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Tiivistelmä

Työryhmän tehtävänä oli laatia kokonaisselvitys poliisin hallintorakenteen, johtamisjärjestelmän ja
yhteistoiminnan kehittämistarpeista eri hallinnon tasoilla ja tehdä selvityksen aiheuttamat muutosesitykset.
Kokonaisselvitys ja esitykset oli asettamiskirjeen mukaan luovutettava sisäasiainministeriölle 31.12.2007
mennessä kuitenkin siten, että työryhmän oli ensimmäisessä vaiheessa tehtävä esitys paikallispoliisin
aluejaotuksen sekä yhteistoiminnan kehittämistarpeista. Viimeksi mainitut ehdotukset työryhmä teki
väliraportissaan 14.2.2007 (SM julkaisusarja 11/07). Sisäasiainministeriö myönsi työryhmälle loppuraportin
luovuttamiseen lisäaikaa 31.1.2008 saakka.Loppuraportissaan työryhmä tekee esitykset poliisin ylijohdon ja
poliisin lääninjohtojen sekä poliisin valtakunnallisten yksiköiden ja Helsingin poliisilaitoksen rakenteellisesta
kehittämisestä.
Työryhmän esitykset:
Työryhmä esittää poliisille kaksiportaista hallintomallia, jossa sisäasiainministeriö vastaa poliisitoimen
poliittisesta ja strategisesta ohjauksesta. Operatiivista poliisitoimintaa mallissa johtaa nykyisin
sisäasiainministeriön poliisiosastoon sijoitetusta poliisin ylijohdosta ja lääninhallituksiin sijoitetuista poliisin
lääninjohdoista koostuva poliisihallitus. Poliisihallituksen tehtävänä olisi poliisin hallintolain 4 §:n mukaisesti:1)
suunnitella, kehittää, johtaa ja valvoa poliisitoimintaa ja sen tukitoimintoja koko maassa; 2) vastata poliisin
tehtäviin liittyvien kansalaisten palvelujen tasapuolisesta saatavuudesta ja laadusta maan eri osissa; 3)
päättää paikallispoliisin ja muiden poliisiyksiköiden välisestä yhteistoiminnasta; 4) huolehtia muista sille
säädetyistä tai määrätyistä tehtävistä. Mallissa poliisihallitus ohjaa poliisilaitoksia (24 kpl) sekä
keskusrikospoliisia, liikkuvaa poliisia, suojelupoliisia, poliisiammattikorkeakoulua ja poliisin tekniikkakeskusta.
Ministeriön poliisiosasto vastaa esityksen mukaan perustuslain 68 §:n 1 momentin ja valtioneuvoston
ohjesäännön 11 §:n  mukaisesti poliisia koskevista ministeriötehtävistä (ns. normatiivis-strateginen poliittinen
taso), kuten poliisin säädösvalmistelusta, EU-politiikasta, hallituksen ohjelmien valmistelusta, aluejakoon
liittyvistä päätöksistä sekä laillisuusvalvonnan yleisestä ministeriötason ohjauksesta.
Poliisihallitukselle esitetään perustettavaksi alueelliset osatoiminnot Länsi-Suomen, Itä-Suomen ja Oulun
läänien lääninhallitusten yhteyteen sijaintipaikkoina Turku, Mikkeli ja Oulu. Etelä-Suomen aluetoiminnot
sijoittuisivat poliisihallituksen päätoimipaikan yhteyteen Helsinkiin. Poliisihallituksen alueelliset osatoiminnot
osallistuvat osana poliisihallitusta poliisin hallintolain 4 §:ssä mainittujen kehittämis- ja ohjaustehtävien
hoitamiseen, poliisihallituksen ja poliisilaitosten välisiä tulossopimusneuvottelujen valmisteluun. Lisäksi ne
vastaavat erikseen nimettyjen poliisilaitosten toiminnan taloudellisuudesta (nk. controller-toiminta),
laillisuudesta, laadukkuudesta, tehokkuudesta ja yhteismitallisuudesta, eri poliisiyksiköiden työn
yhteensovittamisesta sekä vamistavat alueellisen viranomaisyhteistyön sujuvuuden. Poliisihallituksen
alueellistettuja toimipisteitä olisivat myös Riihimäellä sijaitseva arpajais- ja asehallintoyksikkö ja Mikkelissä
sijaitseva turva-alan valvontayksikkö.
Poliisin valtakunnallisten yksiköiden tulee työryhmän käsityksen mukaan edelleenkin olla poliisin ylijohdon
alaisia valtakunnallisia virastoja. Niiden perustehtävät tulee säilyttää pääosin ennallaan. Valtakunnallisilla
yksiköíllä tuee edelleenkin olla valtakunnallisesti kattavat organisaatiot. Niiden toimipaikkaverkostoa tulee
kehittää poliisitoiminnalliset sekä sidosryhmäyhteistyön tarpeet huomioiden.
Paikallispoliisin tulee poliisilaitosuudistuksen jälkeen vastata nykyistä laajemmin tavanomaisten ja vaikeiden
rikosten paljastamisesta ja tutkinnasta omalla alueellaan. Keskusrikospoliisin roolin tulee puolestaan painottua
yhä enemmän kansainvälisen ja kansallisesti vakavimman, erityisesti järjestäytyneen rikollisuuden torjuntaan
sekä sellaisiin rikostorjuntaan liittyviin toimintoihin, joiden esiintymistiheys, osaamisen varmistaminen ja
kustannussyyt puoltavat niiden keskittämistä valtakunnallisesti. Suojelupoliisin ja keskusrikospoliisin tulee
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Sammanfattning

Arbetsgruppen hade i uppdrag att göra en övergripande utredning om behovet av att utveckla polisens
förvaltningsstruktur, ledningssystem och samverkan på olika nivåer inom förvaltningen samt att lägga fram de
förslag till ändringar som utredningen ger anledning till.
Enligt tillsättningsbrevet skulle utredningen och förslagen överlämnas till inrikesministeriet senast den 31
december 2007, dock så att arbetsgruppen i den första fasen skulle lägga fram ett förslag om behovet av att
utveckla den lokala polisens områdesindelning och samverkan. Arbetsgruppen presenterade de senast
nämnda förslagen i sin mellanrapport från den 14 februari 2007 (Inrikesministeriets publikationsserie 11/07).
Inrikesministeriet beviljade arbetsgruppen förlängd tid med överlämnandet av slutrapporten till den 31 januari
2008. I slutrapporten lägger arbetsgruppen fram förslag till strukturell utveckling av polisens högsta ledning
och polisens länsledningar samt polisens riksomfattande enheter och polisinrättningen i Helsingfors.
Arbetsgruppens förslag:
Arbetsgruppen föreslår en polisförvaltningsmodell i två nivåer där inrikesministeriet ansvarar för den politiska
och strategiska styrningen av polisväsendet. I denna modell leds den operativa polisverksamheten av en
polisstyrelse bestående av polisens högsta ledning, som idag verkar inom inrikesministeriets polisavdelning,
och polisens länsledningar, som idag verkar i anslutning till länsstyrelserna. Polisstyrelsen skulle ha till uppgift
att enligt 4 § polisförvaltningslagen: 1) planera, utveckla, leda och övervaka polisverksamheten och dess
stödfunktioner i hela landet; 2) se till att den medborgarservice som hör samman med polisens uppgifter finns
tillgänglig i lika utsträckning och är av samma kvalitet i hela landet; 3) besluta om samarbetet mellan den
lokala polisen och de övriga polisenheterna; 4) sköta övriga uppgifter som enligt bestämmelser eller
föreskrifter ankommer på den. Enligt modellen skulle polisstyrelsen styra polisinrättningarna (24 st.) samt
centralkriminalpolisen, rörliga polisen, skyddspolisen, Polisyrkeshögskolan och Polisens teknikcentral. Enligt
förslaget ansvarar ministeriets polisavdelning i enlighet med 68 § 1 mom. grundlagen och 11 § statsrådets
reglemente för de ministerieuppgifter som rör polisen (på normativ, strategisk och politisk nivå), såsom
polisens lagberedning, EU-politiken, beredningen av regeringsprogrammen, besluten kring
områdesindelningen samt den allmänna styrningen av laglighetsövervakningen på ministerienivå.
För polisstyrelsen föreslås det att det grundas regionala delfunktioner i anslutning till länsstyrelserna i Västra
Finlands, Östra Finlands och Uleåborgs län med Åbo, S:t Michel och Uleåborg som placeringsorter. De
regionala funktionerna i Södra Finland skulle placeras i anslutning till polisstyrelsens huvudsakliga
verksamhetsställe i Helsingfors. Polisstyrelsens regionala delfunktioner deltar som en del av polisstyrelsen i
skötseln av de utvecklings- och styrningsuppgifter som avses i 4 § polisförvaltningslagen samt i beredningen
av de resultatavtalsförhandlingar som förs mellan polisstyrelsen och polisinrättningarna. Dessutom ansvarar
de för verksamhetens lönsamhet (s.k. controllerverksamhet), laglighet, kvalitet, effektivitet och jämförbarhet vid
särskilt angivna polisinrättningar. Vidare samordnar de arbetet vid de olika polisenheterna och ser till att det
regionala myndighetssamarbetet fungerar smidigt. Till polisstyrelsens regionaliserade verksamhetsställen
skulle även höra lotteri- och vapenförvaltningsenheten i Riihimäki och tillsynsenheten för säkerhetsbranschen i
S:t Michel.
Enligt arbetsgruppens uppfattning skall polisens riksomfattande enheter även i fortsättningen vara
riksomfattande ämbetsverk underställda polisens högsta ledning. Deras grundläggande uppgifter skall i
huvudsak vara oförändrade. De riksomfattande enheterna skall även i fortsättningen ha riksomfattande
organisationer. Deras nätverk av verksamhetsställen skall utvecklas med hänsyn till de polisiära behoven samt
samarbetet med intressentgrupperna.
Efter polisinrättningsreformen skall den lokala polisen i större utsträckning än idag ansvara för att avslöja och
utreda sedvanliga och svårutredda brott inom det egna området. Tyngdpunkten för centralkriminalpolisens
verksamhet skall å sin sida ligga allt mer på bekämpning av den internationella och nationellt sett grövsta
brottsligheten, i synnerhet den organiserade brottsligheten. Dessutom skall centralkriminalpolisen ansvara för
sådana funktioner som hör samman med brottsbekämpning där brottsfrekvensen, säkerställandet av
kompetensen och kostnadsskäl talar för att de koncentreras på riksnivå. Skyddspolisen och
centralkriminalpolisen skall bedriva ett bredare samarbete kring förundersökningarna av sådana brott som
hänför sig till statens säkerhet.

Rörliga polisens primära ansvarsområden inom trafikövervakningen skall omfatta huvudvägarna och det
övriga vägnätet utanför tätorterna, men rörliga polisen skall även bistå den lokala polisen vid trafikövervakning
i tätortsområdena. Rörliga polisen skall sköta larmuppdrag till stöd för den lokala polisen enligt principen om
närmaste patrull och även i övrigt delta i genomförandet av olika resurskrävande och temaliknande razzior på
det sätt som överenskoms särskilt. Särskilt i glesbygden skall rörliga polisen samarbeta med den lokala
polisen för att garantera larmberedskapen.
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SISÄASIAINMINISTERIÖ

8.2.2008 SM054:00/2006

SISÄASIAINMINISTERILLE

Sisäasiainministeriö asetti 18.8.2006 työryhmän, jonka tuli tehdä kokonaisselvitys polii-
sin hallintorakenteen, johtamisjärjestelmän ja yhteistoiminnan kehittämistarpeista eri
hallinnon tasoilla ja selvityksen aiheuttamat muutosesitykset.

Kokonaisselvitys ja esitykset oli asettamiskirjeen mukaan luovutettava sisäasiainminis-
teriölle 31.12.2007 mennessä kuitenkin siten, että työryhmän oli ensimmäisessä vai-
heessa tehtävä esitys paikallispoliisin aluejaotuksen sekä yhteistoiminnan kehittämistar-
peista. Viimeksi mainitut ehdotukset työryhmä teki väliraportissaan 14.2.2007 (SM jul-
kaisusarja 11/07). Sisäasiainministeriö myönsi työryhmälle loppuraportin luovuttami-
seen lisäaikaa 31.1.2008 saakka. Loppuraportissaan työryhmä tekee esitykset poliisin
ylijohdon ja poliisin lääninjohtojen sekä poliisin valtakunnallisten yksiköiden ja Helsin-
gin poliisilaitoksen rakenteellisista muutoksista.

Työryhmä luovuttaa kunnioittaen Teille yksimielisen loppuraporttinsa.

Helsingissä 8 päivänä helmikuuta 2008

Ilkka Salmi

Arto Nieminen Jorma Toivanen Kimmo Hakonen

Mikko Paatero Jorma Ahonen Kari Rantala

Matti Nissinen Yrjö Suhonen Esa K. Ojala

Ari Huuskonen Petri Knape Rauno Ranta

Kaija Melvas Tiina Eränkö Robin Lardot
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1. Työryhmän tehtävämääräys ja työskentelyn kuvaus

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

Työryhmän puheenjohtajaksi määrättiin valtiosihteeri Kari Salmi sisäasiainminis-
teriöstä, 3.5.2007 alkaen puheenjohtajaksi määrättiin sisäasiainministerin erityis-
avustaja Ilkka Salmi. Sihteereiksi määrättiin hallitusneuvos Tiina Eränkö, polii-
siylitarkastaja Robin Lardot ja 1.4.2007 alkaen ylitarkastaja Kaija Melvas sekä
jäseniksi, poliisijohtaja Jorma Toivanen, poliisijohtaja Kimmo Hakonen ja halli-
tusneuvos Arto Nieminen sisäasiainministeriön poliisiosastolta, lääninpoliisijohta-
ja Mikko Paatero Länsi-Suomen lääninhallituksesta ja lääninpoliisijohtaja Jorma
Ahonen Itä-Suomen lääninhallituksesta sekä liikkuvan poliisin päällikkö, poliisi-
neuvos Kari Rantala. Valtakunnansyyttäjävirastosta kutsuttiin jäseneksi valtion-
syyttäjä Matti Nissinen (1.4.2007 alkaen johtava kihlakunnansyyttäjä) Pardia ry:tä
työryhmässä edustaa Suomen Poliisijärjestöjen Liitto ry:n puheenjohtaja Yrjö
Suhonen, JUHO ry:tä Suomen Nimismiesyhdistyksen puheenjohtaja Esa K. Ojala
ja JHL ry:stä pääluottamusmies Ari Huuskonen. Työryhmään määrättiin
15.6.2007 jäseniksi keskusrikospoliisin päällikkö poliisineuvos Rauno Ranta ja
suojelupoliisin apulaispäällikkö Petri Knape. Knapen virkavapauden aikana hänen
sijaisenaan on toiminut suojelupoliisin apulaispäällikkö Matti Simola.

Työryhmän oli ensimmäisessä vaiheessa tehtävä esityksensä paikallispoliisin ra-
kenteellisista kehittämistarpeista. Nämä esitykset työryhmä teki 14.2.2007 anta-
massaan väliraportissa.

Työryhmän työskentelyn toisessa vaiheessa käsiteltiin poliisin valtakunnallisten
yksiköiden, poliisin ylijohdon, poliisin lääninjohtojen sekä Helsingin poliisilaitok-
sen rakenteellisia kehittämistarpeita. Työryhmä on kuullut työskentelynsä II- vai-
heen aikana kaikkia valtakunnallisten yksiköiden päälliköitä, poliisiylijohtajaa,
lääninpoliisijohtajia ja Helsingin poliisilaitoksen komentajaa, Vantaan poliisilai-
toksen poliisipäällikköä sekä em. yksiköiden henkilöstön edustajia. Työryhmä on
lisäksi kuullut kansliapäällikkö Ritva Viljasta sisäasiainministeriöstä ja valtiosih-
teeri Timo Reinaa valtiovarainministeriöstä.

Sisäasiainministeri myönsi työryhmälle lisäaikaa loppuraportin viimeistelyyn
31.1.2008 saakka.
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2. Poliisin hallintorakenteen nykytila ja kehittämisen
lähtökohdat ja paikallispoliisin rakenneratkaisut

2.1 Nykytila

Poliisin hallintomalli on kolmiportainen, jossa poliisin hallinnosta annetun lain mukaan
poliisitointa johtaa sisäasiainministeriö. Poliisin ylijohtona toimii sisäasiainministeriön
poliisiosasto.

Ministeriön alainen aluehallintoviranomainen on lääninhallitus. Poliisin lääninjohtona
toimii lääninhallituksen poliisiosasto.

Lääninhallituksen alainen paikallishallintoviranomainen on kihlakunnan poliisilaitos
lukuun ottamatta Helsingin kihlakunnan poliisilaitosta. Helsingin kihlakunnan poliisilai-
tos on suoraan sisäasiainministeriön alainen poliisiyksikkö.

Ministeriön alaisia valtakunnallisia yksikköjä ovat keskusrikospoliisi, suojelupoliisi ja
liikkuva poliisi. Ministeriön alaisena toimii Poliisiammattikorkeakoulu, Poliisin tek-
niikkakeskus ja Poliisin tietohallintokeskus (29.2.2008 saakka). Alla on kuvattu Suo-
men poliisin organisaatio kaaviokuvana:

POLIISIN YLIJOHTO
Sisäasiainministeriön

poliisiosasto

Valtakunnalliset yksiköt
-keskusrikospoliisi

-suojelupoliisi
-liikkuva poliisi

Tukiyksiköt

Poliisiammattikorkeakoulu
Poliisin tekniikkakeskus

Poliisin tietohallintokeskus

Poliisin lääninjohdot
Lääninhallitusten poliisiosastot

5 kpl

Poliisilaitokset
89 kpl+

Ahvenanmaan poliisip.

Helsingin poliisilaitos

POLIISIORGANISAATIO 2008
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Poliisin henkilöstö jakautuu vuonna 2007 yksiköittäin seuraavasti:

KOKO POLIISITOIMEN HENKILÖSTÖ 2007
Poliisit pl opiskelijat 30
Opiskelijat 0
Muut 109
Yhteensä 139
Poliisit pl opiskelijat 35
Opiskelijat 0
Muut 44
Yhteensä 79
Poliisit pl opiskelijat 6 367
Opiskelijat 534
Muut 1 859
Yhteensä 8 755
Poliisit pl opiskelijat 1 107
Opiskelijat 32
Muut 453
Yhteensä 1 592
Poliisit pl opiskelijat 94
Opiskelijat 0
Muut 363
Yhteensä 456
Poliisit pl opiskelijat 7 634
Opiskelijat 567
Muut 2 827
Yhteensä 11 027

Poliisin tukiyksiköt

Poliisitoimi
yhteensä

Poliisin ylijohto

Poliisin
lääninjohdot

Paikallispoliisi

Poliisin
valtakunnalliset
yksiköt

Poliisin työajan jakauma vuonna 2006 oli seuraava:

Työajankäyttö poliisissa 2006, aktiivinen työaika

1 %

30 %

8 %

37 %

7 %

12 %

5 %
400 Jakamaton
401 Valvonta
402 Hälytystoiminta
403 Rikostorjunta
404 Lupapalvelut
405 Tukitoiminnot
406 Muut tehtävät
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2.2 Kehittämisen lähtökohdat

Pääministeri Vanhasen II hallituksen hallitusohjelmassa on kirjattu poliisin hallintora-
kenteen uudistamisesta seuraavaa:

Poliisipiirien määrä vähennetään ja hallintorakenteen uudistusta jatketaan siten, että se
kohdistuu jatkossa myös poliisin ylijohtoon, poliisin lääninjohtoihin, poliisin valtakun-
nallisiin yksiköihin sekä Helsingin poliisilaitokseen. Näin siirretään voimavaroja hal-
linnosta palveluihin. Uudistuksen yhteydessä varmistetaan poliisipalvelujen saatavuus
koko maassa. Ruotsinkieliset palvelut turvataan. Lisäksi selvitetään erotetaanko toisis-
taan ministeriön ohjaus- ja valvontatehtävät sekä operatiivisen poliisitoiminnan johta-
minen.

Poliisin hallintorakenneuudistuksen tavoitteena on:

1. asiakaspalvelun näkökulmasta poliisin peruspalveluiden tuottaminen kansalaisil-
le koko maassa asuinpaikasta riippumatta,

2. tuottavuus- ja tuloksellisuusnäkökulmasta asetettujen tuottavuustavoitteiden to-
teuttaminen hallintorakenteita keventämällä sekä toimintaprosesseja kehittämäl-
lä ja tätä kautta operatiiviseen toimintaan tarvittavien resurssien turvaaminen.
Hallintorakenteen ja palveluverkoston kehittämisellä tavoitellaan yhteensä 115
henkilötyövuoden tuottavuussäästöjä. Poliisille on sisäasiainministeriön hallin-
nonalan toiminta- ja taloussuunnitelmassa 2009-2012 (SM julkaisu 53/2007)
asetettu yhteensä 447 henkilötyövuoden tuottavuusvähennystavoitteet vuosille
2007-2011. Lukuun sisältyy alkuperäisen SM:n tuottavuuspäätöksen mukaisen
362 HTV:n vähennystavoitteen lisäksi vuonna 2007 asetetut lisätavoitteet 85
HTV, joista 62 HTV:tta johtuu kihlakunnanvirastojen yhteisen henkilöstön siir-
tymisestä poliisitoimen momentille,

3. johtamisen näkökulmasta johtamisjärjestelmän selkeyttäminen kaikilla hallinnon
tasoilla sekä paikallispoliisin yksikkökoon suurentaminen ja yhdenmukaistami-
nen siten, että tulosohjauksella saadaan nykyistä enemmän vaikuttavuutta,

4. sidosryhmänäkökulmasta laadukkaan ja sujuvan esitutkintayhteistyön turvaami-
nen syyttäjäviranomaisten kanssa sekä kuntien kanssa tehtävien paikallisen tur-
vallisuussuunnitelmien tehokas hyödyntäminen,

5. henkilöstönäkökulmasta henkilöstön jaksamisen ja työmotivaation turvaaminen
ja henkilöstön mukaanotto suunnittelutyöhön kaikilla hankeorganisaation tasoil-
la.

2.3 Paikallispoliisin rakenneratkaisut

Poliisin hallintorakenteen kehittämistyöryhmä luovutti 14.2.2007 sisäasiainministeriölle
väliraporttinsa (SM julkaisu 11/2007). Työryhmä teki väliraportissa seuraavat paikallis-
poliisia koskevat kehittämisesitykset:
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1. Paikallispoliisin aluejaotusta kehitetään poliisin toiminnallisista lähtökohdista käsin.
Hätäkeskusaluejakoa tulee muuttaa siten, että se sopeutetaan poliisilaitosjakoon. Polii-
silaitosjako voi poiketa nykyisestä kihlakuntajaosta, mikäli poikkeamiselle on poliisi-
toiminnalliset erityisperusteet. Poliisin paikallishallintoa muutetaan siten, että nykyisis-
tä 90 kihlakunnan poliisilaitoksen alueesta muodostetaan 29 poliisilaitosta. Ruotsinkie-
liset palvelut turvataan esimerkiksi niin, että uusien toimialueeltaan laajojen kaksikie-
listen kihlakunnan poliisilaitosten ruotsinkielisenemmistöisten kihlakuntien alueella
sijaitsevat poliisiasemat määritellään poliisilaitosten ruotsinkielisenemmistöisiksi alu-
eellisiksi yksiköiksi.

2. Poliisin palveluverkostoa kehitetään siltä pohjalta, että kansalaisten perusturvalli-
suuspalvelut turvataan koko valtakunnassa, myös harvaanasutuilla alueilla. Lupapalve-
luverkostoa ja lupapalvelujen palvelurakennetta kehitetään siten, että asiakaspalvelu-
tehtäviä siirretään merkittävästi nykyistä enemmän yhteispalveluna tuotettavaksi.

3. Poliisilaitosten välistä yhteistoimintaa ja erikoistumista kehitetään erikoisosaamista
vaativissa tehtävissä.

4. Poliisipäällikön rooli painottuu strategiseen johtamiseen sekä henkilöstöjohtamiseen.
Vastuuta operatiivisesta johtamisesta siirretään muulle tulosvastuulliselle päällystölle.

5. Henkilöstön edustajat otetaan kaikilla hallinnon tasoilla mukaan muutosten suunnit-
telu- ja valmisteluryhmiin.

6. Uudistuksen henkilöstöjärjestelyt toteutetaan poliisin hallintolain 6 §:n sekä valtio-
neuvoston 23.3.2006 antaman periaatepäätöksen linjausten mukaisesti. Henkilöstöjär-
jestelyt suunnitellaan yhdessä henkilöstön edustajien kanssa.

Poliisin paikallishallinnon rakenneuudistus ehdotetaan tulevaksi voimaan 1.1.2009
Poliisin ylijohdon, poliisin lääninjohdon, poliisin valtakunnallisten yksiköiden ja Hel-
singin poliisilaitoksen rakenteellisesta kehittämisestä työryhmä antaa esityksensä työ-
ryhmän loppuraportissa.

Työryhmän esityksen pohjalta ja laajan lausuntokierroksen jälkeen valmisteltiin luonnos
valtioneuvoston asetukseksi 24 poliisilaitoksen toimialuejakomallista. Tämän mallin
pohjalta annettiin eduskunnan hallintovaliokunnalle selvitys paikallispoliisin rakenne-
suunnitelmista syyskuussa 2007. Eduskunta antoi selvityksestä lausuntonsa 12.10.2007
(14/2007 vp).

Hallintovaliokunta katsoi lausunnossaan, että uudistuksen tavoitteet ovat oikean suun-
taiset ja että rakenneratkaisut ovat välttämättömiä osana julkisen hallinnon rakenneuu-
distusta. Valiokunta edellytti mm., että poliisin operatiivisia resursseja ei muutoksessa
tuottavuuden nimissä vähennetä välillisestikään ja että poliisin peruspalvelut tuotetaan
edelleen lähellä kansalaista. Edelleen hallintovaliokunta katsoi, että poliisilaitosjakouu-
distus merkitsee lääninhallituksiin muodostetun poliisin lääninjohdon käymistä tarpeet-
tomaksi. Poliisin ylijohdon osalta hallintovaliokunta totesi, että se on aiemmin nostanut
esiin ajatuksen poliisihallituksen perustamisesta. Toinen varteen otettava vaihtoehto on
valiokunnan käsityksen mukaan rajavartiolaitoksen hallintomallin mukainen esikunta-
järjestelmä. Johtopäätelmänä valiokunta katsoo, että joka tapauksessa poliisin ylimmän
johdon asemaa on tarpeen selkiyttää.
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Hallintovaliokunta on edellä mainitussa lausunnossaan korostanut sitä, että henkilöstön
sitoutuminen on merkittävässä asemassa muutoksen onnistumiselle. Muutosturvan taso
on oltava riittävä ja muut palvelussuhteen ehdot on muutoksessa turvattava.

Valtioneuvosto antoi 15.11.2007 asetuksen poliisilaitosten toimialuejaosta, jonka mu-
kaan poliisitoimi jakautuu 24 poliisilaitokseen. Poliisilaitosten alueelliset yksiköt perus-
tettiin Raaseporin, Turunmaan, Pietarsaaren sekä Mustasaaren ja Närpiön kihlakuntien
alueista. Alueellisten yksiköiden kielisuhteet pysyvät ennallaan ja ne ovat enemmistö-
kieleltään ruotsinkielisiä yksiköitä.

Sisäasiainministeriö teki päätöksen poliisilaitosten pääpoliisiasemien ja poliisiasemien
sijaintipaikoista 16.11.2007. Muista toimipisteistä sisäasiainministeriö tekee päätöksen-
sä sen jälkeen, kun poliisilaitokset ja poliisin lääninjohdot ovat antaneet lausuntonsa
asiasta.

Paikallispoliisin rakenneuudistus astuu voimaan 2009 alusta ja toimeenpanoa valmistel-
laan kolmiportaisessa hankeorganisaatiossa.



Poliisin hallintorakenteen kehittämistyöryhmän (PORA) loppuraportti

9 (69)

2.4 Paikallispoliisin ja poliisin valtakunnallisten yksiköiden teh-
täväjako

Ennen kuin työryhmässä voidaan linjata, mitä valtakunnallisilta yksiköiltä ja erityisesti
keskusrikospoliisilta edellytetään organisaatiouudistuksessa, tulee muun muassa tarpeet-
tomien päällekkäisten toimintojen välttämiseksi tarkastella valtakunnallisten yksiköiden
ja paikallispoliisin välistä tehtäväjakoa ja yhteistyötä.

Rikostorjunnan osalta uusien poliisilaitosten toimintoja tarkasteltiin yleisellä tasolla jo
Pora-työryhmän I-vaiheen loppuraportissa, jolloin katsottiin, että ne voidaan osittain
järjestää poliisilaitosten välisenä yhteistoimintana. Raportissa todettiin myös, että polii-
silaitosten välistä yhteistoimintaa ja erikoistumista kehitetään muun muassa analyysi-
toiminnan, vaativan talousrikostutkinnan, vaativan teknisen rikostutkinnan ja vaativan
huumausainerikostutkinnan osalta. Työskentelyn edetessä tarkoituksenmukaiset ratkai-
sut ovat tältä osin tarkentuneet.

Lähtökohtana paikallispoliisin rikostorjunnan järjestämisessä voidaan pitää, että muo-
dostettavien poliisilaitosten tulee kyetä itsenäisesti huolehtimaan alueellaan tapahtunei-
den tavanomaisten ja pääosin vakavien rikosten paljastamisesta ja tutkinnasta. Yhtenä
varteenotettavana organisointimallina on esitetty erillisiä tutkintayksiköitä ainakin huu-
mausaine-, väkivalta- ja päivittäisrikoksille (esim. varkaus, vahingonteko ja petosrikok-
set). Hyvänä mallina on myös nähty erityisesti päivittäisrikostutkinnan jakaminen no-
peisiin ja pitkäkestoisiin juttuihin. Edellä mainitut tutkintatoiminnot tulee lähtökohtai-
sesti olla ainakin kunkin poliisilaitoksen pääpoliisiasemalla. Päivittäisrikoksia tulee voi-
da tutkia myös alueen muilla poliisiasemilla. Myös vaativaa rikostutkintaa tulisi tarvit-
taessa voida suorittaa pääpoliisiaseman lisäksi poliisiasemilla.

Paikallispoliisin vastuulle jää uudistuksen jälkeen vastata nykyistä laajemmin tavan-
omaisten ja vaikeiden rikosten paljastamisesta ja tutkinnasta omalla alueellaan. Keskus-
rikospoliisin rooli puolestaan painottuu yhä enemmän kansainvälisen ja kansallisesti
vakavimman järjestäytyneen rikollisuuden torjuntaan sekä sellaisiin rikostorjuntaan
liittyviin toimintoihin, joiden esiintymistiheys, osaamisen varmistaminen ja kustannus-
syyt puoltavat niiden keskittämistä valtakunnallisesti. Tällainen työnjako vastaa hallin-
tovaliokunnan näkemyksiä paikallispoliisin ja keskusrikospoliisin tehtäväjaosta rikos-
tutkinnassa (HaVM 2/2007). Keskusrikospoliisilla tulisi olla valmius tarvittaessa avus-
taa paikallispoliisia mm. ottamalla tutkintavastuu yksittäisten henkirikosten ja muiden
vaikeasti selvitettävien rikosten tutkinnasta. Vakavimman rikollisuuden torjuntaan liit-
tyvistä tutkintajärjestelyistä tulee lähtökohtaisesti sopia erikseen keskusrikospoliisin
johdolla pidettävässä kohdevalintamenettelyssä. Mikäli asiaa ei sen luonteen puolesta
tarvitse viedä kohdevalintamenettelyyn, mutta se edellyttää kuitenkin toimimista toisen
poliisilaitoksen toimialueella, tulee asiassa toimia yhteistyössä kyseisen yksikön kanssa.

Keskusrikospoliisin vastuulla on huolehtia siitä, että PTR-rikostiedustelu- ja analyysi-
toimintaan liittyvässä sarjoittamisessa, tutkintajärjestelyehdotuksissa ja kohdevalinta-
menettelyssä huomioidaan rikoshyödyn jäljittäminen. Tulevaisuudessa lähtökohtana
voisi olla, että muodostettavissa poliisilaitoksissa on kussakin oma analyysitoiminto,
joka koostuu sekä strategisesta että operatiivisesta analyysistä. Valtakunnallisesta ana-
lyysitoiminnasta ja sen kehittämisestä vastaa poliisin osalta keskusrikospoliisi johtaes-
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saan PTR-rikostiedustelu- ja analyysikeskuksen toimintaa. Poliisilaitosten analyysitoi-
minnassa tulisi tehdä yhteistyötä PTR-rikostiedusteluyksiköiden kanssa.

Teknisen rikostutkinnan osalta on esitetty, että jokaisessa poliisilaitoksessa on rikostek-
ninen yksikkö, joka suoriutuu tavanomaisesta rikospaikkatutkinnasta. Vaativan teknisen
rikostutkinnan osalta poliisilaitokset voisivat tehdä yhteistyötä. Keskusrikospoliisin
vastuulle jää huolehtia lausunnonantotoiminnan edellyttämästä paikallispoliisin teknisen
rikostutkinnan yksiköiden laadun kehittämisestä.

Jokaisessa muodostettavassa poliisilaitoksessa tulisi olla oma rikostiedustelutoiminto ja
ainakin niin sanottu perustasoinen tiedusteluvälineistö. Työnjako keskusrikospoliisin
kanssa (eli kuka vastaa tiedustelusta) noudattanee, mitä edellä on järjestäytyneen rikolli-
suuden torjunnan yhteydessä todettu. Poliisin tiedustelumenetelmien ja -välineistön ke-
hittämisestä ja yhteismitallisuudesta vastaa keskusrikospoliisi. Yksi varteenotettava
malli olisi, että esimerkiksi tarkkailutoiminto, tekninen rikostutkinta, rikoshyödyn jäljit-
täminen, operatiivinen analyysi (ml. sarjoittaminen) ja tietotekniikkarikostutkinta keski-
tetään pääpoliisiasemalle palvelemaan koko poliisilaitoksen toimintaa.

Keskusrikospoliisin ja paikallispoliisin tehtäväjaon muutosten vaikutukset poliisitoimen
sisäiseen resurssijakoon voidaan arvioida vasta, kun tehtäväjakopäätöksistä on toimeen-
panosuunnitelmat.

Suojelupoliisin tehtävissä ei juuri esiinny vastaavanlaisia päällekkäisyyksiä paikallispo-
liisin tehtävien kanssa.

Liikkuvan poliisin osalta voidaan todeta, että sen ensisijaisina vastuualueina liikenne-
valvonnassa tulisi olla päätiet ja muu taajamien ulkopuolinen tiestö. Liikkuvan poliisin
tulee kuitenkin avustaa paikallispoliisia liikenteen valvonnassa myös taajama-alueilla.
Liikkuvan poliisin tulee hoitaa hälytystehtäviä paikallispoliisin tukena lähimmän parti-
on periaatteen mukaisesti ja muutoinkin osallistua erikseen sovitulla tavalla resursseja
vaativien erilaisten teemaluonteisten iskujen toteuttamiseen. Erityisesti harva-alueilla
liikkuvan poliisin on tehtävä yhteistyötä paikallispoliisin kanssa hälytysvalmiuden tur-
vaamiseksi erikseen sovittavalla tavalla. Lisäksi liikkuvan poliisin tulee osaltaan tukea
paikallispoliisia liikenneonnettomuuksien ja -valvonnan analyysitoiminnassa sekä val-
vontatiedottamisen kehittämisessä. Liikkuvan poliisin tulee myös avustaa tarvittaessa
paikallispoliisia raskaan liikenteen liikennerikosten tutkinnassa.
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3. Poliisin valtakunnallisten yksiköiden tehtävien orga-
nisointi ja kehittäminen

3.1 Keskusrikospoliisi

3.1.1 Nykytilan kuvaus

Tehtävät

Keskusrikospoliisi on poliisin valtakunnallinen yksikkö, jonka päätehtävänä on
järjestäytyneen rikollisuuden torjuntaprosessien johtaminen, vakavimman rikolli-
suuden torjunta, erityisesti ammattimaisen, järjestäytyneen ja kansainvälisiä yhte-
yksiä omaavan rikollisuuden tutkinnasta ja torjunnasta vastaaminen. KRP tutkii
pääasiassa törkeitä talous-, huumausaine- ja tietotekniikkarikoksia, rahanpesua
sekä henkirikoksia. Sen tehtäviin kuuluu myös mm. lahjoma- ja virkarikosten sekä
ympäristörikosten tutkinta.

Keskusrikospoliisi on kansainvälisen poliisiyhteistyön kansallinen keskus Suo-
messa. Se vastaa kansallisena keskuksena yhteyksistä kansainväliseen rikospolii-
sijärjestöön Interpoliin ja EU:n poliisiyhteistyövirastoon Europoliin, Schengenin
sopimuksen mukaisen Sirene -toimiston toiminnasta, Suomen solmimien kahden-
välisten rikostorjuntasopimusten toteuttamisesta sekä poliisin kansainvälisestä
yhdyshenkilötoiminnasta.

Keskusrikospoliisi vastaa Suomen rikosteknisestä laboratoriosta. Sen rooli ilme-
nee myös teknistä rikostutkintaa kokonaisvaltaisesti kehittävänä ja sen laatua ko-
ko valtakunnassa valvovana virastona. Keskusrikospoliisissa toimii vuonna 1998
erillisellä lainsäädännöllä perustettu kansallinen rahanpesun selvittelykeskus, joka
hoitaa rahanpesun selvittämiseen liittyviä tehtäviä. Keskusrikospoliisin yhteydes-
sä toimii myös kansallinen suuronnettomuuksien uhrien tunnistamiseen erikoistu-
nut DVI-yksikkö (The Finnish Mass Disaster Victim Identification Team).
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Organisaatio

Keskusrikospoliisin organisaatio muodostuu yhdeksästä (9) tulosyksiköstä:
Pääosasto, keskuspaikka Vantaa (lisäksi Kouvola ja Vaalimaa)
Läntinen osasto, keskuspaikka Turku (lisäksi Tampere, Jyväskylä, Vaasa ja Ah-
venanmaa)
Itäinen osasto, keskuspaikka Joensuu (lisäksi Kuopio ja Mikkeli)
Pohjoinen osasto, keskuspaikka Oulu (lisäksi Rovaniemi)
Rahanpesun selvittelykeskus, sijoituspaikka Vantaa
Tekninen asiantuntijapalvelu, sijoituspaikka Vantaa
Rikostietopalvelu, sijoituspaikka Vantaa
Rikostekninen laboratorio, sijoituspaikka Vantaa
Hallinto, sijoituspaikka Vantaa
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Keskusrikospoliisi

Päällikkö

Pääosasto Läntinen
osasto

Itäinen
osasto

Pohjoinen
osasto

Rahan-
pesun
selvitt.
keskus

Tekninen
asian-

tuntija-
palvelu

Rikos-
tekninen

laboratorio

Rikos-
tieto-

palvelu
Hallinto

Apulaispäällikkö
Esikunta Apulaispäällikkö

Henkilöstö

Alla olevassa taulukossa on kuvattu KRP:n henkilöstö virkaryhmittäin vuonna 2007
(vuoden keskiarvotieto elokuussa 2007, poliisitoimen momentti)

216 Keskusrikospoliisi

Päälliköt 3
Päällystö 114
Alipäällystö 236
Miehistö 46
Opiskelijat 5
Poliisi 404
Vartijat 0
Toimistotyöntekijät 83
Muut 227
Muut yhteensä 310
Kaikki yhteensä 713
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Työajan jakauma

KRP:n työajan jakauma vuonna 2006 oli seuraava:

Työajankäyttö KRP:ssä 2006, aktiivinen työaika

2 %

22 %

7 %

3 %

6 %
32 %

14 %

11 % 2 %
1 %

4001 Jakamaton

4031 Massarikosten torjunta

4032 Järjestäytyneen
rikollisuuden torjunta
4033 Talousrikosten torjunta

4034 Poliisitutkinta

4035 Muu rikostorjunta

4036 Rikostorjunnan
aisantuntijapalvelut
4039 Rikostorjunnan yhteinen

4051 Yksikön omat
tukitoiminnot
4052 Konsernipalvelut

3.1.2 Keskusrikospoliisin johdon ja henkilöstön esitykset

Keskusrikospoliisin johto on esittänyt työryhmälle 22.8.2007 antamassaan lausunnos-
sa mm. seuraavaa:

Keskusrikospoliisin ja paikallispoliisin yhteistyön on oltava jatkossa monipuolista muun
muassa vakavan rikollisuuden paljastamisessa ja torjunnassa. Erityisen arvokasta on
paikallispoliisin asiantuntemus niin alueen rikollisuudesta kuin paikallisesta rikostor-
junnan kumppanuusyhteistyöstäkin.

Uudistuksen yhteydessä on huolehdittava keskusrikospoliisin ja paikallispoliisin tehok-
kaasta yhteistyöstä asiantuntijapalveluiden lisäksi muun muassa kansainvälisissä sekä
asiallisesti ja alueellisesti laaja-alaisissa rikosjutuissa, todistajansuojelussa sekä erityi-
sissä tutkintatekniikoissa, kuten vaativimmissa rikostorjunnan tarkkailu- ja tiedustelu-
toimissa, joissa käytetään teknisiä menetelmiä ja -laitteita.

On oletettavaa, että keskusrikospoliisin tehtävistä tulevat korostumaan entistä selvem-
min poliisin kansainvälisistä rikostorjuntavelvoitteista huolehtiminen, poliisin kansain-
välinen yhteistyö, kansainväliset tutkintaryhmät ja yhteiset tutkintaoperaatiot, järjestäy-
tyneen ja muun vakavimman rikollisuuden kohdetorjuntaan liittyvät tehtävät, valtakun-
nan tason PTR-tehtävät, rikoshyödyn jäljittäminen ja pitkäjänteinen vaativa järjestäyty-
neen rikollisuuden tiedustelu- ja tarkkailutoiminta.
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Kihlakuntien poliisilaitosten moninaisten tehtävien vuoksi on vaikea kuvitella, että ko-
konaisvaltainen rikollisryhmien toimintaan puuttuminen olisi niiden toimesta jatkossa-
kaan mahdollista. Tämänkaltaisen toiminnan tulee rakentua tiedusteluperusteiseen joh-
tamiseen sekä suunniteltuun ja pitkäkestoiseen toimintaan, johon on voitava käyttää
myös riittävästi resursseja.

Sen vuoksi keskusrikospoliisin tehtävät ja kihlakuntien poliisilaitoksiin nähden lisäar-
voa tuottavat toiminnot muodostuisivat tulevaisuudessa sellaisesta tiedusteluperusteises-
ta, ennakkosuunnitteluun ja kokonaisvaltaisuuteen perustuvasta järjestäytyneen rikolli-
suuden tutkinnasta ja torjunnasta, johon kihlakuntien poliisilaitosten voimavarat eivät
jatkossakaan ole riittäviä ja johon niitä ei ole tarkoituksenmukaista suunnata.

Tiedusteluperusteisuuden ja riittävän koordinaation varmistaminen edellyttäisi, että
keskusrikospoliisille säädettäisiin hallintouudistuksen yhteydessä järjestäytyneen rikol-
lisuuden torjunnassa valtakunnallinen operatiivinen johtovastuu.

Rikostorjunnan asiantuntijapalvelun osalta muun muassa laboratoriotoiminta, televies-
tintään kohdistuva tiedonhankinta, kansainväliset asiat, peitetoiminta, eräät teknisen
tarkkailun muodot, valtakunnallinen analyysitoiminta, erilaisten järjestelmien luominen
ja ylläpito (Salpa, JTT) ovat asioita, joiden on oltava valtakunnallisesti keskitettyjä.

Keskusrikospoliisin tulisi antaa tulevaisuudessakin valtakunnallisia asiantuntijapalvelui-
ta, joiden keskittäminen on yhä tarpeen joko toimenpiteiden vähäisyyden tai tarvittavan
erityisen osaamisen vuoksi. Myös menetelmäkehitys on tarkoituksenmukaista toteuttaa
valtakunnallisesti. Keskusrikospoliisin asiantuntijapalveluna on pidettävä myös osaami-
sen jatkuvaa siirtämistä eri poliisiyksiköiden käyttöön.

Myös asiantuntijapalveluiden tarkoituksenmukainen tuottaminen ja kehittäminen edel-
lyttävät ohjausta ja laadunvarmistusta sekä kiinteää yhteistyötä paikallispoliisin kanssa
ja palvelujen käyttäjien tarpeiden ja olosuhteiden tuntemista.

Keskusrikospoliisin organisaation kehittämisen päälinjauksista KRP:n johto on
esittänyt seuraavaa:

Keskusrikospoliisin alueellisten toimipisteiden sijoittamisessa on huomioitava poliisin
pääpoliisiasemien sijoittautuminen, joka tukee tehokasta ja tuloksellista yhteistyötä,
toisi synergiaetuja sekä tehostaisi toimitilojen käyttöä.

Keskusrikospoliisi ottaa organisaationsa kehittämisessä huomioon poliisin hallinnon
kehittämistä koskevat linjaukset. Keskusrikospoliisin organisaation kehittämisessä ote-
taan huomioon tehokkaan viranomaisyhteistyön (mm. syyttäjälaitos, PTR), kump-
panuusyhteistyön (mm. elinkeinoelämä) sekä kansainvälisen yhteisön odotukset (mm.
terrorismi, kv-kriisit ja onnettomuudet, Venäjäyhteistyö ja EU:n velvoitteet).
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Keskusrikospoliisin organisaation jatkokehittämisen päälinjaukset ovat seuraavat:

Tavoitteena ovat toiminnan kehittämistä ja tiedonkulun parantamista tukevat
selkeät kokonaisuudet, joita muodostettaessa hyödynnetään muun muassa AHJ-
hankkeen prosessikuvauksia ja otetaan huomioon tietopalvelutyöryhmän linja-
ukset
Operatiivisten toimintojen tarpeellinen keskittäminen ja päällekkäisistä toimin-
noista luopuminen
Tavoitteena on kiinteiden kulujen vähentäminen muun muassa tilaratkaisuilla,
etätyömahdollisuuksia ja virkarakennetta kehittämällä
Järjestäytyneen rikollisuuden torjunnan ”sisällön” yhdenmukaistaminen
Rikostiedustelullisten toimintojen kokoaminen yhteen
Poliisin kansainväliseen yhteistyöhön liittyvien palveluiden keskittäminen
Sidosryhmäyhteistyön tehokkuuden ja sujuvuuden varmistaminen
Tukitoimintojen mahdollisimman kattava keskittäminen
Rikostorjunnan keskittäminen jatkossa entistä selkeämmin Vantaalle (myös pit-
källe erikoistunut talousrikostorjunta), Tampereelle, Joensuuhun ja Ouluun. Jr-
rikollisuuden torjuntaan, rikostiedusteluun sekä rikoshyödyn jäljittämiseen liit-
tyvien toimintojen jatkuminen Turussa, Vaasassa, Kuopiossa, Rovaniemellä ja
Kymessä (Kouvola tai Kotka) sekä toimintojen lakkauttaminen Mikkelin ja Jy-
väskylän yksiköiden sekä Vaalimaan toimipaikan osalta vuoteen 2012 mennes-
sä.

Toimintojen tehostaminen ja keskittäminen tapahtuisi vähintään nykyisentasoisella hen-
kilöstöresursoinnilla ja henkilöstön kohdentamista nykyistä paremmin keskusrikospolii-
sin tutkintavastuulla olevaan rikostutkintaan ja torjuntaan.
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Keskusrikospoliisin toimipiste-esitys nykyisen aluejaon pohjalle kuvattuna on seuraava:

Keskusrikospoliisin henkilöstön edustajat esittivät kuulemistilaisuudessa 4.9.2007
seuraavaa:

KRP:n henkilökuntayhdistyksen edustaja katsoi, että Mikkelin ja Jyväskylän yksiköiden
lakkautus on toiminnallisesti hyväksyttävissä. Henkilöstölle tulee antaa aikaa sopeutua
muutokseen. Henkilöstöllä ei ole halukkuutta muuttaa paikkakunnalta toiselle, joten
muutos aiheuttaa henkilöstöjärjestelyjä, etätyömahdollisuudet olisi kannatettava järjeste-
ly. Henkilöstön asema lakkautettavissa yksiköissä olisi turvattava siten, että nykyinen
palkkataso turvataan eikä pakkomuuttoja paikkakunnalta toiselle toteuteta. KRP:n Mik-
kelin ja Jyväskylän yksiköiden lakkautus on toiminnallisesti hyväksyttävissä.

JUKO ry esitti kuulemistilaisuudessa, ettei sillä ei ole huomauttamista edellä kuvattuihin
KRP:n johdon kehittämislinjauksiin. Yhdistyksen käsityksen mukaan henkilöstön vai-
kuttamismahdollisuudet KRP:n sisäisessä muutoksen valmistelussa ovat olleet hyvät.
Kun paikallispoliisin yksikkökoot kasvavat, voidaan olettaa että toiminnot kehittyvät.
Tässä tilanteessa on JUKO ry:n käsityksen mukaan tärkeää tehdä rajaus paikallispoliisin
ja KRP:n asiantuntijatehtävien välillä. Kun tekninen rikostutkinta kehittyy, saattaa lau-
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sunto toimeksiantoja tulla nykyistä enemmän. Tämä taas puolestaan edellyttää KRP:n
asiantuntijapalvelujen kehittämistä.

Suomen poliisipäällystöyhdistyksen edustaja katsoi, että organisaatioiden ja toimenkuvi-
en muuttuessa, tulisi harkita ylimääräistä panostusta koulutukseen ja mahdollisesti ulko-
puolista apua muutoksen läpivientiin. KRP:n päällystö on ollut tiiviisti mukana muutok-
sen valmistelussa. Muutos pitäisi päällystöyhdistyksen edustajan käsityksen mukaan
viedä läpi mahdollisimman pehmeästi, hyvää henkilöstöpolitiikkaa noudattaen.

3.1.3 Työryhmän esitykset

Keskusrikospoliisin roolia järjestäytyneen ja vakavimman rikollisuuden torjuntaproses-
sin johtamisessa ja siihen liittyvässä poliisin yksiköiden toiminnan koordinoimisessa on
tarkoituksenmukaista vahvistaa. Vahvistaminen voisi tapahtua esimerkiksi siten, että
ylijohto määrää poliisin hallintolain nojalla keskusrikospoliisin tehtäväksi vastata kan-
sainvälisen ja valtakunnallisen järjestäytyneen rikollisuuden torjunnan järjestämisestä
operatiivisella tasolla kohdetorjuntaprosessissa1 yhteistoiminnassa muiden poliisiyksi-
köiden kanssa. Näin varmistettaisiin, etteivät eri poliisiyksiköiden järjestäytyneeseen
rikollisuuteen kohdistuvat operaatiot ja tutkintatoimenpiteet ole päällekkäisiä, toisiaan
vaarantavia tai muuten epätarkoituksenmukaisesti järjestettyjä.

Ottaen huomioon edellä luvussa 2.4 tarkasteltu keskusrikospoliisin ja paikallispoliisin
välinen tehtäväjako, työryhmä esittää keskusrikospoliisin osalta, että sen päätehtävä on
EU-kriteerit täyttävän järjestäytyneen rikollisuuden tutkinta ja torjunta. Lisäksi keskus-
rikospoliisin tehtävänä on muun järjestäytyneen ja vakavimman rikollisuuden torjunta,
vakavan rikollisuuden kohdetorjuntaprosessin johtaminen, valtakunnallisten rikostor-
junnan asiantuntijapalveluiden tuottaminen sekä rikostorjunnan ja rikostutkintamene-
telmien kehittäminen. Talousrikosten tutkinnassa keskusrikospoliisin roolia tulee pai-
nottaa järjestäytyneeseen, kansainväliseen, ennakkotapausluonteiseen sekä valtakunnal-
lisen tason talousrikosten torjuntaan. Lisäksi työryhmä esittää, että keskusrikospoliisi
tiivistää yhteistyötä suojelupoliisin kanssa erityisesti terrorismiin liittyvien rikosten sekä
tarvittaessa muiden valtion turvallisuuteen kytkeytyvien rikosten esitutkinnassa.

Lisäksi keskusrikospoliisin tulee vastata sellaisista rikostorjuntaan liittyvistä toiminnois-
ta, joiden osalta esiintymistiheys, osaamisen varmistaminen ja kustannussyyt puoltavat
niiden keskittämistä valtakunnallisesti huolimatta siitä, liittyvätkö ne järjestäytyneeseen
rikollisuuteen. Tällaisia toimintoja ovat esimerkiksi rikosteknisen laboratorion ja rahan-
pesun selvittelykeskuksen toiminta, DVI-toiminta, verkkotiedustelu, vaativien tietotek-
niikkarikosten tutkinta, vaativien ympäristörikosten tutkinta, peitetoiminta, valeostotoi-
minnan ohjaus, järjestelmällisen tietolähdetoiminnan ohjaus, todistajansuojelun järjes-
täminen yhdessä paikallispoliisin kanssa, vaativa rikostiedustelu ja tiedustelu- ja tark-
kailutekniikan kehittäminen ja televiestinnän asiantuntijapalvelut. Poliisilaitoksiin ei
tule rakentaa keskitettyjen toimintojen kanssa päällekkäisiä toimintoja.

1 Kohdetorjuntaprosessilla tarkoitetaan sisäasiainministeriön määräyksessä SM-2001-1520/Ri-2 tarkoitet-
tua menettelyä, jossa vakavan rikollisuuden torjuntakohteet määritetään, valitaan ja torjutaan yhteistyössä
keskusrikospoliisin, paikallispoliisin, suojelupoliisin sekä tulli- ja rajavartiolaitoksen kesken.
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Keskusrikospoliisin tulee huolehtia poliisihallinnon rikostorjuntaan liittyvästä kansain-
välisistä yhteyksistä ja ylläpitää ympärivuorokautisesti toimivaa viestiliikennekeskusta.
Keskusrikospoliisi osallistuu Suomea koskeviin kansainvälisiin valvontaoperaatioihin ja
perustettaviin yhteisiin tutkintaryhmiin. Keskusrikospoliisin vastuulla on huolehtia po-
liisin yhdyshenkilötoiminnasta. Yhdyshenkilöitä ei toistaiseksi ole katsottu aiheelliseksi
siirtää ulkoministeriön hallinnonalalta sisäasiainministeriön hallinnonalalle muun muas-
sa kustannussyistä johtuen.

Keskusrikospoliisin keskeisiin tehtäviin kuuluu tilannekuvan ylläpitäminen järjestäyty-
neestä rikollisuudesta, rikosilmiöiden seuranta sekä niihin liittyvien toimintamallien
kehittäminen ja tarvittaessa torjuntatoimenpiteiden käynnistäminen. Keskusrikospoliisin
johto- ja koordinaatiovastuun hoitaminen järjestäytyneen rikollisuuden torjunnassa edel-
lyttää mahdollisimman kattavaa tiedonsaantia torjuntatoimenpiteistä.

Keskusrikospoliisi vastaa PTR-viranomaisten yhteisestä rikostiedustelu- ja rikostorjun-
taan liittyvästä analyysitoiminnasta ja sen valtakunnallisesta kattavuudesta. Sen vuoksi
toiminta tulee vakinaistaa osaksi keskusrikospoliisin perustoimintaa. Alueellisten PTR-
ryhmien sijoitus ja lukumäärä tulee tarkastella yhteistyössä muiden PTR-viranomaisten
kanssa. PTR-rikostiedustelu- ja analyysitoiminnan tulee tuottaa järjestäytyneeseen ja
muuhun vakavimpaan rikollisuuteen sekä rikossarjoihin liittyviä tutkintajärjestelyehdo-
tuksia. PTR-rikostiedustelu- ja analyysitoiminnassa on huolehdittava myös poliisipiiri-
rajat ylittävästä päivittäisrikosten sarjoittamisesta. Toiminnassa on huolehdittava yhteis-
työstä syyttäjän, paikallispoliisin, tullin, rajavartiolaitoksen ja muiden valvontaviran-
omaisten sekä Virke-projektin kanssa. Erikseen tulevaisuudessa tulisi huomioitavaksi,
että tarve hyödyntää yhteistä PTR-rikostiedustelua ja -analyysitoimintaa lisääntyy myös
YJT:n ja liikenteen valvonnan osalta.

Keskusrikospoliisin tulee edelleenkin olla poliisin ylijohdon alainen valtakunnallinen
yksikkö, jolla on tehtävän kannalta tarkoituksenmukainen ja valtakunnallisesti kattava
organisaatio. Organisaatiota kehitettäessä tulee keskusrikospoliisin päätehtävien lisäksi
erityisesti huomioida järjestäytyneen rikollisuuden esiintymät ja vaativaan rikostieduste-
luun sekä muuhun tiedonhankintaan liittyvien palveluiden tarjoaminen paikallispoliisil-
le. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että keskusrikospoliisilla tulee olla ainakin suu-
rimmissa lääneissä yksikkö, joka kykenee paljastamaan ja tutkimaan järjestäytynyttä
rikollisuutta, tarjoamaan vaativaan rikostiedusteluun liittyvää välineistöä ja/tai palvelui-
ta sekä huolehtimaan PTR-viranomaisten analyysitoiminnasta. Yksiköiden tulee myös
voida itsenäisesti suorittaa muun muassa esteellisyyssyistä keskusrikospoliisille siirret-
tyjen rikosasioiden tutkintaa.

Yllä kuvattujen yksiköiden lisäksi keskusrikospoliisilla voi olla pienempiä yksiköitä,
joiden tehtävä liittyy pääasiallisesti rikostiedusteluun ja vakavimpien rikosten tutkin-
taan. Kaikkien toimipisteiden sijainnissa tulee huomioida yhteistyö muiden lainvalvon-
taviranomaisten kanssa ja tarvittaessa yhteisten toimitilojen käyttö esimerkiksi liikku-
van poliisin, suojelupoliisin ja paikallispoliisin kanssa. Keskusrikospoliisin organisaa-
tiota kehitetään keskittämällä alueellisia operatiivisia toimintoja entistä selkeämmin
Vantaalle, Tampereelle, Joensuuhun ja Ouluun. Samanaikaisesti toiminnot säilytetään
Turussa, Vaasassa, Kuopiossa, Rovaniemellä ja Kouvolassa toiminnan keskittyessä eri-
tyisesti järjestäytyneen rikollisuuden torjuntaan, rikostiedusteluun sekä rikoshyödyn
jäljittämiseen. Mikkelissä ja Jyväskylässä sekä Vaalimaalla sijaitsevat yksiköt tulee lak-
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kauttaa vuoteen 2012 mennessä. Toimipaikkojen sijaintia tarkasteltaessa on huomioitu
muun muassa järjestäytyneiden rikollisryhmien sijoittuminen.

Hallintopalveluiden osalta tulisi toiminta järjestää siten, että esimerkiksi hallinnollisia
tehtäviä hoidetaan enintään muutamissa pisteissä. Hallintopalveluiden kehittämisessä
pyritään hakemaan synergiaetuja muiden poliisiyksiköiden kanssa.

Keskeistä keskusrikospoliisin toiminnan ja organisaation kehittämisessä on sen kyky
muodostaa tilannekuvaa järjestäytyneestä rikollisuudesta ja laaja tiedonsaanti kansalli-
sista torjuntatoimenpiteistä. Tällöin keskusrikospoliisi kykenee varmistamaan sille mää-
rätyn koordinaatiovastuun kokonaisvaltaisen hoitamisen järjestäytyneen rikollisuuden
torjunnassa.

Alla on työryhmän esitys keskusrikospoliisin toimipisteistä nykyisen aluejaon pohjalle
kuvattuna.
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3.2 Suojelupoliisi

3.2.1 Nykytilan kuvaus

Tehtävät

Suojelupoliisin perustehtävänä on valtion turvallisuusetujen suojelu. Viraston
keskeiset tehtävät ovat vastavakoilu, terrorismin torjunta, valtion sisäisen turvalli-
suuden uhkien torjunta, ennalta estävä turvallisuustyö sekä turvallisuusvartiointi.
Suojelupoliisi osallistuu myös kansainväliseen järjestäytyneen rikollisuuden tor-
juntaan.

Suojelupoliisi osallistuu turvallisuuspalveluiden kansainväliseen yhteistyöhön
lähinnä EU:n puitteissa ja pohjoismaiden välillä. Muita kansainvälisiä yhteyksiä
kehitetään tarpeen mukaan. Suojelupoliisin toiminnassa ovat viime aikoina pai-
nottuneet erityisesti analyysitoiminta ja raportointi. Suojelupoliisi on lisäksi vas-
tannut 1.9.2007 alkaen valtioneuvoston kanslian tilannekeskuspäivystyksestä.

Organisaatio
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Suojelupoliisin organisaatio jakautuu kolmeen linjaan. Operatiivinen linja vastaa
suojelupoliisin toiminnallisista tehtävistä ja toimialueensa suunnittelusta ja kehit-
tämisestä. Preventiivinen linja vastaa suojelupoliisin ennalta estävästä turvalli-
suustyöstä sekä alueellisesta toiminnasta. Suojelupoliisin alueorganisaatio on jaet-
tu neljään alueyksikköön: eteläinen, itäinen, läntinen ja pohjoinen. Strateginen
linja vastaa suojelupoliisin yleisestä kehittämisestä, tutkimuksesta ja suunnittelus-
ta sekä tukitoiminnoista.

Esikuntayksikkö vastaa suojelupoliisin johdon avustamisesta viraston toimialaan
kuuluvien asioiden hoitamisesta sekä laillisuusvalvonnasta.

Henkilöstö

Alla olevassa taulukossa on kuvattu suojelupoliisin henkilöstö virkaryhmittäin vuonna
2007
(vuoden keskiarvotieto elokuussa 2007, poliisitoimen momentti)

217 Suojelupoliisi
Päälliköt 4
Päällystö 32
Alipäällystö 46
Miehistö 33
Opiskelijat 0
Poliisi 116
Vartijat 0
Toimistotyöntekijät 43
Muut 50
Muu 93
Kaikki yhteensä 208
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Työajankäyttö suojelupoliisissa vuonna 2006

3.2.2 Suojelupoliisin johdon ja henkilöstön esitykset

Suojelupoliisin johto esitti kuulemistilaisuudessa 23.8.2007 seuraavaa:

Suojelupoliisissa toimi vuosina 2002–2003 ns. painopisteprojekti, joka laati ehdotuksen
uudeksi organisaatioksi. Projektin esitysten perusteella päätettiin muutoksista, jotka
tulivat voimaan 1.1.2004. Suojelupoliisin toiminta jaettiin tällöin entisen kahden linjan
sijasta kolmeen eli operatiiviseen, preventiiviseen ja strategiseen linjaan.

1.10.2005 organisaatioon lisättiin esikuntayksikkö suoraan päällikön alaisuuteen. Esi-
kuntayksikköön koottiin kansainvälisen toiminnan, ulkoisen tiedotuksen, säädösvalmis-
telun ja laillisuusvalvonnan toimintoja.

Suojelupoliisin nykyinen organisaatio on siis melko uusi. Tällä hetkellä ei kovin suuria
muutospaineita suojelupoliisin käsityksen mukaan ole tiedossa.

Suojelupoliisille on tullut eräitä uusia toimintoja viime vuosina ja eräitä on mahdollises-
ti vielä tulossa. Valtioneuvoston kanslian tilannekeskuspäivystys on käynnistynyt
1.9.2007 ja suunnitteilla on jo jonkin aikaa ollut yhteisöturvallisuusselvitysten laatimi-
nen. Yhteisöturvallisuustehtävä vaatii vielä lainsäädäntöä ja resursseja. Tilannekeskus-
päivystys on sijoitettu tutkimus- ja kehittämisyksikköön ja jos/kun yhteisöturvallisuus-
tehtävä tulee suojelupoliisille, niin luontevin sijoituspaikka on lausuntotoimisto.

Terrorismin
torjunta
30 %

Turvavartiointi
12 %

Ennalta estävä
turvallisuustyö

6 %

Sisäinen
turvallisuus

17 %

Vastavakoilu
35 %
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Painopisteprojektissa 2002–2003 visioitiin alueorganisaation vaihtoehtoisia kehitysnä-
kymiä. Näistä visioista eniten kannatusta viraston sisällä on saanut aluejaon kehittämi-
nen eli siirtyminen nykyisestä neljästä alueyksiköstä kolmeen ja pääkaupunkiseutu hoi-
dettaisiin pääosaston toimesta. Tämä olisi erityisen luonnollista jos pääkaupunkiseudun
kuntien yhteistyö nykyisestään tiivistyy. Käytännössä tämä malli tarkoittaisi eteläisen ja
itäisen alueyksikön yhdistämistä ja osan eteläisen alueyksikön alueesta siirtämistä länti-
seen alueyksikköön (esim. maakuntarajojen mukaan).

Suojelupoliisissa olisi näin ollen kolme aluetta:

1) Itäinen alue eli itärajan alue, mikä kattaisi itärajan lähtien Suomenlahdesta ja
päätyen Kainuuseen (Itä-Suomen lääni ja itäinen osa Etelä-Suomen läänistä)

2) Läntinen alue eli EU:n sisäinen alue, mikä kattaisi Länsi-Suomen läänin sekä
Etelä-Suomen läänin länsiosan

3) Pohjoinen alue eli pohjoinen ulottuvuus, mikä kattaisi Oulun ja Lapin läänit.

Alueellisia ongelmia ovat edelleen henkilöstön epätasapaino (toimistohenkilöstön suu-
rehko osuus poliisimiehiin verrattuna) ja vanhasta läänijaosta johtuvat pienet toimipis-
teet. Henkilöstön osalta on suunniteltu, että tuottavuusvähennykset kohdistetaan ensisi-
jaisesti alueorganisaation toimistohenkilöstöön. Tavoitteena tulee edelleen olla toimipis-
teiden vähentäminen sekä toimitilojen kustannustehokkaampi käyttö eli yhteistyö tila-
asioissa muiden valtakunnallisten yksiköiden kanssa.

Kuulemisen jälkeen on yhtenä vaihtoehtona keskusteluissa otettu esille painopistepro-
jektissa ollut ajatus yhdestä alueyksiköstä. Tässä mallissa koko alueorganisaatio olisi
yksi tulosyksikkö, jolla olisi esimies ja toimipisteitä tarvittava määrä eri puolilla maata.
Tällä tavalla saavutettaisiin kaksiportaisuus myös suojelupoliisin alueorganisaation
osalta. Tätä vaihtoehtoa voitaisiin harkita riippuen poliisin ylijohdon ja muiden valta-
kunnallisten yksiköiden aluetoiminnan organisoinnin ratkaisuista.
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Suojelupoliisin aluejako- ja toimipiste-esitys on seuraava:

Suojelupoliisin henkilöstön edustajat esittivät kuulemistilaisuudessa 4.9.2007 seuraa-
vaa:

Suojelupoliisin henkilökuntayhdistys katsoo, että organisaatio on tällä hetkellä toimi-
vassa muodossa. Viimeisin suojelupoliisia koskeva muutos tapahtui äskettäin ja tuolloin
tarkasteltiin koko organisaatiota ja sen toimivuutta. Mikäli ehdotetut muutokset tulevat
oleellisesti vaikuttamaan alueyksiköiden toimintaedellytyksiin, tulee tilannetta tarkastel-
la henkilökuntayhdistyksen käsityksen mukaan uudestaan myös suojelupoliisissa.

Henkilökuntayhdistys katsoo, että organisaatio on jo nyt tehnyt omalta osaltaan vaadit-
tuja muutoksia yksiköidensä toiminnan tehostamiseksi niin henkilökuntansa kuin toimi-
tilojensankin suhteen. Suojelupoliisin organisaatio ”elää” koko ajan ja toiminnan muut-
tuvat painopistealueet luovat luonnollisen tarpeen tarkastella ajoittain koko organisaa-
tiota ja sen toimintaa.
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Henkilökuntayhdistys katsoo edelleen, että viraston suunnitelmat toiminnan kehittämi-
seksi tulevaisuudessa, siirtyminen kolmeen toiminta-alueeseen nykyisen neljän sijasta,
ovat oikean suuntaisia. Tämä voi aikanaan tuoda organisaatioon myös mahdollisia toi-
mipiste- ja henkilöstömuutoksia. Näihin muutoksiin tulee kuitenkin paneutua tarkem-
min vasta siinä vaiheessa kun konkreettisia päätöksiä asioiden suhteen on tehty.

3.2.3 Työryhmän esitykset

Suojelupoliisi on tarkoituksenmukaista säilyttää osana poliisia, ylijohdon alaisena valta-
kunnallisena yksikkönä. Suojelupoliisin perustehtävänä on valtion turvallisuusetujen
suojelu. Viraston keskeiset tehtävät ovat vastavakoilu, terrorismin torjunta, valtion si-
säisen turvallisuuden uhkien torjunta, ennalta estävä turvallisuustyö sekä turvallisuus-
vartiointi. Lisäksi suojelupoliisi osallistuu valtakunnalliseen rikollisuuden tilannekuvan
ylläpitämiseen. Kuten jo aiemmin keskusrikospoliisia koskevan työryhmän esityksen
yhteydessä todettiin, suojelupoliisin ja keskusrikospoliisin tulee tehdä nykyistä laajem-
paa yhteistyötä valtion turvallisuuteen liittyvien rikosten esitutkinnassa siten, että kum-
mankin ammattitaitoa hyödynnetään mahdollisimman laajasti.

Suojelupoliisi on viime vuosina kehittänyt organisaatiotaan ja vähentänyt maakunnissa
sijaitsevien yksiköidensä sekä niissä toimivan henkilöstön määrää. Yhteistyön ja tehok-
kaan toiminnan turvaamiseksi suojelupoliisilla on kuitenkin oltava valtakunnallinen
organisaatio. Nykyinen organisaatio palvelee hyvin suojelupoliisin tämänhetkisiä toi-
minnallisia tarpeita. Suojelupoliisin nykyistä organisaatiomallia tulisi kuitenkin keven-
tää ja toiminta järjestää siten, että esimerkiksi kaikki hallintopalvelut olisivat mahdolli-
suuksien mukaan keskitettynä pääosastoon. Muiden suojelupoliisin yksiköiden osalta
tulee huomioida synergiaetujen hyödyntäminen paikallispoliisin, keskusrikospoliisin ja
liikkuvan poliisin kanssa.

Työryhmä esittää, että suojelupoliisilla tulee olla aluetoimistot/toimistot Lappeenran-
nassa, Turussa, Tampereella, Vaasassa, Joensuussa, Kuopiossa, Oulussa ja Rovaniemel-
lä.
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Alla on työryhmän esitys suojelupoliisin toimipisteistä nykyisen aluejaon pohjalle ku-
vattuna:

3.3 Liikkuva poliisi

3.3.1 Nykytilan kuvaus

Tehtävät

Liikkuva poliisi on poliisille kuuluvia turvallisuustehtäviä hoitava liikennevalvontaan
erikoistunut poliisin valtakunnallinen yksikkö.

Liikkuvan poliisin suorittaessa sille säädettyjä tehtäviä toiminnan pääpaino on poliisin
hallintolaissa ja -asetuksessa määrättyjen valtakunnallisten tehtävien hoitamisessa.

Liikkuvan poliisin tehtävänä on seurata liikenneturvallisuuskehitystä sekä kehittää lii-
kennevalvontamenetelmiä ja -välineitä. Liikkuva poliisi suorittaa ajoneuvoihin ja niiden
kuljettajiin kohdistuvaa valvontaa päätieverkolla. Erityisenä tehtäväalueena on raskaan-
liikenteen valvonta ja EU:n säädöksissä edellytetty vaarallisten aineiden kuljetusten
sekä kuljettajien ajo- ja lepoaikojen valvonta. Liikkuva poliisi vastaa Helsinki-Vantaan
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lentoaseman poliisitoiminnasta ja presidenttien turvallisuudesta yhdessä tasavallan pre-
sidentin kanslian kanssa. Liikkuvan poliisin tehtävänä on myös maasto- ja vesiliiken-
teen valvonta.  Liikkuva poliisi vastaa poliisin ajokoulutustehtävistä ja tuottaa ajokoulu-
tuspalveluja myös muulle valtionhallinnolle.

Liikkuva poliisi osallistuu perustehtävänsä mukaisesti hälytystehtävien hoitamiseen
lähimmän partion periaatteella. Liikkuva poliisi toimii myös poliisireservinä, mikä tar-
koittaa tilanteita, joissa liikkuvan poliisin voimavaroja irrotetaan sen perustehtävistä ja
käytetään suuria voimavaroja vaativiin tehtäviin.

Organisaatio
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Liikkuvan poliisin tulosyksiköitä (6) ovat Etelä-Suomen, Länsi-Suomen, Itä-Suomen ja
Pohjois-Suomen osastot sekä lentoaseman yksikkö ja turvallisuusyksikkö. Osastojen
pääpaikat sijaitsevat Helsingissä, Turussa, Mikkelissä ja Oulussa. Osastoihin kuuluu
tällä hetkellä 19 paikallisyksikköä. Viidellä paikallisyksiköllä on alaisuudessaan yksi tai
useampi erillinen valvontaryhmä. Näitä valvontaryhmiä on kaikkiaan kahdeksan. Liik-
kuvan poliisin johto ja johdon esikunta sijaitsevat Helsingissä.

Henkilöstö

Alla olevassa taulukossa on kuvattu liikkuvan poliisin henkilöstö virkaryhmittäin vuon-
na 2007 (vuoden keskiarvotieto elokuussa 2007, poliisitoimen momentti)

218 Liikkuva poliisi
Päälliköt 2
Päällystö 36
Alipäällystö 146
Miehistö 411
Opiskelijat 27
Poliisi 622
Vartijat 0
Toimistotyöntekijät 42
Muut 10
Muu henkilöstö
yhteensä 52

Kaikki yhteensä 674

Liikkuva poliisi

Päällikkö

Etelä-
Suomen
osasto

Lento-
aseman
yksikkö

Turval-
lisuus-
yksikkö

Länsi-
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Pohjois-
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Apulais-
päällikkö Esikunta
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Työajan jakauma

Vuonna 2006 liikkuvan poliisin työajan jakauma oli seuraava

LP:n työajankäyttö 2006, aktiivinen työaika

18 %

43 %

14 %

1 %

2 %

1 %

1 %

18 % 2 %

4011 YJT-valvonta

4012 Liikennevalvonta

4019 Valvonnan yhteinen

4021 Hälytyspäivystys

4022 Hälytystehtävien hoitaminen

4031 Massarikosten torjunta

4035 Muu rikostorjunta

4051 Yksikön omat tukitoiminnot

4061 Muut tehtävät

3.3.2 Liikkuvan poliisin johdon ja henkilöstön esitykset

Liikkuvan poliisin päällikkö esitti kuulemistilaisuudessa 23.8.2007 liikkuvan poliisin
sisäisen työryhmätyöskentelyn, lausuntojen ja erillisten selvitysten tuloksena syntyneen
kokonaisuuden perusteella seuraavat linjausesitykset:

Liikenneonnettomuuksien ja -valvonnan analyysitoimintaa sekä valvontatiedot-
tamista kehitetään
Kansainvälinen yhteistyö vakiinnutetaan osaksi liikkuvan poliisin toimintaa
Liikkuvan poliisin vastuulla oleva ajokoulutus kootaan yhdeksi, nykyistä selke-
ämmäksi kokonaisuudeksi
Kehitetään automaattista liikennevalvontaa yhdessä poliisin ylijohdon ja paikal-
lispoliisin kanssa
Lakkautetaan neljä osastoa, jos poliisin lääninjohto poistuu
Osa valvontaryhmistä sulautetaan, yksi siirretään
Johtoa kevennetään; osa nykyisistä yksiköistä liitetään toiseen yksikköön
Tukitoimintoja kootaan yhteen
Helsinki-Vantaan lentoaseman yksikön ja turvallisuusyksikön toimintaa kehite-
tään LP:n yksikköinä.
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Alla on liikkuvan poliisin johdon esitys LP:n yksiköiden ja toimipaikkojen sijoittumi-
sesta

Työryhmälle antamassaan lisäselvityksessä 13.9.2007 liikkuva poliisi esitti Helsinki-
Vantaan lentoaseman osalta mm. seuraavaa:

Lentoaseman yksikkö toimii kiinteänä osana liikkuvaa poliisia varsinkin kansainvälisten
kokousten ja valtiovierailujen yhteydessä. Tällöin yksikkö tekee läheistä yhteistyötä
etenkin liikkuvan poliisin Helsingin yksikön kanssa saattue- ja turvallisuusjärjestelyissä.
Samalla lentoaseman yksikön vahvuutta on mahdollista nostaa vaivattomasti liikkuvan
poliisin reserviominaisuus huomioiden LP:n muista yksiköistä saatavilla poliisimiehillä.
Tuoreina esimerkkeinä ovat vuoden 2004 Aasian luonnonkatastrofin jälkeen toteutettu
suomalaisten matkailijoiden mittava evakuointi, vuoden 2005 yleisurheilun maailman-
mestaruuskilpailujen sekä vuoden 2006 EU-puheenjohtajuuskauden poliisitoiminnan
järjestelyt. Lentoaseman yksikön poliisitoiminnallinen merkitys korostuu kansainvälis-
ten tapahtumien aikana, mitä myös poliisin ylijohto on toistuvasti korostanut. Yhteistyö
tällaisissa tilanteissa on ollut toimivaa myös muiden poliisin yksiköiden, kuten Helsin-
gin poliisilaitoksen ja keskusrikospoliisin kanssa.
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Organisaation kehittämisessä pidetään vahvana periaatteena henkilöstön osallistumista
ja henkilöstön näkemysten huomioimista. Tätä periaatetta on korostettu myös PORA -
työryhmän työskentelyssä. On syytä huomioida, että kuultavana olleet sekä liikkuvan
poliisin että Vantaan kihlakunnan poliisilaitoksen henkilöstöjärjestöt vastustavat ehdo-
tettua muutosta.

Liikkuvan poliisin johto ja lentoaseman yksikön henkilöstö pitävät toiminnallisesti tar-
koituksenmukaisimpana järjestää yksikön toiminta osana liikkuvan poliisin toimintaa.
Lentoaseman yksiköllä tulee olla riittävästi resursoitu ja hyvin järjestetty poliisin yksik-
kö. Yksikön kuuluminen paikallispoliisin organisaatioon vaatisi lentoasemalla edellytet-
tävän turvallisuustason ylläpitämisen vuoksi paikallispoliisilta voimavaroja, joita ei ole
tarkoituksenmukaista pitää aluevastuussa olevalla paikallispoliisin yksiköllä. On vaikea
nähdä, mitä parannuksia paikallispoliisin perustehtävän suorittamiseen tarkoitettu alue-
vastuuperiaate toisi lentoaseman poliisitoimen hoitamiseen. Koko maan alueella toimiva
liikkuva poliisi on valtakunnallisena yksikkönä joustavimmin organisoitu huolehtimaan
lentoaseman poliisitoiminnasta.

Liikkuvan poliisin henkilöstön edustajat esittivät kuulemistilaisuudessa mm. seuraa-
vaa:

LP:n Poliisiyhdistys ry esitti kuulemistilaisuudessa, että liikkuvan poliisin päällikön
esittämät perustelut ehdotukselle liikkuvan poliisin organisaation ja toiminnan kehittä-
miseksi ovat suurelta osin hyväksyttäviä. Erimieltä henkilöstö on neljän valvontaryh-
män sulauttamisesta ja viiden yksikön liittämisestä toiseen yksikköön.

Toimipaikkojen sijainti on nykyisillään sekä liikenteenvalvonnan että kihlakuntien ja
muiden yhteistyötahojen kanssa tehtävän yhteistoiminnan kannalta henkilökuntayhdis-
tyksen käsityksen mukaan oikea. Sulauttaminen saattaa aiheuttaa henkilöstölle tarvetta
muuttaa paikkakunnalta toiselle tai kohtuuttoman pitkiä työmatkoja. Nykyisen yksikön
liittäminen toiseen yksikköön voi yhdistyksen mukaan aiheuttaa muutoksen kohteena
olevalle henkilöstölle vaikeuksia sijoittua sellaisiin tehtäviin, jotka vastaavat vaativuu-
deltaan, työn luonteeltaan ja palkkaukseltaan henkilön tehtäviä ennen muutosta. Tämä
koskettaa lähinnä yksikön päällikköä ja toimistohenkilöstöä.

Henkilöstö tukee liikkuvan poliisin päällikön esitystä Helsinki-Vantaan lentoaseman
yksikön ja turvallisuusyksikön säilyttämistä Liikkuvan poliisin kehittämistyöryhmän
LIPO-työryhmän esittämin perustein liikkuvan poliisin yksikköinä.

Henkilöstöä puhuttaa ja huolestuttaa muutospaineiden ja tuottavuusvelvoitteiden myötä
työpaineiden alla työskentelevän toimistohenkilöstön asema. Tukipalveluiden kokoami-
nen ja toimistohenkilöstön määrän väheneminen aiheuttavat henkilökuntayhdistyksen
käsityksen mukaan tarpeen korvata puuttuva toimistoväen työpanos poliisimiesten te-
kemällä työllä.

Yhdistys korostaa, että mahdollisissa muutostilanteissa on siirtymäkauden oltava riittä-
vän pitkä ja noudatettava valtioneuvoston periaatepäätöstä valtion henkilöstön aseman
turvaamiseksi organisaation muutostilanteissa.
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LP:n lentoaseman yksikön luottamusmies esitti kuulemistilaisuudessa, että yksikön hen-
kilöstön mielipide on, ettei lentokentän toimintoja tule siirtää Vantaan/Itä-Uudenmaan
poliisilaitoksen tehtäväksi vaan ne tulee säilyttää LP:ssa. Lentokentän yksikön tehtävien
pääpaino on muualla kuin peruspoliisitoiminnassa ja sitä tehdään muusta paikallispolii-
sista poikkeavassa toimintaympäristössä. LP on ollut hyvä työnantaja ja työtyytyväisyys
on korkealla tasolla. Työtyytyväisyys saattaa luottamusmiehen käsityksen mukaan hei-
ketä, mikäli siirto toteutetaan.

KIPO Kihlakuntien ja poliisin henkilöstöyhdistys ry:n edustaja esitti käsityksenään, että
LP:n hallinto on ollut vuosikymmenet muutoksessa ja henkilöstö on siihen tottunut.
Tällä hetkellä koetaan kuitenkin jatkuvasta muutoksesta johtuvaa väsymystä ja uupu-
musta. Työssä jaksamiseen ei ole kiinnitetty tarpeeksi huomiota. Tuottavuushankkeissa
ei ole huomioitu myöskään henkilöstön työhyvinvoinnin tukea. Kun muutoksia ja tuot-
tavuushanketta toteutetaan, on edustajan käsityksen mukaan huolehdittava siitä, että
poliisimiehiä ei sijoiteta toimistotehtäviin, kun toimistohenkilöstön virkoja ei saada
täyttää.

3.3.3 Vantaan poliisilaitoksen johdon ja henkilöstön esitykset

Vantaan poliisilaitoksen poliisipäällikkö esitti Helsinki-Vantaan lentoaseman yksikön
poliisitehtävien siirtämistä tulevan Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen tehtäviksi perustellen
kantaansa mm. aluevastuuperiaatteen paremmalla toteutumisella, suurempiin yksiköihin
siirtymisellä sekä operatiivisten tehtävien johdon ja viestinnän selkiyttämisellä.

Vantaan poliisilaitoksen henkilöstön edustaja esitti kuulemistilaisuudessa, että Vantaan
kihlakunnan poliisilaitoksen henkilöstö suhtautuu liikkuvan poliisin lentoaseman yksi-
kön yhdistämiseen hallintorakenteen uudistamisen yhteydessä varauksin kielteisesti.
Poliisihallinnolle yhdistämisestä toteutuva hyöty lankeaisi todennäköisesti pitkällä täh-
täimellä henkilöstön kustannettavaksi virkojen vähenemisen myötä.

3.3.4 Työryhmän esitykset

Liikkuva poliisi on tarkoituksenmukaista säilyttää ylijohdon alaisena yksikkönä, jonka
päätehtävä on liikennevalvonta, erityisenä osaamisalueena raskaan liikenteen valvonta.
Liikennevalvonnan osalta ensisijaisena vastuualueina liikkuvalla poliisilla tulisi olla
päätiet ja muu taajamien ulkopuolinen tiestö. Liikkuvan poliisin tulee kuitenkin avustaa
paikallispoliisia liikenteen valvonnassa myös taajama-alueilla. Liikkuvan poliisin tulee
hoitaa hälytystehtäviä paikallispoliisin tukena lähimmän partion periaatteen mukaisesti
ja muutoinkin osallistua erikseen sovitulla tavalla resursseja vaativien erilaisten teema-
luonteisten iskujen toteuttamiseen. Erityisesti harva-alueilla liikkuvan poliisin on tehtä-
vä yhteistyötä paikallispoliisin kanssa hälytysvalmiuden turvaamiseksi erikseen sovitta-
valla tavalla. Näiden lisäksi liikkuvan poliisin tehtävänä säilyy poliisireservinä toimimi-
nen. Reservinä toimimisella tarkoitetaan tilanteita, joissa liikkuvan poliisin voimavaroja
irrotetaan sen perustehtävistä ja käytetään suuria voimavaroja vaativiin erityistehtäviin,
kuten suurten kansainvälisten tapahtumien turvajärjestelyihin.

Edellä mainittujen päätehtävien lisäksi liikkuvan poliisin tulee osaltaan tukea paikallis-
poliisia liikenneonnettomuuksien ja -valvonnan analyysitoiminnassa sekä valvontatie-
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dottamisen kehittämisessä. Liikkuva poliisi osallistuu myös liikennevahinkojen tutkija-
lautakuntatyöhön, rattijuopumus- ja turvavyötutkimuksiin sekä muuhun suomalaiseen ja
kansainväliseen tutkimustoimintaan. Muun muassa näistä syistä johtuen liikkuvan polii-
sin tehtäviin sopii luontevasti myös liikenneturvallisuuden ja -valvonnan tilannekuvan
ylläpitäminen.

Kansainvälinen, erityisesti operatiivinen, yhteistyö vakiinnutetaan osaksi liikkuvan po-
liisin toimintaa erikseen sovittavalla tavalla. Kansainvälisen yhteistyön tulee tukea ensi-
sijaisesti kansallista, Suomen lähialueiden sekä EU-alueen liikenneturvallisuutta esi-
merkiksi parhaita käytäntöjä vastavuoroisesti hyödyntämällä ja tieliikenteeseen liittyviä
tietoja vaihtamalla.

Lisäksi liikkuvan poliisin tulee avustaa tarvittaessa paikallispoliisia raskaan liikenteen
liikennerikosten tutkinnassa ja huolehtia koko poliisikunnalle suunnattavasta ajokoulu-
tuksesta. Ajokoulutukseen liittyvät toiminnot tulee tarvittaessa keskittää. Liikkuva polii-
si tukee automaattisen liikennevalvonnan kehittämistä yhdessä paikallispoliisin vastuul-
la olevien liikenneturvallisuuskeskusten kanssa.

Liikkuvan poliisin tulee huolehtia vesiliikenteen valvonnasta erityisesti sisävesien osalta
yhdessä paikallispoliisin kanssa. Lisäksi liikkuva poliisi huolehtii yhdessä paikallispo-
liisin kanssa maastoliikennevalvonnasta erikseen sovittavalla tavalla.

Edellä mainitut tehtävät huomioon ottaen liikkuvan poliisin organisaation on oltava ko-
ko maan kattava ja liikennemäärät huomioiva. Liikkuvan poliisin yksiköitä järjestettäes-
sä on pyrittävä toiminnallisesti riittävän suuriin yksiköihin lukuun ottamatta harva-
alueita, joissa poliisipalveluiden turvaamiseksi on tarkoituksenmukaista perustaa pie-
nempiä yksiköitä. Liikkuvan poliisin nykyistä organisaatiomallia tulisi keventää ja toi-
minta järjestää siten, että hallinnollisia palveluita hoidetaan enintään muutamissa pis-
teissä. Tilaratkaisujen osalta tulee tarvittaessa hakea synergiaetuja muiden poliisiyksi-
köiden kanssa. Työryhmä kanta on, että liikkuvalla poliisilla tulisi olla yksikkö tai toi-
mipiste seuraavilla paikkakunnilla: Helsinki, Hämeenlinna, Imatra, Kotka, Kouvola ja
Lahti; Jyväskylä, Kokkola, Seinäjoki, Pori, Tampere, Turku ja Vaasa; Iisalmi, Joensuu,
Kuopio, Mikkeli ja Savonlinna; Haapajärvi, Kajaani, Kemi, Kuusamo, Oulu, Sodankylä
ja Rovaniemi. Ehdotuksessa on huomioitu harva-alueiden erityistarpeiden turvaaminen,
ja sen vuoksi työryhmä katsookin, että liikkuvan poliisin Iisalmen valvontaryhmä tulisi
säilyttää.

Työryhmä kannattaa liikkuvan poliisin omaa esitystä, jossa johtamisen keventämiseksi
ja yksikkökoon suurentamiseksi ehdotetaan joidenkin valvontaryhmien sulauttamista ja
yhden siirtämistä sekä joidenkin yksiköiden liittämistä toiseen yksikköön.

Helsinki-Vantaan lentoaseman yksikön suhteen työryhmä on yhtä mieltä siitä, että se
tulisi säilyttää omana toiminnallisena yksikkönä, joka poliisin perustehtävien ohella on
perehtynyt lentokentän ja ilmailuliikenteen toimintaympäristöön ja logistiikkaan. Yhtä
mieltä ollaan lisäksi siitä, että yksikön sijoituspaikkana tulee olla lentoasema, riippu-
matta siitä, kuuluuko se paikallispoliisin vai liikkuvan poliisin alaisuuteen. Työryhmä
korostaa kuitenkin lentoaseman rikosturvallisuuden kehittämistä yhteistyössä alueen
kaikkien toimijoiden kanssa. Sen vuoksi tarvittavasta turvallisuusyhteistyöstä on huo-
lehdittava yhdessä lentoaseman yksikön, alueen yritysten ja tulevan Itä-Uudenmaan
poliisilaitoksen kanssa osana paikallista turvallisuussuunnittelua.
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Helsinki-Vantaan lentoaseman yksikön organisatorisesta asemasta näkemykset työryh-
mässä jakautuvat. Osa katsoo, että lentoaseman yksikkö tulee erikseen sovittavalla ta-
valla siirtää Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen organisaatioon. Perusteluina on katsottu
aluevastuuperiaatteen toteutuminen ja johtamisjärjestelmän selkeytyminen joissakin
VATI-tilanteissa (lento-onnettomuustilanteet), joissa johtovastuu nykyisen järjestelmän
puitteissa joudutaan kesken mahdollisen operaation siirtämään liikkuvalta poliisilta
Vantaan poliisilaitokselle. Muiden lentokenttien osalta niiden turvallisuudesta vastaa
paikallispoliisi. On myös katsottu, että lentokentän yksikön toiminta on hyvin saman-
kaltaista paikallispoliisin toiminnan kanssa sekä korostettu, että liikkuvan poliisin pää-
tehtävä on liikenteen valvonta. Osa työryhmästä pitää toiminnallisesti tarkoituksenmu-
kaisimpana järjestää yksikön toiminta osana liikkuvan poliisin toimintaa perustellen
kantaansa muun muassa lentoaseman yksikön resurssien turvaamisen tarpeella ja sillä,
että nykyistä järjestelmää on pidetty toimivana. Osa työryhmästä pitää yksikön toimin-
taa selkeästi paikallispoliisin toiminnasta poikkeavana. Lisäksi on katsottu, ettei muu-
toksella tuottavuus- ja taloudellisuusnäkökulmasta tarkasteltuna saavutettaisi hyötyjä, ja
ettei liikkuvan poliisin sekä Vantaan kihlakunnan poliisilaitoksen henkilöstö pidä tehtä-
vien siirtoa tarkoituksenmukaisena.

Työryhmässä keskusteltiin myös siitä, kohdistuuko turvallisuusvartiointiin liittyviin
poliisin tehtäviin keskittämistarpeita. Tällä hetkellä liikkuva poliisi vastaa tasavallan
presidentin turvallisuusvartioinnista ja suojelupoliisi muun ylimmän valtiojohdon tur-
vallisuusvartiointiin liittyvistä tehtävistä. Työryhmä katsoi, ettei vastuujakoon tässä yh-
teydessä ole tarkoituksenmukaista esittää muutoksia, vaan turvallisuusvartiointiin liitty-
vien tehtävien keskittämismahdollisuuksista tulisi tehdä erillinen selvitys.
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Alla on työryhmän esitys liikkuvan poliisin toimipisteistä nykyisen aluejaon pohjalle
kuvattuna:

Lentoaseman yksikön osalta kartassa on kuvattu nykytila jota osa työryhmän jäsenistä
kannattaa. Työryhmän jäsenistä osa katsoo yksikön tarkoituksenmukaisemmaksi sijoi-
tusorganisaatioksi Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen.
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4. Poliisioppilaitokset, poliisin tekniikkakeskus ja polii-
sin tietohallintokeskus

4.1 Nykytilan kuvaus ja tehdyt kehittämispäätökset

Poliisin ammattikorkeakoulu ja poliisikoulu yhdistyivät vuoden 2008 alusta ja uusi po-
liisiammattikorkeakoulu aloitti kokonaisuudessaan toimintansa Tampereen Hervannassa
1.1.2008. Siirron yhteydessä on Poliisiammattikorkeakoulun Espoon tiloissa työsken-
nellyt henkilöstö sijoittunut joko uuteen oppilaitokseen tai muihin ammattitaitoaan ja
osaamistaan vastaaviin tehtäviin pääasiassa sisäasiainhallinnon virastoihin pääkaupun-
kiseudulla.

Poliisin tekniikkakeskus siirtyi Helsingin Vallilan toimitiloista 1.9.2007 lukien Kuusan-
koskelle. Samoin PTK:n henkilöstö on joko siirtynyt uusiin toimitiloihin tai sijoitettu
uudelleen ammattitaitoaan vastaaviin tehtäviin.

Poliisin tietohallintokeskuksen pohjalle rakentuu koko sisäasiainhallinnon tietotekniik-
kakeskus Haltik siten, että se aloittaa toimintansa 1.3.2008. Haltik:iin siirtyy suoraan
lain nojalla sekä PTHK:n nykyinen henkilöstö että muissa sisäasiainhallinnon yksiköis-
sä perustietotekniikkatehtävissä työskentelevä henkilöstö.

Koska mainittujen yksiköiden rakenneuudistukset on joko vastikään tehty tai ne ovat
juuri meneillään, on poliisin hallintorakenteen kehittämistyöryhmä katsonut, ettei näi-
den yksiköiden rakenteelliseen uudistamiseen ole enää tarpeita. Työryhmä pitää tärkeä-
nä, että poliisiammattikorkeakoulu ja poliisin tekniikkakeskus säilyvät nykyisen mallin
mukaisesti poliisin ylijohdon suorassa ohjauksessa, koska niiden toiminta, tulostavoit-
teet ja resurssit määräytyvät täysin sen mukaan, miten poliisin kenttätoiminta järjeste-
tään ja resursoidaan. Poliisiammattikorkeakoulu on myös tärkeä osa poliisin operatiivis-
ta resurssia työ- ja kenttäharjoittelujärjestelmän kautta. Vaikka poliisiammattikorkea-
koulun opetuksen sisältö poikkeaa sisäasiainministeriön muiden turvallisuusalojen, pe-
lastushallinnon ja rajavartiolaitoksen, koulutuksesta, tulee sen synergiaetujen saavutta-
miseksi ja opetuksen laadun turvaamiseksi kehittää verkostomaista yhteistyötä niiden
kanssa.
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5. Helsingin kihlakunnan poliisilaitoksen tehtävien or-
ganisointi ja kehittäminen

5.1 Nykytilan kuvaus

Tehtävät

Helsingin kihlakunnan poliisilaitos on suoraan sisäasiainministeriön alainen paikallispo-
liisin yksikkö. Poliisilaitoksen toimintayksiköitä ovat poliisipiirit, rikososasto, liikenne-
ja erityispoliisi sekä ulkomaalaispoliisi. Toimintaa johtaa poliisipäällikkö.

Poliisipiirit vastaavat alueillaan järjestyksenpidosta, tavanomaisten omaisuus-, huume-
ja väkivaltarikosten tutkinnasta sekä lupapalveluista. Lisäksi poliisipiirit huolehtivat
hälytystehtävistä, valvovat liikennettä ja varmistavat mm. kansainvälisten vierailujen
turvallisen sujumisen. Helsinki on jaettu neljään poliisipiiriin: Itäkeskuksen, Keskustan,
Malmin ja Pasilan poliisipiiriin.

Rikososasto tutkii Helsingissä tapahtuneet yhteiskunnallisilta haittavaikutuksiltaan
merkittävät sekä muut törkeät ja vaikeasti selvitettävät rikokset. Rikososasto on jaettu
erillisiin talous- ja omaisuusrikos-, väkivaltarikos-, huumerikos- sekä teknisen rikostut-
kinnan yksiköihin.

Liikenne- ja erityispoliisissa ovat liikenneturvallisuusyksikkö, johtokeskusyksikkö ja
erityisturvayksikkö. Liikenneturvallisuusyksikkö vastaa liikennevalvonnasta koko kau-
pungin alueella. Yksikköön kuuluvat myös venepoliisi ja soittokunta.

Johtokeskus sijaitsee Pasilan poliisitalossa. Johtokeskus toimii poliisilaitoksen operatii-
visena johto- ja viestikeskuksena, tukee poliisitoimintaa ja palvelee sekä yleisöä että
tiedotusvälineitä poliisitoimintaa koskevissa kysymyksissä.

Erityisturvayksikköön kuuluvat valmiusyksikkö eli Karhu-ryhmä ja koirapoliisi.

Ulkomaalaispoliisi vastaa ulkomaalaishallinnon lupa- ja tutkinta-asioiden hoitamisesta
Helsingin alueella. Sille kuuluvat siis ulkomaalaislainsäädännössä paikalliselle poliisille
säädetyt tehtävät. Lisäksi sisäasiainministeriö on erikseen määrännyt turvapaikkatutkin-
nan ja maasta poistamisen osalta ulkomaalaispoliisille tiettyjä alueellisia ja valtakunnal-
lisia tehtäviä.
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Organisaatio

Henkilöstö

Helsingin kihlakunnan poliisilaitoksen henkilöstöjakauma vuonna 2007 (syyskuu 2007
keskiarvovuositieto):

Lähde: Polstat
HELSINGIN POLIISILAITOKSEN HENKILÖSTÖ 2007

2007

Päälliköt 3
Päällystö 99
Alipäällystö 355
Miehistö 794
Opiskelijat 134
Poliisi 1 385
Vartijat 77
Toimistotyöntekijät 203
Muut 83
Muu 363

1 749Henkilöstöryhmä

henkilöt keskiarvo
9 /2007

Poliisi

Muu
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Työajan jakauma

Helsingin poliisilaitoksen työaikajakauma vuonna 2006:

Työajankäyttö HPL:ssa, aktiivinen työaika

35 %

9 %36 %

6 %

8 %
6 %

401 Valvonta
402 Hälytystoiminta
403 Rikostorjunta
404 Lupapalvelut
405 Tukitoiminnot
406 Muut tehtävät

5.2  Helsingin kihlakunnan poliisilaitoksen johdon ja henkilös-
tön esitykset

Helsingin kihlakunnan poliisilaitoksen johdon esitys kuulemistilaisuudessa
16.10.2007

Helsingin kihlakunnan poliisilaitos on käynnistänyt oma-aloitteisesti poliisilaitoksen
rakenteiden ja johtamisjärjestelmien tarkastelun ja kehittämisen. Poliisilaitoksella on
vuoteen 2012 tähtäävä strategia, jonka keskeisenä tavoitteena ovat poliisilaitoksen tuot-
tavuuden parantaminen ottaen huomioon helsinkiläisten tarpeet poliisin toiminnalta ja
ylipäätään turvallisuudelta.

Strategiatyön tueksi on laadittu selkeä ohjelma strategisesta tuesta, jolla osaltaan var-
mistetaan henkilöstön sitoutuminen uusiin linjauksiin.

Strategian eteneminen vv. 2007 - 2012:
Hallintoyksikön perustamisella, esikunta ja tukitoimintojen uudelleen organi-
soimalla varmistetaan toimintojen tehostaminen. Muutoksilla varmistetaan Pal-
ken perustamisen ja tuottavuusvaatimusten edellyttämät henkilöstövähennykset.

Rikostutkinnan esikäsittely-yksikön toiminta käynnistyy 2008. Muutoksella pu-
retaan esitutkinnan päällekkäisyyksiä ja se toteutetaan tiiviissä yhteistyössä Hel-
singin kihlakunnan syyttäjäviraston kanssa.
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Itäkeskuksen poliisipiirin alueella on käynnistetty lähipoliisitoiminnan pilotti-
hanke. Sen tavoitteena on kokopäiväisten lähipoliisien toimesta kehittää koko
laitoksen alueelle uusi lähipoliisimalli.

Palvelun tehostamiseksi on suunniteltu lupapalvelujen asiakaspalvelujen paran-
tamisvaihtoehtoja.

Otetaan käyttöön uudistetut kentän työvuorot, joilla varmistetaan henkilöstön te-
hokas ja tarkoituksenmukainen käyttäminen. Samalla varmistetaan ja tehoste-
taan hälytysvalmiutta.

Käynnistetään aluepoliisipiirien toiminta. Poliisipiirien määrää supistetaan kol-
mesta neljään poliisipiiriä ja piirien aluerajat tarkistetaan.

Helsingin kihlakunnan poliisilaitoksen henkilöstön edustajat esittivät kuulemistilai-
suudessa 16.10.2007 seuraavaa:

Helsingin kihlakunnan poliisilaitoksessa on lukuisia työryhmiä liittyen organisaa-
tiomuutoksiin. Henkilöstön edustajat ovat saaneet olla mukana näissä työryhmissä val-
mistelemassa uudistuksia. Muutoksiin valmistaudutaan poliisikomentajan johdolla. Li-
säksi henkilöstöä valmennetaan tukipalveluyksikön toimesta selviämään muutoksista.

Henkilöstön suurimpia huolenaiheita ovat uusi rikosilmoitusten esikäsittely-yksikkö
(REK) ja siirtyminen vuonna 2011 kolmeen poliisipiiriin.

Henkilöstö on ollut aktiivisesti mukana esikäsittely-yksikön suunnittelussa. Henkilöstön
pelkona on kuitenkin, että REK perustetaan liian vähällä miehityksellä eikä asiassa ole
otettu riittävästi huomioon piireihin jääviä tutkintaresursseja. REK sijoitetaan juuri re-
monttiin valmistautuvaan toimitaloon eikä kunnollisia toimitiloja pystytä osoittamaan.

5.3 Työryhmän esitykset

Helsingin poliisilaitoksella voi paikallispoliisitehtäviensä lisäksi olla valtakunnallisia ja
alueellisia poliisin erityistehtäviä, kun se on toiminnallisesti ja taloudellisesti tarkoituk-
senmukaista.

Helsingin poliisilaitos rajoittuu maantieteellisesti varsin pienelle alueelle, joten tässä
yhteydessä ei ole tarpeen lähemmin tarkastella sen organisaation fyysistä rakennetta.
Voidaan kuitenkin todeta, että Helsingin poliisilaitos on viime vuosien aikana kehittänyt
organisaatiotaan muun muassa keskittämällä rikostutkintaa Pasilaan.  Tämä kehitystyö
on edelleen käynnissä, ja esimerkiksi parhaillaan suunnitellaan lupa- ja ulkomaalaisasi-
oiden yhdistämistä omaksi osastoksi, jonka toiminta keskitetään myös Pasilaan. Yhtenä
keskeisimpänä uudistuksena voidaan mainita uuden rikosten esikäsittely-yksikön toi-
minnan käynnistyminen vuoden 2008 alussa. Työryhmä pitää Helsingissä tähän men-
nessä toteutettua kehitystyötä tarkoituksenmukaisena.
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Toimintojen keskittämisen osalta työryhmän näkemys on, että keskittämistä tulee tehdä
mahdollisimman laajasti silloin, kun siitä on saatavissa lisäarvoa, kuten esimerkiksi lu-
pa- ja ulkomaalaisasioissa. Keskittäminen ei kuitenkaan sulje pois sitä, että asiakaspal-
velua voidaan hoitaa myös muissa pisteissä. Asukastiheys huomioon ottaen on hyväk-
syttävää, että Helsingillä on maantieteellisesti pienellä alueella useampi palvelupiste.

Rikostorjunnan osalta toimintoja on keskitetty Pasilaan. Pora-työskentelyn I-vaiheessa
korostettiin paikallistuntemusta, joten tämän linjauksen mukaisesti myös Helsingissä
tiettyjen tavanomaisten rikosten tutkintaa voitaisiin suorittaa alueyksiköissä. Kuitenkin
on huomattava, että rikostutkintaa alueellisesti hajautettaessa vaarana on aluevastuuajat-
telun korostuminen. Tällöin toiminta saattaisi painottua liiaksi oman alueen rikosten
selvittämiseen. Poliisilaitoksen toimintojen järjestämisessä on yhdessä valtakunnallisten
yksiköiden kanssa varmistettava, ettei ylläpidetä tai rakenneta päällekkäisiä toimintoja.
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6. Poliisin ylijohdon ja poliisin lääninjohtojen tehtävien
organisointi ja kehittäminen

6.1 Poliisin ylijohto

6.1.1 Nykytilan kuvaus

Tehtävät

Poliisin ylijohtona toimii sisäasianministeriön poliisiosasto.
Poliisin ylijohdon tehtävänä on suunnitella, kehittää, johtaa ja valvoa poliisitoimintaa ja
sen tukitoimintoja koko maassa. Poliisin ylijohto vastaa poliisin tehtäviin liittyvien kan-
salaisten palvelujen saatavuudesta ja laadusta sekä päättää paikallispoliisin ja muiden
poliisiyksiköiden välisestä resurssien jaosta ja yhteistoiminnasta. Lisäksi poliisin ylijoh-
to huolehtii muista sille säädetyistä tehtävistä.

Organisaatio

Poliisiosasto on jaettu poliisiylijohtajan alaisuudessa toimiviin tulosyksiköihin, joita
ovat:
1) esikunta;
2) poliisitoimintayksikkö;
3) kansainvälinen yksikkö;
4) suunnittelu- ja talousyksikkö; sekä
5) hallintoyksikkö, johon kuuluvat arpajais- ja asehallintoyksikkö sekä turvallisuusalan
valvontayksikkö.

Tulosyksiköt voivat jakautua vastuualueisiin.
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Henkilöstö

Poliisin ylijohdon henkilöstöjakauma vuonna 2007:

Sisäasiainministeriön poliisiosaston henkilöstö
(kaikki toimintamenomomentit)

Poliisi Muu YHTEENSÄ

30 109 139SM/PO, koko henkilöstö

6.1.2 Poliisiylijohtajan ja poliisin ylijohdon henkilöstön edustajien esityk-
set

Poliisiylijohtajan esitys kuulemistilaisuudessa 16.10.2007 on seuraava:

Poliisiylijohtajan käsityksen mukaan nykyinen ministeriömalli ei anna poliisityön kehit-
tämiseen tarpeeksi edellytyksiä eikä aikaa. Hän katsoo, että rajavartiolaitoksen organi-
saatiomalli ei sinällään sovi poliisille. Poliisin organisaatiorakennetta tulee kehittää po-
liisin omista tehtävistä lähtien. Poliisiylijohtaja korosti, että uuden viraston johtamis-
mallissa johdon pitää olla toiminta- ja päätöksentekokykyinen sekä sitoutunut. Uudessa
mallissa on pystyttävä yhtenäistämään toimintoja ja johtamista. Parhaiten nämä tavoit-
teet saavutetaan hänen käsityksensä mukaan muodostamalla poliisin lääninjohdoista ja
poliisin ylijohdosta keskusvirasto, poliisihallitus. Poliisihallitusta ei poliisiylijohtajan
mielestä pitäisi alueellistaa maakuntaan.

Poliisiylijohtaja esitti käsityksenään, että poliisihallituksella tulisi olla neljä alueellista
toimipistettä. Niitä johtaisivat poliisijohtajat, jotka olisivat uuden keskusviraston eli
poliisihallituksen virkamiehiä. Viraston keskeinen tehtävä olisi toiminnan laadun ja eri-
koistumisen valvonta, ei niinkään laillisuusvalvonta. Esimerkiksi lupahallinnon yhte-

Poliisiylijohtaja

Poliisitoiminta-
yksikkö

Kansainvälinen
yksikkö

Suunnittelu-
ja

talousyksikkö
Hallintoyksikkö

Esikunta
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näistäminen ja tekninen rikospaikkatutkinta tarvitsevat laatutyön valvontaa. Uusissa
poliisilaitoksissa tulee olla valmiudet yhä erikoistuneempaan tutkintaan.

Poliisijohtajien (alueellisten) sijaintipaikkana on poliisiylijohtajan käsityksen mukaan
joko lääninhallitus tai poliisilaitos. Poliisilaitoksiin sijoittamisen etuna on toiminnan
parempi tuntemus, toisaalta saattaisi syntyä epäilyjä siitä, että alueellinen johto olisi osa
ko. poliisilaitosta.

Poliisiylijohdon henkilöstön esitys kuulemistilaisuudessa 16.10.2007

Uuden viraston perustamisessa on paljon avoinna olevia kysymyksiä, keskustelu on
vasta alussa. Henkilöstöä huolettaa tulevat tehtävät sekä oma asema tulevassa organi-
saatiossa. Muutoksessa henkilöstölle on turvattava mielekkäät tehtävät ja toimenkuvat
sekä urakehitys.

Muutoksessa tulee turvata
henkilöstön siirtyminen uuteen virastoon, siirtyykö henkilö automaattisesti teh-
tävän mukana vai onko mahdollista sijoittua/hakeutua uusiin vastaavantasoisiin
tehtäviin,
poliisin ja ministeriön palkkausjärjestelmän tarkastelu ja vertailu kaikkien tehtä-
vien osalta,
palkkauksellista heikentymistä ei saa tapahtua, noudatettava hyvän henkilöstö-
politiikan periaatteita,
ohjausprosessin oltava valmis ja selkeä hyvissä ajoin ennen 1.1.2009,
päätös tulevasta sijaintipaikasta on tiedettävä pikaisesti, koska toiminnan kannal-
ta on ehdottoman tärkeätä, että uusi virasto aloittaa heti yhteisissä toimitiloissa.

6.2 Poliisin lääninjohdot

6.2.1 Nykytilan kuvaus

Tehtävät

Poliisin lääninjohtona toimii lääninhallituksen poliisiosasto.

Poliisin lääninjohdot suunnittelevat, kehittävät, johtavat ja valvovat poliisitoimintaa ja
sen tukitoimintoja lääneissä. Poliisin lääninjohdot vastaavat poliisin tehtäviin liittyvien
kansalaisten palvelujen tasapuolisesta saatavuudesta ja laadusta läänin alueella.

Poliisin lääninjohdot hyväksyvät asianomaisten yksiköiden kanssa neuvoteltuaan alais-
tensa yksiköiden tulostavoitteet sekä poliisin palvelujen tasapuolisesta saatavuutta ja
laatua koskevat tavoitteet sisäasianministeriön lääninjohdolle asettamien tulostavoittei-
den sekä palvelujen tasapuolista saatavuutta ja laatua koskevien tavoitteiden ja toiminta-
linjojen perusteella.

Poliisin lääninjohdot päättävät yksiköille osoitettavista määrärahoista poliisin ylijohdon
lääninjohdolle osoittaman määrärahan puitteissa sekä päättävät kihlakunnan poliisilai-
tosten yhteistoiminnasta läänissä.
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Henkilöstö

POLIISIN LÄÄNINJOHDON HENKILÖSTÖ 9/2007

Poliisi Muu YHTEENSÄ

Etelä-Suomi 10 15 25
Länsi-Suomi 7 15 22
Itä-Suomi 7 8 15
Oulu 6 4 10
Lappi 5 2 7
Lääninjohdot YHTEENSÄ 35 44 79

Lähde: poliisin tulostietojärjestelmä 9/2007

6.2.2 Lääninpoliisijohtajien ja poliisin lääninjohtojen henkilöstön esitykset

Läänin poliisijohtojen yhteinen esitys kuulemistilaisuudessa 16.10.2007

Läänin poliisijohtajien yhteisessä esityksessä on seuraavia kehittämisvisioita:
Paikallishallinnon muutoksista johtuen keskitason johtoa on arvioitava uudelleen toi-
minnalliselta ja taloudelliselta näkökulmalta. Siirrytään poliisihallinnossa kaksiportai-
seen organisaatioon, jossa ylijohdolla on alueellisia tehtäviä hoitavia yksiköitä 3 - 4.
Tällä hetkellä poliisin lääninjohto on osastona lääninhallituksessa, tulevassa järjestel-
mässä on irtaannuttava lääninhallituksesta. Uusi organisaatio tulee rakentaa poliisin
toiminnallisista lähtökohdista ja alueellisille toiminnoille on taattava riittävän ote laa-
dunvalvonnassa, tulosohjauksessa ja resurssien hallinnassa.

Muutos ja uudistuksen vahvuus löytyy siitä, että alueelliset johtajat olisivat osa poliisin
ylijohdon johtoryhmää, lähtökohtana se, että uudet poliisilaitokset pystyisivät hoita-
maan kaikki asiat. Alueellisten yksiköiden tehtävät tulisi määritellä sellaisiksi, että niitä
on toiminnallisesti näkökohtien perusteella järkevää hoitaa hajautetusti. Tällaisia toi-
mintoja olisivat ainakin tulos- ja resurssisohjaus, laillisuus yms. muu valvonta. Tarvi-
taan alueellista ja asiallista koordinaatioita myös muiden alueellisten toimijoiden kanssa
(lääninhallitukset, syyttäjä, PTR, puolustusvoimat).

Lääninjohtojen rakenteen uudistamiseen on varattava riittävästi aikaa ja poliisin aluehal-
linnon uudistaminen on kytkettävä osaksi poliisin ylijohdon kehittämiseen, myös polii-
sin valtakunnallisten yksiköiden aluejohdon ratkaisuihin.

Alueellisia tehtäviä hoitavat yksiköt olisi järkevää sijoittaa lääninhallitusten yhteyteen,
jolloin myös aluetason yhteistyö eri tahojen kanssa olisi luontevaa ja voitaisiin saada
synergiaetuja esim. hallinnollisten palvelujen järjestämisessä. Pohdittavaksi jää myös
mm. se, arvioidaanko poliisia lääninhallituksen puolella, jossa muitakin peruspalveluja
arvioidaan.

Alueellisten yksiköiden henkilöstömäärä määräytyisi tehtävien kautta, joka tapauksessa
se vähenisi nykyisestä kokonaismäärästä merkityksellisesti. Henkilöstön vähennyksissä
tulee käyttää hyväksi luonnollista poistumaa. Uudistuksen toteuttamisaikatauluun tulee



Poliisin hallintorakenteen kehittämistyöryhmän (PORA) loppuraportti

47 (69)

varata riittävästi aikaa, aikaisin toteuttamisajankohta voisi olla 1.1.2010. On pidettävä
mielessä, että nykyiset poliisin lääninjohdot vastaavat paikallispoliisin hallintouudistuk-
sen läpiviemisestä.

Poliisin lääninjohtojen henkilöstön esitykset kuulemistilaisuudessa 16.10.2007

Lääninpoliisiylitarkastajien ja -ylikomisarioiden edustajat korostavat, että paikallispolii-
sissa hoidettavat tehtävät säilyvät vähintäänkin entisellä tasolla, vaikka poliisilaitosten
määrä vähenee ja koko kasvaa. Aluehallinnon niille antaman tuen ja ohjauksen sekä
myös suorittaman valvonnan tarve ei vähene eikä menetä merkitystään. Poliisiorgani-
saatio tarvitsee aluevastuutettuja yksiköitä. Alueittain organisoidusti toimittaessa on
vahvuutena myös edellä mainittu alueen ja alaisen hallinnon erityistuntemus. Aluevas-
tuullisia yksiköitä suunniteltaessa on tärkeätä että organisointi tapahtuu yhdenmukaisin
perustein koko valtakunnassa.

Alueelliset yksiköt voisi sen sijaan olla järkevää sijoittaa lääninhallitusten yhteyteen
aluetason viranomaisyhteistyön näkökulmasta tarkastellen, mikäli se poliisin aluetoi-
mintojen sijainnin puolesta on mahdollista.

Lääninpoliisiylitarkastajilla, kuten muullakaan lääninjohtojen poliisipäällystöllä, ei ole
organisaatiouudistuksen toteutusvaiheessa mahdollisuutta hakea uusien poliisilaitosten
päällikkö- ja muita päällystövirkoja. Tämän vuoksi lääninpoliisiylitarkastajien tehtävien
vaativuus ja mielekkyys tulee turvata organisaatiouudistuksen nk. toisessa vaiheessa,
joka koskee poliisin lääninjohtojen tehtäviä ja asemaa. Tämä merkitsee sitä, että läänin-
poliisiylitarkastajille tulee tarjota mahdollisuus työskennellä vähintään nykyisen vaati-
vuustason mukaisissa tehtävissä myös jatkossa nykyisellä työpaikkakunnallaan. Lää-
ninpoliisiylitarkastajilla on myös ammattitaitoa ja kykyä hoitaa valtakunnallisia tehtä-
viä.

Poliisin lääninjohtojen asiantuntijoiden edustajan esittämiä tavoitteita hallintorakenteen
kehittämisessä:

Poliisin lääninjohdossa asiantuntijatehtävissä toimivat (ns. siviilihenkilöstö) käsittelevät
laajoja asiakokonaisuuksia, koordinoiden, ohjaten ja seuraten alaisen hallinnon toimin-
taa. Myös tulevassa uudistuksessa pitäisi hyödyntää tätä osaamista ja olemassa olevaa
alueiden tuntemusta.

Aluetoimintaa keskitettäessä muutamille paikkakunnille asiantuntijat toivovat, että
haasteelliset asiantuntijoiden työtehtävät säilyvät edelleen ja että toiminta-alueilla voisi
olla keskitetysti koko maata kattavaa erikoisasiantuntemusta.

Lisäksi asiantuntijat toivovat, että heille tarjotaan mahdollisuus hakea kaikkia poliisihal-
linnon tehtäviä (ylijohto, aluejohto, paikallispoliisi) ja kehitetään poliisihallinnon virka-
rakennetta siten, että virkasiirrot ovat mahdollisia jo uudistuksen toteutuessa eikä vasta
jälkikäteen, jolloin siirtomahdollisuudet ovat oleellisesti heikentyneet.
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6.3 Työryhmän esitykset poliisin ylijohdon ja lääninjohtojen or-
ganisoimiseksi

6.3.1 Yleistä

Valtioneuvosto antoi 15.11.2007 asetuksen poliisilaitosten toimialueista. Sen mukaan
vuoden 2009 alusta paikallispoliisitoimintaa hoitaa 24 poliisilaitosta.

Kun poliisiyksiköiden määrä uudistuksen myötä vähenee, tulee erikseen tarkastella,
mikä on poliisin tarkoituksenmukainen organisaatiorakenne. Kolmiportaista hallinto-
mallia on nykyjärjestelmän vallitessa pidetty toimivana. Tilanne muuttuu oleellisesti
poliisilaitosten lukumäärän pudotessa yhdeksästäkymmenestä 24:ään. Vaihtoehtoina
ovat tällöin kaksi- tai nykyinen kolmiportainen hallintomalli.

Eduskunnan hallintovaliokunta totesi lausunnossaan (14/2007 vp) poliisilaitosuudistuk-
sen tarkoittavan merkittävää muutosta poliisin paikallistason hallinnolliseen jaotukseen.
Tämä puolestaan merkitsee lääninhallituksiin muodostetun poliisin lääninjohdon käy-
mistä tarpeettomaksi, mikä saattaa vapauttaa vastaisuudessa voimavaroja paikallispolii-
sin tarpeita varten. Poliisin keskushallinnon uudistamiseen liittyen hallintovaliokunta
viittasi sen jo aiemmin esiin nostamaan ajatukseen poliisihallituksen perustamisesta.
Toisena varteen otettavana vaihtoehtona hallintovaliokunta nosti esiin rajavartiolaitok-
sen hallintomallin mukaisen esikuntajärjestelmän. Hallintovaliokunnan kanta on, että
poliisin ylimmän johdon asemaa on joka tapauksessa tarpeen selkiyttää.

Muissa Pohjoismaissa ja Virossa on päädytty poliisin osalta kaksiportaiseen hallinto-
malliin. Ruotsissa poliisi kuuluu oikeusministeriön alaisuuteen. Oikeusministeriön po-
liisiosasto tulosohjaa alaistaan poliisiylihallitusta ja vastaa poliisia koskevasta lainsää-
dännöstä, yleisestä järjestyksestä ja turvallisuudesta sekä ase- ja passilainsäädännöstä.
Poliisiosasto vastaa myös kansainvälisen poliisiyhteistyön kehittämisestä sekä käsittelee
lainsäädännölliset Europol- ja Schengen-asiat. Poliisiylihallitus toimii poliisiorganisaa-
tion keskusviranomaisena. Joissakin tilanteissa (esim. valtakunnan turvallisuuteen liit-
tyvät asiat) poliisiylihallitus johtaa poliisitoimintaa. Poliisiylihallitus on myös uuden
teknologian ja työmetodien tutkimuksen (poliisilaboratorion) hallinnollinen elin. Suoje-
lupoliisi ja keskusrikospoliisi ovat osa poliisiylihallitusta.

Norjassa ministeriön poliisiosasto vastaa strategisista linjauksista ja priorisoinneista,
eikä ota kantaa yksittäisiin asioihin. Poliisiylihallitus on oikeusministeriön alainen hal-
lintoelin ja se vastaa poliisitoiminnan johtamisesta ja ohjauksesta. Kaikki poliisipiirit ja
erillisyksiköt raportoivat suoraan poliisiylihallitukselle. Ministeriön poliisiosaston sekä
poliisiylihallituksen välistä tehtävänjakoa ei ole erikseen kirjattu lakiin ja se on jousta-
va. Poliisiylihallituksella ei ole asetuksen muodossa annettua ohjeistusta, vaan yhteistyö
oikeusministeriön kanssa on muovautunut ajan myötä. Poliisiylijohtaja tekee yhteistyötä
poliisiosaston osastopäällikön kanssa, joka puolestaan toimii suoraan oikeusministerin
alaisuudessa.
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Tanskassa poliisi kuuluu oikeusministeriön alaisuuteen. Erillinen poliisihallitus (rigspo-
litiet) johtaa poliisitoimintaa, jonka keskeinen osa koostuu toiminnallisesti 12 poliisilai-
tokseen jaetusta paikallispoliisista. Kunkin poliisilaitoksen osalta on erikseen määritelty
pääpoliisiasema ja muut poliisiasemat.

Viron sisäasiainministeriössä on erillinen poliisiosasto, jonka vastuulle kuuluvat lähinnä
lainsäädännön kehittäminen sekä rahoitukseen liittyvät asiat. Poliisivirasto on suoraan
sisäasiainministeriön alainen virasto, joka johtaa pääosaa poliisitoiminnasta. Poliisivi-
rasto vastaa esimerkiksi uusien työmetodien kehittämisestä, kansainvälisestä poliisiyh-
teistyöstä ja teknisestä tuesta.

Myös Suomessa usealla valtionhallinnon sektorilla on päädytty kaksiportaiseen hallin-
tomalliin. Verohallinto kuuluu valtiovarainministeriön alaisuuteen, ja sen toimintaa joh-
taa erillinen verohallitus. Verohallitus ohjaa alaistaan hallintoa ja huolehtii siitä, että
verotus toimitetaan yhdenmukaisesti ja oikein koko Suomessa. Verohallitus vastaa stra-
tegisesta suunnittelusta ja hallinnon kehittämisestä sekä esimerkiksi keskitetyistä atk-
tehtävistä. Verohallitusta johtaa pääjohtaja. Pääjohtaja päättää verohallituksen toimival-
taan kuuluvien oikeussääntöjen antamisesta ja vahvistaa työjärjestyksen. Verohallituk-
sen tukena toiminnan suunnittelussa on neuvottelukunta, jonka nimittää valtiovarainmi-
nisteriö. Neuvottelukunta käsittelee verohallinnon kehittämissuuntia ja toimintalinjoja ja
siihen kuuluu verohallituksen pääjohtajan lisäksi enintään seitsemän muuta jäsentä.
Toinen ministeriön ohjauksen muoto on viraston ja ministeriön välinen tulosohjausso-
pimus.

Eduskunnassa on käsiteltävänä hallituksen esitys 148/2007 vp, jossa ehdotetaan vero-
hallituksesta ja nykyisistä yhdeksästä verovirastosta muodostettavaksi valtionvarainmi-
nisteriön alainen verohallinto -niminen viranomainen, jonka virka-alueena olisi koko
maa. Näin ollen verohallinnossa siirryttäisiin yksiportaiseen hallintomalliin.

Syyttäjälaitos kuuluu oikeusministeriön alaisuuteen ja sitä johtaa valtakunnansyyttäjä.
Syyttäjäorganisaatio on kaksiportainen. Siihen kuuluvat Helsingissä sijaitseva valtakun-
nansyyttäjänvirasto sekä Ahvenanmaa mukaan lukien 15 paikallista syyttäjänvirastoa.
Lisäksi syyttäjänvirastoissa on yhteensä viisikymmentä palvelutoimistoa (tammikuun
2008 tilanne). Valtakunnansyyttäjänvirasto on esittänyt oikeusministeriölle palvelutoi-
mistojen lukumäärää vähennettäväksi 43:een jo alkuvuodesta 2008.

Pääpoliisiasemien sijoituspaikkakunnilla sijaitsee tällä hetkellä 13 syyttäjänviraston
päätoimipaikka (sv) ja 11 palvelutoimistoa seuraavasti:
Etelä-Suomen lääni: Helsinki (sv), Vantaa (sv), Espoo(sv), Järvenpää (sv),
Hämeenlinna, Lahti(sv), Kotka ja Lappeenranta;
Länsi-Suomen lääni: Turku (sv), Tampere(sv), Jyväskylä (sv), Seinäjoki,
Vaasa (sv), Kokkola ja Pori (sv);
Itä-Suomen lääni: Mikkeli (sv), Kuopio ja Joensuu.
Oulun lääni: Oulu (sv), Ylivieska, Kajaani ja Kuusamo;
Lapin lääni: Rovaniemi (sv) ja Tornio.

Poliisiasemien sijoituspaikkakunnilla sijaitsee yhden syyttäjänviraston päätoimipaikka
(sv) ja 39 palvelutoimistoa seuraavasti:
Etelä-Suomen lääni: Lohja, Tammisaari, Riihimäki, Hyvinkää, Porvoo,
Kouvola (sv), Forssa, Heinola ja Imatra.
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Länsi-Suomen lääni: Ikaalinen, Mänttä, Valkeakoski, Vammala, Nokia,
Kangasala, Kauhajoki, Närpiö, Pietarsaari, Lapua, Jämsä, Äänekoski, Kemiö,
Kankaanpää, Kokemäki, Rauma, Loimaa, Raisio, Salo ja Kaarina;
Itä-Suomen lääni: Savonlinna, Pieksämäki, Varkaus, Iisalmi, Nurmes;
Oulun lääni: Haapajärvi ja Raahe;
Lapin lääni: Kemi, Kemijärvi, Sodankylä ja Ivalo

Näistä syyttäjänvirastojen palvelutoimistoista seitsemää
(Heinola, Imatra, Kaarina, Kangasala, Nokia, Kankaanpää ja Kokemäki)
on Valtakunnansyyttäjänvirasto esittänyt lakkautettavaksi.

Valtakunnansyyttäjänvirasto toimii syyttäjälaitoksen keskushallintoviranomaisena ja
huolehtii sen toimintaedellytyksistä. Tämä tarkoittaa erilaisia henkilöstö- ja taloushal-
linnon tehtäviä, tiedotusta, koulutus- ja kehittämistehtäviä sekä syyttäjälaitoksen kan-
sainvälistä toimintaa. Paikalliset syyttäjänvirastot ovat tulosvastuullisesti itsenäisiä yk-
sikköjä, ja ne käyvät jokainen erikseen tulosneuvottelut Valtakunnansyyttäjänviraston
kanssa määrärahaosuudesta.

Tulli on valtiovarainministeriön alainen. Keskushallinnon muodostaa tullihallitus ja
aluehallinnon viisi tullipiiriä. Tullihallituksen alaisuuteen kuuluu myös tullilaboratorio,
jonka toimialueena on koko maa. Tullihallituksen yhteydessä pääjohtajan alaisuudessa
toimii tullihallituksen esikunta, jonka tehtäviä ovat sisäinen tarkastus, oikeudelliset asi-
at, EU- ja kansainvälisten asioiden koordinointi, Venäjän ja IVY maiden asiat sekä tie-
tohallintoasiat. Tullihallitus on lähes kokonaan itsenäinen yksikkö, sillä valtionvarain-
ministeriön ohjaus on marginaalista. Viraston ja ministeriön välinen tulostavoitesopi-
mus on tärkein ohjauksen muoto. Tulostavoitteiden tarkoituksena on suunnata tullilai-
toksen toimintaa niihin päämääriin, jotka on esitetty tullilaitoksen toiminta- ja talous-
suunnitelmassa ja joihin Suomi on sitoutunut EU:n jäsenvaltiona. Tullilaitos raportoi
sopimuksen toteutumisesta ministeriölle kolmannesvuosittain. Valtiovarainministeriön
yhteydessä toimii tullilaitoksen neuvottelukunta, jonka tehtävänä on tukea tullilaitoksen
strategista suunnittelua ja käsitellä tullilaitoksen kehittämissuuntia, toimintalinjoja ja
suunnittelua. Sillä ei ole itsenäistä ratkaisuvaltaa tullilaitosta koskevissa asioissa eikä
muodollista vastuuta viraston toiminnan ja talouden ohjauksessa tai valvonnassa.

Kaikki edellä kuvatut organisaatiot ovat omien selvitystensä perusteella päätyneet kak-
siportaiseen hallintomalliin ja todenneet sen toimivaksi. Tärkeimpänä etuna kaksiportai-
sessa hallintomallissa on luonnollisesti hallinnon keventyminen sekä johtamisjärjestel-
män madaltuminen, ja sitä kautta mahdollisuus siirtää henkilöstöä hallintotehtävistä
operatiivisiin kenttätehtäviin.

6.3.2 Johtopäätökset ja työryhmän esitykset

Ottaen huomioon edellisessä luvussa kuvatut seikat, hallinnon keventämistä kaikilla
organisaation tasoilla edellyttävät tuottavuusohjelman vaatimukset sekä lääninhallitus-
ten siirtäminen sisäasiainministeriön hallinnonalalta valtionvarainministeriön hallin-
nonalalle, nykyinen kolmiportainen organisaatiomalli ei ole enää tarkoituksenmukainen.
Etenkin lääninhallitusten ja osana lääninhallitusta poliisin lääninjohtojen siirtäminen
valtiovarainministeriön hallinnonalalle vuoden 2008 alusta lukien aiheuttaa tulosohja-
uksen ja johtamisjärjestelmän kannalta sekavan tilanteen. Tällöin poliisin lääninjohtojen
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toimintaa ohjaava yleisviranomainen on valtiovarainministeriö. Toisaalta poliisin lää-
ninjohdot kuuluvat sisäasiainministeriön tilivirastoon (SM:n päätös 4.9.2007 SM-2007-
02481/Va-45 ja SM:n tiliviraston taloussääntö 17.12.2007/ SM-2007-03731/Va-33) ja
niiden rahoitus tulee poliisitoimen momentilta. Poliisin lääninjohtojen toiminnallinen
ohjaus- ja johtotoimivalta on poliisin hallintolaissa säädetyn mukaisesti sisäasiainminis-
teriön poliisiosastossa toimivalla poliisin ylijohdolla. Johtamisen sekä tulos- ja resurs-
siohjauksen näkökulmasta tilanne pitäisi selkiyttää mahdollisimman pian.

Pääministeri Vanhasen II hallituksen hallitusohjelmassa on kirjaus, jonka mukaan tulee
selvittää erotetaanko toisistaan ministeriön ohjaus- ja valvontatehtävät sekä operatiivi-
sen poliisitoiminnan johtaminen.

Työryhmä on tarkastellut poliisin ylijohdon ja lääninjohtojen uudelleen organisoimisek-
si seuraavia vaihtoehtoisia kaksiportaisia hallintomalleja sekä niiden etuja ja haittoja.
Vaihtoehtoiset mallit ovat seuraavat:

a) Poliisin ylijohdon ja poliisin lääninjohtojen yhdistäminen sisäasiainministeriön
poliisiosastoksi. Kyseessä olisi pitkälti nykymallin mukainen organisaatio sillä lisäyk-
sellä, että poliisin lääninjohdot tulisivat niiden lakkauttamisen myötä osaksi sisäasiain-
ministeriön poliisiosastoa. Etuna tässä mallissa on lähinnä sen ministeriötehtävien lähei-
syys poliittiseen päätöksentekoon. Mallin haittapuolena on poliisiosaston toiminta kah-
dessa eri roolissa, ministeriön osastona ja poliisin ylijohtona. Kuten selvitysmies Jaakko
Jonkka totesi selvityksessään Poliisin johtamisjärjestelmä ja sisäinen laillisuusvalvonta,
kaksoisrooli luo sekavuutta poliisin johtamisjärjestelmään, mikä näkyy epäselvyytenä
mm. ratkaisuvaltaa koskevissa kysymyksissä. Aina ei ole selvää, kuuluuko käsiteltävä
asia ministeriön osasto - vai poliisin ylijohtoasioihin, joissa ratkaisuvalta ensin maini-
tuissa on ministeriön johdolla ja jälkimmäisissä poliisiosastolla itsellään. Toisena on-
gelmana voidaan nähdä se, että poliisiosasto määrittelee itse tavoitteensa ja myös arvioi
niiden toteutumisen. Yksikköjen yhdistäminen lisäisi entisestään poliisiosaston suorit-
tamaa operatiivisen toiminnan ohjausta ja samalla se kasvattaisi ministeriön yksikön
koon huomattavan suureksi, vaikka sen tehtävistä suurin osa onkin ns. poliisin ylijohto-
tehtäviä.

b) Poliisin ylijohdon ja poliisin lääninjohtojen yhdistäminen rajavartiolaitoksen
mallin mukaiseksi poliisin esikunnaksi sisäasiainministeriön osastona eli nk. raja-
vartiolaitosmalli. Eduskunnan hallintovaliokunta totesi lausunnossaan 14/2007 vp, että
eräs varteen otettava vaihtoehto on rajavartiolaitoksen hallintomallin mukainen esikun-
tajärjestelmä. Rajavartiolaitoksen hallinnollisesta rakenteesta säädetään rajavartiolaitok-
sen hallinnosta annetussa laissa (577/2005). Sen mukaan rajavartiolaitos on sisäasiain-
ministeriön johdon ja valvonnan alaisena toimiva valtion keskushallintoon kuuluva vi-
ranomainen. Rajavartiolaitosta johtaa sisäasiainministeriössä rajavartiolaitoksen pääl-
likkö. Rajavartiolaitoksen esikunta on samalla sisäasiainministeriön rajavartio-osasto,
jota johtaa rajavartiolaitoksen apulaispäällikkö.

Rajavartiolaitoksen päällikkö pitää sisäasiainministerin tietoisena rajavartiolaitosta kos-
kevista asioista ja osallistuu rajavartiolaitosta koskevien asioiden käsittelyyn sisäasi-
ainministeriössä. Rajavartiolaitoksen päälliköllä on oikeus esittelystä ratkaista rajavar-
tiolaitosta ja sen toimialaa koskevat sisäasiainministeriön päätettäviksi säädetyt muut
kuin yhteiskunnallisesti tai taloudellisesti merkittävät hallintoasiat, jollei toisin säädetä.
Järjestely korostaa rajavartiolaitoksen päällikön itsenäisyyttä ministeriön ohjausvallasta.
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Hallintomallin valinta perustunee ainakin osittain rajavartiolaitoksen rooliin toimia osa-
na puolustusvoimia mahdollisen sotatilan uhatessa, jolloin sitä voidaan pitää perusteltu-
na. Poliisilla ei tällaista roolia ole. Kyseistä hallintomallia ei ole tiettävästi myöskään
sovellettu minkään muun valtion poliisiorganisaatiossa. Rajavartiolaitosmalli ei toisi
nykytilaan verrattuna juuri muuta muutosta kuin sen, että poliisiylijohtaja toimisi minis-
terin suorassa alaisuudessa. Tällöin poliisiylijohtajan asema olisi samankaltainen kuin
nykyisin on rajavartiolaitoksen päälliköllä. Avoimeksi jäisi se, mitä tässä hallintomallis-
sa tapahtuisi nykyisille poliisin lääninjohdoille. Todennäköisesti ne liitettäisiin osaksi
poliisiosastoa edellä kuvatun mukaisesti, jolloin konkretisoituisivat kyseisen hallinto-
mallin kohdalla jo edellä kuvatut haitat.

Rajavartiolaitosmallin etuina on nähty, ettei sen toteuttaminen edellyttäisi uuden viras-
ton perustamista, minkä johdosta esimerkiksi henkilöstöjärjestelyt olisivat helposti to-
teutettavia.

c) Poliisin ylijohdon operatiivisten tehtävien ja poliisin lääninjohtojen yhdistämi-
nen ministeriöstä erilliseksi poliisihallitukseksi eli nk. keskusvirastomalli. Edellä
mainitussa lausunnossaan hallintovaliokunta on nostanut esiin ajatuksen poliisihallituk-
sen perustamisesta. Tässä mallissa sisäasiainministeriö vastaisi poliisitoimen poliittises-
ta ja strategisesta ohjauksesta ja poliisitoimintaa johtaisi nykyisin sisäasiainministeriön
poliisiosastoon sijoitetusta poliisin ylijohdosta ja lääninhallituksiin sijoitetuista poliisin
lääninjohdoista koostuva poliisihallitus. Poliisihallituksen tehtävät olisivat poliisin hal-
lintolain 4 §:n mukaisesti: 1) suunnitella, kehittää, johtaa ja valvoa poliisitoimintaa ja
sen tukitoimintoja koko maassa; 2) vastata poliisin tehtäviin liittyvien kansalaisten pal-
velujen tasapuolisesta saatavuudesta ja laadusta maan eri osissa; 3) päättää paikallispo-
liisin ja muiden poliisiyksiköiden välisestä yhteistoiminnasta; 4) huolehtia muista sille
säädetyistä tai määrätyistä tehtävistä.

Poliisin ylijohdon ja lääninjohtojen tehtävät painottuvat tälläkin hetkellä molemmilla
tulos- ja resurssiohjaukseen sekä toiminnan kehittämiseen, mikä helpottaa tehtävien
yhdistämistä ja synergiaetujen syntymistä. Poliisihallitus tulosohjaisi poliisilaitoksia (24
kpl) sekä keskusrikospoliisia, liikkuvaa poliisia, suojelupoliisia, Helsingin poliisilaitos-
ta, poliisiammattikorkeakoulua ja poliisin tekniikkakeskusta. Ministeriön poliisiosaston
ja poliisihallituksen tehtäväjaon yksityiskohdista päätettäisiin tarkemmin hankkeen to-
teutusvaiheessa.

Ministeriö ja sen poliisiosasto vastaisivat perustuslain 68 §:n 1 momentin ja valtioneu-
voston ohjesäännön 11 §:n2 mukaisesti poliisia koskevista ministeriötehtävistä (ns.
normatiivis-strateginen poliittinen taso), kuten poliisin säädösvalmistelusta, EU-
politiikasta, hallituksen ohjelmien valmistelusta, aluejakoon liittyvistä päätöksistä sekä
laillisuusvalvonnan yleisestä ohjauksesta. Poliisiosasto resursoitaisiin siten, että se ky-
kenee asianmukaisesti tukemaan ministeriön johtoa poliisitoimen poliittisessa ohjauk-
sessa ja valvonnassa. Organisaatiouudistusten yhteydessä olisi myös ratkaistava, mitkä

2 Ministeriö käsittelee oman toimialansa toiminta- ja taloussuunnitteluasiat, tulosohjausasiat, lainvalmiste-
luasiat, tietoyhteiskunta-asiat, hallintoasiat, tietojärjestelmäasiat, tutkimusta, kehittämistä ja seurantaa
koskevat asiat, kansainväliset asiat sekä toimialansa hallinnassa olevan valtion varallisuuden omistaja-
asiat samoin kuin muut sellaiset asiat, joiden on katsottava kuuluvan toimialan tehtävän hoitamiseen.
Ministeriö käsittelee toimialansa virastoja, laitoksia, liikelaitoksia, talousarvion ulkopuolisia rahastoja,
yhteisöjä, yhtiöitä ja muita toimielimiä koskevat asiat. Samoin ministeriö käsittelee toimialansa tehtäviä
hoitavia muita toimielimiä koskevat asiat ja ohjaa lääninhallituksia toimialaansa kuuluvissa asioissa.
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ministeriötasoiset poliisitoimea koskevat asiat valmisteltaisiin uusimuotoisessa poliisi-
osastossa ja mitkä ministeriön erillisissä yksiköissä.

Eri vaihtoehtoja harkittuaan työryhmä on päätynyt esittämään kaksiportaista hallinto-
mallia, jossa poliisin ylijohto organisoitaisiin vaihtoehdon c) mukaisesti siten, että polii-
sin ylijohdon operatiivinen osa ja poliisin lääninjohdot yhdistetään ministeriöstä erilli-
seksi poliisihallitukseksi ja ministeriössä olisi erikseen poliisiosasto edellä kuvatun mu-
kaisesti.

Aluehallinto kehittyy ja uudistuu (Alku) -hankkeen Keskushallinnosta siirrettäviä teh-
täviä selvittävän työryhmän raportissa (31.12.2007) hyvin toimivaa ministeriötason ja
keskusvirastotason rooli- ja tehtäväjakoa kuvataan seuraavasti:

Tehokkaasti toimivassa valtionhallinnossa ministeriöiden ja alaisen kes-
kushallinnon roolit ovat aidosti erilaiset. Ministeriöt vastaavat poliittises-
ta ja strategisesta ohjauksesta ja muu keskushallinto ministeriön ohjauk-
sessa valtakunnallisten palvelujen tuottamisesta. Keskushallinnon viras-
toilla on voi olla alue- ja paikallistason rakenteita.

Tässä työnjaossa ministeriöiden tehtävänä on hallituksen strategisena esi-
kuntaorganisaationa hallitusohjelman perusteella hallinnonalansa strate-
gian laatiminen ja sen toteuttamisenohjaus ja seuranta. Strategian toteut-
tamista ministeriöt ohjaavat osallistumalla poliittisenpäätöksenteon val-
misteluun, hallinnonalansa ohjauksella ja omistajaohjauksella sekä oh-
jaamalla hallinnonalansa kehittämistoimintaa.

Poliittisen päätöksenteon valmisteluun osallistumisella tarkoitetaan sää-
dösvalmistelun lisäksi muun muassa hallituksen talousarvio- ja kehysval-
misteluun, hallituksen strategia asiakirjan sekä kertomusten ja tilinpäätös-
ten valmisteluun sekä eduskunnalle annettavienselontekojen ja muiden
asiakirjojen valmisteluun osallistumista. Hallinnonalan ohjaus käsittää
sekä talous- ja tulosohjauksen että informaatio-ohjauksen. Kehittämisen
ohjaus käsittää mm. hallitusohjelmassa ja ministeriön strategiassa määri-
tellyt, poliittisiin linjauksiin perustuvat merkittävät valtakunnallisen tason
hankkeet sekä osan kansainvälisistä tehtävistä.

Kuvaus vastaa pääosin työryhmän käsitystä siitä, miten poliisiosaston ja poliisihallituk-
sen tehtäväjako tulisi toteuttaa.

Yllä vaihtoehdossa c) kuvatulla hallintorakenteella saavutettaisiin nykyiseen verrattuna
seuraavat edut:

Sisäasiainministeriön kaksoisrooli toisaalta strategisena linjaajana ja rahoittajana
sekä toisaalta operatiivisen toiminnan ohjaajana poistuisi, jolloin johtamisjärjes-
telmä selkiintyisi.
Poliisin hallintorakenne madaltuisi läänitason jäädessä pois, ja näin toiminnan
tuottavuus paranisi.
Tulosohjaukseen kuulumaton sivuttaisohjaus poistuisi.
Yhteistoiminnan edellytykset muiden alueellisten viranomaistahojen kanssa säi-
lyisivät hyvänä.
Hallintomallin edut ja haitat ovat pitkälti ennalta tiedossa, koska samankaltainen
malli on jo käytössä muissa Pohjoismaissa ja Virossa.
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Hallintomalli mahdollistaisi sen, että koko poliisin henkilöstöön voitaisiin sovel-
taa yhtenäistä palkkausjärjestelmää.3

Esitettyyn organisaatiouudistukseen liittyvät haitat kuuluvat mittavan muutosprosessin
yleisiin haittatekijöihin. Ne konkretisoituvat lähinnä henkilötasolla ja saattavat aiheuttaa
tilapäisiä ongelmia uusiin toimintamalleihin sopeutumisen aikana muutaman vuoden
ajan.

Poliisin ylijohdon ja lääninjohtojen yhdistäminen ei kuitenkaan poista tarvetta huolehtia
keskusviraston vastuulla olevista alueellisista tehtävistä. Erityisesti siirtymävaiheen ai-
kana, muodostettaessa uusia poliisilaitoksia ja vakiinnuttaessa niiden toimintaa, koros-
tuu tarve alueellisesti valvoa ja varmistaa lähes 11 000 henkilöä käsittävän hallinnon
suoriutuminen kansalaisten oikeusturvaa koskevista tehtävistä. Tämän johdosta olisi
tarkoituksenmukaista muodostaa osasta nykyisiä poliisin lääninjohtoja poliisihallituksen
osatoimintoja, jotka on sijoitettu tarkoituksenmukaisella tavalla muualle kuin Helsin-
kiin. Tätä puoltavat myös valtionhallinnossa sovellettava henkilöstöpolitiikka, joka
mahdollistaa työnteon nykyisellä työssäkäyntialueella ns. muutosturvana viraston siirty-
essä muualle.

Poliisilaitosten lukumäärä, väestömäärät ja maantieteelliset etäisyydet huomioon ottaen
olisi tarkoituksenmukaisinta muodostaa kolme poliisin ylijohdon alueille sijoitettua osa-
toimintoa Länsi-Suomen, Itä-Suomen ja Pohjois-Suomen lääneihin. Etelä-Suomen lää-
nin osalta yllä kuvatut alueelliset toiminnot hoidettaisiin poliisin ylijohdosta käsin sii-
hen erikseen määrättyjen henkilöiden toimesta (osin nykyisen Etelä-Suomen poliisin
lääninjohdon henkilöstö). Edellä kuvatun perusteella työryhmä päätyy ehdottamaan
toimipisteiden muodostamista Länsi-Suomen, Itä-Suomen ja Oulun läänien lääninhalli-
tusten yhteyteen sijaintipaikkoina Turku, Mikkeli ja Oulu. Pohjois-Suomen osalta rat-
kaisu Oulun puolesta perustuu Oulun läänin suurempaan poliisilaitosten määrään ja vä-
estömäärään verrattuna Lapin lääniin. Poliisihallitukseen sijoitettaisiin myös nykyisin
sisäasiainministeriön poliisiosaston alueellisina toimintoina toimivat arpajais- ja asehal-
lintoyksikkö Riihimäellä sekä turva-alan valvontayksikkö Mikkelissä. Työryhmässä
käsiteltiin myös keskitettyä johtamismallia, jossa poliisihallituksella olisi ainoastaan
yksi toimipiste Helsingissä. Yllä mainituin perustein työryhmä esittää kuitenkin poliisi-
hallituksen alueellisten osatoimintojen perustamista.

Poliisihallituksen alueelliset osatoiminnot muodostaisivat osan poliisihallitusta ja osal-
listuisivat poliisin hallintolain 4 §:ssä mainittujen kehittämis- ja ohjaustehtävien hoita-
miseen. Alueellisiksi toiminnoiksi voitaisiin antaa myös erityistehtäviä, kuten Länsi-
Suomessa Ahvenanmaan maakunnan poliisipiirin toiminnan tukeminen. Ne olisivat
myös mukana valmistelemassa poliisihallituksen ja poliisilaitosten välisiä tulossopi-
musneuvotteluja. Alueellisten toimintojen tehtävänä olisi vastata erikseen nimettyjen
poliisilaitosten toiminnan taloudellisuudesta (nk. controller-toiminta), laillisuudesta,
laadukkuudesta, tehokkuudesta ja yhteismitallisuudesta sekä eri poliisiyksiköiden työn
yhteensovittamisesta sekä varmistaa alueellisen viranomaisyhteistyön sujuvuus.

3 Tällä hetkellä paikallispoliisin henkilöstön ja poliisin lääninjohtojen poliisivirkamiesten palkkauksessa
sovelletaan poliisin palkkausjärjestelmää, lääninjohtojen muun henkilöstön osalta lääninhallituksen palk-
kausjärjestelmää ja sisäasiainministeriön poliisiosaston henkilökunnan osalta ministeriön palkkausjärjes-
telmää.
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Poliisihallituksen alueelliset osatoiminnot huolehtisivat myös yhtä poliisilaitosta laa-
jemmasta alueellisesta viranomaisyhteistyöstä. Keskeistä on poliisin osallistuminen vi-
ranomaisyhteistyöhön, joka nykyisellään tapahtuu lääninhallituksissa. Koska lääninhal-
lituksissa on edustettuna useita valtionhallinnon toimijoita, on niillä merkittävä rooli
erilaisten ohjelmien täytäntöönpanossa. Lääninhallitus on myös ainoa alueellinen kriisi-
koordinoija esimerkiksi vakavissa onnettomuustilanteissa. Tulevaisuudessa aluetason
yhteistyön organisointi riippuisi siitä, millaisiin ratkaisuihin valtion aluehallinnon ylei-
sessä kehittämisessä päädytään.

Lisäksi tulee erikseen ratkaista perustettavan poliisihallituksen sijaintipaikka. Useat
seikat puoltavat sijaintipaikaksi Helsinkiä, joista tärkeimpänä perusteena on pidettävä
poliisihallituksen yleistä vastuuta poliisin operatiivisen toiminnan järjestämisestä. Po-
liittisen ohjauksen ja valvonnan tukemiseksi sekä yhteensovittamiseksi poliisihallituk-
sen toiminnallisen ohjauksen kanssa olisi sisäasiainministeriön ja poliisihallituksen tar-
koituksenmukaista sijaita samalla paikkakunnalla. Poliisin laajan ja toimivan sidosryh-
mäyhteistyön ylläpitäminen ja kehittäminen puoltaa viraston sijaintipaikaksi Helsinkiä.
Siellä sijaitsevat pääsääntöisesti kaikkien sellaisten keskeisten yhteistyökumppaneiden
ja muiden hallinnonalojen päätoimipaikat, joiden kanssa yhteistyötä tehdään lähes päi-
vittäin. Myös erityistilanteen konkretisoituessa läheisyys esimerkiksi valtioneuvostoon
on toiminnan johtamisen ja valtionjohdon informoinnin kannalta erittäin tärkeää.

Aiemmin poliisihallinnossa toteutettujen toimintojen alueellistamisten perusteella voi-
daan myös olettaa, että valtaosa poliisiosaston nykyisestä henkilöstöstä jäisi pääkau-
punkiseudulle, jos virasto alueellistettaisiin. Tällöin jäävä henkilöstö pitäisi uudelleen
sijoittaa, minkä johdosta vanhan henkilöstön osaamisen lisäksi menetettäisiin koko ta-
voiteltu tuottavuushyöty kaksinkertaisten virkojen myötä.

Uudistuksen jälkeen ministeriöön jäisi sille määrätyistä tehtävistä riippuen riittävän ko-
koinen yksikkö huolehtimaan poliittisen ohjauksen ja valvonnan käytännön toteuttami-
sesta.

Poliisin valtakunnallisia yksiköitä ei ole tarkoituksenmukaista sijoittaa poliisihallituk-
seen, vaan ne jatkaisivat virastoina poliisihallituksen alaisuudessa ja tulosohjauksessa.
Koska poliisin valtakunnalliset yksiköt tekevät koko maan kattavaa operatiivista työtä
paikallispoliisin palveluiden rinnalla, ei niiden yhdistämisellä poliisihallitukseen nähty
saavutettavan sellaisia merkittäviä tuottavuushyötyjä, joilla hallintohenkilöstön henkilö-
työvuosia voitaisiin siirtää operatiiviseen toimintaan.

Työryhmä pitää tärkeänä, että poliisiammattikorkeakoulu ja poliisin tekniikkakeskus
säilyvät nykyisen mallin mukaisesti poliisin ylijohdon suorassa ohjauksessa, koska nii-
den toiminta, tulostavoitteet ja resurssit määräytyvät täysin sen mukaan, miten poliisin
kenttätoiminta järjestetään ja resursoidaan. Poliisiammattikorkeakoulu on myös tärkeä
osa poliisin operatiivista resurssia työ- ja kenttäharjoittelujärjestelmän kautta, ja sen
opettajisto muodostuu suurelta osin poliisin kenttätehtävistä tulevista poliisimiehistä.
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Alla on kuvattu työryhmän esitys kaksiportaisesta poliisiorganisaatiosta:

POLIISIHALLITUS
Poliisin ylijohto

-poliisitoiminnan johto, suunnittelu,
kehittäminen, ja valvonta

Pääosasto
Aluetoiminnot

VALTAKUNNALLISET POLIISIPALVELUT
-keskusrikospoliisi

-suojelupoliisi
-liikkuva poliisi

-poliisiammattikorkeakoulu
-poliisiin tekniikkakeskus

PAIKALLISET POLIISIPALVELUT
Poliisilaitokset

24 kpl

POLIISIORGANISAATIO 1.1.2010 TYÖRYHMÄN ESITYS

Kaksiportaisessa hallintomallissa toimivalta ja vastuu poliisin operatiivisesta johtami-
sesta olisi poliisin hallintolain 4 §:n mukaisesti poliisihallituksella. Poliisihallitusviras-
ton johtaja olisi maan kaikkien poliisimiesten esimies ja maan ylin poliisivaltuudet
omaava virkamies. Sisäasiainministeriön poliisiosaston osastopäällikkö kävisi ministe-
riön ylimmän johdon linjausten perusteella tuloskeskustelut poliisihallituksen johtajan
kanssa. Poliisiosastolla ei tulisi olla operatiivisiin tehtäviin liittyvää toimivaltaa, vaan
sen tehtävät keskittyisivät edellä kuvatun mukaisesti toimialan strategiseen ja poliitti-
seen ohjaukseen.

Koska poliisin ylijohdolla ja lääninjohdoilla on merkittävä tehtävä uudistettaessa koko
poliisin hallintorakennetta, on tämä osa hallintouudistuksesta tarkoituksenmukaista to-
teuttaa vasta, kun uudet poliisilaitokset on saatu toimimaan suunnitellulla tavalla. Käy-
tännössä poliisin ylijohdon ja lääninjohtojen osalta uudistus voitaisiin toteuttaa aikaisin-
taan 1.1.2010. Uudistus edellyttää myös muutoksia poliisin hallintolakiin ainakin siten,
että 1 §:ssä säädettäisiin ministeriön ja 4 §:ssä poliisin ylijohtona toimivan poliisihalli-
tuksen tehtävistä. Samalla poliisin lääninjohtoja koskeva 5 § kumottaisiin.
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7. Yhteenveto työryhmän johtopäätöksistä ja kehittä-
misehdotuksista

Asettamiskirjeen mukaan työryhmän työ jakaantuu kahteen vaiheeseen. Väliraportissa
(14.2.2007) on ensisijaisesti tarkasteltu, miten poliisin paikallishallinto tulisi järjestää.
Loppuraportissa on puolestaan tarkasteltu valtakunnallisten yksiköiden ja Helsingin
kihlakunnan poliisilaitoksen rakenteellista kehittämistä sekä yksiköiden välistä yhteis-
työtä. Lisäksi on tarkasteltu poliisin ylijohdon ja poliisin lääninjohtojen organisaatioi-
den kehittämistä.

7.1 Valtakunnallisten yksiköiden ja Helsingin poliisilaitoksen
rakenteellinen kehittäminen

7.1.1 Keskusrikospoliisi

Keskusrikospoliisin tulee edelleenkin olla poliisin ylijohdon alainen valtakunnallinen
yksikkö, jonka päätehtävä on EU-kriteerit täyttävän järjestäytyneen rikollisuuden tutkin-
ta ja torjunta. Lisäksi keskusrikospoliisin vastuulla on muun järjestäytyneen ja vaka-
vimman rikollisuuden torjunta, vakavan rikollisuuden kohdetorjuntaprosessin johtami-
nen, sekä rikostorjunnan ja rikostutkintamenetelmien kehittäminen. Lisäksi keskusri-
kospoliisin tulee vastata sellaisista rikostorjuntaan liittyvistä toiminnoista, joiden osalta
esiintymistiheys, osaamisen varmistaminen ja kustannussyyt puoltavat niiden keskittä-
mistä valtakunnallisesti huolimatta siitä, liittyvätkö ne järjestäytyneeseen rikollisuuteen.
Tällaisia toimintoja ovat esimerkiksi rikosteknisen laboratorion ja rahanpesun selvitte-
lykeskuksen toiminta, DVI-toiminta, verkkotiedustelu, vaativien tietotekniikkarikosten
tutkinta, vaativien ympäristörikosten tutkinta, peitetoiminta, valeostotoiminnan ohjaus,
järjestelmällisen tietolähdetoiminnan ohjaus, todistajansuojelun järjestäminen yhdessä
paikallispoliisin kanssa, vaativa rikostiedustelu ja tiedustelu- ja tarkkailutekniikan kehit-
täminen ja televiestinnän asiantuntijapalvelut.

Paikallispoliisin tulee uudistuksen jälkeen vastata nykyistä laajemmin tavanomaisten ja
pääosin vaikeiden rikosten paljastamisesta ja tutkinnasta omalla alueellaan. Keskusri-
kospoliisin roolin tulee puolestaan painottua yhä enemmän kansainvälisen ja kansalli-
sesti vakavimman, järjestäytyneen rikollisuuden torjuntaan. Keskusrikospoliisilla tulisi
olla valmius tarvittaessa avustaa paikallispoliisia mm. ottamalla tutkintavastuu yksittäis-
ten henkirikosten ja muiden vaikeasti selvitettävien rikosten tutkinnasta. Vakavimman
rikollisuuden torjuntaan liittyvistä tutkintajärjestelyistä tulee lähtökohtaisesti sopia erik-
seen keskusrikospoliisin johdolla pidettävässä kohdevalintamenettelyssä. Keskusrikos-
poliisin ja suojelupoliisin tulee tehdä nykyistä laajempaa yhteistyötä valtion turvallisuu-
teen kytkeytyvien rikosten esitutkinnassa siten, että kummankin ammattitaitoa hyödyn-
netään mahdollisimman laajasti.
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Keskusrikospoliisilla on oltava sen tehtävän kannalta tarkoituksenmukainen ja valta-
kunnallisesti kattava organisaatio. Työryhmä kannattaa mallia, jossa keskusrikospoliisil-
la on yksiköt Vantaalla, Tampereella, Joensuussa, Oulussa, Turussa, Vaasassa, Kuopi-
ossa, Rovaniemellä ja Kouvolassa. Malli perustuu keskusrikospoliisin omaan ehdotuk-
seen organisaatiorakenteen uudistamiseksi. Organisaatiota uudistettaessa tulee huolehtia
siitä, että johtamisjärjestelmät ovat matalia, ja että hallinnollisia tehtäviä keskitetään.

Alla on työryhmän esitys keskusrikospoliisin toimipisteistä nykyisen aluejaon pohjalle
kuvattuna:

7.1.2 Suojelupoliisi

Suojelupoliisi on tarkoituksenmukaista säilyttää jatkossakin osana poliisia, ylijohdon
alaisena valtakunnallisena yksikkönä. Perustehtävänä sillä on valtion turvallisuusetujen
suojelu. Viraston keskeiset tehtävät ovat vastavakoilu, terrorismin torjunta, valtion si-
säisen turvallisuuden uhkien torjunta, ennalta estävä turvallisuustyö sekä turvallisuus-
vartiointi. Lisäksi suojelupoliisi osallistuu valtakunnalliseen rikollisuuden tilannekuvan
ylläpitämiseen. Suojelupoliisin ja keskusrikospoliisin tulee tehdä nykyistä laajempaa
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yhteistyötä valtion turvallisuuteen liittyvien rikosten esitutkinnassa siten, että kumman-
kin ammattitaitoa hyödynnetään mahdollisimman laajasti.

Suojelupoliisilla on oltava valtakunnallinen organisaatio. Nykyinen organisaatio palve-
lee hyvin suojelupoliisin tämänhetkisiä toiminnallisia tarpeita. Suojelupoliisin nykyistä
organisaatiomallia tulisi kuitenkin keventää ja toiminta järjestää siten, että esimerkiksi
kaikki hallintopalvelut olisivat mahdollisuuksien mukaan keskitettynä pääosastoon.
Muiden suojelupoliisin yksiköiden osalta tulee huomioida synergiaetujen hyödyntämi-
nen paikallispoliisin, keskusrikospoliisin ja liikkuvan poliisin kanssa.

Työryhmä esittää, että suojelupoliisilla tulee olla aluetoimistot/toimistot Lappeenran-
nassa, Turussa, Tampereella, Vaasassa, Joensuussa, Kuopiossa, Oulussa ja Rovaniemel-
lä.

Alla on työryhmän esitys suojelupoliisin toimipisteistä nykyisen aluejaon pohjalle ku-
vattuna.
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7.1.3 Liikkuva poliisi

Liikkuva poliisi on tarkoituksenmukaista säilyttää ylijohdon alaisena yksikkönä, jonka
päätehtävä on liikennevalvonta, erityisenä osaamisalueena raskaan liikenteen valvonta.
Liikennevalvonnan osalta ensisijaisena vastuualueina liikkuvalla poliisilla tulisi olla
päätiet ja muu taajamien ulkopuolinen tiestö, mutta sen tulee avustaa paikallispoliisia
liikenteen valvonnassa myös taajama-alueilla. Liikkuvan poliisin tulee hoitaa hälytys-
tehtäviä paikallispoliisin tukena lähimmän partion periaatteen mukaisesti ja muutoinkin
osallistua erikseen sovitulla tavalla resursseja vaativien erilaisten teemaluonteisten isku-
jen toteuttamiseen. Erityisesti harva-alueilla liikkuvan poliisin on tehtävä yhteistyötä
paikallispoliisin kanssa hälytysvalmiuden turvaamiseksi erikseen sovittavalla tavalla.
Näiden lisäksi sen tehtävänä säilyy poliisireservinä toimiminen.

Liikkuvan poliisin organisaation on oltava koko maan kattava ja liikennemäärät huo-
mioiva. Liikkuvan poliisin yksiköitä järjestettäessä on pyrittävä toiminnallisesti riittävän
suuriin yksiköihin lukuun ottamatta harva-alueita, joissa poliisipalveluiden turvaami-
seksi on tarkoituksenmukaista perustaa pienempiä yksiköitä. Työryhmä esittää, että
liikkuvalla poliisilla olisi yksikkö tai toimipiste seuraavilla paikkakunnilla:  Helsinki,
Hämeenlinna, Imatra, Kotka, Kouvola ja Lahti;  Jyväskylä, Kokkola, Seinäjoki, Pori,
Tampere, Turku ja Vaasa;  Iisalmi, Joensuu, Kuopio, Mikkeli ja Savonlinna;  Haapajär-
vi, Kajaani, Kemi, Kuusamo, Oulu, Sodankylä ja Rovaniemi.  Esityksessä on huomioitu
harva-alueiden erityistarpeiden turvaaminen, ja sen vuoksi työryhmä katsoo, että liikku-
van poliisin Iisalmen valvontaryhmä tulisi säilyttää.

Työryhmä kannattaa liikkuvan poliisin omaa esitystä, jossa johtamisen keventämiseksi
ja yksikkökoon suurentamiseksi ehdotetaan joidenkin valvontaryhmien sulauttamista ja
yhden siirtämistä sekä joidenkin yksiköiden liittämistä toiseen yksikköön.

Organisaatiota uudistettaessa tulee huolehtia siitä, että johtamisjärjestelmät ovat matalia
ja että hallinnollisia tehtäviä keskitetään. Tilaratkaisujen osalta tulee tarvittaessa hakea
synergiaetuja muiden poliisiyksiköiden kanssa. Helsinki-Vantaan lentoaseman yksikön
suhteen työryhmä on kappaleessa 3.3.4 esitetyn mukaisesti yhtä mieltä siitä, että se tuli-
si säilyttää omana toiminnallisena yksikkönä, joka poliisin perustehtävien ohella on
perehtynyt lentokentän ja ilmailuliikenteen toimintaympäristöön ja logistiikkaan. Työ-
ryhmässä keskusteltiin myös lentoaseman yksikön organisatorisesta asemasta.
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Alla on työryhmän esitys liikkuvan poliisin toimipisteistä nykyisen aluejaon pohjalle
kuvattuna.

Lentoaseman yksikön osalta kartassa on kuvattu nykytila, jota osa työryhmän jäsenistä
kannattaa. Työryhmän jäsenistä osa katsoo yksikön tarkoituksenmukaisemmaksi sijoi-
tusorganisaatioksi Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen.

7.1.4 Helsingin kihlakunnan poliisilaitos

Helsingin poliisilaitoksella voi paikallispoliisitehtäviensä lisäksi olla valtakunnallisia ja
alueellisia poliisin erityistehtäviä, kun se on toiminnallisesti ja taloudellisesti tarkoituk-
senmukaista.

Helsingin poliisilaitos on viime vuosien aikana kehittänyt organisaatiotaan muun muas-
sa keskittämällä rikostutkintaa Pasilaan. Työryhmä pitää Helsingissä tähän mennessä
toteutettua kehitystyötä tarkoituksenmukaisena.
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7.2 Poliisin ylijohdon ja lääninjohtojen rakenteellinen kehittä-
minen

Poliisilaitosten lukumäärän vähentyessä yhdeksästäkymmenestä 24:een kolmiportaista
organisaatiomallia ei nähty tarkoituksenmukaiseksi. Näin ollen työryhmä esittää polii-
sille kaksiportaista hallintomallia. Työryhmä on tarkastellut poliisin ylijohdon ja läänin-
johtojen uudelleen organisoimiseksi kolmea kaksiportaista hallintomallia. Ensimmäise-
nä vaihtoehtona pohdittiin mallia, jossa poliisin ylijohto ja poliisin lääninjohdot yhdis-
tettäisiin sisäasiainministeriön poliisiosastoksi. Kyseessä olisi pitkälti nykymallin mu-
kainen organisaatio sillä lisäyksellä, että poliisin lääninjohdot tulisivat lakkauttamisen
myötä osaksi sisäasiainministeriön poliisiosastoa. Toisena organisaatiovaihtoehtona
mietittiin poliisin ylijohdon ja poliisin lääninjohtojen yhdistämistä rajavartiolaitoksen
mallin mukaiseksi poliisin esikunnaksi sisäasiainministeriön osastona eli niin kutsuttua
rajavartiolaitosmallia. Kolmantena vaihtoehtona käsiteltiin poliisin ylijohdon operatii-
visten tehtävien ja poliisin lääninjohtojen yhdistämistä ministeriöstä erilliseksi poliisi-
hallitukseksi eli niin kutsuttua keskusvirastomallia.

Luvussa 6.3.2 esitetyin perustein työryhmä on päätynyt esittämään mallia c), jossa sisä-
asiainministeriö vastaisi poliisitoimen poliittisesta ja strategisesta ohjauksesta ja poliisi-
toimintaa johtaisi nykyisin sisäasiainministeriön poliisiosastoon sijoitetusta poliisin yli-
johdosta ja lääninhallituksiin sijoitetuista poliisin lääninjohdoista koostuva poliisihalli-
tus. Poliisihallituksen tehtävät olisivat poliisin hallintolain 4 §:n mukaisesti: 1) suunni-
tella, kehittää, johtaa ja valvoa poliisitoimintaa ja sen tukitoimintoja koko maassa; 2)
vastata poliisin tehtäviin liittyvien kansalaisten palvelujen tasapuolisesta saatavuudesta
ja laadusta maan eri osissa; 3) päättää paikallispoliisin ja muiden poliisiyksiköiden väli-
sestä yhteistoiminnasta; 4) huolehtia muista sille säädetyistä tai määrätyistä tehtävistä.

Ministeriö ja sen poliisiosasto vastaisivat perustuslain 68 §:n 1 momentin ja valtioneu-
voston ohjesäännön 11 §:n4 mukaisesti poliisia koskevista ministeriötehtävistä (ns.
normatiivis-strateginen poliittinen taso), kuten poliisin säädösvalmistelusta, EU-
politiikasta, hallituksen ohjelmien valmistelusta, aluejakoon liittyvistä päätöksistä sekä
laillisuusvalvonnan yleisestä ohjauksesta. Poliisiosasto resursoitaisiin siten, että se ky-
kenee asianmukaisesti tukemaan ministeriön johtoa poliisitoimen poliittisessa ohjauk-
sessa ja valvonnassa. Organisaatiouudistusten yhteydessä olisi myös ratkaistava, mitkä
ministeriötasoiset poliisitoimea koskevat asiat valmisteltaisiin uusimuotoisessa poliisi-
osastossa ja mitkä ministeriön erillisissä yksiköissä.

Siirryttäessä kaksiportaiseen hallintomalliin, olisi tarkoituksenmukaista muodostaa
osasta nykyisistä poliisin lääninjohdoista poliisihallituksen alueille sijoitettuja osatoi-
mintoja Länsi-Suomen, Itä-Suomen ja Pohjois-Suomen lääneihin. Etelä-Suomen osalta
alueelliset toiminnot hoidettaisiin Helsingistä käsin. Työryhmä esittää toimipisteiden
muodostamista Etelä-Suomen, Itä-Suomen ja Oulun läänin lääninhallitusten yhteyteen

4 Ministeriö käsittelee oman toimialansa toiminta- ja taloussuunnitteluasiat, tulosohjausasiat, lainvalmiste-
luasiat, tietoyhteiskunta-asiat, hallintoasiat, tietojärjestelmäasiat, tutkimusta, kehittämistä ja seurantaa
koskevat asiat, kansainväliset asiat sekä toimialansa hallinnassa olevan valtion varallisuuden omistaja-
asiat samoin kuin muut sellaiset asiat, joiden on katsottava kuuluvan toimialan tehtävän hoitamiseen.
Ministeriö käsittelee toimialansa virastoja, laitoksia, liikelaitoksia, talousarvion ulkopuolisia rahastoja,
yhteisöjä, yhtiöitä ja muita toimielimiä koskevat asiat. Samoin ministeriö käsittelee toimialansa tehtäviä
hoitavia muita toimielimiä koskevat asiat ja ohjaa lääninhallituksia toimialaansa kuuluvissa asioissa.
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sijaintipaikkoina Turku, Mikkeli ja Oulu. Poliisihallituksen alueelliset osatoiminnot
muodostaisivat osan poliisihallitusta ja osallistuisivat poliisin hallintolain 4 §:ssä mai-
nittujen kehittämis- ja ohjaustehtävien hoitamiseen. Alueellisiksi toiminnoiksi voitaisiin
antaa myös erityistehtäviä, kuten Länsi-Suomessa Ahvenenmaan maakunnan poliisipii-
rin toiminnan tukeminen. Keskeinen tehtävä alueellisilla toiminnoilla olisi osallistumi-
nen nykyisten lääninhallitusten puitteissa tapahtuvaan viranomaisyhteistyöhön. Ne oli-
sivat myös mukana valmistelemassa poliisihallituksen ja poliisilaitosten välisiä tulosso-
pimusneuvotteluja. Alueellisten toimintojen tehtävä olisi vastata erikseen nimettyjen
poliisilaitosten toiminnan taloudellisuudesta (nk. controller-toiminta), laillisuudesta,
laadukkuudesta, tehokkuudesta ja yhteismitallisuudesta sekä eri poliisiyksiköiden työn
yhteensovittamisesta sekä varmistaisivat alueellisen viranomaistyön sujuvuuden. Polii-
sihallitukseen sijoitettaisiin myös nykyisin sisäasiainministeriön poliisiosaston alueelli-
sina toimintoina toimivat Arpajais- ja asehallintoyksikkö Riihimäellä sekä Turva-alan
valvontayksikkö Mikkelissä.

Erikseen tulee ratkaista perustettavan poliisihallituksen sijaintipaikka. Useat seikat puol-
tavat sijaintipaikaksi Helsinkiä, joista tärkeimpänä perusteena on pidettävä poliisihalli-
tuksen yleistä vastuuta poliisin operatiivisen toiminnan järjestämisestä. Poliittisen ohja-
uksen ja valvonnan tukemiseksi sekä yhteensovittamiseksi poliisihallituksen toiminnal-
lisen ohjauksen kanssa olisi sisäasiainministeriön ja poliisihallituksen tarkoituksenmu-
kaista sijaita samalla paikkakunnalla. Poliisin laajan ja toimivan sidosryhmäyhteistyön
ylläpitäminen ja kehittäminen puoltaa viraston sijaintipaikaksi Helsinkiä. Siellä sijaitse-
vat pääsääntöisesti kaikkien sellaisten keskeisten yhteistyökumppaneiden ja muiden
hallinnonalojen päätoimipaikat, joiden kanssa yhteistyötä tehdään lähes päivittäin.
Myös erityistilanteen konkretisoituessa läheisyys esimerkiksi valtioneuvostoon on toi-
minnan johtamisen ja valtionjohdon informoinnin kannalta erittäin tärkeää. Aiemmin
poliisihallinnossa toteutettujen toimintojen alueellistamisten perusteella voidaan myös
olettaa, että valtaosa poliisiosaston nykyisestä henkilöstöstä jäisi pääkaupunkiseudulle,
jos virasto alueellistettaisiin. Tällöin jäävä henkilöstö pitäisi sijoittaa uudelleen, minkä
johdosta vanhan henkilöstön osaamisen lisäksi menetettäisiin koko tavoiteltu tuotta-
vuushyöty kaksinkertaisten virkojen myötä.

Poliisin valtakunnallisia yksiköitä ei ole tarkoituksenmukaista sijoittaa poliisihallituk-
seen, vaan ne jatkaisivat virastoina poliisihallituksen alaisuudessa ja tulosohjauksessa.
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POLIISIHALLITUS
Poliisin ylijohto

-poliisitoiminnan johto, suunnittelu,
kehittäminen, ja valvonta

Pääosasto
Aluetoiminnot

VALTAKUNNALLISET POLIISIPALVELUT
-keskusrikospoliisi

-suojelupoliisi
-liikkuva poliisi

-poliisiammattikorkeakoulu
-poliisiin tekniikkakeskus

PAIKALLISET POLIISIPALVELUT
Poliisilaitokset

24 kpl

POLIISIORGANISAATIO 1.1.2010 TYÖRYHMÄN ESITYS

Kaksiportaisessa hallintomallissa toimivalta ja vastuu poliisin operatiivisesta johtami-
sesta olisi poliisin hallintolain 4 §:n mukaisesti poliisihallituksella. Poliisihallitusviras-
ton johtaja olisi maan kaikkien poliisimiesten esimies ja maan ylin poliisivaltuudet
omaava virkamies. Sisäasiainministeriön poliisiosaston osastopäällikkö kävisi ministe-
riön ylimmän johdon linjausten perusteella tuloskeskustelut poliisihallituksen johtajan
kanssa. Poliisiosastolla ei tulisi olla operatiivisiin tehtäviin liittyvää toimivaltaa, vaan
sen tehtävät keskittyisivät edellä kuvatun mukaisesti toimialan strategiseen ja poliitti-
seen ohjaukseen.
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8. Työryhmän esitys muutosten täytäntöönpanoaikatau-
lusta ja prosessista

Paikallispoliisin rakenneuudistus astuu voimaan 2009 alusta. Sen täytäntöönpanon val-
mistelu tapahtuu kolmiportaisessa hankeorganisaatiossa siten, että päätökset poliisilai-
toskohtaisista rakenne- ja henkilöstöratkaisuista tulee pääsääntöisesti olla tehtynä vii-
meistään alkusyksystä 2008. Poliisin ylijohto linjaa ratkaisuja, poliisin lääninjohdot
koordinoivat ja johtavat uudistuksen täytäntöönpanoa ja poliisilaitostasoiset projekti-
ryhmät nimitettyjen uusien poliisipäälliköiden johdolla valmistelevat konkreettiset toi-
meenpanosuunnitelmat.

Paikallispoliisin rakenneratkaisut heijastavat rakenneuudistustarpeita koko muuhun po-
liisiorganisaatioon. Poliisilaitosten määrän vähentyminen ja toimialueiden kasvaminen
aiheuttaa poliisilaitosten rooliin ja tehtäviin muutoksia. Tämä taas vaikuttaa paikallispo-
liisin ja valtakunnallisten yksiköiden, erityisesti keskusrikospoliisin ja liikkuvan poliisin
välisiin tehtäväjakoihin. Erityisen suuri vaikutus paikallispoliisin aluejakoratkaisuilla on
poliisin lääninjohdon ja poliisin ylijohdon muodostamaan johtamiskokonaisuuteen.

Poliisin hallintorakenteen kokonaisuudistuksen hallittu läpivienti edellyttää toteutuksen
jaksottamista siten, että paikallispoliisin rakenneuudistusten laadukas täytäntöönpano
varmistetaan ennen hankkeen toisen vaiheen täytäntöönpanoa. Tämän johdosta työryh-
mä esittää, että poliisin hallintorakenteen toinen vaihe pannaan täytäntöön aikaisintaan
vuoden 2010 alusta lukien.

Toisen vaiheen ratkaisut edellyttävät lainsäädäntömuutoksia ainakin poliisin hallinnosta
annettuun lakiin, lääninhallituslakiin ja sisäasiainministeriöstä annettuun lakiin sekä
vastaaviin asetuksiin. Poliisin hallintolain avaamisen yhteydessä tulisi myös tehdä tar-
kennukset poliisilaitosten alueellisten yksiköiden asemasta.
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9. Poliisin hallintorakenneuudistuksen taloudelliset vai-
kutukset

9.1 Yleistä

Poliisin hallintorakenteen uudistaminen etenee kahdessa vaiheessa siten, että ensimmäi-
sessä vaiheessa toteutetaan paikallispoliisin rakenneuudistukset 2009 alusta lukien. Tä-
män vaiheen täytäntöönpanon suunnittelu on alkanut syksyllä 2007. Toisen vaiheen
uudistuksien täytäntöönpanon aloittamisajankohdaksi työryhmä on esittänyt aikaisin-
taan vuotta 2010. Tarkat kustannusvaikutuslaskelman voidaan kummankin vaiheen
osalta tehdä vasta, kun täytäntöönpanosuunnitelmat ovat konkreettisempia. Työryhmän
alla esittämät kustannusvaikutusarviot ovat suuntaa antavia.

Paikallispoliisin rakenneuudistuksen taloudellisten vaikutusten arviot perustuvat rapor-
tin laatimishetkellä käytettävissä oleviin päätöksiin (poliisilaitosten toimialuejako, pää-
tös pääpoliisiasemista ja poliisiasemista, päätökset henkilöstön asemasta muutoksessa,
poliisin tuottavuusohjelma).

Molempien uudistusvaiheiden yhteydessä merkittävimmät muutokset kohdistuvat hen-
kilöstömenoihin, toimitilakustannuksiin, tietojärjestelmämuutoksiin sekä muutosvaihee-
seen liittyviin työhyvinvoinnin, osaamisen varmistamisen ja muutosjohtamisen kustan-
nuksiin. Poliisitoiminnan tuloihin tai muihin kuin edellä mainittuihin kustannuseriin
muutoksilla ei ole suoria vaikutuksia.

9.2 Poliisitoimen henkilöstön kehityslinjat 2000-luvulla

Tarkasteltaessa koko poliisin henkilöstön kehitystä 2000-luvulla on poliisihenkilöstö-
ryhmissä suurimmat vähennykset kohdistuneet alipäällystöön ja miehistöön. Päällystön
määrässä on tapahtunut suurin suhteellinen kasvu. Siviilihenkilöstöstä vartijoiden määrä
on vakiintunut, toimistohenkilöstön määrä vähentynyt ja muun henkilöstön määrä mer-
kittävästi lisääntynyt. Muuhun henkilöstöön luetaan poliisin eri yksiköissä toimivat si-
viiliasiantuntijat ja ammattihenkilöstö, kuten poliisiammattikorkeakoulun opetushenki-
löstö, keskusrikospoliisin laboratoriossa ja muissa asiantuntijapalveluissa toimiva hen-
kilöstö, poliisin tekniikkakeskuksen asiantuntija- ja ammattihenkilöstö, poliisihallinnon
IT-henkilöstö jne. Kokonaisuutena poliisin henkilöstömäärä on pysynyt jokseenkin en-
nallaan, mutta siviilihenkilöstön suhteellinen osuus on siis kasvanut.

Muutokset heijastavat suurelta osin tehtyjä strategisia ja toiminnallisia valintoja. Opis-
kelijajärjestelmä (työharjoittelu- ja kenttätyöjaksot) on vakiinnutettu ja suuremmilla
oppilasmäärillä on varauduttu suurten henkilöstöpoistumien vuosiin. Tästä on osin ollut
seurauksena se, että opiskelijamäärän lisäys on kustannettu miehistön ja alipäällystön
määrää vähentämällä. Toimistohenkilöstön määrän väheneminen kuvastaa aloitettuja
tuottavuusvähennyksiä. Muun henkilöstön voimakas kasvu on kohdistunut erityisesti
tietohallintoon, koulutukseen ja rikostorjunnan asiantuntijatehtäviin.
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Poliisin hallintorakenteen uudistus on poliisin suurin tuottavuushanke, jolla osaltaan
pyritään kohdentamaan entistä enemmän resursseja muista virkaryhmistä poliisin opera-
tiiviseen kenttätoimintaan.

Alla on kuvattu koko poliisitoimen henkilöstörakenteen kehitys 2000-2007:

POLIISIN HENKILÖSTÖ  2000-2007. KOKO POLIISITOIMI
Lähde Polstat. Poliisitoimen momentin henkilöstö

Virkaryhmä 2000

2007
päällikköt

30.9., muut
ka/v

Ero 2000-
2007

Poliisi-
henkilöstö-

ryhmien
jakauma
2000 %

Poliisi-
henkilöstö-

ryhmien
jakauma 2007

%

Ero 2000-
2007 %-
yksikköä

Suhde
poliisimiehetm

uut 2000 %

Suhde
poliisimiehetm

uut 2007 %

Ero 2000-
2007 %-
yksikköä

Päälliköt 144 135 -9 1,88 1,78 -0,10

Poliisipääll. 92 89 -3
Ap.poliisip. 39 30 -9
Muut 13 16 3
Päällystö 610 679 69 7,92 8,93 1,01
Alipäällystö 2 367 2 321 -46 30,75 30,53 -0,22
Miehistö 4 576 4 468 -108 59,45 58,76 -0,69
Poliisit pl
opiskelijat 7 697 7 603 -94 100,00 100,00 74,62 73,65 -0,97

Vartijat 401 406 6
Toimistoh. 1 553 1 471 -82
Muu
henkilöstö

664 843 178

Muu
henkilöstö 2 618 2 720 102 25,38 26,35 0,97
Kaikki
yhteensä 10 315 10 323 8 100,00 100,00 0,08

OPISKELIJAT 2000 JA 2007

Opiskelijat 2000 2007 Ero 2000-
2007

339 560 221

9.3 Arvio uudistusten taloudellisista vaikutuksista

Poliisin hallintorakenneuudistuksen taloudellisista vaikutuksista on tehtävissä arvioita
lähinnä vain paikallispoliisin rakenneuudistuksesta jo tehtyjen päätösten pohjalta. Työ-
ryhmä ei ole katsonut tarkoituksenmukaiseksi tehdä taloudellisten vaikutusten arviointia
loppuraportissa tehtyjen, poliisin valtakunnallisten yksiköiden, poliisin ylijohdon ja
poliisin lääninjohtojen rakennemuutosesitysten pohjalta, koska esitykset näiltä osin ovat
varsin yleisellä tasolla.

Henkilöstömenot

Sisäasiainministeriön tuottavuuspäätösten mukaan poliisitoimelle kohdistuu vuosina
2007-2011 yhteensä 447 henkilötyövuoden tuottavuussäästötavoite. Tähän lukuun on
laskettu myös kihlakuntahallinnon yhteiseen henkilöstöön kohdistuvat vähennystavoit-
teet (62). Tavoitteiden saavuttamiseen vaikuttavat oleellisesti sekä rakenteellisten muu-
tosten laajuus että tuleva luontainen henkilöstöpoistuma. Tämänhetkisen arvion mukaan
ei ole mahdollista saavuttaa tavoitteita täysmääräisesti ainakaan annetussa määräajassa.
Eläkeuudistuksesta johtuen odotettavissa oleva eläkkeellesiirtymisikä on koko työmark-
kinoiden tasolla noussut ja poliisitoimessa näyttää kehitys olevan samansuuntainen.
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Toinen merkittävä tekijä tavoitteiden toteutumisessa on poliisin palveluverkoston, eri-
tyisesti lupapalveluverkoston kehittämisnäkymät ja muutosten aikatauluttaminen. Mer-
kittävien henkilöstösäästöjen aikaansaaminen muusta kuin operatiivisesta poliisihenki-
löstöstä edellyttää merkittäviä muutoksia nykyiseen poliisin ylläpitämään palveluver-
kostoon.

Sekä paikallispoliisin että toisen vaiheen uudistuksissa kohdistuu merkittävimmät muu-
tokset sekä johtorakenteisiin että toimistohenkilöstöön. Toimistohenkilöstön ja muun
henkilöstön vähennykset kohdistuvat paikallispoliisin osalta pääsääntöisesti palveluver-
koston kehittämisestä saataviin toimistohenkilöstön vähennyksiin sekä joiltakin osin
muihin hallinto- ja tukitehtäviin sitoutuvan henkilöstön vähennykseen. Täysmääräisesti
toteutettuna poliisitoimelle asetettujen tuottavuustavoitteiden toteuttaminen tarkoittaisi
koko poliisitoimen tasolla noin 10 miljoonan ja paikallispoliisin tasolla noin 8 miljoo-
nan euron säästöt vuoden 2007 tasoon verrattuna. Kuten edellä on todettu, täysmääräiset
säästötavoitteiden toteumat edellyttävät merkittäviä rakenteellisia muutoksia sekä joh-
tamisjärjestelmään että palveluverkostoon. Näin mittavia muutoksia ei voitane ainakaan
vuoteen 2011 mennessä toteuttaa.

Operatiivisen poliisihenkilöstön säilyttäminen nykytasolla edellyttää lisäystä poliisitoi-
men määrärahakehyksiin. Poliisihenkilöstön määrän vakioiminen edellyttää lisäksi pois-
tumiin perustuvaa peruskoulutuksen oppilasmäärien tarkkaa suunnittelua. Vaikka polii-
sin ylijohto on tehnyt vuoden 2008 osalta päätöksen peruskoulutukseen otettavien oppi-
laiden määrän vähentämisestä lähinnä poliisin työttömyysongelman hoitamiseksi, on
tulevina vuosina voitava poliisikoulutukseen ottaa poistumaa vastaava määrä oppilaita
ja siten turvata nykyinen toiminnallisiin tehtäviin sijoitetun poliisihenkilöstön taso.

Toimitilamenot

Toimitilamenoihin kohdistuu rakenneuudistusten johdosta sekä säästömahdollisuuksia
että nousupaineita. Säästöjä toimitilakuluista voidaan saada ennen kaikkea pienten lu-
papalveluyksiköiden lakkauttamisella ja muuttamisella yhteispalvelupisteiksi. Mikäli
sellaiset alle 3000 lupaa vuodessa tuottavat lupapalvelupisteet, joissa ei ole poliisin mui-
ta palveluja (hälytys- tai valvontapalveluita tai tutkintaa) lakkautettaisiin ja toimitilat
irtisanottaisiin (n. 30 kpl), saataisiin noin 500 000 euron vuosittainen säästövaikutus.
Säästöjen realisoitumisessa on kuitenkin huomioitava se, että osassa toimipisteitä on
varsin pitkät vuokrasopimukset. Toisaalta toimintojen uudelleen järjestäminen ja eri-
tyisosaamista vaativien toimintojen keskittäminen joko pääpoliisiasemille tai sitä suu-
rempiin kokonaisuuksiin aiheuttaa muutospaineita ko. rakennuksiin. Paikallispoliisiuu-
distus tulee kuitenkin toteuttaa siten, että mitään mittavia rakennusinvestointeja ei ra-
kenneuudistuksen johdosta jouduta tekemään. Oletusarvoisesti toimitilamenoissa raken-
neuudistuksen johdosta saatavat säästöt ja lisäkustannukset pidemmällä tähtäimellä ku-
moavat toisensa.

Tietotekniikan menot

Organisaatiomuutoksesta aiheutuu välittömiä kustannuksia tietojärjestelmien muutos-
tarpeiden johdosta. Erilaisten järjestelmämuutosten kokonaiskustannukseksi on kerta-
menona arvioitu yhteensä noin 600 000 euroa.
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Muut toimintamenot

Hallinnon uudistuksesta aiheutuu suunnittelu- ja toimeenpanovaiheessa ylimääräisiä
kertamenoja mm. henkilöstön työhyvinvoinnin ja osaamisen varmistamiseksi sekä muu-
toksen hallitun läpiviennin turvaamiseksi. Muutos aiheuttaa sekalaisia materiaalikuluja
poliisilaitosten nimien muutosten aiheuttaessa lomakkeiden, nimikylttien ym. muutos-
tarvetta. Näiden kertamenojen voidaan arvioida olevan koko poliisitoimen tasolla enin-
tään 1-2 miljoonan euron luokkaa.
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