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1. Tutkimustehtävä
Tämän tarkastelun tehtävänä on sisäasiainministerin asettaman työryhmän toimeksiannon mukaisesti:
1. kuvata EU‐ ja ETA‐maiden poliisien henkilöstömääriä yleisellä tasolla
2. kuvata ja verrata tarkemmin Suomen, Ruotsin, Norjan, Tanskan, Irlannin, Itävallan ja
Viron poliisin henkilöstöresursseja seuraavien kriteerien mukaan, suhteutettuna maiden
väkilukuun ja/tai tehtävämääriin:
a) henkilöstön kokonaismäärä
b) poliisivaltuudet omaava henkilöstö ja tästä henkilöstöstä miehistön,
alipäällystön ja päällystön määrä
c) muu henkilöstö

1.1.

Tutkimustehtävään liittyvät haasteet ja rajoitukset

Vertaileva tutkimustehtävä on vaativa, ja kolmen tekijän takia lopputuloksiin on suhtauduttava varovasti, ja
joka tapauksessa pidettävä johtopäätöksiä korkeintaan suuntaa‐antavina. Ensinnäkin, henkilöresursseja
tarkasteltaessa, ja ennen muuta vertailtaessa niitä tehtävämääriin ongelmaksi voivat koitua maiden väliset
organisaatiorakenteen, henkilörakenteen ja tilastoinnin erot. Tilastoinnin erot todennäköisesti aiheuttavat
sen, että kokonaismääriin lasketaan eri maissa eri yksiköitä; näin esimerkiksi kokonaismääriin ja niiden
johdoksiin tulee suhtautua vain suuntaa‐antavina. Joka tapauksessa henkilöstön sijoittumista eri
tehtäväalueille (esim. järjestyksen valvonta, liikenteen valvonta, rikostutkinta) ei pystytä johdonmukaisesti
vertailemaan koska tällaista tietoa ei ole käytettävissä edes Suomen osalta.

2. Poliisin statuksella olevan henkilökunnan kehityksestä EUssa ja
ETAssa
Eurostat on tuottanut tuoreen (2008) tilaston poliisistatuksella olevan henkilökunnan määrien kehityksestä
Euroopan unionissa ja ETA‐maissa 1995‐2006. 1 Tilastotarkastelu on pätevä suomalaisessa diskurssissa,
kunhan huomataan, että luvuissa ovat mukana muissa pohjoismaissa ja Itävallassa rajapoliisit (EUROSTATin
määritelmä ”border police”), joiden tehtävät on Suomessa ja Virossa järjestetty rajavartiolaitoksille.
1

Eurostat, Statistics in Focus, Population and Social Conditions, Table 9 “Number of Police Officers”, 19/2008, s. 10, Suomen
lukujen suhteen POLSTATilla ja EUROSTATilla on korkeintaan muutaman kymmenen henkilön heittoja. Tässä tarkastelussa
seurataan suurimman mahdollisen vertailtavuuden takia nimenomaan EUROSTATin lukuja.
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(Suomessa rajavartiostolla oli vakinaista henkilökuntaa, univormupukuiset ja siviilit, vuonna 2005: 3111 ja
vuonna 2006: 3006 2 ) Eurostatin tilaston mukaan poliisivoimissa on tapahtunut vuosien 1995 ja 2006 välillä
selkeää vähennystä ainoastaan eräissä entisen itäblokin tehostetuissa ja uudistetuissa poliisivoimissa:
Virossa, Liettuassa, Romaniassa ja Slovakiassa. Jopa osassa uusista Itä‐Euroopan EU‐maista poliisistatuksen
omaavan henkilöstön määrä on lisääntynyt: Latvian ja Unkarin poliisivoimat ovat suurentuneet vuosien
1995 ja 2006 välillä.
Yhdenkään sellaisen vanhan EU‐maan, joka on pystynyt toimittamaan vuoden 1995 vertailukelpoisia lukuja,
poliisistatuksella toimivan henkilökunnan määrä ei ole vähentynyt vuoteen 2006 verrattuna, vaan
päinvastoin: Esimerkiksi Hollannin poliisistatuksen omaava henkilökunta on lisääntynyt vuoden 1995 ja
2006 välillä jopa 14 prosentilla, Englannin ja Walesin 11 prosentilla ja Ruotsin 4 prosentilla.
Myös lyhyemmällä ajalla, vuosien 2001 ja 2006 välillä, on EUROSTATin mukaan monessa maassa selkeää
nousua: Sveitsissä nousua on jopa 11 prosenttia ja Irlannissa 10 prosenttia. Espanjassa nousua on vielä
enemmän, mutta tämä nousu voi olla selitettävissä paikallisemmilla syillä, kuten ihmiskaupan vastaisen
taistelun (rajapoliisi) lisääntymisellä.
Nämä luvut, jotka vertailevat vuosia 1995‐2006 tai 2001‐2006, tulee erottaa alla olevasta taulukosta, joka
kuvaa eräiden maiden keskimääräistä vuosittaista trendiä (annual change) 7‐12 vuoden aikaperspektiivillä
vuosien 1995 ja 2006 välillä. 3

2

Rajavartiolaitoksen toimintakertomus 2006, s. 53
Tarkka laskukaava löytyy EUROSTATin tämän taulun metodologisista ohjeista, sivulta 11 po. dokumentista:
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS‐SF‐08‐019/EN/KS‐SF‐08‐019‐EN.PDF

3
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Kuvio 1. Poliisivoimien keskimääräisiä vuosittaisia vaihteluita (annual change) eräissä eurooppalaisissa
maissa, lähde Eurostat 4

Kuviossa 1 tarkastellaan sellaisten maiden keskimääräisiä vuosittaisia vaihteluita, a) joista on saatavilla
riittävän pitkää muuttumatonta tietosarjaa (7‐12 vuotta) trendinluontia varten ja b) joiden poliisimäärissä
on tapahtunut selkeitä muutoksia vuosina 1995‐2006. Vaikka kuvion taustalla olevat luvut eivät ole
keskenään täysin identtisiä (tarkastelujen vaihteluväli 7‐12 vuotta, saatavilla olevista luvuista riippuen)
kuviosta huomataan, kuinka eurooppalaisten poliisivoimien määrän suunta on nouseva, erityisesti
vanhoissa EU‐maissa. Vuosittainen vaihtelu (annual change) ei ole negatiivinen yhdessäkään keskisessä tai
pohjoisessa EU‐ maassa tai ETA‐maassa, vaan ainoastaan ennen tehottomissa ja korruptoituneissa Virossa,
Liettuassa, Romaniassa, Kreikassa, ja toisaalta poliittisesti rauhoittuneessa Pohjois‐Irlannissa.
Suomen luku, +1 prosentin keskimääräinen vuosittainen kasvu, on saatu 10 vuoden luvusta, vuosien 1997 ja
2006 välillä. Vuosien 2001 ja 2006 välillä vaihtelu Suomessa on kuitenkin EUROSTATin lukujen mukaan ollut
hyvin vähäistä, poliisien määrän ollessa 8.300:n molemmin puolin, enimmillään 8.323 vuonna 2007, ja
vähimmillään 8.237 vuonna 2005. 5
Syyt poliisikunnan kasvuun ovat moninaisia; Vuoden 2001 nousuihin ei vielä 9/11 vaikuttanut, mutta
myöhemmin esimerkiksi terrorismin ja uskonnollisen fanatismin pelolla oli todennäköisesti vaikutusta
väestöjen turvallisuudentunteen merkityksen kasvuun ja turvallisuusajattelun lisääntymiseen, mitkä
lisäsivät painetta poliisikunnankin lisäämiselle. Epäilemättä myös 1990‐luvun äärioikeiston ja aktivismin
vuosikymmen kuten myös laittoman maahanmuuton ja rasismin nousu vaikuttivat vielä 2000‐luvullakin
poliittisiin päätöksiin lisätä poliisin resursseja ja näkyvyyttä.
Kokonaisrikollisuuden kehityksen ja poliisimäärien kehityksen välillä on kuitenkin vaikea nähdä yhteyksiä, ja
jos niitä on, ne liittyvät 1990‐luvun loppuun. 2000‐luvulla eurooppalaista kokonaisrikollisuutta kun leimasi
trendien hajanaisuus; Rikollisuuden lisääntymistä oli havaittavissa Välimeren rannoilla, Sloveniassa ja
Puolassa, mutta vain osa näistä, ja pikemminkin muut maat lisäsivät näkyvän poliisinsa määrää. 6
Summaten, Eurostatin mukaan peräti 16 Euroopan maassa suunta poliisistatuksella olevan henkilökunnan
määrässä on voimakkaasti nouseva, vähintään viiden vuoden tarkasteluajanjaksona, ja näistä maista 12
Suomen kaltaisia vauraita, vanhoja EU‐ ja ETA‐maita. Muissa nousu on lievempää, mutta sitä on, toisin kuin
Suomessa. Ne viisi maata, joissa poliisistatuksella oleva henkilökunta on vähentynyt, ovat joko aikaisemmin
tehottomia ja korruptoituneita, poliisitoimintansa tehostamiseen pyrkiviä maita (Viro, Liettua, Romania,
Kreikka), tai sitten poliittisesti rauhoittunut Yhdistyneen Kuningaskunnan osa ‐ Pohjois‐Irlanti.
Monissa Suomen kaltaisissa eurooppalaisissa maissa poliisien määrä on siten lisääntynyt selvästi vuoden
1995 jälkeen.

4

Eurostat, Statistics in Focus, Population and Social Conditions, Table 9 “Number of Police Officers”, 19/2008, s. 10

5

Eurostat, Statistics in Focus, Population and Social Conditions, Table 9 “Number of Police Officers”, 19/2008, s. 10

6

Eurostat, Statistics in Focus, Population and Social Conditions, Table 9 “Crimes recorded by the police”, 19/2008, s. 2
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3. Poliisin rakenne ja henkilöstö Suomen kaltaisissa maissa
Tässä luvussa analysoidaan ja vertaillaan toimeksiannon mukaan sellaisia eurooppalaisia, Suomen kaltaisia
maita, joiden poliisiresurssien kehittymisestä arvellaan olevan hyötyä Suomen tulevan strategian
muodostamisessa. Ruotsi, Norja, Tanska, Irlanti, Itävalta ja Viro ovat alle 10 miljoonan asukkaan maita,
joissa on keskushallinto (Mm. Sveitsi rajautuu liittovaltiotyyppinsä takia pois) ja Suomea jossain määrin
muistuttava poliisihallinto.
Ruotsin, Norjan, Tanskan, Itävallan ja Viron tilanteesta saatiin erityisen CEPOL‐kyselyn kautta tarkempaa
lisätietoa, kun taas Irlannin suhteen tyydytään vain EUROSTATin ja paikallisten tilastoviranomaisten tietoja.
Ensin tarkastellaan tarkemmin eräitä Ruotsin, Norjan, Tanskan, Itävallan ja Viron rakenteellisia ja
hierarkkisia erityispiirteitä, poliisien määrää absoluuttisesti ja suhteessa asukaslukuun, sekä maan
mahdollista tehtävämäärän huomioonottamista resursoinnissa, ja mahdollisia muita erityispiirteitä tai
huomionarvoisia seikkoja.
Sitten vertaillaan ensin valittujen maiden poliisistatuksen omaavien poliisien suhdetta asukaslukuun
2001−2006, minkä jälkeen tarkastellaan yhdessä maiden poliisipäällystön, alipäällystön ja miehistön välistä
suhdetta. Jälkimmäisessä rajoitutaan vuoteen 2007, tiedonhankintaekonomisista ja virheiden
minimoimissyistä. Tästä rajoittamisesta huolimatta tätä tarkastelua ei voi saada täysin yksimitalliseksi,
erilaisista merkintätavoista johtuen. Lopuksi etsitään vielä tietoa muusta henkilöstöstä ja
kokonaishenkilöstöstä, ja katsotaan, onko näillä vaikutusta kokonaisuuteen.

3.1.

Eräiden valittujen maiden erityispiirteitä

Tässä kappaleessa tarkastellaan tarpeen mukaan, soveltuvilta osin Ruotsin, Norjan, Tanskan, Itävallan ja
Viron 1) poliisihallinnon erityispiirteitä, siltä osin kuin tietoa on saatu, 2) henkilökunnan ja
poliisihenkilökunnan määriä ja suhteita asukaslukuun, 3) poliisihenkilökunnan eri tasojen määriä ja suhteita
toisiinsa ja asukaslukuun, 4) tehtävämäärien ja henkilöresurssien suhdetta, ja 5) lopuksi muita, Suomen
poliisin resurssien kehittämisen kannalta mahdollisesti huomioarvoisia seikkoja.
3.1.1. Ruotsi

Ruotsissa koko poliisihallinnossa työskentelevien määrä on 25.838, ja näistä 17.866:llä on poliisivaltuudet.
Koko poliisihallinnossa työskentelevien prosentti koko väkiluvusta (9.182.927) on näin ollen 0,28%, ja
poliisien osuus koko väkiluvusta on 0,219. Ruotsissa suhde asukasta/poliisimies on vaihdellut suunnilleen
välillä 552 ja 528 vuosina 2001‐06, ja suunta on lievästi laskeva. 7
Poliisistatuksen omaavat voidaan jakaa, mutta vain nimikkeiden, ei tehtävien, mukaan seuraavasti,
prosenttina kaikista poliisistatuksen omaavista (3.270):

7
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1) Chief Commissioner, District Police Commissioner,
Deputy Police Commissioner, Chief Superintendent,
Assistant Commissioner
2) Superintendent, Chief Inspector
3) Sergeant etc.

1,3 %
8,7 %
90 %

Ruotsin poliisilla ei ole Nyholmin mukaan vakiintuneita rutiineja siitä, kuinka se arvioisi henkilöstöresursseja
tehtävämäärien kautta.
3.1.2. Norja

Norjan poliisivirasto NPD on Norjan oikeusministeriön alainen laitos, jonka päätarkoitus on Norjan
poliisivoimien johtaminen, ohjaus ja kehitys, hallituksen strategisten ja budjettiraamien puitteissa. NPD ja
sen 120 henkilökunta johtaa 27 poliisipiiriä ja seitsemää erityistoimistoa. Poliisivoimien idea on ”integroitu
poliisi”, mikä tarkoittaa, että poliisin kaikki toiminnat on keskitetty yhteen organisaatioon. Kaikki poliisit
koulutetaan alkuun ”generalisteiksi”, jotka harjaantuvat niin rikostutkintaan kuin järjestyksenpitoon ja
lähipoliisitoimintaankin.
Vuoden 31.12.2007 tilanteen mukaan Norjan poliisivoimissa on henkilökuntaa 12.781, joista
poliisistatuksella 8.586. 8 Poliisiviraston, poliisiyliopiston ja turvallisuuspalvelun henkilökunta ei ole mukana
luvuissa. Verrattuna maan väkilukuun, 4.737.200 9 , koko henkilökuntaa on näin ollen 0,27%, ja
poliisistatuksen omaavia 0,18%. Maassa on siis yksi poliisi 552 asukasta kohti. Norjassa suhde
asukasta/poliisimies on vaihdellut suunnilleen välillä 571 ja 554 vuosina 2001‐06, ja suunta on tasainen. 10
Poliisistatuksella oleva henkilöstö voidaan jakaa hierarkkisesti neljään tasoon prosenttina poliisistatuksella
olevien kokonaismäärästä, nimikkeiltään alla olevasti:
1)
2)
3)
4)

Chief of Police, Deputy Chief of Police
Police Chief Superintendent, Assistant Chief of Police
Police Superintendent, Police Chief Inspector
”Betjent”

0,56 % 11
6,54 %
31,96 %
60,93%

Norjan poliisilla ei ole vakiintuneita rutiineja siitä, kuinka se arvioisi henkilöstöresursseja tehtävämäärien
kautta.
Norjan poliisivirastolla on tällä hetkellä meneillään projekti nimeltään "Bemanningsprosjektet", joka arvioi
Norjan vuoden 2020 henkilöstötarpeita sekä määrällisesti että laadullisesti.

8

Norway: Annual report from each police districts & special agencies, 31.12.2007

9

Statistics Norway, 1.1.2008

10

Statistics Norway, 1.1.2008 ja Eurostat
Norway: Reported information from the police districts and special agencies, 1.9.2007, prosenttiluku verrattuna kaikkiin
poliisistatuksen omaaviin.

11
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3.1.3. Tanska

Tanskan poliisivoimat ovat Oikeusministeriö alaisuudessa. ”Rigspolitiet” ‐poliisivirasto (Kaksi poliittista
osastoa ja kolme hallinnollista) valvoo, että maan 12 poliisipiiriä noudattavat kulloistakin politiikkaa,
pysyvät budjetissa ja noudattavat määräyksiä. Kukin poliisipiiri on jakaantunut kolmeen osaan, poliisiin
itseensä, valitusviranomaiseen ja yhteiseen hallintoon. Tanskan poliisista on huomattava, että sillä on
paljon myös rajavalvontaan ja ulkomaalaisasioihin liittyviä vastuita.
Vuoden 2007 tilanteen mukaan maan poliisivoimissa on henkilökuntaa (henkilötyövuosia) 13.119. On
kuitenkin huomattava, että koska poliisipiireille kuuluvat myös valitusviranomaisen tehtävät, poliisivoimiin
kuuluu mm. 452 tuomaria, ja monet toimistohenkilökunnasta palvelevat nimenomaan
valitusviranomaistehtävissä. Tanskassa suhde asukasta/poliisimies on vaihdellut suunnilleen välillä 528 ja
502 vuosina 2001‐06, ja suunta on lievästi laskeva. 12

Police
officers
9.907

Lawyers
452

Administrative Other
staff
employees
1.862
582

Temporary
employees
143

Others

TOTAL

173

13.119

Kuvio 2. Tanskan poliisivoimien jakaantuminen

Tanskan poliisivoimat jakaantuvat päällystöön, alipäällystöön ja miehistöön seuraavasti: 13

12
13

1) Commander

0.14 %

2) Chief Superintendent

0.49 %

3) Ass. Chief Superintendent

1.53 %

4) Superintendent

3.09 %

5) Inspector

6.26 %

6) Constable etc.

88.49 %

Statistics Denmark ja Eurostat
ibid.
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Tanskan poliisivoimien resursointi perustuu rikollisuuskehityksen tarkastelulle. Tarkastelussa otetaan
huomioon mm. henkirikokset, pahoinpitelyt, huumerikollisuus ja varkaudet.
Myös Tanskan poliisivoimat tekevät kartoitusta tulevaisuuden henkilöstötarpeistaan, ja tähän liittyvä kysely
on lähetetty myös muille Pohjoismaille, ml. Suomeen.
3.1.4. Itävalta

Itävallassa poliisiasiat ovat Sisäministeriön alaisuudessa, jonka 33.000 virkamiehestä 27.157 on poliiseja,
1.3.2008 tilanteen mukaan. Poliisit ovat lähtökohtaisesti ”generalisteja”, jotka voivat tehdä myös
esimerkiksi raja‐ tai mellakkapoliisin töitä. Mikäli ”generalisti” ei erityistehtävää pysty suorittamaan,
voidaan pyytä tehtävään toinen ”generalisti”, joka on saanut erikoiskoulutusta tai –kokemusta ko. alueella.
Luku 27.157 poliisivaltuudet omaavista on näin ollen suurin mahdollinen ja inklusiivinen poliisistatuksella
toimivien määrä Itävallassa. Itävallan väkilukuun, 3.2 miljoonaan suhteutettuna, poliisistatuksen omaavia
siis noin 0,33 prosenttia väkiluvusta, tai noin yksi poliisi 302 asukasta kohden. Itävallassa suhde
asukasta/poliisimies on vaihdellut suunnilleen välillä 281 ja 312 vuosina 2001−2006, ja suunta on lievästi
nouseva. 14
Poliisistatuksella oleva henkilöstö voidaan jakaa hierarkkisesti kolmeen tasoon, senior, middle ja lower,
prosenttina poliisistatuksella olevien kokonaismäärästä, 1.3.2007 tilanteen mukaan:
1) Senior, johtaa piiriä tai suurempaa, 100‐27.000 poliisia
2) Middle 15 , johtaa asemaa tai vuoroa, 4‐99 poliisia
3) Lower, konstaapelit ja vastaavat

2,4 %
35,8 %
61,2 %

Tehtävämäärien suhteen piirin rikollisuustaso, väestö ja piirin maantieteellinen koko vaikuttavat
henkilöstöresursointiin.

3.1.5. Viro

Virossa koko poliisihallinnossa työskentelevien määrä on 4.418, ja näistä 3.270:llä on poliisivaltuudet. Koko
poliisihallinnossa työskentelevien prosentti koko väkiluvusta (1.342. 409) on näin ollen 0,33%, ja poliisien
osuus koko väkiluvusta on 0,24%. Virossa on näin ollen yksi poliisi 411 asukasta kohden. Virossa suhde
asukasta/poliisimies on vaihdellut suunnilleen välillä 381 ja 401 vuosina 2001−2006, ja suunta on tasainen,
mutta 2005−2006 nouseva. 16
Poliisistatuksen omaavat voidaan jakaa seuraavasti, prosenttina kaikista poliisistatuksen omaavista (3.270):
1) Komisariot ja sitä korkeammat
2) Komisariota alempi poliisihenkilökunta
14

Statistics Austria ja Eurostat
Tähän middle‐tasoon lasketaan myös erikoiskoulutuksen saaneet generalistit.
16
Statistics Denmark ja Eurostat
15
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Tehtävämäärien ja henkilöresurssien suhteessa Viro käyttää erityistä mallia, jossa alueen rikollisuus‐ ja
muut tilanne vaikuttaa n. 60 prosentilla (mm. rikollisuustilanne 42 prosentilla) ja alueen/väestön
ominaisuudet n. 40 prosentilla (mm. väkimäärä 24 prosentilla) henkilöstöresurssien määrittämisessä. Mallin
osa‐alueita kuvataan tarkemmin jäljempänä.

4.1.

Poliisivaltuudet omaava henkilöstö ja resurssien määräytyminen

4.1.1. Kehitys asukaslukuun verrattuna 200106

Kun tarkastellaan EUROSTATin tilastoja 17 vuosilta 2001‐07 valittujen maiden osalta, ja verrataan niitä
asukaslukuihin 18 , huomataan, että Suomessa henkilöitä on johdonmukaisesti enemmän poliiseja kohti, eli
vähemmän poliiseja asukasta kohden, vaihdellen noin 620 henkilön poliisia kohti molemmin puolin
tarkasteltuna ajankohtana. Suomen suunta on kasvava 2001‐07.

17

Eurostat, Statistics in Focus, Population and Social Conditions, Table 9 “Number of Police Officers”, 19/2008, s. 10

18

Tilastokeskus, 1.1.2008, haettu 15.4.2008, Statistics Austria, 1.1.2008, haettu 15.4.2008, Statistics Denmark, 1.1.2008, haettu
15.4.2008, Statistics Estonia, 1.1.2008, haettu 15.4.2008, Statistics Ireland, 1.1.2008, haettu 15.4.2008, Statistics Norway, 1.1.2008,
haettu 15.4.2008, Statistics Sweden, 1.1.2008, haettu 15.4.2008
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Kuvio 3. Asukkaita poliisia kohti tarkasteltavissa maissa 2001‐06

Muissa Pohjoismaissa on tarkasteltuna ajanjaksona ollut enimmillään 1 poliisi 500 henkilöä kohti (Tanska
2006), ja vähimmilläänkin 1 poliisi 570 henkilöä kohti (Norja 2003). Kaikkien muiden Pohjoismaiden suunta
on vähenevä, vuodet 2001 ja 2007 vertailtuna: Muissa maissa poliisien suhteellinen määrä henkeä kohti on
siis lisääntynyt tai pysynyt ennallaan, kun Suomessa se on vähentynyt.
Toisaalta on huomattava muun muassa, että Suomen ja Viron suhteen rajavalvonta on erotettu omaksi
organisaatiokseen. Mikäli Suomen Rajavartiolaitoksen univormuhenkilökunta, 2623 19 , vuonna 2006 otetaan
mukaan, Suomessa oli vuonna 2006 noin yksi poliisi 485 henkilöä kohti, jolloin ollaan muiden
Pohjoismaiden ryhmässä heikoimpana.
Viro, Irlanti ja Itävalta ovat kuitenkin omassa luokassaan; näissä maissa on väkilukuun nähden paljon
poliiseja. Virossa on ollut tasaisesti hieman alle 400 henkilöä kohti yksi poliisi koko tarkasteltavan
ajanjakson, trendin ollessa tasainen, kun taas Irlannissa ja Itävallassa on hieman yli 300 henkilöä kohti yksi
poliisi, Itävallan trendin ollessa vähenevä ja Irlannin kasvava. Kuitenkin myös Virossa rajavartiolaitos on

19

Rajavartiolaitoksen toimintakertomus 2006, s. 53
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erillinen organisaatio, eikä mukana näissä luvuissa. Nyrkkisääntönä voi sanoa, että Irlannissa ja Itävallassa
on kaksi kertaa niin paljon poliiseja henkeä kohti kuin Suomessa.
Toiseen suuntaan vaikuttavat, rajoittavat tekijät on kuitenkin syytä ottaa huomioon; Esimerkiksi Viron
poliisi on saattanut vielä kärsiä itäblokin runsaasta byrokratiasta ja tehottomasta organisoinnista, tai
Tanskan poliisivaltuuksilla toimivien määrää saattaa lisätä valitusinstanssin toimiminen samassa
organisaatiossa. Useiden maiden poliisivoimia lisää rajavartioinnin sijaitseminen poliisiorganisaatiossa.
Suomen suhteen maan laaja alue ja väen keskittyminen kaupunkeihin saattaa vähentää poliisimäärän
tärkeyttä verrattuna maihin, joissa urbaani elämänmeno on levittäytynyt tasaisesti suhteellisen pienelle
pinta‐alalle. Resurssit voidaan optimoida tehokkaasti, eikä siirtymisiin mene paljon aikaa.
Eräistä rajoituksista huolimatta kokonaisuutena voi sanoa, että Suomessa on koko tarkasteluajan ollut
vähemmän poliiseja kuin kaikissa muissa lähemmin tarkastelluissa maissa. Kuitenkin mikäli otetaan
Rajavartiosto mukaan lukuun, tilanne tasoittuu, ja Suomi tulee Pohjoismaiden joukkoon, vieläpä niin, että
Suomessa on esimerkiksi vuonna 2006 vähiten väestöä henkeä kohti. Suomen poliisien määrän suunta on
ollut vähenevä, toisin kuin lähimmäksi tulevissa, muissa Pohjoismaissa, joissa kaikissa poliisien määrä on
lisääntynyt.
4.1.2. Tehtävämäärät resurssien määrittäjänä
Tarkemmin tarkastelluissa maissa ei ole yksimitallista tapaa määrittää tarvittavat resurssit tehtävämäärien
mukaan. Esimerkiksi Norjan poliisilla ei ole vakiintuneita rutiineja siitä, kuinka se arvioisi
henkilöstöresursseja tehtävämäärien kautta. Tanskan poliisivoimien resursointi perustuu
rikollisuuskehityksen tarkastelulle. Tarkastelussa otetaan huomioon mm. henkirikokset, pahoinpitelyt,
huumerikollisuus ja varkaudet. Tehtävämäärien suhteen piirin rikollisuustaso, väestö ja piirin
maantieteellinen koko vaikuttavat henkilöstöresursointiin.
Tehtävämäärien ja henkilöresurssien suhteessa Virolla on malli, jossa alueen rikollisuus‐ ja muut tilanne
vaikuttaa 60 prosentilla ja alueen/väestön ominaisuudet 40 prosentilla henkilöstöresurssien
määrittämisessä, ks. kuvio. Merkittävimpiä ovat alueen rikostilanne, ”crime rate”, joka on 42 prosenttia
koko määrästä ja väestö, joka on 24 prosenttia, ks. kuvio 4.

Measures
Public Order
situation

Weight
(%) in
model

60%

Drug abusers
(misdemeanors)

0,318%

Arrests

1,627%

Crime rate
Emergency calls

42,000%
4,055%
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Homicides &
serious insures
(crimes against
person)
territory/
community
population

12,000%

40%
24,000%

Territory (km2)

2,400%

Population in the
countryside

2,400%

Active group of
young people, age
of 10-19
total

11,200%
100%

Kuvio 4. Poliisiresurssien määräytyminen alueen laadun ja tilanteen mukaan Virossa

Jo näiden tarkasteltujen maiden (Norja, Tanska, Itävalta, Ruotsi ja Viro) suhteen ei siis ole yksimitallista
tapaa verrata tehtävämääriä poliisiresursseihin. Seuraavassa tarkastellaan Eurostatin poliisimääriä (ks. yllä)
verrattuna kaikkiin poliisin rekisteröimiin rikoksiin 2001‐06 Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa,
Irlannissa, Itävallassa ja Virossa. Pois jää silloin luonnollisesti kaikki sellainen rikollisuus, mitä poliisi ei saa
rekisteröityä – esimerkiksi vähäisten resurssiensa takia ‐− sekä kaikenlaiset rikkeet ja rikkomukset. Nämä
rajoitukset tekevät tarkastelusta vain suuntaa‐antavan. Myös rikollisliigat ja ammatti‐ ja taparikollisuus
muuttavat painotuksia siten, että maissa, joissa rikollisliigoja on paljon, luvut saattavat olla suurempia,
koska yhteen kokonaisuuteen liittyy useampia rikoksia. Mikäli rikosten merkintä on kehittymätöntä, voi
tämä tietysti myös vaikuttaa merkintöihin vähentävästi.
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Kuvio 5. Rekisteröityjen rikosten (ei rikkeiden) määrä yhtä poliisia kohti tarkasteltavissa maissa 2001‐07

Tarkastelu kuitenkin kertoo jotain yksittäisen poliisin työmäärästä, ja siitä, mihin suuntaan suhde on
menossa. Kuvion 5 mukaan, jaettaessa Eurostatin rikosmäärät poliisien määrällä, Ruotsissa on eniten
rikoksia poliisia kohti, joskin suunta on vähenevä. Tästä huolimatta määrä on liki kaksinkertainen verrattuna
seuraaviin, eli Suomeen, Tanskaan ja Norjaan, joissa kussakin on ollut vähenevästi 33‐48 rikosta poliisia
kohti vuodessa. Vuonna 2006 Suomessa ja Tanskassa rikoksia oli noin 39 poliisia kohti vuodessa, ja Norjassa
luku on noin 33. Itävallassa, Virossa ja Irlannissa on 20 tai alle rikosta poliisimiestä kohden vuodessa.
Näistä on pääteltävissä se, että todennäköisesti Ruotsissa joko poliisitoiminta rikollisuuden hallinnassa on
organisoitu tehokkaasti, rikosten merkitsemistapa on muista vertailumaista poikkeava, tai että rikokset
Ruotsissa kasautuvat enemmän liigoille ja määrätyille henkilöille, jolloin poliisiresursseja voi käyttää
tiettyyn rajaan asti tehokkaammin.
Keskikastin Suomi, Norja ja Tanska (vaihteluväli noin 33‐48 rikosta per poliisi per vuosi, vuonna 2006 noin
33‐39) pääsevät näin pitkälti samoihin määriin, ja kukin vuodesta 2003 eteenpäin vähenevästi. Lukujen
läheisyys ja suunnan yhtenäisyys viittaavat siihen, että luvut ovat jossain määrin hallittuja ja viittaavat
strategiseen toimintaan poliisiresurssien järjestämisen takana.
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Virossa, Itävallassa ja Irlannissa on vähiten rikoksia poliisia kohti, minkä syynä voivat olla rekisteröinnin
katvealueet, organisaation tehottomuus tai hallinnollisten ja esimerkiksi passintarkastustehtävien runsaus,
tai sitten kyse voi yksittäisen maan kohdalla olla näiden seikkojen yhdistelmästä.
Tärkein huomio tässä on kuitenkin Suomen, Norjan ja Tanskan lukujen samanlaisuus, joka viittaa strategisiin
ratkaisuihin, ja toisaalta erilaisiin pyrkimyksiin optimoida poliisiresurssit nimenomaan tehtävien määrien
kautta.

5.

Jakautuminen päällystöön, alipäällystöön ja miehistöön

Vertailumaiden suhteen Suomen kaltaista jakoa on vaikea tehdä, CEPOLin kyselyvastausten perusteella.
Esimerkiksi CEPOLin Ruotsin kontakti oli haluton tekemään jakoa hierarkkisesti, ja kuvaili jakoa lähinnä
”tehtävänmukaiseksi”, ”not on function or responsibility”, kun taas Virossa oli käytännössä vain jako
ylempiin ja alempiin poliisimiehiin, jolloin alempi taso on konstaapeli/ylikonstaapeli –taso
(miehistö/alipäällystö) ja ylempi (päällystö) ylöspäin. Itävallassa puolestaan on selkeät hierarkkiset suhteet.
Itävalta käytti nimityksiä senior/middle/lower, jossa senior johtaa vähintään piiriä (100‐27.000
poliisimiestä), middle‐taso asemaa tai piiriä (4‐99 poliisimiestä), ja lower‐taso korkeintaan pientä ryhmää.
Näin alipäällystö ja miehistö kuuluu Itävallassa lower‐tasoon, mutta ei ole poissuljettua, etteikö
ylikonstaapeli voisi johtaa pientä kyläasemaa tai vuoroakin (hieman yli neljä henkilöä). Suomessa
kokonaismääriin kuuluvat myös opiskelijat.
Näinollen hyvin karkea vertailu on mahdollinen, siten, että miehistö ja alipäällystö ovat yhdessä (sergeant,
constable, lower jne.), ja loput ovat päällystöä (chief commissioner, chief superintendent, commissioner,
superintendent, middle/higher, senior, chief inspector, inspector). Lisäksi on huomattava kaksi asiaa:
Ensinnäkin, ettei Ruotsi pidä jakoa hierarkkisena vaan tehtävien mukaan määrittyneenä ja toisekseen, että
Ruotsi ja Norja eivät selkeästi tunnista ”inspector” –nimitystä.
Näin ollen voi vain vetää sen johtopäätöksen, että miehistön ja alipäällystön yhteinen luku vaihtelee
Itävallan 61 prosentista (lower) Tanskan 88 prosenttiin. Suomessa 20 ja Virossa luku on 83 prosenttia.
Päällystöä ”inspectorista” ylöspäin on Suomen 10 prosentista 21 ja Tanskan 11 prosentista Viron 17
prosenttiin. Ruotsin ja Norjan luvut eivät ole vertailukelpoisia, sillä siellä ”inspector” –nimitystä ei
tarkenneta tarkoittamaan päällystöä. Itävallassa 4‐99 poliisimiehen johdossa on ”middle”‐taso, mutta tässä
voinee olla sekä ylikonstaapelin että komisarion tasoista henkilökuntaa.

20
21

POLSTAT, Juha Helenius, 12.5.2008, ilman opiskelijoita luku olisi hieman suurempi
ibid., ilman opiskelijoita luku olisi hieman suurempi
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6.

Kokonaismäärät ja muu henkilöstö

Muun henkilöstön erittely on erilaisten merkintätapojen takia vaikeaa; Esimerkiksi Tanskassa
valitusasteiden lakimiehet ovat luvussa mukana, ja Itävallassa koko sisäministeriö on mukana luvussa.
Norjassa poliisivirasto, poliisiyliopisto ja turvallisuuspalvelu eivät ole aina esitetyssä luvussa mukana.
Suomessa taas kokonaismääriin lasketaan opiskelijat. Virossa ja Suomessa eivät erilliset rajavartiolaitokset
ole mukana luvuissa.
Jonkinlaista kuvaa antaa poliisistatuksella olevien suhde kokonaismääriin, mikä on esitetty prosenttina
taulukossa.

Per 6.5.2008
Ruotsi
Norja
Tanska
Itävalta
Viro

% Poliisimäärä/kokonaishen‐
kilökunta
69
67
76
82 (koko sisäministeriöstä)
74

Poliisimäärä

Kokonaishenkilökunta

17.866
8.586
9.907
27.157
3.270

25.838
12.781
13.119
33.000
4.418

Näin poliisimiesten määrän ja koko poliisiorganisaation määrän suhde vaihtelee Norjan 67 prosentista
Itävallan 82 prosenttiin. Suomi on vaihteluvälin keskivaiheilla, n. 74 prosentin osuudella, poliisimäärän
ollessa noin 3.300 ja kokonaishenkilökunnan noin 4.450. Itävallassa poliisimiesten määrä on suhteessa
erityisen suuri, koska vertailu tehdään koko sisäasiainministeriön henkilökuntaan. Tanskassa mukana ovat
valitusasteet ja niiden juristit. Lukuihin on siksi suhtauduttava varauksella, erilaisten organisaatio‐,
prosessi‐ ja merkintämallien takia. Suomessa ja Virossa puolestaan rajavartiolaitokset ovat erillisiä
organisaatioita, eivätkä sisälly näihin lukuihin.

7.

Toinen kysymyskierros muiden Pohjoismaiden kehityshankkeista

10.6.2008 tiedusteltiin RESU‐ryhmän toimeksiannosta vielä muilta Pohjoismailta (Ruotsi, Norja, Tanska)
seuraavia kysymyksiä:
1) Onko erityistä kehityshanketta poliisiresurssien suhteen menossa?
2) Onko kehityshankkeessa tai muuten esitetty syitä tai perusteluja poliisimäärän
lisäämiseksi/vähentämiseksi?
3) Kuinka koko valtionhallinnon väkimäärä on kehittynyt, ja miten poliisihallinnon väkimäärä on
kehittynyt siihen nähden?
3) Onko ko. maissa tehty selvityksiä tai käyty keskusteluja BKT:n ja poliisien määrän välisestä
suhteesta?
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Tanskassa muutoksia on tapahtunut jo vuoden 2005 lakimuutoksessa, ja vuonna 2007 poliisipiirejä
vähennettiin 54:stä 12:een. Rationalisoinnin tarkoitus oli vähentää liiallista hallintoa.
Ruotsilla ei ole varsinaista resurssityöryhmää, mutta on tarkoitus nostaa poliisien määrää 20.000:een
vuoteen 2010 mennessä. Samalla halutaan lisätä myös poliisien näkyvyyttä. Vuosina 2003−2007 poliisien
määrä on lisääntynyt yli 10 prosenttia, ja samalla valtionhallinnon muun henkilökunnan määrä on
vähentynyt 1,4 prosentilla.

8.

Keskeisiä johtopäätöksiä ja huomioita
1) Koko Euroopassa (EU ja ETA) yksittäisen maan poliisivoimat ovat yleisesti ottaen olleet
absoluuttisissa määrissä mitattuna kasvussa 1990‐luvun lopulla ja 2000‐luvulla, etenkin
”vanhoissa” ja/tai kehittyneissä Euroopan maissa. Vähennystä on lähinnä eräissä entisissä
itäblokin maissa, joissa tehottomuudesta pyritään eroon, tai rauhoittuneessa Pohjois‐Irlannissa.
2) Vuosittainen poliisimäärän prosenttivaihtelutrendi (general trend: annual change) ei ole
negatiivinen yhdessäkään keskisessä tai pohjoisessa EU‐ maassa tai ETA‐maassa 7‐12 vuoden
tarkasteluvälillä niissä maissa, joista tietoa on saatu, vaan ainoastaan ennen tehottomissa ja
korruptoituneissa Virossa, Liettuassa, Romaniassa, Kreikassa, ja toisaalta poliittisesti
rauhoittuneessa Pohjois‐Irlannissa.
3) Asukasluvun kehitykseen suhteutettuna Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa ja Irlannissa poliisimäärät
ovat lisääntyneet 2000‐luvulla, ja joka tapauksessa kaikissa tarkastelluissa Suomen kaltaisissa
maissa (Pohjoismaiden ja Irlannin lisäksi Viro ja Itävalta) on ainakin 10 % vähemmän asukkaita
poliisia kohti kuin Suomessa. Näin on ollut kunkin maan osalta jokaisena tarkasteltuna vuonna
2001−2006. Kun Suomessa on 2000‐luvulla ollut yli 600 henkilöä yhtä poliisia kohti, muissa
pohjoismaissa on ollut noin 500‐550. Virossa on ollut yksi poliisi n. 400 henkilöä kohti, ja Irlannissa
ja Itävallassa 300 tai hieman yli henkilöä yhtä poliisia kohti. Tilanne kuitenkin tasoittuu
Pohjoismaiden suhteen, mikäli Suomen Rajavartiolaitos otetaan lukuihin mukaan.
4) Tehtävämäärien kehitykseen nähden (rekisteröidyt rikokset, ei rikkeet) Ruotsi on omassa
luokassaan, yli 70 rikosta poliisia kohti vuodessa, mutta muihin vertailumaihin nähden Suomen
poliisilla on ollut 2000‐luvulla vuodessa suunnilleen saman verran (30‐40) tehtäviä Tanskan ja
Norjan kanssa, ja huomattavasti enemmän kuin Itävallassa, Virossa ja Irlannissa (alle
kymmenestä yli 20:een). Kaikissa pohjoismaissa tehtävämäärät poliisia kohti ovat olleet 2003‐06
laskussa.
5) Päällystöön, alipäällystöön ja miehistöön jakautumisen, samoin kuin muun henkilöstön määrien
ja laadun vertailu on vaikeaa, vertailutiedon vähäisyyden, keskinäisesti poikkeavien
määrittelyjen, nimikkeiden, hierarkioiden ja jaotteluiden takia, erityisesti muun henkilöstön
suhteen. Karkeana arviona voi todeta, että Suomen päällystöprosentti on vertailumaiden
pienimpiä, ja alipäällystön ja miehistön yhteismäärä on vertailumaiden keskivaiheilla. Päällystö
komisariosta, ”inspector” ylöspäin vaihtelee vertailluissa maissa karkeasti 10 ja 17 prosentin välillä,
ja alipäällystön/miehistön yhteinen luku 61 prosentista 88 prosenttiin. Poliisimiesten osuus
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valtakunnallisen poliisiorganisaation kokonaishenkilöstöstä vaihtelee 67 ja 82 prosentin välillä,
mutta luvut ovat vain osittain vertailukelpoisia.
6) Myös muissa Pohjoismaissa meneillään henkilöstöresursseihin liittyviä selvitys‐ ja
strategiaprojekteja. Norjan poliisivirastolla on tällä hetkellä meneillään projekti nimeltään
"Bemanningsprosjektet", joka arvioi Norjan vuoden 2020 henkilöstötarpeita sekä määrällisesti että
laadullisesti. Myös Tanskan poliisivoimat tekevät kartoitusta tulevaisuuden henkilöstötarpeistaan,
ja tähän liittyvä kysely on lähetetty myös muille Pohjoismaille, ml. Suomeen.
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1 Selvityksen tehtävä ja keskeiset tulokset
1.1 Tehtävä
Tässä muistiossa tutkitaan ja selvitetään poliisin lähitulevaisuuden
resurssilisäyksiä Pohjoismaissa. Selvityksessä vastataan seuraaviin
kolmeen kysymykseen:
1. Mitä on ehdotettu, eli miten resurssilisäyksiä kuvataan eri
Pohjoismaiden keskeisissä julkisissa suunnitteluasiakirjoissa?
2. Miten ehdotuksia on perusteltu, eli mihin havaintoihin, ennusteisiin
ja strategisiin tavoitteisiin esitykset perustuvat?
3. Mikä on esitysten tämänhetkinen tilanne eri Pohjoismaissa?
1.2 Tulokset
Selvityksen keskeiset tulokset on koottu Taulukkoon 1. Selvityksen
päälukuihin 2-3 sisältyy yksityiskohtaisempi katsaus Taulukossa 1
kuvattuihin tuloksiin.
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TAULUKKO 1. Selvityksen tulokset
Resurssilisäykset/
tavoitteet

Ruotsi
Poliisien määrän lisääminen 20 000 poliisiin
vuoden 2010 puoleenväliin mennessä, vuoden
2007 taso oli 17 866 poliisia.

Norja
Poliisin henkilötyövuosien määrä tuhatta
norjalaista kohden tulee pitkällä aikavälillä
nostaa nykyisestä 1.8 henkilötyövuodesta 2.0
henkilötyövuoteen, jolloin tilanne vastaa
Ruotsin ja Tanskan tilannetta.

Tanska
Poliisiammattikorkeakouluun otettavien
poliisiopiskelijoiden määrää nostetaan yhteensä
300:lla vuosina 2009 ja 2010. Lisäys jakautuu
tasaisesti mainituille vuosille (150 + 150).
Siviilihenkilöstön lisäresursseilla, hallinnon
tehostamistoimilla ja poliisitoiminnan IT-tuella
pyritään vapauttamaan 200 poliisin
henkilötyövuotta operatiiviseen toimintaan.

Resurssilisäysten ajanjakso

2003-2007, 2007-2011.

2009-2020.

2007-2012.

Resurssilisäysten
perustelut

2005: alkoholin kulutus ja huumeiden käyttö;
nuorten, rikosalttiiden ikäryhmien kasvu;
väkivaltarikollisuuden lisääntyminen; rajat
ylittävä rikollisuus; samanaikaisesti
huolehdittava massarikollisuuden torjunnasta.
2007/2008: kansalaisten turvallisuus ja
turvallisuudentunne lähiympäristössään; poliisin
näkyvyys ja saavutettavuus; poliisitoiminnan
ankkuroituneisuus paikallisyhteisöihin;
poliisipalvelujen tehokkuus ja tulokset; rikosten
selvittämisprosentin ja poliisin
tutkintakapasiteetin kasvattaminen; kovan,
järjestäytyneen rikollisuuden ja väkivallan
vastainen taistelu; oikeusvaltion puolustaminen.

Väestönkasvu; rikosalttiiden ikäryhmien kasvu;
maahanmuuton lisääntyminen;
kaupungistuminen; paikallisyhteisöihin
ankkuroituneen, hajautetun poliisiorganisaation
säilyttäminen; vastausaikojen pitäminen
kohtuullisina.

Poliisitoiminnan tehostaminen poliisin
palvelukyvyn ja poliisipalvelujen
tavoitettavuuden turvaamiseksi; vastausaikojen
pitäminen kohtuullisena; resurssien tehokas
kohdentaminen ydintehtäviin; kansalaisia
koskettavan rikollisuuden torjunta; paikallinen,
tehokas poliisitoiminta aiempaa isommissa
poliisipiireissä; kovien rikollisliigojen ja
jengirikollisuuden torjunta; erikoistumisen
painotus kovassa, järjestäytyneessä
rikollisuudessa, rajat ylittävässä rikollisuudessa,
IT- ja verkkorikollisuudessa ja
talousrikollisuudessa.

Resurssilisäysten tilanne
poliittisessa prosessissa ja
päätöksenteossa

Toteutetaan suunnitellusti; poliisikoulutuksen
määrä on kasvanut merkittävästi viime vuosina;
tulevina vuosina yksi painopisteistä uuden
poliisiresurssin sisään ajamisessa hallintoon ja
sen hyödyntämisessä kentällä.

Toteutetaan ainakin osittain, vuoden 2009
budjetissa merkittävä bruttolisäys hallinnonalan
budjettiin, poliisiammattikorkeakoulun
sisäänotto kasvaa.

Toteutetaan suunnitellusti; poliisikoulutettavien
määrä nousee, painopiste kuitenkin
poliisitoiminnan tehostamisessa, jotta poliisin
palvelukyky ja poliisipalvelujen saatavuus
voidaan turvata.
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2 Poliisin resurssilisäykset ja lisäysten perustelut
keskeisissä julkisissa suunnitteluasiakirjoissa
2.1 Ruotsi
Ruotsissa poliisin resurssit ovat kasvaneet merkittävästi 2000-luvun
aikana, jo ennen nykyisen hallituksen toimikautta. Prosessi on ollut
kokonaisvaltainen ajallisesti ja myös siten, että se on kattanut sekä
poliisin että oikeuslaitoksen.
Vuosien 2003-2008 aikana poliisien määrä nousi 1500 poliisilla
(Polisens planeringsförutsättningar för perioden 2009-2011 2008, 4;
ks. myös Polisens budgetunderlag för åren 2006-2008 2005, 5-6, 1315). Reinfeldtin hallitus on omasta puolestaan vahvistanut tavoitteen,
jonka mukaan poliisien määrää lisätään yhteensä 20 000 poliisiin
vuoden 2010 puoliväliin mennessä.
Rikspolisstyrelsen (RPS) kuvaa poliisin strategisia tavoitteita vuoden
2008 toimintasuunnitelmassaan. Poliisitoiminnan tärkeimmistä
kehittämisalueista ensimmäisenä mainitaan poliisien määrän
lisääminen 20 000 poliisiin vuoteen 2010 mennessä hallituksen
tavoitteen mukaisesti (Rikspolisstyrelsens verksamhetsplan 2008, 5).
Vuonna 2007 poliisien määrä oli 17 866 (Polisens årsredovisning
2007). Vuoden 2007 väestömäärään (9.2 milj.; Statistiska
centralbyrån 2008) suhteutettuna poliiseja oli 1.94 tuhatta (1000)
ruotsalaista kohden.
Vertailu yli eri maiden ja järjestelmien on vaikeata. Suomen
vastaavista luvuista voidaan kuitenkin todeta, että ne olivat vuonna
2007 8159 poliisia (ml. opiskelijat; Polstat 2008), 5.3 miljoonan
ihmisen väestö (Tilastokeskus 2008) ja poliisisuhdeluku näin ollen
1.54 poliisia tuhatta (1000) suomalaista kohden. (Ks. Taulukko 2, s.
14.)
Muita keskeisiä kehittämisalueita RPS:n mukaan ovat mm.
poliisipalvelujen saatavuuden lisääminen, poliisin IT-tuen
kehittäminen sekä yhteistyö alueellisten toimijoiden kanssa.
Toiminnan tehostaminen (IT, informaatioketju, PUM, PNU) on niin
ikään tärkeää (ks. erit. Polisens planeringsförutsättningar för perioden
2009-2011 2008, 10-11).
Priorisoituja kehittämisalueita ovat:
”Antalet poliser ska öka till 20 000 år 2010 enligt regeringens mål.
Polisen ska arbeta fler timmar i yttre tjänst. Minst hälften av den polisiära
resurstiden ska utföras i yttre tjänst år 2010.
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Takten i arbetet med att utveckla Polisens IT-baserade verksamhetsstöd ska
höjas. Under 2008 startar arbetet med att ta fram ett IT-stöd för
avrapportering och utredning.
Polisen ska fortsätta arbeta med och vidareutveckla Polisens
underrättelsemodell (PUM) och Polisens nationella utredningskoncept
(PNU).
Informationsutbytet genom hela rättskedjan ska förbättras och förenklas.
Tillgängligheten till Polisen ska förbättras.
Samverkan mellan Polisen och landets kommuner ska öka.”
(Rikspolisstyrelsens verksamhetsplan 2008, 5.)

Vuonna 2005 laaditussa budjettisuunnitelmassa vuosille 2006-2008
keskeisinä toimintaympäristön muutoksina viitattiin lisääntyneeseen ja
yhä vakavammaksi muuttuneeseen jengirikollisuuteen, rikollisuuden
teknistymiseen (tietoteknologian hyödyntäminen) ja rikollisuuden
kansainvälistymiseen. Erityisesti kovaa huume- ja
väkivaltarikollisuutta, rajat ylittävää rikollisuutta ja oikeusvaltioon
kohdistuvaa uhkaa pidettiin vakavina. Poliisin merkittäviä
resurssilisäyksiä perusteltiin edellä mainituilla tekijöillä, tarkemmin
sanottuna korkeana jatkuvalla tai jopa kasvavalla alkoholin
kulutuksella ja huumeiden käytöllä, nuorisoikäryhmien kasvulla,
lisääntyneellä väkivaltarikollisuudella sekä rajat ylittävällä
rikollisuudella.
”Polisens omvärldsbevakning visar att det utifrån ett mängdbrottsperspektiv
är särskilt fyra omständigheter som kan förväntas påverka verksamheten
och Polisens resursbehov under de kommande åren, nämligen:
en utifrån svenska förhållanden fortsatt hög alkohol- och
narkotikakonsumtion,
fler ungdomar i ”brottsbenägen” ålder,
ökad våldsbrottslighet och
ökad gränsöverskridande brottslighet” (Polisens budgetunderlag för åren
2006-2008 2005, 16.)

Reinfeldtin hallituksen budjettiesityksessä vuodelle 2007 poliisin
resurssilisäysten tavoitteista todettiin seuraavaa:
”Närpolisreformen har inte förverkligats på det sätt som avsågs när den
påbörjades i mitten av 1990-talet. Tanken med närpolisen var att den skulle
vara lokalt förankrad och tillsammans med bl.a. invånare, företagare, skolor
och föreningar arbeta förebyggande och skapa trygghet i människors närmiljö.
Regeringens mål om 20 000 poliser år 2010 bör leda till en lokalt förankrad
polis i hela landet.” (Förslag till statsbudget för 2007. Rättsväsendet. PROP.
2006/07:1 UTGIFTSOMRÅDE 4, 23.)
“Brottsbekämpning förutsätter att det finns poliser där brott begås och på de
tider de begås. Brottsförebyggande arbete förutsätter polisnärvaro.
Medborgarna behöver se poliser i aktiv, yttre tjänst för att få förtroende för
verksamheten. För att öka den polisiära närvaron, öka utredningskapaciteten
och förebygga brott behöver Sverige fler poliser i yttre tjänst. Regeringens mål
är att det år 2010 skall finnas 20 000 poliser i landet. Utöver detta krävs också
särskilda satsningar för en effektiv bekämpning av den grova organiserade
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brottsligheten.” (Förslag till statsbudget för 2007. Rättsväsendet. PROP.
2006/07:1 UTGIFTSOMRÅDE 4, 69)

Hallituksen budjettiesityksessä poliisin koko maan kattava
ankkuroituneisuus paikallisyhteisöihin nähdään tärkeäksi. Taustalla
ovat ajatukset yhteistyöstä paikallisten toimijoiden kanssa sekä
turvallisuudesta, jota kansalaisten olisi voitava tuntea
lähiympäristössään. Resurssilisäysten taustalla on myös ajatus
poliisipalvelujen tehokkuuden kasvattamisesta ja tuloksista:
aktuaalinen kenttätoiminta, rikosten selvittämisprosentin
kasvattaminen ja tutkintakapasiteetti ovat tärkeitä. Lisäksi, jotta
vakavan, organisoidun rikollisuuden vastainen taistelu voisi olla
tehokasta, tarvitaan edellisten rinnalla erityisiä, kohdennettuja toimia
ja voimavaroja. (Ks. myös Polisens planeringsförutsättningar för
perioden 2009-2011 2008, 10-11, 14, 16, 17-18, 20, 26-28; Bilaga 1,
Bilaga 3).
Oikeusministeri Beatrice Askin ja pääministeri Fredrik Reinfeldtin
(2008) artikkeli Göteborgs Posten -lehdessä 20.9.2008 nostaa
otsikkoon rikollisuuden vastaisen taistelun, ”Miljardsatsning för att
bekämpa brottsligheten”. Ask ja Reinfeldt kirjoittavat:
”Våldet förändrar Sverige. Det utmanar vår trygghet och beskär vår frihet. Ett
tydligt vallöfte från allians för Sverige i valet 2006 var därför att återupprätta
rättssamhället och öka tryggheten. För många är konsekvenserna av att leva
med våld och brott en tragisk vardag. För andra räcker oron för vad som kan
hända för att ge en känsla av otrygghet.
Att slå vakt om vårt rättssamhälle och principer som att hederlighet och arbete
ska löna sig är självklart. Därför är det viktigt att från samhällets sida tydligt
bemöta den typ av brottslighet som drabbar enskilda människor i deras
vardag.” (Ask & Reinfeldt 2008.)

Artikkelin loppupuolella Ask ja Reinfeldt vielä toteavat:
”Vi gör dessa våra satsningar för att skapa en tryggare vardag för alla i
Sverige, oavsett vem man är eller var man bor. Det ska vara en självklarhet att
föräldrar ska kunna släppa iväg sina barn på kvällar och veta att de kommer
tillbaka hem välbehållna. Kvinnor ska kunna gå hem från bussen utan att
behöva snegla över axeln och det äldre paret ska kunna komma hem till sin
bostad utan att behöva oroa sig över om någon har brutit sig in.” (Ask &
1
Reinfeldt 2008)

1

Oikeusministeri Beatrice Askin ja maahanmuuttoministeri Tobias Billströmin allekirjoittamassa
asiakirjassa, joka kuvaa hallituksen ensimäistä vuotta vallassa hallinnonalan näkökulmasta (poliisi,
oikeuslaitos), resurssilisäyksiä kuvataan seuraavasti:
”Regeringen har genomfört den enskilt största satsningen på rättsväsendet någonsin. Polis,
domstolar och kriminalvård får ytterligare 1,5 miljarder kronor år 2007. Den största delen hamnar
hos polisorganisationen. Regeringens mål är att dels öka antalet poliser, dels göra polisen mer
synlig ute bland medborgarna. Det är viktigt att antalet uppklarade brott ökar och att människor
känner sig nöjda med den service polisen ger. År 2010 ska det finnas 20 000 poliser i Sverige –
cirka 3 000 fler än i dag.” (Ett år med Justitiedepartementet 2007, 4.)
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Polisens planeringsförutsättningar för perioden 2009-2011 -raportissa
todetaan, että sellaiset pahoinpitelytapaukset julkisilla paikoilla, joissa
uhri ja tekijä eivät tunteneet toisiaan, ovat lisääntyneet 44 % vuodesta
2000 vuoteen 2008.Tavoitteena on, että julkisilla paikoilla tapahtuvia
pahoinpitelyjä pystytään vähentämään 3 % vuoden 2009 loppuun
mennessä vuoden 2007 lopun tasoon verrattuna. Tavoitteena on
myös, että vuoden 2009 loppuun mennessä saavutetaan taso, jossa
syyttäjälle asti tämän lajin pahoinpitelyistä saatetaan vähintään 26 %
kaikista sisään tulleista jutuista. Vastaavankaltainen, yksityiskohtainen
tavoite asetettiin myös läheissuhteissa tapahtuvien pahoinpitelyjen
tutkintaprosessille. (Polisens planeringsförutsättningar för perioden
2009-2011 2008, 11, 14; ks. myös Rikspolischefens inriktning 2007,
4-6.)
Poliisin resurssilisäysten vuoksi on odotettavissa, että selvitettyjen
rikosten määrä tulee nousemaan. Tästä syystä hallinnonalalla
tärkeäksi nähdään myös koko muun prosessiketjun vahvistaminen
poliisista aina syyttäjä-, tuomioistuin- ja vankeinhoitolaitokseen
saakka. (Pressmeddelande 20.9.2008.)

2.2 Norja
Norjan Politidirektoratet luovutti kesäkuussa 2008 Norjan
oikeusministerille Politiet mot 2020 -raportin (Politidirektoratet 2008).
Raportti ennakoi ja suunnittelee Norjan poliisiresursseja pitkällä, aina
vuoteen 2020 ulottuvalla aikajänteellä. Raportin keskeinen viesti
poliisimäärien suhteen on, että Norjassa poliisin henkilötyövuosien
määrä tuhatta (1000) norjalaista kohden on pitkällä aikavälillä
kyettävä nostamaan Ruotsin ja Tanskan vastaavien suhdelukujen
tasolle. Politiet mot 2020 -raportissa tavoitteeksi asetetaan Ruotsin ja
Tanskan suhdelukuja seuraten 2.0 poliisin henkilötyövuotta tuhatta
(1000) norjalaista kohden. Tällä hetkellä Norjan suhdeluku on raportin
mukaan 1.8.
Haaste on suuri, koska Norjan väestömäärän ennakoidaan kasvavan
voimakkaasti tulevina vuosina. Laskennallisesti poliisin
resurssilisäykset jakautuvatkin kahteen osaan, kompensaatio-osaan
(jotta ainakin suhdeluvun 1.8 taso säilyy) ja varsinaiseen lisäykseen
(jotta suhdeluku saadaan kasvamaan aiemmasta tasosta
tavoitetasoon, 1.8
2.0).
Norjassa poliisien määrä vuonna 2007 oli 8185 (Politidirektoratet
2008) ja väestömäärä 4.7 miljoonaa (Statistisk sentralbyrå 2008).
Keskeisinä tavoitteina mainitaan rikosten selvittämisprosentin kasvattaminen ja kansalaisten
tyytyväisyys poliisin palveluihin. Poliisin näkyvyyden parantaminen kansalaisten arjessa mainitaan tässä
samassa yhteydessä.
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Edellä esitettyjä Ruotsin ja Suomen suhdelukuja vastaava
poliisisuhdeluku on Norjassa näin ollen 1.74 poliisia tuhatta (1000)
norjalaista kohden.2
Poliisin resurssien lisääminen on Politiet mot 2020 -raportin mukaan
perusteltua, koska väestön ennustetaan kasvavan vuoteen 2020
ulottuvalla ennakointijaksolla yhteensä 13.5 %. Norjalaisia olisi
ennusteen mukaan vuonna 2020 jo 5.38 miljoonaa. Tämän lisäksi
väestörakenteen ennakoidaan muuttuvan siten, että nuorten, 15-29vuotiaiden ikäryhmät kasvavat voimakkaasti. Väestörakenteen
muutos tulee vaikuttamaan rikostilastoihin, koska nuorten ikäryhmien
rikosalttius on suurempi kuin muiden ikäryhmien. Maahanmuuton
ennustetaan kasvavan ja Norjan ennakoidaan edelleen
kaupungistuvan tutkitulla ennakointijaksolla. Osalla
maahanmuuttajista on suuriakin ongelmia (traumatisoituminen
kotimaan tapahtumien vuoksi, tms.) ja syrjäytymisen uhka on
todellinen. Kaupungistuminen on yleisesti ottaen yhteydessä
sosiaalisen kontrollin heikkenemiseen ja yleiseen
anonymisoitumiseen. (Politidirektoratet 2008, 15.)
Politidirektoratet esittää, että poliisin resurssikehityksen on vastattava
väestönkehityksen ja yhteiskunnallisten muutosten haasteisiin.
Poliisin organisaatiorakenne on maantieteellisten syiden vuoksi
hajautettu ja se on kyettävä sellaisena säilyttämään. Poliisitoiminnan
on oltava jatkossakin vahvasti paikallista. Palvelujen saatavuuden on
oltava siinä mielessä hyvä, että hälytyksiin ja palvelupyyntöihin
kyetään vastaamaan koko maassa kansalaisten näkökulmasta
kohtuullisessa ajassa. (Politidirektoratet 2008, 4.)
“I forhold til befolkningsøkningen er politiet svekket de senere årene. For at
etaten ikke skal svekkes ytterligere må politiets bemanning og kompetanse
følge befolknings- og samfunnsutviklingen. En styrking av politiets
grunnbemanning er en forutsetning for å opprettholde den vedtatt
desentraliserte politistrukturen, et lokalt forankret politi og en akseptabel
responstid.” (Politidirektorat 2008, 6.)

Politiet mot 2020 -raportissa viitataan myös siihen, että Norjassa
poliisin tehtäväalue on laajempi kuin Ruotsissa ja Tanskassa, vaikka
rikostilanne ei ehkä sinänsä olekaan yhtä vaikea kuin Ruotsissa ja
Tanskassa. (Politidirektoratet 2008, 11.)
Raportissa huomautetaan vielä, että resurssiniukkuuden vallitessa
syvää ammatillista erikoistumista mm. vakavan, organisoituneen
rikollisuuden tai talousrikollisuuden torjuntaa voi olla vaikea sovittaa
yhteen paikallisiin yhteisöihin ankkuroituneen, kansalaisille näkyvän,
arkisen poliisitoiminnan kanssa.
2

Esityksessään 17.11.2008 myöskään Ingelin Killengreen ei itse asiassa viittaa poliisin
henkilötyövuosiin, vaan poliisimääriin (”Øke nasjonal politidekning fra 1,8 til 2,0 polititjenestemenn pr
1.000 innbyggere”; Killengreen 2008, 12/17.)
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”Erfaring viser at spesialisering og større faglige og sosiale arbeidsmiljø til en
viss grad har høyere status enn generalistarbeid i lokalpolitiet på mindre
steder. I takt med kriminalitetsutviklingen har politiets ressurser de siste årene
blitt dreid fra forebyggende og trygghetsskapende arbeid over til
etterforskingsinnsats på alvorlig og organisert kriminalitet. Dette har påvirket
politiets kapasitet og evne til å opprettholde en god grunnbemanning, synlig
polititjeneste og bekjempelse av hverdagskriminalitet.
Den videre utviklingen av det desentraliserte politi henger sammen med
politiets ressurser og tilgang til personell. Grunnprinsippene om et
lokalforankret og desentralisert politi er under press som følge av urbanisering,
spesialisering og ressursknapphet. Et sentralt tema i framtiden bør være
politiets arbeidsmetoder i lokalsamfunnet fremfor spørsmålet om hvor
politistasjonen eller lensmannskontoret er lokalisert. Under alle omstendigheter
vil en solid grunnbemanning være den beste garantist for opprettholdelsen av
det desentraliserte politi.” (Politidirektorat 2008, 23.)

Ingelin Killengreen (2008) kokosi esitelmässään 17.11.2008 (OMS,
Oslo Militære Samfund) poliisin resurssilisäystavoitteiden sisällöt ja
niiden perustelut yhteen (konklusjon). Tavoitteet ovat Killengreenin
mukaan seuraavat:
”Konklusjon
Politidekningen må økes til 2,0 pr 1.000 innbygger
Frem mot 2020 må politiet øke bemanningen med:
o 2.700 polititjenestemenn
o sivilt tilsatte
Politibemanningen må følge befolkningsveksten
Inntaket ved Politihøgskolen økes til 560 studenter pr år
IKT-systemene moderniseres
Alle satsingsforslag forutsetter finansiering med friske penger
o 2,5 mrd på personelløkning
o 1 mrd i IKT-satsning” (Killengreen 2008, 16/17.)

Esityksen mukaan vakaa henkilöstöresursointi (solid
grunnbemanning) on perusedellytys sille, että hajautetusta
poliisitoiminnan organisaatiorakenteesta voidaan Norjassa pitää
kiinni, että poliisitoiminnan palvelujen saatavuus ja tehokkuus ovat
hyvät, että poliisi voi säilyttää kansalaisten luottamuksen, että poliisille
asetetut tavoitteet voidaan saavuttaa, että erikoistuminen on
tulevaisuudessakin mahdollista ja että poliisissa voidaan
tulevaisuudessakin tehdä vaadittavia lisäpanostuksia
poliisitoimintaan.
“Solid grunnbemanning – en forutsetning
Opprettholde en desentralisert politistruktur
Tilgjengelig og effektivt politi
Opprettholde tilliten til politiet
Nå våre målsetninger
Ytterligere satsing og spesialisering” (Killengreen 2008, 11/17.)
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2.3 Tanska
Tanskan poliisiuudistus (politireform) on pitkäaikainen strateginen
prosessi, joka käynnistyi oikeusministerin asettaman laajapohjaisen
Fremtidens politi -hankkeen myötä kesällä 2003. Hanke perustui
työryhmätyöhön, konsultti- ja analyysityöhön sekä
kohderyhmäkuulemisiin. Hankkeesta julkaistiin Fremtidens politi raportti toukokuussa 2005.
Poliisiuudistuksen tavoitteena oli kehittää poliisiorganisaatiota, jonka
perusteellisesta uudistamisesta oli Tanskassa kulunut jo monta
vuosikymmentä (merkittävimmät uudistukset vuosina 1938 ja 1973).
Käytännön tavoitteeksi asetettiin sellaiset poliisitoiminnan muodot ja
poliisipalvelut, jotka olisivat kansalaisten näkökulmasta avoimia ja
helposti tavoitettavissa, ripeitä siten että vastausajat hälytyksiin ja
palvelupyyntöihin ovat lyhyitä, rikosten ennalta ehkäisyssä
tavoitteellisia ja pitkäjänteisiä ja niiden selvittämisessä ammattimaisia
ja tehokkaita.
”Visionsudvalgets målsætning er, at potentialet i dansk politi skal udnyttes fuldt
ud til det bedst mulige – og mest mulige politi. Borgerne skal garanteres en
åben og imødekommende politibetjening med hurtig responstid, målrettet og
fremsynet forebyggelse af kriminalitet samt professionelt og effektivt
opklaringsarbejde.” (Fremtidens politi 2005, 11; vrt. Fremtidens politi.
Startskuddet til en historisk reform af politi og domstole 2005, 4/26)

Poliisipiirejä päätettiin yhdistää isommiksi kokonaisuuksiksi.
Tavoitteena oli, että aiempaa suurempi osa poliisin tehtävistä
voitaisiin hoitaa poliisipiireissä, niin että toimintaa ei tarvitsisi
keskittää.
Poliisipiirien yhdistäminen isommiksi kokonaisuuksiksi ei raportin
laatijoiden mukaan ollut ristiriitainen tavoite poliisin hyvään
tavoitettavuuteen nähden. Oli tärkeätä ymmärtää, mitä poliisin hyvä
tavoitettavuus tarkoittaa kansalaisten näkökulmasta. Ratkaisevia eivät
ole poliisilaitosten maantieteellinen sijainti tai se, millä tavoin
poliisipiirien rajat piirretään, eikä edes se, kuinka näkyvää poliisin
partiointi on. Ratkaisevaa on, kuinka hyvin poliisi on tarvittaessa
tavoitettavissa, kuinka lyhyellä varoitusajalla poliisi on
tapahtumapaikalla ja kuinka avointa, asiantuntevaa ja tiivistä poliisin
yhteistyö paikallisten toimijoiden kanssa on.
”For borgerne bestemmes graden af politiets nærhed derimod af:
Hvor hurtigt kan politiet nå frem (responstid).
Hvor tilgængeligt og imødekommende er politiet (telefonservice, digital
kommunikation med omverdenen og generel dialog med borgerne).
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Hvor åbent er politiet (adgang til oplysninger om politiets virke i
lokalområdet, f.eks. på internettet).
Har politiet et tilstrækkeligt politimæssigt kendskab til nærområdet,
beboerne osv.
Hvordan er samarbejdet med de lokale aktører (navnlig kommunerne).
For fremtidens politi må de overordnede mål om nærhed og lokal forankring
således opfyldes gennem et professionelt tilrettelagt beredskab med hurtig
responstid, god telefon- og itservice, patruljering og nærpoliti i lokalområder
med konkrete problemer samt et tæt samarbejde med kommunerne.”
(Fremtidens politi 2005, 20-21.)

Uudistushankkeen käytännön toteutuksena (implementering)
päätettiin toteuttaa johtamisjärjestelmän uudistus (ledelsereform),
poliisipiiriuudistus (kredsreform; 54 poliisipiiristä 12 poliisipiiriin),
poliisin tehtäväuudistus (opgaveplacering; tehtävien hajauttaminen
poliisipiireihin, keskittyminen poliisin ydintehtäviin), strategia- ja
toimintapolitiikkauudistus (vision og politikker), poliisin toimintaa
tukevan teknologian uudistus (ny teknologi) sekä koulutuksen ja
osaamisen kehittämisen uudistus (uddannelse og
kompetenceudvikling). (Fremtidens politi 2005, 203-204.)
Poliisiuudistuksen poliisitoiminnan tehostamisen
kokonaishyödyksi arvioitiin alkuvaiheessa 1000 henkilötyövuotta
(Fremtidens politi 2005, 25-26).
Poliisiuudistuksen painopisteenä oli poliisitoiminnan ja organisaation
tehostaminen ja keskittyminen poliisin ydintehtäviin, jotta poliisin
palvelutavoite voitaisiin saavuttaa. Ajatus oli ytimeltään se, että
johtamista, poliisipiirejä, ydintehtäviä ja tehtävämäärittelyä,
toimintapolitiikan prosessia, uutta teknologiaa sekä koulutusta ja
osaamista kehittämällä vapautetaan resursseja, jotka voidaan sitten
kohdentaa kansalaisia palveleviin poliisin ydintehtäviin.3
Hallitus pääsi poliisiuudistuksen toteutusta koskevaan pitkän aikavälin
sopimukseen muiden poliittisten puolueiden kanssa 4.11.2006.
3

Palvelujen tavoitettavuutta ja palvelukykyä vahvistava toiminnan järkevöittäminen ja
tehostaminen oli esityksen kärki myös silloin, kun oikeusministeri Lene Espersen julkisti
uudistusesityksen joulukuussa 2005.
”Vi foreslår en politireform, der vil give mere og bedre politibetjening i hele landet. En
reform, som indebærer en markant decentralisering af opgaver til politikredsene,
samtidig med at de enkelte politikredse får en størrelse, så kredsene som udgangspunkt
kan håndtere alle opgaver selv. Og en politireform, der betyder, at vi i fremtiden får
frigjort flere politifolk til egentligt politiarbejde til gavn for landets borgere.
Det er afgørende, at politiets kontakt og samarbejde med lokalsamfundet videreføres og
styrkes i forbindelse med en politireform, og et væsentligt element i den foreslåede
reform er derfor et stærkt lokalpoliti, der kan sikre politiets kontakt med lokalsamfundet.
Et væsentligt element er også en modernisering af politiets døgnberedskab, der kan
sikre flere patruljevogne på gaden og kortere responstid i hele landet.”
(Pressemeddelelse 16/12/2005. Forslag til en politireform og en domstolsreform; vrt.
Fremtidens politi. Startskuddet til en historisk reform af politi og domstole 2005.)
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Poliisiuudistusta kuitenkin kritisoitiin Tanskassa voimakkaasti sekä
julkisuudessa että poliisihallinnon sisällä. Uudistuksen toteuttamista
päätettiin tukea erillisellä selvityksellä (Redegørelse om et politi i
forandring – et borgernært politi 2008) ja tätä selvitystä vastaavalla
sopimuksella (Aftale om gennemførelse af politireformen og styrkelse
af politiindsatsen 2008). Erillisselvitys ja poliisiuudistuksen
toteuttamista tukeva sopimus saatiin valmiiksi loka-marraskuussa
2008. (Redegørelse om et politi i forandring – et borgernært politi
2008, 2, 6-7; Aftale om gennemførelse af politireformen og styrkelse
af politiindsatsen 2008, 1.)
Selvityksen yhteenvedossa todetaan, että erityisiä lisäpanostuksia ja
toimenpiteitä kohdennetaan kolmelle eri alueelle: poliisin
tavoitettavuuteen, poliisin näkyvyyteen ja käytännön turvallisuutta
luovaan tehtävään sekä kansalaisia läheisesti koskettavan
rikollisuuden torjuntaan.
”For at udnytte det fulde potentiale i politireformen – og for at imødegå den
kritik, der har været rejst af politiets opgavevaretagelse som følge af reformens
iværksættelse – er der udover allerede gennemførte og ivæksatte justeringer
behov for yderligere tiltag.
Rigspolitiet og Rigsadvokaten har efter drøftelse med politikredsene og med
bidrag fra personaleorganisationerne vurderet, at der særligt er behov for at
styrke og forbedre det borgernære politiarbejde på følgende 3 områder:
1. Politiets tilgængelighed og telefonservice skal forbedres.
2. Politiet skal være mere synligt i gadebilledet og øge trygheden.
3. Bekæmpelsen af den borgervendte utryghedsskabende kriminalitet skal
opprioriteres - navnlig indsatsen mod vold og indbrud i beboelse skal
styrkes.” (Redegørelse om et politi i forandring – et borgernært politi
2008, 2, tarkemmin ss. 19-23.)

Poliisin sisäinen työnjako on yksi poliisiuudistuksen
avainkysymyksistä. Selvityksessä todettiin jälkimmäisen
painopistealueen (3.) yhteydessä, ettei poliisiuudistus, poliisin
professionalisoitumisen ilmentymänä, voi merkitä paikallispoliisin
heikentymistä.4 Sopimuksessa puolestaan todetaan, että analyyttisen
ja ongelmaorientoituneen poliisin perusajatuksesta on pidettävä
kiinni.5
4

”Der er således nu behov for at styrke lokalpolitiet og dermed indsatsen mod den
borgervendte, utryghedsskabende kriminalitet - herunder navnlig indsatsen mod indbrud
i beboelse og mod den personfarlige kriminalitet. Den professionalisering af politiet, som
politireformen er udtryk for, må ikke ske på bekostning af det borgernære politiarbejde.”
(Redegørelse om et politi i forandring – et borgernært politi 2008, 23, poliisin sisäisestä
työnjaosta ks. myös ss. 14-16.)
5

”Forligspartierne finder endvidere, at det er vigtigt at fastholde politireformens
grundtanke om et analytisk og problemorienteret politi, der prioriterer både den
borgervendte kriminalitet og den specialiserede efterforskning. Det bør samtidig tages i
betragtning, at der navnlig i yderområderne har været et ønske om mere
polititilstedeværelse, og at politiets synlighed kan have en både
kriminalitetsforebyggende og tryghedsskabende virkning. Politiets indsats bør derfor
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Selvityksessä mainittiin näiden kolmen toimenpidekokonaisuuden
lisäksi kymmenen (10) muuta toimenpidekokonaisuutta, joiden on
tarkoitus jatkossa tukea poliisiuudistuksen toteuttamista. Näihin
sisältyivät mm. poliisitoiminnan ja poliisin palvelutason (serviceniveau)
määrittämisen tavoite tärkeimmille tehtäväalueille (mm. vastausajat
hälytyksiin) sekä henkilöstön työtyytyväisyyden ja ammatillisen
osaamisen kehittämiseen tähtäävä toimenpidekokonaisuus.
(Redegørelse om et politi i forandring – et borgernært politi 2008, 24.)
Poliisiuudistuksen toteuttamista tukevaan sopimukseen sisältyy
merkittäviä poliisin resurssilisäyksiä. Sopimuksen mukaan
poliisikoulutukseen otetaan 300 uutta poliisiopiskelijaa vuosina 2009
ja 2010 siten, että määrä jakautuu tasaisesti näille vuosille (150+150).
Sopimuksessa todetaan tämän lisäyksen yhteydessä, että
poliisitoiminnan valmiuksia on kyettävä vahvistamaan nimenomaan
niillä paikkakunnilla, jotka ovat kärsineet rikollisliigojen toiminnasta ja
jengiväkivallasta (bande- og rockerkriminalitet).
”For at styrke befolkningens tillid og imødekomme behovet for politiets
tilstedeværelse og kriminalitetsbekæmpelse er forligspartierne enige om, at
der gennemføres en varig udvidelse af politistyrken.
Der gennemføres derfor en udvidelse af politistyrken med i alt 300 betjente.
Udvidelsen gennemføres ved et meroptag på politiskolen på i alt 300
politielever fordelt med 150 i 2009 og 150 i 2010. Meroptaget på politiskolen
fordeles jævnt over året i både 2009 og 2010.
Udvidelsen sker bl.a. med henblik på, at politikredsene kan fastholde og
forstærke politiberedskabet i de byer, der har oplevet tiltagende problemer
med bande- og rockerkriminalitet.” (Aftale om gennemførelse af politireformen
og styrkelse af politiindsatsen 2008, 1; kursivointi -M.V.)

Tämän lisäksi sopimus sisältää lisäinvestointeja siviilihenkilöstöön ja
uuteen teknologiaan, joiden odotetaan vapauttavan 200 poliisia
operatiiviseen poliisityöhön. (Aftale om gennemførelse af
politireformen og styrkelse af politiindsatsen 2008, 1-2.)
Vuoden 2007 kesäkuussa Tanskassa oli noin 11 000 poliisia (Politi i
Danmark, på Færøerne og i Grønland 2007).6 Tanskan väestömäärä
oli samana vuonna 5.45 miljoonaa (Statistics Denmark 2008).
Tanskan poliisisuhdeluvuksi saadaan 2.02.

tilrettelægges således, at det tilstræbes at kombinere synlighed med en effektiv
opgavevaretagelse og reel tilstedeværelse.” (Aftale om gennemførelse af politireformen
og styrkelse af politiindsatsen 2008, 2.)
6

Eurostatin tilastojen mukaan Tanskassa oli vuonna 2006 10 759 poliisia. Ks. Tavares & Thomas 2008.
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Edellä esitetyistä eri Pohjoismaiden tiedoista voidaan koota Taulukko
2. Luvut sinänsä ovat luotettavia. On kuitenkin muistettava, että
tilastollinen vertailu yli eri maiden, huomioimatta institutionaalisia
eroja, organisaatiorakenteiden ja maantieteellisiä eroja,
tehtäväalueiden eroja, jne. antaa mahdollisesti harhaisen kuvan
todellisista resurssieroista eri maiden välillä.
TAULUKKO 2. Poliisien määrä ja väestömäärä Pohjoismaissa vuonna 2007
Poliisien määrä

Suomi
8159

Ruotsi
17 866

Norja
8185

Tanska
11 000

Väestömäärä

5.3 milj.

9.2 milj.

4.7 milj.

5.45 milj.

1.54
1.94
1.74
2.02
Poliiseja tuhatta
(1000) asukasta
kohden
Lähteet: Polstat 2008; Tilastokeskus 2008; Polisens årsredovisning 2007; Statistiska
centralbyrån 2008; Politidirektoratet 2008; Statistisk sentralbyrå 2008; Politi i Danmark, på
Færøerne og i Grønland 2007; Statistics Denmark 2008.

3 Resurssilisäysten tilanne tällä hetkellä
Resurssilisäysten tilanne on Ruotsissa ja Tanskassa erilainen kuin
Norjassa. Ruotsissa ja Tanskassa resurssilisäysten strateginen
aikaperspektiivi on lyhyempi ja vastaavasti resurssilisäysten ja
tavoitteiden saavuttaminen lähempänä kuin Norjassa. Sekä Ruotsissa
(vuosille 2007 2011) että Tanskassa (vuosille 2007 2012) hallitus on
sitoutunut toteuttamaan suunnitellut resurssilisäykset. Kummassakin
maassa hallituksen lisäksi myös oppositiopuolueet ovat joko nyt tai
aiemmin olleet kannattamassa poliisin resurssilisäyksiä. Lisäyksillä on
verrattain laaja kannatus poliittisessa kentässä. Ruotsissa poliisien
määrä nostetaan suunnitelmien mukaan 20 000 poliisiin vuoden 2010
puoleenväliin mennessä. Tanskassa toteutetaan suunnitellut
resurssilisäykset poliisikoulutukseen ja poliisihallintoon.
Ruotsissa ja Tanskassa resurssilisäysten perustelut ovat havainto- ja
tavoitelähtöisiä, viitaten ensisijaisesti taktisiin ja strategisiin
päämääriin. Norjassa resurssilisäysten perustelut pohjautuvat
edellisten lisäksi myös pidemmän aikavälin ennusteisiin ja
ennakointihavaintoihin. Norjassa on kyse erittäin pitkän aikavälin, aina
vuoteen 2020 yltävistä tavoitteista.
Lokakuussa 2008 (7.10.2008) julkaistun lehdistötiedotteen mukaan
Norjan hallitus esittää vuodelle 2009 merkittäviä lisäyksiä
hallinnonalan budjettiin. Suuri osa lisäyksistä kohdistuu yhtäältä
poliisikoulutukseen ja toisaalta sellaisiin uusiin rekrytointeihin ja
uudistuksiin, jotka vapauttavat olemassaolevia henkilöstöresursseja
kenttätyöhön. Poliisiammattikorkeakoulun sisäänotto nousee vuonna
2009 yhteensä 552 poliisiopiskelijaan, eli merkittävästi aiempaa
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korkeammalle tasolle. (Pressemelding 101/2008.) Vuonna 2007
sisäänotto oli 432 opiskelijaa, vuosina 2005-2006 360 opiskelijaa ja
vuosina 2000-2004 240 opiskelijaa, vuonna 1999 248 opiskelijaa ja
vuonna1998 432 opiskelijaa (Politidirektoratet 2008, 27).
Lehdistötiedotteessa todetaan:
” Politiet med styrket bemanning
Regjeringen foreslår å øke politibudsjettet med til sammen 789 millioner kroner
nominelt i 2009, eksklusive pris- og lønnsstigning er økningen 216 millioner
kroner. Rekordhøyt opptak på Politihøgskolen, satsing på sivile stillinger og
seniorpolitiske tiltak frigjør mer politikraft. Regjeringens budsjettforslag for
2009 gjør det mulig for politidistriktene og særorganene å øke antall årsverk
med 250 sammenlignet med saldert budsjett 2008.
(…)
Politisatsingen i 2009 omfatter:
Bemanning. For å bedre bemanningssituasjonen i politiet foreslår regjeringen:
30 millioner kroner for å øke opptaket ved Politihøgskolen til 552
studenter i 2009. Dette er det høyeste opptaket av studenter ved
Politihøgskolen noen sinne. De to siste årene har regjeringen også
sørget for rekordhøye opptak på 432 studenter. I løpet av denne
stortingsperioden vil det bli utdannet 1776 politistudenter - 648 flere enn
i forrige periode.
28 millioner kroner til ansettelse av nyutdannede
politihøgskolestudenter høsten 2009.
10 millioner kroner for å ansette sivile slik at politiutdannet personell kan
frigjøres til politioperativt arbeid.
Seniorpolitiske tiltak for å få ansatte til å utsette avgangen med pensjon,
som fleksible arbeidstidsordninger, kompetanseutvikling, fritak for eller
mindre krevende turnustjeneste og ekstra fridager.
Etablering av ytterligere to politiposter i Oslo i tillegg til de to som blir
etablert i 2008.” (Pressemelding 101/2008.)

Ingelin Killengreen (2008, 17/17) kommentoi esitelmässään
17.11.2008 (OMS, Oslo Militære Samfund) budjettitilannetta siten,
että se sisältää bruttolisäyksen hallinnonalan budjettiin ja
opiskelijamäärän kasvun poliisiammattikorkeakoulussa, mutta myös
korvamerkittyjä varoja. Tilanne on poliisitoiminnan kannalta kaikesta
huolimatta tiukka.
“Budsjettsituasjonen
Brutto økning
Økt antall studenter ved Politihøgskolen
Men:
Øremerkede midler
Anstrengt driftssituasjon” (Killengreen 2008, 17/17.)
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TIIVISTELMÄ

Sisäasiainministeriö asetti 21.2.2008 työry hmän laatimaan suunnitelman poliisin pitkän aikav älin henkilöstötarpeista. Henkilöstötarpeiden kartoittamiseksi ja suunnittelun vakiinnuttamiseksi työryhmä määritteli keskeiset toimintaympäristön muutostekijät ja poliisitoiminnan painopisteet lähitulevaisuudessa.
Työry hmä teki myös y hteiskunnallisen tulev aisuusarvion ja siihen perustuvan arv ion poliisin toimintay mpäristöstä ja tehtävistä vuonna 2020. Sy ksyllä 2008 alustav ia tulev aisuuskuv ia arv ioitiin myös sidosryhmiä osallistav an verkkokyselyn avulla.
Poliisin tulevaisuusky selyssä asiantuntijoille (poliisin tulevaisuusseminaarin 10.9.2008 kutsutuille sidosryhmille) esitettiin 31 tulevaisuuskuvaa ja niihin liittyviä kysy myksiä, joissa asiantuntijoita pyydettiin
ottamaan kantaa muun muassa tulevaisuuskuv ien todennäköisyyteen ja haluttavuuteen. Kyselyyn vastasi 39 asiantuntijaa. Kyselyssä esitety t tulev aisuuskuv at oli muodostettu erilaisissa turvallisuusalan raporteissa ja Poliisin pitkän aikavälin henkilöstötarpeiden suunnitteluryhmän kuulemisissa esille nousseista mahdollisista kokonaisturvallisuuden tulevaisuushaasteista – jotka kyselyssä esitettiin kärjekkäässä muodossa kommentoinnin helpottamiseksi.
Poliisin pitkän aikavälin henkilöstötarpeiden suunnitteluryhmän työskentely n aikana kerättiin y hteen
suuri määrä taustatietoa ja kuultiin erilaisia asiantuntijatahoja. Tämän työryhmätyöskentelyn tuloksena
sy ntyi v ahva näkemy s poliisitoimen todennäköisestä tulevaisuudesta. Todennäköinen tulevaisuus on
jatkumaa jo käy nnissä oleville kehity ssuunnille. Nämä trendit on helppoa tuoda esille muun muassa tilastollista aineistoa tarkastelemalla. Tässä raportissa esiteltävän tulevaisuustyön tavoitteena oli haastaa
turvallisuusalan perususkomuksia –ja etsiä sillä tav alla mahdollisia muutosilmiöitä, jotka voiv at v aikuttaa ja muuttaa merkittävästi poliisin pitkän ajan henkilöstöresurssitarpeita joko sisällöllisesti tai/ja
määrällisesti. Tulevaisuusky selyssä esitettyjä tulevaisuuskuvia pidettiin yleisesti ottaen todennäköisinä
tai melko todennäköisinä. Vähiten kannatusta saivat ajatukset turvallisuusministeriöstä, puolustusvoimien suuremmasta roolista sisäisen turvallisuuden tuottamisessa sekä anarkian kasv u. Myös taloudellispoliittisen vakoilun suhteen todettiin poliisin voimav arojen olevan melko rajalliset (yrity sten omat
varautumiskeinot ovat tärkeämpiä). Myöskään ikääntyminen ei noussut merkittäväksi muutostrendiksi
turvallisuuden näkökulmasta.
Jotkin tulevaisuuskuv at koettiin myös epähaluttav iksi. Tällaisia tulevaisuuskuvia oliv at muun muassa
siv iilien lisääntyvä rooli turvallisuuspalvelujen tuottamisessa sekä poliisin tehtäv ien ulkoistaminen y ksity isille turva-alan toimijoille.
Paljon keskustelua herätti poliisin rooli syrjäytymisen ehkäisemisessä (poliisin, koulutoimen sekä sosiaali- ja terveysalan rajapinnan kehittäminen) ja kansainv älisyys. Kansainvälisyyden osalta keskustelua
käy tiin esimerkiksi siitä, että pitääkö poliisin lisätä kansainv älisen toiminnan tasoa ja osallistua kansainv äliseen kriisinhallintaan –vai pitäisikö voimavarat suunnata kotirintamalle ja hoitaa kansainv äli5
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syy s minimiresurssimallilla. Ennakoinnin ja (moniviranomais)yhteistyön tarpeen kasvusta oltiin y ksimielisiä.

Tulevaisuuskyselyn vastausten perussanoma voidaan tiivistää seuraavalla tavalla:
Joitakin v anhoja tehtäv iä voidaan siirtää poliisilta y ksityisille turv a-alan toimijoille tai muille v iranomaisille (esimerkiksi juopuneitten talteenotto ja säilyty s, liikenteen valvonta sekä osia lupahallinnosta ja
katupartioinnista). Toisia tehtäv iä (esimerkiksi esitutkintaa) voidaan tehostaa lainsäädäntöä ja (moniviranomais)y hteistyön rakenteita kehittämällä sekä teknistä valvontaa lisäämällä. Näin säästyneet resurssit voidaan suunnata toisaalta perinteisten ydintehtävien parempaan suorittamiseen (muun muassa näkyvyyteen, saav utettavuuteen, rikosten torjuntaan ja tutkintaan sekä hälytystehtäv iin) sekä myös uusien
haasteiden edellyttämiin toimenpiteisiin (esimerkiksi kansainv älisiin tehtäv iin ja syrjäytymisen ehkäisemiseen). Mikäli kaikki orallaan olevat tulev aisuuskuv at toteutuv at, niin poliisi on tulev aisuudessa nyky istä monialaisempi, monikulttuurisempi ja erikoistuneempi ja tekee aktiiv ista (ennalta ehkäisev ää)
(moniviranomais)yhteistyötä sekä kansallisesti että kansainvälisesti.
Koska monet poliisin resurssitarpeet ovat pikemminkin laadullisia kuin määrällisiä, niin erityistä huomiota tulisi kiinnittää poliisin ja koko turva-alan koulutuksen kehittämiseen sekä esimerkiksi y ksityisen
turva-alan laadun sertifiointiin. Koulutuksen osalta erity isenä haasteena voidaan pitää erikoistumisen
kasv ua: tulevaisuudessa poliisi tarv itse y hä enemmän eri osaamisalueiden (esimerkiksi tietoteknologian)
erikoisasiantuntijoita – eikä kokonaisuuden ymmärtäminen saisi siitä huolimatta heiketä. Myös kansainv älisyyden merkitys poliisin peruskoulutuksessa kasvaa. Kasvava kilpailu opiskelijoista ja osaavasta
työvoimasta edelly ttää merkittävää panostusta muun muassa palkkaukseen, työsuhteisiin ja turva-alan
yleiseen imagoon.
Poliisin toiminnan kehittämisen paineet eivät kyselyn perusteella ole peräisin poliisin työtehtäv ien tai
toimintaympäristön muutoksista. Jotkut uudet uhkakuvat voivat nostaa tulevaisuudessa merkity stään
(esimerkiksi uuden teknologian avulla tehdy t rikokset, korruptio, rikollisuuden ammattimaistuminen
sekä modernin syrjäyty misen aiheuttamat ongelmat, kuten esimerkiksi kouluampumiset ja anarkian
kasv u) –mutta v altaosa myös vanhoista uhkakuvista säilyy silti ennallaan tai jopa kasv aa (esimerkiksi
tav anomainen massarikollisuus, perinteisen syrjäy tymisen aiheuttamat ongelmat kuten v äkivaltarikollisuus ja ryöstöt sekä myös liikennerikkomukset). Pääsääntöisesti poliisilla on tarvittavat resurssit ja
osaaminen näiden perinteisten ja uusien uhkakuv ien hallintaan. Näköpiirissä ei ole sellaisia ilmiöitä,
jotka ratkaisevasti v aikuttaisivat poliisin tehtävien kasv uun tai vähenemiseen.
Merkittäv in ajuri poliisiorganisaation muutospaineiden taustalla on tuottavuusohjelma yms. poliittisesti
ohjattu kustannustehokkuus. Siksi poliisin resurssitarve tulevaisuudessa riippuu pikemminkin poliittisista ja ideologisista arvopäätöksistä kuin ”
asiakaslähtöisestä”tarpeesta. Millä tasolla esimerkiksi harvaan asuttujen alueiden palvelut halutaan pitää –ja kuinka paljon poliisin tehtäv iä halutaan siirtää y ksity isille turv a-alan toimijoille ja/tai muille viranomaisille? Toinen merkittävä kysy mys on ennakointi:
missä määrin poliisin tulisi kohdistaa voimavaroja rikosten ennalta ehkäisyyn ja esimerkiksi syrjäyty mi6
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sen y ms. y hteiskunnallisen pahoinvoinnin vähentämiseen? Turvallisuudella ja hyvinvoinnilla on selkä
yhtey s: mitä enemmän hyvinvointia sitä enemmän turv allisuutta/sitä vähemmän turvattomuutta. Mitä
paremmin esimerkiksi koulutoimi sekä sosiaali- ja tervey stoimi onnistuvat omassa ennalta ehkäisevässä
työssään, sen v ähemmän on poliisilla työtä sy rjäyty misen v iimeisenä turv averkkona. Tehokkaalla sosiaali- ja tervey salan sekä esimerkiksi koulu- ja nuorisotoimen työllä on siis poliisin työtä vähentävä v aikutus. Tämän suhteen mittaamista ja hyödyntämistä hankaloittaa kuitenkin merkittävä viive: panostus
ennalta ehkäisev ään sosiaali- ja terveysalan työhön näkyy poliisin arjessa v asta pitkällä aikavälillä (jopa
vasta sukupolvien saatossa).
Arvoky symys liittyy myös poliisin kansainväliseen toimintaan: tuleeko poliisin olla aktiiv inen toimija
esimerkiksi kansainv älisessä kriisinhallinnassa –vai keskitty ä kotirintamaan hoitaen kansainvälisyyttä
minimiresurssimallilla. Eräänlaisena kansainvälisyyden kultaisena keskitienä voidaan pitää v isiota siitä,
että suomalaisen yhteiskunnan turv allisuuden ja valvonnan on oltava kansainv älisesti verrattuna vähintäänkin keskitasoa. Muussa tapauksessa kansainvälinen rikollisuus voi kokea Suomen turvasatamaksi.
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TULEVAISUUSKYSELYN TULOKSET

1.

Suomen merkittävimmät turvallisuusuhat vuonna 2020 ovat syrjäytyminen, yhteiskunnallinen haavoittuvuus (esimerkiksi nettiterrorismi, tietoturvarikokset ja infrastruktuurin katkokset) sekä rajat
ylittävä (ammatti) rikollisuus

Merkittäv ä osa vastaajista (97 ,4 %) oli samaa tai osittain samaa mieltä esitetyn tulev aisuusv äitteen kanssa. Listaa pidettiin hyvänä lähtökohtana –vaikkakin tyypillisesti median muodostamana käsity ksenä
uhkatekijöistä. Uusista uhkakuvista ja myyvistä otsikoista huolimatta suomalaisten turvallisuutta uhkaav at vuonna 2020 edelleenkin arkiset tapaturmat liikenteessä, vesillä, tulipaloissa y ms. koti- ja vapaaajan tapaturmissa – sekä myös "perinteinen" väkiv allanteko. Kaikissa näissä on usein myös alkoholi
mukana. Vanhat turv attomuuden syyt eiv ät siis katoa tai v ähene, vaikka uusia uhkia kehittyykin rinnalle.
Perinteisten ydintehtäv iensä näkökulmasta poliisi ei voi paljoakaan vaikuttaa esimerkiksi syrjäyty miseen. Poliisin roolina on ollut lähinnä oireiden ja seurausten hoitaminen. Perinteisen roolin rinnalle on
kuitenkin kehittymässä näkemy s siitä, että poliisin on tulevaisuudessa kyettäv ä v ahvemmin ennakoimaan tulevaisuutta –ja myös puuttumaan ongelmien sy ihin eikä vain reagoimaan jo toteutuneisiin uhkiin. Tämä kaikki edellyttää poliisiorganisaatiolta ny ky istä laajempaa uhka-analyysia ja -ajattelua.
Uusien uhkakuv ien ja tehokkaamman ennakoinnin v aikutuksesta (sekä myös perinteisten tehtäv ien kasvun v uoksi) poliisin toiminta-alue on siis pikemminkin laajenemassa kuin kaventumassa, joten tulev aisuudessa henkilöstöä pitää joko olla entistä enemmän –tai sitten poliisin on luov uttava joistakin poliisin
perinteisesti hoitamista tehtävistä, kuten esimerkiksi päihty neiden säilömisestä sekä liikenteen v alvonnasta ja lupahallinnosta. Muita vaihtoehtoisia tai/ja rinnakkaisia resurssien hallinnan keinoja ov at toimintatapojen tehostaminen (esimerkiksi lainsäädännön, esitutkinnan ja sopimisen kehittäminen) sekä
verkostomainen y hteistyö muiden kokonaisturvallisuuden toimijoiden kanssa.
Yleispoliisin lisäksi tulisi tulevaisuudessa kouluttaa ja rekrytoida myös entistä enemmän erikoistuneita
osaajia eri aihealueisiin. Erikoistumisen ohella on säilytettävä resurssien joustavan kohdentamisen
mahdollisuus muuttuvan turvallisuustilanteen v aralle. Myös y hteistyö muiden kokonaisturv allisuuden
toimijoiden kanssa on keskeistä: moniv iranomaisyhteistyötä on syvennettävä entisestään. Yhdessä tekeminen ei edellytä lisää voimav aroja –v aan pikemminkin uudenlaista toimintakulttuuria ja turvallisuusajattelua. Erikoistumisella sen sijaan voi olla henkilöstöresurssitarvetta lisääviä v aikutuksia, koska
tällä hetkellä y ksi ja sama y leispoliisimies voi tehdä montaa asiaa yhtä aikaa –mutta erikoistunut henkilökunta ei voi (ICT asiantuntijaa ei käytetä hälyty stehtävissä jne.).
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Resursseja on lisättäv ä tai suunnattav a myös kansainvälisen yhteistyön kehittämiseen sekä kansainv älisen rikollisuuden torjumiseen. Kansainvälisen rikollisuuden osalta tärkeitä työvälineitä ovat muun muassa yhteistyösopimukset ja riittäv ä lainsäädännöllinen tuki (poliisin oikeudet). Myös kielitaitovaatimuksen pitäisi olla riittävällä tasolla mukana jo poliisin peruskoulutuksesta lähtien. Kansainvälisty misen ohella toinen merkittävä muutostrendi on poliisityön teknisty minen minkä seurauksena erity isesti
tietotekniikka-alan asiantuntijoiden tarve kasvaa. V aikka syrjäy tymisen ehkäiseminen ei olekaan keskeisesti poliisin tehtäv ä, niin syrjäytyneiden/syrjäy tetty jen kohtaaminen edellyttää sosiaalityön resursointia
my ös osana poliisitointa. Esimerkiksi sosiaalityöntekijän sijoittuminen poliisilaitokselle on koettu hyödy lliseksi (moni-/yhteispalvelupisteet?). Ammattimaisen rikollisuuden kasv u puolestaan edellyttää panostusta muun muassa tiedusteluun. Myös ennakoinnin merkity s korostuu: poliisin tulee pystyä tunnistamaan, estämään ja tutkimaan tietoyhteiskunnan haavoittuvuuteen liittyviä tekoja sekä ennalta ehkäisemään rikoksia. Ennakoinnin suurin merkity s on siinä, että proaktiivisella ja v isionäärisellä toiminnalla
voidaan leikata erilaisten uusien ja v anhojen uhkien kasvua vaikuttamalla niiden ajureihin ja taustasyihin.
Uudet tehtäv ät haastavat poliisiorganisaation sekä määrällisesti että laadullisesti. Tarvittav aa osaamista
voidaan kehittää esimerkiksi palkkaamalla organisaatioon siv iilipuolen erityisosaajia. V aihtoehtoisesti
voidaan poliisikoulutuksen saaneita henkilöitä jatkokouluttaa esimerkiksi atk tai sosiaali- ja terveysalan
osaamisessa. V astaavasti atk-alan ammattilaisille sekä sosiaali- ja terveysalan toimijoille voidaan antaa
täy dennys- ja jatkokoulutuksena poliisikoulutusta. Kolmas tapa hankkia esimerkiksi syrjäytymisen ehkäisemiseen tarv ittavaa osaamista on v iranomaisyhteistyö esimerkiksi koululaitoksen sekä sosiaali- ja
terveystoimen kanssa (eli tarv ittava erityisosaaminen voi olla myös v erkostossa).
Poliisin pitkän aikav älin resurssitarpeen kannalta ky se on lähinnä riittävän erikoistumisen v armistamisesta. V arsinkin uudet tarpeet ovat pikemminkin laadullisia kuin määrällisiä. Tehtävämäärien näkökulmasta painetta on kuitenkin pikemminkin resurssien kasv attamiseen kuin vähentämiseen. Siksi poliisin
henkilöstöresurssien tulisi pysyä vähintään ny kytasolla. Uusia uhkakuvia ja tehtäviä sy ntyy samalla kuin
vanhat säilyvät (tai pahimmassa tapauksessa jopa kasvavat). Yleiset turvallisuustakeet on edelleenkin
annettava ja perustehtävät hoidettava alati muuttuvassa, monimutkaistuvassa ja kansainvälistyvässä
maailmassa. Poliisin tulee edelleenkin olla ja näkyä lähellä kansalaista sellaisissa paikoissa ja sellaisina
ajankohtina, jolloin yleisen elämänkokemuksen mukaan ihmiset tarv itsevat turv allisuuspalveluja. Tämä
tarkoittaa kohtuullisen kattav aa palveluverkostoa, poliiseja "liikenteessä", helppoa saatavuutta, lähestymistä, tavoitettavuutta ja palveluhenkisyyttä. Tämän välttämättömän perustarpeen/-tehtäv än vuoksi
poliisin mahdollisuudet uudelleensuunnata ja fokusoida voimavarojaan ov at v arsin rajalliset.
Poliisityön laadulliset muutokset ja uudet uhkakuvat haastavat erity isesti koulutusjärjestelmän. Laskevien hakijamäärien, pienenev ien ikäluokkien sekä osaavasta työvoimasta käytäv än kilpailun vuoksi meillä
voi ”
olla vuonna 2020 maailman komein poliisiammattikorkeakoulu, jossa ei ole yhtäkään opiskelijaa.
Tämän lisäksi meillä on vuonna 2020 yksi poliisilaitos jossa on lukuisia projektityöryhmiä mutta ei
yhtäkään työntekijää.”
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Uudet/muut uhkatekijät
1. Mediayhteiskunta yllättää:
§

Poliisin toimintaa arv ioidaan ja siitä keskustellaan julkisuudessa –samalla median lööpit alkavat v aikuttamaan ja ohjaamaan turvallisuuspolitiikkaa (”
Iltasanomien lööppi kertoo, että Pohjois-Suomessa on selvitetty alun perin pimeä massarikos. Ministeriön mukaan alueella ei ole
keskitytty olennaiseen ja tutkinnanjohtajaa epäillään virkarikoksesta.”
)

2. Rikollisuus ammattimaistuu:
§

Ammattimainen rikollisuus tulee siirty mään entistä ammattimaisempaan suuntaan esim. taloudessa.

§

Järjestäytynyt rikollisuus tunkeutuu y hteiskunnan infrastruktuuriin (esimerkiksi talouselämän
rakenteisiin ja turvallisuusyrity ksiin)

3. Talousrikokset y leistyvät:
§

Korruption lisääntyminen pörssiy htiöissä ja muissa yrity ksissä erity isesti korkealla tasolla

§

Raha ky tkettynä osinkopakkoteollisuuteen/väkisin tulosta tekevät ajavat tuotantolaitoksiaan riskirajoilla tärkeillä pohjavesivarantoalueilla

4. V enäjä on aina arvaamaton:
§

Kaksoislaskutus Venäjän kaupassa

§

Venäjän v iisumiv apauden seuraukset

5. Arjen muutokset:
§

Arjen muutokset: esimerkiksi ruuan ja energian hinnan nousu ohjaav at perinteistä rikollisuutta
ja sen suuntaa.

§

Moraalikäsity sten muuttuminen ja itsekeskeinen ajattelutapa vaikuttavat y hteisöllisyyttä heikentävästi

§

Perinteisempään syrjäy tymiseen liittyvät uhkatekijät

§

Määrällisesti suurimmat menety kset edelleen tav anomaisissa rikoksissa ja onnettomuuksissa

§

V äkivaltarikollisuus - perheissä, kaduilla, y leisesti arjessa

§

V äkivaltarikollisuuden kasv u ja raaistuminen

§

Ikäänty minen

§

Liikenteessä kuolee v uosittain liki 400 ihmistä

6. Kansainvälisyys ja monikulttuurisuus:
§

Uhriintumisen lisääntyminen ulkomailla

§

Ulkomaalaisten enenevä määrä, ja heidän heikko integroituminen y hteiskuntaan (Ruotsin esimerkki)

§

Erilaisten etnisten ryhmien osuus kovassa rikollisuudessa korostuu ja tuo oman vaikeuskertoimensa tutkintaa = kieli, kulttuuri jne.

§
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§

"Rajat ylittäv ä" irtolaisuus - romanialaisten kerjäläisten ja brittiläisten kiv imiesten lisäksi voisi
yleistyä muunkinlainen y hteiskunnan ulkopuolella eläv ien massoittainen hakeutuminen hyvinvoinnin läheisyyteen tuottaen ryöstely ä, prostituutiota, kiristämistä y ms.

7 . Ympäristö ja onnettomuudet:
§

Ympäristöongelmat

§

Energiantuotantoon liittyvät turvallisuusuhkat: esim. y dinvoimalat (luonnollinen vaarallisuus,
alttius terroritoiminnalle jne.)

§

Erilaiset suuronnettomuudet maalla, merellä ja ilmassa.

§

Pandemia-tyyppisten ongelmien lisääntyminen

§

Ympäristökatastrofeihin ja sotiin liittyvät hallitsemattomat maahanmuutot

8. Y hteiskunnalliset murrokset:
§

Heikentyvän taloustilanteen luoma globaali liikehdintä

§

Yhteiskunnan polarisoituminen/eriarvoistuminen ja syrjäyty minen voivat johtaa katuv äkivaltaan/poliittiseen ääriliikehdintään

§

Ääriliikkeiden kannatuksen kasv aminen

§

Terroririkostyyppiset teot

Uhkakuvien taustalla olevat syyt ja ajurit
Perinteisten ja myös uusien uhkakuv ien taustalla olevat syyt ov at pääsääntöisesti kotoperäisiä. Merkittävänä taustatekijänä pidettiin muun muassa poliittista haluttomuutta puuttua lainsäädännöllisin keinoin
ongelmiin tarpeeksi aikaisessa vaiheessa. Esimerkiksi talousrikosten tutkinta ja tuomiot ovat jo pitkään
olleet v aatimattomien resurssien ja riittämättömien sanktioiden v uoksi kasvussa.
Kansallisista haasteista ajankohtainen on muun muassa korruption määrittely ja tutkiminen. Liikennemäärien kasvun taustalla on globaali tav aroiden, palvelujen ja ihmisten v apaahko liikkuvuus, jonka
haasteisiin ja vaikutuksiin ei myöskään ole reagoitu riittäv än etupainotteisesti. Rajojen avautuminen on
jo haastanut ja haastaa edelleen merkittävällä tavalla kansallisen turvallisuuden. Myös internetin sisältöä on mahdotonta v alvoa.
Poliittista keskustelua tarvitaan myös suomalaisen yhteiskunnan ja kulttuurin ny kytilan ja tulev aisuuskuv ien arviointiin. Käynnissä on muuttoliike kasvukeskuksiin samalla kun polarisaatio ja globalisaatio
johtav at arvomaailmaan ja arkipäiv ään, jossa "jokainen on oman onnensa seppä". Raha, päihteet, kilpailun kiristyminen ja median lietsomat pinnalliset MUST-ilmiöt johtavat y hteisten arvojen puuttumiseen, itsekkyyteen, perinteisten toimintatapojen näivettymiseen ja pahimmillaan mielenterveysongelmiin. Suomi on eriarvoistumassa – ja pitkään jatkuessaan syrjäytyminen myös ”
ylisukupolv istuu”ja
kulttuuristuu syrjäy tyneeksi elämäntavaksi. Nuoriso –myös etninen –on tyytymätöntä oloihinsa ja syrjäy tymässä (v ähintäänkin yhteiskunnan perinteisestä arvomaailmasta). Samaan aikaan kansainv älisen
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verokilpailun ja tuottavuusohjelmien haastama ja rasittama pohjoismainen hyvinvointiv altiomalli ei
py sty v astaamaan sen paremmin perinteisiin kuin uusinkaan syrjäytymistrendeihin ja turvaodotuksiin.
Uusien uhkakuv ien taustalla on myös järjestäyty neen rikollisuuden toimintatapojen muutos sekä esimerkiksi jengien säännöt. Verokilpailun lisäksi kansakunnat käyvät myös turv allisuuskilpailua, jonka
seurauksena esimerkiksi Euroopassa on kiristyvä turvallisuuselinten verkko. Jos Suomi ei ole tässä verkossa v ähintäänkin muiden tasalla, niin ammattimainen rikollisuus voi kokea Suomen olev an "helppo
satama".
Tekniikan kehitys on nopeata ja poliisilla kuten muillakin turv allisuusviranomaisilla on riittämättömät
resurssit alati muuttuvien ja kehittyvien uusimpien tietojärjestelmien y ms. teknisen infrastruktuurin
ylläpitoon. Tekniikan kehitys on omalakista ja hallitsematonta ja siksi siihen voi liittyä myös merkittäv iä
riskejä (uusi teknologia luo mahdollisuuksia myös uudenlaisille rikoksille).
Poliittisen päätöksenteon hitauteen voi v aikuttaa myös tilastollinen harha: ministeriössä v oidaan olla
tyytyväisiä, koska rikosten selvitysprosentti on taas kohonnut. Koska syvällisempi arvokeskustelu puuttuu, niin ei nähdä tilastojen taustoja: ”
telkänpönttöjen”lukumäärä on ohittanut liikennemerkkien kokonaismäärän.

2.

Toiminnan painopiste siirtyy massarikollisuuden torjunnasta vakavan ammattirikollisuuden ehkäisyyn

82,1 % v astaajista oli samaa tai osittain samaa mieltä tulevaisuusv äitteen kanssa. Esitety ssä tulev aisuuskuv assa poliisin toiminnan painopiste siirtyy massarikosten torjunnasta vakav an ja järjestäytyneen ammattirikollisuuden ehkäisyyn. Samalla poliisin erikoistuminen lisääntyy. Erikoistuminen puolestaan
edellyttää työajan resursointia myös priorisointiin. Erikoistuminen voi toisaalta johtaa myös siihen, että
muita rikoksia, kuin oman y ksikön tutkimia ei osata välttämättä edes huomioida (kokonaiskuva ja syyyhtey det hämärtyvät). Poliisi voi tukea kuv atunlaista resurssien uudelleen ohjausta myös ostopalveluilla.
Tämä kaikki edellyttää laadukasta koulutusta, teknisten resurssien lisäämistä, kilpailua laadukkaasta
työvoimasta, työn v aativuutta vastaavaa palkkausta –sekä ennen kaikkea tietoperusteista kokonaisturvallisuuden johtamista.
Mikäli esitetty tulevaisuuskuva toteutuu, niin massarikollisuuden torjunnalle pitää keksiä muita ratkaisuja. Esimerkiksi liikenteen turvallisuudessa on v alvonnalla tähän asti ollut erittäin merkittävä, tärkeä ja
haluttu funktio. Toisaalta se voidaan nähdä myös poliisille merkittävänä kulueränä. Mikäli tarvetta ja
halua on, niin liikenneturv allisuuden v alvonta voitaisiin järjestää myös niin, että se olisi autoilijoiden
itsensä maksama –ja y ksity isten palveluntarjoajien järjestämä. Olennaista silloin olisi luoda uudet v alvontarakenteet ja ratkaista perusoikeuskysymy kset tämänkaltaiselle Public-Priv ate-Partnership -keinoin
toteutetulle "massarikollisuuden" torjunnalle. Esimerkiksi yksityistä liikenteenohjausta ja -valvontaa
voitaisiin siis haluttaessa siirtää y ksityiselle puolelle tai v äylä-/liikenneturv allisuusv iranomaisille. Esimerkiksi venäjän rekkajonojen ohjaamista tuskin voidaan pitää poliisille välttämättömänä ydintoimin12
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tona. Eri asia on se, että tuleeko se toisella tavalla hoidettuna halvemmaksi kuin tällä hetkellä poliisin
tekemänä. Sen sijaan kustannukset voitaisiin ehkä tällä tavalla siirtää helpommin "aiheuttaja maksaa"
periaatteen mukaisesti autoilijoiden itsensä maksettavaksi. Poliisin kannalta ky seessä ei niinkään ole
”
resurssien allokointiongelma" v aan ennen kaikkea perustuslaillinen ky symys: millä perusteilla valvonta-/rangaistusvaltaa y ms. voidaan siirtää muualle –ja keille sitä voidaan siirtää?
Massarikosten käsittely ä voidaan tehostaa myös kehittämällä tutkintaa ja tuomitsemista ny kyistä joustav ammaksi. Turhista v ähäisten asioiden esitutkinnoista pitäisi päästä eroon lisäämällä esimerkiksi rvmenettelyn tapaisia instrumentteja. Vähien poliisien tulisi samalla jalkautua ja näky ä paremmin –ja
KRP:n tulisi puolestaan keskittyä ammattimaisen ja kansainvälisen rikollisuuden torjuntaan. My ös sähköistä asiointia tulisi kehittää. Huomiota pitäisi kiinnittää myös massarikosten ennalta torjuntaan kuten
esimerkiksi rikostilaisuuksien vähentämiseen ja kohteiden suojeluun. Jos v iranomais- ja sidosry hmäyhteistyö sekä rikostilaisuuksien v ähentämiseen tähtäävä ennakoiv a toiminta eivät tuota ennalta estäviä ja
massarikollisuutta v ähentäv iä tuloksia, niin resursseja massarikollisuuden torjunnasta ei ole siirrettäv issä ammattimaisen rikollisuuden torjuntaan –joka näin ollen olisi resurssitarvetta lisäävä muutosprosessi/-trendi.
Erikoistumista tarvitaan kuitenkin joka tapauksessa ja erikoistuminen haastaa erityisesti koulutuksen,
jonka tulee kehittää tarv ittava erityisosaaminen –kuitenkin niin, että kaikille opiskelijoille samalla varmistetaan myös riittäv än hyvä kokonaiskuva poliisin kaikista eri tehtävistä. Tulevaisuudessa edellytetään hallittua erikoistumista ja eri roolien selkeyttä. Kaikki eivät voi tehdä kaikkea, mutta kaikkien pitää
ymmärtää mitä tavoitellaan ja olla valmis tukemaan kokonaisuutta. Poliisin osaamistarpeiden tulev aisuuskuvassa korostuv at muun muassa v uorov aikutustaidot, ja teknologisen kehity ksen mahdollisuuksien taitaminen, suoja- ja voimav älineiden käytön kehittäminen
Yllä mainituin keinoin voidaan poliisin toiminnan painopistettä tarvittaessa suunnata jonkin verran vakav an ammattirikollisuuden torjuntaan ilman että massarikollisuuden torjunnan ja tutkinnan taso ja
laatu laskisivat. Olennaiseksi kysy my kseksi nousee kysy mys siitä, että onko tulev aisuusväitteen mukaiselle toiminnan painopisteen muutokselle todellista tarvetta. Tulisiko poliisin siirtää painopistettään
massarikollisuuden torjunnasta vakavan (enemmän tai vähemmän kansainvälisen) ammattirikollisuuden torjuntaan?
Painopisteen muuttamis-/suuntaamistarpeeseen vaikuttaa muun muassa Suomen lähialueiden v aurastumien sekä hallintojen ja oikeusv altioiden kehitty minen. V akaa ja rauhanomainen kasvu sekä rikollisuutta ehkäisev ät toimenpiteet Suomen naapurivaltioissa syövät pohjaa kansainvälisen rikollisuuden
kasv ulta. Päinv astaisessa tapauksessa kansainvälisen, ulkomailta johdetun rikollisuuden määrä todennäköisesti kasv aa.
Suurin osa ky selyyn vastanneista asiantuntijoista katsoi (avoimissa vastauksissaan/perusteluissaan),
että tarvetta kuv atunlaiselle painopisteen siirrolle ei ole (huolimatta siitä, että 82,1 % v astaajista oli valintatehtävässä samaa tai osittain samaa mieltä tulevaisuusväitteen kanssa). V astaajien mukaan ei ole
syy tä v etää mitään rikollisuuden osiota muiden edelle. Kaikki tehtäv ät on pystyttävä hoitamaan ja v as13
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taamaan kansalaisten turvallisuusv aateeseen. Vakav an ammattirikollisuuden torjunnan lisäksi resursseja pitää siksi tulev aisuudessakin suunnata myös arjen jokapäiv äisen turvallisuuden ja hyvinvoinnin ylläpitämiseen. V arsinkin kun ammattirikolliseksi kouluttaudutaan massarikosten kautta –ja koska myös
järjestäytynyt rikollisuus ilmenee tavalliselle kansalaiselle massarikollisuutena, esimerkiksi perämoottori- ja mönkijävarkauksina. V akavimman rikollisuuden torjuntaa ei siksi tule tehdä päivittäisrikollisuuden torjunnan kustannuksella tai/ja päinvastoin. Esimerkiksi huumerikostorjunnassa on edelleen huolehdittava sekä tarjonta- että ky syntäpuolen torjunnasta.
On myös muistettav a, että vakavaa ja järjestäyty nyttä rikollisuutta on Suomessa melko vähän v aikka puhetta on paljon. Sy rjäy tyminen ja arkipäiv än rikollisuus (mm. väkiv alta) säily nevät edelleenkin suurimpana uhkana ja poliisin työllistäjänä. Noin 350 suomalaista kuolee vuosittain liikenteessä. Ammattirikollisuuden v uoksi kuolee Suomessa toistaiseksi aika paljon vähemmän kansalaisia. Tällä perusteella voimav aroja tulisi siirtää pikemminkin v akav an ammattirikollisuuden ehkäisy stä liikenteen valvontaan.
Tavallinen kuluttaja, yrittäjä, liike-elämän edustaja jne. haluaa tavallisten poliisipalvelujen nopeaa ja
ny ky aikaista saamista. Arkipäiv än rikollisuus ja yleisten paikkojen turvallisuus ratkaisevat turvallisuustilanteen. Hädän hetkellä ihmisten on myös saatava apu kohtuullisessa ajassa. Siksi poliisin toimintaa ei
saa keskittää vain suuriin keskuksiin. Pieniä poliisin toimipisteitä pitää edelleen ylläpitää. Poliisin kenttäresursseja on siksi pikemminkin lisättävä kuin v ähennettävä. Puutteet arjen turv allisuudessa eivät voi
olla heijastumatta myös poliisin yhteiskunnalliseen asemaan ja arvostukseen.
Nyt jo on nähtävissä, että perustyön laiminlyönti kostautuu v akavina puutteina poliisin perusprosesseissa ja niiden v aikuttavuudessa. Syrjäytymisen ehkäisy ssä ei ole päästy puusta pitkälle. Ennen v uotta 2020
tapahtuu joidenkin vastaajien mukaan jo niin v akavia ilmiöitä, että sisäisen turv allisuuden strategiaa
joudutaan pohtimaan uudelleen.
Yhteenvetona voidaan todeta, että v astaajien mukaan tarvetta tulevaisuusväitteessä esitetylle painopisteen siirty miselle ei ole olemassa –ainakaan työtehtävien ja turv allisuusuhkien näkökulmasta. Jos tarvetta on, niin ky se on ”
virkamiesten turvallisuusv aateesta”eli käytännössä tuottavuusohjelmasta. Pahimmillaan/ hallitsemattomana tämä v altiontaloudesta lähtev ä muutostrendi johtaa hallintorakenteiden
ja resurssien minimointiin ja "intiaanien" kutsumiseen kentälle.
Mikäli tarvetta resurssien ja painopisteiden fokusointiin kuitenkin on, niin jonkinasteista ky kyä fokusointiin löy tyy (erikoistuminen, ulkoistaminen sekä ennalta ehkäisyyn panostaminen ja toimintatapojen kuten esimerkiksi esitutkinnan kehittäminen). Mikäli muutosprosessi toteutetaan niin, että arjen
turvallisuus heikkenee, ottaa y ksity inen turva-ala niitä tehtäv iä, joita viranomaiset eivät enää pysty hoitamaan. Tämä lisää suomalaisen y hteiskunnan eriarvoisuutta ja heikentää kansalaisten y hdenvertaisuutta, kun turv allisuuskehitystä ohjaa lähinnä v arallisuustaso. Tämä muutostrendi tuo mukanaan kodinturv ajoukkojen kaltaisia uusia turv allisuusalan toimijoita –ja myös uusia turvattomuusriskejä, kuten
esimerkiksi kodinturv ajoukkojen y lilyöntejä.
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3.

Harvaan asuttujen alueiden turvallisuuspalvelut vähentyvät ja
heikentyvät, koska kaikki viranomaiset vähentävät samaan aikaan
palveluja (mm. tuottavuusohjelman takia)

71,8 % v astaajista piti tulev aisuusv äitettä todennäköisenä. V astausten perusteella erilaisten kokonaisturvallisuuspalveluiden kysy ntä harv aan asutuilla seuduilla pikemminkin kasv aa kuin vähenee: ”
Harvaan
asutuilta alueilta lähtevät ammattitaitoiset ihmiset kaupunkeihin. Osa tietysti jää, mutta suuri osa
jääjistä on alkoholisoituneita reppanoita. Heidän keskeisiä sotkuja on poliisinkin selvitettävä. Ei käy
kateeksi.”Suhteellisen suuri osa syrjäytynyttä kansanosaa asuu ky lmenneissä kylissä ja aiheuttaa töitä
poliisille. Heidän lähesty minen, ongelmien ennalta estäminen y ms. toiminta tulee olemaan entistä tärkeämpää. Ongelma pahenee väestön ikääntymisen myötä kun yhä suurempi osuus kansalaisista on v ajavaisesti ky kenevä hakemaan palveluja kaukaa ja pudonnut myös korvaavien teknisten ratkaisujen käytön ulkopuolelle. Mikäli palvelut v ielä entisestään v ähenevät, niin HARVA -alueille voi kehittyä merkittävää turvattomuutta ja sen rinnalla/seurauksena omankädenoikeutta.
Ensimmäinen ”
HARVA-koulukunta”katsoo, että tulevaisuusväite kuvaa pikemminkin nyky isyyttä: ”
Poliisin ennaltaehkäisevästä työstä (partiointi, siinä ohessa liikenteen valvojia koulujen lähellä, koulukäynnit, moporatsiat, mukana olo iltariennoissa jne.) on puhuttu vuosikymmeniä. Käytännössä tilanne on mennyt pienillä paikkakunnilla siihen, että poliisia näkee vain silloin kuin sen erikseen paikkakunnalle tilaa eli kun poliisitoimille on kysyntää.”Lääkkeeksi tarv itaan lisää poliiseja. Koulukunnan
mukaan ny ky iset poliisin henkilöstövoimav arat ov at riittämättömät jo ny kyisen tilanteen hallintaan, puhumattakaan tulevaisuuden haasteista. Poliisitoimintaan on yksinkertaisesti saatava lisää henkilöstövoimav aroja ja uusinta tekniikkaa. Alueellinen organisaatio on myös pidettäv ä mahdollisimman kattavana. Uskottav ien valvontaresurssien ylläpitäminen edellyttää resursseja myös harvaan asutuilla seuduilla. Erity isestä tämä korostuu niillä seuduilla, joilla on voimakasta sesonkimatkailua (muutoin alueilla asuu vähän väkeä, mutta matkailusesonkina poliisin tarve lisääntyy voimakkaasti).
Toisen koulukunnan mukaan tuottavuusohjelma pikemminkin kehittä kuin vähentää palveluita. Palvelun taso voi kehittämistoimenpiteiden ansiosta muodostua enemmän oikeaksi ja paremmin aikaan sopivaksi. V iranomaistoiminta ei ole itsetarkoitus. Julkisten palvelujen tarjontaa on voitava arv ioida ja tarv ittaessa myös muuttaa –ja myös kansalaisten tulee sopeuttaa odotuksensa tarkastellen ny kyistä ja näköpiirissä olevaa yhteiskuntaa. Tämän koulukunnan mukaan alueelliset asiantuntijakeskukset (pääpoliisiasemat) voivat tulevaisuudessa tarjota v aativammat palvelut. Harv aan asutuilla alueilla tullaan säily ttämään v ain tietty riittävä/minimi v iranomaisresurssi. Tämän lisäksi harvaan asutuille seuduille voidaan myös innovoida uusia palvelumuotoja –esimerkiksi kiertäv iä palvelutoimistoja (kirjasto- ja kauppa-auton tapaan), laadukkaita nettipalveluja y ms. uusimman tekniikan hyväksikäyttöä, v iranomaisyhteistyötä ja yhteistyötä kolmannen sektorin ja y ksity isten palveluntuottajien kanssa. Myös kansalaisten
omavastuuta voidaan korostaa. HARVA-alueilla voisi ottaa käyttöön myös uusia toimintamalleja –toimiv altuudet voisivat olla esimerkiksi "entisen maalaispoliisin" kaltaisia –eli yhdistelmä tyyliin "poliisirajamies-ensihoitaja-postimiestalonmies". Tämänkaltainen, entistä monipuolisempi osaaminen haastaa
erity isesti turv allisuusalan koulutusjärjestelmän. Yksi resursseihin tai niiden allokointiin liittyvä ky sy15
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my s vuoteen 2020 voisi liittyä myös siihen, miksi Suomessa on saman ministeriön alla oikea poliisi ja
sotilaskoulutettu rajapoliisi kun EU maissa y leisesti näiden organisaatioiden tehtävät hoidetaan yhdellä
siv iiliorganisaatiolla (poliisilla)? Joka tapauksessa HARVA -alueiden palv elutason ylläpitäminen ja kehittäminen edelly ttävät erilaisia y hteistyömalleja poliisipiirien ja muiden toimijoiden kesken. Poliisilta
tämä edellyttää avointa tarkastelua sen suhteen mitä itse tehdään ja miten saadaan joku muu tahoa v astaamaan palveluista.
Kolmas ”
HARVA-koulukunta”ky syy, että kannattaako Suomen edistää y hdy skuntarakennemallia, missä
ihmiset asuvat syrjässä toisistaan? Palveluiden v ähetessä on myös v äki vähentyny t –tai tarkemmin sanottuna palvelut vähenevät sitä mukaa kuin väki vähenee. Jos maakunnissa tapahtuu asumisen tiiv istymistä, myös poliisipalvelujen kuten muidenkin palvelujen saatavuus helpottuu. Tämän koulukunnan
mukaan kukaan ei voi odottaa eikä saa odottaa samoja palveluja tyhjentyviin taajamiin, kuin isoihin keskustaajamiin. Yhdenmukaista kohtelua ei reaalimaailmassa voi odottaa paikoissa, joissa on hyvin vähän
asukkaita. Se ei ole vain tuottav uusohjelman seuraus. Turvallisuus on tämän koulukunnan mukaan hoidettava harvaan asutuilla alueilla jonkinlaisella minimiresurssimallilla.
Yllä esitety t erilaiset näkökulmat nk. HARVA -alueiden turvallisuuspalveluihin ov at ennen muuta arvokysy my ksiä. Suomen on tehtävä ny kyiseen maailmanpolitiikkaan ja taloustilanteeseen perustuva poliittinen ratkaisu/linjaus oikeudenmukaisista v asteajoista, y hdenvertaisuustasoista ja minimiresurssimallista. Tämä päätös on yksinomaan turvallisuuspoliittinen: millä tasolla suomalaisen yhteiskunnan julkiset turvallisuuspalvelut halutaan pitää esimerkiksi HARVA -alueilla?

4.

Poliisi panostaa ennalta ehkäisevään (sosiaali)työhön ja onnellisuuden rakenteiden vahvistamiseen

7 4,4 % v astaajista oli samaa tai osittain samaa mieltä tulevaisuusväitteen kanssa. Hiukan harvempi
joukko (61 ,1 % v astaajista) piti tulevaisuuskuvaa erityisen tai melko haluttavana (vain 27 ,8 % erityisen
haluttavana).
Sosiaalityön merkitys poliisin toimenkuv an kannalta liittyy proaktiiviseen ennakoinnin tavoitteeseen.
Mikäli sy rjäyty minen onnistutaan hoitamaan esimerkiksi sosiaali- ja terveysalan ja koulun keinoin, niin
se kuluttaa v ähemmän poliisin resursseja.
Ennalta estävä toiminta on ja tulee olemaan tärkeää, mutta poliisia ei jatkossakaan saa sotkea sosiaalityöntekijäksi. Ei liene tarkoituksenmukaista, että poliisit joutuisivat hoitamaan päiväkodista vanhainkotiin kaikki käänteet. Siltä osin kuin sosiaali- ja terveysalaan, kouluihin, nuorisotoimeen yms. yhteiskunnallisiin asioihin panostetaan, niin se tulisi tehdä laajempana yhteistyönä sosiaaliviranomaisten ja koulujen kanssa. Poliisin tulee aina toimia erittäin tiiviissä ja monipuolisessa yhteistyössä muiden tahojen
kanssa SILTI unohtamatta omaa perustehtäväänsä ja rönsy ilemättä liikaa sen ulkopuolella niukoilla resursseillaan. Sosiaalinen kasvatustyö kuuluu hoitaa perheen ja y hteiskunnan (ml. koulujärjestelmä) yhteistyöllä. Poliisin painopisteen on oltava pikemminkin NÄKYVÄ SSÄ –ja siten ennaltaehkäisev ässä –
16
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valvonnassa. Poliisi voisi myös olla y hteiskuntapoliittisessa keskustelussa tältä osin aktiiv isempi – ja
auttaa tällä tav alla sosiaali- ja tervey stoimen sekä koulutoimen toimijoita riittäv ien resurssien hankinnassa ja poliittisen tahdon löytämisessä.
16.7 % v astaajista piti tulevaisuusväitteessä esitettyä tulev aisuuskuv aa erittäin epähaluttav ana: ”
Eli v.
2020 siis opetettaisiin kouluissa liikennemerkkejä, jätettäisiin massarikokset tutkimatta ja jahdattaisiin olemattomia terroristeja härmän takamailla.”Perusteluna on muun muassa se, että tehtävä (vaikka se olisi tärkeäkin) ei kuulu poliisille. Poliisi on se peräseinä, johon henkilö törmää, kun kaikki muu on
pettänyt hänen kohdallaan. Siksi esimerkiksi syrjäytymisen kannalta olisi parempi vahvistaa pikemminkin sosiaalipuolen kuin poliisin resursseja. Toinen perustelu on se, että poliisin resurssit eiv ät riitä tämän tehtävän toteuttamiseen: ”
Nykyisellä poliisimäärällä tehtävä jää hoitamatta. Tuntuu siltä, että
viime vuosina poliisin tehtäväkenttä on laajentunut kuin pullataikina. On tullut rahanpesulaki ja sen
myötä osasto KRP:n. On ulkomaisen työvoiman liikkeitä seuraava yksikkö pääkaupunkiseudulla. Rajaseudulla on ollut vuosia poliisin, tullin ja rajavartiolaitoksen yhteistyöryhmiä. Ja paljon muuta. Perinteinen poliisitoiminta, missä tutkittiin suomalaisten taparikollisten tekemisiä on jäänyt entistä pienemmän joukon hoidettavaksi. Se joukko pystyy hoitamaan vain kaiken pakollisen. On todella vaikea
kuvitella, että jostakin riittäisi väkeä em. ennaltaehkäisevään työhön vaikka se kannatettavaa olisikin.”
Niiltä osin kuin tulev aisuusväitteen esille nostamaa osaamista poliisiorganisaatioon rakennetaan, niin
muutos edellyttää uusien poliisiluonteiden v alintaa sekä suuria muutoksia ministeriön poliisiosaston
ajattelumalleissa. Uusi ajattelutapa edellyttää lähellä olemista, tavoitettavuutta, sosiaalisia taitoja, vuorovaikutustaitoja sekä monialaisen asiantuntijuuden kehittämistä –ja ennen kaikkea kyky ä laajapohjaiseen turvallisuusyhteistyöhön muiden v iranomaisten, järjestöjen ja elinkeinoelämän kanssa. Näitä taitoja voidaan sisäistää poliisitoimeen rekrytoimalla poliisitoimeen enemmän esimerkiksi koulu- ja nuorisotoimen sekä sosiaali- ja terveysalan osaajia. Tulev aisuusv äitteen toteutumista ei voida kuitenkaan pitää
kov inkaan todennäköisenä, sillä samoista asioista on keskusteltu vuosiky mmenet, mutta yhdelläkään
hallituksella ei ole ollut muuta annettav aa kuin suunnitelmia. Toteutuksiin ei ryhdytä, koska se tietäisi
maksuja ilman heti näkyviä tuloksia.

5.

Vuonna 2020 ulkoisen ja sisäisen turvallisuuden kokonaisuutta kehittää turvallisuusministeriö

Ky selyyn vastanneet asiantuntijat eivät pitäneet tätä tulevaisuusv äitettä kovinkaan todennäköisenä eivätkä haluttavana. Eri turv allisuustoimijoiden lisääntyvää y hteistyötä puolustav at perusteliv at näkemyksensä muun muassa sillä, että tietyt lainmuutokset (kuten esimerkiksi ny kyinen pelastuslaki) vievät jo
ny t eri toimijoita erille toisistaan. Tällä kehity ksellä suuri aika tullaan käyttämään siihen, kun perustellaan miksi tietty asia ei kuulu omaan toimenkuvaan kuuluv aksi. Toiminnan kannalta joustav ampaa voisi
olla toiminta saman katon alla –ja samalla voitaisiin rakentaa ja määritellä (ajanmukaistaa) koko turvallisuussektori uudestaan. Toiminnan suunnittelun ja työnjaon eriyttämisen kannalta voisi olla hyvä,
jos turvallisuuskysymy ksiä suunniteltaisiin yhdessä ja samassa hallintoyksikössä. Poliisi joutuu joka ta17
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pauksessa v arautumaan entistä paremmin erilaisiin kansainv älisiin, muualta tulev iin uhkiin kuten esimerkiksi ympäristökatastrofeihin ja terrorismiin.
Turv allisuusministeriön/yhden kokonaisuuden perustamiseen varauksellisesti tai kielteisesti suhtautuv ien mukaan sisäisen ja ulkoisen turvallisuuden liian v ahva "naittaminen" johtaa ennemminkin roolien
läpinäkymättömyyteen ja sekaantumiseen. Lisäksi turvallisuusministeriö termi tuo mieleen totalitaarisen v altion ja kuulostaa orwellilaisuudelta. Tulevaisuuskuva voi kuitenkin toteutua jos maailma/Suomi
ajautuu syvään, kansainväliseen turvallisuuskriisiin sodan, v akav an terrorismin tms. syyn v uoksi. Poliisitoiminnan kannalta joustava, tehokas ja linjakkaasti johdettu organisaatio on kuitenkin paras toiminnan tae sekä ny kytilassa että tulevaisuudessa. Poliisi voisi kuitenkin ottaa ainakin joissakin asioissa oppia armeijalta: päättäjät on laitettava "selkä seinää vasten" turvallisuusuhkia maalaten.
Enemmän kannatusta voisi saada sisäisen turv allisuuden toimijoiden (mukaan lukien OM) lähesty minen. Poliisi tarv itsee joka tapauksessa lisää y hteiskunnallista tietoa ja y mmärry stä ky etäkseen näkemään
poliisin roolin ja yhteiskunnallisen tehtävän riittävän selv ästi.

6.

Haasteena kokonaisturvallisuuden eri toimijoiden johtaminen ja
erilaisten toimintakulttuurien yhteen sovittaminen

87 ,1 % v astaajista oli samaa tai osittain samaa mieltä tulev aisuusv äitteen kanssa. 7 1 % v astaajista piti
tulevaisuuskuv aa erittäin tai melko haluttavana. Sen sijaan tulevaisuuskuv an/-väitteen todennäköisyyteen ei uskottu yhtä v ahvasti: 38,4 % v astaajista piti väitettä epätodennäköisenä tai ei kovinkaan todennäköisenä. V astaavasti vain 42 % v astaajista piti väitettä erittäin todennäköisenä.
Tähän suuntaan on jo menty monella alalla, esimerkiksi tieliikenteen kunnossapidon, rakentamisen
yms. alueella. Miksei siis turvallisuusasioissa? Perustasolla on kuitenkin monia ratkaistav ia ongelmia,
joista tulee ensin päästä yhteisymmärrykseen. Esimerkiksi perustuslaissa y ms. laeissa on monia näkökulmia, jotka rajoittav at säädöksenannon tai valvonnan oikeuden siirtämistä v iranomaisilta. Kokonaisuuden hallinnan kannalta kehity s voi olla myönteistä –mutta kustannussäästöjä tämä kehityskulu ei
välttämättä tuota. Esimerkkejä voi hakea liikenteestä - esimerkiksi katsastuksen y ksityistäminen, ParkCom -ongelmat (eli y ksity inen py säköinninvalvonta) –ja tulossa voivat myös olla tiehankkeiden jälkirahoitusmallien aiheuttamat maksut muutamien vuosien päästä (tien käyttäjille ja/tai veronmaksajille).
Ulkoistamisen ja y ksity istämisen haasteina tulee olemaan kustannusten kohdentaminen sekä kansalaisten tasapuolisen kohtelun ja oikeusturvan turv aaminen. V aihtoehtona ulkoistamiselle on v iranomaistyön (ja v arsinkin yhteistyön) kehittäminen.
Ky symys tulevaisuuden turvallisuusarkkitehtuurista on erittäin tärkeä ja siihen on "ideologisesti" erilaisia lähestymistapoja. Esimerkiksi v akuutusala ehkä keskittyy turv abisnekseen ja teknologiaan, kun taas
sosiaaliala näkee turv allisuuden y hteisöllisemmin. Ei ole v armaa, että kaikki puhaltavat yhteen hiileen ja
tarvitsevat y htä johtamista. Siksi ajatus siitä, että kaikki toimijat olisivat samassa "turv allisuussopassa"
(liudentuisiv at massiiv iseksi turvakoneistoksi) ei tunnu toimiv alta. Työnjako on joka tapauksessa säily-
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tettävä selv änä. Yksity isen sektorin turvallisuustoimintaan tulee ky llä panostaa lisää, mutta viranomaisten ja y ksityisten toimijoiden eroa ei saa kuitenkaan hämärtää.
Poliisin osaamista ja osallistumista erityisesti valtakunnallisen (ja alueellisen sekä paikallisen)turvallisuussuunnittelun ja – johtamisen näkökulmasta tulee myös joka tapauksessa v ahv istaa.
Ylimmän tason resursseissa v allitsee huima määrä- ja laatuero esimerkiksi puolustusvoimien hyväksi.
Siellä on korkeasti koulutettuja asiantuntijoita suuri määrä käytettävissä ylimmän tason suunnittelu ja
toteutustyöhön. Poliisin organisaatiossa sen sijaan resurssit ovat erittäin niukat kaikilla tasoilla ja voimakkaasti sidottu jokapäiv äisten rutiinien pyörittämiseen. Poliisiorganisaation pitkäjänteinen ja syvällinen kehittämistyö tulee jotenkin paremmin mahdollistaa ja organisoida.
Johtamisen ja yhteistyön suhteen on haasteita myös poliisiorganisaation sisällä: uusien johtajien on oltav a enemmän yhteistyöky ky isiä ja hyväksy ttävä kehittämisen aikaansaamiseksi myös alhaalta tulev at
ideat. Ulkoisista sidosry hmistä turv allisuusalan toimijoihin voinee lisätä (sosiaali- ja terveystoimen ohella) myös y mpäristöhallinnon ja kouluhallinnon. Poliisin y hteistyötaitoja ja tehtävään luonteen muuttumisesta aiheutuv ia tietoja ja taitoja pitää kehittää ja ottaa koulutuksessa huomioon. Inhimillisyys on
otettav a takaisin koulutuksen pääasiaksi - kovan menon ja räisky misen rinnalle.

7.

Taloudellispoliittisen vakoilun määrä kasvaa

Suomen poliisin tekemisillä tai tekemättä jättämisellä ei ole tässä asiassa kov inkaan suurta merkity stä.
Yrity selämän suuret toimijat ovat kansainvälisiä eikä näissä kysy myksissä siksi ehkä enää ole läheskään
niin paljon kansallisia intressejä kuin aikaisemmin. Yrity kset tulevat todennäköisesti myös itse satsaamaan turvajärjestelyihinsä paljonkin, minkä vuoksi poliisi ei jatkossakaan tule olemaan keskeinen toimija tällaisissa asioissa.
Poliisin on joka tapauksessa tiivistettävä yhteistyötä elinkeinoelämän edustajien kanssa ja arv ioitava
muun muassa tietojenvaihtoa koskevat säännökset uudelleen. Elinkeinoelämän ja viranomaisten kumppanuudet on otettava paremmin käyttöön.
Taloudellispoliittisen vakoilun ja tiedustelun haasteeseen voidaan vastata myös tiedustelutaitoja laajentamalla ja syventämällä. Tarvitaan ny kyistä laajempaa ja monipuolisempaa analyysitoimintaa, kielitaitoa, talousosaamista, kontaktiverkoston laajentamista sekä keräty n tiedon jatkojalostamista ja hyödyntämistä.
Supon rooli on säilytettäv ä v ähintään ny ky isellä tasolla, ulkoiseen turvallisuustiedusteluun suunnatut
resurssit voitaisiin jopa kääntää takaisin sisäisiin uhkiin kansainv älistä y hteistyötä laiminlyömättä (minimiresurssimalli kv -yhteistyöhön?). Supon työnjako sotilaallisen tiedustelun ja -vastatiedustelun, tullin
tiedustelun ja v astatiedustelun sekä mahdollisten muiden viranomaisten tiedusteluelimien kanssa on
sovittav a paremmin.
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8.

Säädöspuitteet ja poliittiset linjanvedot (esimerkiksi Venäjän viisumivapaus) vaikuttavat merkittävästi turvallisuuskehitykseen

Mitkä ovat merkittävimmät turvallisuuteen lähitulevaisuudessa vaikuttavat säädöspuitteet?
§

Maailmanlaajuisen turv allisuussääntelyn lisääminen (tapahtumapaikat, kuljetusketju, kv. liikenne), jolla on sekä positiivista että negatiiv ista v aikutusta

§

EU-säädösten kehitty minen

§

Venäjän integroituminen EU:n v apaakauppa-alueeseen voi tuoda monenlaisia mahdollisuuksia
rikollisuudelle

§

Venäjän v iisumiv apaus

§

Aluehallinnon uudistus

§

V almiuslainsäädäntö (Y ETTS normien v aikutukset yhteistyöhön ja kriisitilannetoimintaan)

§

Pelastuslainsäädännön uudistaminen

§

Hätäkeskuslainsäädännön ja -järjestelmän uudistaminen

§

Tietojenvaihtosäännökset (viranomaisten yhteistyön lisääminen, PTR, V irke yms. hankkeet, sektoriajattelusta luopuminen ja siirtyminen enemmän y hteiseen toimintaan ja lisää tietojenv aihtoa
elinkeinoelämän kanssa)

9.

§

Veropoliittiset päätökset

§

Yksityisen turv allisuusalan lainsäädännön kokonaisuudistus

§

Sähköisen v iestinnän tietosuojalain muutokset

§

Turv allisuusselv ity slain uudistaminen

§

Maahantulosäännösten höllentyminen

Yksityisten turva-alan palveluiden kysyntä ja tarjonta kasvaa

Mitä syitä on kasvun taustalla?
94,9 % v astaajista oli samaa tai osittain samaa mieltä tulevaisuusväitteen kanssa. 65 % v astaajista piti
tulevaisuuskuv aa melko tai erittäin epähaluttav ana. 64,1 % v astaajista piti tulevaisuuskuvaa erittäin todennäköisenä –ja v ain 2,6 % epätodennäköisenä
1. Poliisiresurssien väheneminen (”
Minne poliisi on kadonnut? Entä osaaminen perustyössä?”
) aiheuttaa ja on jo aiheuttanut merkittävän vajeen tav allisen v eronmaksajan turvallisuudessa lähinnä ns. massarikosten suhteen. Ty hjiöt täy ttyvät, niin tässäkin asiassa. V äestön ikääntyminen toimii myös tämän
muutostrendin ajurina. V astaavasti lainsäästäjän muutosjähmeys on ollut merkittävä v iranomaistoiminnan kehittämisen este. Tulev aisuudessa on tarvetta ulkoistamiselle. Ny kyaikaisen Pohjoismaisen
hyv invointiyhteiskunnan lähtökohdat ja rakenteet sopiv at huonosti globalisaatioon. V iranomaisten resurssit niukkenev at eikä yhteiskunta enää kykene ja/tai halua panostaa näihin asioihin itse, vaan ns. tilaaja-tuottaja-malli tulee entisestään v ahvistumaan. Taustalla ovat myös poliittiset ja ideologiset pyrki20
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my kset ja muutokset. Tämän kehityskulun seurauksena y ksity isen ja julkisen sektorin raja hämärtyy entisestään; y ksityiset ryhtyvät hoitamaan julkisen sektorin tehtäviä ilman v irkav astuuta. Sy ntyy myös
työmarkkinakilpailua poliisikoulun käynneistä (ja yksityinen sektori py styy todennäköisesti v astaamaan
paremmin tähän palkkakilpailuun).
2. Median vaikutuksesta turva-ala on ny t muotia ja alalle on sitä kautta pesiy tynyt kaikenlaista rihkamakauppiasta rahat pois periaatteella. Ihmisiä myös pelotellaan mediassa turv attomuudella. Kun päivästä
toiseen ruokitaan peloilla, niin ihminen on v almis maksamaan y ksity isellekin turv a-alalle. Aina löytyy
my ös asiakkaita jotka eivät itsekään tiedä mitä ovat ostamassa (asiakkaiden tietämättömyys). Median
kautta mallia voidaan ottaa myös Yhdysvalloista.
3. Yksityinen turva-ala markkinoi tuotteitaan siten, että niille koetaan tarvetta. Turva-alabisnes pyrkii
laajentumaan, kuten mikä tahansa muukin bisnes ja tämä on y ksi kasvua ruokkiva tekijä. Samanaikaisesti tapahtuva poliisien näkyvyyden heikentyminen ruokkii tätä kehity stä ja tukee y ksityisen turva-alan
markkinointia. Y ksity isellä turv a-alalla on hyvät liiketoimintanäky mät (muun muassa julkisten palveluiden ohentumisen v uoksi) mikä lisää riskipääoman ja investointien määrää alalla. Yksity isten palvelujen
laatu on myös parantunut esimerkiksi uuden teknologian myötä (yksityinen turva-ala ky kenee myös ottamaan uudet teknologiat ja palvelumallit käyttöön julkisia toimijoita nopeammin).
4. Yritysturvallisuuteen liittyvät tekijät ja tarpeet ov at olleet ensisijaisia. Yrity kset haluavat varmistaa
yritysturvallisuustason, johon v iranomaiset eivät tasapuolisen kohtelun johdosta pysty y ksittäistapauksittain ilman eri sääntelyä vastaamaan. Toisaalta y ksityinen sektori haluaa myös itse päättää milloin
mahdollinen rikollinen toiminta johtaa julkisen vallan käsittelyyn v araamalla itselleen mahdollisuuden
"esikäsitellä" tapaukset. Y ksityisen turv a-alan kasvun taustalla on siis ollut yrity spalvelujen kasv u –
vaikka turva-ala nyt hakeekin kasv upotentiaalia myös y ksity iseltä puolelta. Yritysmaailman monimutkaistuessa turvallisuusriskit lisääntyvät ja niihin tarv itaan erityisosaamista. Tietotekniikkaan liittyvä
palvelut kuten v irustorjunta ja v akoilun torjunta ovat myös osa y ksityisen turv a-alan yritysvetoista kasvua.
5. Ky syntä kasvaa –ja samalla muuttuu kysy nnän sisältö: tulev aisuudessa tarvitaan laadukkaampia ja
y ksilöllisempiä turvapalveluja. Yhteiskunnassa on y hä enemmän y ksilöitä ja yrityksiä, joilla on rahaa ja
halua ostopalveluihin. Sekä yritysten että kansalaisten varallisuuden kasv aessa myös tuon v arallisuuden
turvaaminen tarkoittaa y hä enemmän turvallisuuspalvelujen ky syntää. Kasvav a joukko ihmisiä ja yrityksiä on halukas panostamaan itse oman turv allisuutensa varmistamiseen yleisen järjesty ksen ja turvallisuuden kustannuksella.

Miten kehitys vaikuttaa poliisin osaamistarpeisiin ja resursseihin?
Tulev aisuusv äite sinällään (y ksity isen turv a-alan kasvu) ei edellytä poliisilta mitään erityistä, v aan poliisin tehtäv ä on edelleen y leisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitäminen. Haasteen aiheuttaa se, jos
poliisi ei selv iä ny ky isistä tehtäv istään. Tällöinkin poliisin on keskityttäv ä ydintehtäv iinsä ja tehtäv ä ne
kunnolla ja laadukkaasti. Loput tehtäv ät on tarvittaessa "myytävä" y ksity isille (tai muille viranomaisille).
Ulkoistamista tulee kuitenkin valvoa ja kontrolloida huolella: aivan kuin kuntien eri hankintojen ja töi21
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den oston kilpailuttamisessa niin myös poliisin palvelujen ulkoistamisessa/kilpailuttamisessa halv in
hinta ratkaisee. Halv in ei kuitenkaan ole aina paras. Siksi ulkoistamisesta ja kilpailuttamisesta vastaavien tulee olla rautaisia alan ammattilaisia, jotta osaavat kiinnittää huomiota myös oikeisiin laatuasioihin
pelkän hinnan sijaan. Tämä tulevaisuuskuva voi edellyttää resursseja y ksity isen turva-alan laadun v alvontaan.
Resurssitarpeita/työmäärän kasvua voi seurata myös siitä, jos erilaiset turvallisuuspalvelut tuottav at
lisää poliisin tietoon tulleita rikoksia –koska palveluiden yleistyessä ja tehostuessa tällaisia rikoksia havaitaan paremmin ja niistä saadaan enemmän ensikäden tietoa.
Poliisin on joka tapauksessa toimittava monin tavoin yhteistyössä muiden turva-alan toimijoiden kanssa
–myös y ksityisten toimijoiden kanssa. Hyv ä esimerkki tällaisesta y hteistoiminnasta on poliisin ja vakuutusyhtiöiden etsiv ien v älinen yhteistyö vakuutuspetosrikoksissa kuten tuhopoltoissa.
Poliisin ny kyinen koulutus on tältä osin tehokasta ja riittävää. Jos osaajille vielä annetaan riittäv ä taloudellinen korvaus, niin ala py syy haluttavana tulevaisuudessakin –eikä know how valu privaattipuolelle.
Poliisin resurssien kannalta joidenkin tehtävien rajautuminen poliisitoimen ulkopuolelle voi olla myönteinen asia. Y ksityisen turva-alan koulutus, yhteistyö ja v alvonta on kuitenkin konseptoitav a eli laadullisen sisällön ohjaukseen on saatav a enemmän poliisin resursseja
Oman haasteensa (lähinnä lainsäätäjälle) tuottaa se, että tässä tulevaisuuskuvassa siirtyy poliisin tehtäv iä y ksityiselle v arsinkin sellaiselta osin, jossa maksuhalukkuutta löytyy. Miten tämä ulkoistaminen toteutetaan silloin, jos maksuhalukkuutta ei suoraan löydy, mutta kustannukset voitaisiin kattaa v aikka
sanktioiden kautta (esimerkiksi liikenteen valvonnassa). Perusoikeuksien ym. juridisten ky symysten jälkeen poliisille tai jollekin turvallisuusv iranomaiselle kaatuu varmasti myös y ksity isen toiminnan laillisuuden v alvonta.

10.

Mitä on poliisin ydinosaaminen?

Vastausten yhteenveto: poliisin ydinosaaminen
§

Kollektiiv ihyödy kkeiksi katsottav at palvelut, joiden tulee olla kaikkien saatav illa

§

Rikosten torjunta ja tutkinta

§

Kaikki syytteeseen saattav a tutkinta

§

Yleisen turv allisuuden v alvonta

§

Pakkokeinojen käyttö

§

Perustuslaissa taattujen y ksilön henkilökohtaisten perusoikeuksien suojaan kajoaminen

§

Kontrolli, puuttuminen ja pidättäminen

§

Kotihälyty kset/ hälyty stoiminta nuoriso-, koti- ja lähisuhdeväkiv altatapauksissa/ henkeen ja
terveyteen kohdistuv ien hälytys- ja esitutkinta-asioiden hoito.
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§

Häiriöiden ja uhkatilanteiden ennalta estäminen ja niihin puuttuminen

§

Yleisen järjesty ksenv alvonnan johto
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§

V altakunnan turv allisuus/kansallisen turvallisuuden tehtäv ät (vakoilu, terrorismi, y ms.)/ valtion y limpien toimielinten turvallisuuden (laajassa mielessä) vartiointi ja valvonta

§

Supon tehtäv ät

§

Liikennevalvonta

§

Asehallinto

§

Poliisitointa koskev an lainsäädännön valmistelu

§

Poliisin tulee olla mukana y htenä osapuolena rikosten ennalta torjumiseen liittyvässä suunnittelussa

§

Yhteiskunnan taloudellisiin intresseihin (esimerkiksi verotukseen, y hteiskunnan kunnan maksamiin tukiin, eläkkeisiin ja sv-maksuihin) kohdistuvien v äärinkäytösten tutkinta ja syytteeseen
saattaminen.

Mistä voitaisiin luopua?
§

Ainakin juopuneiden käsittely ja lupapalvelut voitaisiin ulkoistaa.

§

Katupartioinnista osa voisi olla y ksity istettäv issä mikäli resurssit rajalliset – mutta kuka sen
maksaa?

§

Telkänpönttöjen hallinta voitaisiin siirtää sekin y ksity isille tahoille. Ongelmana kuviossa on kuitenkin se, että joku työn kuitenkin aina tekee. Toinen v altion hallinnoima taho tai y ksityinen yrity s, minkä palveluista valtio maksaa. Olisiko kuitenkin parempi, että poliisi saisi suoraan lisää
väkeä?

Ydintehtävien edellyttämä osaaminen ja resursointi
§

Tarv itaan ny kyistä, toimivaa koulutusta. Koulutuksen kehittämisen haasteena on kaikkea kaikille ajattelusta luopuminen. Ny kyinen osaaminen on hyvällä tasolla, jolloin ky symys on lähinnä
ammatinhallinnan päivittämisestä ja uusien tekniikoiden osaamisesta. Työaikaa on varattava
my ös koulutukseen ja kansainväliseen y hteistyöhön, jotta opittaisiin muiden maiden lupaav ista
käy tännöistä.

§

Koulutusta on ja se on hyvää –mutta koulutuksesta ei saa muodostua itsetarkoitus: poliisilla on
paljon sellaisia tehtäv iä, joita osaisi hoitaa vaikka peruskoulunsa päättänyt nuori, jos hänen annetaan v aan seurata sitä toimintaa tovin.

§

Poliisin tulisi tehostaa tulosohjausta ja y hteistyötä sidosryhmien kanssa parantaakseen esitutkinnan laatua. Merkittäv ä tuottav uushyöty voitaisiin jo nyt saada ottamalla käy ttöön ns. dealin
teko mahdollisuus.

§

Johtaminen; ny kyinen sirpaleinen kenttä koottava uudelleen. Tarvitaan koordinaatio- ja y hteistyöky ky ä sekä oman pesän kunnossa pitämistä.

§

Tarkkaa ja perusteltua resurssien kohdentamista v alituille ydinosaamisalueille sekä radikaalia
turhempien tehtävien leikkausta. Esimerkiksi liikennev alvonnan (rikemaksuihin perustuv an sekä ylinopeusvalvonnan) resurssien huomattav aa siirtämistä siviilipuolelle

§

Laatujärjestelmää y ksity iselle sektorille noudatettav aksi

§

Teknisten (valvonta)järjestelmien lisääntyvää käyttöönottoa operatiivisessa toiminnassa ja rikosten esitutkinnassa
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§

Poliisilla tulisi olla uskottav a (resursseiltaan riittävä) lainvalmisteluyksikkö, joka seuraa aikaansa ja omalta osaltaan sekä yhteistyössä OM:n v almistelijoiden kanssa varmistaa oikea-aikaiset
muutokset toimiv altuus- y ms.

§

Tarv itaan uusi sukupolv i, jolle lähimmäisen huomioonottaminen on y kkösasia

§

Tarv itaan arvokeskustelua ja kansallisen turv allisuuspolitiikan uudelleen arv iointia: poliisin resurssitarve määräytyy enemmän sen mukaan, minkälaista turv allisuustasoa halutaan poliittisesti pitää yllä ja mitä siitä ollaan v almiita maksamaan. Tarvitaan riittävää resursointia tai/ja selkeää tavoitteenasettelua siitä, tutkitaanko tulev aisuudessa enää kaikkia rikoksia lainkaan.

11.

Poliisin kansainväliset tehtävät kasvavat

V astaajien näkemy kset poikkeavat tässä asiassa yllättäv änkin paljon. Kansainvälisty miskehity kseen
my önteisesti suhtautuv at katsov at, että kansainvälistymisen seurauksena/edellyty ksenä korostuv at
muun muassa kansainvälistymis- ja kielitaito, erikoistuminen, perusammattitaidon kehittäminen sekä
v ieraiden kulttuurien y mmärtäminen ja sosiaalinen osaaminen.
Globaalissa ja kansainvälistyvässä maailmassa kansalliseen työhön v arattuja niukkoja resursseja on
suunnattava yhä enemmän kansainväliseen työhön. Ny kyisellään tämä kansainvälinen työ nähdään
usein ylimääräisenä turhakkeena, joka lähinnä häiritsee kansallista toimintaa ja sitoo resursseja. Tämä
asenne on muutettava ja kansainvälinen toiminta on nähtävä osana perustyötä, jonka pääsuunta on tiety sti kansallinen työ. Kansainv älisissä kriisinhallintaoperaatioissa oppii muun muassa moniv iranomaisy hteistyötä jota tarv itaan myös kotimaassa etenkin kriisioloissa.
Kansainvälistymiseen myönteisesti suhtautuvien asiantuntijoiden vastauksista voidaan rakentaa kaksi
erilaista kansainvälisty misstrategiaa: 1 ) koulutus kansainvälisiin tehtäv iin ja niihin erikoistuminen tulisi
järjestää potentiaalisille henkilöille (nk. suppea strategia) ja 2) keskusv irasto-ajattelusta on päästävä
vähitellen malliin, jossa kansainv älisiä tehtäv iä ja kontakteja on muillakin tasoilla kuin johdossa - jotta
yhä suurempi osa henkilöstöstä selv iytyy aiempaa vaativimmista tehtäv istä (nk. laaja strategia). Joka
tapauksessa kansainvälistymisen haaste edellyttää muun muassa kielikoulutusta ja uudenlaista ajattelua
jo perusopintovaiheessa. Pelkät punnerrukset eiv ät enää riitä.
Mikäli kansainv älistymisessä ja kansainvälisessä kriisinhallinnassa ollaan aktiiv isia, niin se edellyttää
my ös poliisiedustajien lisäämistä suomalaisten intressien riskimaihin. Suomalaisen poliisiosaamisen
v ienti kriisialueille konfliktin jälkeisessä jälleenrakennusv aiheessa voi edellyttää uusia resursseja ja uudenlaista osaamista. Kansainv älisessä kriisinhallinnassa poliisille kuuluvat ensisijaisesti osallistuminen
kriisialueen toipumissuunnitelmien laadintaan ja toipumissuunnitelman käytännön toteutuksen tukeminen. Tämä tehtäväkenttä voi olla poliisiin tulevaisuuden resurssitarpeen kannalta paljon olennaisempi ky sy mys kuin perinteiset rajat ylittävään rikollisuuteen liittyvät operaatiot.
Kaikki asiantuntijat eivät suhtaudu poliisin tehtäv ien kansainvälistymiseen positiiv isesti: ”
Miksi meidän
on kärsittävä muiden aiemmin tekemistä tyhmyyksistä? V äite edellyttäisi meiltä valtioliitosta Sveitsin
24
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kanssa, että saataisiin rahat riittämään.”Tämän koulukunnan mukaan kansainvälistymiskehitys vaatii lähinnä selittelykykyä: ”
V rt. Helsingin Sanomat (v.1995). Kysymys: "Tuleeko poliisi paikalle katsomaan ilmoitettua kellarikoppimurtoa?" V : " Totta kai tulemme paikalle, jos resurssit riittävät. Riippuu
tapauksesta. Se ei ole sääntö, ettemme tulisi paikalle, mutta yleisesti ottaen emme tule paikalle." Poliisin rintamav astuu on kotimaassa, ei sotilaiden jälkien korjaamisessa. Kansainv älistymisen osalta voitaisiin tältä (ja myös muiltakin) osin noudattaa eräänlaista minimiresurssimallia.

12.

Uusi teknologia mahdollistaa myös uudenlaista rikollisuutta

97 ,3 % v astaajista oli samaa tai osittain samaa mieltä tulevaisuusv äitteen kanssa. Uusi teknologia edelly ttää koulutusta ja aiheuttaa haasteita muun muassa rekrytoinnissa, koska alan osaajilla on kysy ntää.
Sama ongelma on myös yksityisellä sektorilla. Siksi on tarkoin mietittävä, mikä on omaa erikoistumista
ja mikä on "ostettavissa" y ksity iseltä sektorilta tai toteutettavissa v iranomaisyhteistyönä (kansainvälinen
yhteistyö mukaan lukien). Erikoisosaaminen on syytä ainakin aluksi keskittää (muun muassa kustannustehokkuuden v uoksi). Erity isasiantuntijoiden rekrytoinnissa ratkaisev at muun muassa palkkaus ja
työn houkuttelevuus ja imago.
Nettirikollisuuden osalta suuret yrity kset ja muut suuret toimijat ky kenevät itse suojautumaan parhaiten. Netti tarjoaa kuitenkin mahdollisuuksia monenlaiselle rikollisuudelle, mihin poliisi on jo varautunut
ja joutuu yhä enemmän v arautumaan. Esim. lapsiin kohdistuv a seksuaalirikollisuus on lisäänty nyt –ja
saanut usein alkunsa nettikontaktien kautta. Poliisi joutunee kouluttamaan itselleen erityisiä nettirikollisuutta tutkivia poliiseja samoin kuin aikaisemmin koulutettiin ja värvättiin talousrikostutkijoita.
Teknologian kehitys on nähtävä paitsi riskinä myös mahdollisuutena: teknologian kehittymisen ansiosta
aiempaa enemmän ennen henkilötyöllä suoritetuista tehtävistä v oidaan jatkossa hoitaa teknisin v älinein,
jolloin henkilötyötä jää aiempaa enemmän vaativ iin erity istehtäviin.
Kaiken edellä esitety n v uoksi poliisilla tulee olla tietty teknologinen perusosaaminen, mutta pidemmällä
tähtäy ksellä verkostoituminen ja palv elujen ostaminen luotettav ilta tahoilta lienee ainoa kestävä pitkän
aikav älin ratkaisu. Tähän tulee olla suunnitelmat ja varata resurssit.
Uuden teknologian aiheuttamista haasteista, uhkakuvista ja mahdollisuuksista huolimatta suurimpana
turvallisuushaasteena on edelleenkin selvittää tavanomaisia rikoksia, joista kaikki pahuus saa alkunsa.
Uuden teknologian aiheuttamat haasteet eivät (ainakaan näiden tavanomaisten rikosten merkity stä korostavien) v astaajien mukaan kasva merkity kseltään kov inkaan suureksi –eivätkä ne muutenkaan vähennä tav anomaisten rikosten määrää.
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13.

Siviilien merkitys turvallisuustyössä korostuu

V ain 10,8 % v astaajista piti tätä tulevaisuusväitettä epätodennäköisenä. 71,4 % vastaajista piti tulev aisuuskuvaa melko tai erittäin epähaluttav ana.
Myönteinen näkökulma siviilien kasvav aan merkity kseen on omatoimisuuden kasv u. V astaajien mukaan
on pikemminkin ihmeellistä jos ihminen ei voisi elää turvallisesti ja auttaa muita ilman, että kuuluisi
johonkin organisaatioon. Siksi poliisilta täytyy löytyä jatkossakin uskallusta rohkaista arkipäivän ihmistä
auttamaan oista ja elämään itse y hteiskunnan antamien ohjeiden mukaisesti. Poliisin tulee keskittyä
ydintehtäv iensä osaamistasoon ja hyväksyttävä, että v ähemmän kriittiset ja v ähäisemmällä koulutuksella hoidettav at tehtäv ät tulevat muiden toimesta hoidettua. Jo nyt kolmannen sektorin toimijoita on paljon, erityisesti uhrien auttamispuolella. Myös järjestöt monipuolistuv at, siviilikriisinhallintaan tulisi panostaa ja täydennyspoliisisysteemi pitäisi miettiä uudelleen.
Merkittäv ä (sosiaalisesti kestäv än kehity ksen) näkökulma on se, että poliisia tulee resursoida niin, että
y ksityisille ja kilpaileville markkinoille ei synny välttämätöntä tarvetta poliisin palvelujen heikkenemisen
ja/tai kansalaisten arkisen turv allisuuden heikkenemisen vuoksi. Tällainen tulev aisuuskuv a merkitsisi
julkisen sektorin rapautumista ja omankäden oikeus sekä kansalaisten turv attomuus lisäänty isi. Kansalaiset alkaisivat "v arustautumaan". Tietyt tehtävät voidaan toteuttaa vain v irkavastuulla. Muilta osin erilaisten y ksity isten ja julkisten turvapalvelujen monipuolistuminen on pikemminkin positiiv inen ilmiö.
Tulev aisuudessa poliisin on tehtävä y hteistyötä (ppp) näiden toimijoiden kanssa sekä osallistuttava aktiiv isesti paikalliseen ja alueelliseen turv allisuustyöhön. Tämä rooli edellyttää monialaisosaamista ja
vuorovaikutustaitojen kehittämistä. Siv iilien ja yksityisten turv a-alan yrity sten käytön kasvu edellyttää
kehity ksen ennakointia luotettavasti sekä myös tarkkoja suunnitelmia, joilla kehitys on hallinnassa ja
poliisihallinnon reaktiot sekä toiminta ennakoivaa.
Siv iilien kasvavaan rooliin liittyy myös kysy mys ammattitaidosta: ”
Katselen tässä juuri ikkunasta rakennustyömaata. Itse en ole tuolla alalla ammattilainen ja olen aivan varma että tulevat talon asukkaat eivät halua sinne ammattitaidotonta rakennusmiestä.”Kriittisenä signaalina jotkin v astaajista
huomauttivat myös, että vapaaehtoisuus on pikemminkin vähenemään päin (mikä heikentää tulev aisuusväitteen todennäköisyyttä). Aiemmin v apaaehtoistyöllä on ollut suuri merkitys (esimerkiksi v pk:t).
Ihmisillä on kuitenkin ny kyään yhä v ähemmän halua ja tahtoa vapaaehtoistyöhön - ja yhä vähemmän
tarvitaan ja voidaan hyödy ntää "siv iilitason" panosta monimutkaistuvassa maailmassa.
Myös v astuuky symy kset askarruttavat: siv iilien ja muiden y ksity isten turv a-alan toimijoiden lisääntyvä
osallistuminen kokonaisturvallisuuden tuottamiseen edelly ttää selkeitä sääntöjä johtosuhteista ja tehtäv istä. Täysin ammattitaidottomien siv iilien käyttö turv a-alan tehtävissä voi tarkoittaa sitä, että poliisin
valvontavelvollisuudet lisääntyvät ja aikaa käytetään niihin enemmän kuin varsinaisiin poliisitehtäviin.
Poliisin on joka tapauksessa py styttävä osallistumaan aktiiv isesti näitä asioita koskevaan julkiseen keskusteluun ja v älittämään oikeata tietoa turvallisuustilanteesta mahdollisuuksien hyödy ntämiseksi ja y lily öntien torjumiseksi.
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14.

Lupahallinto ruuhkautuu

Ny kyaikainen lupahallinto saadaan sujuvammaksi lisäämällä sähköistä asiointia yms. uutta teknologiaa.
Jos pankkiasiat sujuvat omalta koneelta, miksi eiv ät myös poliisin lupa-asiat? Sen sijaan työllistäviä y lläty ksiä voi tuoda muiden lupa-asioiden määrän kasvu. Esimerkiksi liikenteeseen liittyy "lupia", joiden
määrä ja monimuotoisuus on kasvamassa. Esimerkiksi ajokortin osalta ollaan palamassa määräaikaiseen uusimiseen. Kysy mys kuuluukin, onko poliisin tehtäviä siirrettäv issä ja ulkoistettav issa näiltä osin?
V astaajien y leisenä mielipiteenä oli, että lupahallinto on pyrittävä tekemään siv iilivoimin, jotta poliisimiehet pystytään v aramaan poliisitehtäv iin. My ös siv iilipalvelusmiehiä voidaan käy ttää purkamaan
ruuhkia v alvontakameratietojen tapaan. Lupahallinto voidaan myös keskittää aluehallinnon uudistamisen yhteydessä. Ensimmäisenä toimenpiteenä voitaisiin tutkia, että mikä toimija voisi tarjota lupapalvelut asianmukaisesti - eli hyvin. Voidaanko rutiinipassitoimiv alta siirtää esimerkiksi kunnille?
Lupahallinnon itsensä näkökulmasta on riskinä eräänlainen heittopussiksi joutuminen. Kukaan ei koe
lupahallintoa omakseen ja kaikki näkev ät siinä säästämisen kohteen tai kalliin kulukerän. Tuottavuusohjelma on siksi kohdistettava muuallekin kuin vain lupapalveluihin (muuhun henkilöstöön). Lupaverkon
radikaalia karsimista ky llä tarvitaan ja erilaisia lupalajeja voitaisiin ottaa pois poliisilta, esimerkiksi ajokortit pois v iranomaiselta kokonaan. Mahdollisen karsimisen/ulkoistamisen lisäksi tarvitaan kuitenkin
my ös lupahallinnon prosessien innovatiiv ista kehittämistä: esimerkiksi toimistoautomaation laajaa hyväksi käyttöä, sähköisen asioinnin läpimurtoa ja palveluverkoston edelleen karsimista (tai/ja jopa liikkuv ien/mobiilien palvelupisteiden perustamista) sekä yhteispalvelupisteitä muiden v iranomaisten kanssa (moniv iranomaisy hteistyötä).

15.

Moderni syrjäytyminen suurissa keskuksissa (syntyy uusia syrjäytymisen tapoja)

Sy rjäyty minen lisääntyy –tai sitten ei. Ainakin syrjäyty neet voivat ny kyään entistä huonommin. Kotihäly ty ksissä on aina ollut paljon haastetta poliisille. Sosiaalityöntekijöistä osana poliisia on saatu hyviä kokemuksia. Ongelmana ovat lähinnä haja-asutusalueet.
Koska poliisi ei voi kotien turvallisuuteen paljoa v aikuttaa, niin poliisi vetäytyy sulavasti toimintaajatuksensa taakse eli poliisin tehtäv änä ei ole tulev aisuudessakaan y ksityisen järjesty ksen turvaaminen.
Sy rjäyty miseen johtavat syyt eiv ät voi olla poliisin vastuulla. Jos ja kun niin tapahtuu, poliisilla pitää olla
my ös riittävät taidot ja resurssit ratkaista ongelmatilanteita.
Toisaalta syrjäytymiseen vaikuttaminen ei v älttämättä edellytä sitä, että poliisi ottaa sosiaali- ja terveysalan tehtäviä. Realistisempi toimintamalli on entistä tiiv iimpi yhteistyö opetushallinnon, sosiaali- ja terveystoimen sekä esimerkiksi y mpäristöhallinnon kanssa.
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Pääv astuullisia (sekä perinteisen että modernin) sy rjäy tymisen hoidossa ja ehkäisyssä ovat kunnat ja
kaupungit – lähinnä sosiaali- ja terveystoimi sekä koulu-, työ- y ms. viranomaiset, joita poliisi oman
ammattialueensa osaamisella tukee ja täydentää. Syrjäytymisen ehkäiseminen edellyttää poliisilta muun
muassa y hteistyötä muiden sektorien kanssa, tuntumaa ja y htey ksiä eri kulttuureja edustav iin, rekrytointia eri etnisistä ryhmistä, lähipoliisitoiminnan kehittämistä sekä jalkautumista ja paikallista turvallisuussuunnittelua.
V aikuttaa siltä, että yhteiskunta on ohjannut asukkaansa tilanteeseen, jossa erilaista syrjäytymistä tapahtuu entistä helpommin ja enemmän. Siksi y hteiskunnalta ja päättäjiltä pitäisi löytyä myös selkärankaa tehdä kaikkensa ja vähän enemmänkin asian hoitamiseksi ennalta - ja myös hoitaa ne jotka ov at jo
lipsahtaneet. Moderni syrjäytyminen voi olla enemmän ky tköksissä ns. alenev aan sääty kiertoon, mitä
tapahtuu v arsinkin siellä, missä työnsaantimahdollisuudet ov at heikentyneet.
V astaajien mukaan syrjäy tymisen suhteen ei odoteta mitään suurta äkillistä muutosta. Syrjäytyminen
turvallisuusongelmana on täy ttä todellisuutta jo nyt. V anhat syrjäyty misen syyt ja seuraukset kuten väkivalta ovat merkittäv iä turv allisuusuhkia kansalaisten arjessa –ja koti on aina ollut naiselle vaarallisin
paikka. Ikääntymisellä voi olla vaikutusta tähän ilmiöön, sillä palvelujen karsiminen saattaa jatkossa
sy rjäy ttää joitakin v anhuksia ja huolenpidon puute tekee kodit heille v aarallisiksi paikoiksi.

16.

Tulevaisuudessa valvonta on pääsääntöisesti teknistä

Teknisen v alvonnan jatkotehtäv iin on palkattava siv iilihenkilöstöä - poliisin taidot keskitettäv ä v arsinaisiin poliisitehtäv iin. V arsinkin liikenne-, alue-, kohde- yms. valvontajärjestelmät ja niiden toteutus on
jalkautettava pääsääntöisesti muualle kuin poliisiin. Rikostutkinnassa (kuten salakuljetuksessa, huumeissa, ABCE- alueissa jne.) taas on lisättävä poliisin teknisen valvonnan mahdollisuuksia
Tekninen valvonta lisääntyy teknisten mahdollisuuksien lisääntyessä. Kansalaisyhteiskunnasta tulee
kuitenkin painetta pysyttää muukin kuin tekninen valvonta: ”
Koneet eivät tuo turvallisuutta eikä ketään paikalle. turvallisuus on toimintaa ihmiseltä ihmiselle!””
Tulevaisuusväite edellyttää tyhmiä ja
tunteettomia ihmisiä, jota maustetaan lukuisalla tutkintajoukolla, jotka kelaavat valvonta filmejä ja
toteavat rikoksen, mutta asian saattamista käsittelyyn on vaikea hoitaa teknisesti.”
Teknisen valvonnan tulisi siis mieluummin lisätä valvonnan volyymia kuin korv ata ihmissilmän valvontaa. Ihmisen tekemää v älitöntä v alvontaa ei voida (ainakaan kokonaan) korv ata teknisillä laitteilla. V alvonnan lisääminen puolestaan tuo esiin enemmän rikollisuutta ja järjesty shäiriöitä, joihin puuttuminen
voi kasvattaa poliisin resurssitarvetta (samalla tavalla kuin y ksityisten turva-alan palvelujen kasvu).
Siltä osin kuin tekninen valvonta lisääntyy, niin se edellyttää poliisilta tekniikan tuntemusta, yhteistyötä
tuotteiden kehittäjien ja valmistajien kanssa, sekä resursseja valvontatietojen käsittelyyn. Samalla on
kuitenkin turvattava myös näkyvyys ja valvonta kentällä. Teknistymisen seurauksena poliisin työn pai-
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nopiste v oi kuitenkin jossakin määrin siirty ä rikosten selv ittelyyn (rikosten ennaltaehkäisyyn kustannuksella). Tekninen valvonta voi lisätä myös kansalaisten turvattomuuden tunnetta.

17.

Turvallisuusalan viranomaisten kasvava yhteistyö edellyttää panostusta operaatio-, johto- ja valvontakeskusten yhteistyöhön

Yhteistyön lisääminen ei voi merkitä byrokratian kasvua, siinä menee lapsi pesuveden mukana. Mutta
jos jatketaan reviirien puolustamista –kuten nyt –v ain rosvot voittav at.
Osaamisky symy ksenä ky se on tietojohtoisen poliisitoimintamallin hallinnan parantamisesta sekä y hteistyökyvyn ja -taidon parantamisesta. Resurssikysy myksen kannalta nämä henkilöt ovat erity isosaajia ollen siten pois muusta toiminnasta. Yhteistoiminnan ja varsinkin johtamiseen liittyvän yhteistyön merkity s on ennalta estäv än työn onnistumisessa. Toimenpiteinä tulevaisuuskuvan toteuttaminen edellyttää
muun muassa koulutusta, kaikkinaisen y hteistyön kehittämistä sekä (paikallistahoille apua antavien)
erity isyksikköjen perustamista. Muun muassa raiskausten osalta voisi ottaa esimerkkiä esimerkiksi Irlannista.

18.

Puolustusvoimat tekevät tulevaisuudessa nykyistä enemmän siviilikriisinhallinnan tehtäviä kansainvälisissä konflikti- ja kriisipesäkkeissä – ja tätä osaamista voidaan käyttää myös kotimaassa

67 ,6 % v astaajista piti tulevaisuusväitettä epätodennäköisenä tai ei kov inkaan todennäköisenä. Vain 24,3
% piti v äitettä erittäin todennäköisenä. Vastaajien perusviestin voi tiivistää seuraavalla tav alla: puolustusvoimien ja poliisin tehtäv ät ja toimintatavat poikkeavat olennaisesti toisistaan. Yhteistyö varmasti
lisääntyy tulev aisuudessa - mutta tehtäv äjaon on oltava selvä jatkossakin.
Ulkoisen turvallisuuden ja sisäisen turvallisuuden rajapintaa ei tule sumentaa, v aan ky symy s on läpinäkyvyydestä eri v iranomaisten sisäisesti ja välillä. Selkey s on varmistettava vähintään johtamisv astuiden tasolla. Rajapinta ei sumene jos/kun johtosuhteet pidetään y ksinkertaisen selv inä –se johtaa,
jonka toimialaan kriisi kuuluu - muut v iranomaiset antavat "käy tettäv ään työkalulaatikkoon lisää työkaluja". Rajapinta on kuitenkin määriteltävä tarkoin ja pidettävä kirkkaana. Puolustusvoimien rooli kansallisessa turvallisuudessa on olla virka-avun antaja. Sitä rajaa ei tarv itse sumentaa. Y hteistyörakenteiden järjestely ä ja y hteistyöharjoituksia tarvitaan kuitenkin.
Kansallisen järjesty ksenpidon kannalta puolustusvoimien osaamista tarv itaan lähinnä vain suurten katastrofien ja mittav ien hallitsemattomien ongelmien y hteydessä. Nämä tarpeet liittyvät esimerkiksi ympäristökatastrofeihin (hirmumyrskytyyppisiin evakuointeihin y ms.).
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Puolustusvoimien osallistuminen kriisinhallintaan ei välttämättä ole py syvä trendi. Maailman kehitys
näy ttäisi heilahtavan v iime aikojen kehity ksen myötä siihen suuntaan, että puolustusvoimille saattaa
tulevaisuudessa löytyä oman alan töitä ja kiinnostus muiden turvallisuusv iranomaisten rev iireille heikkenee ainakin jonkin verran. Puolustusvoimilla on myös aina ollut omat "poliisinsa". Heidän työnsä on
aika kaukana Suomen siv iilimaailman poliisitehtäv istä.
Mikäli poliisin ja puolustusvoimien rajapintoja kuitenkin sumennetaan tai uudelleen järjestetään, niin
seurauksena voisi olla muun muassa ERTI-, JOUHA- y m. joukkojen siirtyminen puolustusvoimien palvelukseen.

19.

Anarkian määrä kasvaa

Tällaisista skenaarioista ei ole mitään näyttöä. Siksi on ainakin tässä v aiheessa turha perustaa uusia
”
suojatyöpaikkoja”tällaisen v aralle. Anarkian näkökulmasta tietoverkoissa on suurin uhka, ja myös
mahdollisuus. Poliisin on syytä varautua muun muassa sosiaalisen median määrän nopeaan kasvuun.
Myös joukkojenhallintatilanteita tulee harjoitella ja v arautua ennakoivaan tiedonhankintaan. Poliisilla
pitää olla hyvä valmius seurata eri alakulttuurien kehitystä ja olla valmis reagoimaan oikein, tiedottamisen tärkey s korostuu. Tässä vaiheessa, kun varsinaisesta anarkiasta ei v ielä ole merkittäv ää näyttöä, korostuu pikemminkin ennalta estävä toiminta. SUPOn merkity s kasvaa. Poliisi tarv itsee ky ky ä seurata
erilaisia ääri-ilmiöitä ja paljastaa rikollisiksi tai muuten yhteiskuntarauhan kannalta vaarallisiksi katsottav at hankkeet. Erityisesti v irtuaaliyhteisöjen seurantaa on lisättävä kehittämällä tarv ittavaa osaamista
ja uuden tekniikan avulla
Globaalissa taloudessa, jossa median v aikutus on suuri voiv at myös erilaiset kansalliset ja kansainv äliset/monikansalliset v astakkainasettelut kärjistyä nopeasti, jolloin poliisi joutuu ikään kuin v alitsemaan
puolensa (esimerkiksi Tanskan pilapiirrosmellakat). Tässä kohdin poliisilta vaaditaan ennen kaikkea
malttia ja v arov aisuutta jo varauduttaessa tämäntyyppisiin uhkiin.

20.

Poliisin henkilökunta ikääntyy ja eläköityy – samalla kilpailu osaavasta työvoimasta kiristyy

V altiotyönantaja kohtaa saman haasteen kaikilla sektoreilla –työvoimaa ei jatkossa enää ole saatavilla
kaikkiin ny ky isiin tehtäv iin, minkä vuoksi viranomaisten tulee sopeuttaa toimintaansa pitkäjänteisesti
vähäisen työvoimatarjonnan tilanteeseen. Poliisin "puitteet" ov at koulutuksen osalta kunnossa. Palkka ja
muut edut ovat sitä v astoin heikommassa kuosissa. Poliisin palkkaus tulee saattaa kilpailuky kyiseksi ja
työn imago täytyy pitää korkealla tasolla. Poliisin ammattikuvan arvostuksen ja maineen y lläpito edellyttäv ät muun muassa järkevämpää kokonaisosaamista, turhien v irkojen poistamista niiltä paikoilta, missä
aika on kulkenut ohitse, massarikosten tutkinnan jatkoa sekä yleisen turvallisuuden tason pitämistä en30
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nallaan. Poliisin pitää pysyä luotettavana kansalaisten turvallisuuspalv eluiden tuottajana, työttömät poliisit pitää työllistää ja alan houkuttelev uutta lisätä tekemällä ammatista entistäkin haastavampi.
Ehkä y ksi kehity ssuunta poliisin ammatin houkuttavuuden lisäämiseksi voisi olla poliisi- ja sosiaalityön
yhdistäminen. Kaikki poliisityö ei edellytä voimankäyttöä, vaan pikemminkin sosiaalisia taitoja ja tietoja. Kun poliisityössä korostuisi tällainen auttamisen halu ja ongelmanratkaisun luonne, se voisi houkutella mukaan myös sellaisia ihmisiä, joille poliisityön tuoman jännityksen ja toiminnan kaipuu ja/tai palkan suurus eivät ole ensisijaisia motiiveja.
Kansalaisten ikääntyminen tarkoittaa toisaalta perinteisen rikollisuuden vähentymistä (kun myös rikolliset ikääntyvät ja kun myös rikollisuus ”
kärsii”pienenev istä ikäluokista). Ikääntyminen voi kuitenkin
tarkoittaa myös ilmitulleen rikollisuuden lisäänty mistä, koska ikäihmiset turv autuvat nuoria selvästi
useammin poliisin apuun. Merkittävä osa rikollisuudesta ja järjestyshäiriöistä liittyy kuitenkin nuorisokulttuuriin. V anhan jalka ei enää nouse y htä kepeästi toisten potkimiseen.

21.

Väestön ikääntyminen aiheuttaa poliisille uudenlaisia tehtäviä

V anhusten kotioloissa tapahtuneet onnettomuudet eivät tulevaisuudessa(kaan) kuulu poliisille. Vanhusten onnettomuudet ovat pikemminkin omaisten sekä esimerkiksi terveys- ja sosiaalitoimen kuin poliisin
haaste. Poliisin palveluverkoston pitää kuitenkin olla kunnossa ja esimerkiksi entisajan ky läpoliisitoimintaan pitää ainakin asenteellisesti v almentaa ja varautua.
Liikenneonnettomuudet ja -rikkomukset hoidetaan tulev aisuudessa pääsääntöisesti suppeana menettely nä. Ainakin tällä hetkellä nuoret ov at suurin riski liikenteessä. Ikääntyneiden kuljettajien osalta poliisin ja lääkärien (hoitoalan) tulee toimia hyvässä y hteistyössä ja ehkäistä riskejä (kuten esimerkiksi lääkärin ilmoitusvelvollisuus). Esimerkiksi tulev an liikenteen turvallisuusviraston alle voisi v iedä hallintoa
ja konkreettista ajokyvyn arv iointia voitaisiin v astaavasti siirtää asiaan erikoistuneelle terveydenhuoltoalan ja ajotutkinnon v astaanottajien puolelle. Ikääntyneiden liikennekäyttäytyminen on sinänsä suurelta
osin moitteetonta (vähän ylinopeuksia, v ähän rattijuoppoutta jne.). Ongelmaksi jossakin vaiheessa tulee
liikenneky ky isyys, lähinnä moottoriajoneuvon kuljettajana. Vanhusten liikennepulmat voidaan ratkaista
tiukentamalla ajolupakäytäntöä ja lisäämällä joukkoliikennemahdollisuuksia.
V anhukset eivät myöskään ole mikään ongelmallinen rikoskohde, koska he asuvat ja elävät enimmäkseen kotona eivätkä liiku ulkona öiseen aikaan. Rangaistuksia voidaan myös säätää tiukimmiksi erityisesti ikäihmisiin kohdistuneissa rikoksissa (esimerkiksi kov in törkeysaste automaationa).

31

Poliisi 2020 - Poliisin pitkän aikavälin henkilöstötarpeiden suunnitelma Liiteosa

22.

Uudenlaisia etnisiä haasteita syntyy tulevina vuosikymmeninä siitä, kun etnisyys kolmannessa ja neljännessä sukupolvessa sulautuu
suomalaiseen yhteiskuntaan ja samalla politisoituu

Joidenkin v astaajien mielestä Suomen maantieteelliset olot (ky lmyys ja syrjäisyys) rajoittavat maahanmuuttoa niin, ettei siitä kehity merkittäv ää ilmiötä. Maahanmuuttoedellyty ksiä tulee kuitenkin koko
ajan tarkastella kriittisesti eikä poliisin koulutusta siltä osin saa vähentää.
Maahanmuutto on monisyinen asia, positiiv isine ja negatiiv isine seikkoineen. Poliisin ja ulkomaalaistaustaisten on tehtävä y hteistyötä, eriytyminen johtaa ruotsalaiseen ilmiöön. Tarvitaan etnisiä poliiseja
Poliisiin on pyrittävä rekrytoimaan ennakoivasti eri maahanmuuttajary hmiin kuuluvaa väkeä IsoBritannian esimerkkiä noudattaen ja jenkkien esimerkkiä v aroen.
"Lintukodossa" aikojen saatossa muodostuneet kulttuuriset ajattelutavat ja torjuntamekanismit on v oitav a työntää sy rjään ja luoda koulutuksella tämän päivän todellisuuteen valmis poliisikunta, jolla on riittäv ästi kontakteja maahanmuuttajiin ja joka tuntee eri kulttuureja. Poliisin osaamista kohdata maahanmuuttajia täytyy kehittää. Maahanmuuttajien joukosta on myös värvättäv ä poliiseja, jotka osaav at oman
etnisen taustansa ansiosta erilaisten maahanmuuttajien kielen ja tuntevat heidän kulttuurejaan.
Suomeen tulev a työperäinen maahanmuutto lienee enemmän lähialueilta tai mahdollisesti Kaukoidästä
tänne tulev aa. Tällainen muutto on luonteeltaan erilaista kuin y hdellä kerralla tapahtuva pakolaisvirta.
Työtilaisuudet Suomessa eivät todennäköisesti houkuttele kov in erilaisista kulttuureista tulev ia ihmisiä
(suomenkielikin on jonkinmoinen kulttuurinen este). Työperäiseen maahanmuuttoon kuuluu myös se,
että työnantajat ovat halukkaita kouluttamaan ihmisiä. Työntekijöiksi haluttav ien maahanmuuttajien
vastaanotto on luultavasti paljon parempaa ja heidän sitä kautta ongelmansa v ähäisempiä kuin pakolaistyyppisten muuttajien.

23.

Liikenneturvallisuus heikkenee piittaamattomuuden, ikääntymisen
ja teknologian kehittymisen (esimerkiksi nopeampien autojen)
vuoksi

Liikenteen valvonnassa on siirry ttävä "traffic policing" -ajattelusta "road policing" -ajatteluun. Poliisi ei
valvo enää vain liikennettä, vaan tiellä liikkuvaa rikollisuutta. Lisää yhteistyön tarvetta on muun muassa
KRP:n ja LP:n v älillä. Poliisista voi kehitty ä myös turv allisuuskonsultti nyky istä laajemmalla turvallisuusnäkemy ksellä.
Poliisi voi tehdä myös aloitteita lainsäädännön kehittämiseksi (ajoneuvojen konfiskointi), paljon ny ky istä rajummat hallinnolliset seuraamukset, ajokiellot, nuorille seuraavan kortin saamisen siirtyminen
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vuodella tai kahdelle jne. Vaikuttavuus voisi löy tyä myös y ritystoiminnan kautta. Poliisin voisi osaltaan
vaikuttaa siihen, että huono liikennekäyttäyty minen ei jatkossa sov i yrity sten arvoihin ja siitä tulee epätoivottav aa. Suurin osa autoista on firmojen nimissä ja niiden käyttö v aikuttaa yritysten imagoon. Ky se
on myös y mpäristöarvoista. Isoimmat ja ihailluimmat voisiv at kannustaa muita yrity ksiä esimerkillään.
Arvojen toteuttaminen on mahdollista ky tkeä myös palkkaukseen; sanktio- tai palkkiomuotoisena.
Liikennevahingot aiheuttav at huomattav ia kustannuksia yhteiskunnalle ja osa-alueeseen on siksi syytä
panostaa sekä määrää että laatua. Polttoaineiden kallistuminen on kuitenkin v iime aikoina hillinnyt autojen tehoa. Suunta on pienempiin ja vähän kuluttaviin autoihin. USAssakin bensasyöpöt Hummerit on
jouduttu myymään V enäjän öky markkinoille. Ajoneuvojen turvav arustus on myös parantunut v uosi
vuodelta. Vastaavasti piittaamattomuus liikenteessä v ähenee sitä myöten, mitä iäkkäämpiä kuljettajia on
joukossa. Iäkkäät ky llä ymmärtävät fyysiset puutteensa ja hillitsev ät kaasujalkaansa. Eikä v anhuksilla
ole samanlaista kiirettäkään kuin nuorilla. Liikenneturv allisuus on toisin sanoen kehittynyt koko ajan
parempaan suuntaan eikä tässä trendissä ole näkyv issä muutosta.
Liikennepoliisin arvostusta pitää nostaa. Tehtävät v aativat erity isosaamista (muun muassa raskaat ajoneuvot, kuljettajan ajoky ky, ajokorttiseuraamukset, puhuttelut). Suuret/kasv avat liikennemäärät v oiv at
lisätä resurssien tarvetta.

24.

Infrastruktuurin toimintakatkokset yleistyvät – ja pitkittyvät

Ihmiset ovat taas löytämässä nämä syrjäseudut jotta pääsevät edes hetkeksi eroon kiireellisestä elämästä. Ideaparkkeja nousee keskelle korpea. Poliisilla on siksi oltava v almius tukea muita v iranomaisia (lähinnä pelastus-) elintärkeiden toimintojen ylläpidossa. Yhteistyötä on lisättäv ä sisäisen turv allisuuden
ohjelman mukaisesti pelastusv iranomaisten ja poliisin v älillä (esimerkiksi toimintaohjeiden tarkistaminen ja y hteistoiminnan harjoittelu ja kehittäminen y hteisten koulutusten kautta).
Tulevaisuuskuva on jo osittain todellisuutta. Infrastruktuurista vastaa monilta osin yksityissektori, jonka vastuuta
poikkeustilanteista tulee entisestään tarkentaa ja lisätä. Poliisin puuttumistarvetta asiaan tulisi voida lykätä mahdollisimman korkealle. Pelastuslaitokset voidaan siirtää valtiolle ja sinne kunnon satsaukset.

25.

Myös turvallisuuspalveluiden käyttökulttuurit muuttuvat ihmisten
elämäntapojen muuttuessa (esim. yhteisöllisten virtuaalipalvelujen kysyntä kasvaa)

V irtuaalibuumin jälkeen hav ahdutaan arkeen ja halutaan taas keskustella muunkin kuin tietokoneen
kanssa. Erittäin kriittisesti tulee suhtautua myös palvelujen ajalliseen laajentamiseen v ähenevien resurssien oloissa (poislukien kriittiset palvelut). Ei ainakaan kokov uorokausipoliisia. Tästä 24/7 trendistä on
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jo ny t seurannut myös v altavasti negatiiv isia v aikutuksia poliisin ja monen muunkin hallinnon rasitteeksi. Jatkossa joudutaan myös pohtimaan ovatko kaikki 24/7 -ilmiön seuraukset tehokasta ja tuottav aa.
Tekniikka on pääsääntöisesti eteenpäin vievää ja positiiv ista. Poliisi kehittyy toiminnoiltaan muun yhteiskunnan mukana tahdotaan tai ei. Esimerkkeinä ovat lasten seksuaalisten hyväksikäyttöjen kontaktointi ja esim. Jokelan koulusurmien tapainen netissä tapahtuv a koulusurmakultti. Poliisi joutuu satsaamaan tällaisten ilmiöiden tunnistamiseen yhä enemmän voimavaroja. Myös sosiaalisen median kasvu haastaa poliisin.

26.

Kiinailmiön kaltaiset talouden ja työn murrosilmiöt nopeutuvat ja
yleistyvät - ja luovat samalla yhteiskunnallista epävakautta ja
turvattomuutta

Ny ky kehity ksellä poliisi myy joka tapauksessa "ei oota" eikä tällaisilla tapauksilla ole poliisin toimintaan
juurikaan vaikutusta. Ratkaisut löy tyvät työllisyys-, innovaatio- yms. politiikasta. Poliisi ei ole av ainasemassa.
Toisaalta aika kasv attaa keinot tähänkin. Haja-asutusalueita ei saa unohtaa eli jättää oman onnensa nojaan; näkyvyys on taattava jollakin järkevällä asteella ennaltaehkäisyn v uoksi; tutkinta on kyettävä hoitamaan priorisoidusti. Jouha-joukot on pidettävä iskussa pohjoista Suomea myöten ja resurssit turv attav a. Joukkojen hallinta pitäisi saada puolustusvoimien SP:lle, jolloin etäisyys kansaan kasvaisi ja rohkeus lähteä barrikadeille olisi v ähäisempää.
Avainasemassa on ennaltaehkäisy ja tilanneherkkyys. Tarv itaan asiantuntijoita, jotka auttavat tapauksissa. Poliisiin tulee myös perustaa oma jaosto/ennakointifoorumi, joka tutkii tulevaisuuden ilmiöitä ja
tekee ehdotuksia niihin varautumisesta.

27.

Epätasa-arvoisuuden kasvu suomalaisessa yhteiskunnassa radikalisoi ääriliikkeitä. Kansainvälisellä tasolla eriarvoistuminen kasvattaa terrorismin riskiä

Yleisellä tasolla Suomen turvallisuutta tulee kehittää osana EU:ta ja yhteistyössä lännen kanssa. Kansainv älisiä kontakteja tulee lisätä, mutta myös kansallinen perustoiminta pitää turv ata riittäv illä resursseilla. Kansainv älisen y hteistyön on oltava rutiinia kaikilla poliisialoilla ja riv iosaajan perustaidot (ml.
kielitaito) on oltava kunnossa. Myös ”
monietnisyys ja moniuskonnollisuus”korostuvat. Sukupuolten
välisen tasa-arvoon panostamalla voidaan vaikuttaa siihen, että naiset eivät lähde näihin mukaan.
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Tähän mennessä ääriliikkeet eivät ole juurikaan saaneet jalansijaa pohjolan perukoilta. Muutamia harmittomia mielenosoituksia v armaan pidetään tulevaisuudessakin. V isiosta voi kuitenkin tulla tosi, jos
eriarvoistuminen lisääntyy. Poliisitoimenkin kannalta on hyödyllisintä, jos tällainen syrjäytymisuhka
kyetään torjumaan ennakolta. Sy rjäyty mistä on sinällään pidetty merkittävimpänä sisäisen turv allisuuden uhkana, joten ongelma on ky llä jo tiedostettu.
Ääriliikkeisiin varautuminen edellyttää tiedustelutoiminnan ja kansainvälisen yhteistyön tehostamista,
ääriliikkeiden toiminnan tarkkailua, riittäviä resursseja, ennakkosuunnittelua, tehokkaampaa maahantulon valvontaa sekä riittävät toimintamahdollisuudet sallivaa lainsäädäntöä. Ennaltaehkäisy ä tukee
my ös lähipoliisi, nuorisopoliisi ja yhteistyö eri v iranomaisten kanssa.

28.

Globaali toimintaympäristö edellyttää mm. rahan, tavaran, ihmisten ja työpaikkojen liikkuvuutta. Haasteena on turvata tämä kiihtyvä liikkuminen

Rekkajono on vanha venäläinen keksintö jossa Suomi on pelinappulana. Tällä sektorilla on tilaa uudelle
tehokkaalle tekniikalle jos sen luomiseen vaan on haluja. V enäjän mahdollinen talouskasvu lisää kuljetuksia Venäjälle ja Venäjältä. Toisaalta Euroopan y hdenty misen v uoksi liikenne Suomen kautta esimerkiksi Venäjälle vähenee ja Euroopasta operoidaan suorempia reittejä sinne. Mikäli rajaliikenne kuitenkin
kasv aa, niin tarvitaan valvonnan teknistämistä, keskeisten liikennepaikkojen laajentamista sekä koko
kuljetusketjun turvallisuuden varmistamista.
Edellä esitetty tulevaisuuskuva ei ole mitenkään v arma. Globaali liikkuminen voi myös vähentyä jos ei
keksitä uusia liikkumiskeinoja. Esimerkiksi öljyn loppuminen muuttaisi tilanteen olennaisesti siihen
asti, kunnes keksitään joku muu massaliikkumisen mahdollistava polttoaine. Maailmalta löydettävien
uusien öljyvarantojen määrä supistuu koko ajan, kun taas öljyn kysy ntä maailmalla on lisääntynyt räjähdysmäisesti erityisesti Kauko-Aasian talouksien kasv aessa.
Tarv itaan koulutusta ja tutkimusta, jotta y mmärrämme muutosten taustat ja syyt.

29.

Ympäristökatastrofit (muun muassa ympäristöonnettomuudet ja
luonnonkatastrofit) yleistyvät myös Suomessa

Ilmastomuutos tuottaa varmasti ongelmia –esimerkiksi ukkosmyrsky jä ja liikennettä haittaav ia lumimy räköitä. Näissä tilanteissa poliisin rooli on perinteisesti ollut y leisen järjestyksen ja turv allisuuden
vaalimista. Liikenteen osalta taas penäisin vastuun siirtämistä v äylänpidosta vastaav ille. Tulev aisuudessa poliisin puuttumistarvetta pitäisi voida entisestään nostaa. Myös liikenteen ohjaukseen tulisi voida
käy ttää muita resursseja.
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Sikäli kun Ympäristö- ja eko-onnettomuuksiin varautuminen kuuluu poliisin tehtäv iin (esimerkiksi harvaan asuttujen alueiden moniv iranomaisyhteistyön kautta), niin tehtävä on hoidettava riittävin resurssein ja asianmukaisin v älinein. Poliisien työturv allisuuteen tulee panostaa riittäv än koulutuksen ja
asianmukaisten välineiden avulla. Poliisin osallistumisen pelastustoimintaan tulee olla hyvin suunniteltua ja harjoiteltua. Tämä edellyttää muun muassa saumatonta yhteistoiminta muiden viranomaisten
(esimerkiksi säteilyvalvontaviraston, bio-osaamiskeskuksen jne.) kanssa, infrastruktuurin toiminnan
osaamista. Resursseja on kyettäv ä lisäämään tilanteen v aatimusten mukaan. Myös isojen operaatioiden
johtamisvalmiuksia tulisi kehittää.

30.

Tulevaisuudessa kolmannella sektorilla (järjestöillä, säätiöillä,
yhdistyksillä yms. vapaaehtoistyöllä) on yhä suurempi merkitys
hyvinvointipalveluiden ja turvallisuuden tuottamisessa. Julkisen
sektorin rooli muuttuu tuottajasta kilpailuttajaksi ja tilaajaksi.

7 9,5 % v astaajista oli samaa mieltä tai osittain samaa mieltä tulev aisuusväitteen kanssa. Toisaalta 7 2,3 %
vastaajista piti ky seistä tulev aisuuskuv aa melko tai erittäin epähaluttavana.
Ei v aikuta kov inkaan todennäköiseltä, että varsinaisia poliisipalveluja ulkoistettaisiin merkittävissä
määrin poliisilta. Poliisin tulee ensisijaisesti kehittää omaa toimintaansa ja turv autua y ksityisiin toimijoihin vain tarvittaessa.
Tuottavuushankkeen liian pitkälle vieminen voi joissakin tapauksessa siirtää palvelut y ksityisille yrityksille. Mikäli tällaiseen toimintaan on tarvetta, niin tarpeellisten lainsäädäntömuutosten jälkeen asia
edellyttää myös y ksityiseltä sektorilta riittävän koulutuksen, asennemuutosta kautta koko turvallisuussektorin, kilpailutuksen ja hankinnan osaamista sekä yhteistyön johtamista (verkostojohtamista).
Riskinä y ksityisen turva-alan palveluissa on se, että turvallisuutta saa se, joka maksaa. Riskinä on myös
kilpailutuksen ja v alvonnan aiheuttama työmäärä: poliisin kenttähenkilöstömäärä voi v ähenty ä, mutta
kustannukset eivät.
Julkisen vallan ja yksityissektorin selkeä erottaminen on jatkossakin tärkeää kansalaisen näkökulmasta
(esimerkiksi oikeusturv an vuoksi). Poliisin tulisikin ensivaiheessa lisätä ky kyä osallistua julkiseen keskusteluun ja torjua tällä tarpeeton v iranomaistoimintojen ulkoistaminen ja oikeusvaltion periaatteiden v aarantaminen. Tämän ohella poliisin tulisi keskittyä y dintehtäviinsä ja oman osaamiseensa kehittämiseen.
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31.

Poliisi rekrytoi tulevaisuudessa yhä enemmän nk. erityispoliiseja
yleispoliisien sijaan – vastaavasti poliisikoulutuksessa erikoistutaan
yhä suppeampiin erityisosaamisalueisiin

Erikoistuminen jakoi v astaajat kahteen ry hmään. Yleisosaamista kannattav ien mukaan 99 % poliisityöstä on edelleenkin perinteistä poliisitoimintaa ja siksi on äly töntä y limitoittaa voimavaroja tuohon 1
%:iin. ”
Kohta kukaan ei uskalla koskea p:lle haisevaan rupuun. Kyllä laaja-alaista osaamista täytyy
pitää edelleen kunniassa vaikkapa se sitten vaatisi pyykkipojan nenään.”Liiallinen erikoistuminen voi
my ös johtaa toiminnan byrokratisoitumiseen, johon ei ole voimavaroja sen paremmin kuin tarvettakaan.
Erikoistumisen puolesta puhuvat taasen katsovat, että tulev aisuus pakottaa myös poliisin erikoistumaan
(esimerkiksi tietotekniikkarikoksiin). Siksi poliisin tulee olla aiempaa enemmän täsmäkoulutettu oman
sektorinsa ammattilainen. Ilmiö näkyy jo esimerkiksi Englannissa katukuvassakin. Siksi Suomikaan tuskin py styy pitämään poliisia moniosaajana enää kov in pitkään, vaan tehtäv iä aletaan jakaa eri tavoin.
Poliisin on entistä enemmän erikoistuttav a erity isesti rikostutkinnassa.
Jonkinasteinen erikoistumiskehity s näyttäisi olevan käy nnissä, mutta se ei saa johtaa liiallisuuteen.
Esimerkiksi rikostutkinnassa tutkittavat jutut ovat monialaisia ja tutkintatiimeissä pitää olla monen alan
osaajia. Erikoistumisesta Kaikkien poliisien on kuitenkin osattava enemmän kuin y ksi kapea sektori.
Siv iiliasiantuntijat poliisissa ov at pitkälle erikoistuneita.
Näiden erikoistumistarpeiden myötä poliisin koulutus pitäisi uudistaa kokonaan. Lukkiutuminen v anhalle sektoriajattelulle aiheuttaa parhaillaan liikaa koulutusta, jolle ei ole todellista tarvetta. Kansainvälistä koulutusy hteistyötä tarvitaan erityispoliisien osalta. Lisäksi olisi hyvä jos opiskelijoilla olisi jo kouluun tullessa joku muu toisen asteen koulutus (esimerkiksi tekniseltä tai sosiaalialalta). Eniten haastetta
kuitenkin aiheuttaa koulutustarpeeseen sisältyvät ristiriitaiset tavoitteet: osaamisalueita tulee lisää, mutta perinteinen tehtävä ei sekään jää vähemmälle. Poliisin tulee siksi kouluttaa erikoisosaajia, mutta v asta poliisin peruskoulutuksen jälkeen. Jokaisen poliisin tulee käydä sama laadukas peruskoulutus, jossa
käy dään läpi koko poliisityön kenttä. Laadukkaaseen koulutukseen tulee panostaa kaikilla tasoilla. Vaikka on erikoistumista, tarvitaan myös ns. peruspoliiseja, jotka kohtaavat kansalaisen. Erikoistumisen
my ötä poliisin henkilöresurssien tarve pikemminkin kasvaa kuin laskee.
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Asiantuntijalausunto kansainvälisen ja kansallisen toimintaympäristön trendeistä ja
niiden vaikutuksesta turvallisuuteen
Olli Hietanen
Tulevaisuuden tutkimuskeskus
Turun kauppakorkeakoulu
7.1.2009

Toimintaympäristön trendit

Vaikutus turvallisuusalaan (poliisin tehtäviin)

Maailma

Jälkikäteinen ja asiakasaloittainen toiminta

•

•

•

•
•
•

Niukentuminen: raaka-aineiden hinnat nousevat, syntyy
pulaa energiasta, ruoasta, maasta jne. Niukentuminen
aiheuttaa mm. hintojen ja tuotantokustannusten nousua
kansainvälisiä konflikteja ja pakolaisuutta.
Ympäristöongelmat: ilmastonmuutoksen ohella riskejä
liittyy myös saastumiseen, luonnonvarojen ehtymiseen,
biodiversiteetin vähenemiseen ja
ympäristöonnettomuuksiin. Ympäristöön liittyvät riskit ja
haasteet voivat pitkällä aikavälillä aiheuttaa myös
yhteiskunnallisia levottomuuksia ja
ympäristöpakolaisuutta.
Teknologian nopea kehittyminen jatkuu: teknologian
merkitys voi tulevaisuudessa jopa kasvaa: teknologian
tehokkuus ja raha jakavat maailman napoihin.
Kansainvälistyminen ja globalisaatio jatkuvat (yhä
useammat kriisit ja konfliktit edellyttävät kansainvälistä
yhteistyötä)
Kuljetuskäytävistä kehittyy tuotantokäytäviä. Samalla
kuljetuksen, varastoinnin ja valmistuksen rajapinta
sumentuu. Syntyy teollisia prosesseja, jotka voivat olla

•

Poliisin ydintehtävät eivät muutu: keskiössä edelleen kotimainen rikollisuus ja
perinteisen syrjäytymisen aiheuttamat ongelmat. Ydintehtäviä ovat mm.:
o Rikostutkinta
o Kaikki syytteeseen saattava tutkinta
o Hälytystehtävät
o Yleisen turvallisuuden valvonta
o Liikennevalvonta
o Yhteiskunnan taloudellisiin intresseihin (kuten verotukseen,
yhteiskunnan tukiin, eläke- ja sosiaalivakuutusmaksuihin jne.)
kohdistuvien väärinkäytösten tutkinta ja syytteeseen saattaminen.
o Valtion ylimpien toimielinten turvallisuuden (laajassa mielessä)
vartiointi ja valvonta, supon tehtävät
o Pakkokeinovaltuuksia/ perustuslain suojaamiin etuuksiin puuttumista
voi olla vain poliisilla
o Poliisin tulee olla mukana yhtenä osapuolena rikosten ennalta
torjumiseen liittyvässä suunnittelussa
Uutta sisältöä yms. laadullisia ja/tai määrällisiä muutoksia näihin tehtäviin
voivat tuoda
o Lama: arkinen rikollisuus, kuten ruoan ja kulutustavaran varastaminen,
alkoholisoituminen yms. kurjistuminen, väkivalta
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•
•

kooltaan Afrikasta Euroopan kautta Aasiaan – samalla ne
kuitenkin noudattavat teollista ekologiaa (ovat suljettuja
systeemejä). Suunnittelujärjestelmistä tulee
hallintajärjestelmiä: elinkaaren hallinta ja
kokonaisoptimointi.
Lähivuosina globaalia toimintaympäristöä hallitsee
talouslaman ehkäisyyn liittyvät toimenpiteet. Lama voi
aiheuttaa mm. kansainvälistä talouspakolaisuutta.
Sotilaalliset konfliktit: Lähi-itä ja Afganistan pysyvät
epävakaina ja voivat jopa muuttua epävakaammaksi
liittyen mm. USA:n mahdolliseen vetäytymiseen alueelta
(muut pelurit etsivät uusia asemiaan). Mikäli Kiinan ja
Venäjän taloudet eivät kestä kansainvälistä taantumaa,
niin sotilaallisen konfliktin riski kasvaa myös Aasiassa.
Potentiaalisia kriisipesäkkeitä ovat mm. Pohjois-Korea,
Intia ja Pakistan.

Eurooppa
•

•

Perhostalous: yrityksiä syntyy ja kuolee nopeammin ja
nopeammin. Hyvinvointi viivähtää paikkakunnalla vain
hetken. Kilpailukyky perustuu muutoskykyyn osaamiseen ja luovuuteen. Ihmisen pitää olla nuorena
valmis hyppäämään heti liikkuvaan junaan – ja pysyttävä
täydessä vauhdissa eläkeikään asti. Muuten putoaa
porukasta.
EU byrokratisoituu – ja sen toimintakyky hidastuu. Muun
muassa etnisen moniarvoisuuden ja monimutkaisten
taloudellisten keskinäisriippuvuuksien vuoksi yhteistä
etua on aina vain vaikeampi löytää. Kansalliset edut
ajavat edelle. Lööppeihin nousee etnisiä konflikteja ja
mellakoita. Pienten maiden yhteistyön ja ”arvoperheiden”
merkitys kasvaa – Suomen osalta mm. Itämeren alueen,

Venäjän viisumivapaus.
kilpailun kiristymisestä johtuva talous- ja ympäristörikollisuus:
yritykset menevät yli siitä mistä aita on matalin – tai aidan alta jos se
on mahdollista, korruptoituminen yms. johtoportaan talousrikokset.
Uudet syrjäytymisen tavat: väkivaltaa, välinpitämättömyyttä, itsekkyyttä ja
rikollisuutta ”hyvinvoivista” perheistä. Taustalla eivät ole sosiaaliset ongelmat,
vaan ”hyvinvointisairaudet”.
Anarkiaa, mellakoita, ilkivaltaa ja kansalaistottelemattomuutta/säännöistä
piittaamattomuutta. Kunnioitus virkavaltaa (esimerkiksi virkavallan
koskemattomuutta kohtaan) vähenee. Polarisaation vuoksi jotkin alueet voivat
slummiutua.
Tuottavuusohjelma haastaa harva-alueiden palveluiden ylläpidon.
o
o

•
•

•

Taloudellisten resurssien niukentuessa ja tehtävien monimutkaistuessa
poliisin rikostorjunnan painopiste voi siirtyä päivittäisrikollisuuden
torjunnasta vakavan ammattirikollisuuden estämiseen – tai päinvastoin.
Ennalta ehkäisy
•

Ennaltaehkäisyn merkitys kasvaa:
o tilaisuuksien vähentäminen: esimerkiksi valvonnalla, näkyvyydellä ja
omaisuuden paremmalla turvaamisella.
o moniviranomaisyhteistyö sote-alan, koulujen ja nuorisotoimen kanssa
(proaktiivinen ongelmien syihin vaikuttaminen)
o Tarvitaanko myös poliisipuolelle maanpuolustuskurssien kaltaista
tietoisuuden, välittämisen ja osaamisen kasvattamista siviileille?
o Yhteistyö yksityisen turva-alan ja vakuutusyhtiöiden kanssa (vartiointi
ja suojaaminen ovat näidenkin business ja etu)

Hallinto, tukitoimet, organisaatio ja toimintakulttuuri
•

Yksityinen turva-ala kasvaa joka tapauksessa – ja myös jotkin poliisin
rutiinitehtävät todennäköisesti siirtyvät ajan mittaan yksityisille.
o Miten tästä kasvusta otetaan hyöty irti? Jos ei ole strategiaa, niin
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•
•

Pohjoisen ulottuvuuden ja Pohjoismaisen yhteistyön
merkitys kasvaa.
Venäjän merkitys maailmassa ja lähialueilla kasvaa.
Talouden tervehdyttäminen hallitsee myös EU:n
politiikkaa lähivuosina. Taantuma voi aiheuttaa
talouspakolaisuutta myös EU:n sisällä (mm. täällä jo
olevat siirtolaiset voivat siirtyä maasta toiseen).

•

Suomi
•

•
•
•
•

•

•

Lama on Suomessa kovimmillaan 2010 – 2011.
Jaettavana on julkisen talouden niukkuutta (mm.
tuottavuusohjelma ja Paras-hanke), konkursseja ja
työttömyyttä. Lähivuosina kansainvälinen lama ja sen
seuraukset ovat merkittävin tulevaisuushaaste.
Polarisaatio: suomalainen yhteiskunta eriarvoistuu. Kuilu
esimerkiksi köyhien ja rikkaiden sekä koulutettujen ja
kouluttamattomien välillä kasvaa
Suomi on jakaantumassa aluerakenteeltaan kolmeen
osaan: suuret kaupungit, radanvarsien puutarhakaupungit
(seutukuntakeskukset ympäristöineen) ja ydinmaaseutu.
Lapset, nuoret ja vanhukset ovat väliinputoajia mm.
julkisissa palveluissa.
Uusia väliinputoajaryhmiä (yhteiskunnasta vieraantuvia)
ilmestyy perinteisellä tavalla hyväosaisten piiristä
(kouluampujat, terroristit, pedofiilit yms. ovat ”hyvistä
perheistä”). Yhteiskunta voi taloudellisesti niin hyvin,
että nähdään uudenlaista pahoinvointia (liikaa karkkia…)
Suomi on juridisoitumassa, byrokratisoitumassa ja
automatisoitumassa. Sitä mukaa kuin palvelukeskukset
keskittyvät, niin erilaiset hallintaohjelmat ja entistä
tarkempi/byrokraattisempi valvonta kasvavat
Virtualisoituminen (blogalisaatio): face bookit, blogit,

•

•
•

•
•
•

yksityinen sektori noukkii rusinat pullasta - ja tekee asioita, joista ei
ole poliisille/kokonaisturvallisuudelle merkittävästi hyötyä.
o Mistä rutiinitehtävistä irtipääsemisestä olisi poliisille (ja
kokonaisturvallisuudelle) eniten hyötyä?
Teknologia: sekä tekninen valvonta että myös uudella teknologialla tehty
rikollisuus kasvavat.
o Poliisi tarvitse teknologiaohjelman ja -strategian
(yhteistyökumppanina TEKES?).
o Teknisessä valvonnassa pääpaino voisi olla liikenteessä ja julkisten
tilojen valvonnassa. Näistä saadaan suurin yhteiskunnallinen hyöty.
Moniviranomaisyhteistyö:
o poliisi + OM,
o poliisi + pelastus + maanpuolustus yms.
o poliisi + sote + koulu + nuoriso,
o poliisi + paikallishallinto (esim. kaavoituksessa ja suunnittelussa)
Lupahallinto automatisoituu ja ruuhkautuu (”hoito- ja jonotusajat” pitenevät,
kuten on käynyt esim. sote-alalla).
Media- ja viestintäosaamisen tarve kasvaa: imago ja brändi ovat tärkeitä
kilpailtaessa työvoimasta sekä ”kansansuosiosta” – myös skandaalit yms.
lööpit iltapäivälehdissä vaikuttavat poliisin toimintaan (julkisuusvalvonta ja
yhteiskunnan juridisoituminen lisäävät lööppien riskiä – poliisin toimintaa
tutkitaan yhä herkemmin)
Työvoimapula poliisissa: eläköitymisen vuoksi - mutta myös osaamistarpeiden
näkökulmasta: Suomessa ei ole koskaan ollut pulaa työvoimasta – mutta
osaavasta työvoimasta kyllä…
Etnisyys: yhteiskunnassa ja poliisiorganisaatiossa
Uudet kulutuskulttuurit: ihmiset ovat face bookissa, blogeissa, second lifessä,
You Tubessa ja Habbo hotellissa. Siksi myös poliisilaitoksen palvelupisteen
tulisi olla siellä (7/24)

Osaamisen ylläpitäminen ja kehittäminen
•

Poliisikoulutukseen panostaminen: uudet osaamisalueet (T&K) sinne, jotta
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•
•

second lifet yms. jatkavat suosiotaan ja yhteisöllistyvät.
Yksilöllisyys korostuu edelleen – mutta sen rinnalle on
kehittymässä myös uusyhteisöllisyyttä (ja sen rinnalla
uussyrjäytymistä)
Median merkitys kasvaa edelleen: mediayhteiskunta,
jossa kaikki ovat tähtiä ja elävät online (internetistä
kehittyy ubiteknologian kautta interreal – toden ja
virtuaalisen ero sumenee)

•

ajantasainen osaaminen leviää koko poliisiorganisaatioon.
Myös koulutuksessa yhteistyö muiden oppilaitosten kanssa: mm.
pelastusopisto, raja- ja merivartijakoulu, maanpuolustuskorkeakoulu – sekä
myös teknilliset yliopistot, sote-ala, opettajankoulutus jne.

Merkittävimmät metatrendit (jotka muuttavat nykyisiä tai luovat uusia megatrendejä)
•

Sekä että -yhteiskunta, jossa ääripäät kasvavat yhtä aikaa: köyhyys ja rikkaus, hyvinvointi ja pahoinvointi, kestävä kehitys ja
kulutuksen/tuotantovolyymien kasvu, erikoistuminen pieniin yksityiskohtiin ja kokonaisoptimoinnin tarve, yksilöllisyys ja yhteisöllisyys,
kilpailu ja verkostoitumisen/yhteistyön tarve, innovaatioyliopistossa yhdistetään mm. tekniikka ja taide, maailman moninapaistuminen.
Tuloksena on mm. kokonaisuuden hallinnan ja muutoksen ymmärtämisen vaikeutuminen: maailman tapahtumilla ei ole punaista
lankaa.

•

Epäsovinnaiset liittoutumat: Uudet blogaalit rajapinnat yhdistävät yllättäviä asioita (Pohjanmaalainen ääri-islam, ICT-Buddhalaisuus
jne.). Virtuaalimaantieteen merkitys ja rooli kasvaa siinä, kuka on lähellä ja kuka kaukana. Tuloksena on mm. eräänlainen
ennakoimattomuus ja villien korttien (yllätysten ja uusien ilmiöiden) todennäköisyyden kasvu.

•

Slow life ja leppoistelu nostavat päätään: hyvätuloiset pyrkivät jatkossa vähentämään työhön käyttämäänsä aikaa ja viettävät sitä
enemmän perheen kesken (Sarkomaa-herätys). Hidastumista tukee myös suomalaisen varallisuuden keskittyminen suurten ikäluokkien
lapsille. Leppoistamista ja hidastumista tukevat myös etätyön lisääntyminen (osana tuottavuuden kehittämistä) ja väestön ikääntyminen,
joka tuottaa ja ylipitää biologisperäistä hitautta. Myös taloudessa hitaat ja pienet systeemit yleistyvät. Vauhti hidastuu.

•

Arvot ja tunteet korostuvat työelämässä ja yhteiskunnassa: globaalitalouden, tulosvastuullisuuden, kustannustehokkuuden ja
tietoyhteiskunnan alta/vastapainona ovat nousemassa arvot. Tulevaisuus on pikemminkin henkistä kuin fyysistä. Moraali j ja tunteet ovat
korvaamassa järjen. Myös yliluonnollinen ja viihteellisyys korostuvat. Kukaan ei ole kiinnostunut siitä, mikä on totta – vaan asioita
tehdään jos se on kivaa (tai koska joku kokee sen velvollisuudekseen).
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