattoman päihtyneen kohdalla. Lainkohdan 2 momentin mukaan väkivaltaisesti 
käyttäytyvä tai väkivaltaiseksi tiedetty päihtynyt sekä päihtynyt, jota ei muusta 
syystä voida toimittaa 1 momentissa tarkoitetulle selviämisasemalle tai hoito-
paikkaan, on otettava poliisin säilytystilaan.67 
 
Päihdehuoltolain (41/1986) 3 §:n 1 momentin mukaan kunnan on huolehdittava 
siitä, että päihdehuolto järjestetään sisällöltään ja laajuudeltaan sellaiseksi kuin 
kunnassa esiintyvä tarve edellyttää. Sisäasiainministeriö on tehnyt vuonna 2004 

                                                 
65 Lähipoliisitoiminnan strategia, s. 8. Poliisin ylijohdon julkaisusarja 1/2007. 
66 Parlamentaarisen poliisikomitean mietintö 1986:16, s. 67. 
67 Poliisin säilöönottamien henkilöiden etävalvontaa on tarkasteltu sisäasiainministeriön poliisiosaston 
asettaman etävalvontatyöryhmän loppuraportissa. Raportti valmistui 30.3.2007. 
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selvityksen ja raportin, jossa selviämisasemien toteuttamisvaihtoehtoja ja kus-
tannuksia on selvitetty. Raportin mukaan selviämisasemia voisi olla koko maas-
sa 20-25, ja erityyppisiä malleja onkin jo toteutettu eri puolilla maata. Sel-
viämisasema kannattaa perustaa olosuhteisiin, joissa vuosittaiset säilöönoton 
määrät ovat riittäviä ja joissa terveyspalveluja on saatavissa ympäri vuorokau-
den. Yli tuhannen säilöönoton kihlakuntia oli selvityksen mukaan 25 ja yli tu-
hannen säilöönoton kuntia 20. Koska päihtyneille tarkoitettuja selviämisasemia 
ei ole kuin muutamilla paikkakunnilla, poliisi joutuu sijoittamaan päihtyneet hen-
kilöt (sekä väkivaltaiset että rauhalliset) yleensä putkatiloihin, joita ei voida rin-
nastaa laissa mainittuihin selviämisasemiin. 
 
Selvitystoimikunnan kannanotto 
 
Selvitystoimikunta katsoo, että päihtyneiden säilössäpitoon ja valvontaan liitty-
vät tehtävät tulisi siirtää pois poliisilta silloin, kun on kyse ei-väkivaltaisesta päih-
tyneestä.68 Tavoitteena on ollut, että juopuneiden säilytys ja valvonta muiden 
kuin väkivaltaisten tapausten osalta tulisi järjestää nykyistä kattavammin kuntien 
sosiaali- ja terveystoimen palveluilla osana paikallista päihdehuoltoa. Päihtynei-
den säilöönottoon ja kuljetukseen liittyvien tehtävien osalta on sen sijaan katsot-
tu, että ne tulisi kaikissa tapauksissa säilyttää poliisilla.69  
 
Selvitystoimikunta toteaa näkemyksenään, että väkivaltaisten päihtyneiden säi-
lössäpito ja valvonta kuuluu yksiselitteisesti poliisin tehtäviin. Koska tämänkal-
taisia päihtyneitä varten poliisi joutuu joka tapauksessa ylläpitämään jo olemas-
sa olemaa infrastruktuuria ja valvontahenkilökuntaa, ei muiden henkilöiden tur-
vallisuudelle vaaraa aiheuttamattomien päihtyneiden säilössäpito ja valvonta 
samoissa tiloissa tuottane enää merkittäviä lisäkustannuksia poliisille. Toisaalta 
se sitoo rajallisia poliisimiesresursseja valvontatehtäviin niissä poliisilaitoksissa, 
joissa ei ole vartijahenkilökuntaa. 
 
Sen sijaan merkittävämpi ongelma poliisille ja erityisesti niille kansalaisille, jotka 
tarvitsevat kiireellisesti poliisiapua, on vaaraa aiheuttamattomien päihtyneiden 
kuljetuksiin liittyvä poliisin tehtäväsidonnaisuus. Ongelma on päihtyneiden säi-
lyttämisessä tarvittavien ympärivuorokautisesti miehitettyjen toimipaikkojen vä-
hälukuisuus, minkä johdosta kuljetusmatkat voivat usein olla pitkiä. Selvitystoi-
mikunta pitää selvänä, että myös väkivaltaisten päihtyneiden kuljetus kuuluu 
poliisille. Toimikunta toteaa kuitenkin samalla, ettei vaaraa aiheuttamattoman 
päihtyneen kiinnioton ja kuljetuksen tule olla poliisin yksinoikeus, varsinkin jos 
on ilmeistä, että päihtynyt tullaan kuljettamaan esimerkiksi selviämisasemalle. 
Tällä hetkellä ongelma on siinä, että vain poliisilla on toimivalta ottaa henkilö 
päihtymyksen vuoksi kiinni, vaikka poliisi veisikin päihtyneen esimerkiksi kotiin-
sa tai selviämisasemalle, jolloin poliisin näkökulmasta kyseessä on pääosin kul-
jetustehtävä, jonka aikana poliisipartio ei voi hoitaa muita, mahdollisesti kiireelli-
sempiä poliisitehtäviä. Tulisikin arvioida, voisiko rauhallisen päihtyneen kiin-
niotonluonteista toimenpidettä ja sitä seuraavaa kuljetusta suorittaa myös joku 
muu taho kuin poliisi. 

                                                 
68 Näin esimerkiksi paikallishallintouudistusta poliisitoiminnan näkökulmasta pohtinut työryhmä. Poliisin 
ylijohdon julkaisusarja 5/2004, s. 14. Ks. myös Poliisitoiminnan arviointi. Poliisiosaston julkaisuja 
2/2001, s. 79. 
69 Esim. Poliisitoiminnan arviointi, s. 8, taulukko 3. 
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Edellä olevan perusteella on selvitystoimikunnan mukaan tarkoituksenmukaista 
selvittää, voisiko poliisin lisäksi myös kunnan toimeksiannosta tehtävää hoita-
van vartioimisliikkeen palveluksessa olevalla järjestyksenvalvojalla olla toimival-
ta yleisellä paikalla ottaa käyttäytymisellään vaaraa aiheuttamaton päihtynyt 
kiinni ja toimittaa tämä joko selviämisasemalle, muuhun hoitopaikkaan tai polii-
sin säilytystilaan. Toimikunta korostaa, että jo nyt päihtyneiden käsittelystä an-
netun lain 3 §:n nojalla säilöönottamisesta selviämisasemalle ja muuhun hoito-
paikkaan päättää sen toiminnasta vastuussa oleva henkilö. Päihtyneiden käsit-
telystä annetun lain mukainen säilöönottopäätös edellyttää kuitenkin sitä, että 
poliisimies on tehnyt asiassa ensin poliisilain mukaisen kiinniottopäätöksen. 
 

5.6.6 Vankikuljetukset 
 
Vanginkuljetukset sitovat poliisin resursseja. On arvioitu, että poliisi käyttää 
vuodessa 25 henkilötyövuotta vankikuljetuksiin.70 Vankeja kuljetetaan useimmi-
ten tuomioistuimiin, toisiin vankiloihin sekä ulkopuolisiin terveydenhuollon yksi-
köihin. Vankeja kuljetetaan vuosittain noin 44 000 kertaa. Kuljetuksista vankein-
hoitolaitos hoitaa noin 30 000 ja poliisi 14 000. 
 
Poliisin velvoitteet vankien kuljettamisessa perustuvat vanginkuljetusasetuk-
seen (165/1954). Asetuksen 3 §:n mukaan vankilaviranomainen huolehtii vanki-
loitten välisestä, vankilan ja rautateiden vankivaunun sekä eri vankivaunujen 
välisestä samoin kuin vankivaunussa tapahtuvasta kuljetuksesta. Jos vanki on 
kuljetettava vankilasta oikeuteen siinä kunnassa, jossa vankila sijaitsee tai jos 
vanki siirretään vankilasta sairaalahoitoon, on kuljetus niin ikään vankilaviran-
omaisen asia. Muusta vanginkuljetuksesta huolehtii poliisiviranomainen.71 
 
Poliisin tekemiin vankikuljetuksiin sisältyy ongelmia ja niiden poistamista poliisil-
ta tutkintavankien kuljetusta lukuun ottamatta on ehdotettu jo vuosien ajan, tu-
loksetta.72 Pienemmissä poliisipiireissä kuljetukset sitovat usein laajankin alu-
een ainoan poliisipartion. Kuljetustehtävän ajan alue on joko ilman poliisiparti-
ointia tai sitten poliisitehtävää joudutaan suorittamaan jopa kuljetettavan ollessa 
mukana poliisiautossa. Joissakin tapauksissa alue on ilman poliisipartiota useita 
tunteja kerrallaan.73 Vanginkuljetuksiin sitoutuva työaika ei ole suhteessa polii-
sin kokonaistyöaikaan kovin suuri, mutta se on merkittävä rasite niissä yksiköis-
sä, joissa vanginkuljetuksia on paljon. 
 
Eri viranomaisten työnjakoa vankikuljetuksissa on viimeksi pohtinut oikeusmi-
nisteriön ja sisäasiainministeriön yhdessä asettama vanginkuljetusta selvittänyt 
vanginkuljetustyöryhmä. Se ehdotti mietinnössään74 vanginkuljetusta säätele-
vän lainsäädännön uudistamista. Työryhmän tavoitteena oli luoda tehokas van-
                                                 
70 Rikosseuraamusalan hallinnon, talouden, ohjauksen ja valvonnan tilasta sekä ehdotukset tarvittaviksi 
toimenpiteiksi. Oikeusministeriön lausuntoja ja selvityksiä 2007:1, s. 16. 
71 Oikeusministeriö ja sisäasiainministeriö voivat tarvittaessa vankilakohtaisesti sopia tehtäväjaosta toi-
sinkin. Tällainen sopimus on tehty Vantaan vankilan vankien kuljettamisesta. 
72 Ks. esim. Poliisitoiminnan arviointi. Poliisiosaston julkaisu 2/2001, s. 79. 
73 Ks. Selvitys vanginkuljetuksen nykytilasta. Oikeusministeriön lausuntoja ja selvityksiä 2003:22, s. 8-
14. 
74 Ehdotus laiksi vanginkuljetuksesta. Oikeusministeriön lausuntoja ja selvityksiä 2003:20. 
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ginkuljetusjärjestelmä, jossa otetaan huomioon kuljetettavan asianmukainen 
kohtelu sekä turvallisuusnäkökohdat. Työryhmä sai ehdotuksensa valmiiksi 
31.5.2003. Mietintö sisältää ehdotukset uudeksi vanginkuljetuslaiksi sekä laiksi 
turvatarkastuksista tuomioistuimissa annetun lain muuttamisesta. 
 
Työryhmän ehdotuksen tavoitteena oli luoda edellytykset kehittää sellainen 
vanginkuljetusjärjestelmä, joka toimii tehokkaasti, taloudellisesti, nopeasti ja 
turvallisesti sekä kuljetettavan henkilön lain- ja asianmukaisen kohtelun ja olo-
suhteet huomioon ottaen. Ehdotus sisältää kolme vaihtoehtoista mallia toteuttaa 
vanginkuljetustehtävien työnjako vankeinhoitolaitoksen, poliisin, rajavartiolaitok-
sen sekä tullilaitoksen välillä. Tavoitetilana pidettävän vaihtoehdon A mukaan 
vankeinhoitolaitos huolehtisi vankeinhoitolaitokseen kuuluvien laitosten välisistä 
kuljetuksista, rangaistusten täytäntöönpanoon liittyvistä kuljetuksista sekä tut-
kintavankeuden toimeenpanoon liittyvistä kuljetuksista siltä osin kuin on kyse 
vankeinhoitolaitokselle kuuluvan tutkintavankeuden toimeenpanoon liittyvästä 
kuljetuksesta. Poliisi huolehtisi rikosten esitutkintaan liittyvistä kuljetuksista, et-
sintäkuulutusten nojalla kiinniotettujen toimittamisesta asianomaisen viranomai-
sen huostaan, poliisin säilytettävänä olevan tutkintavangin tutkintavankeuden 
toimeenpanoon liittyvistä kuljetuksista sekä muista sille kuuluvista, virka-apuna 
suoritettavista kuljetuksista. Lisäksi oikeusministeriö voisi määrätä tuomioistuin-
ten osallistumisesta vapautensa menettäneiden vartiointiin tuomioistuimessa.  
 
B-vaihtoehdossa säilytettäisiin nykyisen vanginkuljetusasetuksen mukainen teh-
tävienjako. Tätä täydennettäisiin mahdollisuudella määrätä tuomioistuin osallis-
tumaan vapautensa menettäneiden vartiointiin tuomioistuimessa. C-
vaihtoehdossa säilytettäisiin nykyisen vanginkuljetusasetuksen mukainen tehtä-
vienjako sellaisenaan. 
 
Selvitystoimikunta toteaa, ettei sen ole tarkoituksenmukaista käsitellä enemmäl-
ti poliisin vanginkuljetuksiin asiassa vastikään tehtyjen ehdotusten johdosta. 
Toimikunta pitää kuitenkin tärkeänä, että vanginkuljetustyöryhmän ehdotus to-
teutetaan vaihtoehdon A mukaisena. 
 

5.6.7 Kotihälytykset ja lähestymiskiellot 
 
Kotihälytykset 
 
Kotihälytykset ovat poliisin kolmanneksi työllistävin tehtäväryhmä Päihtynyt 
henkilö -tehtäväryhmän sekä Häiriökäyttäytyminen ja ilkivalta -tehtäväryhmän 
jälkeen. Vuonna 2006 kotihälytyksiä oli noin 85600, joista perheväkivallaksi luo-
kiteltuja tehtäviä oli 17648. Kotihälytysten tehtävämäärät ovat vuodesta 1998 
vuoteen 2006 nousseet yli 85 prosenttia. Keskimääräinen tehtäväsidonnaisuus-
aika kotihälytyksissä on 2000 -luvulla ollut noin 35 minuuttia. Kotihälytyksiin liit-
tyvät tehtävälajit muodostuvat seuraavista tarkenteista: perheväkivalta, henkilö 
häiriöksi, häiritsevä meteli tai muu syy. 
 
Kotihälytys on usein vaikea, aikaavievä ja hankala tehtävä, johon liittyy tavallista 
suurempi ennalta-arvaamattomuus. Kotihälytykset saattavat olla myös turhaut-
tavia poliisin kannalta, koska poliisi ei voi puuttua tai vaikuttaa ongelmien pe-



 
Järjestyspoliisitoiminnan tilan selvityshanke - Loppuraportti 

 
 

55 (118) 

russyihin. Poliisi voi vain rauhoittaa tilanteen joksikin aikaa. Kotihälytykset ovat 
yleisimpiä viikonloppujen aikana, jolloin sosiaalipalveluja on korkeintaan rajoite-
tusti tai ei ollenkaan saatavissa.75 Yhteistyömuodot sosiaaliviranomaisten kans-
sa tuleekin selvitystoimikunnan mukaan olla sovittuna perheväkivaltatilanteita 
varten. Pidättämiseen oikeutetulla virkamiehellä on toimivalta määrätä lähesty-
miskiellosta annetun lain (898/1998) 1 §:n 2 momentissa tarkoitettu perheen 
sisäinen lähestymiskielto väliaikaisena. 
 
Poliisi kirjaa vuosittain keskimäärin noin 2 400 perheväkivallaksi luokiteltua ri-
kosilmoitusta. PolStat-tilastotietoja ei voida kaikkien luokittelujen osalta pitää 
kuitenkaan täysin luotettavina. Arviolta jopa yli puolet perheväkivaltatapauksista 
jää rikosilmoituksissa asianmukaisesti luokittelematta. Lisäksi kihlakuntien välil-
lä on suuria eroja, sillä joissain poliisilaitoksissa ei ole kirjattu perheväkivallaksi 
luokiteltuja ilmoituksia lainkaan, vaikka rikosilmoituksien selostusosasta asia 
käy selkeästi ilmi. Tämän vuoksi ei ole mielekästä suorittaa poliisilaitosten välis-
tä vertailua.76 Tilastokeskuksen kokoamien tietojen perusteella vuonna 2006 
poliisin tietoon tulleissa perheväkivaltarikoksissa oli 4 388 uhria, 7 prosenttia 
edellisvuotta enemmän. Naisia uhreista oli 3322 ja miehiä 1066. 
 
Vaikka poliisin perheväkivaltaan liittyvät hälytystehtävien määrät ovat kasva-
neet, osoittaa Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen kyselytutkimus, että perhevä-
kivallan kohteeksi joutuneiden naisten osuus on ollut laskussa vuodesta 1980. 
Miesten kokema perheväkivalta on myös vähentynyt noustuaan vuosina 1980-
1997.77 
 
Perheväkivaltahälytystehtävien määrästä vajaa 15 prosenttia johtaa lopulta ri-
kosilmoituksiin. Arvion mukaan jopa yli puolet perheväkivaltatapauksista jää 
rikosilmoituksissa asianmukaisesti luokittelematta, joten todellinen prosenttiluku 
olisi 28.78 Lukua voidaan kuitenkin pitää vain suuntaa-antavana. Osa rikosilmoi-
tuksista jää siis luokittelematta ja kaikkiin perheväkivallasta tehtyihin rikosilmoi-
tuksiin ei toisaalta liity poliisin hälytystehtävää. Ongelmana voidaan pitää myös 
sitä, ettei perheväkivalta -tarkenne kerro mitään siitä, minkä tyyppisestä perhe-
väkivallasta on kyse. Sisäasiainministeriön tehtävien käsittelystä poliisin häly-
tys- ja kenttätoiminnassa antaman ohjeen liitteen79 mukaan perheväkivalta -
koodia käytetään seuraavassa tilanteessa: ”Väkivalta asunnossa, osalliset eivät 
välttämättä perheen jäseniä”. Kyse voi siis esimerkiksi olla vanhemman ja aikui-
sen lapsen väkivaltaisesta riidasta, rekisteröidyssä parisuhteessa elävien väki-
valtaisesta riidasta, lapseen kohdistuneesta perheensisäisestä väkivallasta, 
avio- tai avopuolisoiden välisestä väkivallasta, tai väkivallasta, jossa on osallisi-
na perheen ulkopuolisia henkilöitä. Tyypillisimmillään perheväkivalta kuitenkin 
on miehen naiseen kohdistamaa väkivaltaa. 
 
 
 
                                                 
75 KM 1986:16, s. 173. 
76 Poliisin toimenpiteet väkivallan estämisessä ja vähentämisessä. Poliisin ylijohdon julkaisusarja 
10/2005, s. 20. 
77 Vanhemmuus ja toimiva viranomaisyhteistyö. Sisäasiainministeriön julkaisuja 45/2007, s. 5. 
78 Ks. Poliisin toimenpiteet väkivallan estämisessä ja vähentämisessä. Poliisin ylijohdon julkaisusarja 
10/2005, s. 20. 
79 Liite 2, s. 119. 
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Lähestymiskielto 
 
Lähestymiskiellolla pyritään ennalta estämään muun muassa väkivaltaa ja kat-
kaisemaan väkivaltatilanteita. Laki lähestymiskiellosta tuli voimaan vuonna 
1999. Lähestymiskiellon ensisijaisena tavoitteena on ollut kohentaa entisen 
kumppaninsa harjoittamasta häirinnästä kärsivien naisten asemaa. Lakia on 
laajennettu vuonna 2005 koskemaan samassa taloudessa asuvia ja muutos on 
otettu huomioon poliisin ohjeistuksessa. Poliisiasiain tietojärjestelmään kirjattiin 
vuonna 2006 yhteensä 1692 lähestymiskieltoasiaa. 
 
Perheen sisäisiä lähestymiskieltoja kirjattiin vuonna 2006 poliisiasiain tietojär-
jestelmään 93 kappaletta. Väliaikaisia perheen sisäisiä lähestymiskieltoja kirjat-
tiin järjestelmään 80 kpl vuonna 2006 eli keskimäärin alle yksi kihlakuntaa koh-
den. 
 
Ruotsissa määrättiin 112 perheen sisäistä lähestymiskieltoa (besöksförbud av-
seende gemensambostad) vuonna 2006. Näiden lähestymiskieltojen suhteelli-
sen vähäiseen määrään vaikutti monessa tapauksessa se, että henkilöt olivat 
muuttaneet erilleen juuri ennen tai samaan aikaan kun lähestymiskieltohakemus 
oli tehty. Toinen asuinkumppaneista oli saattanut muuttaa myös väliaikaisesti 
muualle asumaan, jolloin laissa säädetyt edellytykset perheen sisäisen lähes-
tymiskiellon määräämiselle eivät välttämättä täyttyneet. Toisaalta syyttäjät pitä-
vät henkilön säilöönottoa luonnollisempana toimenpiteenä kuin lähestymiskiel-
lon määräämistä, osittain koska se on menettelyltään yksinkertaisempi ja osit-
tain koska se tarjoaa tehokkaamman suojan kuin perheen sisäisen lähestymis-
kiellon määrääminen.80  
 
Samat seikat vaikuttavat todennäköisesti myös Suomessa perheen sisäisten 
lähestymiskieltojen lukumääriin. Sisäisen turvallisuuden ohjelman mukaan väki-
valtarikollisuuden vähentämisen yhtenä toimenpiteenä on väliaikaisten lähesty-
miskieltopäätösten antamisen tehostaminen poliisitoimessa.81 
 
5.7 Johtopäätökset ja kehittämisehdotukset 
 
Selvitystoimikunta toteaa näkemyksenään ensinnäkin, että Kotihälytys -
tehtäväryhmän käyttö poliisin tehtävien tilastoinnissa ja tiedottamisessa tulisi 
rajoittaa koskemaan ainoastaan perheen sisäisistä tapahtumista aiheutuneita 
hälytyksiä. Toimikunnan käsityksen mukaan tiedotettaessa kotihälytysten luku-
määriä julkisuuteen on olemassa vaara, että yleisö mieltää kotihälytysten tar-
koittavan aina perheväkivaltahälytyksiä, vaikka näin ei ole. Jos kotihälytyksessä 
on kyseessä perheen ulkopuolisen henkilön aiheuttamasta häiriöstä tai pelkästä 
häiritsevästä metelistä, tulisi tilastoinnissa ja tiedottamisessa käyttää muuta kuin 
Kotihälytys -tehtäväryhmää. Tehtäväryhmänä voisi tällöin olla esimerkiksi Teh-
tävä yksityisasunnossa, johon voisi liittää myös erilaiset henkilöiden terveydenti-
laan liittyvät tarkistustehtävät. Edelleen Kotihälytys -tehtäväryhmässä tulee 
käyttää tarpeellisia tarkenteita, kuten esimerkiksi parisuhdeväkivalta, lapseen 
kohdistunut väkivalta, muu perheen sisäinen väkivalta, riitatilanne, johon ei si-
sälly väkivaltaa jne. 
                                                 
80 Besöksförbud. De berörda och deras erfarenheter. Brå, Rapport 2007:2, ks. s. 41-45. 
81 Sisäisen turvallisuuden ohjelma, s. 31. 
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Edelleen selvitystoimikunta toteaa, että tällä hetkellä ei ole olemassa luotetta-
vaa tilastotietoa poliisin toimenpiteistä perheväkivaltatilanteissa. Englannissa on 
kiinnitetty erityistä huomiota perheväkivaltatilanteisiin puuttumisessa poliisin 
pakkokeinotoimenpiteiden määrien seurantaan perheväkivaltahälytyksissä. Li-
säksi on painotettu sitä, ettei perheväkivallan uhrin näkemykselle esimerkiksi 
epäillyn kiinniottamisesta tule antaa liikaa merkitystä. Perheen sisällä tapahtu-
neeseen pahoinpitelyyn tulee suhtautua samalla tavalla kuin vastaavaan yleisel-
lä paikalla tapahtuneeseen väkivaltarikokseen ja käyttää sen mukaisia tosiseik-
koihin perustuvia pakkokeinoja. Perheväkivaltatapauksissa tulee kerätä myös 
todistusaineistoa, jotta esitutkinnassa esille tuleva näyttö ei perustuisi pelkäs-
tään asianomistajan kertomukseen. 
 
Poliisin ja sosiaaliviranomaisten yhteistyötä erityisesti perheväkivaltatilanteissa 
on myös mahdollista lisätä. Sosiaalipäivystyksen kehittämistä koskevassa sosi-
aali- ja terveysministeriön selvityksessä on todettu, että esimerkiksi poliisi voi 
kotihälytystilanteissa kysyä perheväkivallan osapuolilta lupaa välittää yhteyden-
ottopyyntö sosiaalipäivystyksen työntekijöille tai jakaa sosiaalipäivystyksen esi-
tettä yhteystietoineen.82 
 
Lähisuhde- ja perheväkivaltatilanteissa nopea interventio on monessa tapauk-
sessa ratkaiseva väkivaltakierteen katkaisemiseksi. Väkivallan tekijältä puuttuu 
usein motivaatio hakeutua saamaan apua väkivaltaisen käyttäytymisen lopet-
tamiseksi. Tutkimuksissa ja käytännön työssä on todettu, että väkivallan tekijä 
on parhaiten motivoitunut hakemaan apua juuri akuutissa tilanteessa kun väki-
valta tulee ilmi. Väkivallan uhrilla on myös taipumus vähätellä tapahtunutta ja 
pyrkiä unohtamaan tapahtuma, kun asiasta kuluu aikaa.83 
 
Selvitystoimikunta katsoo, että myös Suomessa tulisi seurata käytettyjen pak-
kokeinojen käyttömääriä perheväkivaltahälytyksissä. Samoin poliisikoulutukses-
sa tulee korostaa, että perheväkivaltaan tulee suhtautua kuin mihin tahansa 
väkivaltarikokseen ja käyttää tehokkaasti tarpeellisia pakkokeinoja. Myös hätä-
keskuspäivystäjiä tulee paremmin kouluttaa ottamaan vastaan kotihälytyksiä. 
 
 
6 POLIISIN SUORITTAMA VALVONTA 
 
6.1 Yleistä 
 
Sisällöllisesti poliisin suorittama valvonta voidaan jakaa ainakin yleisen järjes-
tyksen ja turvallisuuden valvontaan (sisältää mm. järjestyslain noudattamisen 
valvonnan), liikenteenvalvontaan ja ulkomaalaisvalvontaan.84 Poliisin tehtävä-
alueeseen kuuluu lisäksi useiden erityislakien noudattamisen valvonta. Poliisin 

                                                 
82 Sosiaalipäivystyksen kehittäminen. Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä 2006:64, s. 17-18. 
83 Ibid., s. 32. 
84 Toimivalta ulkomaalaisvalvontaan perustuu ulkomaalaislain (301/2004) 212 §:n 1 momenttiin, jonka 
mukaan ulkomaalaislain ja sen nojalla annettujen säännösten noudattamista valvovat Ulkomaalaisvirasto, 
poliisi ja rajavartiolaitos. Ulkomaalaisvalvonnassa ei siis ole kyse pelkästään ulkomaalaisiin henkilöihin 
kohdistuvasta valvonnasta, vaan laajemmin ulkomaalaislain säännösten noudattamisen valvonnasta, joka 
voi kohdistua esimerkiksi suomalaiseen työnantajaan. 
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erityissäännöksiin perustuva valvontavelvollisuus on laaja ja ulottuu monille sel-
laisillekin aloille, joilla on vain välillinen yhteys poliisille poliisilain 1 §:ssä säädet-
tyyn tehtäväpiiriin. 
 
Kaikelle valvonnalle on tyypillistä se, että sille on vaikeata asettaa täsmällisiä 
tavoitteita. Samalla tavalla hankalaa on yrittää yksityiskohtaisesti mitata tai arvi-
oida toiminnan vaikutuksia tai tuloksia. Käytännössä on myös vaikea osoittaa 
yksityiskohtaiset keinot tai menettelytavat, joilla valvontaa tulisi harjoittaa. Sekä 
valvonnan laatu että toimintatavat riippuvat olosuhteista.85 Poliisin tehokkuuden 
indikaattorina voidaan pitää sitä, ettei ole rikollisuutta tai järjestyshäiriöitä, ei 
niinkään näkyvää poliisitoiminta niiden selvittämiseksi.86 Joissakin rikostyypeis-
sä, kuten liikennerikoksissa, tilastoitu rikollisuus nousee tai laskee valvontaan 
käytettyjen voimavarojen suhteessa.87 
 
Poliisin valtakunnallinen visio 2014 sekä strategia ja kriittiset menestystekijät 
2004–2014 -asiakirjassa on todettu valvonnan osalta seuraavaa: 
 

Näkyvää valvontaa kohdentaessaan poliisi ottaa huomioon kansalais-
ten odotukset sekä tutkimusten ja analyysitoiminnan tuottaman tie-
don. Toiminta on johdettua ja suunnitelmallista. Valvontaa kohdiste-
taan erityisesti järjestyslain noudattamiseen, järjestyshäiriöihin sekä 
liikenteen riskikäyttäytymiseen. 
 
Rikosten, järjestyshäiriöiden ja onnettomuuksien uhkien torjuminen 
edellyttää poliisin ja muiden viranomaisten ja tahojen suunnitelmallis-
ta yhteistyötä. Arkiturvallisuuden perustana ovat seudulliset ja paikal-
liset turvallisuussuunnitelmat. 
 
Liikennevalvonnan vaikuttavuutta lisätään laajentamalla automaattista 
liikennevalvontaa yhdessä tiehallinnon kanssa ja ottamalla käyttöön 
uutta liikennevalvontatekniikkaa. Liikennevalvonnan puuttumiskyn-
nystä ja seuraamuskäytäntöä yhdenmukaistetaan. Yhteistyötä liiken-
nevalvonnassa paikallispoliisin ja liikkuvan poliisin välillä lisätään. 

 
Valvonnan kriittiset menestystekijät on em. asiakirjassa määritelty seuraavik-
si: 
 
Vaikuttavuus: 

• Poliisi toimii aktiivisesti turvallisuussuunnitelmien toimeenpanossa. 
• Kiinnijäämisriski nostetaan riittävälle tasolle koko maassa. 

 
Asiakkaat: 

• Poliisin toimii näkyvästi kaikkialla maassa 
 
 
 

                                                 
85 Parlamentaarisen poliisikomitean mietintö 1986:16, s. 66-67. 
86 Virta, Sirpa: Poliisi ja turvayhteiskunta. Lähipoliisi turvallisuusstrategiana. Poliisiammattikorkeakoulun 
tutkimuksia 1, s. 67. 
87 KM 1986:16, s. 50. 
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Toimintojen sujuvuus 
• Automaattisen liikennevalvonnan seuraamusten käsittely järjestetään järkevästi 

keskittäen kaikissa lääneissä toiminnan sujuvuuden varmistamiseksi 
• Poliisin kenttäjohtojärjestelmä toimii yhtenäisesti koko maassa 

 
Henkilöstö 

• Poliisin henkilöstö on riittävän sitoutunut ja ammattitaitoinen ennalta 
estävään työhön.88 

 
Poliisin toiminta- ja taloussuunnitelma 2008–2011 ja tulossuunnitelma 2007 -
asiakirjassa on asetettu valvonnalle seuraavat vaikuttavuustavoitteet: 
 

Painotetaan erityisesti alkoholin kulutuksen kasvusta yleiselle järjes-
tykselle ja turvallisuudelle aiheutuvien haittojen torjuntaan. Liikenne-
valvonnassa lisätään edelleen automaattista nopeusvalvontaa ja 
muuta teknistä valvontaa. Valvonnan käytännön toteutuksen ja seu-
raamusten viipymättömän käsittelyn varmistamiseksi toimintoja keski-
tetään. Liikennevalvonnassa lisätään liikenteen riskikäyttäytyjien kiin-
nijäämisriskiä.89 

 
 
6.2 Yleisen järjestyksen ja turvallisuuden valvonta 
 
Yleinen järjestys ja turvallisuus on yleisesti hyväksytty yhteiskuntapoliittinen 
päämäärä. Siihen pyritään periaatteessa kaikilla poliisitoiminnoilla.90 Yleisen 
järjestyksen ja turvallisuuden valvonta (YJT-valvonta) voidaan jakaa näkyvään 
ja näkymättömään valvontaan. Valvonnalla pyritään estämään rikoksien, järjes-
tyshäiriöiden ja onnettomuuksien syntymistä, lisäämään kansalaisten turvalli-
suuden tunnetta ja rikoksista kiinnijäämisen riskiä sekä ylläpitämään poliisin ja 
yleisön välistä kanssakäymistä ja luottamusta. Järjestyspoliisin toiminnassa nä-
kyvä valvonta on keskeinen tehtäväalue. Kaikkea järjestyspoliisitoimintaa, jota 
tehdään kansalaisten keskuudessa näkyvästi, tunnuksellisella poliisiajoneuvolla 
ja poliisin virkapuvussa, voidaan pitää näkyvänä valvontana.  
 
Poliisilaissa yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitäminen on säädetty yh-
deksi poliisin perustehtäväksi. Sitä ylläpidetään osaltaan poliisin suorittamalla 
näkyvällä valvonnalla. Poliisipartiointi edistää ja ylläpitää välttämätöntä perus-
valmiutta puuttua erilaisiin odottamattomiin yleisen järjestyksen ja turvallisuuden 
häiriötilanteisiin. Yleinen turvallisuudentunne on paljolti riippuvainen poliisin nä-
kyvyydestä erityisesti häiriöille alttiilla alueilla. 
 
Yleisen järjestyksen valvontaan kuuluu partiointi häiriöalttiilla yleisillä paikoilla ja 
yleisissä kokouksissa sekä yleisötilaisuuksissa. Kokoontumislain (530/1999) 
19.1 §:n mukaan poliisin tehtävänä on turvata kokoontumisvapauden käyttämis-
tä. Poliisin tulee myös valvoa, että järjestäjä ja puheenjohtaja täyttävät tämän 

                                                 
88 Poliisin valtakunnallinen visio 2014 sekä strategia ja kriittiset menestystekijät 2004 - 2014. Poliisin 
ylijohdon julkaisusarja 4/2004, s. 6-7. 
89 Poliisin toiminta- ja taloussuunnitelma 2008 - 2011 ja tulossuunnitelma 2007. Poliisin ylijohdon julkai-
susarja 2/2007, s. 12. 
90 KM 1986:16, s. 62. 
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lain mukaiset velvollisuutensa, sekä ryhtyä tarvittaessa toimenpiteisiin järjestyk-
sen ja turvallisuuden ylläpitämiseksi yleisessä kokouksessa ja yleisötilaisuudes-
sa. Lain 17 §:n mukaan yleisen kokouksen ja yleisötilaisuuden järjestäjän on 
huolehdittava järjestyksen ja turvallisuuden säilymisestä sekä lain noudattami-
sesta tilaisuudessa.  
 
Keskeisimmät toimivaltasäännökset, joilla poliisi voi puuttua yleisen järjestyksen 
ja turvallisuuden valvontaan, ovat poliisilaissa. Lokakuussa 2003 voimaantul-
leeseen järjestyslakiin (612/2003) on kirjattu yleiseen järjestykseen ja turvalli-
suuteen vaikuttavia kieltoja. Lain tarkoituksena on edistää yleistä järjestystä ja 
turvallisuutta. Siihen on koottu muusta lainsäädännöstä ja nykyisistä kuntien 
järjestyssäännöistä asiaa koskevia säännöksiä. Järjestyslain myötä kumottiin 
kuntien toimivalta antaa kuntalain nojalla järjestyssääntömääräyksiä yleisen 
järjestyksen ja turvallisuuden edistämiseksi. Poliisi on keskeisin viranomainen 
järjestyslain valvonnassa. 
 
6.3 Liikenteen valvonta 
 
Liikenneturvallisuus on osa yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämistä. 
Liikennevalvonta liittyy kiinteästi poliisin muiden tehtävien suorittamiseen. Lii-
kennevalvonnan yhteydessä voidaan mm. hankkia rikostorjuntaan liittyviä tieto-
ja, suorittaa ulkomaalaisvalvontaa ja osallistua kuljetusrikollisuuden torjuntaan. 
Liikennevalvonnan lisääminen on tehokkain ja edullisin tapa parantaa liikenne-
turvallisuutta. Paikallispoliisin kenttätoiminta on painottunut muihin yleisen jär-
jestyksen ja turvallisuuden valvontaan liittyviin tehtäviin ja paikallispoliisin liiken-
nevalvonta on jäänyt jossain määrin kenttätoiminnan tehtävien priorisoinnissa 
taka-alalle. Liikenteen valvontaan käytettiin vuonna 2006 yhteensä 590 henkilö-
työvuotta (liikkuva poliisi 275 htv, Helsingin kihlakunnan poliisilaitos 54 htv, muu 
paikallispoliisi 261 htv). 
 
Liikennevalvonnan tulosohjausta tulee terävöittää niin, että poliisin lääninjohdoil-
le ja liikkuvalle poliisille asetetaan nykyistä täsmällisempiä tulostavoitteita. Lää-
ninjohtojen ja liikkuvan poliisin tulossopimuksiin kirjatut tavoitteet on konkretisoi-
tava nykyistä tarkemmin paikallistason tulossopimuksissa, jotta liikennevalvon-
nan suunnittelusta ja toteutuksesta vastaavat paikallistason esimiehet tietävät, 
mitä heiltä odotetaan.  
 
Liikennevalvonnan mittaamista tulee kehittää siten, että se tukee painopisteiden 
mukaista toimintaa. Lisäksi mittaamisen tulee ohjata toimintaa siten, ettei työs-
kentely painotu rangaistusten määräämiseen, vaan toiminnan vaikuttavuuteen. 
 
Poliisin sisällä on tarkoituksenmukaista järjestää liikennevalvonnan analyysitoi-
minta niin, että kaikki poliisin yksiköt pystyvät käyttämään sitä hyväksi toimin-
tansa suunnittelussa. Analyysitoiminnassa pitäisikin luoda kokonaisjärjestelmä, 
jossa eri tiedot liikennevalvonnasta ja onnettomuuksista pystytään liittämään 
yhteen automaattisesti. 
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Päivittäisjohtaminen 
 
Liikennevalvonnan päivittäisjohtamisessa paikallispoliisin ja liikkuvan poliisin 
menettelytavat ovat erilaisia. Paikallispoliisin haasteena on kehittää liikenneval-
vonnan johtamista kahdella tavalla. Ensiksi työvuorosuunnittelussa tulee ottaa 
huomioon valtakunnalliset liikennevalvontateemat. Paikallispoliisin liikenneval-
vontaa selvittäneen työryhmän mukaan teemojen edellyttämät valvontaiskut on 
suunniteltava niin, että niihin varataan riittävästi henkilöstöä ja kalustoa. Samal-
la on varmistettava, että teematoimintaan varattu työaika suunnataan oikein. 
Toiseksi myös normaalissa työvuorosuunnittelussa on otettava huomioon lii-
kennevalvonnan tarpeet ja suunnattava valvontaa ajallisesti ja paikallisesti lii-
kenteen painopisteisiin.  
 
Myös liikkuvan poliisin valvonnan päivittäisjohtaminen kaipaa kehittämistä. Val-
vontaa tehdään liian usein suunnittelemattomasti ja vanhojen rutiinien pohjalta. 
Liikkuvan poliisin paikallisyksiköiden päällystöllä tulee olla nykyistä vahvempi 
rooli valvonnan suunnittelussa. Valvontaryhmien johtajina toimivat ylikonstaape-
lit vastaavat valvonnan toteuttamisesta työvuoronsa aikana.  
 
Nopeusvalvonta 
 
Kuolemaan johtaneissa onnettomuuksissa on ylinopeus osallisena lähes kol-
masosassa tapauksista. Tehokkaalla nopeusvalvonnalla pystytään vaikutta-
maan suureen osaan onnettomuuksista. Ajonopeuksien valvonnan tulee olla 
poliisin liikennevalvonnan painopistealue. 
 
Liikennerikoksista ja -rikkomuksista epäiltyjä tulee kohdella yhdenvertaisesti. 
Luottamusta yhdenvertaiseen kohteluun lisää muun muassa se, ettei puuttumis-
raja vaihtele valvontatapahtuman kestäessä. Oleellista on, ettei puuttumiskyn-
nystä muuteta kesken valvontatapahtuman ja ettei seuraamuskäytäntö jää riip-
pumaan puuttumiskynnyksestä (EOA 9.12.1999). 
 
Takaa-ajot (seuraamiset) 
 
Poliisia pakoon ajaneiden kuljettajien määrä on kasvanut selvästi. Tarkastelu-
jaksolla vuosina 2000–2006 poliisin tietojärjestelmään kirjatut takaa-ajot (seu-
raamiset) ovat kolminkertaistuneet, takaa-ajoja oli vuonna 2006 laskentatavasta 
riippuen satoja, jopa lähes 1000 kpl. Yleensä pakenevaa kuljettajaa on ollut syy-
tä epäillä törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta.  Alkurikoksena on 
tyypillisesti ajo-oikeudettomuus ja/tai rattijuopumusrikos.  
 
Tarvittaessa Poliisiammattikorkeakoulu voi selvittää takaa-ajojen pituudet, taus-
tarikokset, poliisin toimenpiteet pysäytystilanteessa, takaa-ajojen alueellisen 
jakauman ja vastaavat seikat. Tilastoinnin kehittämisellä ja niistä saatavan tie-
don analysoinnilla voidaan paremmin puuttua pakoon lähtöjen syihin. 
 
Rattijuopot 
 
Liikenteessä tavattujen rattijuoppojen määrä on kasvanut viime vuosina. Vuon-
na 2006 poliisin tietoon tuli noin 25800 rattijuopumusrikosta (sisältää huumaan-
tuneena ajamisen). Vuosittain toteutettava rattijuopumuksen seurantatutkimus 
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osoittaa, ettei rattijuoppojen määrä liikennevirrassa ole merkittävästi muuttunut 
viimeisen kymmenen vuoden aikana. 
 
Kuolemaan johtaneissa onnettomuuksissa olleista kuljettajista on ollut viime 
vuosina noin neljäsosa päihteiden vaikutuksen alaisia (vuonna 2006 kolmas-
osa). Huumausaineen vaikutuksen alaisia kuljettajia jää valvonnassa kiinni koko 
ajan enemmän, mikä johtuu ainakin osittain poliisin uusista valvontavälineistä. 
Huumausaineiden / lääkeaineiden vaikutuksen alaisena ajaminen lisääntyi vuo-
desta 2005 vuoteen 2006 lähes 20 prosenttia. Rattijuopumusvalvonnan tavoit-
teena on vähentää päihtyneenä ajoa sekä pitää päihtyneenä ajavien sekä todel-
linen että kuljettajien kokema kiinnijoutumisriski korkeana. 
 
Liikenteen huumetapausten valvonnan tehostamiseksi on hankittu sylkitesterei-
tä seulontalaitteeksi kenttäkäyttöön. Testerien käyttö on joissakin poliisiyksi-
köissä yleisempää kuin toisissa. Tämä johtunee ainakin niiden korkeasta han-
kintahinnasta. Uusijoiden määrä on merkittävä sekä rattijuopoissa ja huumekul-
jettajissa.  
 
Poliisin käytössä on nykyisin noin 100 tarkkuusalkometriä. Ajoneuvoon asennet-
tavat tarkkuusalkometrit säästäisivät poliisin ja merivartiostojen työaikaa erityi-
sesti siellä, missä ratti- ja ruorijuoppojen kuljetusmatkat ovat pitkät. Vuoden 
2008 aikana on tarkoitus hankkia noin 130 siirrettävää tarkkuusalkometriä.  
 
Kaikille pysäytetyille kuljettajille tulee tehdä puhalluskoe. Valvontatapahtumat 
ovat näkyviä, mikä lisää valvonnan ennalta estävyyttä. Puhalluskokeiden mää-
rille, mutta myös laadulle tulee asettaa selvät tavoitteet. Valvonnan päätarkoi-
tuksena on löytää mahdollisimman tehokkaasti päihtyneet kuljettajat liikentees-
tä.  
 
Rattijuopumusrajan alentamista on esitetty toistuvasti. Poliisin suorittamissa 
rattijuopumustutkimuksissa on selvitetty, paljonko liikenteessä on päihteiden 
vaikutuksen alaisena myös alle rangaistavuuden rajan ajavia. Tutkimuksissa on 
todettu 0,2–0,5 promillen välillä ajavia olevan jopa enemmän kuin rattijuoppoja 
yhteensä. Onnettomuustilastoissa näkyy maistelleiden onnettomuuksia kuiten-
kin hyvin vähän. Selvitystoimikunta ei pidä rattijuopumuksen rangaistavuusrajan 
alentamista tarpeellisena. Toimikunnan mukaan tulee ensisijaisesti lisätä kiinni-
jäämisriskiä nykyisissä rattijuopumusrikoksissa ja toisaalta löytää keinoja niiden 
ennalta estämiseen. 
 
Muu valvonta 
 
Poliisi tarvitsee edelleen tunnuksetonta valvontakalustoa, jolla päästään puut-
tumaan erityisten riskiryhmien tekemiin rikkomuksiin. Esimerkiksi ikäkuljettajien 
(yli 70 –vuotiaat) määrä kasvaa Suomessa ennakoitua nopeammin. Vuonna 
2006 ikäkuljettajia oli 220 000. Vuonna 2010 heitä arvioidaan olevan 300 000.  
Liikkuvaan poliisin tulisi perustaa nopeus- ja ajotapavalvonnan asiantuntijaver-
kosto, joka voisi kehittää riskikuljettajiin kohdistuvaa valvontaa. 
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Raskas liikenne 
 
Raskas liikenne on osallisena noin 20 prosentissa kuolemaan johtaneista on-
nettomuuksista, aiheuttajana raskaan liikenteen kuljettaja on vuosittain noin 10-
20 tapauksessa. Poliisin liikenneturvallisuusstrategian mukaan raskaan liiken-
teen valvontaa tulee lisätä niin, että liikkuvan poliisin liikennevalvontaan käyttä-
mästä työajasta vähintään 20 prosenttia suunnataan raskaan liikenteen valvon-
taan vuoden 2009 loppuun mennessä. 
 
Valvonnassa on kiinnitettävä huomiota kuljetusketjun vastuun toteutumiseen. 
Raskaan liikenteen ajonopeuksien osalta eräänä ongelmana on se, ettei ajopiir-
turitietoja voida nykyisen lainsäädännön mukaan käyttää näyttönä ajoneuvon 
nopeudesta. Toisena ongelmana on tällä hetkellä digitaalisten ajopiirturien luku-
laitteiden ja tietojen analysointisovellutuksen puuttuminen poliisilta.  
 
Automaattinen nopeusvalvonta 
 
Poliisin liikenneturvallisuusstrategian mukaan kiinteää automaattista nopeuden 
valvontaa lisätään niin, että automaattivalvonta kattaa vuonna 2010 noin 3000 
km pääteistä. Siirrettävien laitteiden määrää on tarkoitus lisätä. Siirrettäviä lait-
teita käytetään erityisesti taajamissa ja niiden lähiteillä. Laitteiden tekninen toi-
mivuus ei välttämättä vielä riitä korkeille nopeusrajoituksille. Poliisilaitoksiin on 
perustettu seitsemän alueellista liikenneturvallisuuskeskusta vastaamaan tehtä-
vien keskitetystä hoitamisesta. Keskukset toimivat sijoituspaikkakunnan poliisi-
piirin yhteydessä sekä niiden johdon ja valvonnan alaisena.  
 
GPS-paikannukseen perustuvien kameratolppavaroittimien nopea yleistyminen 
vaikuttaa siten, että kameravalvotuilla teillä on suoritettava myös perinteistä se-
kä siirrettävillä laitteilla tapahtuvaa valvontaa. Vuonna 2008 automaattivalvon-
nassa kokeillaan keskinopeuteen perustuvaa mittaustapaa, jolloin kameratolp-
pavaroittimesta ei ole hyötyä. 
 
Poliisin liikennevalvontaa tulee kehittää kahdella rinnakkaisella tavalla. Toisaal-
ta tulee lisätä teknologian käyttöä siten, että rikkomuksia voidaan rekisteröidä 
kuljettajaa pysäyttämättä (automaattinen liikennevalvonta). Toisaalta tienkäyttä-
jiin tulee saada nykyistä runsaammin suoria valvontakontakteja. Uuden teknii-
kan avulla on mahdollista suunnata poliisin resursseja sellaiseen valvontaan, 
jossa on mahdollisuus keskustella kuljettajan kanssa nykyistä useammin. Ajo-
neuvon pysäyttäminen heti rikkomuksen jälkeen lisää tieliikennettä koskevien 
säännösten ennalta estävää vaikutusta. Tällaisen valvonnan oheistuotteena jää 
kiinni mm. rattijuoppoja ja etsintäkuulutettuja, joita automaattivalvonta ei tavoita.  
 
Automaattinen liikennevalvonta antaa poliisille mahdollisuuden valvontaresurs-
sien suuntaamiseen uudella tavalla. Automaattivalvonnalla tulisi kattaa vilk-
kaimmat tieosuudet, esimerkiksi pääkaupunkiseudun kehätiet niin, että ajono-
peus- ja -etäisyysvalvonta olisi tehokasta. 
 
Jatkossa automaattivalvonta voisi tukea perinteistä nopeusvalvontaa siten, että 
normaalit rangaistusvaatimukset kirjoitetaan valvontapaikalla, mutta puhallus-
kokeen ja kuljettajan henkilöllisyyden toteamisen jälkeen rikesakot ja huomau-
tukset lähetetään kuljettajille postitse. Tällä tavalla poliisin puuttumiskynnys ale-
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nee ja asiakaskontakti säilyy. Menettelyä voidaan kehittää yhteistyössä paikal-
lispoliisin ja liikkuvan poliisin kesken. Liikkuvan poliisin henkilöstön sitominen 
liikenneturvallisuuskeskusten toimistotyöhön ei ole tarkoituksenmukaista, koska 
poliisin näkyvyyden säilyttäminen edellyttää voimavarojen suuntaamista näky-
vään valvontaan kentällä. Itä-Suomen läänissä kokeillaan parhaillaan liikkuvan 
poliisin ja paikallispoliisin yhteistyötä automaattivalvonnassa. Liikkuva poliisi 
voisi jatkossa osallistua automaattiseen liikenteen valvontaan ottamalla käyt-
töön siirrettäviä automaattivalvontalaitteistoja.  
 
Jos automaattiseen liikennevalvontaan säädetään täydellinen haltijavastuu vä-
häisten rikkeiden osalle, on tarkoituksenmukaista keskittää automaattivalvon-
nan toimenpiteet yhteen toimipaikkaan. Tämä edellyttää myös automaattival-
vonnan teknistä kehitystä.   
 
Partio kirjoittaa rangaistusvaatimuksen käsin kentällä ja myöhemmin sama sak-
ko syötetään poliisilaitoksella poliisin tietokantaan. Poliisin kenttäjärjestelmän 
avulla rangaistusvaatimukset voidaan jatkossa syöttää sähköisesti suoraan tie-
tokantaan kentällä.91   
 
Poliisin sisäinen yhteistyö 
 
Poliisin lääninjohdot ja liikkuvan poliisin osastot ovat tehneet aikaisemmin yh-
teistoimintasopimukset, mutta poliisin hallinnosta annetun lain muutoksen jäl-
keen yhteistyöstä päättää poliisin ylijohto. Ylijohto on kuitenkin antanut mahdol-
lisuuden päivittää nykyisiä sopimuksia. Nämä läänin- ja osastotason sopimukset 
ovat olleet tyypiltään ns. puitesopimuksia, joissa yhteistyön periaatteista on so-
vittu. 
 
Poliisilaitosten ja liikkuvan poliisin paikallisyksiköiden välillä voisi laatia vuosit-
tain yhteistyösuunnitelmat, joissa liikennevalvonnalle asetetaan konkreettisia, 
mitattavia tavoitteita ympäristöanalyysin perusteella. Tällä tavalla voidaan te-
hokkaasti reagoida paikallisiin liikenneympäristön muutoksiin.   
 
Liikkuvan poliisin ja paikallispoliisin tulee pyrkiä henkilöstön aktiiviseen tehtävä-
kiertoon. Liikkuva poliisi vie liikennevalvonnan osaamista paikallispoliisille ja 
vastaavasti paikallispoliisi siirtää hälytystehtävien hoitamiseen ja rikostorjuntaan 
liittyvää tietoa liikkuvalle poliisille.  
 
Hyväksi havaittuja toimintatapoja, kuten ns. kummipiiritoiminta tulee käyttää 
hyväksi koko maassa paikalliset olosuhteet huomioon ottaen. Yhteistyössä koko 
poliisin henkilöstö saa arvokasta tietoa paikallisista liikenneongelmista ja val-
vontatoiveista. Kummipiiritoiminnassa liikkuvan poliisin yksikön partiot ja poliisi-
laitoksen partiot toteuttavat säännöllisesti yhteistä liikennevalvontaa. Valvonta 
suunnitellaan etukäteen kulloisenkin tarpeen mukaan. Kummipiiritoiminnasta on 
hyviä kokemuksia Uudenmaan maakunnan alueella. 
 
 
 
 
                                                 
91  Paikallispoliisin liikennevalvonnan kehittäminen. Työryhmän raportti v. 2006. 
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Kunnallinen liikennevalvonta 
 
Kunnallinen liikennevalvonta lisäisi valvontaa taajamissa ja täydentäisi erityises-
ti paikallispoliisin vähentyneitä resursseja. Kuntien mahdollisuudet ja halukkuus 
valvontatehtävien vastaanottamiseen vaihtelevat ja sen tulisikin perustua va-
paaehtoisuuteen. Jotta kunnalliseen valvontaan siirtyminen ei aiheuttaisi suurta 
kuntakohtaista käytäntöjen vaihtelevuutta, tulisi valvonnan päävastuun ja koor-
dinoinnin myös jatkossa kuulua poliisille.92 
 
Oikeusministeriö on 30.10.2007 asettanut työryhmän, jonka tehtävänä on laatia 
ehdotukset siitä, miten voitaisiin lisätä kuntien ja poliisin yhteistyötä automaatti-
sessa liikennevalvonnassa ja siihen liittyvässä niin sanotussa rikosoikeudelli-
sessa haltijavastuumenettelyssä. 
 
6.4 Ulkomaalaislain säännösten noudattamisen valvonta 
 
Ulkomaalaislain (301/2004) 2 §:n mukaan ulkomaalaisen maahantuloon, maas-
talähtöön sekä oleskeluun ja työntekoon Suomessa sovelletaan ulkomaalaisla-
kia ja sen nojalla annettuja säännöksiä. Lain 212 §:n 1 momentin mukaan ul-
komaalaislain ja sen nojalla annettujen säännösten noudattamista valvovat Ul-
komaalaisvirasto (vuodesta 2008 Maahanmuuttovirasto), poliisi ja rajavartiolai-
tos. Pykälän 2 momentin mukaan ulkomaalaisten maahantuloa ja maastalähtöä 
koskevien säännösten noudattamista valvovat rajatarkastusviranomaiset. Raja-
tarkastusviranomaisia ovat rajavartiolaitos, poliisi ja tulli, joilla on oikeus rajavar-
tiolaissa (578/2005) tarkoitetun rajatarkastuksen tekemiseen. 
 
Poliisilla on poliisilain 10 §:n mukaan yksittäisen tehtävän suorittamiseksi oikeus 
saada jokaiselta tiedot tämän nimestä, henkilötunnuksesta tai sen puuttuessa 
syntymäajasta, kansalaisuudesta sekä paikasta, josta hän on tavoitettavissa. 
 
Ulkomaalaislain 151 §:n mukaan poliisin tai rajatarkastusviranomaisen on ryh-
dyttävä toimenpiteisiin ulkomaalaisen käännyttämiseksi tai maasta karkottami-
seksi, jos hän ei täytä maahantulon tai maassa oleskelun edellytyksiä.  
 
Matti Vanhasen II hallituksen hallitusohjelman maahanmuuttopoliittisena linja-
uksena todetaan, että laillista maahanmuuttoa lisätään, laitonta maahanmuuttoa 
ja ihmiskauppaa torjutaan. Hallitusohjelman mukaisesti myös sisäisen turvalli-
suuden ohjelman yhtenä painopistealueena on laittoman maahantulon ja ihmis-
kaupan estäminen. Jotta poliisin toiminnan onnistumista laittoman maahantulon 
torjunnassa pystyttäisiin entistä paremmin seuraamaan, on vuoden 2008 tulos-
sopimuksiin kirjattu laittoman maassaolon paljastamisen lisääminen ja valvon-
taa kuvaava tulosmittari. 
 
Euroopan unionin neuvoston päätelmissä93 yhdennetystä rajaturvallisuudesta 
todetaan, että yhdennetyn rajaturvallisuuden käsite muodostuu muun muassa 
rajat ylittävän rikollisuuden tunnistamisesta ja tutkimisesta yhteistyössä kaikkien 

                                                 
92 Liikennevalvonnan tasoa ja tehokkuutta sekä liikkuvan poliisin asemaa ja tehtäviä koskeva selvitys; 
Sisäasiainministeriön julkaisusarja 8/2001 sekä Paikallispoliisin liikennevalvonnan kehittäminen; työ-
ryhmän raportti v. 2006. 
93 Hyväksytty OSA-neuvostossa A-kohtana 4.12.2006. 
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toimivaltaisten lainvalvontaviranomaisten kanssa sekä nelitasoisesta maahan-
pääsyn valvontamallista. Valvontamalli käsittää viranomaistoimenpi-
teet rajanylittäjien lähtömaassa, ulkorajalla ja sisämaassa. Tätä neljän toiminta-
tason rajaturvallisuusmallia käytetään yleisesti Euroopan unionissa. Mallin mu-
kaan rajaturvallisuuden ja siihen liittyvän ulkomaalaisvalvonnan tulee kattaa 
kolmansissa maissa tehtävät toimenpiteet, yhteistyön naapurimaiden kanssa, 
rajavalvonnan sekä valvonnan vapaan liikkuvuuden alueella eli käytännössä 
sisämaassa. 
 
Ulkomaalaisvalvonta on osa poliisin perustyötä. Ulkomaalaisvalvonta on ulko-
maalaislain nojalla annettujen säännösten noudattamisen valvontaa osana ylei-
sen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämistä, liikenteenvalvontaa, rikosten 
ennalta estämistä ja selvittämistä sekä lupapalveluita. Poliisi on päävastuuvi-
ranomainen sisämaassa tapahtuvassa ulkomaalaisvalvonnassa. 
 
Liittymällä Schengen-sopimuksiin Suomi on sitoutunut tehostamaan Schengen-
alueen ulkorajavalvonnan ohella maan sisäistä valvontaa. Sisämaan valvontaa 
ei kuitenkaan saa järjestää siten, että toiminta voidaan katsoa korvaavaksi sisä-
rajatarkastukseksi.  
 
Schengenin säännöstöä soveltavien valtioiden välillä ei ole rajatarkastuksia. 
Tästä johtuen sisämaan valvonnan tulee olla niin toimivaa, että sillä pystytään 
puuttumaan vapaan liikkumisen aiheuttamiin ei-toivottuihin lieveilmiöihin ja huo-
lehtimaan siitä, että Suomi ei ole houkutteleva maa laittomille maahanmuuttajil-
le. Myös rajat ylittävän rikollisuuden torjunta on sekä sisämaassa että Schenge-
nin rajalla tapahtuvan ulkomaalaisvalvonnan tärkeä funktio. 
 
EU:n ja Schengen-alueen laajennuttua ja laajentuessa yhä edelleen entistä 
suurempi osa EU-alueella luvattomasti oleskelevista henkilöistä tavataan sisä-
maassa. Esimerkiksi Schengen-alueelle maahantulokiellossa olevia henkilöitä 
tavataan Suomessa enemmän sisämaassa ja maastalähtötarkastuksissa kuin 
ulkorajalla tehtävissä maahantulotarkastuksissa.94 Vapaan liikkumisen aiheut-
tamana ei-toivottuna lieveilmiönä voidaankin pitää sitä, että Schengenin sään-
nöstöä soveltavissa maissa laittomasti oleskelevat pääsevät liikkumaan koko 
Schengen-alueella vapaasti. Myös alueella olevien rikollisten liikkuminen vapau-
tuu. 
 
Poliisin ulkomaalaisvalvonnan tarkoituksena on paljastaa luvattomasti maassa 
oleskelevat ja työskentelevät ulkomaalaiset, luvattomia ulkomaalaisia työnteki-
jöitä palkkaavat työnantajat, laittoman maahantulon järjestäjät ja rikoksiin syyl-
listyneet ulkomaalaiset sekä torjua ihmiskauppaa ja tunnistaa ihmiskaupan uh-
rit. Henkilöiden maassa oleskelun ja työnteon laillisuutta selvittämällä edistetään 
yleisen järjestyksen ja turvallisuuden säilymistä yhteiskunnassa sekä estetään 
kansainvälisen rikollisuuden leviämistä maahan. Laittomaan maahanmuuttoon 
liittyy laaja-alaista rajat ylittävää vakavaa rikollisuutta. Laiton maahantulo ja sii-
hen liittyvät järjestäytyneen rikollisuuden muodot, kuten ihmiskauppa ovat piilo-
rikollisuutta, joka ei paljastu ilman erityistä paljastavaa toimintaa. Tämän vuoksi 

                                                 
94 Lähde: Keskusrikospoliisin rikostietopalvelun tilastot vuosilta 2004-2007 Schengenin sopimuksen 96 
artiklan mukaisten etsintäkuulutusten perusteella tavatuista henkilöistä Suomessa 
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on tärkeää, että valvonnan merkitys poliisissa tiedostetaan kaikilla toiminta-
tasoilla. 
 
Ulkomaalaisvalvontaa toteutetaan satunnaistarkastuksina, havaintoihin tai en-
nakkotietoon perustuvina tarkastuksina sekä ennakkoon suunniteltuina teema- 
ja valvontaiskuina. Pelkästään teemavalvonnalla ei saavuteta riittäviä tuloksia, 
vaan valvonnan on oltava luonnollinen ja tärkeä osa poliisin päivittäistä partioin-
titoimintaa. Paikallispoliisin ja liikkuvan poliisin partiot ovatkin maan sisäisessä 
ulkomaalaisvalvonnassa avainasemassa. 
 
Poliisin ulkomaalaisvalvonnan toteutustavaksi on linjattu peruspoliisityön ohes-
sa tehtävä valvonta sekä teemavalvonta. Myös lupaharkinta on oleellinen osa 
laittoman maahantulon torjuntaa. Poliisin ulkomaalaisvalvonnan tulee olla joh-
dettua, suunnitelmallista ja tavoitteellista siten, että sen avulla pystytään paljas-
tamaan luvattomasti maassa olevat henkilöt.   
 
Jokaisen kentällä toimivan poliisimiehen tulee tehdä ulkomaalaisvalvontaa osa-
na yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämistä tai liikenteen valvontatyö-
tä. Poliisin kenttäpartioilla tulee olla riittävät ammatilliset valmiudet ulkomaalai-
sen maassa oleskelun edellytysten tarkastamiseen. Poliisilaitosten ja liikkuvan 
poliisin tulee säännöllisellä koulutuksella varmistua siitä, että niiden kenttähenki-
löstö ymmärtää ulkomaalaisvalvonnan merkityksen, selviää maassa oleskelun 
laillisuuden selvittämisestä perustapauksissa ja suoriutuu ensimmäisistä toi-
menpiteistä kohdattaessa laittomasti maassa oleskeleva henkilö. 
 
Teemavalvontaa tulisi suorittaa suunnitellusti ja analysoituun tietoon perustuen 
joko alueellisesti tai valtakunnallisesti. Keskusrikospoliisi on vuoden 2008 tulos-
sopimuksessa velvoitettu koordinoimaan valtakunnallista teemavalvontaa. 
Teemavalvontaa toteutetaan tarvittaessa viranomaisyhteistyössä muun muassa 
rajavartiolaitoksen, verohallinnon, ulkomaalaisviraston ja työsuojelupiirien kans-
sa. Teemavalvontaa on tarkoitus suorittaa esimerkiksi sellaisiin kohteisiin, joissa 
vihje- tai muun tiedon perusteella on todennäköisimmin tavattavissa laittomasti 
maassa olevia ulkomaalaisia tai luvatonta työvoimaa hyväksikäyttäviin työkoh-
teisiin taikka kohteisiin, joissa ulkomaalaista työvoimaa käytetään hyväksi siten, 
että vähimmäistyöehtoja ei noudateta. 
 
Tällä hetkellä poliisi ja rajavartiolaitos osallistuvat toistensa järjestämiin koulu-
tustilaisuuksiin. Tulevaisuudessa ulkomaalaisvalvonnan koulutustilaisuuksia 
voitaisiin järjestää myös yhteistyössä. Lisäksi poliisi ja rajavartiolaitos järjestävät 
yhteisiä valvontaoperaatioita. 
 
6.5 Yleisten paikkojen kameravalvonta 
 
Yleisten paikkojen turvakameroita käytetään monissa maissa runsaasti. Ruot-
sissa julkista kameravalvontaa käytetään lähinnä pysäköintialueiden ja katualu-
eiden valvontaan. Vaikka joidenkin ulkomaisten tutkimusten mukaan kamera-
valvonta vähentää selvästi rikoksia ja lisää turvallisuuden tunnetta vaikutusalu-
eellaan, on myös tutkimuksia, joiden mukaan valvonta ei ole vaikuttanut rikolli-
suuteen tai vaikutus on ollut vähäinen.95 
                                                 
95 Kameraövervakning i brottsförebyggande syfte. Brå, rapport 2003:11. 
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Tutkimusten mukaan omaisuuteen kohdistuvat rikokset sekä katuväkivalta 
yleensä vähenevät kameravalvonnan vaikutuspiirissä yleisillä paikoilla. Sen si-
jaan valvonnalla ei ole yhtä tehokasta vaikutusta järjestyshäiriöihin, kuten häirit-
sevään juopumukseen. Edellytyksenä tehokkaalle valvonnalle on se, että val-
vonta ulottuu valvottavaan kohteeseen mahdollisimman kattavasti, esim. koko 
puisto tai pysäköintialue saadaan tarvittaessa kameroiden näkökenttään. Lisäk-
si valvonnasta on ilmoitettava näkyvästi, jotta valvonta vaikuttaisi toivotulla ta-
valla. Ruotsalaisen tutkimuksen mukaan kameravalvonnan vaikutus turvallisuu-
den tunteeseen saattaa olla suurempi kuin vaikutus todelliseen turvallisuuteen. 
 
Kameravalvonta on vain yksi keino estää ja vähentää rikoksia ja järjestyshäiriöi-
tä. Valvonta edellyttää käytännössä tallentavaa kamerajärjestelmää, jolloin 
pääpaino on tapahtumien jälkikäteisessä selvittämisessä. Kameroiden reaaliai-
kainen seuranta on vain rajoitetusti mahdollista. Kameravalvonta näyttää toimi-
van tehokkaimmin tilanteissa, joissa valvottavan alueen rikollisuus ja häiriökäyt-
täytyminen on korkea. Valvonnan vaikutus on huomattavasti vähäisempi, jos 
pyritään vain tehostamaan muutenkin hallinnassa olevan alueen turvallisuutta. 
 
Selvitystoimikunta ei ole erikseen selvittänyt poliisin toimeksiannosta tapahtu-
vaa julkisten paikkojen turvakameravalvontaa. Toimikunnan tietojen mukaan 
turvakameravalvontaa pidetään kuitenkin poliisissa yleisesti varsin tarpeellise-
na. Kameroiden avulla saatava informaatiolla on merkitystä sekä yleisen järjes-
tyksen ja turvallisuuden ylläpitämisessä että esitutkinnassa. Poliisin kannalta 
ongelmana turvakameroiden käytössä on muun muassa se, miten kameroiden 
seuranta tulisi järjestää. Kameroiden välittämää kuvaa seurataan vaihtelevasti 
poliisin palvelupäivystyksissä, poliisivankiloissa tai hätäkeskuksissa. Myös kun-
tien suuri määrä vaikeuttaa kihlakuntien poliisilaitosten turvakameravalvonnan 
järjestämiseen liittyvää yhteistyötä kuntien kanssa.  
 
Selvitystoimikunta pitää hyvänä käytäntönä, että kunnat itse järjestäisivät ha-
luamallaan tavalla julkisten paikkojen turvakameroiden hankinnan, sijoittamisen 
ja niiden välittämän kuvainformaation seurannan siten, että niistä saatava in-
formaatio olisi tarvittaessa myös poliisin käytössä. 
 
6.6 Muut lakisääteiset valvontatehtävät  
 
Poliisin erityissäännöksiin perustuva valvontavelvollisuus on hyvin laaja ja ulot-
tuu monille sellaisille aloille, joilla ei ole välitöntä yhteyttä poliisin päätehtävään, 
yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämiseen. Osa valvontatehtävistä on 
vanhaa perua, mutta osa myös uudempia, esimerkiksi maastoliikenteen valvon-
ta ja ajoneuvoverotuksen valvonta. Selvitystoimikunta katsoo, että useista polii-
sille säädetyistä erityisvalvontavelvoitteista voidaan luopua. Poliisilla olisi tällöin 
edelleen mahdollista antaa pyynnöstä virka-apua valvonnasta vastuussa oleval-
le viranomaiselle. 
 
Loppuraportin liitteessä esitetään keskeisimmät poliisin valvontavelvollisuutta 
koskevat säännökset. 
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6.7 Valvonnan ongelmat ja kehittämistarpeet 
 
Valvonnan yhteydessä poliisin tulee puuttua havaitsemiinsa rikoksiin ja järjes-
tyshäiriöihin. Omalla puuttumisella poliisi myös ennalta estää niiden tapahtumis-
ta. Niissä kihlakuntien poliisilaitoksissa, joissa on vain A -käyttövalmiusluokkaan 
ilmoitettuja poliisipartiota, suunnitelmallista ja päämäärähakuista valvontaa voi-
daan suorittaa vain hälytystehtävien lomassa. Resurssien osalta partioiden vä-
hyys johtaa siihen, että suuri osa partioiden ajasta menee hälytystehtävien hoi-
tamiseen, jolloin valvontaan ei pystytä käyttämään riittävästi aikaa. Puutteelliset 
resurssit tuntuvat ensimmäisenä mahdollisuudessa panostaa ennaltaehkäise-
vään toimintaan 
 
Kenttätoiminnassa vapaasti ohjattava työaika on nykyisin melko rajallista edellä 
kuvatun tehtäväsidonnaisuuden vuoksi. Ennalta estävään valvontaan sitoutu-
mista haittaa hälytystehtävien arvaamattomuus, minkä johdosta halutaan säilyt-
tää jatkuvasti hyvä hälytysvalmius hälytystehtävien hoitamiseen. Tämä saattaa 
myös vaikuttaa kenttätehtävissä olevien poliisimiesten toimintatapoihin ja aja-
tusmalleihin siten, että toimitaan palokuntamaisesti ja liikaa odotetaan ”keikko-
jen” saamista hätäkeskukselta sen sijaan, että itse oma-aloitteisesti käytettäisiin 
poliisille säädettyjä toimivaltuuksia ja aktiivisesti puututtaisiin valvonnassa esi-
merkiksi järjestyshäiriöihin ja niiden uhkiin. Ajatusmallin pitäisi olla päinvastai-
nen: Hälytystehtäviä tulee tehdä ennalta estävän valvonnan lomassa, vaikka 
kiireelliset hälytystehtävät ovatkin ensisijassa hoidettavia tehtäviä. YJT-
valvontaan sitoutuminen sinänsä on melko helppoa, koska se ei yleensä edelly-
tä etukäteisvalmisteluja ja sitä on mahdollista toteuttaa myös yhden partion 
voimin. Liikenteen valvontaan sitoutuminen on ongelmallisempaa. 
 
Hälytystehtävien väliin jäävä partiointiaikaa kutsutaan ns. vapaasti ohjattavaksi 
työajaksi.96 Partio käyttää tämän vapaasti ohjattavan työajan poliisiyksikön tai 
kenttäjohtajan ohjeiden mukaiseen toimintaan. Vapaasti ohjattavalla työajalla 
voidaan tehdä myös oma-aloitteisia tehtäviä. Oma-aloitteisten tehtävien % -
osuutta kaikista hälytystehtävistä seurataan tulosohjauksessa lääneittäin ja val-
takunnallisesti. Vuonna 2006 niiden osuus hälytystehtävistä oli 22,5 %. 
 
Valvonnan suuntaamisessa tulee ottaa huomioon myös taloudelliset resurssit. 
Suurin tarve poliisipartioille on yleensä viikonloppuöinä, jolloin työaika on työn-
antajalle kalleinta. Valvontaan liittyvien mittarien puute vaikuttaa myös osaltaan 
poliisin suorittaman valvonnan tuloksellisuuteen erityisesti YJT- ja ulkomaalais-
valvonnassa.  
 
Yhtenä tavoitteena valvonnassa tulisi olla näkyvän valvonnan lisääminen ja sen 
mittaaminen. Poliisin kenttävalvontaa tulee myös pyrkiä suuntaamaan ongel-
makohteisiin systemaattisesti ja jokapäiväisesti. Myös Jonkka on raportissaan 
todennut kansalaisnäkökulmasta olevan tärkeää, että poliisin tietoon saatetut 

                                                 
96 Vuonna 2003 poliisihallinnon työpanoksesta 25,9 % kului hälytystehtäviin ja partiointiin. Rikostutkin-
nan osuus oli 28,3 % ja liikennevalvonnan 6,1 %. Poliisitoimen alueellisesta kehityksestä ja toimintaym-
päristön muutoksista 1998–2003. Poliisin ylijohdon julkaisusarja 5/2005, s. 88. 
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alueelliset "kipupisteet" tulevat partiosuunnitelmissa riittävästi otetuiksi huomi-
oon.97 
 
Ulkomaalaisvalvontaa tulee selvitystoimikunnan mukaan kehittää siten, että sille 
asetetaan selkeät tulostavoitteet. Kehittämistoimiin on toimikunnan tiedon mu-
kaan jo ryhdytty ja vuoden 2008 alusta otetaan käyttöön ulkomaalaisvalvonnan 
tasoa kuvaava tulosmittari. Mittarin toimivuutta ja riittävyyttä ulkomaalaisvalvon-
nan tuloksellisuuden kuvaajana tullaan mahdollisesti tarkentamaan myöhem-
min. 
 
Ulkomaalaisasioissa tulee hyödyntää yhteistyötä rajavartiolaitoksen kanssa 
myös jatkossa. Rajavartiolaitoksen osallistumista poliisin valvontaiskuihin sisä-
maassa edistetään edelleen.  
 
Poliisin ulkomaalaisasioiden osaamisessa on selvitystoimikunnan käsityksen 
mukaan parannettavaa. Erityisesti päällystön ulkomaalaisasioiden tuntemuk-
seen tulisi kiinnittää huomiota. Vuoden 2008 aikana on tarkoitus tehdä poliisin 
ulkomaalaisasioiden osaamisen kartoitus. 
 
 
7 ENNALTA ESTÄVÄ TOIMINTA 
 
7.1 Yleistä 
 
Ennalta estävällä toiminnalla pyritään ennakolta vaikuttamaan ihmisten käyttäy-
tymiseen sekä edistämään yleiselle järjestykselle ja turvallisuudelle myönteisiä 
asenteita. Laajasti ottaen kaikki poliisin toiminta tähtää vahingollisten tekojen ja 
seurausten välttämiseen. Suppeammassa mielessä ennalta ehkäisevässä työs-
sä on kyse poliisin aktiivisista toimenpiteistä, joilla pyritään ehkäisemään tule-
vaisuudessa tapahtuvia rikoksia ja onnettomuuksia.98 
 
Poliisilain 1 §:n mukaan rikosten ennalta estäminen on yksi poliisin tehtävistä. 
Poliisin valtakunnallisessa strategiassa 2004–2014 on yksi poliisitoimintaa kos-
keva yleinen strateginen linjaus se, että rikollisuuden, häiriöiden ja onnetto-
muuksien ennalta estäminen otetaan huomioon kaikessa poliisitoiminnassa.99 
 
Poliisilakia koskevan hallituksen esityksen mukaan tehtäväpiirin määrittelyssä 
on tarkoitus korostaa ennalta ehkäisevän toiminnan tärkeyttä turvallisuuden yl-
läpitämisessä. Ennaltaehkäisy laajassa mielessä tarkoittaa rikostorjuntaa koko-
naisuudessaan. Suppeassa mielessä ennaltaehkäisevällä toiminnalla tarkoite-
taan niitä toimenpiteitä, joihin voidaan ryhtyä ennen yksittäisen rikoksen tapah-
tumista. Tähän perustuen poliisi on osallistunut muun muassa suojausneuvon-
taan, ammattirikollisten valvontaan, tieliikenneympäristön kehittämishankkeisiin, 
koulutukseen ja tieteellisiin tutkimuksiin.100 
 

                                                 
97 Poliisin johtamisjärjestelmä ja sisäinen laillisuusvalvonta. Sisäasiainministeriön julkaisuja 48/2004, s. 
32. 
98 KM 1986:16, s. 84. 
99 Poliisin valtakunnallinen visio 2014 sekä strategia ja kriittiset menestystekijät 2004-2014, s. 5. 
100 HE 57/1994 vp. 
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Rikosten ja epäjärjestyksen torjunta mahdollisimman aikaisessa vaiheessa on 
kansantaloudellisesti edullisempi vaihtoehto kuin rikosten tutkinta, syytteeseen 
saattaminen, oikeudellinen käsittely ja tuomioiden täytäntöönpano siihen liittyvi-
ne toimenpiteineen. Poliisin kannalta on tärkeää, että ennalta ehkäisevän toi-
minnan 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 toimintatavoista, mikä pa-
rantaa edellytyksiä ymmärtää poliisin toimintaa. Yleisö on myös merkittävä voi-
mavara pyrittäessä tulokselliseen poliisitoimintaan.101 
 
Ennaltaehkäiseviä poliisin toimintamuotoja ovat mm. suojausneuvonta, alue- ja 
lähipoliisitoiminta, nuorisotoiminta, kuten laillisuuskasvatus, omaisuuden mer-
kintä henkilötunnuksin, osallistuminen liikenneonnettomuuksien tutkijalautakun-
tien työhön, osallistuminen liikenneympäristön ja turvalaitteiden suunnitteluun ja 
teknistä murtosuojausta koskeviin työryhmiin. Poliisi on myös erilaisten järjestö-
jen ja muiden hallinnonalojen kanssa osallistunut rikoksia ja onnettomuuksia 
vähentämään pyrkivien kampanjoiden työhön.102 
 
Suurimmassa osassa ennalta ehkäisevää toimintaa ei ole kysymys poliisival-
tuuksien käytöstä, vaan toimenpiteistä, joilla voidaan vaikuttaa rikoksia ja onnet-
tomuuksia 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 ennalta-
ehkäisevää poliisitoimintaa toteutetaan kuitenkin järjestyspoliisitoiminnan osana 
tai sen yhteyteen sijoitettuna.103 
 
Ennalta estävän työn tehostaminen rikosten ja häiriöiden ennalta estämiseksi 
on yksi sisäisen turvallisuuden ohjelmassa vahvistettu strateginen linjaus. Toi-
menpiteiksi, joilla turvallisuuden tasoa ylläpidetään ja torjutaan uhkatekijöitä, on 
ohjelmassa vahvistettu muun muassa varhaisen puuttumisen kehittäminen ja 
tehostaminen, rikollisuuden ehkäisyn huomioon ottaminen kaikessa viranomais-
ten päätöksenteossa ja suunnittelussa, seudullisten ja paikallisten turvallisuus-
suunnitelmien edelleen kehittäminen sekä sosiaalipäivystyksen luominen koko 
maahan.104 
 
Sisäisen turvallisuuden ohjelman mukaan rikollisuuden ehkäisy otetaan huomi-
oon kaikessa viranomaisten päätöksenteossa ja suunnittelussa. Rikollisuutta, 
sen vaikutuksia ja toimintaympäristöä koskevaa tutkimusta ja tietojärjestelmiä 
kehitetään ja hyödynnetään. Aktiivista kouluttautumista lisätään ja rikoksentor-
juntamenetelmien osaamista parannetaan. Poliisi toimii aktiivisena turvallisuus-
alan asiantuntijana muille viranomaisille. Viranomaisyhteistyötä tehostetaan 
organisaatioiden sisällä. Yhteistyönä kehitetään suunnittelu- ja päätöksenteko-
järjestelmiä, joissa käytetään rikollisuusvaikutuksia koskevaa asiantuntemus-
ta.105 

                                                 
101 KM 1986:16, s. 306. 
102 Helminen, Klaus - Kuusimäki, Matti - Salminen, Markku: Poliisioikeus, s. 157. Helsinki 1999. 
103 Ibid., s. 156. 
104 Sisäisen turvallisuuden ohjelma, s. 4. 
105 Ibid., s. 23. 
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Rikosten, järjestyshäiriöiden ja onnettomuuksien ennalta estäminen on keskei-
nen yhteiskunnallinen tavoite, minkä toteuttamisessa poliisi on keskeinen viran-
omainen. Järjestyspoliisilla on käytännössä päävastuu poliisin ennalta estävän 
toiminnan toteuttamisessa. 
 
7.2 Lähipoliisitoiminta 
 
Poliisin ennalta estävässä toiminnassa lähipoliisitoiminta on poliisin keskeisin 
toimintatapa. Voimassa olevan poliisin valtakunnallisen strategian mukaan pe-
ruspoliisitoiminnan keskeinen toimintamalli on sidosryhmäyhteistyöhön perustu-
va, ongelmasuuntautunut lähipoliisitoiminta. Lähipoliisilla tarkoitetaan aluevas-
tuulla ja ongelmasuuntautuneesti rikollisuuden ja häiriökäyttäytymisen torjumi-
seksi työskentelevää poliisia. 
 
Lähipoliisitoiminnalla pyritään muun muassa parantamaan ennalta ehkäisevän 
toiminnan tuloksia ja lisäämään toiminnan aluekohtaisuutta sekä välitöntä kos-
ketusta väestöön. Tavoitteena on myös poliisin palvelusten vieminen lähelle 
niiden tarvitsijoita ja ottaa huomioon kansalaisten odotukset ja toiveet. Poliisin 
aktiivinen ja palveleva rooli korostuu myös, kun poliisi on tuttu, eikä ”nime-
tön”.106 
 
Valtioneuvosto teki vuonna 1999 periaatepäätöksen kansalliseksi rikoksentor-
juntaohjelmaksi.107 Ohjelman tavoitteena on luoda yhteinen toimintapolitiikka 
rikollisuuden vähentämiseksi ja turvallisuuden lisäämiseksi. Ohjelmassa velvoi-
tetaan ottamaan lähipoliisitoimintamalli käyttöön koko maassa ja osaksi perus-
poliisitoimintaa. Paikallisen rikostorjuntatyön vähimmäisratkaisuna ohjelmassa 
mainitaan sosiaalitoimen, koulun ja nuorisotoimen sekä poliisin välinen yhteis-
työ 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 polii-
sin 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 vaikut-
tamalla niihin eri viranomaisten, yhteisöjen ja alueen asukkaiden yhteistyöllä. 
 
Poliisin ylijohto on vuonna 2007 julkaissut lähipoliisitoiminnan strategian.108 Lä-
hipoliisitoiminta on strategian mukaan poliisin perustehtävän; turvallisuuden ja 
turvallisuudentunteen tuottamisen ja rikollisuuden ja järjestyshäiriöiden vähen-
tämisen ja ehkäisemisen, hoitamista kansalaisläheisesti, laadukkaasti ja tehok-
kaasti. Eri muodoissaan toiminta-ajatusta voidaan toteuttaa kaikilla organisaati-

                                                 
106 KM 1986:16, s. 88. 
107 Turvallisuustalkoot. Kansallinen rikoksentorjuntaohjelma. Oikeusministeriö 1998. 
108 Lähipoliisitoiminnan strategia. Lähipoliisitoiminnan ja turvallisuusyhteistyön kehittämisen strategiset 
linjaukset ja tavoitteet. Poliisin ylijohdon julkaisusarja 1/2007. 
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on tasoilla ja yksiköissä, koska ennalta estävyyden ja kansalaisläheisyyden pe-
riaate läpäisee koko hallinnon. Strategian toimeenpanolla toteutetaan poliisilain 
velvoitetta yhteistyöhön muiden viranomaisten kanssa (strateginen kump-
panuus, turvallisuussuunnittelu ja -yhteistyö) ja poliisin visiota Suomesta Euroo-
pan turvallisimpana maana. 
 
Lähipoliisitoiminnan strategiset tavoitteet lähipoliisitoiminnan strategian mukaan 
ovat turvallisuuden ja turvallisuuden tunteen tuottaminen (pysyvät hyvällä tasol-
la tai paranevat), rikollisuuden ja järjestyshäiriöiden vähentäminen ja ennalta 
estäminen, kansalaisläheisyyden ja lähipoliisitoiminnan tehokkuuden lisääminen 
(näkyvyys, kohdentaminen), turvallisuussuunnitteluun osallistuminen ja yhteis-
työn kehittäminen, lähipoliisitoiminnan ja turvallisuusyhteistyön käytäntöjen yh-
teensovittaminen. Strategian tavoitteena on myös tietojohtoisen poliisitoimin-
nan, erityisesti operatiivisen ja strategisen analyysitoiminnan kehittäminen sekä 
lähipoliisitoiminnan ja verkostomuotoisen yhteistyön näkyväksi tekeminen ja sen 
arvostuksen parantaminen mm. tulosohjausjärjestelmän ja poliisikoulutuksen 
kehittämisen avulla. Varhainen puuttuminen, moniammatilliset tiimit ja työryh-
mät, yhteistyö koulujen kanssa, koulutus, tutkimus ja kansainvälinen yhteistyö 
sekä innovatiivinen näkökulma kansalaisläheisyyteen ovat tärkeimpiä ennalta 
estävän toiminnan keinoja. 
 
Strategian toimeenpanoa seurataan ja arvioidaan poliisin tulosohjausjärjestel-
män puitteissa. Lähipoliisitoiminta ja turvallisuusyhteistyö sekä muu ennalta es-
tävä työ ja niiden tulokset nostetaan näkyviin avainprosessien sisällä siten, että 
ne näkyvät jatkossa myös vuosikertomuksissa. Arviointia ja mittareita kehite-
tään, mutta esimerkiksi turvallisuuskyselyt ja poliisin näkyvän valvonnan tilastot 
ovat jo käyttökelpoisia. 
 
Lähipoliisitoiminnan ja turvallisuusyhteistyön konkreettinen tavoitteenasettelu ja 
painopistealueet määritellään poliisin tulosneuvotteluissa ja tulossopimuksissa. 
Ennalta estävä poliisitoiminta ei ole enää omana kokonaisuutenaan avainpro-
sessina, mutta sen sisällyttäminen esimerkiksi vuosikertomuksissa avainpro-
sessien tuloksiin erityisesti lähipoliisitoiminnan ja turvallisuusyhteistyön osalta 
on perusteltua ja tarkoituksenmukaista. Näin ne saadaan näkyviksi, ja niiden 
merkitys turvallisuuden ja turvallisuudentunteen tuottamisessa huomioiduksi.109 
 
Liikkuva poliisi tukee paikallista lähipoliisitoimintaa liikennevalvonnassa erityis-
osaamisellaan sisäasiainministeriön määräyksen mukaan. 
 
7.3 Analyysitoiminta 
 
Poliisin analyysitoiminnan kehittämisryhmän mukaan analyysi- ja tutkimustoi-
minta auttaa merkittävästi poliisin toiminnan suunnittelua ja toteuttamista sekä 
edistää toiminnan onnistumisen seurantaa ja arviointeja. Operatiivisella analyy-
silla tarkoitetaan yleisimmin toimintaa palvelevan tiedon tuottamista, käsittelyä, 
tulkintaa ja soveltamista. Strategisen analyysin tasolla kyse on myös tutkimus-
toiminnasta, jolla tuotetaan ja muokataan tietoa pitkäjänteisen suunnittelun ja 
resursoinnin tarpeisiin. Strategisen analyysin avulla voidaan jäsentää operatiivi-
sen toiminnan lähestymisvaihtoehtoja. Analyysin sisältö ja laajuus määräytyvät 
                                                 
109 Lähipoliisitoiminnan strategia, s. 14. 
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käyttötarkoituksen perusteella. Analyyseja tehdään ensisijaisesti toimintaa var-
ten, eikä suunnitelmia varten.110  
 
Analyysitoiminnassa on keskeistä jäsentää ja eritellä tapahtumia ja ilmiöitä. On 
selvitettävä, miksi jokin asia tapahtuu ja mistä se johtuu. Esimerkiksi kaupungin 
keskustan järjestyshäiriöt on kohdennettava ajallisesti ja paikallisesti oikein, jot-
ta niihin voidaan puuttua. Johtuvatko häiriöt keskustan ravintoloiden edustalla 
sisäänpääsyä odottavien humalaisten tappeluista vai nuorison liikkumisesta 
tietyissä paikoissa? Poliisin toimenpiteet ovat näissä tapauksissa erilaiset. Ilmi-
öiden ja ongelmien lisäksi on seurattava henkilöitä. Tässä mielessä järjestyspo-
liisin toiminnassa voidaan puhua maalitoiminnasta. Lisäksi on varmistettava, 
että tieto kulkee poliisin yksikön sisällä viivytyksettä: lupahallinnon on saatava 
tiedot järjestyshäiriöistä ja lupapäätökset on välitettävä tiedoksi kenttäpuolelle. 
 
Toimintaympäristöä on seurattava päivittäin, jotta muutoksiin voidaan reagoida. 
Poliisilaitoksen vuosittain tehtävät tulossopimuksen seurantatiedot eivät riitä. 
Tavoitteena on ennakoida poliisin toimia vaativia tapahtumia ja ilmiöitä niin, ettei 
jälkikäteinen reagointi olisi ainoa tapa toimia. Analyysi kehittää poliisin riskien-
hallintaa. Riskienhallinta tarkoittaa tässä ennakoivaa työtä ei-toivottavien ilmiöi-
den torjumiseksi. Riski määritellään haitallisten ilmiön todennäköisyyden ja hai-
tallisuuden tulona.  
 
Tavoitteen voi esittää kysymyksenä, esim. "miltä kaupungin keskustan halutaan 
näyttävän jatkossa?" Analyysin avulla voidaan seurata, miten yksikön päämää-
rien saavuttaminen edistyy. Samalla täytyy aktivoida esimiehiä johtamaan toi-
mintaa tavoitteen suuntaan.  
 
Tiedonhankinnan suhdetta järjestyspoliisin toimintaan kuvaa seuraava kaavio, 
jossa tiedonhankinta ja tiedon jäsentäminen ovat prosessin ensimmäiset vai-
heet. Jäsennettyä tietoa käytetään hyväksi toiminnan painopisteiden valinnas-
sa. Tämän jälkeen valitaan sopivat toimintatavat käyttämällä hyväksi mm. par-
haita käytäntöjä. Varsinaista toimintaa on johdettava erityisesti komisario- ja 
kenttäjohtajatasolla. Toimintaa ja sen tuloksia on myös seurattava ja arvioitava. 
 
Poliisin sähköisessä muodossa olevaa analyysikäsikirjaa ollaan parhaillaan laa-
timassa ja se valmistunee vuoden 2007 aikana.  
 

                                                 
110 Poliisin analyysitoiminnan kehittämissuunnitelma 2005-2009. 
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Poliisin analyysitoiminnan kehittämissuunnitelmassa 2005-2009 on esitetty po-
liisin avain- ja tukiprosesseihin liittyviä kiireellisiä analysointikohteita: järjestys-
lain noudattaminen, järjestyshäiriöt ja liikenteen riskikäyttäytyjien kiinnijäämis-
riskin lisääminen. Lisäksi kiinnitetään huomiota kenttäjohtojärjestelmän ja häly-
tyspalvelujen kehittämiseen. Suunnitelman mukaan käynnistetään seuraavat 
kehittämistoimet: häiriökohteisiin tehdään tapahtuma-analyyseja, liikenneval-
vonnassa tehdään onnettomuusriski- ja kuljettaja-analyyseja sekä selvitetään 
hätäkeskusuudistuksen vaikutuksia hälytyspalveluista saataviin tietoihin. Lisäksi 
käynnistetään reaaliaikaisen tilanneseurannan työkalun kehittäminen.  
 
Kehitteillä oleva poliisin operatiivinen analyysijärjestelmä (PONA) tulee paran-
tamaan merkittävästi mahdollisuuksia tietoperusteiseen johtamiseen. PONA 
kerää raportointitietokantaan tietoa mm. poliisiasiain tietojärjestelmästä ja polii-
sin kenttäjärjestelmästä, hätäkeskustietojärjestelmästä sekä väestörekisterikes-
kuksen väestötietojärjestelmästä. Tiedot yhdistetään operatiiviseen analyysijär-
jestelmään ja tulokset voidaan esittää karttapohjalla. Esimerkiksi kaupungin 
alueella jonakin aikana poliisin tietoon tulleet pahoinpitelyt voidaan esittää kart-
tatietona. PONAn käyttö edellyttää, että pohjatiedot on tallennettu oikein, mikä 
korostaa yksittäisen poliisimiehen työn laadun merkitystä. 
 
7.4 Tietojohtoinen toiminta 
 
Poliisihallinnossa on viime aikoina noussut keskusteluun tietojohtoinen poliisi-
toiminta. Vaikka termi on uusi, ei toimintatavassa sinänsä ole merkittävää uutta. 
Kyse on lähinnä yläkäsitteestä jo käytössä oleville menetelmille, kuten ongel-
makeskeiselle poliisitoiminnalle. 
 
Ennalta estävän ajattelun toteuttaminen antaa poliisille työkaluja vaikuttaa on-
gelmiin jo niiden alkuvaiheessa. Tämä parantaa luottamusta poliisin kykyyn hal-
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lita toimintaympäristöään. Ennalta estävä poliisitoiminta perustuu oikeaan, luo-
tettavaan ja mahdollisimman paljon julkiseen tietoon. Paikallinen eri viranomais-
ten, sidosryhmien ja asukkaiden tieto ovat keskeisiä poliisitoiminnan suuntaa-
misen elementtejä. Tietojohtoisen poliisitoiminnan kehittäminen edistää ennalta 
estävän toiminnan, lähipoliisitoiminnan ja turvallisuusyhteistyön vaikuttavuutta. 
Tietojohtoinen poliisitoiminta korostaa tiedon keräämisen, analysoinnin, uhka- ja 
riskiarvioiden sekä tiedonvaihdon merkitystä.111 Johtamisen tulee perustua ana-
lysoituun tietoon, ei oletuksiin. Myös ns. hiljaista tietoa on kerättävä, analysoita-
va ja käytettävä hyödyksi.  
 
Tietojohtoinen poliisitoiminta voi toimia käytännössä hyvin yksinkertaisesti: Po-
liisi kerää aktiivisesti tietoa alueen asukkailta mm. tapaamisissa ja keskusteluis-
sa. Saaduista tiedoista muodostetaan kuva asukkaiden näkökulmasta oman 
alueensa turvallisuudesta sekä sitä uhkaavista tekijöistä. Tämä kuva saattaa 
poiketa poliisin käytössä olevista tietojärjestelmistä saatavista tiedoista. Tieto-
järjestelmissä on tietoa menneistä tapahtumista, kuten rikoksista ja järjes-
tyshäiriöistä, lisäksi tietojärjestelmissä oleva tieto keskittyy poliisin kannalta 
olennaisiksi katsottuihin tietoihin, joiden kautta kansalaisen kokema turvatto-
muus ei suoraan ilmene. Poliisin omien tietojen lisäksi myös muiden viran-
omaisten tietoja voidaan käyttää. Poliisitoimintaan vaikuttavia tietoja on mm. 
kunnan sosiaaliviranomaisilla ja ympäristötoimella sekä lääninhallituksissa. Po-
liisin tulee tehdä myös turvallisuuskyselyjä, jotka voivat olla myös alueellisia. 
Kyselyt saattavat paljastaa eroja eri alueiden poliisipalvelujen tarpeissa.  
 
Hyvänä esimerkkinä on Helsingin poliisilaitoksen käyttämä tiedusteluperustei-
nen johtamismalli. Mallin avulla kerätään, tallennetaan ja analysoidaan järjes-
telmällisesti toimintaympäristöön ja poliisilaitoksen omaan toimintaan liittyviä 
tietoja. Tiedot voivat liittyä mihin tahansa poliisin toiminta-alueeseen (valvonta, 
hälytyspalvelut, rikostorjunta, lupapalvelut). Tietojen avulla laaditaan uhka-
arvioita sekä strategisia ja operatiivisia toimenpide-esityksiä. Tietoja kerätään 
poliisilaitoksen yhdyshenkilöverkoston avulla. Tiedot voivat olla peräisin avoi-
mista tai suljetuista tietolähteistä. Poliisilaitoksella laaditaan operatiivisia viikko-
raportteja tilannekuvan ylläpitämiseksi ja tehdään tarvittaessa profilointeja ilmi-
öistä ja henkilöistä. Olennaista on, että toimintamalliin kuuluu myös toimenpide-
esitysten tekeminen. Tiedusteluperusteista toimintamallia on laajennettu vuoden 
2007 aikana Espoon ja Vantaan poliisilaitosten suuntaan, joiden kanssa tietoa 
kerätään ja analyysitiedot luovutetaan yhteiseen käyttöön. 
 
Tietojohtamisella on keskeinen osa myös Etelä-Suomen läänin kenttätoiminnan 
kehittämishankkeessa. Hankkeessa on määritelty järjestyspoliisitoiminnassa 
tavoiteltava toimintamalli, jossa korostetaan erityisesti vapaasti ohjattavan työ-
ajan suunnitelmallista hyödyntämistä. Toimintamallin menestystekijät pohjautu-
vat tietojohtoiseen poliisitoimintaan; tiedon tuottamiseen johtamiselle, ns. hiljai-
sen tiedon taltioimiseen ja analyysitoiminnan suuntaamiseen entistä enemmän 
kentän tarpeisiin.112 
 

                                                 
111 Lähipoliisitoiminnan strategia, Poliisin ylijohdon julkaisusarja 1/2007.  
112 Poliisin kenttätoiminnan kehittämishanke Etelä-Suomen läänissä, PowerPoint-esitys. 
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Hyvinkään kihlakunnan poliisilaitoksen osalta on Ketokessa kenttätoiminnan 
päivittäinen tietojohtaminen kuvattu prosessikaaviona, josta ilmenevät samalla 
toimintaan osallistuvien henkilöiden roolit ja vuorovaikutus. Keskeisiä toimijoita 
mallissa ovat analyysihenkilöstö sekä kenttäpäällystö ja -johtaja. Malli sopii pe-
riaatteessa sellaisenaan mihin tahansa pieneen tai keskisuureen poliisilaitok-
seen. 
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Mallissa poliisilaitoksen analyysihenkilöstö kerää päivittäin tuoreinta tietoa polii-
sin omista tietolähteistä, yhdistäen sen olemassa olevaan tietoon ja yhteistyövi-
ranomaisilta saatavaan tietoon. Toiminnan tarkoituksena on saada aikaan uusia 
tuoreita havaintoja ja ennusteita, sekä löytää ongelmakohteita kenttätoiminnan 
suuntaamiseksi. Yhtenä analyysihenkilönä on hyvät yhteydet yhteistyöviran-
omaisiin omaava lähipoliisitoiminnan asiantuntija. Tiedon keräämiseksi myös 
koko kenttähenkilöstöä kannustetaan käyttämään havaintotietokantaa. Ana-
lyysihenkilöstö raportoi havainnoistaan kentän päällystölle, jonka tehtävänä on 
jatkuvasti seuloa saamaansa tietoa ja tehdä sen perusteella päätöksiä toimin-
nan suuntaamisesta. Kenttäjohtajan tehtävänä on varmistaa päällystön linjaus-
ten toteutuminen käytännön työssä.113 
 
7.5 Seudulliset ja paikalliset turvallisuussuunnitelmat 
 
Kansallisessa rikoksentorjuntaohjelmassa asetettiin myös tavoitteeksi, että 
kaikkiin kuntiin laaditaan paikallisiin tarpeisiin perustuva turvallisuussuunnitel-
ma. Turvallisuussuunnitelma voi olla useamman kunnan yhteinen. Poliisi on 
ollut aktiivisesti käynnistämässä paikallista turvallisuussuunnittelua. Sisäasiain-
ministeriön turvallisuussuunnittelua kehittävän työryhmän työ valmistui vuonna 
2006 ja se koskee turvallisuussuunnittelun edelleen kehittämistä ja vaikuttavuu-

                                                 
113 Ketoke-hanke, Kenttätoiminnan päivittäinen tietojohtaminen, PowerPoint-esitys. 
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den lisäämistä.114 Työ perustuu sisäisen turvallisuuden ohjelmaan. Jatkotyön 
käynnistämisessä poliisipäälliköillä on keskeinen rooli. 
 
Seudullisen ja paikallisen turvallisuustyön tavoitteena on vähentää rikosten, häi-
riöiden ja onnettomuuksien määrää ja niistä aiheutuvia vahinkoja sekä ylläpitää 
turvallisuutta ja turvallisuuden tunnetta. Yhtenä tärkeänä keinona tavoitteen 
saavuttamiseksi on turvallisuussuunnittelu, jota toteutetaan eri viranomaisten ja 
toimijoiden välisenä laajana yhteistyönä.115 
 
Seudullisten ja paikallisten turvallisuussuunnitelmien kehittämistyön käynnistä-
minen oli yksi valtioneuvoston sisäisen turvallisuuden ohjelman tärkeimmistä 
toimenpiteistä. Suunnitelmien tarkistaminen käynnistyi viime vuonna Paikallisen 
turvallisuustyön kehittäminen -raportissa esitettyjen linjausten mukaisesti. Jat-
kossa paikallista turvallisuustyötä johtavat kunnan johto, poliisipäällikkö ja alu-
eellisen pelastuslaitoksen johto. Turvallisuussuunnitelma hyväksytään kunnan-
valtuustossa ja sen toimeenpanoa seurataan säännöllisesti. Paikallinen turvalli-
suustyö organisoidaan paikallisten tarpeiden mukaisesti ja turvallisuustyö kattaa 
kaikki keskeiset turvallisuusongelmat. Esimerkkinä näistä voidaan mainita syr-
jäytymisen ehkäisy, häiriökäyttäytymisen torjunta, rikostorjunta, onnettomuuksi-
en ehkäisy ja liikenneturvallisuus.116 
 
Sisäisen turvallisuuden ohjelman mukaan seudullisia ja paikallisia turvallisuus-
suunnitelmia kehitetään edelleen. Seudullisesti ja paikallisesti laaditut turvalli-
suussuunnitelmat ovat osoittautuneet hyviksi välineiksi turvallisuussuunnittelus-
sa varsinkin silloin, kun niiden tekemiseen ja täytäntöönpanoon on sitouduttu 
monialaisesti. Suunnitelmat tulee koordinoida seutukunnallisesti. Suunnitelmien 
laadintavaiheessa ja niitä päivitettäessä on otettava huomioon paikallisten tur-
vallisuusongelmien riittävä selvittäminen, eri toimijoiden vastuiden ja roolien 
määrittäminen, turvallisen kaupunkisuunnittelun näkökohdat, suunnitelman yh-
teensopivuus muihin paikallisiin kansalaisten hyvinvoinnin edistämisohjelmiin. 
Suunnitelmien toteuttamista on myös tehokkaasti seurattava. Turvallisuussuun-
nitelmien tulee kattaa kaikkien keskeisten rikoslajien torjuntatoimenpiteet, toi-
menpiteet liikenneturvallisuuden parantamiseksi sekä tarvittaessa muut turvalli-
suusuhat. Kunnille tulee olla tarjolla tarkistuslista asioista, joilla voi olla merkitys-
tä turvallisuussuunnitelmien laatimisessa.117 
 
Seudulliset ja paikalliset turvallisuussuunnitelmat on laadittu lähes kattavasti. 
Turvallisuussuunnitelma on yli 350 kunnassa. Suunnitelmien sisältö tulee laaje-
nemaan ja merkitys kasvamaan. Turvallisuudesta tulee sisäisen turvallisuuden 
ohjelman mukaan osa kunnan julkisuuskuvaa. 
 
7.6 Varhainen puuttuminen 
 
Varhainen puuttuminen on osa ennalta estävää poliisitoimintaa ja viime vuosina 
se on ollut lähipoliisitoiminnan painopistealue. Erityisesti syrjäytymisvaarassa 
olevien lasten, nuorten ja perheiden kohdalla ennalta estävä työ on tärkeätä. 

                                                 
114 Paikallisen turvallisuustyön kehittäminen. Sisäasiainministeriön julkaisuja 19/2006. 
115 Ibid., s. 8. 
116 Sisäisen turvallisuuden ohjelman toimeenpano ja tulokset 2004-2007, s. 17. 
117 Sisäisen turvallisuuden ohjelma, s. 24. 
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Sosiaalitoimen ja poliisin yhteistyö muodostaa merkittävän mahdollisuuden var-
haiselle puuttumiselle. Käytännössä varhaista puuttumista voidaan toteuttaa 
sopimalla yhteistyöstä eri viranomaisten ja järjestöjen kanssa, esim. lastensuo-
jeluasioissa. Lastensuojeluilmoitukset ovat yksi konkreettinen varhaisen puut-
tumisen keino. Paikalliset turvallisuussuunnitelmat toimivat jatkossakin varhai-
sen puuttumisen keinoista sopimisen foorumina hyvin, koska suunnittelupro-
sessissa ovat mukana kaikki keskeiset yhteistyöviranomaiset.118 
 
Poliisin ja sosiaaliviranomaisten läheinen yhteistyö on selvitystoimikunnan polii-
sipäälliköille lähettämän kyselyn tulosten mukaan osoittautunut tärkeäksi käy-
tännöksi. Kokemukset sosiaalityöntekijöiden sijoittamisesta poliisilaitoksille ovat 
olleet hyviä. Toimikunnan selvityksen mukaan 54 sosiaalityöntekijää työskente-
lee valtakunnallisesti kihlakuntien poliisilaitoksiin sijoitettuna.119 Merkille panta-
vaa on, että 61 kihlakunnassa ei sosiaalityöntekijä työskentele poliisilaitokseen 
sijoitettuna. 
 
Poliisin ylijohto on vastikään julkaissut raportin poliisin hyvistä käytännöistä var-
haisen puuttumisen alueella.120 Hyviä käytäntöjä esitellään myös vuosittain po-
liisin lähipoliisi- ja turvallisuussuunnitteluseminaareissa. Lähipoliisiyhdyshenki-
löverkosto on keskeisessä asemassa sekä hyvien käytäntöjen tunnistamisessa 
että levittämisessä, joten verkoston asiantuntijaroolin ja vaikuttamismahdolli-
suuksien kehittäminen on tarpeellista.121 
 
7.7 Sosiaalipäivystykset 
 
Sisäisen turvallisuuden ohjelman mukaan sosiaalipäivystys122 luodaan koko 
maahan. Sosiaalialan kehittämishankkeen yhtenä tavoitteena on kattavan sosi-
aalipäivystyksen toteuttaminen koko maassa vuoteen 2007 mennessä. Tavoi-
tetta ei ole toistaiseksi saavutettu. Noin 45 kunnalla ei ole vielä suunnitelmaa 
siitä, miten ne aikovat järjestää päivystyksen. 
 
Kehittämishankkeen käytännön toimenpiteenä on kuntien, poliisin ja sosiaali-
päivystyksen yhteistyön tehostaminen. Paikallistasolla tämä toteutuu esimerkik-
si sijoittamalla sosiaalipäivystyksen ja poliisin toimitilat mahdollisimman lähek-
käin sekä vakiinnuttamalla sosiaalityöntekijöiden ja poliisin väliset yhteydenotot 
ja yhteistyö niin, että yhteistyö on osa normaalia, vakiintunutta toimintaa. Toi-
minta on toteutettu kuntien ja poliisilaitosten välisenä yhteistyönä. Yhteistyön 
                                                 
118 Lähipoliisitoiminnan strategia, s. 16 
119 Luvussa on mukana Tampereen kaupungin sosiaali- ja päihdepoliklinikka Paussi, jonka 10 sosiaali-
työntekijää työskentelevät samassa kiinteistössä Tampereen kihlakunnan poliisilaitoksen kanssa. 
120 Vaikuta varhain - Poliisin hyvät käytännöt varhaisen puuttumisen alueella. Poliisin ylijohdon julkaisu-
sarja 10/2006. 
121 Lähipoliisitoiminnan strategia, s. 16. 
122 Sosiaalipäivystyskäsitettä on käytetty yleiskäsitteenä kattamaan kirjavaa kokonaisuutta erilaisista psy-
kososiaalista tukea antavista päivystyspalveluista ja -toiminnoista. Sosiaalipäivystyskäsitteen ohella käy-
tetään muun muassa käsitteitä kiireelliset sosiaalipalvelut, kriisipalvelut ja kriisipäivystys. Sosiaalipäivys-
tyksen tarkoituksena on auttaa asiakkaita ympäri vuorokauden kiireellisissä ja äkillisissä sosiaalisissa 
hätätilanteissa. Tällaisia tilanteita ovat esimerkiksi perhe- tai lähisuhdeväkivallasta aiheutuva lasten kii-
reellinen huostaanotto tai evakuoinnin tarve ja tilapäisen majoituksen hankkiminen. Keskeistä on se, että 
sosiaalityöntekijä on tavoitettavissa 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. 
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kehittäminen ja vakiinnuttaminen edistää monien sisäisen turvallisuuden ohjel-
massa esitettyjen toimenpiteiden toteutumista kuten esimerkiksi varhaista puut-
tumista, huumeongelmaisten hoitoonohjausta, lastensuojelutyötä ja perheväki-
vallan torjuntaa.123 
 
Sosiaalipäivystyksen työ painottuu iltaisin ja viikonloppuisin perheiden lasten-
suojelutilanteisiin, nuorten kriiseihin sekä perheväkivaltatilanteisiin. Poliisi ottaa 
yhteyttä sosiaalipäivystykseen varsinkin perheväkivaltatapauksissa, lastensuo-
jeluasioissa ja kuolemantapauksissa. Avun tarvetta aiheuttavat myös erilaiset 
onnettomuudet, kuten liikenneonnettomuudet, joissa poliisi on ollut paikalla ja 
uhrit tarvitsevat sosiaalitoimen apua. Sosiaalityön palveluja voidaan järjestää 
myös poliisilaitoksissa. Poliisin toiminnassa esille tulleet sosiaaliset ongelmat on 
siten mahdollista ottaa heti hoidettavaksi. Pääpaino on perheväkivaltatilanteis-
sa, nuorissa rikoksentekijöissä, yhteistyössä vanhempien kanssa ja läsnäolossa 
alaikäisten kuulusteluissa. Tämä sosiaalityö on osa sosiaalipäivystyksen koko-
naisuutta. 
 
Sosiaalipäivystys on osa sosiaalipalveluja, jonka järjestäminen kuuluu kunnalle 
(sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annettu laki, 
733/1992). Kunta voi järjestää tehtävät hoitamalla toiminnan itse, yhteistyössä 
muiden kuntien kanssa, kuntayhtymän kautta tai hankkimalla palveluja palve-
luntuottajilta. Suurissa kunnissa on paremmat mahdollisuudet järjestää päivys-
tys omatoimisesti. Sosiaalipäivystys voidaan toteuttaa monella tavalla: joko se 
voidaan järjestää työvuorossa työpaikalla tai puhelinvarallaolona. Päivystäjä voi 
sijoittua myös esim. ensiapupäivystykseen. Kokemusten mukaan laaja-alainen 
tehtävänkuva varmistaa sen, että kaikissa tilanteissa voidaan antaa apua. Päi-
vystystilanteiden hoitaminen edellyttää toimivia viestiyhteyksiä, kuten sosiaali-
päivystäjän käytössä olevaa Virve-päätelaitetta. 
 
Hyvä käytäntö on se, että sosiaalitoimen edustajat laativat luettelon asiakasti-
lanteista, joista viranomaisten, kuten poliisin toivotaan ilmoittavan välittömästi 
sosiaalipäivystykseen. Luettelot toimivat kiireellistä sosiaalipalvelua tarvitsevien 
asiakkaiden tunnistamisen tukena.124 
 
7.8 Ennalta estävän toiminnan ongelmat ja kehittämistarpeet 
 
Selvitystoimikunnan poliisin lääninjohdoille ja poliisioppilaitoksille lähettämän 
kyselyn vastauksista käy ilmi muun muassa, että ennalta estävän työn arvo ja 
työhön käytetty aika ovat jääneet taka-alalle. Laillisuus- ja liikennevalistus kou-
luissa on hyvin vähäistä. Valtakunnallisen materiaalin puuttuminen ja tehtävään 
halukkaiden poliisimiesten puute ovat vaikuttaneet valistustyön vähäisyyteen. 
Myös koulutuksen puute ja palkkaukseen liittyvät ongelmat ovat tulleet esiin 
tässä yhteydessä. Poliisin yhteydet lapsiin ja nuoriin ovat kuitenkin tärkeitä, 
koska yksilön asenteet ja käsitykset muotoutuvat pitkälle jo ennen aikuistumista.  
 
Vastausten mukaan ennalta estävän toiminnan merkitystä ei ole mielletty riittä-
vässä laajuudessa, eikä toimintaa pidetä jokaiselle poliisimiehelle kuuluvana. 
Ennalta estävä toiminta on ajateltu kuuluvan vain siihen tehtävään erikseen ni-
                                                 
123 Sisäisen turvallisuuden ohjelma, s. 25. 
124 Ibid., s. 23. 
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metyille poliisimiehille. Tulevaisuudessa nykyistä suuremmat poliisiyksiköt anta-
nevat mahdollisuuden myös erikoistumiseen ja parempaan koordinointiin poliisi-
toiminnan eri osa-alueiden kesken.  
 
Ennalta estävän toiminnan kenttä on hajanainen ja osin koordinoimaton. Esi-
merkiksi poliisilaitoksen alueelle kuuluu yleensä useita kuntia, joilla kullakin on 
omat toimintatapansa ja organisaationsa. Tämä vaikeuttaa poliisin kannalta 
esimerkiksi turvallisuussuunnitelmien toteuttamista. Myös sosiaalipäivystysten 
osalta suuri kuntamäärä saattaa aiheuttaa kirjavuutta toimenpiteissä. Koko tur-
vallisuussektorin ja sen eri toimijoiden yhteensovittaminen on vaikea tehtävä. 
Ylipäätään kunnallisia turvallisuussuunnitelmia ei ole vielä saatu viranomaisten 
päivittäistoimintaa palvelevaksi tekemiseksi ja ne ovat jääneet paljolti poliisin 
vastuulle. Pienissä kunnissa saatetaan myös pitää jokapäiväistä viranomaisyh-
teistyötä riittävänä turvallisuussuunnitelmien sijaan. 
 
Ongelmana on myös se, etteivät strategioissa ja tulostavoitteissa esitetyt tavoit-
teet ja poliisin todelliset mahdollisuudet toteuttaa ennalta estävää toimintaa ny-
kyisellään kohtaa. Yleinen ennalta estävää toimintaa koskeva haaste on toimin-
nan tuloksellisuutta ja vaikuttavuutta arvioivien mittarien ja tunnuslukujen puute. 
Toiminnan ennalta estävää vaikutusta on arvioitu muiden tunnuslukujen ja mit-
tareiden avulla (esim. turvallisuustilanteen kehitys, rikollisuuden tason kehitys). 
Esimerkiksi lähipoliisitoiminnan arviointi on ollut hankalaa sekä poliisin toimin-
nan onnistumisen että yhteistyön tuloksellisuuden arvioinnin kannalta.125 
 
Selvitystoimikunnan mukaan huomiota tulisikin kiinnittää erityisesti tulosten ar-
viointimenetelmiin. Ennalta estävän toiminnan tuloksia on vaikea mitata, minkä 
lisäksi toiminnan vaikutukset saattavat näkyä vasta hyvinkin pitkällä aikavälillä. 
Tämä saattaa turhauttaa kenttähenkilöstöä ja muokata heidän asenteitaan en-
nalta estävää toimintaa vastaan. Toisaalta myöskään poliisin resurssienjako-
mallit eivät tue ennalta estävän toiminnan tehostamista. Poliisihallinnossa ei ole 
myöskään onnistuttu kovin hyvin ennalta estävän toiminnan markkinoinnissa. 
Lainsäädäntö ja poliisin työkulttuuri lähtevät korjaavasta työstä. Myös poliisille 
kuuluvat tutkintatehtävät niihin liittyvine prosesseineen vaativat poliisihenkilös-
tön painottamista tutkintaan. Lisäksi resurssien vähäisyys ja mittarien puute 
ovat johtaneen osaltaan siihen, että ennalta estävä toiminta on saanut vähäisen 
painoarvon.  
 
Selvitystoimikunta kiinnittää huomiota myös poliisin tulosohjaukseen ja sen 
avainprosesseihin. Tällä hetkellä avainprosesseja ovat valvonta, hälytyspalve-
lut, rikostorjunta, lupapalvelut, laillisuusvalvonta ja tukipalvelut. Tulosohjauksel-
lisesti ennalta estävä toiminta sisältyy kaikkiin näihin prosesseihin. Tulosohja-
uksessa ei ole eroteltu rikosten ennalta estämistä ja poliisin tutkintatoimintaa 
(esitutkinta, poliisitutkinta) omiksi avainprosesseikseen, vaikka poliisilain 1 §:ssä 
nämä on erikseen mainittu poliisin tehtävinä. Selvitystoimikunnan näkemyksen 
mukaan ennalta estävää toimintaa voisi olla mahdollista tehostaa erottamalla 
rikosten vähentäminen ja poliisin tutkintatoiminta omiksi tulosalueiksi. Esimer-
kiksi Ruotsissa rikosten ennalta estäminen ja rikosten tutkinta sekä syytteeseen 
saattaminen on tulosohjauksessa erotettu toisistaan. 
 
                                                 
125 Poliisin tunnusluvut ja mittarit. Sisäasiainministeriö. Poliisiosaston julkaisu 4/2001, s. 14. 



 
Järjestyspoliisitoiminnan tilan selvityshanke - Loppuraportti 

 
 

83 (118) 

Toimiva yhteistyö poliisin ja sosiaaliviranomaisten välillä on erittäin tärkeää. Po-
liisin hallinnon uudistuksen jälkeen tulee pyrkiä siihen, että jokaisessa poliisilai-
toksessa työskentelee sosiaalityöntekijä. Virka-ajan ulkopuolella kunnallisten tai 
maakunnallisten sosiaalipäivystysten merkitys korostuu. Myös rikosten ennalta 
ehkäisyssä on korostettava varhaista puuttumista. Sosiaalitoimen ja poliisin yh-
teistyö muodostaa merkittävän mahdollisuuden varhaiselle puuttumiselle. Käy-
tännössä varhaista puuttumista voidaan toteuttaa sopimalla yhteistyöstä eri vi-
ranomaisten ja järjestöjen kanssa esimerkiksi lastensuojeluasioissa. Lastensuo-
jeluilmoitukset ovat yksi konkreettinen varhaisen puuttumisen keino.126 
 
Nuorille rikoksentekijöille on luotava oma valtakunnallinen toimintamalli lasten 
tekemien rikosten joudutettuun käsittelyyn ja ennalta ehkäisyyn. Hyvänä käytän-
tönä voidaan pitää esimerkiksi Espoon kihlakunnan poliisilaitoksen menettelyä 
alle 18-vuotiaiden tekemiksi epäiltyjen rikosten käsittelemiseksi. Menettely on 
kehitetty yhteistyössä Espoon poliisilaitoksen, Espoon kihlakunnan syyttäjä-
osaston ja Espoon kaupungin sosiaalitoimen kesken. Päätavoitteena on turvata 
alle 18-vuotiaan rikoksesta epäillyn etu estämällä lasta ajautumasta rikoskier-
teeseen reagoimalla hänen tekemäänsä rikokseen nopeasti, ennen kuin hän 
ehtii syyllistyä uuteen rikokseen. Rikos seuraamuksineen selvitetään menette-
lyssä mahdollisimman nopeasti. Lapsi pyritään ohjaamaan "kaidalle tielle" sel-
vittämällä myös syitä, jotka johtivat rikoksen tekemiseen. Häntä puhutellaan ja 
hänelle selvitetään mm. rikosten mahdollisia seuraamuksia yleisellä tasolla. 
 
Espoon menettelyn peruselementit ovat viranomaispalaveri ja puhuttelu. Aluksi 
viranomaiset suunnittelevat yhdessä menettelytavan kussakin tapauksessa. 
Jokainen viranomainen selvittää osaltaan nuoren olosuhteet ennen kuin jatko-
menettelystä sovitaan. Tarvittaessa nuori kutsutaan puhutteluun. Epäillystä ri-
koksesta ilmoitetaan aina epäillyn nuoren vanhemmille tai huoltajille, jotka 
yleensä osallistuvat asian käsittelemiseen. Rikos voidaan teon laadusta riippu-
en selvittää normaalisti esitutkinnassa, minkä jälkeen nuorta voidaan puhutella 
ja tehdä päätös. Nuori voidaan pelkästään puhutella tai juttu voidaan saattaa 
käräjäoikeuden käsiteltäväksi.127 Puhuttelussa asiaa käsitellään keskustellen, 
mutta tapahtumat pyritään selvittämään kuulustelun tavoin. Myös jutun ratkaisu, 
esimerkiksi syyttämättä jättäminen tai rangaistusvaatimuksen antaminen käy-
dään läpi puhuttelun yhteydessä. Tarvittaessa puhuttelun päätteeksi sosiaali-
työntekijä käy epäillyn ja hänen perheensä kanssa läpi heidän tilannettaan. 
 
Selvitystoimikunta pitää tärkeänä, että poliisitoimen kehittämisessä pyritään po-
liisin ja sidosryhmien hyvään vuorovaikutukseen paikallistasolla. Hyvänä käy-
täntönä voidaan pitää esimerkiksi sitä, että poliisipäällikkö informoi säännölli-
sesti kunnan - tai kaupunginvaltuustoja siitä, miten poliisi on onnistunut rikosten 
vähentämisessä kyseisen kunnan alueella sekä kertoo poliisin näkemyksiä 
ajankohtaisista turvallisuusasioista. Poliisilaitoksen tulisi myös säännöllisesti 
tiedottaa asukkaille poliisin toiminnasta ja sen tuloksellisuudesta. 
  
Selvitystoimikunnan mukaan on harkittava, tulisiko kunnille antaa nykyistä konk-
reettisimpia keinoja vaikuttaa alueensa turvallisuuteen. Yhtenä keinona voisi 

                                                 
126 Lähipoliisitoiminnan strategia. Lähipoliisitoiminnan ja turvallisuusyhteistyön kehittämisen strategiset 
linjaukset ja tavoitteet. Poliisin ylijohdon julkaisusarja 1/2007, s. 16. 
127 Kaavio liitteenä. 
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olla mahdollista laajentaa vartioimisliikkeiden palveluksessa olevien järjestyk-
senvalvojien toimialuetta niin, että kunnan toimeksiannosta vartioimisliikkeiden 
palveluksessa olevat järjestyksenvalvojat voisivat toimia järjestyshäiriöitä ja ri-
koksia estävissä tehtävissä kunnan erikseen määrittelemillä rajatuilla julkisilla 
paikoilla. Kyseessä olisi järjestyksenvalvojien toimialueen laajentamisesta toi-
mivaltuuksien säilyessä ennallaan. 
 
Selvitystoimikunta korostaa, että tulosten saamiseksi rikosten vähentämiseen 
pitää investoida. Sellaisten uusien teknologioiden, jotka tarjoavat tehokkaampia 
keinoja ennalta ehkäistä ja tunnistaa rikoksia, tulee käyttää laajemmin hyväksi. 
Sinänsä toimikunta suhtautuu kriittisesti mahdollisuuksiin nykyisillä poliisimies-
määrillä tehostaa poliisin ennalta estävää toimintaa. Hälytystehtävien määrän 
tasaisesti kasvaessa kyse on pikemminkin siitä, miten ennalta estävän toiminta 
voidaan ylläpitää nykyisellä tasollaan. 
 
 
8 VIRANOMAISYHTEISTYÖ 
 
8.1 Yleistä 
 
Poliisi tekee jatkuvasti yhteistyötä muiden järjestys- ja turvallisuustehtäviä suo-
rittavien viranomaisten kanssa. Poliisin keskeisiä yhteistyötahoja ovat hätäkes-
kuslaitos ja sen alaiset hätäkeskukset, kunnat, rajavartiolaitos, tulli ja puolustus-
voimat. Järjestyspoliisitoiminnassa viranomaisyhteistyön merkitys on olennai-
nen, koska vain yhteistyön avulla poliisi voi keskittyä omiin, sille määriteltyihin 
tehtäviin toimivaltansa puitteissa, eikä poliisi joudu yleisviranomaisen rooliin. 
Lisäksi viranomaisyhteistyöllä voidaan vaikuttaa kattavammin mm. poliisin kent-
tätyössä havaittuihin ongelmiin. Viranomaisten välisistä yhteistyön muodoista 
tulee sopia etukäteen. Sujuvat toimintakäytännöt viranomaisyhteistyössä vä-
hentävät päällekkäistä työtä. Luottamus yhteistyökumppaneihin on hyvän yh-
teistyön ehdoton edellytys.  
 
Paikallisen tason turvallisuussuunnittelussa on pidetty tärkeänä kehittää yhteis-
työtä myös viranomaisten ja yksityisen sektorin välillä.128 Toimiva yhteistyö 
edellyttää, että kumppanuudesta tulee lisäarvoa eri osapuolille. Yhteistyöllä voi-
daan tehostaa poliisin toimintaa suuntaamalla toimintaa yhdessä määriteltyihin 
kohteisiin. Tämä parantaa poliisin resurssien käyttöä.  
 
Tässä luvussa käsitellään aluksi viranomaisyhteistyötä ja sen jälkeen yhteistyö-
tä yksityisen sektorin kanssa, vaikka esimerkiksi alueellisessa turvallisuussuun-
nittelussa kaikki yhteistyötahot toimivat parhaimmillaan yhdessä.  
 
8.2 Hätäkeskuslaitos 
 
Suomessa on toteutettu valtakunnallinen hätäkeskusuudistus vuosina 2001–
2005. Vuoden 2006 alusta lähtien kaikki hätäkeskukset ovat olleet toiminnassa. 
Ahvenanmaalla toimii edelleen erillinen hälytyskeskus. Hätäkeskustoiminta siir-

                                                 
128 Ks. esim. Parhaita käytäntöjä paikallistason julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyössä - PATSU-
loppuraportti, Sisäasiainministeriön julkaisuja 40/2006. 
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tyi kokonaan valtion vastuulle vuoden 2005 lopussa, joten toiminta on vielä joil-
takin osin käynnistysvaiheessa.   
 
Sisäasiainministeriön alaiseen hätäkeskuslaitokseen kuuluvat Porissa sijaitseva 
hätäkeskusyksikkö ja sen alaiset 15 hätäkeskusta. Sisäasiainministeriö johtaa 
laitosta yhteistyössä sosiaali- ja terveysministeriön kanssa. Hätäkeskusten teh-
tävänä on vastaanottaa hätäilmoituksia, välittömiä poliisin toimenpiteitä edellyt-
täviä ilmoituksia ja muita turvallisuuteen liittyviä välittömiä toimenpiteitä edellyt-
täviä ilmoituksia. Hätäkeskukset välittävät ilmoituksia pelastus-, poliisi- sekä 
sosiaali- ja terveystoimen yksiköille. Lisäksi hätäkeskukset toimivat pelastus-, 
poliisi- sekä sosiaali- ja terveystoimen viestikeskuksena ja tukevat näiden viran-
omaisten toimintaa. Hätäkeskusten toimintaa sääntelee hätäkeskuslaki 
(157/2000). 
 
Hätäkeskusten rooli korostuu poliisin osalta erityisesti kenttä- ja hälytystoimin-
nassa, mutta hätäkeskusten vastaanottamat yleisöilmoitukset ja niiden perus-
teella tehtävät toimenpiteet vaikuttavat myös poliisin rikostutkintaan ja lupapää-
töksiin. Vuonna 2006 hätäkeskukset kirjasivat 3,7 miljoonaa tehtävää. Hätäkes-
kusten kentälle ohjaamista tehtävistä 47 % ohjautui poliisin hoidettavaksi.129 

Poliisin ja hätäkeskuksen yhteistoiminta on tärkeää myös siksi, että hätäkes-
kukset tuottavat osan poliisin kenttätoiminnan tulosmittareista. Esimerkiksi polii-
sin toimintavalmiusaika130 ja partiokohtainen sidonnaisuusaika saadaan hätä-
keskustietojärjestelmästä. 
 
Siirtyminen poliisin hälytyskeskuksista hätäkeskuksiin on sujunut muutosta koh-
taan esitetystä kritiikistä huolimatta kohtuullisen hyvin. Esiin nousseita ongelmia 
on pyritty ratkaisemaan mm. eri tasoilla toimivissa yhteistyöryhmissä. Toimikun-
ta on keskittynyt hätäkeskusten ja poliisin yhteistyön keskeisimpiin ongelmakoh-
tiin. Näistä alkuvaiheen haasteista huolimatta hätäkeskusuudistus on tuonut 
monia myönteisiä seikkoja sekä viranomaistoiminnan että kansalaisten turvalli-
suuden kannalta.  
 
Poliisi ohjaa hätäkeskuksia omaan toimialaansa kuuluvissa asioissa. Poliisin 
lääninjohdot ovat laatineet operatiivisia toimintaohjeita hätäkeskusalueille. Sa-
malla annetut ohjeet ohjaavat poliisilaitosten toimintaa. Jokaisella hätäkeskus-
alueella toimii viranomaisten yhteistyöryhmä, jonka tehtävänä on viranomaisten 
yhteistoiminnan tehostaminen. Hätäkeskuksissa on poliisitaustaisia päivystäjiä 
ja toimiala-asiantuntijoita. Hätäkeskuksiin on rekrytoitu Poliisikoulusta valmistu-
neita poliisin perustutkinnon suorittaneita henkilöitä, jotka ovat jääneet vaille 
poliisivirkaa. Helsingin kihlakunnan poliisilaitos lainasi vuonna 2006 Helsingin 
hätäkeskuksen käyttöön poliisimiehiä resurssivajeen paikkaamiseksi. 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 
                                                 
129 Hätäkeskuslaitoksen vuosikertomus 2006. 
130 Odotusaika, partion viiveaika ja minimiajoaika yhdessä muodostavat toimintavalmiusajan. 
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syöttää työturvallisuustietoja, kuten tieto kohdehenkilön tai osoitteen vaaralli-
suudesta (ns. varotieto). Tietojärjestelmästä voidaan antaa tietoja mm. tehtävää 
suorittavalle poliisin yksikölle. Hätäkeskustietojärjestelmä ei ole vielä täysin täyt-
tänyt poliisin odotuksia ja järjestelmää kehitetään jatkuvasti. 
 
Henkilöresurssien vajaus on vaikeuttanut hätäkeskusten toimintaa. Resurssiva-
je on näkynyt selvästi mm. Helsingin hätäkeskuksessa. Hätäkeskuslaitoksen 
vuonna 2006 teettämien tutkimusten mukaan yhteistyöviranomaiset ovat anta-
neet hätäkeskuspalveluista keskiarvona arvosanan 3,17 (asteikolla 1–5) ja po-
liisi arvosanan 3,19. Eri hätäkeskusten välillä on havaittavia eroja toiminnassa, 
tämä johtunee käytettävissä olevista resursseista ja henkilöstön osaamisen ta-
sosta. 
 
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. Hätä-
keskuslaitokselle on nimitetty uusi johtaja, johtamisjärjestelmää on tarkistettu 
sekä laitoksen oikeudellista ja taloudellista osaamista on vahvistettu. 
 
Osa hätäkeskusalueista on niin suuria, että päivystäjien paikallistuntemus saat-
taa joutua koetukselle. Tämä saattaa johtaa virhearviointeihin, aiheuttaa poliisin 
resurssien turhaa käyttöä ja pidentää hälytysviiveitä.131 Ongelma pienenee, kun 
hätäkeskuspäivystäjät oppivat tuntemaan hätäkeskusalueen paremmin. Hätä-
keskuslaitoksessa meneillään oleva verkottumishanke tuo asiaan lisää haastei-
ta. Verkottumishankkeen tarkoituksena on ohjata ruuhkatilanteissa puheluita 
muihin kuin oman alueen hätäkeskukseen. 
 

8.2.1 Hälyttämiskynnys 
 
Hätäkeskuslaitoksesta annetun valtioneuvoston asetuksen (990/2000) 4 §:n 2 
momentin 2 kohdan mukaan hätäkeskuksen tehtävänä on välittää tehtävä asi-
anomaiselle yksikölle tai jos tilanne ei selvästi edellytä tehtävän välittämistä, 
tehdä tätä koskeva päätös. Kynnys poliisin hälyttämiseen on usein matala.  
 

                                                 
131 Hätäkeskuslaitoksen laatupäällikkö teki tutkimuksen hätäkeskusten tehtävänkäsittelyajoista (Ekstrand 
Ari, Tehtävänkäsittelyaika, Hätäkeskuslaitoksen hätäpuheluiden käsittelyaikojen tilastollinen tarkastelu, 
hätäkeskusyksikkö, 7.8.2007). Lähdeaineisto sisälsi kaikki lokakuussa 2006 ELS-tietojärjestelmää käyt-
tävien hätäkeskusten kentällä oleville yksiköille välittämät tehtävät (70834 kpl). Tutkimuksen tuloksista 
ei löydy yhtä yksittäistä muuttujaa, joka selittäisi kattavasti hätäpuhelun käsittelyajan pituuden. Tehtävän 
käsittelyajalla oli positiivinen korrelaatio tehtävämääriin, eli mitä enemmän tehtäviä, sitä kauemman 
tehtävän välittämiseen kului aikaa. Laatupäällikön mukaan tämä saattaa johtua yhteistyöviranomaisten 
käytettävissä olevista resursseista. 
     Päivystäjien ammattitaustalla ei tutkimuksen mukaan ollut juuri merkitystä tehtävänkäsittelyaikoihin 
muutoin kuin, että hätäkeskusten poliisimiehet käsittelivät hieman muita päivystäjiä kauemmin poliisin 
toimialaan kuuluvia tehtäviä ennen yksiköiden hälyttämistä. Sairaankuljetukseen liittyviä tehtäviä polii-
simiehet käsittelivät hieman lyhyemmän aikaa kuin muut. Laatupäällikön mukaan tämä saattaa johtua 
siitä, että paremmin toimialaa tunteva päivystäjä pyrkii selvittämään monipuolisemmin kyseisen hätäil-
moituksen sisältöä ja siten käyttää myös enemmän aikaa. 
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Tehtävien käsittelystä poliisin hälytys- ja kenttätoiminnassa annetun käsikirjan 
(SM-2006-3177/Tu-37 Liite 1) mukaan ”päivystäjällä on oikeus olla lähettämättä 
partiota, jos tehtävä on muutoin hoidettavissa. Päivystäjän on tapauskohtaisesti 
harkittava partion lähettämisen tarpeellisuus.” Päivystäjiin kohdistuneet oikeus-
prosessit ja kantelut ovat johtaneet siihen, että kynnys tehtävän välittämiseen 
on entisestään madaltunut. Poliisi saa silti asiakaspalautetta siitä, ettei hätäkes-
kus ole lähettänyt tapahtumapaikalle poliisipartiota, tai että se on tehty vasta 
useamman hätäpuhelun jälkeen. Selityksenä muuttuneelle toimintakulttuurille 
saattaa olla hätäkeskuspäivystäjien vaihteleva koulutus- ja kokemustausta, joka 
kuitenkin tasoittunee ajan myötä. 
 

8.2.2 Hälytysviiveet 
 
Poliisin hälyttämisviivettä voidaan lyhentää tehostamalla hätäkeskuspäivystäjän 
suorittamaa puhelunaikaista hälyttämistä. Tilastollisesti hälytysajat vastaisivat 
paremmin todellisuutta, jos poliisi hälytettäisiin samalla tavalla kuin sairaankulje-
tus ja pelastusviranomaiset. Niille hälytys menee tekstiviestinä, minkä jälkeen 
tehtävä kerrotaan vielä VIRVEssä.132 Tekstiviestihälytyksestä kirjautuu hälytys-
aika automaattisesti tietojärjestelmään. Poliisin hälyttämisessä käytetään teksti-
viestiä vain poikkeuksellisesti. Normaalisti tehtävä annetaan suullisesti, minkä 
jälkeen päivystäjä kirjaa hälytystoimenpiteen tietojärjestelmään. Vasta tästä 
merkinnästä syntyy aikaleima.  
 
Pelkkä kohdennettu tekstiviestihälytys ei ole poliisin työturvallisuuden kannalta 
perusteltua. Työturvallisuus voitaisiin varmistaa esimerkiksi siten, että tehtävä 
annetaan tekstiviestihälytyksen lisäksi myös suullisesti, jolloin useampi poliisi-
partio ja kenttäjohtaja kuulevat tehtävänannon. Poliisin kenttäjärjestelmän käyt-
töönotto tuo asiaan parannusta. 
 

8.2.3 Poliisitehtävien ja niiden tilatietojen kirjaamiset 
 
Poliisi käyttää hätäkeskustietojärjestelmään tehtyjä tehtäväkirjauksia moneen 
eri tarkoitukseen. Kirjauksilla on usein merkittävää apua esitutkinnassa ja niitä 
käytetään myös lupahallinnon tarkoituksiin. Aiemmin poliisin käytössä olleesta 
Päike-järjestelmästä saatiin myös tilastotietoja poliisitoiminnan seurantaa var-
ten. Hätäkeskustietojärjestelmään siirtyminen tilanne heikkeni oleellisesti, sillä 
siitä ei ole helposti saatavissa esimerkiksi suoritteista riittävän tarkkoja tietoja. 
 
Hätäkeskuksen käsittelemien tehtävien kirjaukset ovat osin hyvin puutteellisia. 
Tämän korjaamiseen tulee sekä hätäkeskuspäivystäjien että kentällä toimivien 

                                                 
132 Sopimus- ja vapaaehtoisen palokunnan hälyttäminen tapahtuu pääosin GSM-tekstiviestein. Niille teh-
tävää ei anneta erikseen suullisesti. Aluepelastuslaitokset eivät ole hankkineet kustannussyistä VIRVE-
päätelaitteita sopimus- ja vapaaehtoisille palokunnille. Hätäkeskuslaitokselle aiheutuu vuosittain noin 
600 000 €:n kustannus SMS-viestien lähettämisestä. VIRVE-päätelaitteisiin lähetettyinä viestit ovat mak-
suttomia. Jatkossa tulee arvioida SMS-viestityksen lisäämistä erilaisissa tilanteissa, kuten tieto-
jen/havaintojen saamiseksi kadonneesta henkilöstä muilta kentällä liikkuvilta viranomaisilta jne.   
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poliisien kiinnittää jatkossa entistä enemmän huomiota.133 Ratkaisuna on paitsi 
hätäkeskustietojärjestelmän etäkäytön hyödyntäminen myös poliisin kenttäjär-
jestelmän kehittäminen siten, että partiot pystyisivät lisäämään ja korjaamaan 
tehtävään liittyviä kirjauksia partioautosta käsin. 
 
Hätäkeskusten kirjaamat tehtävä- ja tilatiedot vaikuttavat suoraan myös poliisin 
toimintaa seuraaviin tulosmittareihin. Esimerkiksi hätäkeskuspäivystäjän toimin-
nalla on oleellinen vaikutus poliisin toimintavalmiusajan muodostumiseen. Polii-
sin yksittäisen tehtävän toimintavalmiusajan laskeminen alkaa siitä, kun hätä-
keskuspäivystäjän vastaanottaessa hätäpuhelun, avautuu hätäkeskustietojär-
jestelmään uusi tehtäväilmoitus. Toimintavalmiusajan laskeminen päättyy, kun 
partio on saapunut kohteeseen ja hätäkeskuspäivystäjä merkitsee sen tietojär-
jestelmään. Hätäkeskuspäivystäjän toiminta vaikuttaa hälyttämisprosessin 
kummassakin päässä poliisin toimintavalmiusaikaan. Jos päivystäjä ei jostain 
syystä anna odotuksella olevaa tehtävää vapaalle tai vähemmän kiireellisellä 
tehtävällä olevalle poliisipartiolle, vaikuttaa se suoraan poliisin toimintavalmius-
aikaan. Poliisin kenttäjärjestelmässä näkyvän tehtävälistan avulla poliisipartiot, 
ja erityisesti kenttäjohtaja, voivat seurata odottavien tehtävien listaa. Tehtävälis-
tan aktiivisen seurannan avulla poliisi voi itse vaikuttaa toimintavalmiusaikojen 
muodostumiseen. 
 
Poliisin hälytysvalmiuteen vaikuttaa hätäkeskuksen käytössä olevien par-
tioresurssien lisäksi se, miten ajantasaisesti partiot ilmoittavat tehtäviin liittyvät 
tila- ja toimenpidetiedot sekä muut tilatiedot. Toiminta-ajat vääristyvät puuttuvi-
en tai virheellisten partion tilailmoitusten takia. Tehtävien käsittelystä poliisin 
hälytys- ja kenttätoiminnassa annetun ohjeen mukaan partioiden on ilmoitettava 
ja päivystäjän kirjattava kaikki tehtäviin liittyvät tila- ja muut tiedot tarkasti ja 
mahdollisimman oikea-aikaisesti. Tämä koskee myös oma-aloitteisia tehtäviä. 
Selvitystoimikunta on todennut, että poliisipartiot ilmoittavat tila- ja toimenpide-
tiedot pääsääntöisesti oikein. Ongelma koskee siten lähinnä hätäkeskusten toi-
mintaa. Tällä hetkellä hätäkeskustietojärjestelmä ei automaattisesti hälytä, jos 
partio ei ole tehtävän aikana antanut tilatietoa päivystäjälle. Toimikunnan tiedon 
mukaan ongelma on kuitenkin tiedostettu ja siihen on tulossa korjaus uuden 
hätäkeskustietojärjestelmän käyttöönoton myötä. 
 
Hätäkeskukset on otettu käyttöön asteittain vuosien 2001–2005 aikana. Tästä 
seuraa, että vanhemmilla hätäkeskuksilla on enemmän kokemusta yhteistoi-
minnasta poliisin kanssa. Eri hätäkeskuksilla on ollut myös erilaisia käytäntöjä 
esimerkiksi siinä, miten eri tehtäviä on kirjattu hätäkeskustietojärjestelmään. 
Vuonna 2008 pitäisi koko maassa olla yksi yhtenäinen hätäkeskustietojärjes-
telmä, josta saadut tilastotiedot poliisin tehtävistä ja toiminta-ajoista ovat yhte-
näisiä. 
 
Poliisitoiminnallisesti ongelmallisena koetaan muun muassa hätäkeskusten kir-
jaamiserot kiireellisyysluokituksessa, mikä on pahimmillaan aiheuttanut A-
luokan tehtävissä tuntien viiveaikoja. Tehtävien kiireellisyys on arvioitava erik-
seen viranomaiskohtaisesti. Esimerkiksi tehtävä, johon osallistuu sekä poliisi 

                                                 
133 Eduskunnan apulaisoikeusasiamies on ratkaisussaan 462/4/06 todennut, että hätäkeskus oli menetellyt 
virheellisesti siinä, kun kolariasiaa koskevaa tehtäväilmoituslomaketta ei ollut täytetty hälytys- ja kenttä-
toiminnasta annettujen ohjeiden edellyttämällä tavalla riittävän tarkasti ja yksityiskohtaisesti. 
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että sairaankuljetus, voi sairaankuljetukselle olla A-kiireellinen, mutta poliisille B-
kiireellinen. Tämä on otettava huomioon seurantatietoja tulkittaessa. Kiireelli-
syysluokituksen kirjaaminen on hätäkeskuspäivystäjän vastuulla, mutta tarvitta-
essa kenttäjohtaja voisi varmistaa luokituksen oikeellisuuden. 
 
Selvitystoimikunta uskoo toiminnallisiin ongelmiin ja kehittämistarpeisiin löyty-
vän ratkaisuja ainakin koulutuksen avulla. Suurin osa ongelmia aiheuttavista 
seikoista on huomioitu tehtävien kirjaamiskäsikirjassa. Käsikirjan keskeisenä 
tarkoituksena onkin yhtenäistää poliisin tehtäväilmoitusten kirjaamiskäytäntöä ja 
tehtäväksi välittämistä. Käsikirjan mukaan tietojen oikea ja täsmällinen kirjaami-
nen varmistaa osaltaan sekä ilmoituksen tekijän, päivystäjän että poliisin oike-
usturvan. Tietojen tarkan kirjaamisen merkitys korostuu erityisesti, kun tapah-
tumaa joudutaan selvittämään myöhemmin, eikä siitä ole tehtäväilmoituksen 
lisäksi olemassa muita dokumentteja. Päivystäjän kirjaaman tehtäväilmoituksen 
lisäksi kaikki hätänumeroon soitetut puhelut nauhoitetaan.134 
 
Selvitystoimikunta korostaa hätäkeskusten tietojärjestelmiin tekemien kirjausten 
merkitystä. Ne ovat tärkeitä poliisin hälytysvalmiuden ylläpitämisen ja partioiden 
oman työturvallisuuden näkökulmasta, mutta myös oikeusvalvonnan kannalta. 
 

8.2.4 Poliisin kenttäjärjestelmän käyttö  
 
Poliisin kentällä olevien yksiköiden tilatiedot ja suoritteet kirjataan puheviestin-
nän jälkeen tietokantaan. Jos poliisi käyttäisi ns. statusviestejä tilatietojen ilmoit-
tamiseen, ajat vastaisivat paremmin todellisuutta ja poliisin tilastolliset toiminta-
valmiusajat lyhenisivät. Tämä vähentäisi myös päivystäjien työkuormaa. Kyse 
on myös kustannuksista135, koska poliisiajoneuvoihin pitäisi hankkia tekniikkaa 
viestien lähettämisen helpottamiseksi. Jo nykyinen VIRVE-radiokalusto mahdol-
listaa tällaisten viestien lähettämisen, mutta käytännössä vasta poliisin kenttä-
järjestelmä on tarkoitukseen riittävän käyttökelpoinen ratkaisu.  
 
Poliisin kentällä olevien yksiköiden paikkatietojen saanti ja niiden esittäminen 
havainnollisesti kartalla parantaa merkittävästi hälytys- ja poliisitoimintaa myös 
hätäkeskuksissa. Paikkatietonäkymä olisi integroitava osaksi hätäkeskustieto-
järjestelmän karttasovellusta, ja sen pitäisi oltava jokaisen päivystäjän käytettä-
vissä. Toistaiseksi hätäkeskustietojärjestelmä ja poliisin kenttäjärjestelmä ovat 
kaksi erillistä järjestelmää. Niiden yhteistoiminta edistäisi merkittävästi poliisin ja 
hätäkeskusten yhteistoimintaa. 

                                                 
134 Nauhoite on osa hätäkeskuslain (157/2000) 7 §:ssä säädetyn hätäkeskustietojärjestelmän tietosisältöä. 
Tietojärjestelmässä saa säilyttää vain tarpeellisia tietoja ja tiedot tulee pääsääntöisesti poistaa viimeistään 
viiden vuoden kuluttua ilmoituksen vastaanottamisesta. Hätäkeskuslaitos tietojärjestelmän päävastuulli-
sena rekisterinpitäjän on ohjeistanut nauhoitteiden säilytysajaksi vuoden. Päätös vuoden säilytysajasta on 
tehty osin kustannussyistä. Rikostutkinnan tarpeisiin vuoden säilytysaika on osoittautunut käytännössä 
toisinaan liian lyhyeksi ajaksi. Poliisin rikostutkinnallisiin tarpeisiin nauhoitteet on helpoimmin saatavis-
sa, kun niitä pyydetään viimeistään kuukauden kuluessa ilmoituksen vastaanottamisesta. Vanhemmat 
tiedot joudutaan palauttamaan nauhoilta, mikä vie runsaasti työaikaa. Nauhoitteiden etäkäyttö (kuuntelu) 
ei ole tällä hetkellä mahdollista. 
135 Erilaisten teknisten ratkaisujen käyttöönotto on ongelmallista, koska sekä poliisin että hätäkeskuslai-
toksen resurssit ovat rajalliset. Eräänä vaihtoehtona on se, että molemmat tahot osallistuisivat yhdessä 
tarvittavien laitteiden ja sovellusten hankintoihin.  
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8.2.5 Rekisterikyselyt 
 
Poliisipartiot tekevät erilaisia rekisterikyselyjä hätäkeskuksille poliisin ja muiden 
viranomaisten rekistereistä. Rekisteritietojen välittämiseen menee hätäkeskuk-
sessa huomattavan paljon aikaa. Partiot pystyvät jo nykyään hoitamaan osan 
kyselyistä poliisin kenttäjärjestelmän tai jopa pelkän VIRVE -radion kautta. Tois-
taiseksi ongelmana on kuitenkin näin saatavien tietojen rajallisuus. Lisäksi par-
tion kenttäjärjestelmästä tekemiä kyselyjä ei vielä pysty liittämään meneillään 
olevaan tehtävään.  
 
Poliisin kenttäjärjestelmän rekisterikyselyominaisuuksien kehittäminen vähen-
täisi oleellisesti hätäkeskusten työtaakkaa ja tehostaisi poliisitoimintaa. Radiolla 
tehtävistä kyselyistä ei silti päästä täysin eroon. Poliisin tarvitsemat tukipalvelut 
on turvattava jatkossakin, vaikka kenttäjärjestelmä kehittyisi myös kyselyomi-
naisuuksiltaan toimivaksi järjestelmäksi. 
 

8.2.6 Päivystystyön organisoinnin vaikutus 
 
Olennaista hätäpuheluvaihteeseen tulevien puheluiden käsittelyn kannalta on 
se, miten hätäkeskuksessa päivystyshenkilöstön työt on organisoitu. Tehtävien 
tiukalla jaolla saatetaan menettää toiminnan joustavuutta. Keskeistä on puhe-
luihin vastaamisen ja tehtävänseurannan välinen työnjako. Toiminnan kannalta 
parhaaseen tulokseen päästään, kun vastuut ovat selvät, mutta tehtävien hoi-
taminen säilyy joustavana. Tarvittaessa tehtävän seurannassa olevat päivystä-
jät käsittelevät hätävaihteeseen saapuneita puheluita ruuhkatilanteissa ja puhe-
luihin vastaajat antavat tukipalveluita kentällä oleville yksiköille. Vaarana kuiten-
kin on, että odotuksella olevien tehtävien välittämisessä syntyy viiveitä.  
 

8.2.7 Hätäkeskuksen rooli poliisin opastus- ja neuvontatehtävissä 
 
Hätäkeskuksissa on tällä hetkellä vaihteleva määrä poliisin perustutkinnon, ali-
päällystö- tai päällystötutkinnon suorittaneita poliisimiehiä. Tulevaisuudessa 
poliisimiesten määrä vähenee, mikä tarkoittaa samalla poliisitoiminnan osaami-
sen kaventumista. Osaamisen tarpeellisuus korostuu erityisesti vaativissa ja 
erityistilanteissa. Haasteen muodostavat myös hätäkeskuksen vastaanottamat 
kiireettömät, poliisitoimintaa koskevat neuvonpyynnöt. Vaikka poliisi perustaisi-
kin opastus- ja neuvontapalveluita tarjoavia omia puhelinpäivystyksiä, joutuvat 
hätäkeskuspäivystäjät jatkossakin tekemisiin erilaisten poliisiasioiden kanssa. 
Poliisiosaamisen kadottua hätäkeskuksissa ei välttämättä enää osata vastata 
näihin kyselyihin. Kyselyitä ei ole tarkoituksenmukaista ohjata kenttäjohtajalle.  
 
Poliisin opastus- ja neuvontapuhelut vievät hätäkeskuksissa yli 20 henkilötyö-
vuotta. Työaika on pois kiireellisten ja välittömiä toimenpiteitä edellyttävien il-
moitusten käsittelystä. Toimivana ratkaisuna voisi olla erillisen puhelinnumeron 
varaaminen kiireettömiin yhteydenottoihin. Tällaiseen numeroon soitettuihin pu-
heluihin voitaisiin vastata pidemmällä viiveellä kuin hätänumeroon soitettuihin 
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puheluihin.136 Myös muut hätäkeskuslaitoksen yhteistyötahot tarvitsevat kiireet-
tömiä asioita varten erillisen puhelinnumeron. Esimerkiksi kiireettömät sairaan-
kuljetuksen aikatilaustehtävät tulisi ohjata hätäkeskuksissa muuhun kuin hätä-
numeroon. Organisaation rajat ylittävät prosessit ovat aina erityisen haasteelli-
sia ja toimivien ratkaisujen löytyminen edellyttää hyvää yhteistyötä.  
 

8.2.8 Poliisin ja hätäkeskusten yhteistyö 
 
Merkittävää poliisin ja hätäkeskusten yhteistyölle on yksittäisten henkilöiden 
halu, kyky ja taito hyvään yhteistyöhön. Yhteistyön ehdoton edellytys on mo-
lemminpuolinen luottamus ja arvostus. Tätä edistää toisen organisaation toimin-
taan tutustuminen ja yhdessä tekeminen. Kenttäjohtajien vierailuista sekä kent-
täjohtajien ja hätäkeskusten esimiesten yhteisistä koulutustilaisuuksista on saa-
tu myönteisiä kokemuksia. Yhteisiin koulutustilaisuuksiin olisi saatava myös hä-
täkeskuksen päivystäjät mukaan. Poliisitoiminnallisten tehtävien hoitamiseen 
liittyvää päivystäjien koulutusta on lisättävä ja hätäkeskuspäivystäjän tutkinnon 
opetussuunnitelmien painotukset tarkastettava vuosittain vastaamaan poliisi-
toiminnallisia tarpeita. 
 
Toimiva palautejärjestelmä on kehittymisen edellytys. Rakentavaa palautetta on 
kerättävä ja annettava säännöllisesti sekä havaittuihin epäkohtiin haettava yh-
dessä toimivat ratkaisut. 
 
Hätäkeskuksissa on tällä hetkellä eri alojen toimiala-asiantuntijoita. Asiantuntijat 
ovat olleet merkittävässä roolissa hätäkeskusten ja poliisin yhteistyön kannalta 
varsinkin hätäkeskustoiminnan alkuvaiheessa. Hätäkeskusten toimialakohtais-
ten yhteistyöryhmien rooli muuttuu toiminnan vakiintuessa. Yhteisten kokousten 
tarve vähentyy. Läänintason toimialakohtaiset yhteistyöryhmät ovat yhdenmu-
kaistaneet toimintaa eri hätäkeskusalueiden kesken. Valtakunnallinen yhteistyö-
ryhmä ja sen merkitys toiminnan yhdenmukaistajana lisääntyy. 
 

8.2.9 Työturvallisuustiedot 
 
Henkilöitä koskevia työturvallisuustietoja tallennetaan sekä poliisiasiain tietojär-
jestelmään että hätäkeskustietojärjestelmään. Turvallisuustietojen tallentami-
sessa noudatetaan asiasta annettua lakia137 ja ohjeita138. Toimikunta on ha-
vainnut työturvallisuustietoihin liittyvissä käytännöissä alueellisia eroja. Kaikissa 
poliisiyksiköissä turvallisuustietoja ei tallenneta järjestelmällisesti molempiin tie-
tojärjestelmiin. Tietojärjestelmät eivät ole yhteydessä toisiinsa, joten tiedot jou-
dutaan tallentamaan kumpaankin rekisteriin erikseen. 
 
Poliisiasiain tietojärjestelmään tehdyt merkinnät ovat valtakunnallisia ja näkyvät 
myös poliisin kenttäjärjestelmässä. Turvallisuustiedon syöttäminen jälkikäteen 
tietojärjestelmään ei ole yleensä tarkoituksenmukaista, koska se vaatii kirjaa-
misteknisesti rikostapauksen uudelleen tutkintaan ottamista. Tarkoitusta varten 
                                                 
136 Vuoden 2007 tulostavoitteena on, että 90 %:iin kaikista puheluista vastataan alle 10 sekunnissa. 
137 Laki henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa (22.8.2003/761). 
138 Tehtävien käsittely poliisin hälytys- ja kenttätoiminnassa (SM-2006-3177/Tu-37) ym. 
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voitaisiin laatia uusi ilmoitus, mutta tähän menettelyyn ei toistaiseksi ole syytä 
ryhtyä, jos turvallisuustiedot saadaan jatkossa syötettyä muulla tavalla.  
 
Hätäkeskustietojärjestelmän turvallisuustiedot ovat kaikkien hätäkeskustoimin-
taan osallistuvien viranomaisten yhteiskäytössä. Tällä hetkellä tiedot ovat hätä-
keskusaluekohtaisia. Tämä on puute työturvallisuuden kannalta. Eri poliisin yk-
siköt osallistuvat turvallisuustietojen päivittämiseen vaihtelevalla aktiivisuudella. 
 
Turvallisuustietojen välittyminen suorittavalle poliisipartiolle on erityisen tärkeää 
kotihälytysten yhteydessä. Hätäkeskuspäivystäjän pitäisikin huolehtia tietojen 
tarkistamisesta aina, kun siihen on työturvallisuuden kannalta tarvetta. Hallinto-
asiain tietojärjestelmässä on myös tieto kohdehenkilön mahdollisista luvallisista 
ampuma-aseista. Lisäksi tiedon saaminen antaa tehtävää suorittavalle poliisi-
partiolle mahdollisuuden tarvittaessa saattaa arvioitavaksi myös ampuma-
aselupien peruuttaminen ottamalla aseet haltuun. 
 
 
8.3 PTR-yhteistyö  

8.3.1 Yleistä 
 
Poliisin, tullin ja rajavartiolaitoksen (PTR) yhteistyö on viime vuosina laajentunut 
ja syventynyt. Yhteistyön syventämisellä on pyritty parantamaan toiminnan vai-
kuttavuutta vähentämällä päällekkäistä työtä. Operatiivinen PTR-yhteistyö on 
muodostumassa normaaliksi toimintatavaksi, mikä on kansainvälisesti arvioitu-
na ainutlaatuista. PTR-yhteistyötä sääntelee valtioneuvoston asetus poliisi-, 
tulli- ja rajaviranomaisten yhteistoiminnasta (257/2001), mutta PTR-
viranomaiset ja valtiovarainministeriö ovat valmistelemassa ehdotusta ns. PTR-
laiksi. 
 
Valtakunnalliseen PTR-johtoryhmään kuuluvat poliisiylijohtaja, tullihallituksen 
pääjohtaja ja rajavartiolaitoksen päällikkö. Alueellisiin johtoryhmiin kuuluvat lää-
nien poliisijohtajat, tullipiirien päälliköt ja raja-/merivartiostojen komentajat. Pai-
kalliset PTR-yhteistoimintaryhmät vastaavat päivittäisestä yhteistoiminnasta.  
 
Sisäasiainministeriön alainen rajavartiolaitos hoitaa myös poliisitehtäviä. Raja-
vartiolaitoksen merkitys turvallisuuden tuottajana on suuri etenkin harvaan asu-
tuilla alueilla. Rajavartiolakia muutettiin olennaisesti vuonna 2005 ja laitos pys-
tyy nyt tukemaan poliisia aikaisempaa paremmin turvallisuuden sektorilla. Raja-
vartiolaitoksen strategian mukaan se on valmis ottamaan lisää vastuuta syrjä-
seutujen turvallisuustehtävistä yhdessä muiden viranomaisten kanssa. 
 
Yhteistoimintaa voidaan suorittaa mm. yhden tai useamman poliisimiehen, tul-
limiehen ja rajavartiomiehen muodostamina työpareina tai ryhminä. Partio tai 
ryhmä voi suorittaa esim. poliisin toimialaan kuuluvien säännösten valvontaa. 
Esimerkkinä yhteistoiminnasta ovat vuoden 2006 aikana järjestetyt raskaan lii-
kenteen ja vaarallisten aineiden kuljetusten valvontaiskut. Tieliikennevalvonnas-
ta on annettu erillinen PTR-ohje. Yhteistoimintaa harjoitetaan myös rikostiedus-
telu- ja rikosanalyysitoiminnassa. PTR-yhteistoimintaa rajoittaa nykyinen lain-
säädäntö, joka ei anna riittävää mahdollisuutta tehokkaaseen operatiiviseen 
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yhteistyöhön. Keskeisenä puutteena on ainakin se, että yhteisten operaatioiden 
johtosuhteet ovat määrittelemättä. Selvitystoimikunta katsoo, että PTR –
yhteistyötä tulisi laajentaa yhä enemmän myös yleisen järjestyksen ja turvalli-
suuden tehtäväalalle, jolloin yhteistyö kattaisi koko poliisitoiminnan kirjon. 
 

8.3.2 Yhteistyö tullin kanssa 
 
Tullin toimivalta muissa kuin lainsäädännössä nimenomaisesti tullille säädetyis-
sä tehtävissä on tällä hetkellä epäselvä. Tulli voi kuitenkin toimia esimerkiksi 
yhteispartiossa poliisin kanssa siten, että partiossa mukana oleva tullimies käyt-
tää toimivaltuuksiaan vain tullin tehtäviksi säädetyissä asioissa. Valmisteilla ole-
va PTR-laki laajentaisi tullin mahdollisuuksia rikostorjunnassa joissakin tilan-
teissa muihinkin kuin tullirikoksiin. Sen sijaan YJT-tehtävissä tullille tullee vain 
toissijaisia toimivaltuuksia. Näitä valtuuksia käytettäisiin, jos poliisin tai rajavar-
tiolaitoksen apua ei ole saatavilla. Valtuuksien käyttäminen esitetään rajatta-
vaksi vain satamiin, lentoasemille ja muille rajanylityspaikoille. 
 
Tullin lausunnon mukaan tulli on harjoittanut yhteispartiointia poliisin kanssa 
alueellisissa PTR-sopimuksissa määriteltyjen yhteistyösuunnitelmien pohjalta. 
Muita yhteistyömuotoja ovat esimerkiksi ajoneuvojen pysäyttämiset ns. läpiajoti-
lanteissa tai rattijuopumusepäilyjen hoitaminen satamissa. Pohjois-Suomessa 
on lisäksi sovittu yhteistyöstä ns. Lipre -hälytysten vastaanottamisessa sekä 
harkinnanvaraisesta lähimmän partion periaatteesta, jolloin poliisi, rajavartiosto 
ja tulli voivat ryhtyä pääviranomaisen pyytämään toimenpiteeseen, jos katsovat 
sen olevan toimivaltansa piirissä tai muuten mahdollista. Satamien ISPS –
määräysten noudattamisen valvontaan tulli osallistuu alusten jälkitarkastusten 
yhteydessä.139 

 
Lausunnon mukaan tullin rikostorjunta on tehnyt järjestyspoliisin kanssa yhteis-
työtä myös kiinniotto- ja kotietsintätilanteiden varmistamisessa. Alueellisesti yh-
teistyötä on saattanut olla enemmän liikkuvan poliisin kuin paikallisten poliisilai-
tosten kanssa. Tämä johtuu pääosin yhteisesti sovituista valvontaiskuista sekä 
yhteisistä liikennevalvontatehtävistä rajanylityspaikoilla ja satamissa. Viimeksi 
mainituissa tehtävissä Tullin toimivalta tosin on rajatumpi kuin poliisin. 
 
Lausunnossa esitetään, että eräille keskeisille liikennepaikoille olisi syytä laatia 
turvallisuussuunnitelma yhdessä poliisin, rajavartiolaitoksen, liikennepaikan hal-
tijan ja muiden sidosryhmien kanssa. Tällaisia liikennepaikkoja voisivat olla vilk-
kaimmat ulkomaanliikenteen satamat ja lentoasemat sekä ainakin liikenteelli-
sesti vilkkaimmat itärajan ylityspaikat.140  
 
Tullihallituksen tietoon ei ole tullut merkittäviä järjestyspoliisi -yhteistyöhön liitty-
viä ongelmia. Jossain määrin yhteistyötä on paikoin vaikeuttanut se, että tullin 
toimivaltuudet eivät ole yhtäläiset poliisin toimivaltuuksien kanssa. Lisäksi oh-
jeistuksen ja koordinaation tarvetta näyttäisi olevan joidenkin vapautensa me-

                                                 
139 Tullihallituksen lausunto 31.10.2007. 
140 Lentoasemien rikostorjunnan suunnittelua ollaan parhaillaan kehittämässä liikenne- ja viestintäminis-
teriön sekä sisäasiainministeriön asettaman projektin avulla. PTR-yhteistyö liittyy myös projektin tee-
maan.  
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nettäneiden säilytys- ja kuljetustehtävien hoitamiseen liittyvässä yhteistyössä. 
Viimeksi mainitut ovat kuitenkin asioita, joista tulee päästä sopimukseen alueel-
lisella taikka paikallisella tasolla. 
 

8.3.3 Yhteistyö Rajavartiolaitoksen kanssa 
 
Yhteistyö yleisen järjestyksen ja turvallisuuden valvontaan liittyvissä viranomai-
syhteistyötehtävissä jakaantuu pääsääntöisesti seuraavasti:  
 
- keskinäinen koulutusyhteistyö, 
- yhteiset suunnitelmien mukaiset valvontatapahtumat, 
- yhteispartiointi,  
- poliisin pyynnöstä suoritettavat muut kiireelliset poliisitehtävät silloin kun po-

liisin resursseja ei ole käytössä,  
- Rajavartiolaitoksen itsenäisesti suorittamat kiireelliset yleisen järjestyksen ja 

turvallisuuden poliisitehtävät ja  
- rajavartiolain 77§ mukaiset virka-aputehtävät. 
 
Koulutusyhteistyöllä on parannettu toimintamenetelmien ja -tapojen yhdenmu-
kaistamista. Tämä on osaltaan parantanut tilanteidenhallintakykyä moniviran-
omaistilanteissa. Rajavartiolaitoksen lausunnon mukaan koulutuksen tiivistämi-
nen etenkin alueellisella tasolla edesauttaa toiminnan kehittämistä edelleen.141 
 
Ennakkosuunnitelmien mukaisissa valvontatapahtumissa kyetään kohdenta-
maan voimavaroja tehokkaasti yhteistoiminnassa laaditun riskianalyysin perus-
teella. Toimintamalli tehostaa voimavarojen käyttöä ja parantaa vaikuttamisky-
kyä. Lausunnon mukaan valvontatoiminnan järjestäminen tulee saada alueelli-
sella tasalla entistä joustavammaksi. 
Yhteispartiointi sekä maa- että merialueella on ollut tehokas yhteistoiminnan 
muoto, mikä on parantanut valvontatehoa, toimintamenetelmien ja -taktiikan 
sekä välineistön tuntemusta. Yhteispartioinnissa tehtävät keskittyvät molempien 
osapuolten mukaisiin valvontatehtäviin. Yhteispartiointi on lisännyt Rajavartiolai-
toksen näkökulmasta erityisesti kenttätoiminnan osaamista ja siltä osin tarve 
partioinnin kehittämiselle on edelleen olemassa. 
 
Rajavartiolaitoksen suorittamat kiireelliset yleisen järjestyksen ja turvallisuuden 
poliisitehtävät ovat tyypillisesti olleet raja-alueilla tavattuja rattijuoppoja. Lau-
sunnon mukaan tehtävien hoitaminen on ollut Rajavartiolaitoksen kannalta tar-
koituksenmukaista ja ne on hoidettu lainsäädännön edellyttämällä tavalla. Näis-
sä tehtävissä korostuu yhteistoiminta Rajavartiolaitoksen tilannekeskuksen ja 
partion, hätäkeskuksen sekä poliisin kenttäjohtajan kesken. Tämä yhteistoimin-
ta on kehitettävä nykyistä selkeämmäksi. 
 
Virka-aputehtävissä pyyntömenettely ja avun toimeenpano toimivat pääsääntöi-
sesti hyvätasoisesti niin tilanteen mukaisessa kuin ennakkosuunnitelman mu-
kaisessa toiminnassa. Virka-apua antavan osapuolen kannalta eri poliisiyksiköi-
den tietoisuus Rajavartiolaitoksen puolelta käytettävissä olevista voimavaroista 
ja pyyntömenettelystä vaihtelee, joka olisi selkeä kehittämiskohde.  
                                                 
141 Rajavartiolaitoksen esikunnan lausunto nro 2085/44/2007. 
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Nykyisellään PTR – toiminta, ja sen alueelliset sekä valtakunnalliset toiminnot 
keskittyvät pääosin vakavampien ja merkittävämpien rikosten ennaltaehkäisyyn 
ja torjuntaan. Lausunnossa korostetaan, että alueellisella tasolla (vartiosto-
kihlakunnan poliisilaitos) yhteisen tilannekuva on osin vajavainen ja yhteisen 
tilannekuvatoiminnon kehittäminen on selkeä kehittämiskohde. Yhteisen tilan-
nekuvan perusteella valvonnan kohdentaminen tehostuisi. 
 
Huolimatta Rajavartiolaitoksen lakiuudistuksesta lainsäädäntö rajoittaa osaltaan 
edelleen operatiivista yhteistoimintaa. Rajavartiolaitos pyrkii tarvittaessa otta-
maan huomioon operatiivisen toiminnan asettamat kehitystarpeet tarkistettaes-
sa lain sisältöä vuoden 2008 aikana. 
 
Yhtenäisen puuttumiskynnyksen ja toimintalinjan aikaansaaminen on haaste 
myös PTR -viranomaisten välillä. Kansalaisen oikeusturvan kannalta samanlai-
sessa tilanteessa puuttumiskynnys tulisi olla sama, olipa tosiasiallisen hallinto-
toimen toteuttajana poliisi tai rajavartiomies. Tähän päästäisiin tehostamalla 
yhteispartiointia ja lisäämällä kenttätason toimijoiden välistä keskusteluyhteyttä. 
 
Rajavartiolaitos vastaa rajaturvallisuuden ylläpitämisestä ja olemassa olevat 
omat lakisääteiset tehtävät säätelevät resurssien suuntaamisen painopisteen. 
Syrjä-alueiden viranomaisyhteistoiminnan kehittämisessä Rajavartiolaitos on 
aktiivisesti mukana. 
 

8.3.4 Yhteistyö puolustusvoimien kanssa 
 
Puolustusvoimien eräänä tehtävänä on antaa poliisille virka-apua yleisen järjes-
tyksen ja turvallisuuden turvaamiseksi. Poliisi tekee puolustusvoimille noin 500 
virka-apupyyntöä vuodessa, tyypillisimpiä ovat räjähteiden paikantaminen ja 
raivaaminen, etsintätehtävät, eristämistehtävät, liikenteenohjaus sekä materiaa-
linen tuki. Usein puolustusvoimat suorittaa tehtävät yhdessä poliisin kanssa. 
 
Vuonna 2005 tuli voimaan lakiin puolustusvoimien virka-avusta tehty muutos, 
joka antaa poliisille oikeuden saada puolustusvoimilta sotilaallisten voimakeino-
jen käyttöä edellyttämää virka-apua terrorismirikosten estämiseksi ja keskeyt-
tämiseksi. 
 
Puolustusvoimat on uusimassa virka-apuohjeistustaan, koska vuoden 2008 
alusta tullee voimaan useita lakimuutoksia mm. lakiin puolustusvoimista, ase-
velvollisuuslakiin ja lakiin vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta. Uudessa oh-
jeistuksessa otetaan myös huomioon puolustusvoimien uusi hallintorakenne ja 
kokemukset virka-aputoiminnasta Suomen EU-puheenjohtajuuskaudelta. 
 
Vuoden 2008 alussa tulee voimaan laki vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta. 
Vapaaehtoisista miehistä ja naisista voidaan koota maakuntajoukkoja, jotka 
kuuluvat puolustusvoimien sodan ajan kokoonpanoon. Sitoumuksen antaneita 
vapaaehtoisia voidaan käyttää esimerkiksi puolustusvoimien virka-
aputehtävissä poliisille. 
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Puolustusvoimien lausunnon mukaan yhteistyö poliisin ja puolustusvoimien vä-
lillä toimii kokonaisuudessaan hyvin. Suuria vaikeuksia käytännön työssä ei ole 
havaittu. Pääsääntöisesti poliisin virka-apupyynnöt ovat ajallisesti, laadullisesti 
sekä määrällisesti noudattaneet suunnitelmia ja valmiuksia. Laajojen virka-
aputehtävien pyynnöt on osoitettu puolustusvoimille riittävän ajoissa ja puolus-
tusvoimien osuus esimerkiksi huippukokousten tukemisessa on suunniteltu yh-
dessä poliisin kanssa.142 
 
Lausunnon mukaan joissakin tapauksissa virka-aputehtäviä toimeenpantaessa 
poliisi esittää toimintaa täsmentäviä lisäpyyntöjä. Näin tapahtuu erityisesti laajo-
jen virka-aputehtävien yhteydessä. Näissä tilanteissa pyyntöjen ennakointi ja 
dokumentointi on saattanut jäädä puutteelliseksi.  
 
Lausunnossa todetaan, että onnistunut viranomaisyhteistyö edellyttää kykyä 
yhteisen tilannekuvan ylläpitoon. Tällä hetkellä poliisilta ja puolustusvoimilta 
puuttuu yhteinen ja turvallisuusmääräykset täyttävä tilannekuvajärjestelmä. Yh-
teydenpito perustuu tapaamisiin, VIRVE-, matkapuhelin-, sähköposti- tai fax-
yhteyksiin, jotka eivät aina täytä turvallisuusmääräyksiä. 
 
Poliisin ja puolustusvoimien yhteistyötä voidaan kehittää yhdenmukaistamalla 
käsitteitä ja määrittelyjä sekä kehittämällä keinoja muuttaa virka-avun luonnetta 
lyhyellä varoitusajalla, jos tilanne on muuttunut äkillisesti ja ennakoimattomasti. 
Lisäksi hallintorakenteiden muuttuessa on tarkistettava yhteistoimintaosapuolet 
sekä harjoiteltava yhteydenpitoa. Lausunnossa esitetään harkittavaksi ministe-
riöiden välisen puitesopimuksen laatimista viranomaisyhteistyöstä. Valtakunnal-
linen puitesopimus antaisi perusteet alueellisella ja paikallisella tasolla tehtäville 
sopimuksille. Sopimuksessa tulisi ohjeistaa myös toiminnan harjoittelu. 
 
 
9 POLIISIHENKILÖSTÖN TÄYDENTÄMINEN 
 
9.1 Lainsäädäntö 
 
Suomeen mahdollistettiin perustettavaksi täydennyspoliisijärjestelmä vuonna 
1995 annetun poliisilain (493/1995) 42 §:n (muutettu 525/2005) perusteella seu-
raavasti. 
 

”Milloin valtion turvallisuuden tai poikkeuksellisten olojen vuoksi on 
tarpeen, valtioneuvosto voi määrätä poliisin henkilöstöä täydennettä-
väksi erityisellä täydennyspoliisihenkilöstöllä. 
Täydennyspoliisihenkilöstöön voidaan ottaa tehtävään ja henkilökoh-
taisilta ominaisuuksiltaan sopiva henkilö, joka poliisipiirin päällikön 
kanssa tekemänsä sopimuksen mukaan sitoutuu tehtävään. 
Täydennyspoliisihenkilöstöön kuuluvalla on palveluksessa ollessaan 
yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämiseksi sellaiset toimival-
tuudet ja velvollisuudet, jotka tämän lain mukaan kuuluvat poliisimie-
helle. Oikeudesta käyttää voimakeinoja on kuitenkin voimassa, mitä 
tämän lain 27 §:n 3 momentissa säädetään. 

                                                 
142 Pääesikunnan lausunto selvitystoimikunnalle. 
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Täydennyspoliisihenkilöstöön kuuluva voidaan asettaa täydennyspo-
liisihenkilöstön koulutukseen liittyvään tilaisuuteen kokoontumislain 
18 §:ssä tarkoitetuksi järjestyksenvalvojaksi ja hänet voidaan määrätä 
tällaiseen tilaisuuteen tieliikennelain 49 §:ssä tarkoitetuksi liikenteen 
ohjaajaksi. Järjestyksenvalvojaksi hyväksymisestä sekä järjestyksen-
valvojan kelpoisuusvaatimuksista, valtuuksista ja velvollisuuksista 
säädetään järjestyksenvalvojista annetussa laissa (533/1999) sekä 
liikenteenohjaajaksi määräämisestä ja liikenteenohjaajan valtuuksista 
tieliikenneasetuksessa (182/1982). 
 
Täydennyspoliisihenkilöstöön kuuluvan tehtävistä, varustuksesta, 
koulutuksesta ja palvelukseen kutsumisesta sekä sopimussuhteen 
ehdoista säädetään asetuksella.” 

 
Em. lainkohdan perusteella on 19.9.1997 annettu asetus täydennyspoliisihenki-
löstöstä (886/1997). Asetuksen 7 §:n 1 momentin mukaan täydennyspoliisia 
käytetään valmiuslaissa (1080/1991) ja puolustustilalaissa (1083/1991) tarkoite-
tuissa poikkeusoloissa. Valmiuslain mukaisia poikkeusoloja ovat: 
 

1. Suomeen kohdistuva aseellinen hyökkäys ja sota sekä sodan jälkitila, 
2. Suomen alueellisen koskemattomuuden vakava loukkaus ja maahan 

kohdistuva sodanuhka, 
3. vieraiden valtioiden välinen sota tai sodanuhka ja sellainen sodanuhkaa 

merkitsevä vakava kansainvälinen jännitystila, joka edellyttää välttämät-
tömiä toimenpiteitä Suomen puolustusvalmiuden kohottamiseksi, sekä 
muu vaikutuksiltaan näihin verrattava Suomen ulkopuolella sattunut eri-
tyinen tapahtuma, jos siitä voi aiheutua vakava vaara laissa tarkoitetuille 
kansallisen olemassaolon ja hyvinvoinnin perusteille,  

4. välttämättömien polttoaineiden ja muun energian sekä raaka-aineiden ja 
muiden tavaroiden tuonnin vaikeutumisesta tai estymisestä taikka muus-
ta vaikutuksiltaan näihin verrattavasta kansainvälisen vaihdannan äkilli-
sestä häiriintymisestä aiheutuva vakava uhka väestön toimeentulolle tai 
maan talouselämän perusteille; sekä 

5. suuronnettomuus, edellyttäen, että tilanteen hallitseminen ei ole mahdol-
lista viranomaisten säännönmukaisin toimivaltuuksin. 

 
Täydennyspoliisiasetuksen 7 §:n 2 momentin mukaan täydennyspoliisin tehtä-
vänä on suorittaa yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämiseen, liiken-
teen ohjaukseen, eristettyjen alueiden vartiointiin, kiinniotettujen kuljetuksiin ja 
vartiointiin sekä viranomaisten päätösten tiedoksiantoihin liittyviä tehtäviä. Polii-
si voi yksittäistapauksessa erityisestä syystä määrätä myös muita toimialaansa 
kuuluvia tehtäviä täydennyspoliisin suoritettaviksi. Pykälän 3 momentin mukaan 
täydennyspoliisi voi suorittaa yhdessä poliisimiehen kanssa tämän välittömässä 
ohjauksessa kaikkia poliisin toimialaan kuuluvia tehtäviä. Täydennyspoliisi 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 vuonna 2002 
sisäasiainministeriön määräyskokoelman ohje nro SM-2002-2376/Tu-313. Oh-
jeessa on määritelty muun muassa täydennyspoliisihenkilöstöön hyväksyttävien 
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määrä, täydennyshenkilöltä edellytettävät ominaisuudet, varaamisen toimeen-
pano sekä hakemis-, sopimus- ja palvelukseenastumismenettely. 
 
Poliisilain 42 §:n 1 momentista ja täydennyspoliisiasetuksen 7 §:n 1 momentista 
ilmenee selkeästi, ettei täydennyspoliiseja voida käyttää normaalioloissa poliisin 
apuna operatiivisissa tehtävissä. 
 
9.2 Täydennyspoliisien rekrytoiminen 
 
Tavoitteeksi on asetettu, että täydennyspoliiseja olisi Suomessa enimmillään 
noin 1/3 poliisivirkojen määrästä. Sopimuksia on tehty noin 2000 henkilön kans-
sa. 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, mut-
ta tästä on ennakolta sovittava asianomaisen sotilasläänin kanssa. 
 
Täydennyspoliisiksi suositetaan otettavaksi ensisijaisesti sotilaspoliisikoulutuk-
sen saaneita henkilöitä, joista tiedot saa alueen sotilasläänistä. Myös muun soti-
laskoulutuksen saaneita, täydennyspoliiseiksi sopivia henkilöitä tulee ottaa teh-
tävään. Täydennyspoliisihenkilöstöön tulee ottaa molempien sukupuolten edus-
tajia. Naisiin ei sovelleta edellä mainittua ikärajoitusta, elleivät he ole suoritta-
neet naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta annetun lain (194/1995) perus-
teella 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 siirtyy 
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 samat 
valtuudet ja velvollisuudet kuin poliisimiehellä. Henkilön erityinen kielitaito taikka 
harrastus- tai muussa tehtävässä hankitut erityistaidot, joilla voi olla merkitystä 
poikkeusolojen poliisitehtävissä, otetaan huomioon henkilöstöä varattaessa. 
Tällaisia tehtäviä ovat esimerkiksi vapaaehtoiseen pelastuspalveluun tai palve-
lu-, etsintä- taikka suojelukoiratoimintaan osallistuminen. 
 
Poikkeusoloihin varautumisessa poliisin henkilöstöön varattujen henkilöiden 
kanssa tehdään kirjallinen sopimus heidän ottamiseksi täydennyspoliisihenkilös-
töön. Sopimukseen kirjataan täydennyshenkilön velvoitteet ja muut sopimuksen 
vaikutukset, koulutukseen ja harjoituksiin osallistuminen, sopimuksen julkisuus 
ja korvaukset sekä sopimuksen päättämismenettely. 
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9.3 Täydennyspoliisien kouluttaminen ja varustaminen 
 
Täydennyspoliisiasetus edellyttää, että täydennyspoliisihenkilöstölle järjestetään 
perehdyttämiskoulutusta sekä tehtävän edellyttämää erityistä täydennyskoulu-
tusta. Täydennyskoulutustilaisuuksia tai harjoituksia pyritään järjestämään 
mahdollisuuksien mukaan kahden tai kolmen vuoden välein. Kutsu koulutusti-
laisuuteen toimitetaan henkilölle niin hyvissä ajoin, että hänellä on mahdollisuus 
järjestää työ-, perhe- ja muut asiansa siten, että hän voi osallistua koulutukseen 
tai harjoitukseen. 
 
Koulutuksen järjestämisessä poliisilla on ollut mahdollisuus saada apua puolus-
tusvoimilta. Yhteisillä harjoituksilla on luotu siten valmiuksia käytännön tehtävi-
en hoitamiseen ja yhteistoimintaan puolustusvoimien kanssa. Käytännössä kou-
lutustapahtuma on toteutettu siten, että puolustusvoimat on kutsunut täyden-
nyspoliisihenkilöstön vapaaehtoiseen kertausharjoitukseen, jonka sisällöksi on 
sovittu täydennyspoliisin tehtävien harjoitteleminen. Harjoituksissa täydennys-
poliisit ovat toimineet poliisin johdossa. 
 
Täydennyspoliisien koulutuksessa ja harjoittelussa on kihlakuntakohtaisia eroja. 
Osa sopimuksen tehneistä on turhautunut siitä, että kihlakunnat eivät ole järjes-
täneet riittävästi motivaatiota lisäävää toimintaa. Tilannetta voitaisiin näiltä osin 
parantaa sillä, että Poliisiammattikorkeakoulu velvoitettaisiin tekemään täyden-
nyspoliisien valtakunnallinen koulutussuunnitelma ja kouluttamaan kouluttajat, 
jotka toteuttavat koulutuksen omissa kihlakunnissaan. Näin koulutus olisi valta-
kunnallisesti yhdenmukainen ja sen toteuttamista voitaisiin valvoa ja seurata. 
 
Täydennyspoliiseille ei ole määritelty ja hankittu yhtenäistä varustusta. Jonkin 
verran heillä on käytössään viimeisen poliisin virkapuku-uudistuksen jälkeen 
käytöstä poistuneita vanhoja ja käytettyjä virkapukuja, lähinnä haalareita. Tilan-
netta ei voida pitää hyväksyttävänä. Varustus on saatava valtakunnallisesti yh-
tenäiseksi. Mikäli varusteet hankittaisiin 2000 täydennyspoliisille, kokonaiskus-
tannus olisi noin 318 000 euroa. 
 
9.4 Täydennyspoliisijärjestelmän ongelmia 
 
Järjestyspoliisitoiminnan tilan selvitystoimikunta lähetti osana järjestyspoliisitoi-
minnan tilahanketta kihlakuntien poliisipäälliköille kyselyn täydennyspoliisien 
käytöstä ja tehtävistä. Vastauksia pyydettiin seuraaviin kysymyksiin: 
 
”Jos poliisipiirissänne on täydennetty poliisin henkilöstöä täydennyspoliisihenki-
löstöllä, niin minkälaisissa tehtävissä täydennyspoliiseja on käytetty? Miten täy-
dennyspoliisien tehtäväalaa ja koulutusta mielestänne voisi laajentaa sekä ke-
hittää ja käyttöä lisätä nykyisestä?” 
 
Vastaukset saatiin 35 kihlakunnan poliisipäälliköltä. Lähes kaikista vastauksista 
kävi suoraan tai peitellysti ilmi, että täydennyspoliisijärjestelmään suhtaudutaan 
paikallistasolla hyvin kriittisesti ja se koetaan lähinnä rasitteeksi. 
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Vastauksista ilmeni tiivistetysti muun muassa seuraavaa: 
 
Täydennyspoliisien tarpeellisuus ja koko toiminnan mielekkyys tulee harkita ko-
konaisuudessaan uudelleen. Nykyinen järjestelmä pitää lakkauttaa. Tällä järjes-
telmällä ei poliisivajetta paikata. Nykyiset virka-apu- ja muut sidosryhmäyhteis-
työjärjestelmät toimivat paremmin. 
 
Jos toimintaa halutaan kehittää, päätöksentekotasoa täydennyspoliisin käyttä-
misessä tulee madaltaa ja tehtäväaluetta laajentaa. Päätös täydennyspoliisin 
käyttämisestä tulee tehdä poliisiorganisaatiossa. Tämä edellyttää lainsäädän-
tömuutoksia. 
 
Täydennyspoliisien kouluttamisesta ei ole ohjeita eikä keskitetysti tuotettua kou-
lutusmateriaalia. Poliisin oma peruskoulutus harjoittelu- ja kenttäjaksoineen työl-
listää varsinaisen työn ohella ohjaavaa henkilöstöä. Aikaa täydennyspoliisien 
kouluttamiseen ei jää ja koulutusta järjestetään harvoin. Kouluttamiseen ja va-
rustehankintoihin tarvitaan rahaa. 
 
Täydennyspoliisien terveydentilasta eikä muistakaan taustatiedoista ole mah-
dollista saada tietoja. Joukossa on henkilöitä, jotka ovat yli- tai alimotivoituneita 
eikä heitä voida käyttää kuin äärimmäisissä kriisiolosuhteissa. 
 
Ammattitaitoisen ja hyvin koulutetun poliisin resurssipulan korjaaminen koulut-
tamattomalla henkilöstöllä on ehkä halpaa, mutta ei järkevää. Yleisen uskotta-
vuuden vuoksi täydennyspoliisien käyttöön on suhtauduttava erittäin kriittisesti. 
 
Nykyinen poliisitoiminta on jo pelkästään työturvallisuuden kannalta siinä mää-
rin vaativaa, ettei heikosti koulutettua siviilihenkilöstöä voida käyttää poliisin 
apuna tai parina työturvallisuutta vaarantamatta. 
 
Täydennyspoliisien käyttöä harkittaessa on huomattava, että täydennyspoliisit 
ovat pääasiassa tavallisia työssä käyviä ihmisiä, joiden irrottaminen työpaikoil-
taan poliisitöihin ei välttämättä onnistu. 
 
9.5 Käytäntöjä muissa maissa 

9.5.1 Erityispoliisi; Englanti ja Wales 
 
Erityispoliisit (Special Constables) ovat toimineet nykyisessä muodossaan Eng-
lannissa ja Walesissa vuodesta 1964. Erityispoliisit ovat osa-aikaisia vapaaeh-
toisia poliiseja, joilla on toimialueellaan kaikki samat valtuudet kuin tavanomai-
sella poliisilla. Erityispoliiseja on tällä hetkellä noin 14000.143 Ammattipoliiseja 
Englannissa ja Walesissa on noin 140500, mikä tarkoittaa, että erityispoliiseja 
on noin 10 prosenttia ammattipoliisien määrästä.  
 
Erityispoliiseille ei pääsääntöisesti makseta palkkaa, mutta heidän kulunsa kor-
vataan. Lisäksi ainakin Lontoon alueella erityispoliisit voivat matkustaa joukko-
liikenteessä ilmaiseksi, mikä saattaa olla huomattava taloudellinen etu. Useim-
                                                 
143 Lontoon alueella on noin 2000 erityispoliisia, mutta heidän määränsä on tarkoitus nostaa 6000:een 
Lontoon v. 2012 olympialaisten johdosta vuoteen 2010 mennessä. 
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milla erityispoliiseilla on erillinen päätoimi. Erityispoliisi käyttää samanlaista vir-
kapukua kuin ammattipoliisi.144 Ulkoisesti merkittävämpänä erona ammattipolii-
siin verrattuna on se, ettei erityispoliisi koskaan kanna asetta. Erityispoliisien 
koulutus, varusteet ja virkapuku maksaa Lontoon alueella noin 4000 puntaa 
(5700 €). 
 
Erityispoliisin yhtenä tehtävänä on toimia linkkinä tavanomaisen poliisin ja yh-
teisön välillä. Erityispoliisilla pitää olla käytettävissä tehtäväänsä vähintään 4–9 
tuntia viikossa tai noin 200 tuntia vuodessa poliisilaitoksesta riippuen. Työaika 
on tyypillisesti iltaisin ja viikonloppuisin. Hänen on oltava vähintään 18-vuotias, 
mutta häneltä ei edellytetä Britannian kansalaisuutta. Englannin ja Walesin po-
liisilaitosten itsenäisen aseman vuoksi kelpoisuusvaatimukset voivat vaihdella 
poliisilaitoksittain. Erityispoliisiksi aikova hakeutuu tehtävään siihen poliisilaitok-
seen, jossa hän haluaa palvella. Hakemuksia toivotaan erityisesti naisilta, etni-
siltä vähemmistöryhmiltä ja homoyhteisön jäseniltä. Tällä hetkellä erityispolii-
seista kolmannes on naisia ja 6 %:lla on etninen tausta. Joissakin poliisilaitok-
sissa erityispoliiseilla on ylenemismahdollisuus. 
 
Erityiskonstaapeleiden koulutus on kattavaa ja siinä perehdytään mm. kiinniot-
totoimivaltuuksiin, yleisimpiin rikoksiin, itsepuolustukseen sekä hankalien tilan-
teiden ja ihmisten käsittelyyn. Englannin ja Walesin jokaisessa 43 poliisilaitok-
sessa on oma erityispoliisikonstaapelisto. Erityispoliiseja käytetään vähäriskisil-
lä alueilla johtuen mm. siitä, ettei heille vähäisen työtuntimäärän vuoksi kerry 
merkittävästi työkokemusta. Erityispoliisien tehtävät voivat olla esimerkiksi 
 
- auttamista onnettomuus-, väkivalta- tai tulipalotilanteissa 
- asunnoissa tehtäviä tiedusteluita (house to house enquiries) 
- jalkapartiointia 
- yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämistä paikallisissa tapahtumissa 

tai isoissa yleisötilaisuuksissa 
- käyntejä kouluissa puhumassa turvallisuudesta ja rikoksista 
- todistajana toimimista tuomioistuimessa 
- osallistua operaatioihin, joilla torjutaan alaikäisten alkoholinkäyttöä, vahin-

gontekoja ja järjestyshäiriöitä 
- tarjota rikosten estämiseen liittyvää neuvontaa 
 
Pääsääntöisesti kukin poliisilaitos asettaa omat pääsyvaatimuksensa erityispo-
liiseille. Valintaprosessi saattaa kestää 6 kuukautta. Useimmat poliisilaitokset 
edellyttävät erillisen poliisin rekrytointitestin (Police Initial Recruitment Test) 
suorittamista. Erityispoliiseilta edellytetään hyvää terveyttä, joka todetaan lääkä-
rintarkastuksessa. On mahdollista, että erityispoliisiksi hakeutuvalta edellyte-
tään samojen fyysisten testien suorittamista kuin tavanomaiselta poliisilta. Nä-
kökyky on erityisen tärkeä ja hakijalta voidaan edellyttää optikon lausunnon toi-
mittamista. Erityispoliisien koulutus kestää esimerkiksi Lontoon poliisissa (Lon-
don Metropolitan Police Service) yhteensä 17 päivää ja se on mahdollista suo-
rittaa joko viikonloppuisin tai noin kolmen viikon intensiivikurssina. 
 
Merkittävimmät ongelmat erityispoliisitoiminnassa liittyvät työkokemuksen puut-
teeseen ja toiminnalliseen luotettavuuteen, mikä johtuu lähinnä heidän asemas-
                                                 
144 Erityispoliisilla on virkapuvun olkapoletissa kirjaimet ”SC”. 
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taan palkattomina vapaaehtoisina. Tällä hetkellä erityispoliisien arvostus am-
mattipoliisien keskuudessa on hyvä, koska heillä on sama vastuu ja samanlai-
set riskit tehtävässään kuin ammattipoliisilla. Kansalaiset eivät juuri pysty erot-
tamaan ammattipoliisia ja erityispoliisia toisistaan virkapuvun samanlaisuuden 
johdosta. Erityispoliiseilla on pääsy kaikkiin niihin poliisin rekistereihin, joihin he 
ovat saaneet koulutuksen. 
 

9.5.2 Valmiuspoliisi; Ruotsi 
 
Valmiuspoliisi kuuluu Ruotsissa organisatorisesti Poliisiylihallitukseen, mutta 
heidän koulutuksensa ja jatkokoulutuksensa rahoittaa kokonaismaanpuolustuk-
sen siviilipuolustusosa. Valmiuspoliisit ovat maanpuolustusvelvollisia, jotka pal-
velevat siviilimaanpuolustuksessa. Ryhmä voi palvella poliisiviranomaisessa 
korotetun valmiuden aikana tai kun maan hallitus maanpuolustusvelvollisuuslain 
nojalla niin päättänyt. 
 
Kun poliisi rekrytoi uutta valmiusmiehistöä ilmoittaa jokainen poliisiviranomai-
nen, miten monta valmiuspoliisia ne tarvitsevat lääniin. Poliisiylihallitus pyytää 
kutsunnoista vastaavasta virastolta (Pliktverket) läänikohtaiset listat ja kutsuu 
kiinnostuneet tiedotustilaisuuteen.  
 
Erityinen valmiuspoliisi koostuu 32 osastosta, joita on lähes koko maan alueella. 
Isoimmilla poliisiviranomaisilla on useampi kuin yksi osasto. Osastoa johtaa 
osastopäällikkö, apulaisosastopäällikkö ja joukko ryhmänjohtajia. Jotkut näistä 
ovat kokeneita poliiseja. Poliisiylihallitus on vuosina 1997- 2001 kouluttanut noin 
1500 siviilivalmiuspoliisia ja 320 ammattipoliisia valmiuspoliisin tarpeisiin. Val-
miuspoliisiasetuksessa säädetään valmiuspoliisin mahdollisuuksista palvella 
muulloin kuin korotetun valmiuden aikana. Muusta palveluksesta vaaditaan eril-
linen sopimus. Valmiuspoliisin käyttöönottamisesta päättää Ruotsin hallitus. 
 
Valmiuspoliisin pääasiallisena tehtävänä on osallistua sellaiseen poliisitoimin-
taan, jolla on liittymä väestönsuojaamiseen ja pelastustoimeen, mutta valmius-
poliisi voi ottaa vastuulleen myös muita sopivia poliisitehtäviä. Valmiuspoliisi 
voidaan kutsua palvelukseen myös kun yhteiskunta on joutunut tai on vaarassa 
joutua erityisen vaikeaan ja painostavaan tilanteeseen järjestyksen ja turvalli-
suuden näkökulmasta. 
 
Peruskoulutus kestää 15 päivää. Sen aikana opiskellaan johtajuutta, lainsää-
däntöä, taktiikkaa ja aseenkäyttöä. Koulutus tapahtuu yhteistyössä puolustus-
voimien ja muiden viranomaisten kanssa paremman kokemustenvaihdon ai-
kaansaamiseksi. Kertauskoulutus tapahtuu joka toinen vuosi ja käsittää 5 koulu-
tuspäivää. Koulutuksen sisältö on kohdennettu siten, että se käsittää poliisiarjen 
tapahtumat ja erityiset tapahtumat. Näitä ovat esimerkiksi kadonneen henkilön 
etsintä, vartiointi ja evakuointi. 
 
Tämän päivän valmiuspoliisit edustavat monia eri ammattiryhmiä, mikä vahvis-
taa organisaatiota positiivisella tavalla. Valmiuspoliisin fyysiselle kunnolle asete-
taan vaatimuksia. Jotta voi tulla valituksi valmiuspoliisiksi, on täytettävä samat 
vaatimukset kuin YK-palvelukseen pääsylle on asetettu (hyvä kunto ja varus-



 
Järjestyspoliisitoiminnan tilan selvityshanke - Loppuraportti 

 
 

103 (118) 

miespalveluksesta saadut hyvät arvosanat). Valmiuspoliisiksi hakeutuvan on 
oltava 30–35 -vuotias ja asepalveluksen suorittanut. Todistuksen arvosanavaa-
timukset ovat 10 (järjestys), 7 (sotilaskyvyt) ja 7 (sopivuus). Lisäksi on läpäistä-
vä henkilökohtainen haastattelu. 
 
Valmiuspoliisi käyttää pääasiassa samaa varustusta kuin ammattipoliisi. Tietty 
varustus kuten varusteliivi ja ryhmäkohtainen radio on valmiuspoliisilla mutta 
puuttuu ammattipoliisilta. Aseistus on myös erilainen. 
 
Valmiuspoliiseille maksetaan kahdenlaisia korvauksia. Toisessa tapauksessa 
valmiuspoliisit saavat päivärahaa palvelusvelvollisuuslain nojalla. Korvaus tässä 
tapauksessa on 90 % sairaspäivärahaperusteisesta tulosta, enintään kuitenkin 
727 Skr/pv (v. 2004). Sopimusperusteisessa palveluksessa korvaus on 19.500 
Skr kuukaudessa. Tietyissä tapauksissa valmiuspoliisi voi saada samaa korva-
usta kuin ammattipoliisi. 
 
9.6 Johtopäätökset poliisihenkilöstön täydentämisestä 
 
Selvitystoimikunta katsoo, ottaen huomioon valmiuslaissa asetetut edellytykset 
poliisin toiminnan mahdollisimman häiriöttömälle hoitamiselle myös poikkeus-
oloissa, että poliisilla on oltava käytössään järjestelmä, jolla se voi turvata toi-
mintaedellytyksensä myös silloin, kun se valtion turvallisuuden tai poikkeuksel-
listen olojen vuoksi on tarpeen. Tätä taustaa vastaan täydennyspoliisityyppisen 
järjestelmän olemassa olo on perusteltua. Suomen täydennyspoliisihenkilöstö-
järjestelmä on tältä osin keino vastata lainsäätäjän vaatimuksiin. 
 
Täydennyspoliisijärjestelmän säilyttämistä tarkasteltaessa on myös otettava 
huomioon poliisin tehtävä yleisestä järjestyksestä ja turvallisuudesta vastuussa 
olevana viranomaisena. Poliisi tehtäviin keskeisenä sisäisen turvallisuuden vi-
ranomaisena kuuluu poikkeusoloissa turvata myös muiden viranomaisten toi-
mintaedellytykset. Selvitystoimikunnan mukaan poliisilla on tässä tehtävässään 
oltava käytössään itsenäiset voimavarat. 
 
Edellä olevan perusteella selvitystoimikunta toteaa, että täydennyspoliisihenki-
löstöjärjestelmä tulee säilyttää. Toisaalta perehdyttyään saamiinsa kihlakuntien 
poliisipäälliköiden vastauksiin koskien täydennyspoliisihenkilöstön käyttöä toi-
mikunta katsoo, ettei täydennyspoliisijärjestelmän pelkkää säilyttämistä voida 
pitää riittävänä, koska järjestelmä nykymuodossaan ei ole käyttökelpoinen. Jär-
jestelmää on selvitystoimikunnan mukaan ryhdyttävä kehittämään. Tätä varten 
tulisi toimikunnan näkemyksen mukaan perustaa erillinen työryhmä. Työryhmän 
tulisi muun muassa selvittää, miten täydennyspoliisien koulutus tulisi valtakun-
nallisesti yhdenmukaistaa ja onko täydennyspoliisien käyttö jo normaalioloissa 
rajoitetusti mahdollista esimerkiksi koulutustarkoituksessa. 
 
Selvitystoimikunta katsoo, että täydennyspoliisitehtävissä normaalioloissa toi-
miminen koulutustarkoituksessa parantaa täydennyspoliisin kykyä suoriutua 
niistä poliisilaissa säädetyissä tehtävistä, joihin täydennyspoliiseja on tarkoitettu 
käytettävän silloin, kun se valtion turvallisuuden tai poikkeuksellisten olojen 
vuoksi on tarpeen. Toimivalta päättää täydennyspoliisien käytöstä tulisi olla po-
liisilaitoksen päälliköllä.  



 
Järjestyspoliisitoiminnan tilan selvityshanke - Loppuraportti 

 
 

104 (118) 

10 JOHTOPÄÄTÖKSET JA TOIMENPIDESUOSITUKSET 
 
10.1 Johtopäätökset 
 
Selvitystoimikunta toteaa, että poliisin hälytystoiminnan toimintakykyä on jatku-
vasti ylläpidettävä ja kehitettävä, koska poliisi on pääsääntöisesti ainoa viran-
omainen, jolta saa välitöntä apua muun muassa rikollisella käyttäytymisellä ai-
heutetuissa hälytystilanteissa ja joka on hätäkeskusten kautta tavoitettavissa 
kaikkina päivinä ympäri vuorokauden. Riittävä hälytyspalvelu lisää kansalaisten 
turvallisuutta, edistää rikostorjuntaa ja rajoittaa vahinkoja.  
 
Poliisin tulee mukautua tehtävien ja vaatimusten muuttumiseen siten, että uusiin 
haasteisiin voidaan vastata olennaisin osin nykyisillä voimavarojen tasolla. Po-
liisin johtamista ja hallintorakennetta on kehitettävä vastaamaan määriteltävien 
painopistealueiden vaatimuksia ja käyttämään hyväksi uutta tekniikkaa ja uusia 
toimintamenetelmiä. 
 
Poliisin tehtävien asianmukainen hoitaminen edellyttää riittäviä henkilöstö- ja 
muita voimavaroja, joiden käytön tulee olla tarkoituksenmukaisesti järjestettyä, 
suunniteltua ja johdettua. Poliisin henkilöstöä tulee jatkuvasti kehittää ja toimin-
taedellytyksiä parantaa. 
 
Järjestyspoliisitoiminta on keskeinen ja samalla myös näkyvin osa suomalaista 
poliisia. Selvitystoimikunta katsoo, että tehokkaalla ja hyvin johdetulla järjestys-
poliisitoiminnalla voidaan osaltaan estää ihmisten arkiturvallisuuden heikkene-
mistä. Ihmisten arkiturvallisuuteen vaikuttaa muun muassa poliisin kyky suoriu-
tua hälytystehtävistä ja poliisin näkyvän valvonnan määrä. 
 
Järjestyspoliisi on vastuussa suurimmasta osasta poliisin ensitoimenpiteistä 
kentällä missä tahansa tilanteessa. Järjestyspoliisi vastaa keskeisesti yleisen 
järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämisestä. Paikallistasolla näiden palveluiden 
tuottamisesta vastaavat poliisilaitokset, joiden määrä vähenee poliisin hallinto-
uudistuksen myötä vuoden 2009 alusta 24:ään. Suuremmista yksiköistä huoli-
matta paikallispoliisin tehtävät säilyvät jatkossa nykyisinä. 
 
Selvitystoimikunnan näkemyksen mukaan uudistuksen tulisi parantaa poliisin 
mahdollisuuksia tehostaa erityisesti valvontatoimintaa ja ennalta estävää toimin-
taa. Poliisin toimialueiden suurentaminen mahdollistaa muun muassa resurssi-
en kohdentamisen hälytyspalvelujen painopisteaikoihin ja partioiden osoittami-
sen suorittamaan vain valvontaa ja ennalta estävää toimintaa. Tällöin on kuiten-
kin huolehdittava siitä, että toiminta on johdettua ja suunnitelmallista. Suunni-
telmien tulee olla poliisipäällystön laatimia ja niiden toteuttamisesta vastaa kent-
täjohtaja. 
 
Poliisin hallintouudistus ei kuitenkaan ratkaise poliisin resurssipulaa. Minkään-
laista poliisimiesten määrän lisäystä ei myöskään ole näköpiirissä. Järjestyspo-
liisin partioiden määrää lisäämällä ei toisaalta kuitenkaan poisteta rikollisuutta. 
Partioiden määrä kuitenkin vaikuttaa näkyvän valvonnan määrään ja kansalais-
ten turvallisuudentunteeseen sekä lyhentää poliisin vasteaikoja kiireellisissä 
hälytystehtävissä. Myös kiinnijäämisriski rikoksista lisääntyy. Lisäksi partioiden 
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määrän merkitystä poliisimiesten työturvallisuuteen vaikuttavana seikkana ei 
tule väheksyä. 
 
Liikkuvan poliisin asema on toimikunnan mukaan turvattava. Poliisin hallintouu-
distuksen jälkeen liikkuvan poliisin ja paikallispoliisin yhteistyöllä on nykyistä 
keskeisempi merkitys hälytystehtävien hoitamisessa. Tämä korostuu erityisesti 
harvaan asutuilla alueilla. Koko maassa liikkuvan poliisin partioiden käyttöä hä-
lytystehtävien hoitamisessa on tehostettava esimerkiksi viikonloppujen paino-
pisteaikoina, jolloin liikenne pääteillä on vähäisempää.   
 
Selvitystoimikunta katsoo, että poliisilla tulee olla käytössään paras mahdollinen 
teknologia toiminnan tehokkuuden lisäämiseksi. Uudenaikaisen teknologian 
merkitys suomalaisessa poliisitoiminnassa korostuu ottaen huomioon poliisi-
miesten varsin vähäinen määrä verrattuna maan asukaslukuun ja pinta-alaan. 
Nykyaikainen teknologia turvaa poliisipartioiden itsenäisen toimintakyvyn ja te-
hostaa poliisin näkyvää valvontaa. Sisäasiainministeriön hallinnonalan tuotta-
vuusohjelmassa on arvioitu, että poliisin ajoneuvoasemien langaton tiedonsiirto 
säästäisi vuonna 2011 kymmeniä henkilötyövuosia, koska poliisin sähköistä 
asiointia voidaan tehdä tehokkaasti kentältä tarvitsematta siirtyä toimistoon tie-
tokonetöihin. Toimenpiteellä vältettäisiin esimerkiksi sakkojen kahteen kertaan 
kirjoittaminen. Tuottavuushyöty kohdistuisi poliisityölle.145 
 
Tähän tuo selvitystoimikunnan mielestä selvää parannusta poliisin kenttäjärjes-
telmän POKEn käyttöönotto. Järjestelmän luotettavuuteen ja toimintavarmuu-
teen on kiinnitettävä pikaista huomiota. Lisäksi POKE -päätelaitteita tulee hank-
kia riittävästi. Toisena erittäin merkittävä parannuksena poliisitoiminnan tehok-
kuuteen toimikunta pitää automaattisen ajoneuvojen rekisterinumerojen tunnis-
tamisjärjestelmän (ANPR) käyttöönottoa. Järjestelmä on käytössä jo useassa 
Euroopan maassa ja se on osoittautunut tehokkaaksi välineeksi saada kiinni 
liikenteessä ajoneuvoilla liikkuvia rikoksista epäiltyjä. ANPR tukee sekä järjes-
tyspoliisin toimintaa että rikosten paljastamista, ennalta estämistä ja tutkintaa. 
 
Valvonnassa on korostettava poliisin oma-aloitteista ja aktiivista puuttumista 
järjestyshäiriöihin ja niiden uhkiin, erityisesti lasten alkoholinkäyttöön. Poliisin 
sisämaassa suorittamalle ulkomaalaisvalvonnalle on saatava uutta painoarvoa. 
Sisäiseen turvallisuuteen vaikuttavat uhkat tulevat usein maan rajojen ulkopuo-
lelta. Euroopan unionin sisällä tapahtuva vapaa liikkuminen ja Schengen-alueen 
laajeneminen lisäävät erityisesti sisämaassa tehtävän ulkomaalaisvalvonnan 
tarvetta, jossa poliisi on päävastuuviranomainen. 
 
Poliisin tulosohjausta on selkiytettävä. Erityisesti poliisin hallintorakenteen uu-
distuksen yhteydessä perustettavien poliisilaitosten poliisipäälliköiden tulosvas-
tuuta on korostettava. Tulosvastuun lisääminen edellyttää tulosohjauksen sel-
keyttämistä ja yksiselitteisten numeraalisten tulostavoitteiden asettamista. Polii-
silaitosten tuloksellisuuden julkista vertailtavuutta tulee myös parantaa. 
 
Kuntien mahdollisuutta osallistua ja vaikuttaa nykyistä konkreettisemmin turval-
lisuustilanteeseensa ja asumisviihtyvyyteen tulisi selvitystoimikunnan mukaan 
parantaa. Keinoja tähän voisivat selvitystoimikunnan näkemyksen mukaan olla 
                                                 
145 Sisäasiainministeriön hallinnonalan tuottavuusohjelma, s. 19. 
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kuntien toimeksiannosta toimivien vartioimisliikkeiden palveluksessa olevien 
järjestyksenvalvojien toimialueen laajentaminen myös yleisille paikoille raportis-
sa esitetyllä tavalla, vartioimisliikkeiden palveluksessa olevien järjestyksenval-
vojien osallistuminen kuntien toimeksiannosta päihtyneiden kiinniottoon ja kulje-
tukseen tietyissä tapauksissa ja keskittämällä yleisten paikkojen turvakamera-
valvonta kunnille.  
 
Selvitystoimikunta korostaa, että edellä mainituilla esityksillä pyritään antamaan 
kunnille mahdollisuuksia vaikuttaa paremmin kuntalaisten turvallisuuden ja viih-
tyvyyden parantamiseen niiden niin halutessa, ei siirtää näiden tehtävien hoita-
mista poliisilta kunnille. Riippumatta yksityisen turva-alan mahdollisesta tehtä-
väalueen laajentumisesta, poliisin toimintaedellytykset yleisen järjestyksen ja 
turvallisuuden laajentuvalla tehtäväalueella tulee olla riittävät ja näin huolehtia 
tasapuolisesti verovaroin tuotetuista turvapalveluista kaikille kansalaisille. 
 
Kuntien sosiaalitoimi on erittäin tärkeä yhteistyöviranomainen poliisille. Selvitys-
toimikunnan selvityksen mukaan yli 60 %:ssa Suomen poliisilaitoksia ei vielä 
työskentele sosiaalityöntekijää. Tähän on kiinnitettävä erityistä huomiota perus-
tettaessa uusia poliisilaitoksia. Tavoitteena tulee olla, että pääsääntöisesti kai-
kissa poliisilaitoksissa työskentelee sosiaalityöntekijä. Myös ympäri vuorokau-
den toimivilla sosiaalipäivystyksillä on suuri merkitys poliisityön kannalta. Poliisi-
laitokseen sijoitettu, virka-aikana työskentelevä sosiaalityöntekijä ei korvaa so-
siaalipäivystyksen tarvetta. 
 
Selvitystoimikunta ei esitä täydennyspoliisihenkilöstöjärjestelmän lakkauttamis-
ta. Poliisilla on oltava käytössään järjestelmä, jolla se voi turvata toimintaedelly-
tyksensä myös silloin, kun se valtion turvallisuuden tai poikkeuksellisten olojen 
vuoksi on tarpeen. Täydennyspoliisit on tarkoitettu turvaamaan valmiuslaissa 
asetetut edellytykset poliisin toiminnan mahdollisimman häiriöttömälle hoitami-
selle myös poikkeusoloissa. Jos esitetään täydennyspoliisihenkilöstöjärjestel-
män lakkauttamista, tulisi samalla esittää, miten nykyinen järjestelmä voitaisiin 
korvata. Selvitystoimikunnalla ei ole tiedossaan tarkoituksenmukaista täyden-
nyspoliisihenkilöstöjärjestelmän korvaavaa toimintamallia. 
 
Selvitystoimikunta samalla kuitenkin toteaa, ettei täydennyspoliisihenkilöstöjär-
jestelmä nykymuodossaan ole toimintakykyinen. Täydennyspoliisihenkilöstön 
käytettävyys poliisin apuna normaalioloissa ei ole mahdollista, koska sen käyttö 
on rajoitettu ainoastaan poikkeusoloihin. Myös täydennyspoliisihenkilöstön kou-
lutuksessa ja varustuksessa on puutteita. Nämä seikat ovat omiaan aiheutta-
maan motivaatio-ongelmia täydennyspoliiseiksi ilmoittautuneille. Toimikunta 
katsoo, että täydennyspoliiseja tulisi voida käyttää myös normaalioloissa erilai-
sissa poliisia tukevissa tehtävissä ja ennalta estävässä toiminnassa. Siten täy-
dennyspoliisit saisivat kokemusta poikkeusoloissa toimimista varten. Myös täy-
dennyspoliisien varustus ja koulutus tulee saattaa asianmukaiseksi ja valtakun-
nallisesti yhdenmukaiseksi. Täydennyspoliisien mahdollinen laajempi käyttö 
esimerkiksi englantilaisen mallin mukaan edellyttäisi myös valintajärjestelmän 
luomista ja valintakriteerien asettamista. Toimikunta esittää, että sisäasiainmi-
nisteriö perustaa täydennyspoliisihenkilöstöjärjestelmän kehittämistä varten työ-
ryhmän. 
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Hätäkeskusuudistuksen myötä hätäkeskuslaitoksesta on poliisin merkittävin 
yhteistyökumppani. Hätäkeskusten toiminnalla on merkittäviä vaikutuksia poliisi-
toimintaan, erityisesti hälytystehtävien hoitamiseen. Selvitystoimikunta on to-
dennut poliisin ja hätäkeskuksen välisessä yhteistyössä kehittämiskohteita. En-
sinnäkin hätäkeskustietojärjestelmää olisi kehitettävä paremmin poliisin tarpeita 
vastaavaksi ja poliisin tietojärjestelmien kanssa yhteensopivaksi. Hätäkeskustie-
tojärjestelmän ja poliisin kenttäjärjestelmän integroiminen merkitsisi parannusta 
mm. tila-aikojen kirjaamiseen ja hälytystehtävään liittyvien tietojen tallentami-
seen. Muut kehittämiskohteet, kuten hälyttämiskynnyksen yhtenäistäminen, hä-
lytysviiveiden lyhentäminen ja kirjausten laatu, liittyvät läheisesti hätäkeskus-
päivystäjien koulutukseen ja kokemukseen. Koska hätäkeskusuudistus on to-
teutettu usean vuoden kuluessa, esiintyy hätäkeskusten ja yksittäisten päivystä-
jien toiminnassa luonnollista vaihtelua, joka tulee todennäköisesti korjaantu-
maan kokemuksen myötä. 
 
Kiireettömät, poliisille kuuluvat neuvonpyynnöt kuormittavat hätäkeskuksia tar-
peettoman paljon. Poliisin kannalta ne heikentävät hätäkeskusten antamaa pal-
velua ja aiheuttavat viiveitä. Poliisin pitäisikin perustaa erillinen infopuhelin, jo-
hon voitaisiin ohjata kiireettömät yhteydenotot. Tämä parantaisi sekä poliisin 
että hätäkeskuksen asiakaspalvelua. 
 
 
10.2 Toimenpidesuositukset 
 
 
Hälytystoiminta 
 
Poliisilaitoksen on pystyttävä huolehtimaan hälytyspartioiden joustavasta 
toiminnasta koko toimialueellaan. 
 
Käytännössä tämä voidaan toteuttaa työvuorosuunnittelulla tai niin, että osa 
partioista aloittaa työvuoronsa muualta kuin pääpoliisiasemalta. Hälytyspalvelu-
ja tulee tuottaa jatkossakin lähellä kansalaisia niin, että paikallistuntemus ja nä-
kyvyys turvataan. Valvontatapahtuman tehokkuudelle ei ole olennaista merki-
tystä sillä, mistä partiot lähtevät liikkeelle. 
 
Poliisin kenttäjärjestelmän (POKE) kehittäminen. 
 
Ajoneuvotietokoneiden määrän tulee lisätä siten, että poliisin kenttäjärjestelmän 
käyttö on mahdollista kaikissa niissä poliisiajoneuvoissa, joissa se on tarpeellis-
ta. Kenttäjärjestelmä mahdollistaa entistä tehokkaammin lähimmän partion pe-
riaatteen toteutumisen, mikä on keskeinen toimintamalli hälytystehtävien hoita-
misessa. 
 
Järjestelmän toimintavarmuutta tulee parantaa ja ohjelman ominaisuuksia kehit-
tää poliisityön tarpeita vastaavaksi. Tiedonsiirtoyhteydet on saatava toimimaan 
nopeasti ja luotettavasti. Ominaisuuksista muun muassa sakkojen syöttäminen 
POKE:een on pyrittävä saamaan käyttöön mahdollisimman pian. 
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Kenttäjärjestelmän loppukäyttäjille tulee järjestää riittävä koulutus ja luoda kat-
tava tukihenkilöverkosto. Kenttäjärjestelmän tehtävälista -ominaisuus on otetta-
va käyttöön kenttätyössä ja sitä on ylläpidettävä reaaliaikaisen tilannekuvan 
mahdollistamiseksi. 
 
Automaattisen ajoneuvojen rekisterinumeroiden tunnistamisjärjestelmän 
(ANPR) käyttöönotto 
 
Selvitystoimikunta suosittelee automaattisen ajoneuvojen rekisterinumeroiden 
tunnistamisjärjestelmän (ANPR) käyttöönottoa. ANPR on erittäin tehokas järjes-
telmä rikosten paljastamisessa ja lisää merkittävästi kiinnijäämisriskiä. Kiinni-
jäämisriskin lisääminen on yksi sisäisen turvallisuuden ohjelman strategisista 
linjauksista. 
 
Liikkuvan poliisin käyttäminen hälytys- ja valvontatoiminnassa sekä eri-
laisissa teemoissa. LP:n partioiden sijainnista tieto kenttäjohtajalle ja hä-
täkeskukselle 
 
Toteutetaan paikallispoliisin ja liikkuvan poliisin yhteistyönä teemaluonteista 
tehostettua yleisen järjestyksen ja turvallisuuden valvontaa esimerkiksi viikon-
loppuisin poliisilaitoksen alueella. Tällöin puututaan järjestyshäiriöihin nollatole-
ranssilla. 
 
Käytetään hyväksi liikkuvan poliisin resursseja tilanteissa, joissa vakavan rikok-
sen esitutkinta poikkeuksellisesti vaatii tutkinnan alkuvaiheessa tutkivan yksikön 
kokoon nähden huomattavan määrän poliisimiehiä. Tällaisessa tilanteessa osa 
yksikön järjestyspoliisihenkilöstöstä siirtyisi tutkintatehtäviin ja liikkuvan poliisin 
poliisimiehistö siirtyisi järjestyspoliisitehtäviin.  
 
Varmistettava, että paikallispoliisin kenttäjohtaja ja hätäkeskus tietävät alueel-
laan olevista liikkuvan poliisin partioista.  
 
Hajautetun partioinnin hyödyntäminen 
 
Hajautetun partioinnin hyödyntäminen sellaisissa poliisilaitoksissa, joissa se on 
mahdollista toimintaympäristö ja partioresurssit huomioon ottaen. 
  
Hajautetussa partioinnissa työskennellään itsenäisesti, mutta tiiviissä yhteis-
työssä partion toisen jäsenen kanssa tai normaalien tukipartioiden kanssa. Oi-
kein toteutettuna hajautettu partiointi ei ole yksin työskentelyä, vaan olemassa 
olevien resurssien tarkoituksenmukaista ja tehokasta käyttämistä.  
 
Hajautettu partiointi sopii hyvin mm. liikennevalvontaan. Ajoneuvokalustoa 
voidaan käyttää mahdollisimman tehokkaasti ja tarkoituksenmukaisesti. Ha-
jautettuna partioiva työpari voi poliisin näkyvyyden heikentymättä käyttää tun-
nuksetonta partioautoa tai poliisin näkyvyys voidaan samoilla resursseilla 
kaksinkertaistaa käyttämällä kahta tunnuksellista poliisiautoa. Hajautetussa 
partioinnissa tulee korostaa työturvallisuusseikkojen merkitystä. 
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Siirrettävät tarkkuusalkometrit ja rattijuopumusrikosten käsittelyn nopeut-
taminen 
 
Rattijuopumus on volyymirikos, jonka esitutkinta- ja pakkokeinotoimenpiteet 
kuormittavat poliisia merkittävästi. Rattijuopumusrikoksiin liittyvä tehtäväsidon-
naisuus vähentää poliisin mahdollisuutta näkyvään valvontaan ja heikentää vas-
teaikoja kiireellisissä hälytystehtävissä. Rattijuopumusrikosten määrän johdosta 
poliisin kenttätoiminnan tehostamiseksi tulee hankkia tarpeellinen määrä siirret-
täviä tarkkuusalkometrejä. Tämä parantaa poliisin mahdollisuuksia lisätä kiinni-
jäämisriskiä rattijuopumusrikoksissa, koska niihin syylliseksi epäiltyjen henkilöi-
den kuljetus tarkkuusalkometrikokeeseen tulee vähenemään poliisin voidessa 
samalla jatkaa puhalluskokeiden suorittamista liikenteessä. 
 
Selvitystoimikunta katsoo, että tulee myös selvittää mahdollisuus siirtyä ei-
törkeissä rattijuopumusrikoksissa rangaistusmääräysmenettelyn käyttöön seu-
raamuskäytäntöä lieventämättä. 
 
Kenttätutkintaryhmien käyttö 
 
Selvitystoimikunta havaitsi hyväksi käytännöksi Jyväskylän kihlakunnan poliisi-
laitoksen kenttäyksikössä olevan kenttätutkintaryhmän käytön, jonka tehtävänä 
on ensisijaisesti huolehtia paikkatutkinnasta ja tutkinnan käynnistymisestä sekä 
etsintäkuulutettujen henkilöiden kiinniottamisesta ja erilaisten tiedoksiantojen 
hoitamisesta. Ryhmä tukee toiminnallaan sekä kenttä- että tutkintayksikköä. 
 
Kenttäjohtajan kenttäpäiväkirja 
 
Selvitystoimikunta pitää hyvänä käytäntönä kenttäjohtajan pitämää kenttäpäivä-
kirjaa, jossa kenttäjohtaja raportoi työvuoronsa tapahtumista. Päiväkirja paran-
taa poliisiyksikön sisäistä tiedonkulkua ja tukee ulkoista tiedottamista.  
 
Esimerkiksi Hyvinkään kihlakunnan poliisilaitoksessa kenttäjohtajat kirjoittavat 
Seitissä olevaan kenttäpäiväkirjaan muun muassa valvonnan suuntaamisesta ja 
partioiden tekemistä havainnoista. Kenttäpäiväkirjan avulla tiedonkulku ja toi-
minnan seuranta ovat kehittyneet. Päiväkirja ei vaadi erityisiä teknisiä ratkaisu-
ja. 
 
Vanginkuljetuksen uudistaminen ja vankien vartiointi tuomioistuimissa 
 
Selvitystoimikunta pitää tärkeänä, että asiaa käsitelleen vanginkuljetustyöryh-
män ehdotus toteutetaan sen esittämän vaihtoehdon A mukaisena. Vaihtoeh-
don mukaan vankeinhoitolaitos huolehtisi vankeinhoitolaitokseen kuuluvien lai-
tosten välisistä kuljetuksista, rangaistusten täytäntöönpanoon liittyvistä kuljetuk-
sista sekä tutkintavankeuden toimeenpanoon liittyvistä kuljetuksista siltä osin 
kuin on kyse vankeinhoitolaitokselle kuuluvan tutkintavankeuden toimeenpa-
noon liittyvästä kuljetuksesta. Poliisi huolehtisi rikosten esitutkintaan liittyvistä 
kuljetuksista, etsintäkuulutusten nojalla kiinniotettujen toimittamisesta asian-
omaisen viranomaisen huostaan, poliisin säilytettävänä olevan tutkintavangin 
tutkintavankeuden toimeenpanoon liittyvistä kuljetuksista sekä muista sille kuu-
luvista, virka -apuna suoritettavista kuljetuksista. Lisäksi oikeusministeriö voisi 
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määrätä tuomioistuinten osallistumisesta vapautensa menettäneiden vartiointiin 
tuomioistuimessa. 
 
Vankien vartiointi tuomioistuimissa tulisi siirtää tuomioistuimille. 
 
Poliisin suorittamien takaa-ajojen tilastoinnin tehostaminen 
 
Selvitystoimikunnan mukaan tulisi harkita takaa-ajoihin liittyvän tilastoinnin ke-
hittämistä. Esimerkiksi Poliisiammattikorkeakoulu voi näin tarvittaessa selvittää 
takaa-ajojen kestot, niihin liittyvät taustarikokset, poliisin toimenpiteet pysäytysti-
lanteessa, takaa-ajojen alueellisen jakauman ja vastaavat seikat. Tietojen tulisi 
olla saatavissa poliisiasiain tietojärjestelmästä. 
 
Pakkokeinojen ja lähestymiskiellon aktiivinen ja tehokas käyttö perhe-
väkivaltatapauksissa. Kotihälytysten luokittelun muuttaminen ja kehit-
täminen. Lastensuojeluilmoitukset pyrittävä tekemään aina perheväki-
valtatapauksissa, joiden piirissä on lapsia riippumatta siitä, ovatko lap-
set väkivallan kohteena. 
 
Uhrin mielipiteelle kiinnioton tarpeellisuudesta ei tule antaa ratkaisevaa merki-
tystä. Kiinniotto on ensisijaisesti poliisimiehen havaitsemiensa seikkojen pe-
rusteella tekemä päätös. Kiinniottomääriä perheväkivaltatapauksissa tulee 
ryhtyä aktiivisesti seuraamaan. 
 
Kotihälytys -tehtäväluokitusta tulisi käyttää vain perheväkivaltatapauksissa. 
Kotihälytysten sisällöstä tulisi saada yksilöidympiä tilastotietoja. 
 
Perheensisäinen lähestymiskielto otettava huomioon poliisin keinovalikoimas-
sa. 
 
 
Valvonta 
 
Poliisin aktiivista ja oma-aloitteista puuttumista järjestyshäiriöihin koros-
tettava. Poliisilain ja järjestyslain tehokas ja yhdenmukainen soveltaminen 
YJT-valvonnassa. 
 
Tehokas järjestyshäiriöihin puuttuminen parantaa kansalaisten turvallisuuden 
tunnetta. Poliisin yhtenäisen toimintalinjan ja asiakkaiden yhdenvertaisuuden 
takaamiseksi järjestyslain noudattamista on valvottava samalla tavalla koko val-
takunnassa. Mahdollisiin häiriökäyttäytymisiin on puututtava ennalta estävästi. 
Tarvittaessa on käytettävä tehokkaasti poliisilain keinovalikoimaa, ja sovelletta-
va myös järjestyslain rangaistussäädöksiä. 
 
Perustettavissa poliisilaitoksissa on pyrittävä varaamaan partioita myös 
B- ja C-käyttövalmiusluokkiin, jotta suunnitelmallinen teemaluonteinen 
valvonta on mahdollista (YJT-, ulkomaalais- ja liikennevalvonta). 
 
Esimerkiksi Turun poliisilaitoksessa kenttävalvontaan on osoitettu oma päätoi-
minen ryhmä. Se valmistelee ja tekee itse mm. kohdennettuja päihdevalvon-
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taiskuja sekä suorittaa osaltaan myös ulkomaalaisvalvontaa ja liikennevalvon-
taa. Lisäksi ennalta estävä toiminta ja aluepoliisitoiminta kuuluvat kenttäryhmän 
toimenkuvaan. 
 
Häiriöalueiden erityisvalvonta  
 
Selvitystoimikunta pitää hyvänä käytäntönä esimerkiksi Nokian kihlakunnan po-
liisilaitoksen mallia. Valvonnallisiksi ”kipupisteitä” ovat alueet, jotka ovat poliisin 
omien havaintojen ja analyysien sekä kansalaisten ilmoitusten perusteella to-
dettu erityisvalvontaa vaativiksi. Kipupisteeksi konkreettisesti rajattu alue ote-
taan jatkuvaan tehostettuun poliisipartioiden valvontaan. Valvonnassa käyte-
tään tehosteena sidosryhmäyhteistyötä (tehovalvontaillat) ja tiedottamista pai-
kallislehdessä. Tarvittaessa pidetään sidosryhmien ja haittaa kärsivien kansa-
laisten yhteinen palaveri, jossa suunnitellaan yhteistä toimintaa.  
 
Viikonloppuisin partiot valvovat vastuualueensa kipupisteitä vapaasti ohjautuval-
la työajalla ja poikkeavat kipupisteissä aina, kun se muun toiminnan ohella on 
mahdollista. Partiot raportoivat valvonnasta kirjallisesti vastuualueen komisariol-
le, joka ohjaa ja koordinoi toimintaa. 
 
Anniskelupaikkojen valvonnan tehostaminen yhteistyössä lääninhallituk-
sen alkoholitarkastajien, Tuotevalvontakeskuksen, tullin, pelastuslaitok-
sen ja verottajan kanssa. 
 
Selvitystoimikunta pitää hyvänä esimerkiksi Oulun kihlakunnan poliisilaitoksen 
käytäntöä, jossa seurataan kuukausittain ravintoloissa tapahtuneiden pahoinpi-
tely- ja anastusrikosten määriä ravintolakohtaisesti. Dokumentoiduista tapahtu-
mista tiedotetaan lääninhallituksen alkoholitarkastajia. Lisäksi toimikunta pitää 
hyvänä käytäntönä poliisin oma-aloitteisesti suorittamaa ravintolavalvontaa, 
esimerkiksi jalkautumista anniskelupaikkoihin painopisteaikoina. 
 
Tehostettava aktiivista päihdevalvontaa nuorison suosimissa kokoontumispai-
koissa ja jalkautumista häiriöalttiimpiin ravintoloihin. Näin voidaan puuttua te-
hokkaammin lasten alkoholinkäyttöön, ennalta ehkäistä väkivalta rikollisuutta ja 
saada näkyvyyttä sekä keskustelua asiakkaiden sekä järjestyksenvalvontahen-
kilöstön kanssa. 
 
Selvitystoimikunta korostaa, että alkoholin saatavuuteen, tarjontaan, kulutuk-
seen sekä anniskelu- ja vähittäismyyntipaikkojen valvontaan liittyvät asiat vai-
kuttavat suoraan poliisin työmäärään. 
 
Ulkomaalaisvalvonnan merkityksen korostaminen osana järjestyspoliisin 
perustehtävää 
 
Ulkomaalaisvalvontaan asetettava selkeät tulostavoitteet. Poliisin ulkomaalais-
asioiden osaamisessa on selvitystoimikunnan käsityksen mukaan parannetta-
vaa. Rajavartiolaitoksen asiantuntemuksen hyödyntämistä parannettava. 
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Mopovalvonta osana varhaista puuttumista 
 
Liikennevalvonnassa ei riittävästi ole otettu huomioon mopojen määrän huomat-
tavaa lisääntymistä. Yhä useamman mopon rakennetta on muutettu luvattomas-
ti. Lisäksi matkustajan kyydittämiseen liittyvien säännösten lievennyttyä on mo-
poilijoihin kohdistuvaan valvontaan tullut lisätarvetta. 
 
Mopokampanjoissa voidaan valistuksen ja tiedottamisen lisäksi suorittaa val-
vontaa. Valvonnan kohteena voivat olla esimerkiksi koulujen pihat ja lähialueet. 
Valvontaa olisi hyvä toteuttaa yhteistyössä paikallispoliisin ja liikkuvan poliisin 
kesken.  
 
Varhaisella puuttumisella voidaan vaikuttaa ennalta estävästi ja pitkäkestoisesti 
henkilön liikennekäyttäytymiseen. Riskikuljettajien ura alkaa usein jo mopoilus-
ta. 
 
Riskialttiiden yleisten paikkojen kameravalvontaa tehostettava. 
 
Yleisten paikkojen turvakameravalvonta on toteutettava siten, että siitä on polii-
sille hyötyä sekä yleisen järjestyksen ja turvallisuuden valvonnassa että esitut-
kinnassa. Poliisin on oltava aktiivinen toimija kameroiden sijoittamisessa. Kame-
roiden seuranta tulee järjestää siten, että niitä voidaan hyödyntää akuuteissa 
tilanteissa kenttätoiminnan tukena. 
 
 
Rikosten vähentäminen ja ennalta estäminen 
 
Lasten tekemäksi epäiltyjen rikosten joudutettu käsittely ja rikosten ennal-
ta ehkäisyn yhteistyömalli. Esimerkkinä Espoon poliisin, syyttäjän ja Es-
poon kaupungin sosiaalitoimen toimintamalli.  
 
Lasten tekemien rikosten ennalta ehkäisyyn ja niiden joudutettuun käsittelyyn 
on erityisesti panostettava. Toimikunta pitää hyvänä mm. Espoon poliisilaitok-
sen, Espoon kihlakunnan syyttäjäosaston ja Espoon kaupungin sosiaalitoimen 
yhteistyötä alle 18-vuotiaiden lasten tekemiksi epäiltyjen rikosten käsittelemi-
seksi.  
 
Valtakunnallisen käytännön luominen, jolla poliisi ilmoittaa sen alaikäi-
seen kohdistamista toimenpiteistä lapsen kotiin.  
 
Lapsen vanhempien tai huoltajien informoiminen poliisin toimenpiteistä viipy-
mättä. Yhteydenotto on tärkeä tilanteissa, joissa poliisi on joutunut puuttumaan 
lapsen tai nuoren häiriökäyttäytymiseen. Tapahtumien uusiutumiseen voidaan 
vaikuttaa tehokkaasti, kun vanhemmat tai huoltaja saavat ajoissa tiedon tapah-
tumista.  
 
Hyvänä käytäntönä selvitystoimikunta pitää esimerkiksi Lahden kihlakunnan 
poliisilaitoksen käytäntöä, jossa partio täyttää tarkoitusta varten laaditun lomak-
keen. Lomakkeeseen merkitään tiedot tapahtuneesta ja alaikäisen henkilölli-
syydestä. Lisäksi merkitään saatiinko lapsen kotiin yhteys. Kaavake toimitetaan 
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poliisilaitoksella ennalta estävää toimintaa koordinoivalle poliisimiehelle. Tämä 
ottaa yhteyttä lapsen kotiin/huoltajaan ja selvittää heille, mistä poliisin puuttumi-
sessa oli kysymys ja aiheutuuko asiasta jotakin jatkotoimenpiteitä. Tieto välite-
tään myös kaupungin lastensuojelulle/sosiaalitoimelle.  
 
Toimikunta esittää, että poliisin ylijohto laatii tarkoitukseen sopivan lomakkeen 
poliisin sisäiseen käyttöön. Lisäksi poliisilaitoksiin tulisi nimetä poliisimies, joka 
koordinoi poliisin ennalta estävää toimintaa toimialueella. 
 
Nuorten kanssa työtä tekevien poliisimiesjohtoisten ryhmien perustami-
nen poliisilaitoksiin 
 
Selvitystoimikunta pitää hyvänä käytäntönä Joensuun kihlakunnan poliisilaitok-
sella toimivaa ns. Nuorten Tiimi -nimistä yksikköä, joka tekee työtä alaikäisten 
nuorten kanssa. Tiimissä on kaikkiaan neljä jäsentä, joista kaksi on poliiseja ja 
kaksi kaupungin palkkalistoilla olevia henkilöitä (sosiaalityöntekijä ja erityisnuo-
risotyöntekijä). 
 
Nuorten Tiimin tehtäviin kuuluu alle 18-vuotiaiden nuorten rikosten ennaltaeh-
käisy, rikoskierteeseen joutumisen ehkäisy ja sosiaalinen vahvistaminen, tuki-
järjestelmien liittäminen osaksi rikosprosessia ja yhteistyöverkoston luominen ja 
ylläpitäminen. Pääpaino on ennaltaehkäisevässä työssä. Tiimi jalkautuu nuorten 
keskuuteen. Ennalta estävän työn lisäksi tiimi suorittaa alaikäisten tekemien 
rikosten tutkintaa ja välittää tietoa vanhemmille tai huoltajille. 
 
Keinoina tiimillä on varhainen ja nopea puuttuminen nuorten tekemiin rikoksiin, 
nuorten tekemien rikosten luonteen ja määrien seuraaminen, nuorisokulttuurien 
vaikutuksien seuraaminen nuorten tekemissä rikoksissa, tiedon välittäminen ja 
maahanmuuttajanuoriin kohdistuva työ. 
 
Tiimi on vapauttanut poliisilaitoksen resursseja hälytystoimintaan ja YJT:n val-
vontaan. Lisäksi nuorten tekemät rikokset otetaan kattavasti hoidettavaksi ja 
asiaa viedään yhdessä sosiaalitoimen kanssa huoltajien tietoon. Tiimin pystyy 
reagoimaan nopeasti orastaviin ongelmakohteisiin nuorison keskuudessa (esim. 
nuoret vs. maahanmuuttajanuoret). 
 
Rattijuopon käyttämän ajoneuvon takavarikoiminen 
 
Rattijuopumusrikoksiin syyllistyneeltä voidaan tuomita ajoneuvo valtiolle (RL 10 
luku). Säännöstä ei ole aikaisemmin käytännössä käytetty rattijuopumusrikok-
sissa, mutta korkeimman oikeuden ennakkopäätökset 2005:75 ja 2005:76 ovat 
linjanneet uutta käytäntöä.  
 
Poliisin tulee ottaa liikennevalvonnassa huomioon mahdollisuus rattijuopon au-
ton tuomitsemisesta valtiolle. Moninkertaisen rattijuopumuksen uusijan auto 
voitaisiin ottaa haltuun takavarikointia varten ja tutkinnanjohtaja vahvistaisi ta-
kavarikon. Pelisäännöt siitä, miten monesta tapauksesta menettely käynnistet-
täisiin, tulisi sopia valtakunnallisesti vallitsevaan oikeuskäytäntöön perustuen.  
 
Hyvänä käytäntönä Vantaan kihlakunnan poliisilaitoksessa on ryhdytty takavari-
koimaan rattijuoppojen ajoneuvoja. Takavarikkoa käytetään ainoastaan tiettyjen 
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henkilöiden osalta, koska menettely vaatii ennakkosuunnittelua syyttäjien kans-
sa. Lisäksi epäillyn tulee omistaa ajoneuvo. Auto siirretään poliisiasemalle, kul-
jettajana toiminut ajoneuvon omistaja kuulustellaan ja laaditaan takavarikkopöy-
täkirja. Takavarikoidut autot siirretään säilytettäväksi odottamaan käräjäoikeu-
den ratkaisua. Menettelyä käytetään samoin edellytyksin myös, jos rikosepäily 
on kulkuneuvon kuljettaminen oikeudetta. 
 
Alkolukko 
 
Autoon asennettava alkolukko estää auton käynnistämisen, jos kuljettajan lait-
teeseen puhaltamassa hengitysilmassa on vähintään 0,1 milligrammaa alkoho-
lia litrassa uloshengitysilmaa. Alkolukko pyytää kuljettajaa puhaltamaan satun-
naisesti myös ajon aikana.  
 
Alkolukko on tarkoitettu rattijuopumukseen syyllistyneille kuljettajille. Alkolukon 
kolmevuotinen kokeilukäyttö aloitettiin Suomessa kesällä 2005. Tuomioistuin voi 
rattijuopumusasiassa määrätä kuljettajalle tämän pyynnöstä ehdottoman ajo-
kiellon sijaan alkolukolla valvotun ajo-oikeuden vuoden ajaksi. Lisäksi kuljetta-
jan on sitouduttava vuoden kestävään päihdeohjelmaan. Kokeiluun osallistumi-
nen on vapaaehtoista ja osallistuja maksaa osallistumisesta hänelle aiheutuvat 
kustannukset, noin 2000 euroa. Poliisi myöntää alkolukkoajokortin ja saa virhe-
raportin alkolukon käytön onnistumisesta laitteen asentaneelta yritykseltä. 
 
Syksyyn 2007 mennessä kokeilussa on ollut mukana lähes 200 kuljettajaa. 
Osallistujille tehdyn kyselyn mukaan kokeilua on pidetty pääosin hyvänä ja alko-
lukkoa on pidetty tehokkaana keinona ehkäistä rattijuopumuksia. Rattijuopu-
muksen uusijat aiheuttavat lähes puolet niistä onnettomuuksista, joissa alkoho-
lilla on osuutta, noin 35 kuolemaa vuosittain. Arvioiden mukaan alkolukko voisi 
ehkäistä noin 70 % näistä kuolemista, siis 25 liikennekuolemaa vuosittain. 
 
Kunnallisen yhteistyöelimen perustaminen turvallisuussuunnittelun ja vi-
ranomaisyhteistyön, sekä alueen asukkaiden turvallisuuden edistämisek-
si. 
 
Esimerkiksi Hyvinkäällä ja Oulussa poliisi osallistuu aktiivisesti eri sektoreiden 
turvallisuusasiantuntijoista koostuvan yhteistyöryhmän toimintaan. Yhteistoimin-
ta jakautuu sekä konkreettisiin, turvallisuutta edistäviin toimenpiteisiin että kun-
talaisten turvallisuusasenteisiin vaikuttamiseen. Toiminnan on todettu edistävän 
turvallisuussuunnitelmien jalkauttamista ja poliisin sidosryhmäyhteistyötä. 
 
Kohdennettu laillisuuskasvatus ja valistustyö viranomaisten yhteistyönä. 
   
Selvitystoimikunta suosittaa laillisuuskasvatuksen ja valistuksen järjestämistä 
eri-ikäisille lapsille. Esim. Oulussa kuudesluokkalaisille sekä heidän vanhemmil-
leen järjestetään tilaisuuksia, joiden tarkoituksena on antaa laillisuustietoutta, 
ennalta estää rikoksia, vähentää yläasteelle siirtymisestä aiheutuvia pelkoja, 
kuulla nuorten mielipiteitä sekä tukea vanhemmuutta. Iltojen toteutuksesta vas-
taavat Oulun kaupungin nuorisoasiankeskus, opetustoimi ja poliisi yhteistyössä. 
Lisäksi päiväkoti- ja perhepäivähoitolapsille suunnataan turvallisuusaiheisia ta-
pahtumia. 
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Järjestyksenvalvojien toimivaltuuksien käyttöalueen laajentaminen. 
 
Laajennetaan järjestyksenvalvojien toimialuetta siten, että kunnan kanssa so-
pimuksen tehneen vartioimisliikkeen palveluksessa oleva järjestyksenvalvoja 
voi kunnan toimeksiannosta suorittaa laissa määriteltyä tehtäväänsä myös sel-
laisilla etukäteen rajatuilla yleisillä paikoilla, jotka kunta on määritellyt pyydetty-
ään asiasta ensin poliisilaitoksen lausunnon. Toimialueen laajennus edellyttää 
lainmuutosta ja parantaa kuntien mahdollisuutta osallistua yleisen järjestystä ja 
turvallisuutta tukeviin tehtäviin haluamillaan alueilla. Järjestyksenvalvojien teh-
tävä olisi erityisesti rikosten ennalta estäminen. 
 
Poliisin valtakunnallisen palvelunumeron perustaminen. 
 
Selvitystoimikunta pitää tärkeänä valtakunnallisen poliisin palvelunumeron luo-
mista kansalaisten yhteydenottoja varten ei-kiireellisissä asioissa. Valtakunnal-
linen poliisin palvelunumero on jo esimerkiksi Englannissa ja Ruotsissa käytös-
sä. Ruotsissa poliisin ympärivuorokautinen palvelunumero 114 14 on lisännyt 
poliisipalveluiden saatavuutta yleisölle. Suomessa poliisin palvelunumero hel-
pottaisi myös tällä hetkellä hätäkeskuksiin tulevaa puheluruuhkaa. 
 
 
Viranomaisyhteistyö 
 
Poliisin hälytysviiveiden lyhentäminen. Poliisin hälyttämiskynnyksen yh-
denmukaistaminen. 
 
Hälytyskeskuspäivystäjien koulutuksen ja hätäkeskusten johtamisjärjestelmän 
avulla on varmistettava, että poliisipartiot (kenttäjohtaja) saavat viipymättä tie-
don kiireellisiä toimenpiteitä vaativista hälytystehtävistä. Hälytysviivettä on 
mahdollista lyhentää ilmoittamalla tehtävästä poliisille jo hätäpuhelun kestäes-
sä. Lisäksi hätäkeskuksen on huolehdittava siitä, että ainakin kenttäjohtajalla on 
tieto odotuksella olevista tehtävistä, jotta hän voi tarvittaessa priorisoida tehtä-
vien suorittamisjärjestystä. 
 
Poliisin hälyttämiskynnyksen tulee olla yhdenmukainen. Hätäkeskuspäivystäjien 
koulutuksessa on painotettava poliisin matalaa hälytyskynnystä. Tarvittaessa 
päivystäjän on neuvoteltava kenttäjohtajan tai muun poliisin kanssa tehtävän 
suorittamisesta. 
 
Poliisitoiminnan mittareihin ja tulosseurantaan vaikuttavien tietojärjestel-
mäkirjauksien oikeellisuus ja yhdenmukaisuus. 
 
Hätäkeskusten viiveet, virheelliset tila-ajat ja hätäkeskustietojärjestelmän puut-
teellisuudet eivät saa näkyä poliisin suoritetunnusluvuissa. Lisäksi tehtävien 
luokittelun (kiireellisyys, vaarallisuus ym.) on oltava yhdenmukainen kaikissa 
hätäkeskuksissa. 
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Työturvallisuustietojen kirjaaminen ja ilmoittaminen. 
 
Poliisin työturvallisuutta on edistettävä selkeyttämällä työturvallisuustietojen kir-
jaamismenettelyä. Saman tiedon pitäisi olla käytettävissä valtakunnallisesti ja 
eri tietojärjestelmistä. Hätäkeskuspäivystäjän tulee tehdä tarvittavat rekisteritar-
kistukset ja välittää mahdolliset työturvallisuuteen vaikuttavat tiedot poliisipartiol-
le. 
 
Sosiaalipäivystysjärjestelmän toimivuuden varmistaminen. Sosiaalityön-
tekijän sijoittaminen poliisilaitoksiin. 
 
Toimiva sosiaalipäivystysjärjestelmä on poliisille tärkeä tuki esimerkiksi perhe-
väkivalta- ja kuolemantapauksissa, jotka tapahtuvat virka-ajan ulkopuolella. So-
siaalipäivystyksestä huolimatta tulisi poliisilaitoksilla työskennellä sosiaalityön-
tekijä. Sosiaalityöntekijän avulla pystytään nopeuttamaan nuorten asioiden kä-
sittelyä rikosprosesseissa, tehostamaan sovittelun käyttämistä ja nopeuttamaan 
esimerkiksi lastensuojeluun liittyvien asioiden pikaista siirtämistä sosiaaliviran-
omaisille. Rajallisilla resursseilla toimiva poliisilaitos ei voi sitouttaa poliisipartioi-
ta pitkäksi ajaksi toiselle viranomaiselle kuuluvien asioiden hoitamiseen. 
 
Rajavartiolaitoksen osaamisen hyödyntäminen poliisijohtoisissa ulkomaa-
laisvalvontaoperaatioissa ja poliisin ulkomaalaisvalvontaan liittyvässä 
koulutuksessa. 
 
Rajavartiolaitoksen hankkimaa ammattitaitoa ja kokemusta ulkomaalaisvalvon-
nasta tulisi käyttää nykyistä enemmän hyväksi. Varsinkin ulkomaalaisvalvonnan 
koulutusta voitaisiin järjestää yhteistyössä poliisin ja rajavartiolaitoksen kesken. 
Lisäksi poliisin ja rajavartiolaitoksen yhteistyötä on mahdollisuus kehittää val-
vontaoperaatioissa. 
 
Puitesopimuksen laatiminen sisäasiainministeriön ja puolustusministeri-
ön välille viranomaisyhteistyöstä.  
 
Valtakunnallinen puitesopimus antaa perusteet alueellisella ja paikallisella tasol-
la tehtäville sopimuksille. 
 
 
Johtaminen ja tulosohjaus 
 
Kenttätoiminnan johtamis- ja koulutusjärjestelmän kehittäminen 
 
Kenttätoiminnan johtamisjärjestelmää tulee kehittää yhdenmukaiseksi koko val-
takunnan osalta, kuitenkin alueelliset tarpeet huomioiden. Johtamisjärjestelmän 
on vastattava perustettavien poliisilaitosten tarpeita ympärivuorokautisesti. Po-
liisipäällystön roolia kenttätoiminnan johtamisjärjestelmässä on kehitettävä. 
 
Johtamisen yhdenmukaistamiseksi ja operatiivisten tilanteiden johtamisessa 
vaadittavan ammattitaidon kehittämiseksi on otettava käyttöön koulutusjärjes-
telmä. 
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Tietoperusteisen johtamismallin käyttöönotto, jonka avulla kyetään tuottamaan 
strategiseen suunnitteluun, operatiiviseen toimintaan sekä ilmiö- ja kohdeprofi-
lointiin liittyvää tietoa.  
 
Tietoperusteinen johtamismalli mahdollistaa poliisilaitoksen toiminnan entistä 
suunnitelmallisemman ja koordinoidumman kohdentamisen siten, että valvonta, 
hälytyspalvelut, rikostorjunta ja lupapalvelutoiminta kyetään ohjaamaan entistä 
tehokkaammin myös rikosten määrän vähentämiseen. 
 
Poliisilaitoksen tuottamaa tietoa hyödynnetään laajalti sidosryhmäyhteistyössä. 
Poliisi ja kunta kartoittavat yhteistyössä mm. nuorten henkilöiden tekemiä rikok-
sia ja häiriökäyttäytymistä sekä perheväkivaltatapauksia. Nuorten ja perheiden 
osalta toimia on kohdennettu analyysitiedon perusteella rajattuihin kohderyh-
miin, tavoitteena nuorten rikoskierteen nopea katkaiseminen ja perheväkivallan 
olennainen vähentäminen. 
 
Työvuorosuunnittelussa, partioiden toiminnan suuntaamisessa tulisi hyödyntää 
analyysitoimintaa, mm. poliisin analyysijärjestelmää (PONA).  
 
Työvuorosuunnittelun merkityksen korostaminen  
 
Painopisteaikojen, yleisötapahtuminen ym. tilaisuuksien huomioon ottaminen 
työvuorosuunnittelussa ja niiden riittävä resursointi. Työvuorojaksoissa hälytys-
partioresursseja kohdentamisella painopisteaikoihin on suuri merkitys mm. toi-
mintavalmiusaikoihin ja ennalta estävyyteen erityisesti katuväkivalta- ja liikenne-
rikoksissa. Työvuorosuunnittelussa tulee ottaa huomioon myös erityisosaamista 
hallitsevien poliisimiesten sijoittaminen eri kenttäryhmiin (LÄPO, JOUHA, koira, 
VATI, TEPO). Näin esimerkiksi kenttätoiminnallisesti kokemusta edellyttäville 
vaativimmille tehtäville voidaan ennakkoon määrätä VATI -miehiä. 
 
Poliisilaitoksen johdon on seurattava järjestyspoliisin valvontasuoritteita 
ja mahdollisesti asetettava ryhmäkohtaiset minimivaatimukset.  
 
Järjestelmällä seurataan yksilö- tai ryhmätasolla poliisin aktiivisuutta, toiminnan 
suuntaamista, toiminnan tavoitteellisuutta sekä koulutustarvetta. Järjestelmän 
on todettu lisäävän huomattavasti kenttätoiminnan tehokkuutta ja vaikuttavuut-
ta. On selvitettävä, onko valvonnan suoritteille asetettava poliisilaitos-, ryhmä- 
tai henkilökohtaiset minimitasovaatimukset, joiden toteutumista on aktiivisesti 
seurattava. 
 
Poliisilaitosten toiminnan tuloksellisuuden julkinen vertaaminen  
 
Poliisilaitosten, erityisesti poliisipäälliköiden julkista vastuuta poliisilaitosten 
toiminnan tuloksellisuudesta tulee tehostaa. Poliisilaitosten toiminnan tuloksia 
tulee olla mahdollisuus julkisesti arvioida ja verrata. Vertailtavia kohteita voi-
vat olla esimerkiksi yleinen rikosten lukumäärien kehitys sekä ryöstöjen, mur-
tovarkauksien, rattijuopumusten ja väkivaltarikollisuuden (pahoinpitelyt, törke-
ät pahoinpitelyt) kehitys. 
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Poliisihenkilöstön täydentäminen 
 
Täydennyspoliisihenkilöstöjärjestelmän kehittäminen 
 
Täydennyspoliisihenkilöstön osaaminen ja sitouttaminen varmistetaan mahdol-
listamalla täydennyspoliisien käyttö rajoitetusti myös normaalioloissa. 
 
Jotta täydennyspoliisihenkilöstö on riittävän ammattitaitoinen toimimaan myös 
sille asetetuissa tehtävissä poikkeusoloissa, tulisi täydennyspoliiseja voida käyt-
tää poliisin apuna rajoitetusti myös normaalioloissa.. Toimikunta esittää, että 
sisäasiainministeriö perustaa täydennyspoliisihenkilöstöjärjestelmän kehittämis-
tä varten työryhmän. 
 
Selvitystoimikunta katsoo, että täydennyspoliisihenkilöstöjärjestelmä tulee säi-
lyttää. Toimikunta kuitenkin katsoo, ettei täydennyspoliisijärjestelmän pelkkää 
säilyttämistä voida pitää riittävänä, koska järjestelmä nykymuodossaan ei ole 
käyttökelpoinen. Järjestelmää on selvitystoimikunnan mukaan ryhdyttävä kehit-
tämään. Tätä varten tulee perustaa erillinen työryhmä. Työryhmän tulisi muun 
muassa selvittää, miten täydennyspoliisien koulutus tulisi valtakunnallisesti yh-
denmukaistaa ja onko täydennyspoliisien käyttö jo normaalioloissa mahdollista 
esimerkiksi koulutustarkoituksessa. 
 
 
 
 
 
 



Poliisille laissa säädettyjä valvontavelvoitteita 
 
L valmismatkaliikkeistä (1080/1994) 
Lain ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten noudattamista 
valvovat kuluttajavirasto sekä sen ohjeiden mukaan lääninhallitukset ja 
poliisiviranomaiset. (4 luku 13 §) 
 
Laki majoitus- ja ravitsemistoiminnasta (308/2006) 
Lain noudattamista valvovat kihlakunnan poliisilaitokset toimialueellaan. 
(11 §) 
 
Laki vähittäiskaupan sekä parturi- ja kampaamoliikkeen aukioloajoista 
(1297/2000) 
Lain noudattamista valvoo poliisi. (7 §) 
 
Alkoholilaki (1143/1994) 
Poliisi valvoo yleistä järjestystä alkoholipitoisten aineiden vähittäismyyn-
ti- ja anniskelupaikoissa. (46 §) 
 
Asetus kioski- ja siihen verrattavasta kaupasta sekä automaattikaupasta 
(436/1969) 
Poliisipiirin päällikön on pidettävä piirissään olevista 1 §:n 1 momentin 1, 
2 ja 4 kohdassa tarkoitetuista myyntipaikoista kortistoa tai muuta luette-
loa. (18 §) 
 
Eläinsuojelulaki (247/1996) 
Kunnaneläinlääkäri, kunnan terveydensuojeluvalvontaa hoitava viranhal-
tija ja poliisi valvovat tämän lain sekä sen nojalla annettujen säännösten 
ja määräysten noudattamista kunnan alueella. (36 §) 
 
L yksityisistä turvallisuuspalveluista (282/2002) 
Poliisin lääninjohto ja kihlakunnan poliisilaitokset vastaavat yksityisten 
turvallisuuspalveluiden sekä vastaavien hoitajien, vartijoiden ja tur-
vasuojaajien toiminnan valvonnasta toimialueellaan. (42.2 §) 

Poliisilaitoksen on tarkastettava toimialueellaan sijaitsevat vartioimisliik-
keiden toimipaikat vähintään joka toinen vuosi. (42.3 §) 

Rahankeräyslaki (255/2006) 
Etelä-Suomen lääninhallitus ja kihlakuntien poliisilaitokset vastaavat 
myöntämiinsä lupiin perustuvien rahankeräysten toimeenpanon valvon-
nasta. (26.2 §) 
 
 
 



Arpajaislaki (1047/2001) 
Tavara-arpajaisten arvonta ja arpojen sekoittaminen tulee suorittaa ar-
vontapaikan kihlakunnan poliisilaitoksen edustajan tai julkisen notaarin 
valvonnassa, lukuun ottamatta 27 §:ssä tarkoitettuja pien- ja miniatyy-
riarpajaisia. (29.1 §) 
 
Lääninhallitus ja kihlakunnan poliisilaitos valvovat alueellaan toimeen-
pantavia arpajaisia. (42.3 §) 
 
Totopeliasetus (236/1995) 
Lääninhallitus valvoo poliisin avulla alueellaan tapahtuvaa totopelitoimin-
taa. (8.1 §) 
 
Kokoontumislaki (530/1999) 
Poliisin tehtävänä on turvata kokoontumisvapauden käyttämistä. Poliisin 
tulee myös valvoa, että järjestäjä ja puheenjohtaja täyttävät tämän lain 
mukaiset velvollisuutensa, sekä ryhtyä tarvittaessa toimenpiteisiin järjes-
tyksen ja turvallisuuden ylläpitämiseksi yleisessä kokouksessa ja yleisö-
tilaisuudessa. (19.1 §) 
 
Ajoneuvoverolaki (1281/2003) 
Ajoneuvoverotuksen valvonta kuuluu Ajoneuvohallintokeskukselle sekä 
poliisi-, rajavartio- ja tulliviranomaisille. Laissa tai asetuksessa määrätyn 
viranomaisen on valvottava, ettei liikenteessä käytetä tai maasta viedä 
sellaista ajoneuvoveron alaista ajoneuvoa, josta on erääntynyttä veroa 
suorittamatta. Ajoneuvohallintokeskus voi antaa muille viranomaisille oh-
jeita valvonnan suorittamiseksi. (57 §) 
 
Laki polttoainemaksusta (1280/2003) 
Polttoaineiden käyttöä valvovat poliisi-, rajavartio- ja tulliviranomaiset. 
(15.2 §) 
 
Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä 
(194/2002) 
Poliisi valvoo vaarallisten aineiden tiekuljetuksia ja niihin liittyvää tilapäis-
tä säilytystä. (30.1 §) 
 
Laki liikennevalvontaa vaikeuttavien laitteiden kieltämisestä (546/1998) 
Poliisi, tullilaitos ja rajavartiolaitos valvovat tämän lain noudattamista. 
(6 §) 
 
Laki järjestyksenvalvojista (533/1999) 
Poliisin lääninjohto ja kihlakunnan poliisilaitokset vastaavat järjestyksen-
valvojien, järjestyksenvalvojakoulutuksen järjestäjien ja järjestyksenval-
vojakouluttajien toiminnan valvonnasta toimialueellaan. (19.2 §) 
 



 
Ampuma-aselaki (1/1998) 
Tämän lain ja sen nojalla annettujen säännösten yleinen valvonta kuuluu 
ampuma-aseasioita käsittelevälle ministeriölle. Lain ja sen nojalla annet-
tujen säännösten noudattamista valvoo poliisi. Rajavartiolaitos ja tullilai-
tos valvovat lain ja sen nojalla annettujen säännösten noudattamista 
toimialallaan. (115 §) 
 
Kalastuslaki (286/1982) 
Poliisin, kalastusviranomaisen ja rajavartiolaitoksen tulee valvoa, että 
kalastusta koskevia säännöksiä ja määräyksiä noudatetaan, ja sen mu-
kaan kuin jäljempänä säädetään, ottaa talteen luvattomalla kalastuksella 
saatu saalis ja luvattomassa kalastuksessa käytetyt välineet samoin kuin 
tämän lain mukaan luvattomana pidettävä kuljetus- tai kauppatavara. 
(96.1 §) 
 
Metsästyslaki (615/1993) 
Poliisin, rajavartiolaitoksen ja tulliviranomaisten sekä 63 §:n 4 momen-
tissa tarkoitettujen metsästyksenvartijoiden tulee toimialueellaan valvoa, 
että metsästystä koskevia säännöksiä ja määräyksiä noudatetaan. (88.1 
§) 
 
Laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta 
(390/2005) 
Poliisi valvoo tämän lain noudattamista, kun on kyse: 1) räjähteiden käy-
töstä, siirrosta sekä luovutuksesta ja tähän liittyvästä säilytyksestä; 2) rä-
jähteiden hävittämisestä; 3) ilotulitusnäytöksistä. (115.3 §) 
 
Laki aluksista aiheutuvan ympäristön pilaantumisen ehkäisemisestä 
(300/1979) 
Rajavartiolaitos, poliisi, tulli, Merentutkimuslaitos ja puolustusvoimat ovat 
velvollisia toimialoillaan osallistumaan valvontaan ja pyydettäessä anta-
maan virka-apua valvontaviranomaisille. (30.4 §) 
 
Laki toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi (693/1976) 
Lain 12 §:n 1 momentin 3 ja 5 kohdan noudattamista valvoo poliisi. (14 b 
§ 3 mom.) 
 
Asetus asevelvollisuuslain soveltamisesta (63/1951) 
Aluevalvojana toimii sotilasläänin esikunnan poliisin lääninjohtoa kuultu-
aan määräämä kihlakunnan poliisipäällikkö tai muu poliisimies. (72 §) 
 
Ajoneuvoveroasetus (324/1997) 
Poliisin, tulliviranomaisen ja laissa tai asetuksessa määrätyn muun vi-
ranomaisen on valvottava, ettei liikenteessä käytetä ajoneuvoveron 
alaista ajoneuvoa, josta veroa ei ole suoritettu. (6 §) 



 
Asetus moottoriajoneuvoverosta (1758/1995) 
Poliisin, tulliviranomaisen ja muun laissa tai asetuksessa määrätyn vi-
ranomaisen on valvottava, ettei liikenteessä käytetä sellaista varsinaisen 
ajoneuvoveron alaista ajoneuvoa, josta veroa ei ole suoritettu. (6 §) 
 
Laki liiketoimintakiellosta (1059/1985) 
Kiellon noudattamista valvoo poliisi. (21 a § 1 mom.) 

 



 
Jouko-menettely 

VIRANOMAISPALAVERI 
 

tiistaisin 
 

-poliisi 
-syyttäjä 

-sosiaaliviranomainen 
 

-edellisen viikon juttujen käsittely 

PUHUTTELUTILAISUUS 
 

keskiviikkoisin 
 

-epäilty 
-huoltaja tai vanhemmat 

-poliisi 
-syyttäjä 

-sosiaaliviranomainen 

keskustelu + 
ETL4-päätös 

keskustelu + 
esitutk. päätös (ei 

syyteoikeutta) 

rangaistusmääräys, 
huomautus 

n. 6 kk harkinta 

SJP, huomautus 

 
 

KÄO 

 
 

SOVITTELU 

Jutut RIKIstä 
-kaikki edellisen viikon 
alle 18-vuotiaat epäillyt 

Jutut kenttäyksiköltä 
-käyttörikokset 

-muut alle 18-v. rangais-
tusvaatimukset 

poliisin 
huomautus 

syyttäjä 

2 vkoa 
poliisi kutsuu 
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