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1 Pohjanmaan poliisilaitoksen toimintakertomus 2018

1.1 Johdon katsaus

Poliisilaitoksen toiminnan perustana ovat vuonna 2015 vahvistetut visio ja strategia.
Nämä toimivat kaiken johtamisen ja esimiestyön pohjana.
Poliisilaitoksen ylimmän johdon työ oli säännöllistä, systemaattista ja pitkäjänteistä. Ylin
johto kokoontui säännöllisesti ja johtoryhmä työskenteli kuukausittain laajennetussa
kokoonpanossa. Johtoryhmässä ja linjojen ohjausryhmissä oli henkilöstön edustajia.
Kaikkien virallisten kokousten asiakirjat julkaistiin intranetissä.
Poliisilaitoksen osallistumisjärjestelmiä käytettiin kattavasti. Yhteistoimintatoimikunta
kokoontui kesäkautta lukuun ottamatta noin kuukauden välein. Kokouspaikkoina
hyödynnettiin poliisiasemaverkkoa paikallisten asioiden esille nostamiseksi.
Työsuojelutoimikunta kokoontui neljä kertaa vuodessa ja työskentely oli systemaattista.
Toimikuntien asiakirjat julkaistiin intranetissä.
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Talouden ja henkilötyövuosien seuranta on tarkkaa ja tukee hyvin resurssien
kohdentamista ja päätöksentekoa. Johtoryhmälle raportoitiin säännöllisesti ja
järjestelmällisesti toiminnallisesta tilanteesta. Tämä edesauttoi johtoryhmän kykyä
suunnata voimavaroja oikein. Henkilöstösuunnitelma on laadittu ja päivityksiä on
jatkuvasti tehty vuoden aikana. Työjaksojen resurssien kohdentamista varten laadittiin
työaikakorvausbudjetti.
Poliisilaitoksen henkilötyövuosien jakauma

Valvonnan ja hälytys HTV:n välinen jakauma on 2015 -2016 muuttunut, vaikka toiminta
ja tunnusluvut ovat pysyneet samanlaisina. Tilanne on jatkunut vuosina 2017 - 2018.
Tämä johtuu työaikakirjausjärjestelmästä (Tarmo) ja työaikakirjausten vääristymisestä, ja
tilanne lienee samanlainen kaikissa laitoksissa. Siten tuloksellisuuden arvioperusteiden
pohja ei anna oikeaa kuvaa toiminnasta ja tulisi korjata.
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Yhteistyö poliisilaitoksen eri prosessien hoitamisessa kehittyi hyvin. Maahantulon
haasteiden osalta painopiste on siirtynyt turvapaikkahakemusten käsittelystä maasta
poistamiseen ja ulkomaalaisvalvontaan.
Poliisilaitoksen ohjausasiakirjojen laatu ja kattavuus oli hyvä, mutta edellyttää edelleen
eräiltä osilta päivityksiä. Poliisilaitoksella on käytössä kattava toiminnallisia lukuja
koskeva seurantajärjestelmä, joka laitoksessa on jokaiselle avoin.
Poliisipäällikkö teki useita poliisiasemakäyntejä keskustellakseen henkilöstön kanssa
ajankohtaisista asioista.
Poliisilaitoksen erityistoiminnot olivat valtakunnallisten ohjeiden ja määräysten
mukaisella tavalla järjestettyjä.
Poliisilaitos panosti edelleen valmiussuunnitteluun, varautumiseen ja suojavälineiden
hankintaan. Viranomaisomaisyhteistyö oli säännöllistä, tarkoituksenmukaista ja
kokonaisvaltaista.
1.2 Toiminnan vaikuttavuus

Poliisilaitos seurasi edelleen vaikuttavuutta laatimalla keskeisistä tehtäväalueista
vaikuttavuusarvioinnin. Vaikuttavuusarviota myös kehitettiin edellisvuodesta ohjaamaan
toimintaa paremmin, se laadittiin ja käsiteltiin laajennetussa johtoryhmässä ja siitä
viestittiin henkilöstölle Sinetissä.
Vaikuttavuusarviolla pystyttiin nostamaan esiin keskeiset havainnot ja tekemään
johtopäätökset, jotka toimivat johdon päätöksenteon apuna. Vaikuttavuusarvion pohjalta
käynnistettiin erilaisia tarkempia selvityksiä mm. liikenneonnettomuuksien ja
huumausainerikollisuuden kasvuun liittyen. Selvitysten johtopäätökset vietiin vuoden
2018 tulossopimukseen. Kuolemaan ja henkilövahinkoon johtaneet
liikenneonnettomuudet vähenivät vuonna 2018. Katuhuumevalvontaan perustettiin
pilotoinnin jälkeen oma koko laitoksen alueella toimiva ryhmä, joka toiminnallaan
vaikuttaa huumeiden kysyntään. Ryhmän työn tuloksena on tullut esille suuri määrä
huumausainerikoksia.
Vuoden 2018 aikana poliisilaitoksen henkilöresurssi pysyivät vuoden 2017 tasolla.
Poliisihenkilötyövuosien täyttymisen täysmääräisesti budjetin mahdollistamalle tasolle
esti rekrytoitavien poliisien vähyys. Hankintoja pystyttiin tekemään suunnitelmien
mukaisesti, mm. voimankäyttö- ja suojavälineet; Kokkolan ja seinäjoen
videokuulustelulaitteet uusittiin. Poliisilaitos rutiineista poikkeavana virka-apuna avusti
Helsingin poliisilaitosta Trump/Putin -huippukokouksen turvajärjestelyistä.
Lupahallinnon resurssimallin mukainen HTV -tavoitetaso saavutettiin, sähköisen
asioinnin taso on n. 70% passien osalta.
Tutkinta-ajat saatiin laskemaan valtakunnallisen keskiarvon lähelle. Selvitysprosentit
säilyivät edelleen korkeina. Rikostutkinnassa aloitettiin keskitetyn esikäsittelyn
suunnittelu toiminnan tehostamiseksi.
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Toimintavalmiusajat ovat edelleen pitkiä, partioiden sijoittelun suunnittelu on analysoitu.
Analyysin pohjalta tehdään myöhemmin johtopäätökset.
Liikennepoliisisektori toimii edelleen liikennevalvonnassa tehokkaasti hälytystehtävien ja
virka-aputehtävien hoitamisesta huolimatta, esimerkiksi valtakunnallisissa teemoissa
suoritteiden määrä on jatkuvasti suuri.
Ruotsinkielisen väestön osuus poliisilaitoksen vastuualueella on merkittävä (n. 22 %).
Alueella, jossa ruotsinkielisen palvelun tarve käytännössä esiintyy, on Pohjanmaan ja
Keski-Pohjanmaan maakunnissa, joissa ruotsinkielisen väestön osuus on n.38 %.
Käytännössä Keski-Pohjanmaan osalta ruotsinkielinen väestö keskittyy Kokkolan
kaupunkiin. Pohjanmaan maakunnassa ruotsin kieli on enemmistön kieli. Poliisilaitoksen
vastuualueella ruotsinkielisen väestön osuus on 96 700, joka tarkoittaa, että
poliisilaitokseen kohdistuu kolmasosa valtakunnallisesta ruotsinkielisestä
palvelukysynnästä.
Noin 18 % poliisilaitoksen viroista on perustettu alueellisiin yksiköihin (Närpiö,
Mustasaari, Pietarsaari). Poliisilaitos on pystynyt tarjoamaan palveluja molemmilla
kansalliskielillä. Tämän varmistamiseksi asiaan on jatkuvasti kiinnitettävä huomiota
rekrytoinnissa.
1.3 Toiminnallinen tehokkuus, tuotokset ja laadunhallinta
Tulossopimus / tavoitteet 2018 -2022
I Poliisitoiminnan yhteiset tavoitteet vuonna 2018
Poliisilaitoksen toiminnassa painotetaan erityisesti:
Valvonta- ja hälytystoiminta
Poliisilaitos turvaa kiireellisten hälytyspalvelujen saatavuuden nykyisellä tasolla.
-

Varmistetaan ensipartion toiminnassa rikostutkinnan tarpeet.

-

Poliisilaitos tehostaa maastapoistamispäätösten täytäntöönpanoa.

Rikostorjunta
-

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 tutkintaaikoja.

-

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.
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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.

Liikennepoliisitoiminta
-

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

Lupahallinto
-

Poliisilaitos varmistaa määriteltyjen lupavalvonnan kehittämistoimien toteuttamisen.

-

Poliisilaitos toteuttaa ampuma-aselain uudistukseen sekä uuden asetietojärjestelmän vaatimat
koulutukset poliisilaitoksella.

Hallinto- ja tukipalvelut
-

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.

-

Toimitilat ja teknologinen suorituskyky
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.

II Poliisiyksikön omat tavoitteet toimialueen turvallisuuden parantamiseksi vuonna 2018
1.

Huumekenttävalvonta laajennetaan pilottikokeilun jälkeen koko poliisilaitoksen alueelle.

2.

Maakuntien A-B tehtävien toimintavalmiusaikaa yhdenmukaistetaan.

3.

Poliisiasemille laaditaan julkiset palvelulupaukset.
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III Poliisitoiminnan yhteiset tavoitteet vuosille 2019 - 2022
-

Poliisilaitos varmistaa, että toiminnalliset painopisteet ja tavoitteet toteutuvat mahdollisista
sopeuttamistoimista huolimatta.

-

Poliisilaitos varmistaa osaltaan, että uudet toimintaprosessit ja niitä tukevat tietojärjestelmät
otetaan täysimääräisesti käyttöön, erityisesti Vitja- ja Kejo-järjestelmät.

-

Poliisilaitos kohdistaa toimenpiteitä niihin henkilöihin ja ryhmiin, jotka ovat vaarassa ajautua
rikoksentekijöiksi.

-

Poliisilaitos hyödyntää strategista analyysiosaamista tilannekuvan ylläpitämisessä,
toiminnassa, resurssien kohdentamisessa sekä vaikuttavuuden arvioinnissa.

-

Poliisilaitos hyödyntää täysimääräisesti uuden teknologian mukaisten laitteiden käyttöä mm.
rekisterikilpien lukulaitteita valvonta- ja hälytystoiminnan ja rikostorjunnan tukemiseksi.

-

Poliisilaitos huolehtii liikennevirhemaksun sekä mahdollisen sakotusmenettelyn laajentamisen
käyttöönoton edellyttämistä toimenpiteistä.

-

Jatketaan henkilöstöstrategian, osaamisen kehittämisen strategian, rekrytointistrategian ja
tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman toimeenpanoa.

1.3.1 Valvonta ja hälytystoiminta / liikenneturvallisuus

Valvonta
Valvontateemoissa on onnistuttu poliisilaitostasolla hyvin myös valtakunnallisesti
tarkasteltuna. Alueelliset erot ovat edelleen hieman pienentyneet mutta asiaan tulee
jatkossakin kiinnittää huomiota.
Valvonta- ja hälytyssektorin (VHS) tekemien esitutkintapöytäkirjojen lukumäärä on
noussut verrattuna vuoteen 2017 (327  341).
Alueelliset erot Sakari -lähetysten määrässä ovat edelleen isoja. Alueellisten erojen
taustatekijöitä on analysoitu ja eroja pyritään tasoittamaan kiinnittämällä asiaan erityistä
huomiota.
Suppeaa tutkintaa käytetään lähtökohtaisesti hyvin ja laadukkaasti. VH sektorin
tekemällä joutuisalla suppealla tutkinnalla on vaikutusta koko poliisilaitoksen tutkintaaikoihin.
Oma-aloitteisten tehtävien prosentuaalinen osuus on laskenut.
Katuturvallisuusindeksi on laskenut ja on tällä hetkellä toiseksi korkein Suomessa
(113,5). Koko Suomen keskiarvo on 101,2.
Huumausaineiden katuvalvonta -ryhmä on aloittanut toimintansa. Koko VHS henkilöstö
on saanut erillisen koulutuspaketin, liittyen kentällä tapahtuvaan huumausainevalvontaan.
Poliisin paljastamien liikennerikosten määrä nousi 6,6 % ja liikennerikkomukset nousivat
0,1 %
(automaattinen valvonta ei ole luvuissa mukana).
Törkeä liikenneturvallisuuden vaarantaminen lisääntyi 6,4 %.
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Liikenteessä loukkaantuneiden määrä väheni 14,6 %.
Liikenteessä kuolleiden määrä väheni 21,7 %.
Raskaan liikenteen onnettomuudet vähenivät 7,4 %.
Raskaan liikenteen valvontasuoritteita on tehty 10,9 % vähemmän kuin edellisen vuoden
vastaavana aikana.
Puhalluskokeita on tehty 2,3 % vähemmän kuin vuonna 2017 mutta siitä huolimatta
rattijuopumusrikosten määrä (tavallinen, törkeä, muu ja luovuttaminen) on noussut 16,8
%. Huumausainerattijuoppojen määrä on kasvanut 35,1 %. Kaikista
rattijuopumusrikoksista huumausainerattijuoppojen osa on 39,1 %.
Arvio: Suoriteseurannan läpinäkyvyys tuottaa kenttäjohtoalueittain entistä tasaisempaa
tulosta.
Teemojen onnistumisessa vaikuttavana tekijänä on jalkauttava suunnitelmallisuus ja
yhteistoiminta eri sektoreiden välillä. Suunnitelmien jalkauttamiseen on tehty tarkentavia
linjauksia joissa korostuu yleisjohtajien sekä kenttäjohtajien rooli.
Suppea tutkinta on tullut osaksi peruspoliisitoimintaa ja sen seurannalle on luotu
luotettavat mittarit. Suppea tutkinta vähentää RT sektorin työkuormaa ja lisää heidän
mahdollisuuksiaan keskittyä enemmän aikaa vievien rikosten selvittämiseen.
Pohjanmaan poliisilaitoksen katuturvallisuusindeksi on laskenut ja on tällä hetkellä maan
toiseksi paras Länsi-Uudenmaan poliisilaitoksen jälkeen.
Katuturvallisuusindeksin laskuun ovat erityisesti vaikuttaneet kiinnijääneiden
rattijuoppojen sekä pahoinpitelyrikosten voimakas kasvu.
Katuhuumevalvonta -toiminnon aloittamisen ohessa on koko kenttähenkilöstölle annettu
koulutusta huumausaineiden kenttävalvontaan. Henkilöstön kouluttaminen tullee
vaikuttamaan jatkossakin rattijuopumusrikosten (erityisesti huumaantuneena ajaminen)
kasvuun.
Johtopäätökset: Valvonnan työprosessien kehittäminen, suunnittelun tehostuminen ja
systematisoituminen, sekä kattava raportointijärjestelmä ovat edesauttaneet visiossa
mainitun yhteisen poliisilaitosmallin toteutumista. Valvonnalla on todennäköisesti kyetty
vaikuttamaan rikosten ja häiriöiden vähenemiseen sekä rattijuopumusrikosten
kiinnijäämisriskin lisääntymiseen.
Katuturvallisuusindeksin kuntakohtaiset vaihtelut poliisilaitoksen sisällä tulee analysoida
ja kohdentaa toimenpiteitä erojen tasaamiseksi. (nykyinen katuturvallisuusindeksi ei anna
"luotettavaa" tietoa kuntatasolla, varsinkaan kuukausiseurannassa = liian pienet massat)
Liikenteessä loukkaantuneiden määrä on vähentynyt merkittävästi edelliseen vuoteen
verrattuna. Voidaan todeta, että aktiivisella ja tarkoin suunnatulla liikenteenvalvonnalla,
sekä riittävällä henkilöstömäärällä on ollut merkitystä suotuisassa kehityksessä, eritoten
tilanteessa missä LPS:n hälytystehtävien prosentuaalinen määrä kasvaa.
Sakkomenettelylaki on hidastanut toimintaa ja vähentänyt POLO-menettelyssä (Poliisin
Operatiiviset Lomakkeet - järjestelmä) kirjoitettuja rangaistusseuraamuksia. Siirrettäviä
automaattivalvonta-autoja ei ole pysytty käyttämään niin hyvin kuin 2017 vuonna.
Liikennepoliisin lisääntyneet hälytystehtävät ja alueelliset hälytyspartiovastuut ovat
vaikuttaneet liikennevalvonnan määrään. Toisaalta poliisilaitoksen yhteinen resurssien
käyttö on edistynyt. Suppea esitutkinta vie myös aikaa liikenteen valvonnalta. Teemojen
vaikuttavuuden varmistamiseksi sektoreiden välistä yhteistyötä on edelleen kehitettävä.
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Raskaan liikenteen valvonnan tulostavoitteiden toteutuminen edellyttää siihen
suunnitelmallisesti varattua työaikaa, koska tulostavoitetta ei voida saavuttaa sektorien
välisellä yhteistyöllä. Liikennepoliisin suorittamien hälytystehtävien jatkuva kasvu on
vaikuttanut raskaan liikenteen valvonnan vähenemiseen ja sitä kautta myös
suoritemäärien laskuun.
Rattijuopumusvalvonta on ollut selvästi tehokasta ja vaikuttavaa sekä poliisin
ammattitaito paljastaa huumerattijuoppoja on kasvanut merkittävästi.
Huumerattijuoppojen määrä kertoo osin kokonaistarjonnasta, josta syystä asiaa on syytä
tarkastella torjunnan kannalta monisektorillisesti. Huumerattijuopumusten käsittely vie
huomattavasti enemmän aikaa kuin muiden rattijuoppojen, mikä vaikuttaa muuhun
poliisin liikenneturvallisuustyöhön käytettävään työaikaan.
Hälytystoiminta
Toimintavalmiudessa on A -tehtävien osalta pienentynyt hiukan verrattuna edelliseen
vuoteen (- 0,6 min).
A+B -tehtävien osalta toimintavalmius on pysynyt ennallaan ± 0,0 min.
Tehtäväsidonnaisuusaika A+B tehtävillä on hiukan laskenut verrattuna vuoteen 2017.
(2018 72,2 min / 2017 73,1 min)
Tilannekeskus- ja yleisjohtotoiminnalla on hyvä ote hälytys- ja päivittäistoiminnan
johtamiseen ja hoitamiseen. Kolmen päätoimisen yleisjohtajan malliin siirtyminen on
jäntevöittänyt päivittäistoiminnan johtamista edelleen ja samalla operatiivisten tilanteiden
johtaminen on ammattimaistunut.
Partioiden lähtökohtainen sijoittelu -suunnitelma on tehty. Lopulliset päätökset asiassa
pyritään tekemään ensimmäisellä vuosineljänneksellä 2019.
Arvio: Toimintavalmiusaika on pysynyt tavoitteessa. Hälytystehtävien lukumäärä on
kasvanut n. 2900 tehtävällä edelliseen vuoteen verrattuna (A tehtävien kasvu 70 kpl, AB
tehtävien kasvu 285 kpl, ABC tehtävien kasvu 2883 kpl).
Oma-aloitteisten tehtävien osuus on samanaikaisesti laskenut ollen kuitenkin noin 40%.
Myös hätäkeskuksen liikennepoliisisektorille antamat hälytystehtävät ovat
kokonaisuudessaan kasvaneet (A tehtävien lasku 6 kpl, AB tehtävien kasvu 19 kpl, ABC
tehtävien kasvu 21 kpl).
Johtopäätökset: Resurssien sijoitus toimintaa ja työmäärää vastaaviksi vähentää
resurssien siirtotarvetta.
Tiivis yhteistoiminta liikennepoliisisektorin (LPS) partioiden kanssa hälytystehtävien
hoitamisessa on onnistunutta ja tuloksellista. LPS:n tuki esim. erilaisten kesäjuhlien
hälytystehtävien hoitamisessa on kriittinen menestystekijä.
A -toimintavalmiusaika on parantunut hiukan. A+B tehtävien toimintavalmiusaika on
pysynyt samana.
Huumekatuvalvonnan käynnistämisen ja suppean tutkinnan vakiinnuttamisen vaikutusta
toimintavalmiusaikaan tulee seurata ja analysoida.
Etelä-Pohjanmaan AB-tehtävien toimintavalmiusaika poikkeaa selvästi kahden muun
alueen ajoista, josta syystä sitä arvioidaan erityisesti palvelukyvyn tasoittamiseksi.
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Koko poliisilaitosalueella on tarkasteltu kuntakohtaisesti annettujen tehtävien määrää
suhteessa käytettävissä oleviin resursseihin ja analyysin perusteella VH sektori on tehnyt
poliisilaitoksen johdolle esityksen partioiden lähtökohtaisesta sijoittelusta
Ennalta estävä toiminta (EET)
Ennalta estävän toiminnan strategia on tehty ja toimintasuunnitelma on luonnosvaiheessa.
EET toiminta on aloitettu koko poliisilaitoksen alueella. RAD toiminta kattaa koko
poliisilaitoksen alueen.
Ennalta estävän toiminnan mittaristo on jäänyt vajavaiseksi. Erilaiset koulukäynnit ym.
asiat löydetään tietojärjestelmistä, mutta kokonaisuutta kuvaavia mittareita ei ole luotu.
Pohjanmaan poliisilaitoksen EET -toiminnan suunnittelun yhteydessä pyritään
miettimään löytyykö paikallisen tason mittareita EET -toiminnan mittaamiseen.
Arvio: Ennalta estävän toiminnan kokonaisuus on ollut epäyhtenäisesti suunniteltu,
vaikkakin sen sisällä on alueellisesti toimivia, hyviä malleja ja tuloksia.
Johtopäätökset: EET -toiminta on organisoitava ja resursoitava yhtenäisesti koko
poliisilaitoksessa kiinnittäen erityistä huomiota johdettuun rakenteeseen.
EET -toiminnan suunnittelussa tulee huomioida myös sitä lähellä olevat toiminnot kuten
Rikostietoanalyysi sekä Ankkuri -toiminto.
VALVONTA
toiminnallinen tehokkuus, tuotokset ja
laadunhallinta

Toteuma
2016

Toteuma
2017

Tavoite
2018

Toteuma
2018

10 272

9 900

10 138

9 563

117

110,3

112,7

104,0

110 340

112 497

111 553

116 979

12 907

12 408

12 572

12 165

190

181

185

157

Tuottavuus (yjt-tehtävät / htv)

581

620

603

743

Liikennevalvonnan tuottavuus, kpl/htv

418

361

Liikenteen valvointaan käytetty työaika
- josta raskaan liikenteen valvontaan käytetty työaika,
htv

3,73

3,31

4

3,3

Törkeä liikenneturvallisuuden vaarantaminen,
tapaukset enintään, kpl

332

295

320

314

TALOUDELLISUUS
Toimintamenomäärärahat, 1 000 euroa
Henkilötyövuodet
Valvonnan kustannukset euroa / htv
Valvonnan kustannukset, 1000 euroa
Taloudellisuus (kustannukset / yjt-tehtävät), euroa
TUOTTAVUUS

436

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 *
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Toteuma
2016

Toteuma
2017

Tavoite
2018

Toteuma
2018

441

447

500

-

1 433

1 462

1 350

1 711

0,61

0,96

2

0,6

Katuturvallisuusindeksin arvo, 1999=100

130,2

131,3

135,0

113,5

Liikenneturvallisuusindeksin arvo, 2001=100

182,0

191,9

-

-

Yleisen järjestyksen ja turvallisuuden (yjt)
tehtävämäärä A B C, kpl

68 006

68 425

68 000

71 308

- josta oma-aloitteiset tehtävät, %

40,5 %

41,8 %

40 % (oma)

40,3 %

8,9 %

8,2 %

-

8,8 %

Yleisten paikkojen pahoinpitelyjen määrä

852

987

800

1 018

Yleisten paikkojen vahingontekojen määrä

974

973

950

1 010

1 314

1 231

1 200

1 596

39 984

42 489

-

35 991

311

311

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

SUORITTEET

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

Yksityisillä paikoilla tapahtuneiden pahoinpitelyiden
määrät
Automaattisen liikennevalvonnan suoritteet, kpl
Automaattisen liikennevalvonnan tiekilometrit

311

* Lähde: Poliisibarometri 2016 ja 2018

HÄLYTYSTOIMINTA
toiminnallinen tehokkuus, tuotokset ja
laadunhallinta - hälytystoiminta

Toteuma
2016

Toteuma
2017

Tavoite
2018

Toteuma
2018

Toimintamenomäärärahat, 1 000 euroa

8 327

8 568

8 493

8 983

Henkilötyövuodet

127,1

132,5

132

138,0

Hälytystoiminnan kustannukset, 1000 euroa

11 148

11 198

11 343

11 922

Hälytystoiminnan kustannukset euroa / htv

87 713

84 513

85 932

86 394

330

314

334

344

256

268

258

251

Toimintavalmiusaika A-luokan tehtävissä, min

13,3

13,7

14

13,1

Toimintavalmiusaika A- ja B-luokan tehtävissä, min

19,2

20,5

21

20,5

Toimintavalmiusaika alle 20 min (%, A+B -tehtävistä)

68,1 %

65,5 %

65,5 %

Toimintavalmiusaika alle 45 min (%, A+B -tehtävistä)

91,1 %

90,2 %

90,0 %

TALOUDELLISUUS

Taloudellisuus (kustannukset / hälytystehtävät A+B)
euroa
TUOTTAVUUS
Tuottavuus (hälytystehtävät A+B, määrä /
henkilötyövuodet)
PALVELUKYKY JA LAATU

Onnistuminen kiireellisissä hälytystehtävissä, keskiarvo
vähintään, arvosana 1 - 4 *
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Toteuma
2016

Toteuma
2017

Tavoite
2018

Toteuma
2018

Hälytystehtävien (A,B,C) määrä enintään, kpl

68 006

68 425

68 000

71 308

A ja B hälytystehtävien määrä enintään, kpl

33 768

35 683

34 000

35 968

1 403

1 457

1 500

1 678

160

234

220

255

SUORITTEET

Perheväkivaltaan liittyvät hälytystehtävät enintään, kpl
Perheväkivaltarikosilmoitusten määrä, kpl

* Lähde: Poliisibarometri 2016 ja 2018

1.3.2 Rikostorjunta

Perusrikostorjunta
Syyttäjälaitoksen ja poliisin nopean menettelyn työprosessi on otettu onnistuneesti
käyttöön syksyllä 2018.
Poliisilaitoksen johto on tehnyt päätöksen yhden koko poliisilaitosta palvelevan rikosten
esikäsittely-yksikön perustamisesta. Asian suunnittelu on käynnistetty ja tavoitteena on
täytäntöönpano keväällä 2019.
Arvio: Pitkään tutkinnassa olleiden juttujen juttutasapainoa on saatu edelleen
positiivisempaan suuntaan kaikilla kolmella rikostorjuntasektorilla (Etelä-Pohjanmaan,
Keski-Pohjanmaan ja Rannikko-Pohjanmaan rikostorjuntasektorit).
Avointen ja vanhenemisvaarassa olevien juttujen määrää on saatu merkittävästi
vähenemään.
Etelä-Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan Ankkuri-tiimit ovat jatkaneet hyvää toimintaa.
Rannikko-Pohjanmaalla yhteistyösopimus on allekirjoitusta vailla kaupungin kanssa.
Avointen alla 18-vuotisten epäiltyjen juttujen seurantaan on kehitetty oma seuranta- ja
raportointijärjestelmä, mistä voi juttukohtaisesti valvoa avointen ilmoitusten kehitystä.
Johtopäätökset: Rikosten selvitystaso on valtakunnan huippuluokkaa kaikissa
rikoslajeissa. Myös tutkinta-ajat ovat kehittyneet myönteiseen suuntaan. Tämä osoittaa,
että vanhojen juttujen määrää on saatu vähennettyä. Rajoitukseen ohjautuvien juttujen
määrässä on alueittain vaihtelua.
Rikostorjunnan kokonaisuutta on kehitetty uudistamalla vuoden alusta perustutkinnan
organisaatio ja toimintaprosessit.
Hyvällä rikosten selvitysasteella voidaan arvioida olevan vaikutusta osaltaan rikosten
määrän laskemiseen, yhdessä muiden osaprosessien (lupa, VHS, LPS) kanssa tehdyn
yhteistyön kanssa.
Tuloksen tekemisen haasteena on ollut erityisesti Rannikko-Pohjanmaalla ollut suuri
henkilöstövaihtuvuus ja rekrytointiongelmat.
Perustutkinnan henkilöstön tavoitevahvuudet ovat oikein mitoitettu. Tavoitteena on
saavuttaa tavoitevahvuus kaikilla kolmella sektorilla.
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Talousrikostorjunta
Sisään tulleiden ilmoitusten määrä on hieman kasvanut samalla kun yksikön tutkinnan
henkilötyövuosimäärä on alkuvuodesta laskenut. Prosessien ja toimintakäytäntöjen
kehittämistä on jatkettu ja talousrikostorjunnan prosessikuvaus on otettu käyttöön.
Arvio: Juttutasapaino (Rikosilmoitukset suhteessa keskeytys- ja tapauspäätöksiin) on
koko yksikön osalta kokonaisuutena alkuvuodesta 2018 ollut edelleen negatiivinen eli
ratkaistujen juttujen määrä on ollut suurempi kuin sisään tulleiden juttujen. Ilmoitetut /
päätetyt -suhde on ollut 0,83. Avoinna olevien juttujen kokonaismäärä on edelleen
laskenut edellisvuodesta (157  145). Yli 24 kk vanhojen avoimena olevien juttujen
lukumäärä on pysynyt lähes viime vuoden tasolla (23  24). Päätettyjen talousrikosten
tutkinta-aika on kasvanut (383  406 vrk).
Talousrikostutkinnan henkilötyövuosimäärä on tarkastelujakson tilanteen mukaan
noussut 0,16 loppuvuodesta tehtyjen rekrytointien ansiosta.
Vanhojen juttujen runsas päättäminen kasvatti tutkinta-aikoja mutta tilanne normalisoituu
ensi vuonna.
Rikoshyötyä (turvaamistoimet netto) on saatu 2,02 milj. euroa, joka on merkittävästi yli
tulostavoitteen.
Johtopäätökset:
Haastavasta henkilöstöresurssitilanteesta huolimatta talousrikostutkinnan tulokset ovat
edelleen olleet hyvät.
Oikein kohdistuvilla, oikea-aikaisilla ja riittävillä rekrytoinneilla sekä toimintaprosessien
kehittämisellä voidaan varmistaa toiminnan tuloksellisuus ja laatu.
Erityistutkinta (paljastava tutkinta, tekniikka/ICT)
Tekninen rikostutkinta: Akkreditointi on tehty. Laatukäsikirja ja sitä täydentävät
toimintaohjeet ovat valmiit. Rikostutkimuslaboratorio on tehnyt auditoinnit jokaiseen
teknisen tutkinnan ryhmään myös keväällä 2018. Tekniseen/ICT-tutkintaan on määrätty
1.9.2018 alkaen päätoiminen päällystöesimies.
Arvio: Paljastava tutkinta on organisoitu yhdeksi ryhmäksi ja yhden tutkinnanjohtajan
alaisuuteen. Yhtenäisten työtapojen ja toimintaprosessien kehitystyö on lähtenyt hyvin ja
hyvin tuloksin käyntiin. Tutkinnanjohtajan sijaisuusjärjestelyt ovat parantuneet päällystön
uusien työjärjestelyjen myötä.
Rikostietoanalyysitoiminta uudistettiin vuoden aikana. Uudistuksella pyritään
vaikuttamaan että toiminta olisi alueittain samanlaatuista.
Tekniikan järjestämät koulutukset on saatu hyvin läpivietyä ja nyt on aloitettu RITUhankeeseen (laadun ja itsearviointi ja laatusertifiointi) kuuluvat toimenpiteet. Jatkuva
palautteen antoa koskien näytteiden poikkeamailmoituksia on käytössä. Poliisin Dronekalusto on otettu käyttöön kaikissa rikosteknisissä tutkimuskeskuksissa.
Johtopäätökset: Tekniikan prosessit, koulutus ja sisäinen yhteistyö ovat hyvällä tasolla.
Rikostietoanalyysi ja paljastava tutkinta on organisoitu uudelleen ja tavoitteena on
toiminnan tehostaminen. RITU-hanke etenee poliisilaitoksessa suunnitelmallisesti.

Toimintakertomus

ID-195671

14 (32)

Ulkomaalaisyksikkö
Ulkomaalaisyksikön tehtäväkenttä koostuu ulkomaalais- ja turvapaikkatutkinnasta,
ulkomaalaisvalvonnasta ja ulkomaalaisvalvonnan kautta paljastettavan rikollisuuden
tutkinnasta. Työtehtävistä suurimman osan vievät turvapaikkahakemusten
vastaanottaminen, maastapoistamiseen liittyvät toimet aina päätösten tiedoksiannosta
varsinaiseen maastapoistamiseen. Tämän lisäksi kasvava tarve on ulkomaalaisvalvonnalle
sekä erilaisten työvoiman hyväksikäyttöön liittyvien esitutkintojen suorittaminen. Näitä
rikoksia tutkitaan muun muassa rikosnimikkeillä ihmiskauppa ja kiskonnantapainen
työsyrjintä.
Ulkomaalaisyksikön henkilöstöä on sijoitettu Vaasan pääpoliisiaseman lisäksi
Pietarsaaren ja Seinäjoen poliisiasemille. Kaikissa näissä toimipisteissä hoidetaan kaikkia
ulkomaalaisyksikön tehtäviä.
Alueella on viisi vastaanottokeskusta (4 + 1 Pietarsaari) ja alueella olevissa
vastaanottokeskuksissa on yli 1000 turvapaikanhakijaa odottamassa päätöstä,
maastapoistamista tai kuntaan siirtymistä. Haasteellisista maastapoistamisten
kohdevaltioista sekä pitkittyneistä päätös- ja valitusprosesseista johtuen odotusajat
vastaanottokeskuksissa ovat venyneet pitkiksi. Poliisilaitokselle kirjattiin 112
turvapaikkahakemusta (vuonna 2017 hakemuksia jätettiin 80 kappaletta), joista
uusintahakemuksia oli 75 kappaletta. Tällä tarkoitetaan sitä, että turvapaikanhakija jättää
uuden turvapaikkahakemuksen saatuaan edelliseen asiaan lainvoimaisen ratkaisun.
Poliisilaitos poisti maasta 192 henkilöä (vuonna 2017 poistettuja oli 258 henkilöä eli
laskua oli 26 %), joista saattamalla poistettiin 51 henkilöä (vuonna 2017 saatettiin 35
henkilöä, eli kasvua oli 46 %). Maasta poistettavien henkilöiden kokonaismäärän laskua
ja saatettavien henkilöiden määrän kasvua selittävät juuri haasteelliset kohdevaltiot ja
kasvanut maastapoistamiseen liittyvä vastustaminen. Maastapoistamisessa
ulkomaalaisyksikön tukena on muista poliiseista koostuva saattajapooli. Lisäksi
ulkomaalaisyksikön kautta on koordinoitu kansallisen maastapoistamisen
valmiusryhmään osallistumista.
Maastapoistamista odottaa 684 henkilöä, joista noin 100 henkilön tapaus on
täytäntöönpantavissa, mikäli kohdevaltiot ovat vastaanottavaisia. Lukuihin sisältyy
turvapaikanhakijat, rikosten perusteella maasta poistettavat sekä kaikki muut henkilöt,
jotka eivät syystä tai toisesta saa oleskelulupaa tai heidän lupansa on peruutettu.
Kuluvan vuoden aikana ulkomaalaisvalvonnan kasvava tarve kiinnitti huomiota. Tässä
yhteydessä ulkomaalaisvalvonnalla tarkoitetaan sekä ulkomaalaisten kenttävalvontaa, jota
suoritetaan muun poliisitoiminnan ohella ja tietojohtoisena suunniteltuna toimintaa
erikseen valikoituihin kohteisiin, että laittomaan maahantuloon ja maassa oleskeluun
liittyvän tiedon analysointia ja havaintojen tarkistamista. Valvonnalla on paljastettu
laitonta maassa oleskelua, puututtu maassa oleskelusäännösten kiertämiseen ja paljastettu
ulkomaalaisen työvoiman hyväksikäyttöä.
Ulkomaalaisyksikkö tekee aktiivista, pitkäjänteistä ja säännöllistä yhteistyötä
poliisilaitoksen eri yksiköiden sekä muiden keskeisten tahojen kanssa. Vuonna 2018
poliisilaitos järjesti kolme alueellista yhteistyötapaamista ulkomaalaisten parissa
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työskentelevien tahojen, kuten oppilaitosten, seurakuntien, kuntien ja maistraattien
kanssa. Myös kansainvälisten asioiden osaamista sekä yhteistyötahojen että
rekisteriosaamisen saralla on kehitetty. Ulkomaalaisyksikön keskeisimpiä kumppaneita
ovat alueen vastaanottokeskukset, maahanmuuttovirasto, aluehallintovirasto sekä Vaasan
vankila.
Arvio: Maasta poistamistehtävien määrä on hieman laskenut viime vuodesta.
Täytäntöönpanokelpoisuutta odottavien lukumäärä on hieman laskenut ja
täytäntöönpanokelpoisten lukumäärä kasvanut. Isoin osa täytäntöönpanokelpoisista ei
kuitenkaan ole tosiasiallisesti poistettavissa kohdemaiden vastustuksesta johtuen. Lähes
jokaisesta maasta poistamistehtävästä on myös tullut vaikea. Suunnittelu-, kiinniotto- ja
valmistautumistoimet syövät paljon resursseja. Kansalliset ja kansainväliset haasteet,
kuten palautuskäytännöt ja uusintahakemukset tekevät maastopoistamistoiminnasta
haasteellista. "Paperittomien" henkilöiden määrä on pysynyt alhaisena mutta paine
vastaanottopalveluiden lakkauttamiseen kasvaa.
Oikeusasteiden ratkaisuihin ei voi varautua etukäteen. Täytäntöönpanokieltojen suuri
määrä on yllättänyt toimijat kansallisesti. Palautusmaiden epävakaa tilanne lisää
palautuskäytäntöjen ennalta arvaamattomuutta.
Ulkomaalaisvalvonta on ollut oikein kohdistettua ja tulokset ovat olleet hyvät.
Ulkomaalaisvalvonnalle on enemmän kysyntää kuin mitä pysytään tarjota. Erilaisia
epäkohtia paljastuu hyvin yleisesti valvonnan yhteydessä.
Johtopäätökset: Turvapaikkahakijoiden määrä on pysynyt samana vuoden takaiseen.
Peruuttajia ei enää ole. Uusiin ilmiöihin on reagoitu. Henkilöllisyyden selvittäminen jo
turvapaikkatutkinnan alkuvaiheessa tai ensimmäisen rikosepäilyn kohdalla on noussut
tärkeään rooliin.
Vuodesta 2017 lähtien maasta poistamiset ovat olleet toisenlaisia ja sitovat paljon
enemmän resursseja.
Työvoiman eriasteinen hyväksikäyttö näyttäisi olevan hyvin yleistä.
Laittoman maahantulon tilanne on pysynyt hyvin hallinnassa.
Rajat ylittävä rikollisuus on työllistänyt myös vuonna 2018.
Ulkomaalaisvalvontaa on kehitetty ja kohdennettu entistä paremmin. Kohdennus on
perustunut havaintoihin ja analyysiin. Kokemuksella ja pitkäjänteisellä työllä on myös
oma merkityksensä.
Tällä hetkellä näyttää siltä, että suurimat riskialat ovat rakennus – ja kasvihuoneala. Myös
ravintola-alalla on epäkohtia ja entistä enemmän huomioita tulee jatkossa kiinnittää
maatalousalaan unohtamatta muita ns. matalapalkka-aloja.
Tieliikenteen parissa tehdyllä ulkomaalaiskenttävalvonnalla tavoitetaan parhaiten ne
henkilöt joita ei kohdennetulla ulkomaalaisvalvonnalla tavoiteta.
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Toteuma
2016

Toteuma
2017

Tavoite
2018

Toteuma
2018

14 432

14 301

14 388

13 901

215,6

215,4

215

214,1

Rikostorjunnan kustannukset, 1000 euroa

19 380

18 714

18 731

19 117

Rikostorjunnan kustannukset euroa / htv

89 878

86 879

87 121

89 291

895

965

937

943

101,1

90,1

93,0

95,0

Rikoslakirikosten selvitystaso (pl. liikennerikokset),
prosenttia, vähintään

64,4 %

59,7 %

60 %

59,9 %

Rikoslakirikosten tutkinta-aika (pl. liikennerikokset),
keskiarvo, vrk

159

156

140

127

47,2 %

45,3 %

38 %

43,8 %

100,0 %

80,0 %

100 %

103,2 %

99,4 %

76,6 %

85 %

77,4 %

Päätettyjen talousrikosjuttujen sisälläoloaika,
keskiarvo, vrk, enintään

375

383

370

406

Talousrikostorjunnan htv

23,7

21,7

20,3

Ilmoitettujen JR-juttujen määrä suhteessa päätettyihin
juttuihin, suhdeluku

0,92

0,83

1,19

Ilmoitettujen ja päätettyjen talousrikosjuttujen suhde,
suhdeluku

1,07

0,67

0,83

50

50

50

1,7

3,1

2,4

TALOUDELLISUUS
Toimintamenomäärärahat, 1000 euroa
Henkilötyövuodet

Taloudellisuus (kustannukset/selvitetyt
rikoslakirikokset), euroa
TUOTTAVUUS
Tuottavuus (selvitetyt rikoslakirikokset/htv)
PALVELUKYKY JA LAATU

Omaisuusrikosten selvitystaso, prosenttia, vähintään
Henkeen ja terveyteen kohdistuneiden rikosten
selvitystaso, prosenttia, vähintään / henkirikokset
Henkeen ja terveyteen kohdistuneiden rikosten
selvitystaso, prosenttia, vähintään /
pahoinpitelyrikokset

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 *
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
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Toteuma
2016

Toteuma
2017

Tavoite
2018

Toteuma
2018

Kaikki selvitetyt rikokset, määrä, sis.
liikennerikkomukset

55 072

48 537

44 000

53 228

Selvitetyt rikoslakirikokset, määrä

21 646

19 343

20 000

20 276

Päätettyjen talousrikosten määrä, kpl

147

175

150

133

Avoinna olevien talousrikosten määrä, kpl

220

157

200

145

Haltuun saatu rikoshyöty kaikissa rikoksissa (netto),
milj. euroa

1,43

2,32

1,35

-

Haltuun saatu rikoshyöty talousrikoksissa (netto), milj.
euroa

0,74

1,33

1,2

2,06

Haltuun saatu rikoshyöty huumausainerikoksissa
(netto) milj. euroa

0,01

0,02

0,15

0,22

24

20

30

31

2 163

2 136

2 000

2 527

Poliisin tietoon tulleet törkeät huumausainerikokset,
määrä

43

53

50

44

Poliisin paljastamat törkeät huumausainerikokset,
määrä

25

32

30

33

Päätettyjen JR-juttujen lukumäärä

13

23

20

21

Rasistiset ja muut viharikokset, kpl

5

10

20

9

Henkeen ja terveyteen kohdistuvien rikosten määrä,
kpl, henkirikokset
Henkeen ja terveyteen kohdistuneiden rikosten määrä,
kpl, pahoinpitelyrikokset

* Lähde: Poliisibarometri 2016 ja 2018

1.3.3 Lupahallinto
1.3.3.1 Lupapalvelut ja -valvonta

Lupapalvelu
Myönnettyjen lupien kokonaismäärä ovat lisääntyneet 10,9 % verrattuna edelliseen
vuoteen. Matkustusasiakirjoihin liittyvät lakimuutokset ovat varsinkin loppuvuodesta
vaikuttaneet lupamäärien kasvuun. Suurin kasvu oli henkilökorttiluvissa jossa kasvu oli
59,9 % (maan suurin kasvu). Turva-alan luvat ovat lisääntyneet 8,3 % ja ampuma-aseet
5,8 %. Muut luvat ovat vähentyneet. Ajanvarausajat (jonot) ovat pääpoliisiasemalla 1620 päivää ja odotusajat 15- 120 min. Muilla asemilla odotusajat ovat lyhyemmät.
Lupahallinnon prosesseja on kehitetty suunnittelun mukaiseksi ja toiminta on saatu
sujuvaksi ja tehokkaaksi. Ampuma-aselain uudistukseen sekä asetietojärjestelmän
vaatimiin koulutuksiin on osallistuttu. Lupapalvelut on tehokkaasti käyttänyt kyseiseen
tarkoitukseen olevat tietojärjestelmät ja sen kautta hyödyntänyt täysimääräisesti uuden
teknologian tarjoamat hyödyt. Prosessien kehittymiseen on vaikuttanut sekä
valtakunnallinen ja poliisilaitoksen kehitystyö sähköiseen asiointiin. Sähköisen palvelun
tavoitteeseen (70 %) ei ole vielä päästy kaikkien lupien osalta. Pohjanmaan
poliisilaitoksen sähköinen asiointi on tällä hetkellä 64,4 % kun keskiarvo koko maassa on
72,3 %. Poliisilaitoksen sähköinen asiointi passeissa on toimintavuoden lopussa 69,2 %.
Pohjanmaan poliisilaitoksella sähköinen asiointi on lisääntynyt sekä poliisihallituksen
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että poliisilaitoksen tehostetun tiedotusiskujen tuloksena. Lupapalvelut on digitalisaation
kehittämiseksi lähtenyt mukaan joulukuussa aloitettuun maakunnalliseen Digi-kiertue
hankkeeseen yhteistoiminnassa muiden viranomaisten kanssa. Toiminta laajenee
todennäköisesti poliisilaitoksen muihin maakuntiin.
Poliisilaitoksen lupapalvelustrategian ja sähköisen asioinnin johdosta, kasvollinen
lupapalvelu on (vähentyneistä resursseista huolimatta) onnistuttu turvaamaan jokaisella
poliisiasemilla. Sähköisen asioinnin ja sen kautta tehtyjen prosessimuutosten kautta on
työtaakka ja resurssit pystytty jakamaan kyseisen tavoitteen saavuttamiseksi.
Lupapalvelut on aktiivisesti hyödyntänyt analyysiasiantuntijan resurssien tilannekuvaan
ylläpitämisessä kuin henkilöstöresurssien ja työtaakan jaossa ja vaikuttavuuden
arvioinnissa. Kyseistä toimintaa varten lupapalvelulle on kehitetty omat mittarit.
Kielelliset palvelut on huomioitu lupapalveluyksikön kaikissa toiminnoissa.
Lupapalvelun taloudellisuuden, tuottavuuden tavoitteet ovat toteutuneet kuin myös
poliisilaitoksen omassa vuosisuunnitelmassa olevat tavoitteet. Lupapalvelun
henkilötyövuodet ovat alle vahvistetun henkilöstösuunnitelman määrää. Eri luparyhmiin
käytetty työaika ovat linjassa koko maan lukuihin. Kassantarkastukset on hoidettu
ohjeiden mukaisesti.
Yhteistyö muiden viranomaisten kanssa (paloviranomaiset, kunnat, Avi, Tukes,
oikeusviranomaiset) ja muiden toimijoiden kanssa on toteutunut. Lupapalvelu on
osallistunut Avi:n tarkastuksiin ja koulutustilaisuuksiin.
Lupapalvelu on panostanut työhyvinvointiin ja jaksamiseen tulossopimuksen mukaisesti
eri keinoin. Hyve-johtajuudella, henkilöstön osallistamisella, avoimuudella, ja
koulutuksella on edistetty motivaatiota, jaksamista ja osaamista ja sen kautta tehokkuutta
ja vaikuttavuutta. Henkilöstöbarometrin analysointituloksen perusteella lupapalvelu on
laatinut toimenpidesuunnitelman kehittämiskohteista.
LUPAHALLINTO
Toiminnallinen tehokkuus, tuotokset ja
laadunhallinta

Toteuma
2016

Toteuma
2017

Tavoite
2018

Toteuma
2018

4 278

3 586

-

3 567

Henkilötyövuodet

60,4

52,4

53

52,6

Lupahallinnon kustannukset, 1000 euroa

5996

5429

5 466

5 701

78

79

78

76

86,3

88,05

100

94,76

Tuottavuus (poliisin myöntämät luvat/lupa-htv,
maksullinen ja maksuton)

1 277

1 316

1 321

1 420

Maksullisen toiminnan tuottavuus (poliisin myöntämät
luvat / lupa-htv, maksullinen työaika)

2 028

2 260

1 892

2 349

490

403

490

461

TALOUDELLISUUS
Toimintamenomääräraha, 1000 euroa

Taloudellisuus (kustannukset/poliisin myöntämät luvat),
euroa
Lupahallinnon kustannusvastaavuus, prosenttia
Lupahallinnon tuottotavoite, 1 000 euroa
TUOTTAVUUS

Maksuttoman toiminnan tuottavuus (valvonnalliset
suoritteet / maksuton työaika, lupa-htv)
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Toteuma
2016

Toteuma
2017

Tavoite
2018

Toteuma
2018

49,6 %

59,7 %

70 %

66,3 %

Poliisin myöntämät luvat yhteensä, kpl

75 229

67 336

70 000

74 669

Matkustusasiakirjat (passit ja henkilökortit)

62 434

58 867

60 000

66 243

Turva-alan luvat

2 571

1 706

3 000

1 848

Aseluvat

5 260

5 319

5 500

5 575

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

Ajoluvat

Ulkomaalaisluvat
Muut luvat

0
4 964

1 444

Valvonnalliset suoritteet (alla olevat yhteensä)
Aseiden hallussapitolupiin kohdistuvat peruutukset ja
varoitukset

1 500

1 033

7885
411

595

350

370

Ajo-oikeuspäätökset

6895

8518

7500

9185

Ajo-oikeuspäätökset (huom! vertailuvuosiongelma LTJtietojärjestelmäsätä ATJ-järjestelmään; tavoitetaso
asetetaan toistaiseksi v. 2016 tasolle)

6895

8518

7500

9185

Järjestyksenvalvojakorttien peruutukset ja varoitukset

59

30

30

17

Vartijakorttien peruutukset ja varoitukset

12

5

5

4

* Lähde: Poliisibarometri 2016 ja 2018

Lupavalvonta, Ajo-oikeusasiat
Ajo-oikeusasiat ovat muutoksessa, kun vuonna 2019 käräjäoikeuksilta siirtyy kaikki ajooikeuspäätöksiin liittyvät toimenpiteet poliisille. Tämä on jo vuoden 2018 aikana vaatinut
suunnittelua ja työprosessien kehittämistä uudistuksia kohti. Päätöksentekijöiden osalta
päätösmäärät ovat nykytilanteessa suuria verrattuna valtakunnalliseen tilanteeseen.
Pohjanmaalla päätösmäärät ovat noin 1200 - 1400 päätöstä per päätöksentekijä, kun
valtakunnassa yleisesti liikutaan noin 1000 päätöksen määrissä yhtä päätöksentekijään
kohden. Ajo-oikeuspäätösten lukumäärä oli tilastojen mukaan viime vuonna 9185
päätöstä. Vuonna 2017 vastaava luku oli 8518. Poliisin lupavalvonta teki näistä
päätöksistä 6021 päätöstä. Terveysperusteiset ja päihteisiin liittyvät päätökset ovat viime
vuosina selvästi lisääntyneet. Vuoden 2019 lakimuutokset tulevat aiheuttamaan
muutostarpeita ja resurssilisäystä ajo-oikeusasioihin kun jatkossa poliisi määrää
ajokiellon mm rattijuopumustapauksissa.
Ajo-oikeuspäätösten vaikuttavuutta on vaikea mitata, mutta kiistatta sillä voidaan olettaa
olevan merkitystä liikenneturvallisuuteen, kun puututaan tehokkaasti ja ennalta estävästi
erityisesti terveys- ja päihdeperusteilla. Lupavalvonnan työ näkyy yhtenä osana ja tukena
esimerkiksi liikennepoliisisektorin tuloksellisuudessa, jossa tavoitteena on vähentää
liikenneonnettomuuksia ja -kuolemia. Toiminnassa onkin panostettu erityisesti
terveysasioihin, koska tutkimusten mukaan nämä henkilöt ovat merkittävä riski
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liikenneturvallisuudelle. Myös nuorten tekemiin vakaviin piittaamattomuuksiin yms.
liikenneturvallisuutta
vaarantavaan
käyttäytymiseen
pyritään
vaikuttamaan
lupavalvonnallisin keinoin. Lupavalvonta on vahvasti poliisin ydintoimintoja tukevaa
toimintaa. Lupavalvonta pyrkii päätöstensä sekä käsittelytilanteissa annettujen ohjeiden ja
neuvojen keinoin vaikuttamaan liikenneturvallisuuteen.
Lupavalvonta, Ampuma-ase asiat ja yksityinen turva-ala
Aselupien haltijoihin kohdistuva lupavalvonta on vahvasti poliisin ydintoimintoja
tukevaa toimintaa. Aseisiin ja turva-alaan liittyvien päätösten määrä on hyvällä tasolla
valtakunnallisesti vertailtuna.
Aseperuutuksia, varoituksia ja väliaikaistoimia oli vuonna 2018 yhteensä 622 kpl.
Vuonna 2017 luku oli 595 kpl. Vuonna 2018 peruutuksia oli 310 ja varoituksia 60.
Päätösmäärissä on ollut kasvua. Järjestyksenvalvojakorttien ja vartijakorttien lisäksi on
peruutettu 10 turvasuojaajakorttia.
Aselupiin ja yksityisen turva-alan lupiin liittyen, valvontaa kohdennetaan erityisesti
päihde- ja mielenterveysasioihin sekä henkeen ja terveyteen liittyviin seikkoihin.
Poliisilaitoksen tulee jatkossakin suunnata toimintaansa enemmän lupahallinnon
strategian mukaisesti eli on panostettava lupavalvontaan myös henkilöstömäärällä, jotta
lupavalvonta kykenee toteuttamaan sille asetetut työtehtävät sekä panostamaan poliisin
ydintehtävien tukemiseen ja siten vaikuttamaan osaltaan koko poliisilaitoksen toiminnan
vaikuttavuuteen. Vaikuttavuuden parantamiseksi yksikölle tulisi luoda paremmat
mahdollisuudet konkreettisen valvonnan lisäämiselle erityisesti yleisötilaisuuksien, aseja vartioimisliikkeiden sekä aseharrastajien osalta. Näin poliisi toivottavasti pystyy
lupavalvonnan keinoin tukemaan poliisin ennalta estävää toimintaa sekä yleistä
järjestystä ja turvallisuutta sekä aseturvallisuutta.
LUPAVALVONTA
Toiminnallinen tehokkuus, tuotokset ja
laadunhallinta

Toteuma
2016

Toteuma
2017

Tavoite
2018

Toteuma
2018

22,4

21,9

22

20,8

Toimintamenomääräraha, 1000 euroa

1 551

1 239

1 250

1 136

Lupavalvonnan kustannukset (maksuttomat
lupapalvelut), 1000 euroa

1 760

1 863

1 900

1 822

9 595

8 836

10 385

9 579

TALOUDELLISUUS
Henkilötyövuodet (sisältyvät lupahallinnon kokonaishtvmäärään)

SUORITTEET
Valvonnalliset toimenpiteet yhteensä, kpl

1.3.4 Yhteiset palvelut
1.3.4.1 Koulutus, osaamisen kehittäminen ja tutkimustoiminta

Poliisilaitoksessa toimii koulutuksen suunnittelusta ja kehittämisestä vastaava pysyvä
työryhmä, johon kuuluvat hallintopäällikkö, koulutusyhdyshenkilö, työharjoittelun
ohjauksesta vastaavat komisariot ja sektoreiden edustajat. Työryhmä koordinoi osaltaan
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poliisilaitoksen henkilöstön osaamisen ja sisäisen koulutuksen kehittämistä. Koulutuksia
on järjestetty suunnitelmallisesti ja niiden onnistumisesta on kerätty palautetta, jonka
avulla koulutuksien sisältöä voidaan edelleen kehittää. Uusia koulutusmuotoja mm.
webinaarit on pyritty kehittämään ja samalla on kehitetty osaamiskartoituksen tekemiseen
uusi työkalu, jolla pyritään varmistamaan mm. osaamisen systemaattisempi johtaminen.
Henkilöstön koulutus- ja kehittämissuunnitelma on ajan tasalla.
1.3.4.2 ICT-palvelut

Työasemia on pyritty vähentämään edelleen, mutta vuoden 2018 lopussa määrä oli 1,13
konetta/HTV. Verrattuna vuoteen 2017 määrä nousi 0,11 konetta/HTV johtuen
koulutuskoneiden (POTI) hankkimisesta.
1.3.4.3 Materiaalipalvelut ja toimitilat

Hankintamenettely perustuu vuosisuunnitelmaan. Poliisilaitos noudattaa hankinnoissaan
Hansel Oy:n puitejärjestelyjä, joihin poliisihallinto tai -yksikkö on liittynyt.
Materiaalihankintojen suunnittelussa ja hankintojen toteuttamisessa kiinteässä
yhteistyössä toimivat hallintopäällikön ja materiaalihallintosuunnittelijan lisäksi
poliisilaitoksen tietohallinto-, toimitila-, ja talousasiantuntijat sekä yksikkömme
hankintavastuuhenkilöt. Hankintasuunnittelun prosessia tiivistettiin ja hankintapäätöksiä
tekevät esimiehet osallistettiin suunnitteluprosessiin entistä tiiviimmin. Tavoitteena
ohjata prosesseja tulevan HANDI järjestelmän mukaisiksi.
Hankintojen osalta poliisilaitos on pysynyt hankintasuunnitelmansa ja kehysbudjettinsa
puitteissa. Hankintamenettelyn prosesseja kehitetään edelleen, jotta kaikkien hankintojen
toteutus toimii puitesopimusten ja poliisilaitoksen hankintasuunnitelman mukaisesti.
Poliisipäällikkö on kehyksen tarkan seurannan perusteella antanut hankintavaltuuksia
vuoden aikana siten, että budjetissa on pysytty.
Toimitiloja on kunnostettu Pohjanmaan poliisilaitoksen budjetin sallimissa rajoissa.
Remonteissa ja toimitiloihin liittyvissä hankinnoissa on erityisesti otettu huomioon
1.7.2017 voimaan tullut organisaatioturvallisuusmääräys.
Jokaiselle Pohjanmaan poliisilaitoksen poliisiasemalle on nimetty poliisiaseman esimies.
Pohjanmaan poliisilaitoksen poliisiasemien esimiesten verkosto on ollut toiminnassa
vuoden 2018.
Poliisilaitoksen toimitiloissa noudatetaan valtion- ja poliisihallinnon toimitila strategiaa.
Tarkoituksena on, että poliisilaitoksen toimitilat tukevat mahdollisimman tehokkaasti
operatiivista poliisintoimintaa. Poliisilaitos on pyrkinyt Pora III ja tulossopimuksen
mukaisesti pienentämään toimitilakustannuksia ja parantamaan tilatehokkuutta.
Toimitilatehokkuutta on parannettu ja kustannuksia vähennetty ns. väljien toimitilojen
omatoimisella pienentämisellä ja vuokrauksella ulkopuolisille (Vaasa, Seinäjoki, Kannus,
Lapua, Laihia).
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1.3.4.4 Viestintä

Poliisilaitos on vuoden 2018 aikana julkaissut 626 ulkoista tiedotetta, näistä 443 oli
suomenkielisiä ja 183 ruotsinkielisiä. Lehdistölle on järjestetty 2 mediatilaisuutta, jossa
on esitelty alueen turvallisuuskatsauksen. Ilmiöistä eniten näkyvyyttä mediassa saivat
susiin liittyvät asiat. Nämä asiat työllistivät poliisilaitoksen viestintää paljon alkuvuodesta
ja kesällä.
Sosiaalisessa mediassa seuraajien määrä jatkoi kasvuaan ja yli 16 500 henkilöä seuraa
poliisilaitoksen virallisia some-sivuja ja -tilejä. Sivuilla on viimeisen vuoden aikana
julkaistu 378 päivitystä. Maaliskuussa tehty päivitys viranomaisyhteistyöharjoituksesta
tavoitti reilut 37 000 ihmistä, ja oli vuoden eniten luettu juttu.
Poliisin päivä tapahtuma järjestettiin perinteisesti elokuun viimeisenä lauantaina
Seinäjoella ja Kokkolassa. Kävijöitä tapahtumissa oli yhteensä noin 5 000.
Pohjanmaan poliisi teki vuoden aikana tiivistä viestintäyhteistyötä muiden viranomaisten
kanssa erilaisten viestintäkampanjoiden ja yleisötapahtumien muodossa. Näyttävimmät ja
eniten yleisöä keränneet näistä olivat liikenneturvallisuuspäivä Vaasan torilla, jossa
esiintyivät Duudsonit ja poliisilaitoksen tapahtumapiste Solar Sound festareilla
Seinäjoella. Näihin tapahtumiin poliisilaitos oli saanut erillisrahoituksen
poliisihallitukselta.
1.3.4.5 Laillisuusvalvonta

Laillisuusvalvontasuunnitelman mukaisen valvonnan toteutuminen
Laillisuustarkastukset on toteutettu poliisilaitoksessa 14.3.2016 annetun ja 15.3.2016
voimaan tulleen laillisuusvalvontamääräyksen mukaisesti. Kyseinen määräys käsittää 8
tarkastuskohdetta, jotka ovat:
1) vapaudenmenetys,
2) salaiset pakkokeinot ja salaiset tiedonhankintakeinot,
3) tutkinta-ajat,
4) tutkinta- ja hallintopäätökset,
5) ampuma-aselain mukaiset väliaikaiset hallintopäätökset,
6) poliisipäällikön määräämät erityiset tarkastukset,
7) virka-aseiden säilytykset sekä
8) havaintotietojen tallentaminen, käyttö ja poistaminen.
Kohdan 6 mukaisina poliisipäällikön määrääminä erityisinä tarkastuksina on suoritettu
tietolähdetoiminnan kuluja ja palkkioita koskeva kassantarkastus, esikäsittelytoimintoja
koskeva tarkastus, telepakkokeinojen kuuntelutiloja ja niiden kulkuoikeuksia koskeva
tarkastus, kiinniottokirjauksia koskeva syvällisempi tarkastus, nimityspäätöksiä ja
tehtävämääräyksiä koskeva tarkastus sekä salaisten pakkokeinojen ylimääräisen tiedon
poistamista koskeva tarkastus.
Tarkastustoimintaa ovat suorittaneet sekä oikeusyksikön poliisilakimies ja
rikosylitarkastaja että erikseen vastuutetut päällystöesimiehet.
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Tarkastukset ovat toteutuneet määräyksen mukaisesti, mitä on edesauttanut se, että
johdon sihteerin toimesta lähetetään kalenterimuistutus tarkastusten suorittajille noin
kuukautta ennen tarkastuksen suorittamisaikaa. Lomakaudella on ollut muutamia vähäisiä
myöhästymisiä.
Laillisuusvalvontamääräyksessä vahvistettujen tarkastuskohteiden lisäksi oikeusyksikön
toimesta on suoritettu oma-aloitteista laillisuusvalvontaa yksittäisissä asioissa mm.
pakkokeino- ja esitutkinta-asioihin vuonna 2018 kymmenen (10) kertaa. Näitä koskevat
seikat ovat tulleet oikeusyksikön tietoon mm. vuorokausiraporteista, esimiesten
välittämien havaintojen pohjalta, kansalaisten palautteiden perusteella yms. tavoilla.
Näistä on annettu erilliset ratkaisut.
Tärkeimmät tarkastushavainnot ja seuraukset:
- Vanhentumisvaarassa olevia juttuja ei oltu hoidettu edellisessä tarkastuksessa annettujen
kehotusten mukaan (tutkinnanjohtaja vaihtoon).
Salaiset pakkokeinot:
- Edelleen pöytäkirjat luonnostilassa edellisten tarkastusten huomautuksista huolimatta (1
tutkinnanjohtajalle huomautus esimiesmenettelyssä),
- pöytäkirjat edelleen aiemmista valvojamerkinnöistä huolimatta laatimatta ja
tuomioistuimelle epäillylle ilmoittamisesta tekemättä, aluksi epäilty ollut tuntematon,
mutta sittemmin esitutkinnassa selvinnyt (laillisuusvalvontaratkaisulla annettu
huomautus),
- telepakkokeinovaatimuksen perusteluista ja diaaria koskevasta rikosilmoituksesta ei ole
ilmennyt pakkokeinolain 10:9,4 3 kohdan edellyttämällä tavalla tosiseikkoja, joihin
epäiltyyn kohdistuva rikosepäily ja televalvonta perustuvat (laillisuusvalvontaratkaisuna
huomion kiinnittäminen),
- ylimääräisten tiedon poistamisprosessia kehitettävä (suositus, että
lainvoimaisuustietojen järjestelmällinen seuraaminen ym. esim. tutkintasihteereille).
- Kiinniottokirjauksissa puutteita oikeuksista ja velvollisuuksista ilmoittamisen osalta
sekä siitä, että mikä kuuluu vartijalle ja mikä poliisimiehelle (hallinnollisena ohjauksena
kehotettu kiinnittämään huomiota siihen, että vastuunjaon mukaisesti oikeuksista ja
velvollisuuksista sekä säilytystilan oloista ilmoittaminen kirjataan KIP-lomakkeen
ilmoitukset -osioon, kun niistä on vapautensa menettäneelle ilmoitettu. Tämä saatettu
poliisivankila-toiminnoista vastaavalle komisariolle, joka on laatinut asiasta ohjeen).
- Kiinniottokirjauksissa yleisten edellytysten kirjauksissa on järjestelmällisesti puutteita
siten, että ne puuttuvat kokonaan. Muutamissa yksittäisissä tapauksissa kiinnioton tai
pidättämisen erityisiä edellytyksiä ei oltu perusteltu tai ne oli perusteltu puutteellisesti
(saatettu poliisitoimintalinjalle huomioitavaksi).
- Esikäsittelyssä sähköisellä rikosilmoituksella tulleista näpistyksistä tehtiin
rajoitusesityksiä, vaikka tekijät olivat selvitettävissä (kehotettu korjaamaan menettelyä
hälytystehtävänä tulleen kanssa yhdenvertaiseksi).
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- Viranhakukuulutuksissa ja nimitysmuistioissa käytettiin vanhoja kelpoisuusehtoja
(kehotus korjata).
Havaintojen käsittely ja edellytettyjen toimenpiteiden seuranta:
Tarkastushavainnot on tuoreelta ilmoitettu asiaa koskevien esimiesten tietoon korjaavien
toimenpiteiden tekemiseksi sekä asianomaisen toimintalinja johdolle. Lisäksi havainnot
on käsitelty johtoryhmässä kaksi kertaa vuodessa.
Toimenpiteiden seuranta on vastuutettu asiaomaisen toimintalinjan johdolle.
Kassantarkastukset
Lupapalveluyksikön johtaja on suorittanut poliisilaitoksen kassantarkastukset vuonna
2018 siitä annetun erillisen kassantarkastuksia koskevan määräyksen ja taloussäännön
mukaisesti kussakin pisteessä 2 kertaa. Tarkastuksissa ei ole todettu puutteita,
virheellisyyksiä tai väärinkäytöksiä.
Hallintokantelut ja vahingonkorvausasiat
Keskimääräiset käsittelyajat vuonna 2018 olivat hallintokanteluissa 68,3 vrk ja
vahingonkorvausasioissa 23 vrk. Käsittelyajat alittavat tulossopimuksessa määritellyn
tavoiteajan kanteluiden osalta 6 kk ja vahingonkorvausasioiden osalta 3 kk.
Hallintokanteluita saapui vuonna 24 kpl, missä on vähennystä vuoteen 2017 peräti 17 kpl.
Vuoden aikana ratkaistiin 24 kantelua, joista puolessa ei nähty aihetta toimenpiteisiin.
Toisessa puolessa 3 tapauksessa ilmaistiin käsitys paremmasta menettelystä, 7
tapauksessa kiinnitettiin huomiota ja 2 tapauksessa annettiin huomautus.
Vahingonkorvausvaatimuksia saapui 48 kpl, missä on lisäystä edelliseen vuoteen 15 kpl.
Vaatimuksista hyväksyttiin kokonaan tai osittain 29 kpl, ja niiden perusteella maksettiin
vahingonkorvauksia yhteensä 12.035,11 €. Valtaosa vahingonkorvauksista koski poliisin
suorittamien pakkokeinojen aiheuttamia vahinkoja sivulliselle.
Poliisirikosasiat ja virkamiesoikeudelliset menettelyt
Epäillyistä poliisirikosasioista tehtiin ilmoituksia 47 kpl. Vuoden aikana nostettiin
poliisirikosasioissa 1 syyte, 1 tapauksessa syyttäjä-tutkinnanjohtaja teki rajoitusesityksen
syyttäjälle vähäisyys-perusteella ja 1 tapauksessa tehtiin syyksi lukeva
syyttämättäjättämispäätös tekijän osallistuttua asianomistajan kanssa onnistuneeseen
sovitteluun.
Virkamiesoikeudellisessa menettelyssä annettiin vuonna 2018 4 varoitusta ja 2 vakavaa
huomautusta. Osa tapauksista oli aiemmalta vuodelta.
Vaikuttavuusarvio
Laillisuusvalvonnalla on ollut vaikutusta operatiiviseen toimintaan, koska tarkastuksista
tehdyt havainnot on saatettu esimiesten ja asianomaisen toimintalinja tietoon ja
laillisuusvalvontakoosteet on lisäksi käsitelty johtoryhmässä. Havaintojen pohjalta on
päätetty asianomaisilla toimintalinjoilla niistä toimenpiteistä, joihin tarkastushavainnot
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ovat antaneet aihetta. Toimintalinjojen johdon suorittamalla seuralla on määrä varmistaa,
että toimenpiteet toteutetaan. Laillisuusvalvontahavainnot ovat näin ollen yksi johtamisen
välineistä.
Laillisuusvalvonnan tuloksista annetulla oikeusyksikön pitämällä koulutuksella ja
tiedottamisella on luotu preventiivistä vaikutusta toimintaan. Oikeusyksikkö oli vuonna
2018 mukana yhteensä 7 eri koulutustilaisuudessa kouluttajana. Kyseisiin koulutuksiin
osallistui yhteensä 117 poliisilaitoksen työntekijää. Lisäksi oikeusyksikkö on toteuttanut
sisäisessä intranetissä joka toinen kuukausi tiedotteita lainkäyttöratkaisuista,
lakimuutoksista ja muista oikeudellisista asioista. Preventiivistä vaikutusta on ollut myös
sillä, että oikeusyksikön asiantuntemusta on vuonna 2018 käytetty hyväksi operatiivisessa
toiminnassa kysymysten ja kannanottojen muodossa erilaisissa oikeudellista
asiantuntemusta edellyttävissä asioissa yhteensä 241 kertaa.
Hallintokanteluiden ja vahingonkorvausasioiden osalta on kyetty tarjoamaan tavoiteajan
puitteissa puolueeton asian tutkiminen ja ratkaiseminen. Sisäinen valvonta virkamies- ja
rikosoikeudellisten vastuiden osalta on ollut toimivaa ja se on taannut osaltaan
poliisitoiminnan yleisen uskottavuuden ja oikeudellisen laadunvarmistuksen.
1.3.4.6 Sisäinen tarkastus

Poliisihallituksen sisäisen tarkastuksen tarkastuskäynti poliisilaitokseen suoritettiin
5.9.2018. Tarkastuskohteina olivat työajan seurannan toimintamallit, salaiseen
tiedonhankintaan ja todistajansuojeluun liittyvien talouden prosessien
vaatimuksenmukaisuus, ajoneuvovahingot ja niihin liittyvät menettelyt poliisiyksikössä
sekä parhaat käytännöt vahinkojen minimoimiseksi, takavarikoiden omaisuuden hallinta,
kiinniotettujen henkilöiden lääkkeiden jakelu ja säilytys sekä ajopäiväkirjat.
Tarkastuksessa esillä olleissa asiaryhmissä ei poliisilaitoksen osalta todettu merkittäviä
puutteita.
1.3.4.7 Tietoturvallisuuden ja tietosuojan valvonta

Sisäisenä valvontatoimenpiteenä poliisilaitokselta on pyydetty lokipyyntöjä
henkilörekistereiden käytöstä 2 kertaa vuonna 2018.
1.3.4.8 Kansainvälinen toiminta

Poliisilaitoksessa ei ollut kansainvälistä toimintaa.
1.3.5 Maksullisen toiminnan tulos ja kannattavuus

Poliisilaitoksen lupapalvelujen maksullisten lupatuottojen määrä kasvoi vuodesta
2017 yhteensä noin 518.000 euroa. Myös myydyt lupamäärät lisääntyivät. Lupahallinnon
kustannusvastaavuus parani hieman ollen vuonna 2018 94,76 % (+6,7 %).
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Muiden julkisoikeudellisten ja liiketaloudellisten suoritteiden tuotot kasvoivat noin 8 %
vuodesta 2017. Kokonaistuottotavoitteesta 139.000 euroa kuitenkin jäätiin noin 23.000
euroa. Tuotot olivat yhteensä 116.332 euroa.
MAKSULLISEN TOIMINNAN KUSTANNUSVASTAAVUUSLASKELMA 2018
Kaikki momentit yhteensä
Pohjanmaan poliisilaitos

2016
1.
2. Muut
Lupapalvelu julkissuoritteet
oikeudelli
set
1. TUOTOT

2017
3. Liiketaloudelli
set
suoritteet

1.
Lupapalve
lu
suoritteet

2. Muut
julkisoikeudellis
et

2018
3. Liike- 1.
taloudelli Lupapalvelu
set
suoritteet
suoritteet

2. Muut
julkisoikeudelli
set

3. Liike- Yhteensä
taloudelli
set
suoritteet

3 653 534

63 407

39 991 3 151 793

55 711

2 957

3 670 487

60 507

2 449 3 733 443

Yhteensä

80 445
1 792 883
357 093
858 994
12 090
3 101 505

1 131
24 075
4 011
2 079
692
31 987

618
61 547
13 168 1 424 913
2 194 345 465
1 137 541 882
379
21 624
17 496 2 395 431

857
18 822
3 146
1 598
455
24 878

46
999
167
85
24
1 320

62 998
1 513 506
346 695
583 210
24 060
2 530 470

913
18 788
3 122
1 604
611
25 038

37
63 948
760 1 533 054
126 349 944
65 584 880
25
24 696
1 013 2 556 521

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

372 105
53 219
158
696 173
1 121 655

4 453
504
2
5 039
9 998

2 436 247 436
276 333 495
1
0
2 756 603 272
5 469 1 184 202

531
507
-202
3 996
4 832

28
27
-11
212
256

260 499
338 871
0
743 512
1 342 882

561
564
0
4 034
5 159

23 261 083
23 339 458
0
0
163 747 709
209 1 348 250

KAIKKI KUSTANNUKSET

4 223 160

41 985

22 965 3 579 633

29 710

1 576

3 873 352

30 197

1 222 3 904 771

-569 626

21 422

17 026

-427 840

26 001

1 381

-202 865

30 310

1 227

-171 328

86,51 % 151,02 % 174,14 %

88,05 %

94,76 % 200,37 % 200,37 %

95,61 %

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

KUSTANNUSVASTAAVUUS

KUSTANNUSVASTAAVUUS%

187,52 % 187,63 %
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1.3.6 Yhteisrahoitteinen toiminta

Pohjanmaan poliisilaitoksella ei ollut yhteisrahoitteista toimintaa vuonna 2018.
1.4 Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen
Toteuma
2016

Toteuma
2017

Tavoite
2018

1. Poliisin henkilöstö yhteensä, htv

613,2

609,4

610,7

2. Poliisimiehet, htv

473,7

466,6

472

10,8

13,4

17,7

17,8

128,7

129,4

121

128

5. Naisia, %-osuus koko henkilöstöstä

27,0 %

26,8 %

27 %

27,1 %

6. Naisia, %-osuus poliisimiehistä

13,9 %

14,5 %

15 %

15,1 %

Sairauspoissaolot, työpäivää / htv

9,9

11,0

9

Työtyytyväisyysindeksi

3,3

-

3,5

Tulos- ja kehityskeskustelujen käyminen (%
henkilöstöstä käynyt)

100

100

100

100

Kehityssuunnitelmien laatiminen (laadittu %:lle tulos- ja
kehityskeskustelujen käyneistä)

100

99

100

100

HENKILÖSTÖHALLINTO

Toteuma
2018

Henkilöstömäärä ja rakenne, poliisin momentti

3. Opiskelijat, htv
4. Muu henkilöstö, htv

611,4
465,6

Työhyvinvointi
9,8
3,25

Osaamisen kehittäminen

Poliisilaitos on edelleen järjestänyt työnohjausta eri henkilöstöryhmille työsuojelun
toimintasuunnitelman mukaisesti. Valtiovarainministeriöltä palautuvat
koulutuskorvaukset ohjataan vuosittain poliisilaitoksen koulutuksen ja osaamisen
kehittämiseen.
Naisten osuus poliiseista jatkaa nousuaan. Poliisien HTV-tavoite ei ole saavutettu
rekrytointivaikeuksien takia.
1.5 Tilinpäätösanalyysi
1.5.1 Rahoituksen rakenne

Pohjanmaan poliisilaitoksen toimintamenomomentille 26.10.01 oli myönnetty vuonna
2018 määrärahaa yhteensä 43.588.253,60 euroa (bruttorahoitus). Tästä summasta
perusrahoitusta oli 42.853.253,60 euroa ja työ- ja kenttäharjoittelijarahoitusta 735.000
euroa.
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Poliisihallituksen asettama tuottotavoite oli 139.000 euroa. Lupatuottojen osalta tavoitetta
ei ollut erikseen asetettu. Poliisilaitoksen kokonaisrahoituksesta toimintamäärärahaa oli
98,3 % ja työ- ja kenttäharjoittelijarahoitusta 1,7 %.
Vuonna 2018 määrärahaa oli käytettävissä:
Perusrahoitus
Opiskelijarahoitus
Nettorahoitus

42.714.253,60
735.000,00
43.449.253,60

Muiden tuottojen tuottotavoite
Bruttorahoitus yhteensä

139.000,00
43.588.253,60
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1.5.2 Talousarvion toteutuminen

Pohjanmaan
poliisilaitos

Budjetti Budjetti 2018

Käyttö 2018

Käyttö %

Käyttö

Maksullisen toiminnan
tuotot

65 000

62 795

96,61 %

-2 205

Vuokrat ja
käyttökorvaukset

10 000

7 352

73,52 %

-2 648

Muut toiminnan tuotot

64 000

46 185

72,16 %

-17 815

139 000

116 332

84 %

-22 668

1 328 878

1 483 558

111,64 %

-154 680

33 095 526 32 424 460

97,97 %

671 065

TOIMINNAN TUOTOT

Aineet ja
tarvikkeet
Henkilöstökulut
Vuokrat

5 657 171

5 572 206

98,50 %

84 965

Palvelujen ostot

2 786 707

2 661 872

95,52 %

124 835

704 972

809 018

114,76 %

-104 046

TOIMINNAN KULUT
SATUNNAISET
TUOTOT-JA KULUT
Käyttöomaisuus

43 573 254 42 951 114

98,57 %

622 140

14 434
58 390

96,23 %

566
58 390

BRUTTOKÄYTTÖ

43 588 254 43 023 937

98,71 %

564 316

NETTOKÄYTTÖ

43 449 254 42 907 605

98,75 %

541 649

Muut kulut

15 000

Poliisilaitokselle osoitettu rahoitus ja tuotot riittivät hyvin kattamaan menot vuonna 2018.
Rahoituksen nettokäyttö oli 98,75 %.
Ylijäämä koostui pääosin henkilöstökuluista. Myönnetystä kokonaisrahoituksesta
toimintamenomäärärahaa jäi 365.035 euroa, painatuspalveluihin osoitettua rahaa 54.998
euroa ja opiskelijoiden rahaa 121.616 euroa.
Poliisihallituksen asettamaan muiden tuottojen tavoitetta ei aivan saavutettu. Alijäämää
kertyi 22.668 euroa. Lupatuottotavoitetta ei ollut määritelty. Lupatuottoja kertyi
yhteensä 3.670.487 euroa.
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1.5.3 Tuotto- ja kululaskelma

euroina

2017

2018

muutos
2018 2017

muutos%

Tuotot
Maksullisen
toiminnan tuotot

58 695

Vuokrat ja
käyttökorvaukset

62 795

4 100

6,98 %

31 158

7 352

-23 806

-76,40 %

65 544

46 185

-19 358

-29,54 %

Toiminnan
tuotot

155 397

116 332

-39 064

-25,14 %

Aineet,
tarvikkeet ja
tavarat

1 430 701

1 483 558

52 856

3,69 %

32 273 862

32 424 460

150 598

0,47 %

Vuokrat

5 549 585

5 572 206

22 621

0,41 %

Palvelujen
ostot

3 115 706

2 661 872

-453 834

-14,57 %

Muut kulut

647 490

808 551

161 060

24,87 %

Toiminnan
kulut

43 017 344

42 950 646

-66 698

-0,16 %

Satunnaiset
menot

15 714

14 902

-813

-5,17 %

Käyttö
omaisuus

47 868

58 390

10 522

21,98 %

Investoinnit

47 868

58 390

9 709

20,28 %

43 080 926

43 023 937

-56 989

-0,13 %

42 925 529

42 907 605

-17 924

-0,04 %

Muut tuotot

Kulut

Henkilöstö
kulut

Investoin
nit

Bruttokäyttö
Nettokäyttö
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Poliisilaitoksen rahoituksen bruttokäyttö vuonna 2018 oli yhteensä 43.023.937 euroa.
Tämä on 56.989 euroa vähemmän kuin vuonna 2017.
Henkilöstön määrä kokonaisuudessaan kasvoi 2 HTV:tä edellisestä vuodesta.
Henkilöstökulujen määrä kasvoi noin 150.000 euroa, mikä johtui keväällä 2018
toteutuneista VES -korotuksista. Palveluiden ostoissa erotusta oli 454.000 euroa, koska
poliisin aiemmin maksamien vainajien kuljetuskulut siirtyivät vuonna 2018
maksettavaksi momentilta 33.02.20.
Yhtä Pohjanmaan poliisilaitoksen alueen asukasta kohti kokonaiskustannukset olivat
98 euroa (vuonna 2017 noin 97 euroa/asukas).
1.5.4 Tase

Poliisilaitoksen tase on osa Poliisihallitus -kirjanpitoyksikön tasetta, poliisilaitoksen
taseessa ei ole mainittavaa muutosta.
1.5.5 Hankkeet

Poliisilaitoksella ei ollut erikseen rahoitettuja hankkeita vuonna 2018.
1.6 Sisäisen valvonnan arviointi- ja vahvistuslausuma / vastuuyksikkö sisäinen tarkastus

Poliisilaitoksen vuoden 2018 sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tilan arvioinnissa on
hyödynnetty poliisin sisäisen tarkastuksen ja laillisuusvalvonnan tekemiä havaintoja sekä
riskienhallintatyön tuloksia.
Valtion talousarviosta annetun asetuksen 65a §:n edellyttämänä sisäisen valvonnan
arviointi- ja vahvistuslausumana poliisilaitoksen johto esittää seuraavaa:
Poliisin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan menettelyt ovat suoritetun sisäisen
valvonnan ja riskienhallinnan tilan arvioinnin perusteella asianmukaisia ja riittäviä ja
täyttävät niille asetetut vaatimukset. Sisäisen valvonnan tila on arvioitu korkeammaksi
kuin poliisilaitoksissa ja koko poliisissa on keskimäärin arvioitu.
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Suoritetun arvioinnin ja muiden havaintojen perusteella todettiin seuraavat olennaisimmat
kehittämiskohteet:






Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kehittäminen edelleen sisällyttämällä
sisäisen valvonta ja riskienhallinta toimintasuunnitelmiin, -prosesseihin ja
käytäntöihin
Valvonnan kohdistaminen taloudellisuuteen mm. työaikojen kirjauskäytäntöjä
täsmentämällä.
Riskienhallinnan osaamisen kehittäminen koko henkilöstön osalta
valmentavan johtamiskoulutuksen kautta
Palkkaukseen liittyvien käytäntöjen yhtenäistäminen
Henkilöstön hyvinvointi ja käytäntöjen yhtenäisyys on koettu vaihtelevaksi eri
toiminnoissa. Valmentavan johtamiskoulutuksen kautta pyritään parantamaan
tilannetta.

Apulaispoliisipäällikkö
poliisipäällikön sijaisena

Bo-Erik Hanses

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu asianhallintajärjestelmässä. Poliisi
18.02.2019 klo 07:56. Allekirjoituksen oikeellisuuden voi todentaa
kirjaamosta.

