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1. Helsingin poliisilaitoksen toimintakertomus 2018
1.1 Johdon katsaus
Helsingin poliisilaitoksen toiminta-alueella järjestetään säännöllisesti vuosittain
runsaasti sellaisia tapahtumia, kuten valtiovierailuja, mielenosoituksia ja suuria
yleisötilaisuuksia, joiden turvallisuusjärjestelyt edellyttävät poliisilaitokselta
poikkeuksellisen mittavia panostuksia. Erityisesti mielenosoitustapahtumat ovat
Helsingissä edelleen lisääntyneet aiemmista vuosista mittavasti.
Yleinen maailmanpoliittinen tilanne ja siihen liitoksissa olevat turvallisuusvaateet
näkyvät myös poliisilaitoksen arjessa. Muuttuneeseen turvallisuustilanteeseen on
varauduttu nostamalla edelleen poliisilaitoksen toimintavalmiutta ja
suorituskykyä. Samalla ennalta ehkäisevän työn merkitys on noussut entistäkin
merkittävämmäksi.
Muuttuneesta turvallisuustilanteesta huolimatta Helsingin katuturvallisuus on
edelleen kohentunut. Tähän on erityisesti vaikuttanut muun muassa
vahingontekojen, pahoinpitelyjen ja lievien pahoinpitelyjen väheneminen.
Helsingin poliisin tietoon tulleiden omaisuusrikosten määrä on vähentynyt lähes
10 000 kappaleella viimeisen kahden vuoden aikana. Poliisilaitos on useita vuosia
panostanut erityisesti ulkomaalaisten rikollisryhmien tekemiin omaisuusrikoksiin
ja sen alueella on jo vuosia toiminut siviilipukuisten poliisien valvontaryhmä, joka
työskentelee muun muassa taskuvarkauksien ehkäisemiseksi yhteistyössä
Helsingin kaupungin, Helsingin seudun liikenteen ja yksityisen sektorin
toimijoiden kanssa.
Törkeiden huumausainerikosten määrässä oli laskua vuoteen 2017 nähden. Tämä
selittyy sillä, että tutkinnassa on ollut isoja, vaikeasti selvitettäviä ja pitkäkestoisia
kansainvälisiä juttukokonaisuuksia. Huumausaineen käyttörikosten määrä on sen
sijaan kasvanut jonkin verran.
Poliisin tietoon tulleiden seksuaalirikosten yhteismäärä sekä lapsiin kohdistuvien
seksuaalisten hyväksikäyttöjen määrä lisääntyi vuoteen 2017 verrattuna. Poliisille
ilmoitettujen seksuaalirikosten määrän lisääntymisen taustalla voidaan arvioida
olevan useitakin syitä, esimerkiksi se, että seksuaalirikoksista on käyty viime
vuosina runsaasti julkista keskustelua joka puolestaan on voinut vaikuttaa osaltaan
asian entistä parempaan tunnistamiseen ja sitä kautta ilmoitusten tekemiseen.
Helsingin liikennevalvontaa tehostettiin viime vuonna entisestään, ja
liikennerikoksia paljastettiin kahdeksan prosenttia edellisvuotta enemmän.
Erityisesti onnistuttiin puuttumaan törkeästi liikenneturvallisuutta vaarantaviin
tekoihin, joita paljastettiin 25 prosenttia enemmän kuin vuonna 2017.
Laittomasti maassa oleskelevien henkilöiden identifiointia, uhriutumisen estämistä
ja siihen liittyvää maastapoistamistoimintaa tehostettiin toimintavuonna edelleen.
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Maastapoistamiseen
edustustojen kanssa.
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tehtiin

aktiivista

yhteistyötä

diplomaattisten

Helsingin poliisilaitos on Suomen suurin poliisiyksikkö. Turvallisuusympäristön
muutoksista huolimatta olemme onnistuneet edelleen pitämään Helsingin yhtenä
maailman turvallisimmista pääkaupungeista.
1.2 Toiminnan vaikuttavuus
Rikostilastojen valossa Helsingin kaupungin turvallisuustilanne on edistynyt
vuodesta 2017. Rikoslakirikosten määrä väheni noin 4,8 % vuodesta 2017. Eniten
vähenivät omaisuusrikokset sekä henkeen ja terveyteen kohdistuneet rikokset.
Toisaalta
seksuaalirikosten
määrä
nousi
edellisvuoteen
verrattuna.
Seksuaalirikosten määrän kasvu johtuu osaltaan ilmoituskynnyksen alenemisesta
ja
poliisin
rikostutkintatoimenpiteistä.
Rikostutkinnassa
selvitettiin
seksuaalirikoksia, mitkä olisivat ilman poliisin tutkintatoimenpiteitä jääneet
tulematta ilmi. Katuturvallisuusindeksi jatkoi suotuisaa kehitystä. Suotuisa kehitys
johtuu vahingonteko- ja pahoinpitelyrikosten vähenemisestä.
Vuonna 2018 tehdyn Helsingin turvallisuustutkimuksen mukaan valtaosa ihmisistä
tuntee olonsa kaupungissa turvalliseksi. Kansalaisten turvallisuuden tunteeseen on
vaikutettu tehostamalla ulkoista viestintää sekä ylläpitämällä alhaista
puuttumiskynnystä kaupungin keskustan ja tiettyjen asuinalueiden alueilla.
Valvontaa on kohdennettu erilaisiin yleisötapahtumiin sekä kaupungin
joukkoliikenneasemien, kauppakeskusten ja ravintoloiden yhteyteen. Kaupungin
turvallisuutta on kehitetty yhteistyössä lähialueiden viranomaisten ja sidosryhmien
kanssa, millä on saavutettu hyviä tuloksia. Esimerkiksi yleisellä paikalla
tapahtuneiden pahoinpitelyrikosten määrä on jatkanut suotuisaa kehitystä.
Poliisilaitos on turvannut kiireellisten hälytyspalvelujen saatavuuden nykyisellä
hyvällä tasolla. Hälytystehtävien toimintavalmiusajat A- ja AB-kiireellisyysluokan
tehtävissä ovat pysyneet tavoitetason mukaisina.
Helsingin poliisilaitos on panostanut toiminnassaan ennalta estävään toimintaan.
Ennalta estävä toiminta on poliisin kaikkeen toimintaan poikkileikkaavasti
sisältyvä toimintatapa, jota tehdään poliisilaitoksen kaikilla tasoilla alueellinen ja
ihmisten yhdenvertaisuus huomioiden ja joka järjestetään ja organisoidaan
kiinteäksi osaksi poliisin rakenteellista kokonaisuutta, jossa varmistetaan yhteistyö
poliisiyksiköiden ja niiden eri linjojen ja sektoreiden välillä. Esimerkkeinä ennalta
estävästä toiminnasta voidaan mainita muun muassa sovittelutoiminta ja
paikallinen ongelmanratkaisumalli. Poliisi ohjasi vuoden aikana noin 1 000
rikosasiaa sovittelutoimintaan. Helsingin kaupungin turvallisuustilanteeseen on
vaikutettu paikallisella ongelmanratkaisumallilla. Mallia on hyödynnetty
onnistuneesti Helsingin asuinalueilla ja kaupungin keskustassa.
Helsingissä järjestettiin vuoden aikana useita suuria yleisötapahtumia, joiden
turvallisuusjärjestelyt
menivät
hyvin.
Turvallisuusjärjestelyiltään
ja
julkisuusasteeltaan suurin tapahtuma oli kesällä pidetty Yhdysvaltojen ja Venäjän
presidenttien välinen tapaaminen Helsingissä. Helsingin poliisilaitoksen tukena
turvallisuusjärjestelyissä
oli
mukana
muiden
poliisiyksiköiden
ja
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yhteistyöviranomaisten henkilökuntaa ja kalustoa. Yhteistyö toimi isossa
tilanneorganisaatiossa saumattomasti.
Helsingin poliisilaitos vastaa valtionjohdon, Eduskunnan sekä kansainväliseen
toimintaan ja diplomaattiseen koskemattomuuden turvaamiseen liittyvistä
tehtävistä. Turvaamistehtävien vaikeusaste ja tehtävämäärät ovat kasvaneet
viimeisten vuosien aikana merkittävästi toiminta- ja turvallisuusympäristössä
tapahtuneiden muutosten vuoksi. Tästä huolimatta tehtävät on kyetty hoitamaan
hyvin.
Helsingin alueella lisättiin liikennevalvonnan määrää, minkä johdosta
liikennerikoksia paljastettiin 8 % enemmän kuin edellisenä vuonna.
Liikennevalvonnan erityiset painopistealueet olivat onnettomuusherkät alueet sekä
vakavaa vaaraa aiheuttavat liikennerikokset. Liikennevalvonnan tehostamisen
tavoitteena on ollut edistää liikenneturvallisuutta.
Poliisilaitos on panostanut laittoman maassaolon paljastamistyöhön ja
maastapoistamispäätösten tehokkaaseen täytäntöönpanoon. Näillä toimilla ennalta
estetään osaltaan Suomeen suuntautuvaa laitonta maahantuloa.
Lupapalvelutoimintaa on tehostettu lupa-asioiden toimintaprosesseja kehittämällä.
Lupa-asioiden sähköisen asioinnin käyttöaste oli 82,4 %, mikä on valtakunnan
korkein. Kansalaisten palaute sähköisen asioinnin toimivuudesta on ollut
positiivista. Helsingin poliisilaitokseen on keskitetty Poliisin valtakunnallinen
neuvontapalvelu, minkä tehtävänä on antaa neuvoja kiireettömissä asioissa, jotka
liittyvät muun muassa passeihin, henkilökortteihin ja muihin lupa-asioihin,
ajanvaraukseen
ja
sähköiseen
asiointiin
sekä
liikennevalvontaan.
Neuvontapalveluun ohjautui vuonna 2018 lähes 300 000 puhelua, mikä on noin 80
000 enemmän kuin vuotta aiemmin.
Helsingin poliisilaitoksen viestintää kehitettiin ulkoisen ja sisäisen viestinnän
osalta. Viestintä on tällä hetkellä nopeaa, näkyvää ja vuorovaikutteista. Poliisi on
jatkuvasti näkyvästi esillä perinteisessä ja sosiaalisessa mediassa. Poliisilaitoksen
läsnäoloa sosiaalisessa mediassa on vahvistettu. Tavoitteena on kertoa sekä
kansalaisille että tiedotusvälineille aiempaa aktiivisemmin poliisin päivittäisestä
toiminnasta ‒ myös virka-ajan ulkopuolella. Helsingin poliisin viestintä saavuttaa
päivittäin useat tuhannet kansalaiset.
1.3 Toiminnallinen tehokkuus, tuotokset ja laadunhallinta
Helsingin poliisilaitos on onnistunut toiminnassaan hyvin. Poliisilaitoksen
toimintaa on kohdennettu tuloksellisesti asetettujen tavoitteiden mukaisesti.
Poliisilaitoksen toimintaa, taloutta ja resursseja seurataan säännöllisesti tietyn
toimintaprosessin pohjalta. Mahdollisiin poikkeamiin reagoidaan nopeasti. Tämä
toimintamalli edistää poliisin tehokkuutta, tuottavuutta, palvelukykyä ja laatua.
Poliisitoiminnan tehokkuutta, tuottavuutta sekä palvelukykyä ja laatua osoittavat
mittarit on saavutettu lähes kauttaaltaan asetettujen tavoitteiden mukaisesti.
Poliisilaitoksen henkilöstöresurssia on käytetty tarpeen mukaan joustavasti yli
yksikkörajojen, mikä on edistänyt poliisitoiminnan tehokkuutta ja palvelukykyä.
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Helsingin poliisilaitoksella on lukuisia alueellisia ja valtakunnallisia
erityistehtäviä. Näihin tehtäviin sisältyviä palveluja on toteutettu konsernipalvelun
hengessä. Poliisilaitos on ollut aktiivinen ja oma-aloitteinen viranomais- ja
sidosryhmäyhteistyössä, mikä on tukenut osaltaan poliisilaitoksen tuottavuutta ja
tehokkuutta.
Poliisilaitos on kehittänyt oma-aloitteisesti toimintaansa huomioon ottaen
toimintaympäristössä tapahtuneet muutokset ja sen tuomat uudet haasteet.
Poliisilaitoksen tuloksellisuutta on kehitetty konkreettisella tasolla mm.
toimintaprosessien kehittämistyöllä, henkilöstön osaamisen kehittämisellä ja
teknologian hyödyntämisellä.
Poliisilaitos on tunnistanut toiminnalliset ja toiminnan tuloksellisuuteen
kytkeytyvät haasteet hallinnollisten ja operatiivisten toimintaprosessien osalta.
Poliisilaitoksen lupahallintotehtäviä koskevia toimintaprosesseja tarkasteltiin
vuonna 2018 tapahtuneessa poliisilaitoksen sisäisessä arviointi- ja
kehittämistyössä. Toiminnan tehostamiseen tähtäävät toimenpiteet otetaan
käyttöön vuoden 2019 aikana. Poliisilaitoksen tulosohjauksen ja keskeisten
toimintaprosessien arviointi- ja kehittämishanke käynnistettiin vuoden 2018
lopussa. Tavoitteena on, että kehittämishankkeen toimenpide-esitykset otetaan
käyttöön vuoden 2019 aikana.
1.3.1 Valvonta ja hälytystoiminta
Poliisin yhteiset ja poliisilaitoksen omat toiminnalliset tavoitteet valvonta ja
hälytystoiminnan osalta olivat seuraavat:












Poliisilaitos turvaa kiireellisten hälytyspalvelujen saatavuuden nykyisellä
tasolla.
Varmistetaan ensipartion toiminnassa rikostutkinnan tarpeet.
Poliisilaitos jatkaa Valmiusyksikön suorituskyvyn kehittämistä kansainvälisen
yhteistoiminnan osalta.
Poliisilaitos jatkaa e-partioiden suorituskyvyn kehittämistä
Poliisilaitos tehostaa maastapoistamispäätösten täytäntöönpanoa.
Poliisilaitos
kohdentaa
valvontaa
painopistealueille,
joita
ovat
rattijuopumukset, törkeät liikenneturvallisuuden vaarantamiset ja raskas
liikenne. Poliisilaitos toteuttaa vesiliikennevalvonnan suunnitelman
mukaisesti.
Poliisilaitos käyttää tehokkaasti mahdollisuutta ajoneuvon takavarikointiin
liikenteen uusintarikollisuuden vähentämiseksi
Poliisilaitos pilotoi tehostetun näkyvän valvonnan projektin mukaisesti
toteutettavaa tehostetun liikennevalvonnan projektia, jonka toiminta on
teemoin kohdennettua ja korostetun näkyvää, mahdollisimman suuren ennalta
liikennerikosten estävyyden saavuttamiseksi (poliisilaitoksen oma tavoite)
Poliisilaitos kehittää edelleen maassa laittomasti oleskelevien henkilöiden
paljastamisprosessia. Varmistetaan maasta poistamispäätösten tehokas
täytäntöönpano. Laittomasti maassa oleskelevien toimintaan puuttumisessa
otetaan huomioon heidän mahdollinen uhriutuminen ja ohjautuminen
rikollisryhmien toimintaan ja hyväksikäytettäväksi. Ihmiskauppaan
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puuttumista ja ihmiskaupan piiloon jäävien uhrien tunnistamista edistetään.
(poliisilaitoksen oma tavoite)
Poliisilaitos kehittää viestintää ja ennalta estävää toimintaa tavoitteenaan estää
väkivaltaista extremismiä ja erilaisten ryhmien sisäistä ja ulkoista
vastakkainasettelua. Aktiivisella rangaistavaan vihapuheeseen puuttumisella
vaikutetaan kansalaisten turvallisuuden tunteeseen (poliisilaitoksen oma
tavoite)
Poliisilaitos jatkaa tietojohtoisen poliisitoiminnan kehittämistä operatiivisen ja
strategisen ohjauksen tueksi. Tavoitteena on tehostaa päätöksentekoa sekä
ennakoida ja havaita entistä paremmin toiminnan kohdentamista edellyttäviä
asiakokonaisuuksia ja tilanteita ja siten lisätä toiminnan vaikuttavuutta.
Toimintaa kohdennetaan tietojohtoisesti mm. rikosilmiöihin ja -sarjoihin sekä
häiriöalueille ja -kohteisiin (poliisilaitoksen oma tavoite)

Valvonta- ja hälytystoiminnan tulostavoitteiden toteuma
VALVONTA
toiminnallinen tehokkuus, tuotokset ja
laadunhallinta

Toteuma
2016

Toteuma
2017

Tavoite
2018

Toteuma 2018

23 255

23 541

25 000

21 425

274,8

280,6

Valvonnan kustannukset euroa / htv

115 053

106 956

105 000

100 060

Valvonnan kustannukset, 1000 euroa

29 201

29 456

30 000

27 829

180

178

180

167

592

589

600

603

Katuturvallisuusindeksin arvo, 1999=100

62,62

68,12

65,00

71,47

Liikenneturvallisuusindeksin arvo,
2001=100

250,7

224,4

220,0

-

162 589

165 176

165 00

167 110

41,6

41,5

-

43,0

Oma-aloitteisuus (%) eräissä
taajamavalvontaan liittyvissä tehtävissä (03
Pahoinpitely, tappelu | 15 Vahingonteko |
34 Päihtynyt henkilö | 35
Häiriökäyttäytyminen ja ilkivalta)

9,6%

9,6%

-

10,6%

Yleisten paikkojen pahoinpitelyjen määrä

3 341

3 332

3 300

3 119

Yleisten paikkojen vahingontekojen määrä

5 949

4 596

4 200

3 551

Yksityisillä paikoilla tapahtuneiden
pahoinpitelyiden määrät

2 675

2 480

2 500

2 609

Liikennevalvontaan käytetty työaika, htv

61,5

63,5

80,0

73,4

- josta raskaan liikenteen valvontaan
käytetty työaika, htv

2,08

2,06

3,00

2,70

TALOUDELLISUUS
Toimintamenomäärärahat, 1 000 euroa
Henkilötyövuodet

Taloudellisuus (kustannukset / yjt-tehtävät),
euroa

277,1

TUOTTAVUUS
Tuottavuus (yjt-tehtävät / htv)
PALVELUKYKY JA LAATU

SUORITTEET
Yleisen järjestyksen ja turvallisuuden (yjt)
tehtävämäärä A B C, kpl
- josta oma-aloitteiset tehtävät, %
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VALVONTA
toiminnallinen tehokkuus, tuotokset ja
laadunhallinta

Toteuma
2016

Toteuma
2017

Tavoite
2018

Toteuma 2018

Automaattisen liikennevalvonnan suoritteet,
kpl

59 359

69 878

-

63 665

Automaattisen liikennevalvonnan suoritteet
(vain liikuteltavat yksiköt)

23 421

28 541

25 000

27 181

Automaattisen liikennevalvonnan suoritteet,
koko maa

539 682

551 278

600 000

607 162

Törkeä liikenneturvallisuuden
vaarantaminen, tapaukset enintään, kpl

225

249

240

310

Henkilövahinkoon johtaneet
liikenneonnettomuudet enintään, kpl

376

404

-

-

1 765

1 996

1 700

2 187

2,14

2,02

2,50

1,68

Rattijuopumusrikosten määrä enintään, kpl
Ulkomaalaisvalvontaan käytetty työaika,
htv, pl. rajatarkastustoiminta

Valvonta
Valvontaan on käytetty vähemmän henkilötyövuosia kuin edellisenä vuonna mutta
enemmän kuin vuonna 2016. Tuottavuus on noussut yleisen järjestyksen ja
turvallisuuden -tehtävien (YJT-tehtävät) osalta edellisvuodesta, kun taas
kustannukset ovat nousseet ollen kuitenkin samansuuruiset kuin vuonna 2016.
Katuturvallisuusindeksi kehittyi vuoden 2018 aikana edelleen suotuisaan suuntaan
ja ylitti reilusti tavoitteeksi asetetun tason. Katuturvallisuusindeksin nousuun
vaikuttivat erityisesti pahoinpitely- ja vahingontekorikosten väheneminen.
Tehtävämäärät jatkoivat kasvuaan edellisvuodesta lähes 2 000 tehtävällä, ja
vuoteen 2016 verrattuna tehtäviä oli noin 4 500 enemmän. Oma-aloitteisten
tehtävien osuus oli 43 % YJT-tehtävistä, mikä on 1,5 % enemmän kuin vuotta
aiemmin. Oma-aloitteisten tehtävien osuus (10,6 %) eräissä taajamavalvontaan
liittyvissä tehtävissä oli sekin noussut edellisvuodesta yhden prosentin. Yleisellä
paikalla tapahtuneiden pahoinpitelyjen ja vahingontekojen määrä laski edellisestä
vuodesta, mikä johtuu osaltaan poliisin suorittamasta kohdennetusta näkyvästä
valvonnasta. Vuoden aikana valvonnalla ennalta estettiin yli 330 pahoinpitelyä.
Helsingin päärautatieasemalta poistettiin YJT-perusteisesti noin 6 000 häiriöksi
ollut henkilöä ja yli 500 henkilöä sai sakon yleistä järjestystä ja turvallisuutta
häirinneestä tai vaarantaneesta toiminnasta.
Alkoholilaki uudistui vuonna 2018. Keskeisin poliisitoimintaan vaikuttanut
muutos koski ravitsemusliikkeiden alkoholin anniskeluajan pidentymistä. Alkoholi
kytkeytyy moneen poliisin hälytystehtävään. Tyypillisimpiä alkoholisidonnaisia
hälytystehtäviä ovat mm. päihtyneisiin henkilöihin kytkeytyvät tehtävät,
kotihälytystehtävät,
pahoinpitelytehtävät,
häiriökäyttäytymistehtävät
ja
tietyntyyppiset liikennetehtävät. Alkoholi kytkeytyy myös monentyyppiseen
rikollisuuteen. Tyypillisiä alkoholisidonnaisia rikoksia ovat liikennejuopumukset,
väkivaltarikokset sekä tietyntyyppiset vahingonteko- ja seksuaalirikokset.
Tutkimusten mukaan alkoholilla on merkittävä osuus suomalaisessa
väkivaltarikollisuudessa. Alkoholin käyttö ja erityisesti humalahakuinen juominen
lisäävät riskiä sekä syyllistyä väkivaltarikokseen että joutua sen uhriksi.
Alkoholilain uudistuminen on vaikuttanut poliisin toimintaan siten, että
yöaikaisten valvonta- ja hälytystehtävien painopiste on siirtynyt entistä
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myöhäisemmäksi. Valtakunnallisesti tarkasteltuna poliisin hälytystehtävien määrä
lisääntyi yli kymmenen prosenttia aamuöisin klo 05-06. Helsingissä kehitys on
ollut samaa kokoluokkaa.
Poliisin asettama Turvallinen Helsinki -verkosto kokoontui vuoden aikana neljä
kertaa. Lisäksi verkosto järjesti nuorten rikollisuutta käsittelevän seminaarin.
Verkoston tehtävänä on muodostaa yhteinen tilannekuva Helsingin
turvallisuudesta, edistää koheesiota ja vähentää vastakkainasettelua. Verkoston
toiminta kytkeytyy neljän kokonaisuuden ympärille: alueellinen eriarvoistuminen,
nuorten jengiytyminen, vihapuhe ja väkivaltainen ekstremismi. Verkosto perusti
vuoden aikana kolme alatyöryhmää, joilla haettiin konkreettisia ratkaisuja
ylisukupolviseen syrjäytymiseen, paikallisiin häiriöihin ja koheesion edistämiseen.
Vuoden aikana Helsingissä oli noin 120 poliittisesti suuntautuneiden ryhmien
järjestämää mielenosoitusta, joissa poliisilaitoksen ennalta estävän toiminnan
toiminto toimi neuvottelijana. Mielenosoitusten määrä väheni edelliseen vuoteen
verrattuna.
Helsingin poliisilaitoksen tiloissa toimiva moniammatillinen viranomaistiimi,
Ankkuritoiminta tapasi vuoden aikana noin 440 asiakasta, joista yli 70 ohjattiin
psykiatristen tai päihdepalvelujen piiriin. 150 henkilön osalta tapaaminen johti
yhteistyöhön lastensuojelun kanssa. Lisäksi henkilöitä ohjattiin sosiaalitoimen
palveluihin, sovitteluun sekä turvakotiin ja kolmannen sektorin palvelujen piiriin.
Ankkuritoiminta arvioi 95 huolta aiheuttavan henkilön riskiä syyllistyä väkivallan
tekoihin ja teki näiden osalta turvallisuutta lisääviä toimia.
Ratsupoliisi valvoi yleisötilaisuuksia tuottaen poliisin näkyvyyttä tavalla, jota ei
voida saavuttaa jalkapartioinnilla. Yleisötilaisuusvalvonta oli pääasiassa YJTvalvontaa. Ratsupoliisi osallistui myös joukkojenhallintaa ratsain edellyttäviin
tilaisuuksiin.
Helsingin poliisisoittokunta tuki osaltaan rikosten ja häiriöiden torjuntaa sekä
paikallisesti että valtakunnan tasolla. Valistuskonserteissa yläkouluikäisille
nuorille kerrottiin päihteiden vaaroista ja seksuaalisesta itsemääräämisoikeudesta.
Konsertteja järjestettiin kaikkiaan kahdeksan kappaletta. Päiväkodeissa,
lastentapahtumissa sekä alakoululaisille konsertoitiin Nallekoplan tai
Leijonapartion kera yhteensä 80 kertaa ja koko nelikymmenhenkisen orkesterin
lastenkonsertteja oli 16. Kaiken kaikkiaan soittokunnan lapsille ja nuorille
suunnatut konsertit tavoittivat viime vuonna lähes 17 000 henkilöä.
Ulkomaalaisvalvonta
Helsingin poliisilaitos on poistanut määrällisesti eniten laittomasti maassa
oleskelijoita verrattuna muihin poliisilaitoksiin. Koko maan poistamisluvut ovat
kuitenkin pienentyneet vuodesta 2017. Maasta poistamista hidastavia tekijöitä ovat
muun muassa valitusprosessit sekä uusien hakemusten vireillepano.
Kansainvälinen yhteistyö sekä Suomessa olevien lähetystöjen että kohdemaiden
viranomaisten kanssa on lisääntynyt ja syventynyt. Palautustoiminnan resursointia
ja organisointia on kehitetty edelleen siten, että palautustoiminta olisi
mahdollisimman tehokasta ja laadukasta. Maastapoistamisen täytäntöönpanon
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valvontaa
suorittavan
Yhdenvertaisuusvaltuutetun
maastapoistamisesta on ollut hyvää.

toimiston

palaute

Helsingin poliisi paljasti perustoiminnan ja viranomaisyhteistyön tuloksena
lukuisia laittomaan maassaoleskeluun ja työskentelyyn liittyviä asioita.
Merkittävänä valvonnan tuloksena voidaan pitää tapausta, jossa Helsingissä
tehtyjen toimenpiteiden ja pakkokeinojen avulla myös muualla Euroopassa
päästiin organisoituneen rikollisorganisaation jäljille. Helsingin poliisilaitoksessa
kirjattiin yli puolet koko maan ulkomaalaisrikkomuksista sekä työnantajan
ulkomaalaisrikkomuksista. Suurin osa näistä rikoksista tuli esille
ulkomaalaisvalvonnan
yhteydessä.
Helsingissä
tavattiin
noin
600
maahantulokieltoa rikkonutta.
Liikenneturvallisuus
Helsingin
poliisilaitokseen
hallinnollisesti
kuuluvan
Poliisin
liikenneturvallisuuskeskuksen tehtävä on muun muassa käsitellä automaattisen
liikennevalvonnan kautta tulevaa kuvamateriaalia ja suorittaa siihen liittyvä
esitutkinta. Vuonna 2018 liikenneturvallisuuskeskuksesta määrättiin kirjallisia
huomautuksia, rikesakkomääräyksiä ja päiväsakkoihin johtavia sakkoja yhteensä
noin 607 000, joka on yli 50 000 enemmän kuin vuonna 2017. Sakkojen määrä
lisääntyi noin 28 000.
Liikennevalvonnan määrää Helsingin alueella lisättiin vuonna 2018 ja
liikennerikoksia paljastettiin (+8 %) enemmän kuin edellisenä vuonna. Valvontaa
kohdennettiin aiempaa enemmän onnettomuusanalyysin ja riskianalyysin
perusteella. Onnettomuusherkkien kohteiden valvontaa tehostettiin erillisellä
LiikennePro projektilla. Liikennevalvonnan erityiset painopistealueet olivat
onnettomuusherkät kohteet sekä vakavaa vaaraa aiheuttavat liikennerikokset.
Törkeitä liikenneturvallisuuden vaarantamisia (+25 %) ja rattijuopumuksia (+10
%) paljastettiin edellisvuotta enemmän. Valvonnan tehostumisen mahdollistivat
liikenteenvalvontaan kohdennetun resurssin kasvattaminen, kalustohankinnat sekä
toiminnan ohjauksen kehittäminen.
HÄLYTYSTOIMINTA
toiminnallinen tehokkuus, tuotokset ja
laadunhallinta - hälytystoiminta

Toteuma
2016

Toteuma
2017

Tavoite
2018

Toteuma 2018

28 288

30 485

30 000

31 883

359,3

383,3

Hälytystoiminnan kustannukset, 1000 euroa

36 930

38 085

37 000

40 317

Hälytystoiminnan kustannukset euroa / htv

93 375

99 621

95 000

100 719

490

490

490

540

190

203

201

190

5,1

5,1

5,10

5,0

TALOUDELLISUUS
Toimintamenomäärärahat, 1 000 euroa
Henkilötyövuodet

Taloudellisuus (kustannukset /
hälytystehtävät A+B) euroa

400,3

TUOTTAVUUS
Tuottavuus (hälytystehtävät A+B, määrä /
henkilötyövuodet)
PALVELUKYKY JA LAATU
Toimintavalmiusaika A-luokan tehtävissä,
min

10

HÄLYTYSTOIMINTA
toiminnallinen tehokkuus, tuotokset ja
laadunhallinta - hälytystoiminta
Toimintavalmiusaika A- ja B-luokan
tehtävissä, min
Toimintavalmiusaika alle 20 min (%, A+B tehtävistä)
Toimintavalmiusaika alle 45 min (%, A+B tehtävistä)

Toteuma
2016

Toteuma
2017

Tavoite
2018

Toteuma 2018

16,5

16,4

16,0

15,1

74,7%

74,8%

-

77,5%

92,2%

92,3%

-

93,5%

162 589

165 176

165 000

167 110

75 316

77 678

80 000

74 682

Perheväkivaltaan liittyvät hälytystehtävät
enintään, kpl

3 141

3 275

3 200

3 037

Perheväkivaltarikosilmoitusten määrä, kpl

1 306

1 226

1 200

1 305

SUORITTEET
Hälytystehtävien (A,B,C) määrä enintään, kpl
A ja B hälytystehtävien määrä enintään, kpl

Hälytystoiminta
Hälytystehtävien määrä kasvoi edellisestä vuodesta lähes 2 000 tehtävällä. Kasvu
tapahtui C-tehtävissä, kun taas A- ja B-tehtävissä oli laskua. Helsingissä poliisin
hälytystehtävien toimintavalmiusajat pysyivät kiireellisten tehtävien osalta
asetettujen tavoiteaikojen puitteissa ja jopa hiukan lyhenivät onnistuneen ja
tietoperusteisen johtamistyön johdosta.
Perheväkivaltatehtävistä
laadittiin
perheväkivaltarikosilmoituksia
hiukan
edellisvuotta enemmän määrän ollessa lähes täsmälleen sama kuin 2016, vaikka
tehtävämäärissä oli selvää laskua.
Poliisilaitoksen erityistoimintojen sekä kansallista että kansainvälistä
suorituskykyä parannettiin jatkamalla ryhmien koulutusta ja varustelua.
Erityisryhmien kansainvälistä toimintavalmiutta edistettiin osallistumalla
kansainvälisiin
yhteistoimintaharjoituksiin
yhdessä
rajavartiolaitoksen,
puolustusvoimien sekä muiden valtioiden erityistoimintojen kanssa.
Valmiusyksikkö Karhulla oli vuoden aikana yli 130 erityis- ja vaativaan
tilanteeseen kytkeytyvää tehtävää. Tehtävien määrä kasvoi edelliseen vuoteen
verrattuna.
Koirapoliisin tarkoituksena on tukea poliisin kenttätoimintaa ja tutkintaa
koulutettujen partiokoirien ja erikoiskoirien suorituskyvyillä. Silloin kun
koirapartioilla ei ole varsinaisia koirapoliisitehtäviä, niin ne tekevät muita hälytysja valvontatehtäviä. Vuonna 2018 koirapoliisilla oli yli 8 200 tehtävää, mikä on
lähes 700 enemmän kuin vuonna 2017. Poliisikoiraa käytettiin lähes 1 800
tehtävässä, mikä on enemmän kuin vuotta aiemmin. Koirapoliisi toteutti
etsintäkuulutettujen haku-projektin, minkä yhteydessä suoritettiin noin 400
etsintäkuulutusasiaa sekä takavarikoitiin laittomia ampuma-aseita, räjähteitä ja
huumausaineita.

11

1.3.2 Rikostorjunta
Poliisin yhteiset ja poliisilaitoksen omat toiminnalliset tavoitteet
rikostorjunnan osalta olivat seuraavat:












Poliisilaitos painottaa rikostorjunnassa vakavien henkeen ja terveyteen
kohdistuvien rikosten sekä yhteiskunnan kannalta haitallisimpien tekojen
(terroristiset rikokset, järjestäytynyt rikollisuus, tietoverkkorikollisuus,
talousrikollisuus ja harmaa talous, huumausainerikollisuus ja viharikollisuus)
ennalta estämistä, tutkintaa ja rikoshyödyn haltuun saantia.
Poliisilaitos kohdistaa toimenpiteitä niihin henkilöihin ja ryhmiin, jotka uhkaarvioinnin perusteella kuuluvat riskiryhmiin yhteistyössä Keskusrikospoliisin
ja muiden viranomaisten kanssa.
Poliisilaitos kehittää päivittäisrikosten esitutkintaprosessia yhteistyössä
syyttäjien kanssa siten, että rikosten esikäsittelytoiminnot ovat
valtakunnallisesti yhtenäiset. Esitutkintaprosessia kehittämällä pyritään
pitämään rikosten selvitysaste hyvällä tasolla ja lyhentämään tutkinta-aikoja.
Poliisilaitos vahvistaa ennalta estävän toiminnan johdettuja rakenteita poliisin
kaikkien toimintojen prosessit ja keskeiset yhteistyötahot huomioiden ja
edelleen kehittää moniammatillista Ankkuritoimintaa. Lisäksi varmistetaan
vakaviin vaaroihin ja väkivallan uhkiin liittyvien vihjeiden reagointinopeuden
parantaminen.
Poliisiyksikkö kehittää edelleen tietolähdetoimintaa varmistaen organisaation
ammattimaisen, oikeusvarman ja turvallisen toiminnan. Poliisiyksikkö
dokumentoi sovitulla tavalla tietolähdetoiminnan käyttöön otettavaan TTalustaan. Poliisiyksikkö nimeää TT-toimintaan myös vähintään yhden
päätoimisen käsittelijäparin.
Eurooppalainen tutkintamääräys saatetaan toimivaksi ja tehokkaaksi
menettelytavaksi yhdessä keskusrikospoliisin ja syyttäjälaitoksen kanssa.
Poliisilaitos kehittää omaa taktista ja teknistä tietoverkkorikostorjunnan ja
kyberosaamisen tasoa (poliisilaitoksen oma tavoite).

Rikostorjunnan tulostavoitteiden toteuma
RIKOSTORJUNTA
Toiminnallinen tehokkuus, tuotokset ja
laadunhallinta –rikostorjunta

Toteuma
2016

Toteuma
2017

Tavoite
2018

Toteuma 2018

37 373

36 796

36 000

37 825

567,3

536,3

-

567,7

55,8

58,8

-

56,5

0,0

0,8

-

1,1

Rikostorjunnan kustannukset, 1000 euroa

49 915

47 526

47 500

50 028

Rikostorjunnan kustannukset euroa / htv

88 392

87 269

84 000

86 963

Taloudellisuus (kustannukset/selvitetyt
rikoslakirikokset), euroa

1 167

1 261

-

1 288

TALOUDELLISUUS
Toimintamenomäärärahat, 1000 euroa
Henkilötyövuodet
Talousrikostorjunnan htv
IT-rikostutkinnan htv
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RIKOSTORJUNTA
Toiminnallinen tehokkuus, tuotokset ja
laadunhallinta –rikostorjunta

Toteuma
2016

Toteuma
2017

Tavoite
2018

71,2

70,1

42,3%

42,2%

45,0%

46,0%

80

103

85

119

Omaisuusrikosten selvitystaso, prosenttia,
vähintään

32,7%

32,6%

35,0%

34,8%

Henkeen ja terveyteen kohdistuneiden
rikosten selvitystaso, prosenttia, vähintään /
Henkirikokset

87,2%

100,0%

100,0%

88,5%

Henkeen ja terveyteen kohdistuneiden
rikosten selvitystaso, prosenttia, vähintään /
Pahoinpitelyrikokset

57,6%

51,7%

70,0%

50,8%

Päätettyjen talousrikosten tutkinta-aika,
keskiarvo, vrk, enintään

381

491

350

438

Päätettyjen talousrikosjuttujen sisälläoloaika,
keskiarvo, vrk

471

641

-

655

Kaikki selvitetyt rikokset, määrä

70 675

82 239

81 000

85 388

Selvitetyt rikoslakirikokset, määrä

40 365

37 589

40 000

38 841

Päätettyjen talousrikosten määrä, kpl

274

340

350

306

Talousrikosjutut, ilmoitetut/päätetyt -suhde

1,59

1,35

-

0,97

Avoinna olevien talousrikosten määrä, kpl

690

681

575

673

Poliisin tietoon tulleet törkeät
huumausainerikokset, määrä

287

309

250

250

Poliisin paljastamat (selvitetyt) törkeät
huumausainerikokset, määrä

254

253

230

240

Haltuun saatu rikoshyöty kaikki rikokset
(netto), milj. euroa

2,44

2,05

-

3,80

Haltuun saatu rikoshyöty talousrikoksissa
(netto), milj. euroa

2,11

1,12

4,00

2,44

Haltuun saatu rikoshyöty
huumausainerikoksissa (netto) milj. euroa

0,12

0,02

0,3

0,02

Haltuun saatu rikoshyöty, muu rikos (netto)
milj. euroa

0,2

0,77

0,7

1,05

Henkeen ja terveyteen kohdistuneiden
rikosten määrä, kpl, henkirikokset

39

54

40

61

6 002

5 676

5 800

5 557

69

208

200

74

7 557

5 999

-

4 717

Päätetyt järjestäytyneen rikollisuuden jutut,
määrä

257

171

200

159

Järjestäytyneen rikollisuuden jutut,
ilmoitetut/päätetyt -suhde

1,15

0.96

-

1,04

Toteuma 2018

TUOTTAVUUS
Tuottavuus (selvitetyt rikoslakirikokset/htv)

68,3

PALVELUKYKY JA LAATU
Rikoslakirikosten selvitystaso (pl.
liikennerikokset), prosenttia, vähintään
Rikoslakirikosten tutkinta-aika (pl.
liikennerikokset), keskiarvo, vrk

SUORITTEET

Henkeen ja terveyteen kohdistuneiden
rikosten määrä, kpl, pahoinpitelyrikokset
Rasistiset ja muut viharikokset, kpl
Vahingonteot, määrä
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Vuonna 2018 Helsingin poliisin tietoon tuli noin 114 500 rikosta, mikä on lähes 10
000 rikosta vähemmän kuin vuonna 2017. Nuorten, alle 20 -vuotiaiden osuus
rikosepäilyistä väheni edellisvuoteen verrattuna. Vuonna 2018 nuorten epäiltyjä
rikostapauksia oli 7 500 mikä oli 1 200 vähemmän kuin vuonna 2017. Kaiken
kaikkiaan poliisin tietoon tulleiden rikosten määrä on jo pidemmän aikaan
vähentynyt, mutta eri rikoslajeissa kehitys on ollut osin erisuuntaista.
Rikoslakirikoksien selvitystasolle asetettu tavoite saavutettiin. Rikoslakirikoksista
(pl. liikennerikokset) selvitettiin 46,0 % ja omaisuusrikoksistakin lähes 35 %,
mikä on hieman edistynyt viimevuosien selvitystasosta. Pahoinpitelyrikoksia
selvitettiin edellisvuotta vähemmän. Tähän vaikutti ainakin kaksi eri syytä: ensiksi
väkivaltatutkintaa kohdennettiin vakavien henkeen ja terveyteen kohdistuneiden
rikosten tukintaan ja uhkatutkintaan rikostorjunnan toiminnallisten tavoitteiden
mukaisesti ja toiseksi pahoinpitelyrikoksia ohjautui runsaasti esitutkinnan
rajoitusmenettelyyn. Rajoitetut rikosasiat eivät näy tilastoissa selvitettyinä
rikoksina, vaikka sitä ne usein ovat. Vuonna 2018 rajoitusmenettelyyn vietiin 560
pahoinpitelyrikosasiaa, kun niiden kokonaismäärä oli 3 600. Kaikkia rikoksia
selvitettiin liikennerikokset mukaan lukien 2 400 kappaleella enemmän kuin
vuonna 2017.
Henkirikosten
selvitystaso
on
laskenut
edellisestä
vuodesta
11,5
prosenttiyksikköä. Selvitystaso on kuitenkin faktisesti 100 %, koska kaikissa
henkirikoksissa on rikoksesta epäilty tiedossa. Henkirikosten määrä (tapot ja
murhat) on ollut viimeisten vuosian ajan alle kymmenen, niin myös vuonna 2018.
Rikoslakirikosten (pl. liikennerikokset) tutkinta-ajat pidentyivät vuoteen 2017
verrattuna keskimäärin 16 vuorokautta. Tutkinnan työmäärää, mikä vaikuttaa
suoraan tutkinta-aikoihin, ei ole lisännyt mikään tietty muutos, vaan työtä ja sen
painotusta on kertynyt useista muutoksista. Rikosten tutkinta-aikaa on lisännyt
osaltaan poliisin tietoon tulleissa rikoksissa nopeasti hoidettavien rikosten määrän
väheneminen. Rikosten kokonaistutkinta-aikaan vaikuttaa myös se, että rikosten
esikäsittely toimenpiteiden jälkeen on voitu paneutua paremmin enemmän aikaa
vievään vakavamman rikollisuuden tutkintaan. Vakavien henkeen ja terveyteen
kohdistuvien rikosten tutkintaan painottaminen merkitsee tavanomaisten
väkivaltarikosten tutkinta-aikojen pidentymistä. Vähemmän vakavien rikosten
tutkinta voidaan aloittaa vasta kun vakavimpien rikosten tutkinta on jo menossa tai
useinkin vasta näiden tutkinnan jälkeen. Seksuaalirikosten tutkinta-ajat pidentyivät
61 vuorokaudella.
Vakavimpien henkeen ja terveyteen kohdistuvien rikosten selvittämisen
edistämiseksi lisättiin sekä läheisväkivalta- että uhkatutkintaan henkilöstöä
Rikostutkintayksikön sisäisillä siirroilla. Pahoinpitelyrikosten kokonaismäärä on
vähentynyt eniten yleisellä paikalla tapahtuneissa pahoinpitelyissä, ja lisääntynyt
yksityisillä paikoilla.
Törkeitä huumausainerikoksia tuli ilmi 250, mikä on 59 vähemmän kuin vuotta
aiemmin. Vuoden aikana esitutkinnassa oli laajoja huumerikoskokonaisuuksia.
Rikostutkinnassa paljastettiin Latinalaisesta Amerikasta käsin Suomeen
suuntautuneen rikollisorganisaation toiminta. Rikollisorganisaatio toi maahan
kokaiinia. Tuloksellisella rikostutkinnalla estettiin ainakin toistaiseksi kyseisen
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rikollisorganisaation rantautuminen Suomeen. Toinen suuri tutkintakokonaisuus
liittyi ulkomaalaisen monikansallisen ryhmittymän amfetamiinin maahantuonti- ja
levittämistoimintaan. Rikostutkinnan yhteydessä takavarikoitiin 52 kiloa
huumausainetta, mikä on yksi Suomen suurimmista huumetakavarikoista kautta
aikojen. Julkisilla paikoilla tapahtuva huumausainekauppa oli edellisen vuoden
tapaan ajoittain näkyvää tietyissä osissa Helsinkiä. Huumausainekauppiaat olivat
pääasiassa
ulkomaalaisia.
Julkisilla
paikoilla
tapahtuneeseen
huumausainekauppaan puututtiin tehostetusti ja tietoperustaiseen johtamiseen
tukeutuen. Rikokset tutkittiin tehostetun rikosprosessin mukaisesti, minkä jälkeen
tuomituille ulkomaalaisille henkilöille määrättiin maahantulokielto. Internetissä
tapahtuva huumekauppa jatkui edelleen aktiivisena.
Poliisilaitos osallistui järjestäytyneen rikollisuuden ja huumausainerikollisuuden
osalta HEV–alueen yhteistyöhön. Yhteistyön tavoitteena on edistää
pääkaupunkiseudulla tapahtuvaa rikostorjuntatyötä.
Ihmiskauppaa ja paritusta koskeva rikollisuus oli pääasiassa ulkomailta johdettua
toimintaa. Kyseistä rikollisuutta torjuttiin muun muassa aktiivisella yhteistyöllä
kyseisten maiden poliisien sekä Europolin kanssa. Järjestäytyneen rikollisuuden ja
vakavimman huumerikollisuuden torjunnassa keskityttiin sekä johtorakenteiden
että rahoittajien toimintaedellytysten heikentämiseen ja rikoshyödyn poisottoon.
Entistä useammin ihmiskaupparikoksista ilmoitettiin poliisille ihmiskaupan uhrien
auttamisjärjestelmän toimesta. Nämä ilmoitukset eivät useinkaan johtaneet
esitutkintaan, koska kerrotut rikokset olivat tapahtuneet lähtömaissa.
Vuonna 2018 omaisuusrikoksia kirjattiin Helsinkiin 40 500. Vähennystä edellisen
vuoteen verrattuna oli 4 900. Omaisuusrikollisuuden vähenemisestä huolimatta
rajat ylittävien omaisuusrikollisten toiminta oli edelleen aktiivista erityisesti
asuntomurtojen ja taskuvarkauksien osalta. Vuoden 2018 aikana jäi kiinni kuusi
ulkomaalaista asuntomurtoja tehnyttä ryhmää. Aikaisemmin asuntomurtojen
tekijät olivat pääsääntöisesti EU – alueelta, mutta viime vuoden kaikki kuusi
ryhmää tulivat EU – alueen ulkopuolelta. Taskuvarkauksien määrä oli 5 330, mikä
on 140 rikosasiaa vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Taskuvarkauksien määrä
on vähentynyt viimevuosina muun muassa poliisin aktiivisen kenttätyön johdosta.
Talousrikollisuuden ja harmaan talouden torjunnassa painotettiin avoinna olevien
ja yli 24 kuukautta vanhojen rikosasioiden lukumäärän pienentämiseen, tutkintaaikojen lyhentämiseen ja rikoshyödyn takaisinsaantiin. Yhteiskunnallisesti
merkittävimpien rikosasioiden esitutkinta hoidettiin kuitenkin heti niiden
paljastuttua. Talousrikosluokiteltuja rikosasioita päätettiin 306 ja rikoshyötyä
saatiin takaisin noin 2 miljoonaa euroa. Avoinna olevien yli 24 kuukautta sitten
talousrikostutkintaan vastaanotettujen rikosasioiden määrä oli vuoden lopussa alle
200. Vanhojen rikosasioiden esitutkinnassa sovellettiin projektitutkintaa, minkä
yhteydessä talousrikosten esitutkintatyöhön ohjattiin henkilöstöä myös
poliisilaitoksen muista ryhmistä.
Päivittäisrikosten esikäsittelytoiminta oli jo vakiintunutta päivittäistyötä ja sitä
hoitivat tehtävän osaavat ihmiset. Päivittäisrikostutkinnan osalta voimavaroja
suunnattiin etenkin rikosten esikäsittelyyn. Rikosasioiden etenemisen
harkintavalta keskitettiin prosessin alkupäähän. Tarkoitus oli, että esikäsittelyn
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jälkeen
tutkittavaksi
ohjautuvat
vain
ne
tarkoituksenmukaisimmat rikosprosessin edellytykset.

rikosasiat,

joilla

on

Talousrikostutkinnan esikäsittelyä ja syyttäjäyhteistyön tehostamista jatkettiin.
Talousrikostutkinnan esikäsittelyssä juttuja kohdennettiin ja rajoitettiin jo
tutkinnan suunnitteluvaiheessa sekä tehtiin perusteellinen harkinta siitä oliko
asiassa syytä epäillä rikosta. Esikäsittelyssä päätettiin tai tehtiin rajoittamisesitys
kaikissa niissä jutuissa, jotka eivät siirtyneet esitutkintaan.
Eurooppalainen tutkintamääräys oli aktiivisessa käytössä ja Keskusrikospoliisilta
saadun palautteen mukaan laadittujen tutkintamääräysten laatu oli hyvällä tasolla.
Vakavan tietoverkkorikollisuuden paljastamisessa ja selvittämisessä toimittiin
yhteistyössä Keskusrikospoliisin kyberrikostorjuntakeskuksen kanssa. Vakavat
tietoverkkoihin kohdistuneet rikokset tutkittiin kyseisiin rikoksiin perehtyneessä
tutkintaryhmässä. Kyberrikollisuuden osaamista tarvitaan poliisilaitoksessa laajaalaisesti, koska myös osa tavanomaisista rikoksista tapahtuu tietoverkoissa tai
niiden välityksellä.
Poliisilaitoksen tietolähdetoiminta on
Poliisihallituksen ohjeistusten mukaisesti.

järjestetty

lakien,

asetusten

ja

1.3.3 Lupahallinto
Poliisin yhteiset ja poliisilaitoksen omat toiminnalliset tavoitteet
lupahallinnon osalta olivat seuraavat:



Poliisilaitos varmistaa määriteltyjen lupavalvonnan kehittämistoimien
toteuttamisen.
Poliisilaitos
toteuttaa
ampuma-aselain
uudistukseen
sekä
uuden
asetietojärjestelmän vaatimat koulutukset poliisilaitoksella.

Lupahallinnon tulostavoitteiden toteuma
LUPAHALLINTO
Toiminnallinen tehokkuus, tuotokset ja
laadunhallinta

Toteuma
2016

Toteuma
2017

Tavoite
2018

Toteuma 2018

49,5

55

65

55,5

6 489

6 902

6 500

7 249

Taloudellisuus (kustannukset/poliisin
myöntämät luvat), euroa

39,6

44

47,3

46

Lupahallinnon kustannusvastaavuus,
prosenttia

139,74

127,75

140

147,12

7 872

6 666

-

7 321

3 364

2 882

2 115

2 753

TALOUDELLISUUS
Henkilötyövuodet
Lupahallinnon kustannukset, 1000 euroa

Lupahallinnon tuottotavoite, 1 000 euroa
TUOTTAVUUS
Tuottavuus (poliisin myöntämät luvat/lupahtv, maksullinen ja maksuton)
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LUPAHALLINTO
Toiminnallinen tehokkuus, tuotokset ja
laadunhallinta

Toteuma
2016

Toteuma
2017

Tavoite
2018

Toteuma 2018

4 173

4 283

-

5 064

370

356

-

299

73,4

80,4

80

82,4

Poliisin myöntämät luvat yhteensä, kpl

158 475

149 839

137 500

156 069

Matkustusasiakirjat (passit ja henkilökortit)

134 400

142 993

130 000

149 256

106 411

-

107 523

36 582

-

41 733

Maksullisen toiminnan tuottavuus (poliisin
myöntämät luvat / lupa-htv, maksullinen
työaika)
Maksuttoman toiminnan tuottavuus
(valvonnalliset suoritteet / maksuton työaika,
lupa-htv)
PALVELUKYKY JA LAATU
Sähköisen asioinnin käyttöaste % (sähköisesti
vireille laitettujen lupien osuus koko
volyymista niissä luparyhmissä, joissa
sähköinen asiointi mahdollista)
SUORITTEET

Passit
Henkilökortit
Turva-alan luvat

4727

2 385

2 000

2 353

Aseluvat

3009

2 840

3 500

3 218

16319

1 621

1 000

1 242

4140

6 011

6 500

7 817

151

206

250

157

3989

6 416

6 200

7 588

Järjestyksenvalvojakorttien peruutukset ja
varoitukset

88

44

40

54

Vartijakorttien peruutukset ja varoitukset

18

17

25
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Muut luvat
Valvonnalliset suoritteet (alla olevat
yhteensä)
Aseiden hallussapitoon kohdistuvat
peruutukset, varoitukset, väliaikaiset
haltuunotot ja väliaikaisen haltuunoton
jatkamispäätös
Ajo-oikeuspäätökset (huom!
vertailuvuosiongelma LTJtietojärjestelmäsätä ATJ-järjestelmään;
tavoitetaso asetetaan toistaiseksi v. 2015
tasolle)

Poliisilaitoksen lupahallinnon kehittämistä koskeva selvitystyö valmistui kesällä
2018. Toiminnan kehittämistä koskevat toimenpide-esitykset jalkautetaan vuoden
2019 aikana.
Poliisin myöntämien lupien määrä sekä valvonnallisten suoritteiden määrä ovat
ylittäneet asetetut tavoitteet aselupien peruutuksia ja varoituksia lukuun ottamatta.
Ajo-oikeusvalvonnan tuloksen paranemiseen on vaikuttanut oleellisesti
lupavalvonnan ja lupapalvelutoiminnan eriyttäminen toisistaan loppuvuodesta
2017. Aselupien peruuttamisten ja varoitusten määrä on kuitenkin pienentynyt
edellisiin vuosiin verrattuna. Tämä saattaa johtua satunnaisesta vaihtelusta, mutta
vaikuttavana tekijänä saattaa olla myös ase- ja turva-alan lupavalvonnan
henkilöstövaihdokset.
Lupapalveluiden ja lupavalvonnan päätöksiin kohdistuva muutoksenhaku on
edelleen melko vähäistä. Hallinto-oikeus on vuoden 2018 aikana muuttanut
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ainoastaan muutamaa ajokieltoasiassa annettua päätöstä. Lupapalveluiden ja valvonnan tasoa voidaan pitää laadullisesti erittäin hyvänä.
Helsingin
poliisilaitokseen
on
keskitetty
Poliisin
valtakunnallinen
neuvontapalvelu, minkä tehtävänä on antaa neuvoja kiireettömissä asioissa, jotka
liittyvät passeihin, henkilökortteihin, muihin lupa-asioihin, ajanvaraukseen sekä
sähköiseen asiointiin ja liikennevalvontaan. Neuvontapalveluun ohjautui vuonna
2018 lähes 300 000 puhelua, mikä on noin 80 000 enemmän kuin vuotta aiemmin.
Puhelinneuvontaan saapuneista puheluista noin 65 prosenttiin vastattiin, mikä on
suunnilleen samaa tasoa kuin vuotta aiemmin.
1.3.4 Yhteiset palvelut







Poliisilaitos osallistuu hallinto- ja tukitehtävien keskittämisen selvitykseen.
Poliisilaitos tukee taloushallinnon tehtävien hallittua siirtoa Palkeisiin
erityisesti siirron alkuvaiheessa.
Poliisilaitos
saattaa
toimintansa
vastaamaan
uudistuvan
tietosuojalainsäädännön vaatimuksia asetettuun määräaikaan mennessä
Poliisihallituksen ohjauksen mukaisesti.
Poliisilaitos jatkaa Hanko-ja Handi-hankkiden suositusten toimeenpanoa ja
osallistuu valtion hankintojen digitalisointityöhön sekä taloushallinnon
kokonaisautomaatiotason nostamiseen ja tarkistaa osaltaan tähän liittyvät
valvontatarpeet.
Poliisilaitokset osallistuvat aktiivisesti toimitilojen tilatehokkuuden
kasvattamiseen ja toimitilakustannusten kasvun hillintään.

Poliisilaitos on osallistunut aktiivisesti Hanko- ja Handi-hankkeisiin.
Poliisilaitos on oma-aloitteisesti pyrkinyt kasvattamaan toimitilojensa
tilatehokkuutta ja siten vähentämään toimitilakustannuksia. Suunnittelun ja/tai
toimenpiteiden kohteina ovat olleet Malmin poliisitalo sekä Poliisitalot 1 ja 2.
Toimintaa on keskitetty Pasilassa sijaitseviin toimitiloihin. Erillisenä
rakennusprojektina Helsingin poliisilaitoksella on meneillään Kisahallin
säilytyssuojan siirtäminen Pasilaan, Poliisitalo 1:teen poliisivankilan yhteyteen.
Kiinteistöjen vuosittaisen ylläpidon osalta Poliisitalo 1 ja 2 kiinteistöissä on tehty
poliisitoiminnan kannalta välttämättömiä toimitiloihin kohdistuvia muutostöitä,
esimerkiksi työergonomian parannuksia ja huonekohtaisia pienehköjä
rakenteellisia muutoksia, joiden tavoitteena on ollut aikaansaada muuntojoustavat
työtilat. Helsingin poliisilaitos on osallistunut myös Poliisihallituksen johdolla
tapahtuvaan poliisitalokonseptin uudelleen päivittämiseen.
Poliisilaitos on saattanut toimintansa vastaamaan uudistuneen tietosuojalainsäädännön ja Poliisihallituksen ohjeiden mukaiseksi.
Vuoden 2018 aikana johtokeskuksessa toimiva viestinnän operatiivinen tuki on
vakiinnuttanut asemansa poliisilaitoksen operatiivisen viestimisen muotona.
Viestinnän operatiivisen tuen toiminta on koettu niin tärkeäksi, että sen pohjalta
päätettiin vuoden 2019 alussa luoda valtakunnallinen vuoden kestävä pilotti.
Pilotissa Helsingin johtokeskuksessa toimiva viestintäryhmä tarjoaa tarvittaessa
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viestinnällistä tukea pääsääntöisesti virka-ajan ulkopuolella kaikille Suomen
poliisiyksiköille. Valtakunnallistamisen myötä toiminnon uusi nimi on poliisin
operatiivinen viestintäryhmä. Helsingin poliisilaitos on lisännyt läsnäoloaan
sosiaalisessa mediassa entisestään. Helsingin poliisilaitoksen virallisilla sosiaalisen
median tileillä (Facebook, Twitter, Instagram ja Snapchat) oli seuraajia vuoden
lopussa lähes 100 000. Seuraajien määrä on kasvanut 36 prosentilla vuodesta 2017.
Suomalaisten Twitter-tilien vaikuttavuutta mittaavan, avoimeen dataan perustuvan
analyysin mukaan Helsingin poliisin Twitter-tili sijoittui vaikuttavuudessaan sijalle
44. Twiittejä lähetettiin vuonna 2018 yhteensä 2 260 kappaletta, Facebookjulkaisuja oli noin 370 ja Instagramissa julkaistiin noin 380 kuvaa. Poliisilaitoksen
virallisten tilien lisäksi sosiaalisen median kanavilla laitosta edustaa useampi
yksittäinen poliisi omalla virkaprofiilillaan. Perinteisen julkaisujärjestelmän kautta
Poliisi.fi-sivuille ja medialle julkaistiin yhteensä noin 370 tiedotetta.
Vuoden 2018 merkittävin yksittäinen viestintätapahtuma Helsingin poliisilaitoksen
osalta oli Yhdysvaltojen ja Venäjän presidenttien tapaaminen Helsingissä.
Operaation järjestelyt olivat mittavat paitsi poliisitoiminnallisesti, myös
viestinnällisesti. Yleisjohtajan alaisuudessa toimivassa viestintäorganisaatiossa
työskenteli useampi viestinnän ammattilainen, jotta tapaamisen turvajärjestelyistä,
liikennekatkoksista ja muun muassa 16 mielenosoituksesta pystyttiin kertomaan
ajantasaisesti julkisuuteen. Helsingin poliisilaitos twiittasi tapaamisen aikana
ajantasaisesti neljällä kielellä - suomeksi, ruotsiksi, englanniksi ja venäjäksi.
Pelkästään kahden päivän aikana julkaistut twiitit tavoittivat miljoonayleisön.
Tapahtuman parhaasta viestinnällisestä onnistumisesta vastasivat kuitenkin
kentällä toimineet poliisit, jotka välittivät maailmalle kuvan luotettavasta,
turvallisesta ja helposti lähestyttävästä poliisista.
1.3.5 Yhteisrahoitteinen toiminta
Helsingin poliisilaitoksella oli vuonna 2018 paluutoimenpiteiden kehittämishanke,
mikä loppui suunnitellusti 31.12.2018. Hankkeen aikana annettiin
maastapoistamis- ja ulkomaalaisvalvontakoulutusta vajaalle 400 henkilölle.
Hankkeella tehostettiin matkustusasiakirjojen hankintaa, kansainvälistä yhteistyötä
erityisesti joidenkin kolmansien maiden edustustojen ja viranomaisten kanssa.
Hankkeella saatiin sujuvoitettua palautuksiin liittyviä toimenpiteitä. Hanke edisti
myös maasta poistettavia koskevaa kokonaistilannekuvan hallintaa.
1.4 Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen
Poliisin yhteiset ja poliisilaitoksen omat toiminnalliset tavoitteet henkisten
voimavarojen hallinnan ja kehittämisen osalta olivat seuraavat:



Poliisilaitos varmistaa kehysrahoituksen mukaisten sopeuttamistoimien
hallitun toimeenpanon ja laatii kehyskauden kattavan ennakoivan
henkilöstösuunnitelman.
Poliisilaitos edistää poliisin hyvää työnantajakuvaa ja matalaa
hakeutumiskynnystä poliisikoulutukseen. Tavoitteena on turvata riittävä määrä
hyviä hakijoita poliisikoulutukseen huomioiden, että poliisi kuvastaa koko
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suomalaista yhteiskuntaa huomioiden molemmat sukupuolet sekä eri
kansalliskielet ja vähemmistöryhmät.
Poliisilaitos osallistuu poliisin henkilöstöstrategian, tasa-arvo- ja
yhdenvertaisuussuunnitelman, osaamisen kehittämisen strategian ja
rekrytointistrategian toimeenpanoon erillisen toimeenpanosuunnitelman
mukaisesti.
Poliisilaitos vastaa henkilöstön osaamisen ylläpitämiseen tähtäävästä
koulutuksesta.
Poliisilaitos kehittää henkilöstön valmiuksia ylläpitää ja vahvistaa henkistä
suorituskykyä, resilienssiä ja monipuolista osaamista. Kehittäminen perustuu
valmentavan johtamisotteen vahvistamiseen (poliisilaitoksen oma tavoite)

Henkisten voimavarojen kehittäminen ja hallinta tulostavoitteiden toteuma
.
Toteuma
2016

Toteuma 2017

Tavoite
2018

Toteuma 2018

1. Poliisin henkilöstö yhteensä (sisältää
opiskelijat), htv

1 616,9

1 606

1 639,4

1 656,5

2. Poliisimiehet, htv

1 282,3

1 281

1 300

1 299,9

31,0

33,3

51,4

49,8

303,7

291,8

288

306,9

5. Naisia, %-osuus koko henkilöstöstä

26,5

27,3

27

27,7

6. Naisia, %-osuus poliisimiehistä

18,2

18,6

19

18,9

9,3

8,7

9,5

9,2

-

-

3,4

3,3

86,4

90

100

90

90

90

100

90

HENKILÖSTÖRESURSSIT
Henkilöstömäärä ja rakenne, poliisin
momentti

3. Opiskelijat, htv
4. Muu henkilöstö, htv

Työhyvinvointi
Sairauspoissaolot, työpäivää / htv
Työtyytyväisyysindeksi
Osaamisen kehittäminen
Tulos- ja kehityskeskustelujen käyminen (%
henkilöstöstä käynyt)
Kehityssuunnitelmien laatiminen (laadittu
%:lle tulos- ja kehityskeskustelujen
käyneistä)

Ennakoivan rekrytoinnin toimintamallin ja henkilöstövoimavarojen jatkuvan
raportoinnin ja seurannan avulla poliisilaitos on voinut ylläpitää toimintakykynsä
ja varmistaa, että toiminnalliset painopisteet ja tavoitteet saavutetaan.
Toimintavuoden aikana erityinen painopiste oli poliisimiesten henkilötyövuosien
saavuttamisessa, missä onnistuttiin hyvin. Muun henkilöstön osuus nousi
tavoitehenkilötyövuositavoitteeseen nähden, kun tehtäviä on suunnattu tarve- ja
osaamisperusteella muille kuin poliisimiehille.
Poliisilaitoksen yhtenäisillä rekrytointi-ilmoituksilla ja kohdennetulla esimiesten
rekrytointivalmennuksella on varmistettu poliisin vetovoimaisuutta työnantajana.
Rekrytointi on ollut vilkasta. Helsingin poliisilaitos koettaneen vetovoimaiseksi
työnantajaksi avointen työpaikkahakemusten ja julkisten hakujen hakijamäärien
perusteella. Toimintavuoden aikana poliisilaitos on edelleen toteuttanut
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maahanmuuttajataustaisille henkilöille suunnattua rekrytointihanketta yhteistyössä
Helsingin kaupungin kanssa osana normaalia rekrytointitoimintaa.
Johtamis- ja esimiestyön osaamista on edelleen vahvistettu poliisilaitoksen
esimiestyön toimintamalliin ja valmentavaan johtamiseen perustuvassa
esimiesvalmennuksessa ja rekrytoinnissa. Tyytyväisyys johtamiseen ja
työnantajakuvaan on kääntynyt nousuun (Henkilöstöbarometri 2018).
Poliisilaitos on käynnistänyt henkilöstön resilienssivalmennuksen (Kaikukehittämishanke 2018–2019).
1.5 Tilinpäätösanalyysi
1.5.1 Rahoituksen rakenne
Vuonna 2018 Helsingin poliisilaitoksella oli käytettävissään 118 908 468 euroa
(bruttorahoitus). Poliisiopiskelijoiden kustannuksiin kohdennettiin 2 146 000
euroa. Poliisihallitukselta saatu hankerahoitus oli 213 368 euroa. Lisäksi
poliisilaitos sai lupien painatuspalveluihin 1 110 896 euron rahoituksen, tämä
määräraha on jätetty näistä laskelmista pois, koska lupatuototkaan eivät ole
mukana poliisilaitoksen tuotoissa.
KOKONAISBUDJETTI, €
Toimintamenomääräraha
Hankerahoitus
POLAMK kenttä- ja työharjoittelijat
Nettobudjetoitujen tulojen tuottotavoite

Yhteensä

2016

2017

2018

116 606 833

115 392 459

116 049 100

75 000

216 201

213 368

1 313 000

1 395 000

2 146 000

500 000

500 000

500 000

118 494 833

117 503 660

118 908 468

Poliisilaitoksella oli yksi paluutoimenpiteiden kehittämishanke, mikä oli Euroopan
Unionin rahoituksella tuettu hanke.
Muiden kuin lupatuottojen ja EU-rahoituksella tuettujen hankkeiden
tuottotavoitteeksi oli asetettu 500 000 euroa. Poliisilaitoksen rahoitusrakenne on
kuvattu alla olevassa taulukossa. Budjetin toteutumista on kuvattu kohdassa 1.5.2.
ja tuotto- ja kululaskelma on kohdassa 1.5.3.
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1.5.2 Talousarvion toteutuminen
Seuranta- ja vertailuraportti
LKP -tili

Toteuma
001-012.2018

Sis.budj.
vers. 300
001-012.2018

Jäljellä
001-012.2018

Vuoden
toteuma %

EUR

EUR

EUR

Maksullisen toiminnan tuotot

-215 059,98

-207 000,00

8 059,98

103,89

Vuokrat ja käyttökorvaukset

-178 261,47

-190 000,00

-11 738,53

93,28

Muut toiminnan tuotot

-1003 406,31

-316 000,00

687 406,31

317,53

TOIMINNAN TUOTOT

-1 396 727,76

-713 000,00

683 727,76

195,89

3 884 152,72

4 313 497,00

429 344,28

90,05

Henkilöstökulut

96 667 176,24

96 065 181,90

-601 994,34

100,63

Vuokrat

10 960 050,67

11 218 948,00

258 897,33

97,69

Palvelujen ostot

5 120 246,30

5 583 098,00

462 851,70

91,71

Muut kulut

1 382 732,36

1 920 743,00

538 010,64

71,99

TOIMINNAN KULUT

118 014 358,29

119 101 467,90

1 087 109,61

99,09

Rahoitustuotot ja -kulut

2 205,01

1 000,00

-1 205,01

220,50

-21 386,50

19 000,00

40 386,50

-112,56

116 598 449,04

118 408 467,90

1 810 018,86

98,47

116 598 449,04

118 408 467,90

1 810 018,86

98,47

Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Sisäiset kulut

Satunnaiset tuotot ja kulut
Tuotto- ja kululaskelma
Käyttöomaisuus ja muut
pitkäaikaissijoitukset
Tuotto- ja kululaskelma ja tase
kpyksik. /tilitaso

Helsingin poliisilaitoksen siirtyvä erä vuodelle 2019 oli 1 810 019 euroa. Siirtyvän
erän suuruuteen vaikutti olennaisesti vuoden lopussa kesän huippukokoukseen
kohdentuneiden menojen kompensointi. Henkilöstökuluihin myönnetty määräraha
ylittyi 601 994,34 eurolla, käyttöasteen ollessa 100,63 %. Vuoden 2018
sivukuluprosentti oli 18,434 %. Vuoden 2018 kirjanpitoon kirjautuivat 18
työjakson kulut, koska vuoden 2017 viimeisin työjakso siirtyi vuoden 2018
menoksi. Vastaavasti vuoden 2018 viimeinen jakso kirjautui vuoden 2019 kuluksi.
Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden hankintaan varatun määrärahan alittuminen
johtui pääasiassa siitä, että poliisilaitos kohdensi resurssinsa henkilötyövuosien
kasvattamiseen.
Poliisilaitoksen toiminnan tuotot olivat 1 396 728 euroa ja tuottotavoite ylittyi 683
728 eurolla. Tuottotavoitteen ylitys johtui lähinnä eduskunnan ja puhemiehen
turvapalveluiden laskutuksesta ja EU:lta saadut yhteisrahoitteisen toiminnan
kustannusten korvauksista.
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1.5.3 Tuotto- ja kululaskelma
Kustannukset, euroa

2016

2017

2018

95 088 669

94 504 485

96 667 174

4 876 789

4 972 706

3 884 153

10 986 619

11 123 579

10 960 051

Palvelujen ostot

4 973 857

5 207 612

5 120 246

Muut kulut

1 243 621

1 220 608

1 382 732

Poistot

1 437 626

2 594 502

1 717 506

117 169 555

117 028 990

118 014 356

2016

2017

2018

6 488 941

6 902 254

7 156 725

5 637 621

5 258 768

4 912 430

851 319

1 643 486

2 244 295

401 Valvonta

29 200 575

29 455 720

27 842 631

402 Hälytystoiminta

36 929 982

38 085 111

40 293 296

403 Rikostorjunta

49 915 009

47 526 842

49 992 230

21 396 480

20 493 638

19 204 443

143 930 984

142 463 565

144 489 325

Henkilöstökulut
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Vuokrat

Yhteensä, ilman poistoja
Toiminnan kustannukset tulosalueittain,
euroa (tukitoiminnot vyörytetty)
404 Lupapalvelut yhteensä
4041 Maksulliset lupapalvelut
4042 Maksuton lupapalvelu

405 Tukitoiminnot
Muut tehtävät
Yhteensä

Helsingin poliisilaitoksen tilikauden 2018 toiminnan kulut olivat 118 014 358
euroa. Helsingin poliisilaitoksen suurin yksittäinen kuluerä ovat henkilöstökulut,
96 667 176 euroa. Henkilöstökulujen osuus on 82 prosenttia kaikista toiminnan
kuluista. Vuoden 2018 henkilöstökulut olivat 2 162 691 euroa suuremmat kuin
vuoden 2017 henkilöstökulut.
Vuokrakustannukset olivat yhteensä 10 960 051 euroa. Muiden rakennusten
vuokrat olivat 10 543 017 euroa. Muiden rakennusten vuokrat laskivat 126 962
euroa edellisvuodesta.
2. Hyväksyminen ja allekirjoitukset

Poliisipäällikkö
Poliisikomentaja

Tomi Vuori

Apulaispoliisipäällikkö

Heikki Kopperoinen
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