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1.1 Johdon katsaus
Itä-Uudenmaan poliisilaitos toimii Uudenmaan maakunnan itä- ja keskiosissa 15 kunnan alueella ja
alueen kunnat ovat kuin Suomi pienoiskoossa. Kansainvälinen Vantaa on Suomen neljänneksi suurin
kunta ja Pukkila 270. pienin kunta asukaslukuun suhteutettuna. Pääpoliisiasema sijaitsee Vantaalla
Tikkurilassa. Poliisin kenttätoiminnot jaettiin syksyllä kolmesta kahteen alueeseen: Eteläinen
kenttäjohtoalue ja pohjoinen kenttäjohtoalue. Poliisilaitoksessa käyttöön otetulla kahden
kenttäjohtoalueen aluejaolla toivotaan olevan positiivista kehitystä toimintavalmiusajan suhteen
lähinnä poliisipartioiden liikuteltavuuden kautta, edellyttäen että, resurssit pysyvät samalla tasolla.
Molemmilla alueilla on omat erityiskohteet: pohjoisella kenttäjohtoalueella ovat Loviisan ydinvoimala ja
Sköldvikin öljynjalostamo ja eteläisellä kenttäjohtoalueella sijaitsee Helsinki-Vantaan lentoasema.
Lentoasemalla on vaikutusta koko poliisilaitoksen toimintaan. Kenttäjohtoalueuudistuksen myötä
Loviisan partioiden aloituspaikka on Porvoo.
Alkuvuoden aikana Itä-Uudenmaan poliisilaitoksessa avautui poistumien vuoksi noin viisikymmentä
työpaikkaa. Tämä aiheutti hetkellisiä toiminnallisia haasteita niihin yksiköihin, joissa poistumat olivat
yhtäaikaisia. Rekrytoinnit jatkuivat vilkkaana koko loppuvuoden. Poliisilaitosta kohtaan osoitettiin
suurta mielenkiintoa ja kiinnostus on näkynyt muun muassa hakijamäärissä.
Vantaan oikeus- ja poliisitalon peruskorjaushankkeen hankesuunnitelma valmistui joulukuun alussa.
Peruskorjaus valmistunee vuonna 2022. Aktiivinen väistötilojen etsintä jatkuu. Poliisilaitoksen tiloja
remontoitiin Hyvinkäällä ja Nurmijärvellä. Hyvinkään poliisivankila otettiin käyttöön alkukesästä.
Poliisilaitoksen kiinteistöjen sisäilmaongelmia on selvitetty ja tutkittu aktiivisesti henkilöstön
työhyvinvointi huomioiden. Väistötiloja on löytynyt Helsingistä Malmin poliisitalolta, matkakeskus
Dixistä Tikkurilasta ja osoitteesta Kielotie 15. Poliisilaitoksen toimintojen sijoittuminen useaan eri
paikkaan vaatii päivittäisjohtamiselta paljon.
Poliisilinjan organisaatiouudistus otettiin käyttöön vuoden 2018 alussa ja se jakaantuu taktiseen,
operatiiviseen ja strategiseen johtoryhmään ja vuoden aikana eri johtoryhmien työkäytännöt ovat
vakiintuneet. Lupasektori siirrettiin syksyllä osaksi poliisilinjaa. Poliisipalvelut -linja asetti työryhmän,
jonka tehtävänä on tehdä esitys poliisivankilatoimintojen järjestämisestä tulevaisuudessa. Esimiehet
ovat osallistuneet Poliisihallituksen henkilöstöjohtamisen kehittämisohjelmaan.
Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen pääteille on viime vuosien aikana asennettu kattavasti automaattista
kameravalvontaa ja automaattivalvontajaksot on sijoitettu tietojohtoisesti lähinnä pääteiden
linjaosuuksille pitkälti onnettomuushistorian ja ajonopeuksien perusteella. Vuonna 2018
liikenneonnettomuuksissa kuolleiden ja loukkaantuneiden määrä pysyi edellisvuoden tasolla. ItäUudenmaan poliisilaitos jatkaa sidosryhmäyhteistyötä muun muassa Trafin sekä Liikenneturvan
kanssa.
Itä-Uudenmaan poliisilaitoksella on keväällä 2018 aloittanut toimintansa ympäristörikostorjunnan
strategian mukaisesti ympäristörikostorjunnan viranomaisyhteistyön ryhmä. Ryhmään kuuluu
Uudenmaan ELY-keskus, alueelliset ympäristökeskukset ja ympäristönsuojelu, Syyttäjänvirasto,
Etelä-Suomen aluehallintovirasto, pelastuslaitokset ja Tulli.
Viestinnän toiminnot on vuoden aikana vakiinnutettu poliisipäällikön alaisuudessa strategiseen ja
operatiiviseen viestintään. Päivittäinen viestintä on parantunut huomattavasti ja tiedotteita on laadittu
lähes joka päivä ja sisältö on monipuolista.
Rikostorjunnassa poliisilaitos toteuttaa poliisin strategiaa, jonka mukaan poliisiyksiköillä tulee olla
yhdenmukaiset käytännöt rikollisuuden torjunnassa ja esitutkintaan tulevien rikosasioiden
esikäsittelystä rikosasioiden priorisoimiseksi. Yhdenmukaisten käytäntöjen tarve esikäsittelyssä ja
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rikosasioiden priorisoinnissa on ehdottoman tärkeää kansalaisten oikeusturvan kannalta ja
rikosprosessissa noudatetaan tasapuolisuus-, suhteellisuus- ja joutuisuusperiaatteita.
1.2 Toiminnan vaikuttavuus
Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen toiminnan keskeisinä painopisteinä oli vuonna 2018 kiireellisten
hälytyspalveluiden saatavuuden varmistaminen. Hälytystehtävien kokonaismäärä laski hiukan ja
toimintavalmiusajat nousivat. Siitä huolimatta hälytystoiminnan vaikuttavuus pysyi korkealla tasolla.
Kolmannes poliisin tehtävistä oli oma-aloitteisia tehtäviä. Hälytystehtävien vaikuttavuutta lisättiin
kenttäjohtoaluemuutoksella, jolla varmistetaan nopea tehtävälle saapuminen ja tehtävien aiempaa
tasaisempi jakautuminen. Lisäksi ensipartion toimenpiteet rikostorjunnan tukena ovat lisääntyneet,
mikä osaltaan pidentää tehtäväsidonnaisuutta, mutta sen on todettu parantavan asiakaspalvelua.
Rikostorjunnassa rikosten selvitysprosentit ovat hiukan laskeneet, mutta rikoslakirikosten osalta
tutkinta-aikoja on pysytty hiukan lyhentämään. Rikostutkinnassa valmiiden pöytäkirjojen määrät
kasvoivat ja rajoitukseen ohjattiin huomattavasti enemmän juttuja, kuin edellisenä vuonna. Myös
sovitteluun ohjattujen juttujen määrät kasvoivat. Moniammatillinen ankkuritoiminto on Hyvinkäällä
toteutettu hyvin ja sitä edelleen kehitetään poliisilaitoksen muiden kuntien toiminnoksi, koska halutaan
varmistaa kansalaisten tasapuolinen kohtelu. Tutkintaa kuormittivat vakavat ja vaikeasti selvitettävät
väkivaltarikokset edellisvuotta enemmän ja päivittäisrikosten esitutkintaprosessia on yhä kehitetty
yhdessä syyttäjälaitoksen kanssa.
Liikenteenvalvonnassa oma-aloitteisten tehtävien määrää on pystytty lisäämään ja vaikuttavuutta on
lisätty ottamalla kiinni edellisvuotta enemmän rattijuopumukseen syyllistyneitä ja törkeään
liikenneturvallisuuden vaarantamiseen syyllistyneitä henkilöitä. Myös raskaan liikenteen ja risteysajosekä suojatievalvontaan kohdennettiin enemmän oma-aloitteista valvontaa kuin edellisenä vuonna.
Poliisilaitoksen viestintä on sekä strategista että operatiivista. Perinteisen tiedottamisen lisäksi
tiedottamista tehdään pikaviestipalvelu Twitterissä, jonka kautta tavoitetaan yhteiskunnalliset
päättäjät, mediatalot, toimitukset ja toimittajat, yhteistyökumppanit ja some-aktiivit. Lisäksi Facebookin
kautta tavoitetaan aikuiset kansalaiset ja Instagramin kautta nuoret. Viestintä on keino lieventää
väärän tiedon, vihapuheen tai valeuutisen levittämistä.
1.3 Toiminnallinen tehokkuus, tuotokset ja laadunhallinta
Alla olevassa kuvassa on verrattu Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen tuloksia tulossopimuksen
tavoitteisiin. Punaisen kentän sisäpuolelle jäävien arvojen osalta on vielä parannettavaa ja kehän
ulkopuolella olevien osa-alueiden osalta on onnistuttu tavoitetta paremmin. Kuvan osalta huomio tulee
kiinnittää niihin osa-alueisiin, joissa kuvataan asiaa käänteisesti eli esim. tutkinta-aikojen suhteen ei
asetettua tavoitetta ole saavutettu. (tavoite oli 42 prosenttia, mutta toteuma 35,4 prosenttia).
Hälytystehtävien osalta tavoite oli 118 000, mutta toteuma 117 821. Hälytystehtävien määrän osalta
asetettu tavoite lähes saavutettiin ja tavoitteena on, että syksyllä 2018 toteutettu
kenttäjohtoaluemuutos tehostaa yhä toimintaa. Toimintavalmiusaikojen osalta on parannettavaa,
mutta kokonaisuutena toimintavalmiusaikojen suhteen poliisilaitoksen kyky avun tarjoamiseen on
erinomaista valtakunnallisesti vertailtuna. Rikostutkinnan tarpeita tukevien toimenpiteiden lukumäärä
hälytystehtävien suoritteina nopeuttaa ja tehostaa rikostutkintaa, mutta pidentää partion tehtävällä
oloaikaa. Poliisilaitos edellyttää ensipartiolta enenevässä määrin rikostutkintaa tukevien
toimenpiteiden suorittamista.
Rikoslakirikoksia (pl.liikennerikokset) ilmoitettiin tutkittavaksi runsaat 36 000 ja se on hiukan
edellisvuotta enemmän. Rikostutkintaan saapuneiden ilmoitusten tutkinnan priorisoinnissa
avainroolissa on rikosten esikäsittely-yksikkö, jonka tärkeänä tehtävänä on lähettää rikosasia
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tutkintaan, rajoitukseen tai sovitteluun. Esikäsittelyprosessi on laadunvalvontaa, juttumassan
seulontaa, ei-tutkittavien juttujen osalta päätöksien tekemistä, esiselvitysten tekemistä, sarjoittamista,
tutkinnan keskittämisen valmistelua sekä työn ja esikäsittelyprosessin johtamista. Toiminto on
vakiintunutta, mutta yhä edelleen parannettavaa on selvitettyjen rikosten määrän, tutkinta-aikojen ja
selvitysprosentin suhteen. Poliisin ja syyttäjien välinen yhteistyö toimii hyvin ja sovittelutoimenpiteiden
määrä on kasvanut. Kuitenkin esitutkinnan rajoittamiseen liittyvä ongelma on ollut epäyhteneväinen
käytäntö eri laitosten välillä ja se on näkynyt jopa saman rikoslajin sisällä. Pienemmillä paikkakunnilla
syytteeseen ja tuomiolle etenee asioita, jotka suuremmissa kaupungeissa rajautuisivat automaattisesti
täysimittaisen rikosprosessin ulkopuolelle. Vuoden aikana rikoshyötyä saatiin kaikkien rikosten osalta
2 770 000 euroa.
Poliisilaitoksen toiminnan tehokkuuteen on vaikuttanut henkilöstön vaihtuvuus, remontit,
toimitilamuutokset ja rekrytoinnin kesto. Sairauspoissaolojen määrä on yhä korkea, korkeampi kuin
viime vuonna, ja poliisilaitos on huolissaan henkilökunnan työterveydestä.
Poliisin myöntämien lupien kokonaismäärä kasvoi yli seitsemän prosenttia ja mahdollisuutta
sähköiseen asiointiin tulisi tehostaa.

Kuva: Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen toteutuneet tulokset verrattuna tulossopimuksen tavoitteeseen.
1.3.1 Valvonta ja hälytystoiminta
Poliisin toiminta- ja taloussuunnitelman tavoitteet
Valvonta-ja hälytystoiminta
- Kiireellisten hälytyspalvelujen saatavuus turvataan nykyisellä tasolla.
- Laittoman maahantulon tilanne säilytetään Suomessa hallittuna.
Maastapoistamispäätösten täytäntöönpano on tehokasta.
- Poliisin erityistoimintojen ja peruspartioiden suorituskykyä ja työturvallisuutta parannetaan
koulutusta kehittämällä.
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Poliisin näkyvyyttä lisätään.
Poliisin yleis- ja operaatiojohtovalmiuksien toimivuuden varmistaminen.

Liikennepoliisitoiminta
-

Automaattivalvontaa tehostetaan mm. kalustohankinnoilla ja analyysitoimintaa kehittämällä.
Valvonnan painopistealueet ovat rattijuopumukset, törkeät liikenneturvallisuuden
vaarantamiset ja raskas liikenne.
Valvontavälineitä ja seuraamusprosesseja kehitetään ja huolehditaan niiden laadukkaasta ja
tehokkaasta käytöstä.
Liikenteenvalvonnan yhteydessä torjutaan aktiivisesti myös muuta rikollisuutta Road Policing
mallin mukaisesti.

Valvonta- ja hälytystoiminnan tulostavoitteet 2018






Poliisilaitos turvaa kiireellisten hälytyspalvelujen saatavuuden nykyisellä tasolla.
Varmistetaan ensipartion toiminnassa rikostutkinnan tarpeet.
Poliisilaitos tehostaa maastapoistamispäätösten täytäntöönpanoa.
Liikennepoliisisektorilla 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

Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen omat tulostavoitteet:
 Itä-Uudenmaan poliisilaitos parantaa suurten yleisötapahtumien turvallisuutta.
 Poliisilaitos lisää turvallisuuden tunnetta ja suorituskykyä Helsinki-Vantaan
lentoasemalla.
 Poliisilaitos parantaa liikenneturvallisuutta laajentamalla automaattista
liikennevalvontaa Hyvinkäällä, Porvoossa, Järvenpäässä, Keravalla ja Vantaalla.
 Poliisilaitos parantaa ampuma-aseisiin liittyvää turvallisuutta.
Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen alueella tehtävien kokonaismäärä oli 117 821 ja se oli 1,5 prosenttia
vähemmän verrattuna vuoteen 2017. Laskua on A- (417) ja B- (1000) tehtäväluokissa, mutta nousua
oli edellisvuoteen verrattuna C-tehtävissä (515). Tulossopimuksessa kaikkien tehtävien
kokonaismääräksi arvioitiin 118 000 kappaletta ja tulossopimukseen kirjattu arvio alitettiin 179
tehtävällä. A- ja B-kiireellisyysluokan tehtävien enimmäismääräksi oli tulossopimuksessa kirjattu 54
000 kappaletta ja tulossopimuksessa asetetun enimmäisarvon alapuolelle jäätiin 2903 tehtävän
verran. Itä-Uudenmaan poliisilaitos siirtyi syksyllä 2018 alkaen kolmesta kenttäjohtoalueesta kahteen
kenttäjohtoalueeseen ja tavoitteena on varmistaa hälytystehtävien nopea saaminen ja
työkuormituksen pieneneminen.
Yksi Itä-Uudenmaan omista vuoden 2018 tulossopimuksen tavoitteista toimialueen turvallisuuden
parantamiseksi oli suurten yleisötapahtumien turvallisuuden parantaminen. Kyseisen tehtäväluokan
(Yleisötilaisuudet ja kokoukset) tehtävämäärät vähenivät 31 tehtävän verran verrattuna viime vuoteen
(-29 %).
Yleisten paikkojen järjestyshäiriöiden määrä laski Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen alueella verrattuna
vuoteen 2017. Sekä häiriökäyttäytymisestä ja ilkivallasta että pahoinpitelyistä aiheutuneiden
järjestyshäiriöiden määrä laskivat koko poliisilaitoksen alueella 8,3 % ja niitä oli 799 kappaletta
vähemmän kuin viime vuonna. Perheväkivallaksi luokiteltuja hälytystehtäviä oli yhteensä 2 444
kappaletta, mikä on 198 kappaletta (7,5 %) viime vuotta vähemmän ja se jää alle tulossopimuksen
enimmäismääräksi asetetun 2 700 tehtävän määrän.
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Kaiken kaikkiaan perheväkivalta vaikuttaa tilaston perusteella vähentyneen Itä-Uudenmaan
poliisilaitoksen alueella, sillä vuoden aikana perheväkivallaksi luokiteltuja rikosilmoituksia kirjattiin
yhteensä 216 kappaletta. Määrä on 44 % viime vuotta vähemmän. Myös
perheväkivaltarikosilmoitusten osalta tulossopimukseen kirjattu 500 tehtävän enimmäismäärä alitettiin.
Vuoden 2018 tulossopimuksessa toimintavalmiusaikojen tavoitteiksi on määritelty A-kiireellisyyden
tehtävien osalta 7 minuuttia ja A- ja B-kiireellisyystehtävien osalta 15 minuuttia. Vuonna 2018 Aluokan tehtävissä toimintavalmiusaika oli 7,6 minuuttia ja A- ja B-kiireellisyyden tehtävien osalta 16,6
minuuttia, joten asetetuista tavoitteista jäätiin. Toimintavalmiusajat ovat pidentyneet myös
valtakunnallisesti, joskin maltillisesti. Valtakunnallisesti Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen
toimintavalmiusajat ovat 3. parhaat.
Vuonna 2016 46,3 prosentissa A-kiireellisyyden tehtäviä keskimääräinen toimintavalmiusaika oli alle
viisi minuuttia. Prosenttiosuus laskee vuosittain, ja vuoden 2018 lopussa vastaava prosenttiosuus oli
43,7. Vastaavasti vuonna 2016 87,9 prosentissa A-kiireellisyyden tehtäviä toimintavalmiusaika oli alle
13 minuuttia ja vuoden 2018 lopussa osuus oli 86,4. Kehityssuunta on samankaltainen tarkastellessa
myös A- ja B-kiireellisyyksien keskimääräisiä toimintavalmiusaikoja. Yhä suuremmassa määrässä
hälytystehtäviä toimintavalmiusaika on siis pidentynyt.

Kuva: Toimintavalmiusajat - % tehtävistä, toimintavalmiusaika alle X minuuttia.
Vuoden 2018 tulossopimuksen tavoitteeksi on kirjattu, että poliisilaitos turvaa kiireellisten
hälytyspalvelujen saatavuuden nykyisellä tasolla. Toimintavalmiusaikoja tarkastellen näyttäisi, että
palvelutaso on kyetty säilyttämään lähes ennallaan. Tarkastellessa kuitenkin edellä esitettyä tilastoa,
jossa näkyy kuinka monessa prosentissa tehtävistä toimintavalmiusaika on ollut alle tietyn
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minuuttimäärän, huomataan, että Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen palvelukyky on osittain heikentynyt
kolmen viime vuoden aikana.
Hälytystehtävän toimenpiteenä kirjattiin kuulusteluja 67 % (77 kappaletta) enemmän kuin vuonna
2017. Kuulustelupöytäkirjoja tehtiin 10 % (900 kappaletta) viime vuotta enemmän. Rikosilmoituksia
kirjattiin 102 kappaletta (1,3 %) vuotta 2017 enemmän. Liikennejuopumuksesta kirjattujen
rikosilmoitusten määrä kasvoi 11 %. Vuonna 2018 liikennejuopumuksesta kirjattuja rikosilmoituksia
kirjattiin 1 583 ja se on 158 kappaletta enemmän kuin vuonna 2017.

Kuva: Rikostutkinnan tarpeita tukevien toimenpiteiden lukumäärä hälytystehtävien suoritteina.
Tulossopimuksen kirjallisiin valvonta- ja hälytyssektoria koskeviin tavoitteisiin on määritelty, että
poliisilaitos varmistaa ensipartion toiminnassa rikostutkinnan tarpeet. Hälytystehtävien toimenpiteistä
ainakin yllä olevassa taulukossa mainittujen suoritteiden voidaan katsoa tukevan rikostutkinnan
tarpeita, erityisesti kuulustelujen ja pöytäkirjojen määrään peilaten.
Katuturvallisuusindeksissä painotetaan poliisille ilmoitettujen ryöstöjen, pahoinpitelyjen,
vahingontekojen sekä ratti- ja liikennejuopumuksien lukumäärät ja lasketaan yhteen. Saatu
summaluku suhteutetaan alueen asukaslukuun. Mitä suurempi indeksiluku on, sitä parempi tilanne on
verrattuna valtakunnalliseen keskiarvoon vuodelta 1999. Vuoden 2018 osalta katuturvallisuusindeksi
oli 99,08 ja verrattuna edelliseen vuoteen, on katuturvallisuus hiukan parantunut.
Poliisilaitos tehosti maastapoistamispäätösten täytäntöönpanoa ja lisäystä edelliseen vuoteen on 36
tehtävän verran.
Itä-Uusimaa
MAASTAPOISTAMISEN TÄYTÄNTÖÖNPANO
PÄÄTÖS
TOIMENPIDE

2014 2015 2016 2017 2018
294

208

370

286

60

105

99

75

322
112

354

313

469

361

434

Tilastokeskuksen tietojen mukaan (vuoden 2018 osalta ennakkotieto) Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen
alueella liikenneonnettomuuksissa kuolleiden ja loukkaantuneiden määrä on pysynyt edellisvuoden
tasolla.
Itä-Uudenmaan poliisilaitos
Kuolleet
Loukkaantuneet (ml. vak. loukkaantuneet)
Yhteensä
Lähde: Tilastokeskus

2014
14
645
659

2015
10
540
550

2016
14
476
490

2017
22
510
532

2018
18
519
537

Liikennerikoksia ilmoitettiin 9 974 kappaletta Itä-Uudenmaan poliisilaitokselle vuonna 2018. Luku on
kolme prosenttia suurempi verrattuna vuoteen 2017. Kasvua on etenkin kirjatuissa
rattijuopumusrikoksissa. Rattijuopumuksia kirjattiin 16,4 prosenttia enemmän verrattuna vuoteen
2017. Törkeitä rattijuopumuksia kirjattiin puolestaan 10 prosenttia viime vuotta enemmän. Yhteensä
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rattijuopumusrikosten (tavallinen, törkeä, muu, luovuttaminen) määrä (1725) on kasvanut viime
vuoteen 2017 (1525) verrattuna 200 ilmoituksella. Näistä huumerattijuopumusten määrä kasvoi 10,8
% (54 kappaletta) ja alkoholirattijuopumusten määrä 17,7 % (160 kappaletta) viime vuoteen
verrattuna. Rattijuopumusrikosten lisäksi törkeiden liikenneturvallisuuden vaarantamisten määrä
kasvoi vuonna 2018 verrattuna vuoteen 2017.
Rattijuopumusrikoksien (tavallinen, törkeä, muu ja luovuttaminen) osalta tulossopimuksen arvio
vuoden 2018 kokonaismäärästä oli 1 600. Arvio ylitettiin 125 ilmoituksella. Törkeiden
liikenneturvallisuuksien vaarantamisten osalta tulossopimukseen kirjattu arvio koko vuoden määrästä
on 420 kappaletta. Arvio ylitettiin 76 ilmoituksella.
Liikennevalvontatehtävien ja suoritteiden osalta Oma-aloitteisia liikennevalvontatehtäviä kirjattiin 675
kappaletta (5,4 %) enemmän kuin vuonna 2017. Liikennejuopumusvalvontaan sekä
ajotapavalvontaan liittyvät oma-aloitteiset liikennevalvontatehtävät kasvoivat lukumääräisesti eniten.
Myös raskaan liikenteen ja risteysajo- sekä suojatievalvontaan kohdennettiin enemmän omaaloitteista valvontaa kuin vuonna 2017. Sen sijaan nopeusvalvontaan sekä ajoneuvojen kuntoon ja
asiakirjoihin liittyvää oma-aloitteista valvontaa tehtiin hiukan vähemmän kuin vuonna 2017.
Tehtävämäärien perusteella eniten tehtäviä on kirjattu nopeus- ja liikennejuopumusvalvontaan.
Puhallustoimenpiteitä kirjattiin vuonna 2018 yhteensä 150 128 kappaletta, mikä on 15 prosenttia
vuotta 2017 enemmän. Puhallutusten määrä on kasvanut, liikennejuopumusvalvontatehtävien määrä
on lisääntynyt ja rattijuoppoja on saatu enemmän kiinni.
Automaattisen liikennevalvonnan suoritteita kirjattiin 52 043 vuonna 2018 ja se on vajaat 19 %
enemmän kuin vuonna 2017. Luvussa on mukana sekä kiinteiden valvontakameroiden että
siirrettävien yksiköiden suoritteet. Siirrettävien yksiköiden suoritteita kirjattiin 10 191 ja ero viime
vuoteen on niiden osalta -3,8 % (410 kappaletta).
Automaattivalvontaa on laajennettu vuonna 2018 kt 45 Hyrylään Riihikallion alueelle kuusi
valvontapistettä ja Vantaalle kolme valvontapistettä Kehä III Petikkoon. Poliisilaitos on jatkaa
yhteistyötä Hyvinkään, Keravan, Järvenpään ja Vantaan sekä kanssa automaattisen
liikennevalvonnan lisäämiseksi ja siten liikenneturvallisuuden parantamiseksi. Porvoon kaupungin
kanssa on allekirjoitettu automaattivalvontasopimus ja vuonna 2019 tavoitteena on aloittaa valvonta.
Pauli-rekisteristä saatujen tietojen mukaan Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen alueella sijaitsevat automaattisen liikennevalvonnan kamerat olivat käytössä noin kahdeksan prosenttia vähemmän kuin
vuonna 2017 (150 valvontakertaa). Valvottujen väylien liikennemäärät kasvoivat vuoden aikana yli 36
prosenttia. Kamera välähti 0,68 % ohiajavista autoista. Vastaava luku vuonna 2017 oli 0,75 %.
Tulossopimuksessa siirrettäville yksiköille oli asetettu valvontakuvien määräksi 12 000 kappaletta ja
tavoite saavutettiin (+12 629). Liikennevalvontaan käytetyn työajan osalta on tulossopimuksen
tavoitteeksi asetettu vuodelle 2018 50 tuntia/1640. Tulossopimuksen tavoite jäi hienoisesti alle
tavoitteen (saavutettiin 43,6). Raskaan liikenteen valvonnalle asetettu tavoite on 5,00 tuntia/1640 ja
tämä tavoite saavutettiin.
Tulossopimuksen tavoitteisiin on kirjattu, että poliisilaitos kohdentaa valvontaa painopistealueille, joita
ovat rattijuopumukset, törkeät liikenneturvallisuuden vaarantamiset ja raskas liikenne. Tulosten
perusteella voidaan todeta, että tavoitteeseen on pyritty aktiivisella työnteolla näillä osa-alueilla.
Liikennejuopumusvalvontaan liittyviä tehtäviä on kirjattu edellisvuotta enemmän. Myös
puhallustoimenpiteitä suoritettiin vuotta 2017 aktiivisemmin. Lisäksi sekä rattijuopumusrikoksia että
törkeitä liikenneturvallisuuden vaarantamisia on kirjattu edellisvuotta enemmän. Itä-Uudenmaan
poliisilaitos on toteuttanut vesiliikennevalvontaa suunnitelman mukaisesti yhteistyössä Merivartioston
kanssa itäisellä toiminta-alueella.
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VALVONTA
toiminnallinen tehokkuus, tuotokset
ja laadunhallinta
TALOUDELLISUUS
Toimintamenomäärärahat, 1 000
euroa
Henkilötyövuodet
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Toteuma
2016

Toteuma
2017

Tavoite
2018

Toteuma
2018

8 952

8 463

8 952

7 842

123,5

114,2

103,4

Valvonnan kustannukset euroa / htv

99 484

98 533

138
89 028,9
9

Valvonnan kustannukset, 1000 euroa
Taloudellisuus (kustannukset / yjttehtävät), euroa
TUOTTAVUUS

12 286

11 253

10 556

95,69

94,63

89,53

102 085

Tuottavuus (yjt-tehtävät / htv)
Liikennevalvonnan tuottavuus, kpl/htv
PALVELUKYKY JA LAATU
Onnistuminen kotiväkivaltaan
puuttumisessa, keskiarvo vähintään,
arvosana 1 - 4 *
Onnistuminen liikennevalvonnassa,
keskiarvo vähintään, arvosana 1 -4 *
Onnistuminen poliisin partioinnissa ja
muussa näkyvässä toiminnassa,
keskiarvo vähintään, arvosana 1 - 4 *
Liikenteen valvointaan käytetty työaika
- josta raskaan liikenteen valvontaan
käytetty työaika, htv
Törkeä liikenneturvallisuuden
vaarantaminen, tapaukset enintään,
kpl
Henkilövahinkoon johtaneet
liikenneonnettomuudet enintään, kpl
Rattijuopumusrikosten määrä
enintään, kpl
Ulkomaalaisvalvontaan käytetty
työaika, htv,
pl. rajatarkastustoiminta
Katuturvallisuusindeksin arvo,
1999=100
Liikenneturvallisuusindeksin arvo,
2001=100
SUORITTEET
Yleisen järjestyksen ja turvallisuuden
(yjt) tehtävämäärä A B C, kpl
- josta oma-aloitteiset tehtävät, %

POHA
POHA
POHA
48,3
4,40

45,2
3,99

41,7
5,16

38,9
4,76

450

410

420

496

359

404

400

1634

1525

1 600

2,59

3,03

100,3

97,79

100

269,9

236,4

297,3

128 374

118 916

118 000

49,3

41,9

1 725
2,71

117 821
42,1

10 (31)

Toimintakertomus

VALVONTA
toiminnallinen tehokkuus, tuotokset
ja laadunhallinta
Oma-aloitteisuus (%) eräissä
taajamavalvontaan liittyvissä
tehtävissä (03 Pahoinpitely, tappelu |
15 Vahingonteko | 34 Päihtynyt henkilö
| 35 Häiriökäyttäytyminen ja ilkivalta)
Yleisten paikkojen pahoinpitelyjen
määrä
Yleisten paikkojen vahingontekojen
määrä
Yksityisillä paikoilla tapahtuneiden
pahoinpitelyiden määrät
Automaattisen liikennevalvonnan
suoritteet, kpl
Automaattisen liikennevalvonnan
tiekilometrit
HÄLYTYSTOIMINTA
toiminnallinen tehokkuus,
tuotokset ja laadunhallinta hälytystoiminta
TALOUDELLISUUS
Toimintamenomäärärahat, 1 000
euroa
Henkilötyövuodet
Hälytystoiminnan kustannukset, 1000
euroa
Hälytystoiminnan kustannukset euroa
/ htv
Taloudellisuus (kustannukset /
hälytystehtävät A+B) euroa
TUOTTAVUUS
Tuottavuus (hälytystehtävät A+B,
määrä / henkilötyövuodet)
PALVELUKYKY JA LAATU
Toimintavalmiusaika A-luokan
tehtävissä, min
Toimintavalmiusaika A- ja B-luokan
tehtävissä, min
Toimintavalmiusaika alle 20 min (%,
A+B -tehtävistä)
Toimintavalmiusaika alle 45 min (%,
A+B -tehtävistä)
Onnistuminen kiireellisissä
hälytystehtävissä, keskiarvo
vähintään, arvosana 1 - 4 *
SUORITTEET
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Toteuma
2016

Toteuma
2017

Tavoite
2018

Toteuma
2018

10,4

10,1

1 372

1 529

1 498

1 498

2 682

2 511

2 642

2 642

1 773

1 801

1 820

1 820

40107

43 887

52 004

52 043

Toteuma
2016

Toteuma
2017

Tavoite
2018

Toteuma
2018

10 824

11 106

10 481

12 072

182,1

171,1

187

185,3

14 888

14 824

14 529,5

16 362

9,0

87 783,02 96 639,39 77 697,86

88
297,92

299,05

281,25

269,06

320,21

272

308

288,77

276

7

7,4

7

7,6

15,3

15,8

15

16,6

76 %

74,4 %

72,9 %

95,1 %

94,6 %

93,7 %
POHA
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HÄLYTYSTOIMINTA
toiminnallinen tehokkuus,
tuotokset ja laadunhallinta hälytystoiminta
Hälytystehtävien (A,B,C) määrä
enintään, kpl
A ja B hälytystehtävien määrä
enintään, kpl
Perheväkivaltaan liittyvät
hälytystehtävät enintään, kpl
Perheväkivaltarikosilmoitusten määrä,
kpl
* Lähde: Poliisibarometri 2016 ja 2018
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Toteuma
2016

Toteuma
2017

Tavoite
2018

Toteuma
2018

128 374

118 916

118 000

117 821

49 784

52 709

54 000

51 097

2 443

2 642

2 700

2 444

300

392

500

216
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1.3.2 Rikostorjunta
Poliisin toiminta- ja taloussuunnitelman tavoitteet
-

-

Rikostorjunnassa painotetaan 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 ja tutkintaa.
Päivittäisrikosten esitutkintaprosessia kehitetään yhteistyössä syyttäjien kanssa siten, että
rikosten esikäsittelytoiminnot ovat yhtenäiset. Esitutkintaprosessia kehittämällä pyritään
pitämään rikosten selvitysaste hyvällä tasolla ja lyhentämään tutkinta-aikoja.
Kehitetään rajat ylittävän rikollisuuden torjunnan prosesseja ja menetelmiä.
Hyödynnetään kyberrikostorjunnan kehittyvät mahdollisuudet kaikessa rikostorjunnassa.
Matkustajarekisteritietojärjestelmän ja sen käyttöön liittyvien prosessien kehittämistä jatketaan
siten, että poliisissa kyetään käsittelemään PNR-tietoja lainsäädännön mahdollistamasta
ajankohdasta lähtien yhdenmukaisesti, tehokkaasti ja tietosuoja turvaten terrorismiin ja
vakavaan rikollisuuteen rajat ylittävään rikollisuuteen puuttumiseksi.
– Huolehditaan Vitja-järjestelmän osan, tiedustelujärjestelmän, käyttöönotosta ja
jatkokehittämisestä sekä Vitjan esitutkinta-osan rakentamisesta, ja varmistetaan järjestelmän
käytettävyys, loppukäyttäjäystävällisyys ja toiminnallinen tarkoituksenmukaisuus.

Rikostorjunnan tulostavoitteet 2018







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 uhka-arvioinnin
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.

Toimintakertomus
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Poliisiyksikkö kehittää edelleen tietolähdetoimintaa varmistaen organisaation
ammattimaisen, oikeusvarman ja turvallisen toiminnan. Poliisiyksikkö dokumentoi
sovitulla tavalla tietolähdetoiminnan käyttöön otettavaan TT-alustaan. Poliisiyksikkö
nimeää TT- toimintaan myös vähintään yhden päätoimisen käsittelijäparin.
Eurooppalainen tutkintamääräys saatetaan toimivaksi ja tehokkaaksi menettelytavaksi
yhdessä keskusrikospoliisin ja syyttäjälaitoksen kanssa.

Vuonna 2018 Itä-Uudenmaan poliisilaitoksella selvitettiin yhteensä 53 202 rikosta, mikä on 2,35 % (1
224 kappaletta) vuotta 2017 enemmän. Rikoslakirikoksia selvitettiin 21 973, mikä oli 2,65 prosenttia
viime vuotta vähemmän. Tulossopimukseen kirjattu tavoite kaikkien selvitettyjen rikosten osalta oli 53
000. Asetettu tavoite ylitettiin 202 selvityllä ilmoituksella. Selvitettyjen rikoslakirikosten osalta vuodelle
2018 asetettu tavoite on puolestaan 25 000. Tämä tavoite jäi saavuttamatta 3027 selvitetyn
ilmoituksen osalta.
Vuonna 2018 Selvitettyjen rikosten lukumäärät tippuivat etenkin omaisuusrikoksissa, henkeen ja
terveyteen kohdistuvissa rikoksissa, rikokset oikeudenkäyttöä, viranomaista ja yleistä järjestystä
vastaan sekä rikoksissa rikoslain 42, 43 tai 44 lukua vastaan. Henkeen ja terveyteen kohdistuvia
rikoksia selvitettiin 362 kappaletta (19,4 %) vuotta 2017 vähemmän. Seksuaalirikoksia selvitettiin
puolestaan 34 enemmän (+ 27,9 %) Muissa rikoslajeissa selvitettyjen rikosten määrät ovat pysyneet
lähes edellisvuoden tasolla.
Vuonna 2018 laadittiin 6014 pöytäkirjaa ja se oli 2,8 prosenttia enemmän kuin vuonna 2017. Juttuja
rajoitettiin 4012 ja se oli 1617 rajoittamispäätöstä enemmän kuin vuonna 2017 (+40,30 %). Sovitteluun
ohjattiin vuonna 2018 Vantaan sovittelutoimistolta saatujen tietojen mukaan enemmän juttuja kuin
vuonna 2017. Poliisin sovitteluun ohjaamien juttujen määrä kasvoi 19,5 % (213 kappaletta) viime
vuoteen verrattuna.
Vuonna 2018 rikoslakirikosten (pl. liikennerikokset) selvitysprosentti oli 35,4 %. Vuonna 2017 se oli
38,4 %. Tulossopimuksen tavoite rikoslakirikosten (pl. liikennerikokset) selvitystasosta oli 42,0 % ja
sen alle jäätiin 6,6 prosenttia. Selvitysprosentti laski hiukan kaikissa rikoslajeissa. Omaisuusrikoksissa
selvitysprosentti laski -1, 6 % ollen 27,5 prosenttia vuonna 2018. Omaisuusrikosten selvitystason
osalta vuoden 2018 tavoitteeksi on tulossopimuksessa asetettu 34,0 %. Alle 40 prosenttia selvitettiin
muita kuin rikoslakia vastaan tehtyjä rikoksia ja seksuaalirikoksia. Henkeen ja terveyteen
kohdistuneiden rikosten selvitysprosentti oli 42,8 prosenttia. Korkeimmat selvitysprosentit olivat
rikokset oikeudenkäyttöä, viranomaista ja yleistä järjestystä vastaan (76,4 %) ja
huumausainerikoksissa (86,6 %).
Vuonna 2018 rikoslakirikosten (pl. liikennerikokset) keskimääräinen tutkinta-aika oli viisi päivää
lyhyempi kuin vuonna 2017. Keskimääräinen tutkinta-aika oli 134 päivää, kun se vuosi sitten oli 139
päivää. Tutkinta-ajat ovat lyhentyneet etenkin seksuaalirikoksissa, joiden keskimääräinen tutkinta-aika
oli 297 päivää, mikä on 48 päivää viime vuotta lyhyempi. Myös omaisuusrikosten sekä
huumausainerikosten kohdalla tutkinta-ajat ovat hieman lyhentyneet. Vastaavasti henkeen ja
terveyteen kohdistuneiden rikosten keskimääräinen tutkinta-aika kasvoi 9 päivällä viime vuoteen
verrattuna. Vuoden 2018 tulostavoitteeksi on rikoslakirikosten (pl. liikennerikokset) keskimääräisten
tutkinta-aikojen osalta asetettu 110 vuorokautta. Tavoite ylittyi 24 vuorokaudella.
Vuonna 2018 Itä-Uudenmaan poliisilaitokselle ilmoitettiin yhteensä 3 510 henkeen ja terveyteen
kohdistunutta rikosta, mikä on lähes saman verran kuin vuonna 2017. Murha, tappo, surma,
lapsensurma rikosnimikkeillä ilmoitettiin 54 rikosta ja nousua edelliseen vuoteen tapahtui viiden
ilmoituksen verran. Törkeitä pahoinpitelyitä ilmoitettiin saman verran kuin vuonna 2017 ja
pahoinpitelyilmoituksissa laskua oli 41 ilmoituksen verran. Vammantuottamusten määrät kasvoivat
hieman. Rasistiset rikokset ja muut viharikokset laskivat edellisestä vuodesta puoleen ja niitä oli
tutkittavana 15.
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Vuonna 2018 ilmoitettujen seksuaalirikosten määrä kasvoi 98 kappaletta verrattuna vuoteen 2017.
Prosentuaalisesti kasvu oli 32,7 prosenttia. Vantaalla on alkuvuonna ollut tutkinnassa kaksi isoa
juttukokonaisuutta lapsiin kohdistuneisiin seksuaalirikoksiin liittyen, joten tämä vaikuttaa osin myös
luvuissa näkyvään kasvuun. Lisäksi seksuaalirikoksissa on tehostettu viranomaisten ja eri toimijoiden
välistä yhteistyötä ja tiedonkulkua, mikä on osaltaan lisännyt poliisin tietoon tulleita rikoksia. Törkeitä
lapsen seksuaalisia hyväksikäyttöjä ilmoitettiin 47 kappaletta, mikä on 21 kappaletta enemmän kuin
viime vuonna. Törkeitä raiskauksia ilmoitettiin 6 kappaletta enemmän kuin viime vuonna.
Seksuaalisesta ahdistelusta tehtiin ilmoituksia vuoden aikana 55 ja oli 19 ilmoitusta enemmän kuin
viime vuonna.

Kuva. Ilmoitettujen seksuaalirikosten lukumäärät.
Yleisellä paikalla tapahtuneiden pahoinpitelyiden määrä oli 1 498 kappaletta ja se alittaa hiukan viime
vuonna ilmoitettujen määrän. Yksityisellä paikalla tapahtuneita pahoinpitelyiden määrä oli 1 820
kappaletta ja se puolestaan ylittää hiukan viime vuoden määrän. Vuoden 2018 tulossopimuksen arvio
yleisen paikan pahoinpitelyiden määrästä oli 1 500. Vastaavasti yksityisellä paikalla tapahtuneiden
pahoinpitelyiden osalta arvio koko vuoden 2018 toteumasta oli 1 900. Molemmat arviot alitettiin
hienoisesti.
Vuonna 2018 väkivaltarikosten selvitysprosentti oli 41,5 % ja vuonna 2017 selvitysprosentti oli 52 %.

Vuoden 2018 tulossopimukseen on asetettu tavoitteet sekä henki- että pahoinpitelyrikosten
selvitystasolle. Henkirikosten osalta tavoitetaso on 100 %, ja pahoinpitelyrikosten osalta 70 %.
Asetetusta tavoitetasosta jäätiin, sillä henkirikosten selvitysprosentti oli 60,4 % ja pahoinpitelyrikosten
41,6 %.
Vuonna 2018 Itä-Uudenmaan poliisilaitoksella päätettiin yhteensä 207 talousrikosjuttua ja se 55 juttua
viime vuotta vähemmän. Vuonna 2018 avoimena olevia talousrikosjuttuja oli 314 ja se on viime
vuoteen verrattuna 23 juttua enemmän. Päätettyjen talousrikosjuttujen keskimääräinen tutkinta-aika
oli 186 vuorokautta ja se oli verrattuna viime vuoteen kuusi vuorokautta vähemmän.
Vuodelle 2018 asetettu tulostavoite päätettyjen talousrikosjuttujen määrästä oli 210 juttua. Koko
vuoden tulos on 207 päätettyä juttua, jää vain hieman alle asetetun tavoitteen. Päätettyjen
talousrikosjuttujen tutkinta-aika enintään 200 vuorokautta alitettiin 14 vuorokaudella.
Talousrikosyksikössä oli koko vuoden käytössä vakinaistettu pikatutkinta -ryhmä. Ryhmällä ja sen
tehostetuilla menetelmillä on ollut selkeä positiivinen vaikutus sekä päätettyjen juttujen että tutkinta
ajan suhteen. Yksikön henkilöstöprofiilista suuri osa on talousrikostutkintauraa aloittelevia tutkijoita.
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Avoimille talousrikosjutuille tulossopimukseen asetettu tavoite oli 300 juttua ja se ylitettiin 14
ilmoituksella.
Talousrikoksista saatiin haltuun rikoshyötyä 980 000 euroa. Talousrikoksista haltuun saadun
rikoshyödyn tavoitteeksi asetettiin vuoden 2018 tulossopimuksessa kaksi miljoonaa euroa, joten
asetettua tavoitetta ei saavutettu. Rikoshyödyn poisoton tehostamiseksi tehtiin loppuvuodesta
tarkennuksia mm. juttujen priorisointiin liittyen.
Vuonna 2018 Itä-Uudenmaan poliisilaitokselle ilmoitettiin yhteensä 2 011 huumausainerikosta, mikä
on 3,5 % (68 juttua) viime vuotta enemmän. Huumausaineiden käyttörikosten ja huumausainerikosten
määrät nousivat ja törkeiden huumausainerikosten määrät laskivat. Poliisilaitoksen tietoon tuli
yhteensä 51 törkeää huumausainerikosta, mikä on 15 kappaletta vähemmän kuin viime vuonna.
Tulossopimuksessa poliisin tietoon tulleiden törkeiden huumausainerikosten kokonaismääräksi
arvioitiin 60 kappaletta. Juttumäärä alitettiin yhdeksällä ilmoituksella. Vuoden 2018
tulossopimuksessa poliisitoiminnan yhdeksi yhteiseksi tavoitteeksi kirjattiin muiden muassa
huumausainerikollisuuden ennalta estäminen, tutkinta ja rikoshyödyn takaisin saanti. Selvitettyjen
huumausainerikosten kokonaismäärä nousi 2,1 prosenttia (vuosimuutos +37) ja rikoshyötyä saatiin
240 000 euroa.
Rikosten esikäsittely-yksikön tavoitteena on tehostaa rikostutkijoiden mahdollisuuksia keskittyä
varsinaiseen rikostutkintaan ja vähentää tutkijakohtaista juttukuormaa. Esitutkinnan rajoittamisen
käytännön koulutus alkoi syksyllä 2018. Talous- ja petosrikosten tutkinta organisoitiin uudelleen.
Lapsiin kohdistuvien seksuaali- ja väkivaltarikosten tutkinta keskitettiin toimintatapojen ja toiminnan
tehostamiseksi kesällä 2018. RYR- tutkintaryhmän toiminta on vakiintunut vuoden 2018 aikana tiiviiksi
yhteistoiminnaksi erityisesti pääkaupunkiseudulla. Sen toiminta on ollut vaikuttavuudeltaan merkittävä,
erityisesti rikoshyötyä on saatu takaisin huomattava määrä.
Lisäksi tutkinta-aikojen ja selvitysprosentin nostamiseksi on tehty seuraavia toimia: VKSV
pikatutkinnan lisääminen nopean menettelyn keinoin ja syyttäjäyhteistyön tehostaminen.
Moniammatillinen ankkuritoiminto on Hyvinkäällä toteutettu hyvin ja sitä edelleen kehitetään
poliisilaitoksen muiden kuntien toiminnoksi. Tavoitteena on varmistaa kansalaisten tasapuolinen
kohtelu ja viranomaispalvelut asuinpaikkakunnasta huolimatta.
Poliisilaitos dokumentoi sovitulla tavalla tietolähdetoiminnasta käyttöön otettuun TT-alustaan
päätoimisen käsittelijäparin toimesta ja tietolähdetoiminnan määräys on poliisilaitoksella otettu hyvin
käyttöön. Vuonna 2017 aloittanut operatiivinen uhkatoiminto on vakiinnuttanut työprosessit ja ryhmä
työskentelee tunnistaminen, paikallistaminen ja puhuttaminen, HAH – vihjekäsittelyprosessi, RAD,
uhka-arviot, maassa laittomasti oleskelevien riskihenkilöiden tunnistaminen ja palautusprosessiin
saattaminen. Toiminto keskittyy pitkäkestoisten ja korkean väkivallan uhan tapauksiin, vakaviin
vainoamistapauksiin, tilannekuvan luomiseen, ylläpitoon ja tiedonvälitykseen ja rikosten ennalta
estämiseen yhteistyössä sektorien kanssa. Lisäksi eurooppalainen tutkintamääräys on saatettu
toimivaksi menettelytavaksi yhdessä keskusrikospoliisin ja syyttäjälaitoksen kanssa.
RIKOSTORJUNTA
Toiminnallinen tehokkuus,
tuotokset ja laadunhallinta –
rikostorjunta
TALOUDELLISUUS
Toimintamenomäärärahat, 1000
euroa
Henkilötyövuodet

Toteuma
2016

Toteuma
2017

Tavoite
2018

Toteuma
2018

18 408

17 921

19 328,40

17 792

305,7

284,0

279,4
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RIKOSTORJUNTA
Toiminnallinen tehokkuus,
tuotokset ja laadunhallinta –
rikostorjunta
Rikostorjunnan kustannukset, 1000
euroa
Rikostorjunnan kustannukset euroa /
htv
Taloudellisuus
(kustannukset/selvitetyt
rikoslakirikokset), euroa
TUOTTAVUUS
Tuottavuus (selvitetyt
rikoslakirikokset/htv)
PALVELUKYKY JA LAATU
Rikoslakirikosten selvitystaso (pl.
liikennerikokset), prosenttia,
vähintään
Rikoslakirikosten tutkinta-aika (pl.
liikennerikokset), keskiarvo, vrk
Omaisuusrikosten selvitystaso,
prosenttia, vähintään
Henkeen ja terveyteen
kohdistuneiden rikosten selvitystaso,
prosenttia, vähintään / henkirikokset
Henkeen ja terveyteen
kohdistuneiden rikosten selvitystaso,
prosenttia, vähintään /
pahoinpitelyrikokset
Päätettyjen talousrikosjuttujen
sisälläoloaika, keskiarvo, vrk,
enintään
Talousrikostorjunnan htv
Ilmoitettujen JR-juttujen määrä
suhteessa päätettyihin juttuihin,
suhdeluku
Ilmoitettujen ja päätettyjen
talousrikosjuttujen suhde, suhdeluku
Järjestäytyneisiin rikollisryhmiin
kuuluvien henkilöiden määrä, kpl
Onnistuminen väkivaltarikosten
selvittämisessä ja torjunnassa,
keskiarvo, vähintään, arvosana 1- 4 *
Onnistuminen talousrikosten
torjunnassa, keskiarvo, vähintään,
arvosana 1 - 4 *
Onnistuminen huumerikosten
selvittämisessä/paljastamisessa,
keskiarvo, vähintään, arvosana 1 - 4
*

Toteuma
2016

Toteuma
2017

25 686

24 204

ID-193701

Tavoite
2018

Toteuma
2018
24 568

87 605,73 85 224,84

87 933

1 012,93

1 072,39

1 119,75

82,9

79,5

84,75

78,5

37,6 %

34,4 %

42 %

35,4 %

127

139

110

134

28,8 %

29,1 %

34 %

27,5 %

80 %

79,5 %

100 %

60,4 %

52,2 %

51,9 %

70 %

41,6 %

379

396

200

433

38,2

32,2

32,3

2,84

0,53

0,19

130
POHA
POHA

POHA
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RIKOSTORJUNTA
Toiminnallinen tehokkuus,
tuotokset ja laadunhallinta –
rikostorjunta
Onnistuminen asuntomurtojen
selvittämisessä, keskiarvo,
vähintään, arvosana 1 - 4 *
Onnistuminen autovarkauksien
selvittämisessä, keskiarvo,
vähintään, arvosana 1 - 4 *
Onnistuminen rasismiin viittaavien
rikosten paljastamisessa ja
tutkinnassa, keskiarvo, vähintään,
arvosana 1 - 4 *
Verkossa tapahtuva poliisitoiminta
(esim. vihjepalvelu, verkkopoliisi),
keskiarvo, vähintään, arvosana 1 - 4
*
IT-tutkintaan käytetyt
henkilötyövuodet (tietoverkkorikosten
taktinen tutkinta)
SUORITTEET
Kaikki selvitetyt rikokset, määrä, sis.
liikennerikkomukset
Selvitetyt rikoslakirikokset, määrä
Päätettyjen talousrikosten määrä, kpl
Avoinna olevien talousrikosten
määrä, kpl
Haltuun saatu rikoshyöty kaikissa
rikoksissa (netto), milj. euroa
Haltuun saatu rikoshyöty
talousrikoksissa (netto), milj. euroa
Haltuun saatu rikoshyöty
huumausainerikoksissa (netto) milj.
euroa
Henkeen ja terveyteen kohdistuvien
rikosten määrä, kpl, henkirikokset
Henkeen ja terveyteen
kohdistuneiden rikosten määrä, kpl,
pahoinpitelyrikokset
Poliisin tietoon tulleet törkeät
huumausainerikokset, määrä
Poliisin paljastamat törkeät
huumausainerikokset, määrä
Päätettyjen JR-juttujen lukumäärä
Rasistiset ja muut viharikokset, kpl
* Lähde: Poliisibarometri 2016 ja 2018
1.3.3 Lupahallinto
Poliisin toiminta ja taloussuunnitelman tavoitteet

Toteuma
2016

Toteuma
2017

ID-193701

Tavoite
2018

Toteuma
2018
POHA
POHA

POHA

POHA

3,5

3,0

1,8

54 441

51 978

53 000

53202

25 358

22 570

25 000

21 941

279

262

240

207

300

291

250

314

1,54

2,87

2,02

1,41

2,0

0,98

0,24

0,02

0,50

0,27

40

44

40

53

3140

3265

3 300

3223

57

66

60

51

48

63

60

52

19

113

40

72

20

32

50

15
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lupavalvonnan menettelyitä kehitetään toiminnallisesti ja teknisesti.
Henkilö- ja passijärjestelmän uudistaminen aloitetaan.
Poliisi huolehtii sähköisten palveluiden ja asianhallinnan ylläpitämisestä ja kehittämisestä
siten, että henkilökohtaisen asioinnin tarve vähenee

Lupahallinnon tulostavoitteet 2018



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

Vuonna 2018 Itä-Uudenmaan poliisilaitos myönsi yhteensä 125 626 lupaa ja se oli yli seitsemän
prosentin lisäys verrattuna vuoteen 2017 (+8 294 lupaa) Henkilökortteja myönnettiin 27 897 ja se oli
yli 25 prosenttia enemmän kuin vuonna 2017 (+5 635 kappaletta). Passeja myönnettiin 90 225
kappaletta (2,5 %) viime vuotta enemmän. Tulossopimuksen tavoite vuoden 2018 osalta oli, että
myönnettäisiin 110 000 matkustusasiakirjaa eli passia tai henkilökorttia. Tavoite ylitettiin 8122 luvan
verran. Myös turva-alan lupia myönnettiin viime vuotta enemmän. Kasvua on 20 prosenttia ja se on
378 lupaa viime vuotta enemmän. Turva-alan lupien osalta tulossopimuksen tavoite vuodelle 2018 oli
4 500 kappaletta. Asetettua tavoitetta ei saavutettu.
Sähköisen asioinnin käyttöaste oli 70,2 prosenttia ja se jäi koko maan sähköisen asioinnin keskiarvon
alapuolelle (72,3 %). Henkilökohtaisen asioinnin jonotusajat vaihtelivat Itä-Uusimaa 15:sta 120
minuuttiin. Vuonna 2017 asiakaskäyntejä oli 82 887 ja 78 481 vuonna 2018.
Itä-Uudenmaan henkilöstöä on koulutettu esitysluonnoksen pohjalta ampuma-aselain uudistukseen
liittyen ja asetietojärjestelmän käyttöönottoon liittyvä koulutusvalmius on olemassa.
LUPAHALLINTO
Toiminnallinen tehokkuus,
tuotokset ja laadunhallinta
TALOUDELLISUUS

Toteuma Toteuma Tavoite
2016
2017
2018

Toteuma
2018

Toimintamenomääräraha, 1000 euroa

5 032

3 978

4 252

Henkilötyövuodet
Lupahallinnon kustannukset, 1000
euroa
Taloudellisuus (kustannukset/poliisin
myöntämät luvat), euroa
Lupahallinnon kustannusvastaavuus,
prosenttia
Lupahallinnon tuottotavoite, 1 000
euroa
TUOTTAVUUS
Tuottavuus (poliisin myöntämät
luvat/lupa-htv, maksullinen ja
maksuton)
Maksullisen toiminnan tuottavuus
(poliisin myöntämät luvat / lupa-htv,
maksullinen työaika)

71,8

53,7

49

54,9

7 445

6 602

5 888,57

7 122

54

56,27

49,28

56,69

106,20

114,60

100

115,65

6 314

5 498

2 007,87

2184,95

2 651,00

3305,13

6 182

2 438,78

2 288,27
3 367,99
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LUPAHALLINTO
Toiminnallinen tehokkuus,
tuotokset ja laadunhallinta
Maksuttoman toiminnan tuottavuus
(valvonnalliset suoritteet / maksuton
työaika, lupa-htv)
PALVELUKYKY JA LAATU
Sähköisen asioinnin toteuma-aste %
(sähköisesti haettavien lupien osuus
kaikista poliisin luvista)
Sähköisen asioinnin käyttöaste %
(sähköisesti vireille laitettujen lupien
osuus koko volyymista niissä
luparyhmissä, joissa sähköinen
asiointi mahdollista)
SUORITTEET

ID-193701

Toteuma Toteuma Tavoite
2016
2017
2018
418,85

Toteuma
2018
504,43

70,8

Poliisin myöntämät luvat yhteensä, kpl
Matkustusasiakirjat (passit ja
henkilökortit)
Ajoluvat

130 144

117 332

119 500

125 626

115636

110270

110 000

118 122

1442

1345

1049

Turva-alan luvat

2 526

1 889

4 500

2 267

Aseluvat

3 813

3 828

4000

4 054

Ulkomaalaisluvat

6309

0

0

0

1 345

1000

1 183

260

180

211

7 346

7 300

8 628

10

30

7

20

Muut luvat
8 169
Valvonnalliset suoritteet (alla olevat
yhteensä)
Aseiden hallussapitolupiin kohdistuvat
peruutukset ja varoitukset
Ajo-oikeuspäätökset
4 845
Ajo-oikeuspäätökset (huom!
vertailuvuosiongelma LTJtietojärjestelmäsätä ATJjärjestelmään; tavoitetaso asetetaan
toistaiseksi v. 2016 tasolle)
Järjestyksenvalvojakorttien
peruutukset ja varoitukset
Vartijakorttien peruutukset ja
varoitukset
Ei todellinen luku, virhe korjauksessa Traficomissa
LUPAVALVONTA
Toiminnallinen tehokkuus,
tuotokset ja laadunhallinta
TALOUDELLISUUS
Henkilötyövuodet (sisältyvät
lupahallinnon kokonaishtv-määrään)
Toimintamenomääräraha, 1000 euroa

Toteuma Toteuma Tavoite
2016
2017
2018

Toteuma
2018

16,3

18,2

17,6

988

1 123

1 138
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LUPAVALVONTA
Toiminnallinen tehokkuus,
tuotokset ja laadunhallinta
Lupavalvonnan kustannukset
(maksuttomat lupapalvelut), 1000
euroa
SUORITTEET
Valvonnalliset toimenpiteet yhteensä,
kpl

ID-193701

Toteuma Toteuma Tavoite
2016
2017
2018

Toteuma
2018

1 371

1 786

1 781

5 632

7 623

8 878
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1.3.4 Yhteiset palvelut
1.3.4.1 ICT-palvelut
Poliisin toiminta- ja taloussuunnitelman tavoitteet
Poliisitoiminnan yleiset tavoitteet
-

Kehitetään poliisitoimintaa ja palveluiden saatavuutta tukevaa teknologiaa
Varmistetaan poliisin teknologisen suorituskyvyn tason säilyminen ja kehittyminen
Huolehditaan käyttöön otettujen järjestelmien häiriöttömyydestä, käytettävyydestä ja
toimintavarmuudesta.
Varmistetaan monipuolisiin tehtäviin soveltuvan miehittämättömän ilma-aluskaluston käyttö
kustannustehokkaasti mm. tilannekuvan välittämisessä, kadonneiden etsinnässä,
valvonnassa ja teknisessä tutkinnassa sekä kehitetään henkilöstön osaamista.
Huolehditaan Vitja-järjestelmän osa, tiedustelujärjestelmän, käyttöönotosta ja
jatkokehittämisestä sekä Vitja esitutkinta-osan rakentamisesta, ja varmistetaan
järjestelmän käytettävyys, loppukäyttäjäystävällisyys ja toiminnallisen
tarkoituksenmukaisuus.

Tulostavoitteiden toteuma 2018
Poliisilaitos on osallistunut Vitja-järjestelmän pilotointiin. Vitjan osajulkaisun ensimmäinen
osakokonaisuus POTI (poliisin tiedustelujärjestelmän) otettiin hallitusti loppuvuodesta käyttöön ja
henkilöstö koulutettiin lähes kokonaan vuoden loppuun mennessä POTIn käyttäjiksi.
Vuonna 2018 Itä-Uudenmaan poliisilaitos osallistui Timantti-hankkeen pilotointiin (prov of concept),
jossa langattoman videokuvan siirrot poliisiautosta hälytyskeskukseen ja matkapuhelimeen onnistuvat
molempiin suuntiin. Lisäksi Poliisilaitos on osallistunut kansalaisille suunnatun Pouta-palvelun
pilotointiin, jossa erityyppisiin rikosasioista tiedottamisiin voidaan käyttää (web-sivun luonti) julkista
alustaa. Molemmat hankkeet jatkuvat vuonna 2019.
Poliisilaitos on kehittänyt esitutkinnassa hyödynnettävää puhutun puheen puhelimeen tallentavaa
ominaisuutta, jossa puhe tallentuu sähköpostiin tekstimuodossa. Tietohallinto on osallistunut erilaisten
poliisin konseptien rakentamiseen, kuten videokuulusteluihin.
Vuonna 2018 on tehty suunnitelma lentokentän tilannekuvanäkymästä PTR-viranomaisille ja muille
yhteistyöviranomaisille. Lisäksi vuonna 2018 on tehty esiselvitystyö juttujen rajoittamispäätösten
automatisoinnista.
Vuoden 2019 aikana siirrytään TUVE-työasemissa käyttämään Windows 10 -käyttöjärjestelmää.
Vuoden 2018 aikana poliisilaitoksen henkilöitä on osallistunut uuden käyttöjärjestelmän pilotointiin.

Toimintakertomus
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Vuonna 2018 miehittämättömän ilma-aluksen lisenssin omaavaa henkilöstä oli 15 henkilön verran ja
RPAS toiminnan tuntemus on poliisilaitoksella parantunut vuoden 2018 aikana, mutta työtä tässä
suhteessa riittää vielä. Vuonna 2018 on saatu rakennettua RPAS toimintoon kyky välittää live-kuvaa
lentolaitteesta yleisjohtajalle tai tilannekeskukseen kahdella eri toimintatavalla.
Muutamia vakavia liikenneonnettomuuspaikkoja on mallinnettu vuoden 2018 alussa sovitun
menettelyn mukaisesti. Liikennepoliisisektorin operaattorit ovat kuvanneet onnettomuuspaikkoja ja
tekninen rikostutkimuskeskus on materiaalin pohjalta tuottanut esitutkintamateriaaliliitteet.
Liikennevalvonnan osalta kokoontumisajojen valvonta on ollut tuloksellista, koska on havaittu näkyvän
RPAS toiminnan ennalta estävän pahimpia ylilyöntejä oletettavasti koetun kiinnijäämisriskin
kasvamisen takia.
Itä-Uudenmaan poliisilaitos on osallistunut valtakunnallisen Poliisihallitusvetoisen
kehittämistyöryhmän kautta vastatoiminnan kehittämiseen. Vastatoimintaan liittyen haettiin käytännön
kokemusta Trump-Putin huipputapaamisen järjestelyjen aikaan.
RPAS on osana päivittäistä rikostutkintaa ja Ilmakuvat on vakiintunut ja pyydetty tuote
esitutkintamateriaalin osana. Niiltä osin tavoitteeseen on päästy.
Vuoden lopulla tehtiin varautumissuunnitelma miehittämättömien ilmailualusten aiheuttamaan
uhkatilanteeseen Helsinki-Vantaan lentoasemalla. Suunnittelun laukaisi kiireellisesti Gatwickin
lentokentällä Lontoossa koettu liikennekaaos, joka aiheutui miehittämättömien ilmailualusten
häiritsevästä käytöstä lentokentällä.
1.3.4.2 Materiaalipalvelut ja toimitilat
Materiaalipalveluihin ja toimitila-asioihin oli vuodeksi 2018 määritelty yksi tavoite; Poliisilaitokset
osallistuvat aktiivisesti toimitilojen tilatehokkuuden kasvattamiseen ja toimitilakustannusten kasvun
hillintään.
Itä-Uudenmaan poliisilaitos on vuonna 2018 osallistunut Poliisihallituksen ohjauksen mukaisesti
palvelu- ja toimipisteverkostopäätöksen mukaisten toimenpiteiden kehittämiseen ja niiden
jatkokehittämistarpeiden arviointiin. Toiminnalla on ollut selkeitä vaikutuksia toimitilastrategian
tavoitteiden saavuttamiseen ja toimitilakustannusten kasvun hillitsemiseen. Käytännössä on sovitettu
Nurmijärven poliisiaseman tilat vastaamaan operatiivisen toiminnan vaatimuksia ja saatu alennettua
vuokrakustannuksia noin 50 prosenttia. Vastaavat valmistelut on aloitettu Järvenpään ja Loviisan
poliisiasemien osalta.
1.3.4.3 Viestintä
Poliisin viestinnän strategisena tavoitteena on ylläpitää ja lisätä poliisin näkyvyyttä, tarjota
mahdollisuus vuorovaikutukseen sekä pyrkiä siten estämään onnettomuuksia ja rikoksia ennalta ja
tukea niiden selvittämistä. Lisäksi poliisin tulossuunnitelmassa 2018 on määritelty erikseen neljä
painopistettä, joita tuettiin vuonna 2018 viestinnällisin keinoin.
1. Turvallisuuden varmistaminen
2. Rikollisuuden torjuminen
3. Hyvät palvelut
4. Avoin toiminta ja vaikuttavuuden edistäminen
Viimeiseksi mainittu on painopiste, joka otettiin vuonna 2018 erityisesti huomioon viestintää
kehittäessä, mutta myös muita painopisteitä edistettiin yhteistyössä muiden yksiköiden ja linjojen
kanssa.
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Tulostavoitteiden toteuma 2018
Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen viestinnän vaikuttavuus ja näkyvyys kasvoivat tasaisesti vuonna 2018
sosiaalisessa mediassa ja erityisesti pikaviestipalvelu Twitterissä. Toimintaa tehtiin yhä
näkyvämmäksi ja avoimemmaksi kertomalla poliisin päivittäisestä työstä ja meneillään olevista
rikosilmiöistä.
Koska vaikuttavuus on kytköksissä poliisin näkyvyyteen, lisättiin poliisilaitoksen sosiaalisen median
päivittäjien määrää: Sosiaalisessa mediassa oli vuonna 2018 yhteensä jo 36 päivittäjää.
Twitterissä oli vuoden päätteeksi 7 154 seuraajaa, joka on 3 219 seuraajaa edellisvuotta enemmän.
Pelkästään poliisilaitoksen pääprofiililta lähetettiin vuoden aikana 1 430 twiittiä ja ne saivat vuoden
aikana reilusti yli 5,1 miljoonaa näyttökertaa. Twitterissä poliisilaitos tavoittaa mediatalot, toimitukset ja
toimittajat, yhteistyökumppanit, some-aktiivit, päättäjät ja vaikuttajat.
Facebookin seuraajamäärä lisääntyi 3 219 seuraajalla. Toisin sanoen Facebookissa oli vuoden 2018
lopussa noin 30 500 seuraajaa. Facebookin julkaisut tavoittivat vuoden aikana noin 4,1 miljoonaa
Facebookin käyttäjää. Facebookissa poliisilaitos tavoittaa parhaiten keski-ikäiset ja sitä vanhemmat
kansalaiset.
Poliisilaitoksen Instagram-tilillä oli vuoden lopussa 9 144 seuraajaa eli tilin seuraajamäärä kasvoi
vuoden aikana 2 935 seuraajalla. Poliisikoirien K9-tili taasen kasvoi noin 1 500 seuraajalla vuodesta
2017 eli tilillä oli vuoden lopussa noin 12 700 seuraajaa. Instagramissa poliisilaitos tavoittaa parhaiten
nuoret.
Itä-Uudenmaan poliisilaitokselta lähetettiin vuoden aikana 481 mediatiedotetta. Poliisilaitos oli myös
mukana Poliisit-TV-sarjassa, jossa esiintyi poliisipartio Ijäs ja Karbin. Vuonna 2018 kuvattiin myös
vuonna 2019 näytettävät Poliisit-TV-sarjan jaksot, jossa esiintyvät Hyvinkään partio Järvinen ja
Peltoniemi. TV-sarjat ovat tavoittaneet tuotantoyhtiöiden mukaan jopa satoja tuhansia katselijoita
jaksoa kohti.
Poliisilaitoksen viestintä toteutti ja jakoi paikallisesti Poliisihallituksen antamia linjauksia muun muassa
sähköisen asioinnin markkinoinnista. Lisäksi Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen viestintä toteutti
useampia viestintäkampanjoita muun muassa lupapalveluista.
Itä-Uudenmaan poliisilaitos on kehittänyt vuorovaikutusvalmiuttaan ja -kykyään erityisesti
sosiaalisessa mediassa. Poliisilaitoksen viestintä noudattaa poliisihallituksen viestintästrategiaa
kaikilta osin. Poliisilaitoksen viestintä seurasi vuoden ajan sekä Poliisihallituksen että itse asettamiaan
viestintämittareita.
Poliisilaitoksen viestintää organisoitiin uudelleen keväällä 2018. Viestintätiimi siirrettiin esikunnasta
suoraan poliisipäällikön alaisuuteen ja operatiivisen viestinnän tukeminen nostettiin selkeämmin
näkyviin jokaisen viestinnässä työskentelevän toimenkuvaan.
Viestintä oli edellä mainitun uudelleenorganisoinnin seurauksena mukana yhä useamman toiminnon
edustuksessa, muun muassa poliisilinjan strategisessa ja operatiivisessa johtoryhmässä. Yhdeksi
tavoitteeksi nostettiin vuoden aikana se, että jokaisessa työryhmässä ja päätöstä valmistellessa
nostettaisi kysymys kuinka ja kenelle päätöksistä viestitään. Näin edistettiin erityisesti
työyhteisöviestinnän avoimuutta.
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Lisäksi viestintätiimin toiminnasta tehtiin matriisimainen niin, että tehtävänkuvat ovat selkeät, mutta
limittyvät kuitenkin toistensa kanssa ja näin pystytään lisäämään paremmin viestinnän asiantuntijuutta
koko poliisilaitoksessa.
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1.3.4.4 Laillisuusvalvonta
Itä-Uudenmaan poliisilaitos toteutti vuoden 2018 aikana laillisuusvalvontaa 13.2.2018 vahvistamansa
laillisuusvalvontasuunnitelman, POL-2018–432, mukaisesti. Laillisuusvalvontasuunnitelman
painopistealueissa huomioitiin Poliisihallituksen tarkastussuunnitelma, POL-2018–2758.
Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen oikeusyksikkö valvoo ja koordinoi laillisuusvalvonnan käytännön
toteuttamista poliisilaitoksella. Valinnoissa huomioidaan erityisesti sellaiset asiat ja menettelyt, joissa
on ilmennyt epäkohtia. Tarkastuskohteiksi otetaan myös tilanteen ja tarpeen mukaisesti muita asioita
ja menettelyitä. Oikeusyksikön lisäksi laillisuusvalvontaa toteuttavat päällystöön kuuluvat poliisimiehet
sektoreittain ja linjoittain. Kaikista laillisuustarkastukset dokumentoidaan ja tiedot toimitetaan
oikeusyksikköön.
Laillisuusvalvonnassa tehdyt havainnot käsitellään poliisilaitoksen johdon, muun poliisipäällystön ja
tapauskohtaisesti poliisimiesten kanssa. Niin ikään tapauskohtaisesti havainnoista keskustellaan
syyttäjän kanssa. Toimenpiteitä aiheuttaviin havaintoihin puututaan tilanteen edellyttämällä tavalla.
Laillisuusvalvonnassa pyritään ennakoitavuuteen, valvonnan tarkoituksenmukaisuuteen,
tehokkuuteen, tasalaatuisuuteen ja yhdenvertaisuuteen. Vuonna 2018 laillisuustarkastusaiheita/kohteita oli 20. Pääpaino oli poliisin tiedonhankinnan, omaisuuteen kohdistettujen pakkokeinojen,
ulkomaalaisten säilöönottojen ja esitutkintapäätösten valvonnassa. Toistuvia ja yleisesti todettuna
vähäisiä epäkohtia havaittiin kaikissa edellä todetuissa aihepiireissä. Valvontahavaintojen perusteella
annettiin tapauskohtaista koulutusta ja pidettiin lisäksi muutamia seurantatarkastuksia.
Vuoden aikana tehtiin yksi laaja lokikysely/-selvitys, mikä ei johtanut hallinnollisiin tai
rikosprosessuaalisiin toimenpiteisiin.
Vuoden 2018 aikana kanteluiden määrä lisääntyi 82:een, kun lukumäärä edellisenä vuonna oli 71.
Aihepireistä on syytä todeta esitutkinnan päätöksiin kohdistuneiden kanteluiden lisääntyminen.
Vahingonkorvausasioiden määrä pysyi edellisen vuoden tasolla (72). Actaan kirjattujen asioiden
määrä on kasvanut viimeisten vuosien aikana noin 30 -50 asiaa/vuosi, ollen 393 asiaa vuonna 2018.
Poliisirikosilmoitusten määrä nousi 118:ään, kun edellisenä vuonna määrä oli 101.
1.3.4.5 Sisäinen tarkastus
Sisäisen tarkastuksen asioina tarkastettiin takavarikko-omaisuuden säilyttämistä, virka-autojen
käyttöä ja tietolähdetoiminnan taloudenpitoa.
Takavarikko-omaisuuden säilyttäminen poliisilaitoksella on organisoitu uudestaan ja säilytystilat on
muutettu toiminnallista tarvetta vastaaviksi. Takavarikkotiloissa pidettiin seurantatarkastus viimeksi
kesällä 2018. Virka-auton käytöstä on tehty tutkintapyyntö, syyttäjän johtama esitutkinta on kesken.
1.3.4.6 Tietoturvallisuuden ja tietosuojan valvonta
Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen henkilöstön tietoturvallisuuskäyttäytymisen kehittäminen on osa
poliisilaitoksen turvallisuuden kehittämisohjelmaa. Työssä tarvittavat prosessit on mahdollista hoitaa
tietoturvallisesti, mutta tietyt käytännön toimet edellyttävät käyttäjältä osaamista ja
tietoturvallisuustyökalujen opettelua sekä ylimääräistä vaivannäköä. Tästä syystä vaarana on, että
toimitaan tietoturvallisuusohjeiden vastaisesti. Poliisilaitos kouluttaa henkilöstöä uudenlaisilla
verkkokursseilla ja on mukana kehittämässä tietoturvallisia ja käyttäjäystävällisempiä toimintatapoja.
Käyttöoikeuksien kartoitus henkilötietoja sisältävissä turvallisuusjärjestelmissä - Kartoitetaan koko
poliisilaitoksen tilanne käyttöoikeuksien osalta ja muokataan käyttöoikeuksia entistä rajatummiksi.
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Kartoituksessa otetaan huomioon uudet Poliisihallituksen määräykset sekä soveltuvilta osin
uudistunut lainsäädäntö, kuten EU:n yleinen tietosuoja-asetus. Rajatummilla käyttöoikeuksilla on
mahdollista turvata henkilötietoja entistä paremmin sekä parantaa järjestelmien tietoturvallisuutta.
1.3.5 Maksullisen toiminnan tulos ja kannattavuus
2016

Itä-Uudenmaan poliisilaitos

2017

2018

1. Lupapalvelu 2. Muut julkis- 3. Liike1.
2. Muut julkis- 3. Liike1.
2. Muut julkis- 3. LiikeYhteensä
suoritteet
oikeudelliset taloudelliset Lupapalvelu oikeudelliset taloudelliset Lupapalvelu oikeudelliset taloudelliset
suoritteet
suoritteet
suoritteet
suoritteet
suoritteet
suoritteet
suoritteet
suoritteet
6 314 146
105 689
96 171
5 498 148
92 207
128 950
6 181 744
96 951
77 515
6 356 209

1. TUOTOT
2. KUSTANNUKSET
Erilliskustannukset
2.1 Aineet ja tarvikkeet
2.2 Henkilöstökustannukset
2.3 Vuokrat
2.4 Palvelujen ostot
2.5 Muut erilliskustannukset
Yhteensä

88 265
2 348 392
312 201
1 541 620
16 898
4 307 376

1 730
42 800
3 129
2 765
827
51 251

1 575
38 945
2 847
2 516
753
46 636

67 339
1 686 772
322 292
945 529
21 067
3 042 999

1 831
41 041
3 210
2 602
867
49 551

2 560
57 396
4 489
3 638
1 212
69 295

87 647
1 818 781
331 799
1 048 953
21 872
3 309 053

2 011
46 713
3 638
2 992
1 153
56 506

1 608
37 348
2 908
2 392
922
45 178

91 266
1 902 842
338 345
1 054 336
23 948
3 410 737

Yhteiskustannukset (osuus)
2.6 Tukitoiminnot
2.7 Poistot
2.8 Korot
2.9 Muut yhteiskustannukset
Yhteensä

559 809
107 197
399
971 800
1 639 205

3 008
746
-107
9 032
12 679

2 737
679
-97
8 218
11 537

330 442
581 754
0
842 675
1 754 871

2 211
960
0
8 642
11 813

3 092
1 343
0
12 086
16 521

406 638
570 722
0
1 058 945
2 036 305

2 673
1 109
0
9 892
13 674

2 137
887
0
7 909
10 933

411 448
572 718
0
1 076 746
2 060 912

KAIKKI KUSTANNUKSET

5 946 581

63 930

58 173

4 797 870

61 364

85 816

5 345 358

70 180

56 111

5 471 649

367 565

41 759

37 998

700 278

30 843

43 134

836 386

26 770

21 403

884 560

106,18 %

165,32 %

165,32 %

114,60 %

150,26 %

150,26 %

115,65 %

138,14 %

138,14 %

116,17 %

KUSTANNUSVASTAAVUUS

KUSTANNUSVASTAAVUUS%

Maksullisen palvelun tuotot nousivat 636 904 euroa (+11,14 %) verrattuna vuoteen 2017.
Euromääräisesti suurin nousu oli lupapalveluiden tuotoissa (683 596 euroa / +12,43 %).
Liiketaloudelliset tuotot laskivat 51 435 euroa / -39,89 %. Muut julkisoikeudelliset tuotot nousivat 4 744
euroa / +5,14 %.
Tulojen nousu osittain johtuu lisääntyneestä henkilökorttien myynnistä, koska ajokortti ei enää 2019
alusta kelpaa henkilöllisyystodistukseksi ja tämä aiheutti lisämyyntiä loppu vuoteen 2018. Samalla
perusteella kustannukset ovat nousseet.
Kokonaiskulut nousivat 526 599 euroa (+10,65 %) verrattuna vuoteen 2017. Erilliskustannukset
nousivat aineissa ja tarvikkeissa 27,24 %, henkilöstökustannukset +6,59 %, vuokrat +2,53 %,
palvelujen ostot +10,78 % ja muut erilliskustannukset nousivat +3,47 %.
Kustannuksien ja tulojen noustessa lähes samassa suhteessa, kustannusvastaavuus hieman kohosi
2017 vuoden 115,66 arvosta 116,17 % arvoon vuonna 2018.
Yhteiskustannukset nousivat 15,57 % vuodesta 2017. Tukitoimintojen kustannukset ovat laskeneet
vuonna 2017 vuodesta 2016 siitä johtuen, että on tehty laskentatapamuutos vyörytyksien suhteen.
Tukitoiminnoille kirjattuja kuluja vyörytettiin nyt vuonna 2017 laskelmassa suoraan ydintoiminnoille
työaikajakauman suhteessa.
1.3.6 Yhteisrahoitteinen toiminta
Yhteisrahoitteista toimintaa ei ollut vuonna 2018.
1.4 Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen
Poliisin toiminta- ja taloussuunnitelman tavoitteet
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-

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 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 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 on varmistanut kehysrahoituksen mukaisten sopeuttamistoimien toimeenpanon vuonna
2018. Kehyskauden kattava henkilöstösuunnitelma on työn alla, ja suunnitelman mukaisia
pääperiaatteita on noudatettu poliisilaitoksessa. Henkilöstösuunnitelman tavoitteena on saavuttaa
kehyksen mukaiset htv- ja talousluvut.
Itä-Uudenmaan poliisilaitos on edistänyt omalta osaltaan poliisin hyvää työnantajakuvaa muun
muassa osallistumalla aktiivisesti sosiaalisessa mediassa rekrytointikampanjoihin ja osallistumalla
lähipoliisitoiminnan puitteissa erilaisiin messutapahtumiin ym. poliisilaitoksen toiminta-alueella.
Poliisilaitos on huolehtinut henkilöstön osaamiseen tähtäävästä koulutuksesta. Poliisilaitoksella on
valmiudet poliisin henkilöstöstrategian, tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman, osaamisen
kehittämisen strategian ja rekrytointistrategian toimeenpanoon.
Poliisilaitos on osallistunut kuluvana vuonna hallinto- ja tukitehtävien keskittämisen selvitykseen sekä
tukenut taloushallinnon tehtävien (matkalaskujen käsittely) hallittua siirtoa Palkeisiin.
Poliisilaitos saattoi toimintansa vastaamaan uudistuneen tietosuojalainsäädännön vaatimuksia
asetettuun määräaikaan mennessä.
Toteum
a 2016

Toteum
a 2017

Tavoite
2018

Toteum
a 2018

Henkilöstömäärä ja rakenne, poliisin
momentti
1. Poliisin henkilöstö yhteensä, htv

794,2

763,2

810

707,5

2. Poliisimiehet, htv

614,9

594,7

639

543,4

3. Opiskelijat, htv

17,3

19,9

19

23,7

4. Muu henkilöstö, htv

162

148,7

152

140,4

5. Naisia, % -osuus koko henkilöstöstä

32 %

32 %

32 %

32,5 %

6. Naisia, % -osuus poliisimiehistä

20 %

22 %

22 %

22 %

HENKILÖSTÖHALLINTO

Työhyvinvointi
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Sairauspoissaolot, työpäivää / htv

Toteum
a 2016
11,3

Työtyytyväisyysindeksi

3,55

HENKILÖSTÖHALLINTO

Osaamisen kehittäminen
Tulos- ja kehityskeskustelujen
käyminen (% henkilöstöstä käynyt)
Kehityssuunnitelmien laatiminen
(laadittu %:lle tulos- ja
kehityskeskustelujen käyneistä)

Toteum
a 2017
10,4

ID-193701

Tavoite
2018
10
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Toteum
a 2018
11

3,4

100

100

100

100

100

100

100

100

Vuosien 2017 - 2018 välillä Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen henkilötyövuosimäärä väheni 7,3 %.
Poliisimiesten osalta htv väheni vuoteen 2017 verrattuna (- 8,6 %, - 51,3 htv). Poliisimiesten
vähentymiseen vaikutti muun muassa tarkasteluvuoden aikana tapahtuneet eläköitymiset sekä
pidemmät poissaolot, joissa vapautuneita virkoja ei saatu täytettyä sekä vuoden 2018 aikana
poliisilaitoksesta irtisanoutuneet poliisit, joiden tilalle ei saatu palkattua uutta henkilöstöä samaa tahtia,
mitä oli poistumia. Tähän syynä oli muun muassa se, että rekrytointiprosessit pitkittyivät ja kaikkiin
avoimeksi jääneisiin poliisivirkoihin ei saatu henkilöstöä palkattua. Poliisiopiskelijoiden (nuorempi
konstaapeli) kohdalla htv lisääntyi 19 %, 3,8 htv. Muun henkilöstön htv niin ikään väheni 5,6 % (8,3
htv) ja tähän vaikutti muun muassa eläköitymiset, joiden tilalle ei palkattu uutta siviilihenkilöstöä.
Sairauspoissaolot pysyivät lähes edellisvuoden tasolla. Vuoden lopussa sairauspoissaoloja oli 11
päivää/htv, kun vastaava luku edellisenä vuonna oli 10,4.

1.5 Tilinpäätösanalyysi
1.5.1 Rahoituksen rakenne
Itä-Uudenmaan poliisilaitos
MÄÄRÄRAHARAHOITUS

2016

Uusi määräraha (26.10.01.1)
Siirtyvä erä (4xx26)

53 990 066
0

PERUSRAHOITUS
TUOTOT
Lupatuottotavoite
Muut tuotot yht.
TUOTTOTAVOITTEET

53 990 066

50 829
49 997 743 788
0
0
50 829
49 997 743 788

209 000

209 000

209 000

209 000

209 000

209 000

114 000

82 200

82 000

678 000

667 000

955 000

RAHOITUSPÄÄTÖKSET
Hankkeet (26.10.01.2)
Työ- ja kenttäharjoittelijat
(26.10.01.3)

2017

2018
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LISÄRAHOITUSPÄÄTÖKSET
YHT.
KOKONAISRESURSSIT
YHTEENSÄ
Osaamisen kehittäminen
(4.14.28.60.12)
Osaamisen kehittäminen
(.28.60.12)

792 000

749 200

54 991 066

52 075
50 955 943 788

14 938,00

27 936,00
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1 037 000

28 197,00

Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen määrärahakehys vuonna 2018 oli 52 075 788 euroa. Kokonaiskehys
oli 2,20 % suurempi kuin vuonna 2017.
Poliisihallitus myönsi erillisellä rahoituspäätöksellä Itä-Uudenmaan poliisilaitokselle VITJA
hankkeeseen (26.10.01.2) 82 000 euroa henkilön palkkamenoihin ja oheiskuluineen, joka on
komennettuna Poliisihallituksessa. Lisäksi työ- ja kenttäharjoittelijoille (26.10.01.3) myönnettiin
määrärahaa 955 000 euroa.
Valtiovarainministeriö myönsi poliisihallitukselle kirjaus- ja käyttöoikeuden momentille 28.60.12
Osaamisen kehittäminen. Poliisihallitus myönsi tästä Itä-Uudenmaan poliisilaitokselle määrärahaa 28
197 euroa.
1.5.2 Talousarvion toteutuminen
Seuraavassa taulukossa kuvataan Itä-Uudenmaan poliisilaitokselle budjetoitujen ja toteutuneiden
määrärahojen kertymät vuosien 2016–2018 aikana. Myönnetyistä määrärahoista (52 075 788 euroa)
käytettiin 98,58 % (51 337 651 euroa). Myönnetystä nettobudjetista (51 866 788 euroa) käytettiin
98,44 % (51 058 948 euroa).
Asetettu tuottotavoite 209 000 euroa ylitettiin 33,35 %:lla kokonaistulojen ollessa 278 703 euroa.
Liiketaloudellisten tuottojen toteuma oli 86,13 % tavoitteista. Muut julkisoikeudelliset tuotot ylittivät
tavoitteet 61,58 %:lla ja muut tuotot 76,67 %:lla. Tuotot ovat 2016–2018 aikana ylittäneet tavoitteet ja
vuoteen 2018 tuotot alittivat vuoden 2017 tuotot.
Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden osalta budjetti ylitettiin 27 145 eurolla, henkilöstökuluissa budjetti
alitettiin 369 315 eurolla, vuokrissa budjetti alitettiin 96 133 eurolla, palveluiden ostoissa budjetti
alitettiin 332 534 eurolla ja muissa kuluissa budjetti ylitettiin 38 436 eurolla. Investointeihin oli
budjetoitu 40 000 euroa, investoinnit olivat 34 682 euroa, eli 86,70 % budjetoidusta. Kulujen ja
investointien budjetista käytettiin 98,58 %.
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Itä-Uudenmaan poliisilaitos

2016
Budjetti

2017

Saldo

Käyttö %

Budjetti
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2018

Saldo

Käyttö %

Budjetti

Saldo

Käyttö %

Tuotot
Liiketaloudelliset suoritteet
Lupatuotot

110 000

96 118

87,38 %

130 000

128 950

99,19 %

90 000

77 515

86,13 %

0

0

0,00 %

0

0

0,00 %

0

0

0,00 %

105 689

0,00 %

0

92 207

0,00 %

60 000

96 951 161,58 %

110 000

201 807 183,46 %

130 000

221 157

170,12 %

150 000

174 465 116,31 %

99 000

109 483 110,59 %

79 000

103 243 130,69 %

59 000

104 238 176,67 %

209 000

311 290 148,94 %

209 000

155,22 %

209 000

278 703 133,35 %

1 425 334

1 733 058 121,59 %

1 451 905 1 812 559 124,84 %

1 759 536

1 786 681 101,54 %

Muut julkisoik. Tuotot
Maks. toim . Tuotot yht.
Muut tuotot
Tuotot yhteensä

324 400

Kulut
Aineet,tarvikkeet ja tavarat
Henkilöstökulut

45 612 674 43 838 933

96,11 % 42 330 543 41 257 855

97,47 % 42 282 313 41 912 997

99,13 %

98,17 %

98,73 %

3 568 460

3 472 327

97,31 %

3 124 577 3 383 037 108,27 %

3 724 948

3 392 414

91,07 %

Vuokrat

3 411 902

3 349 538

Palvelujen ostot

3 932 356

4 020 991 102,25 %

608 800

689 467 113,25 %

Muut kulut
Kulut yhteensä

54 991 066 53 631 987

3 467 289 3 423 414
581 629

656 905 112,94 %

97,53 % 50 955 943 50 533 770

700 531

738 968 105,49 %

99,17 % 52 035 788 51 303 387

98,59 %

Rahoitustuotot ja -kulut

0

759

0,00 %

0

212

0,00 %

0

65

0,00 %

Satunnaiset tuotot ja kulut

0

42 582

0,00 %

0

2 665

0,00 %

0

-484

0,00 %

Investoinnit
Kuljetusvälineet

0

0

0,00 %

0

0

0,00 %

0

0

0,00 %

Koneet ja laitteet

0

90 290

0,00 %

0

94 273

0,00 %

40 000

34 682

86,70 %

Investoinnit yht.

0

90 290

0,00 %

0

94 273

0,00 %

40 000

34 682

86,70 %

Käyttö (=kulut+invest.)

54 991 066 53 765 618

97,77 % 50 955 943 50 630 921

99,36 % 52 075 788 51 337 651

98,58 %

Nettokäyttö

54 782 066 53 454 328

97,58 % 50 746 943 50 306 521

99,13 % 51 866 788 51 058 948

98,44 %

1.5.3 Tuotto- ja kululaskelma
Aineet, tarvikkeet ja tavarat ylittivät budjetin (budjetti 1 759 536 euroa, toteuma 1 786 681 euroa)
1,54 %:lla. Budjetin ylitys johtui pääasiassa arvioitua korkeammista hankinnoista aineissa,
tarvikkeissa ja tavaroissa.
Henkilöstökulut alittavat budjetin 0,87 %:lla (budjetti 42 282 313 euroa, toteuma 41 912 997 euroa).
Budjetin alitus johtui pääasiassa poislähtevien tilalle rekrytoitavien viiveestä.
Vuokrat alittivat budjetin 2,69 %:lla (budjetti 3 568 460 euroa, toteuma 3 472 327 euroa). Vuokrien ero
johtuu pääasiassa vuoden aikana tapahtuneista muutoksista vuokrasopimusten sisällöissä.
Palvelujen ostot alittivat budjetin 8,93 %:lla (budjetti 3 724 948 euroa, toteuma 3 392 414 euroa).
Palveluissa arvioidut kulut eivät toteutuneet.
Muut kulut ylittivät budjetin 5,49 %:lla (budjetti 700 531 euroa, toteuma 738 968 euroa). Päivärahojen
osuus oli ennakoitua suurempi.
Investointeihin oli budjetoitu 40 000 euroa, toteuma 34 682 euroa.
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Maksullisen
toiminnan tuotot
Muut tuotot

2016

2017

Budjetti

Saldo

110 000

2018

Budjettiero Budjetti

201 807

91 807
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Saldo

130 000

Budjettiero Budjetti

221 157

91 157

Saldo

150 000

Budjettiero

174 465

24 465

99 000

109 483

10 483

79 000

103 243

24 243

59 000

104 238

45 238

Tuotot yhteensä

209 000

311 290

102 290

209 000

324 400

115 400

209 000

278 703

69 703

Aineet, tarvikkeet
ja tavarat
Henkilöstökulut

1 425 334

1 733 058

-307 724

1 451 905

1 812 559

-360 654

1 759 536

1 786 681

-27 145
369 315

45 612 674

43 838 933

1 773 741

42 330 543

41 257 855

1 072 688

42 282 313

41 912 997

Vuokrat

3 411 902

3 349 538

62 364

3 467 289

3 423 414

43 875

3 568 460

3 472 327

96 133

Palvelujen ostot

3 932 356

4 020 991

-88 635

3 124 577

3 383 037

-258 460

3 724 948

3 392 414

332 534

608 800

689 467

-80 667

581 629

656 905

-75 276

700 531

738 968

-38 436

422 173 52 035 788 51 303 387

732 401

Muut kulut
Kulut yhteensä

54 991 066 53 631 987 1 359 079 50 955 943 50 533 770

Rahoitustuotot ja -kulut

0

759

-759

0

212

-212

0

65

-65

Satunnaiset tuotot ja kulut

0

42 582

-42 582

0

2 665

-2 665

0

-484

484

Koneet ja laitteet

0

90 290

90 290

0

94 273

94 273

40 000

34 682

-5 318

Investoinnit yht.

0

90 290

90 290

0

94 273

94 273

40 000

34 682

-5 318

440 422 51 866 788 51 058 948

807 840

Nettobudj.

54 782 066 53 454 328 1 327 738 50 746 943 50 306 521

1.5.4 Hankkeet
Itä-Uudenmaan poliisilaitokselle myönnettiin Vitja-hankkeelle 82 000 euroa kattamaan
Poliisihallitukselle komennetun resurssin palkka ja muita kustannuksia.
1.6 Sisäisen valvonnan arviointi- ja vahvistuslausuma
Talousarviolain 24 b §:n mukaan sisäisen valvonnan järjestämistä johtaa ja sen asianmukaisuudesta
ja riittävyydestä vastaa viraston ja laitoksen johto ja talousarvioasetuksen 65 §:n 7-kohdan mukaan
johto myös antaa toimintakertomuksessa arviolausuman sisäisen valvonnan tilasta ja olennaisimmista
kehittämistarpeista.
Itä-Uudenmaan poliisilaitoksella on arvioitu sisäisen valvonnan menettelyjen olevan pääosin
asianmukaisia ja riittäviä ja täyttävän niille asetetut vaatimukset. Tulokset vastaavat poliisilaitosten ja
koko poliisin keskiarvoa. Itä-Uudenmaan poliisilaitos sijoittuu ohjausympäristön osa-alueen
keskiarvossa poliisilaitosten ja koko poliisin keskiarvojen alapuolelle, riskien arvioinnin ja
seurantatoimenpiteiden osa-alueissa ryhmäkeskiarvojen tasolle ja valvontatoimenpiteiden sekä tiedon
ja viestinnän osa-alueissa poliisilaitosten ja koko poliisin keskiarvojen yläpuolelle. Suurimmat erot
yksittäisissä väittämissä poliisilaitosten ja koko poliisin keskiarvoihin löytyvät ohjausympäristön osaalueelta. Henkilöstön hyvinvointia koskevan väittämän keskiarvo on Itä-Uudenmaan poliisilaitoksella
3,00, joka on poliisilaitosten (keskiarvo 3,54) ja koko poliisin (keskiarvo 3,58) keskiarvoja matalampi.
Itä-Uudenmaan poliisilaitoksella on tuotu esiin seuraavia kehityskohteita:
 eettisen kanavan kehittäminen, sillä kanava ei ole toteuttanut alkuperäistä tarkoitustaan
 sisäisen valvonnan käyttämistä toiminnan tukemiseen tulisi kehittää. Tällä hetkellä
huomio on kiinnittynyt jälkiseurantaan
 sisäisen tarkastuksen ohjeistuksen ja kannanottojen lisäämistä ongelmien ratkaisuun
toimenpide-ehdotusten lisäksi
 poliisilaitoksen yksiköiden välillä on havaittu eroja muun muassa toimenkuvien
selkeydessä ja työhyvinvoinnissa

1.7 Kokonaisarviointien tulokset
Vuonna 2018 toteutettiin henkilöstöbarometrikysely, jonka tuloksissa kokonaistyötyytyväisyys oli 3,1.
Työtyytyväisyys laski edellisen barometrikyselyn tuloksiin nähden hieman. Vuoden 2018
barometrikyselyn tulosten purkaminen vuoden 2018 lopussa ja sitä jatketaan vuoden 2019
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alkupuoliskolla, jonka jälkeen päästään pureutumaan työtyytyväisyyden laskun juurisyihin ja päästään
kirjaamaan toimenpiteitä, jolla työtyytyväisyyttä saadaan parannettua.
1.8 Yhteenveto havaituista väärinkäytöksistä
Itä-Uudenmaan poliisilaitos on lähettänyt Poliisihallituksen sisäiseen tarkastukseen tiedot yksikön
hoitamista tai vastattavana olleista varoihin tai omaisuuteen kohdistuneista, toimenpiteisiin johtaneista
väärinkäytöksistä tai rikoksista.
1.9 Allekirjoitukset
Poliisipäällikkö

Kari Rantala

Apulaispoliisipäällikkö

Ari Karvonen

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu asianhallintajärjestelmässä. Poliisi
22.02.2019 klo 08:49. Allekirjoituksen oikeellisuuden voi todentaa
kirjaamosta.

