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Poliisihallituksen alueellistamisselvitys 

1 Johdanto 
 
1.1 Selvitysmiehen toimeksianto 
 
Hallituksen iltakoulu on istunnossaan 19.11.2008 antanut linjauksensa poliisin alue- ja 
keskustason uudesta hallintomallista. Linjausten mukaan poliisille esitetään kaksipor-
taista hallintomallia, jossa sisäasiainministeriö vastaisi poliisitoimen poliittisesta ja stra-
tegisesta ohjauksesta sekä lainsäädäntöön ja kehysten valmisteluun liittyvistä ministe-
riötason tehtävistä. Poliisin operatiivisen toiminnan ohjauksesta sekä poliisilaitosten ja 
poliisin valtakunnallisten yksiköiden tulosohjauksesta vastaisi perustettava poliisin kes-
kushallintoviranomainen.  
 
Poliisin uuden keskushallintoviranomaisen tehtävänä olisi: 
 
1) suunnitella, kehittää, johtaa ja valvoa poliisitoimintaa ja sen tukitoimintoja koko 
maassa;  
2) vastata poliisin tehtäviin liittyvien kansalaisten palvelujen tasapuolisesta saatavuu-
desta ja laadusta maan eri osissa;  
3) päättää paikallispoliisin ja muiden poliisiyksiköiden välisestä 
yhteistoiminnasta;  
4) vastata poliisin yksiköiden tulosohjauksesta ja voimavarojen suuntaamisesta niille; 
5) toimia poliisin hallinnonalan neuvotteluviranomaisena; 
6) huolehtia muista sille säädetyistä tai määrätyistä tehtävistä.  
 
Uudessa hallintomallissa poliisin keskushallintoviranomainen ohjaisi uusia poliisilai-
toksia sekä keskusrikospoliisia, liikkuvaa poliisia, suojelupoliisia, Poliisiammattikor-
keakoulua ja Poliisin tekniikkakeskusta.  
 
Valtion aluehallintouudistuksen yhteydessä perustettaviin aluehallintovirastoihin tultai-
siin sijoittamaan poliisin vastuualueet Turkuun, Mikkeliin ja Ouluun. Aluehallintoviras-
tojen poliisin vastuualueet olisivat toiminnallisesti osa poliisin keskushallintoviran-
omaista mutta organisatorisesti osa aluehallintovirastoa.  
 
Poliisin keskushallintoviranomaisen toiminta on tarkoitus aloittaa samanaikaisesti uusi-
en aluehallintovirastojen toiminnan aloittamisen kanssa 1.1.2010 lukien. 
 
Alueellistamisasetuksen 1 §:n mukaan asianomaisen ministeriön on aina selvitettävä 
valtion keskushallinnon yksikköjen ja valtakunnallisesti tai keskitetysti hoidettavien 
valtion toimintojen sijoittamismahdollisuudet pääkaupunkiseudun sijasta maan muihin 
osiin muun muassa silloin, kun perustetaan uusi yksikkö tai toiminto. Yksikköjen ja 
toimintojen sijoittamisessa on otettava huomioon olemassa olevat ja kehittyvät osaamis- 
ja toimintokeskittymät.  
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Sijoittamisselvitykseen tulee asetuksen 6 §:n mukaan sisältyä yksikön tai toiminnon 
sijoituspaikkavaihtoehdoista tehty vertailu siten, että vertailussa on mukana vähintään 
kaksi pääkaupunkiseudun ulkopuolella sijaitsevaa paikkakuntaa. Vertailuun otettavia 
paikkakuntia valittaessa on otettava huomioon asetuksen 3 §:n 2 momentissa tarkoitetut 
maakunnan liittojen tekemät esitykset valtion yksikköjen ja toimintojen sijoittamisesta 
maakunnan alueelle.  
 
Sijoittamisselvityksen tulee sisältää tiedot siihen sisältyvien ehdotusten toiminnallisista, 
taloudellisista, alueellisista ja henkilöstöön liittyvistä vaikutuksista. 
 
Sisäasiainministeriö on 8.12.2008 antamallaan päätöksellä määrännyt lääninpoliisijohta-
ja Jorma Ahosen Itä-Suomen lääninhallituksesta laatimaan alueellistamislain ja alueel-
listamisasetuksen mukaisen sijoittamisselvityksen 1.1.2010 toimintansa aloittavan polii-
sin keskushallintoviranomaisen sijaintipaikasta. Selvitystehtävässä lääninpoliisijohtaja 
Ahosta avustamaan on määrätty lääninpoliisiylitarkastaja Janne Paavola Länsi-Suomen 
lääninhallituksesta.  
 
Toimeksiannon mukaan sijoittamisselvitys on luovutettava sisäasiainministeriölle 
15.2.2009 mennessä. 
 
1.2 Selvitystyöstä tiedottaminen 
 
Sisäasiainministeriön poliisiosasto on 16.12.2008 päivätyllä kirjeellään ilmoittanut alu-
eellistamisasetuksen 4 §:n mukaisesti alueellistamisen koordinaatioryhmälle viraston 
sijoittumista koskevan selvitystyön aloittamisesta. 
 
Selvitystyön käynnistämistä koskeva toimeksianto on julkaistu 17.12.2008 poliisin in-
tranetin (SEITTI) sivuilla ja asiasta on tiedotettu koko poliisihallinnon henkilöstölle 
5.1.2009 intranetissä julkaistulla ministeriön poliisiosaston tiedotteella. Selvitystyötä 
koskeva kirjelmä on myös toimitettu jokaiselle poliisin ylijohdon ja lääninjohdon henki-
löstöön kuuluvalle sähköpostitse toteutetun henkilöstökyselyn yhteydessä 8.1.2009.   
 
Selvitysmies on esitellyt alueellistamisselvityksen sisältöä ja aikatauluja poliisin ylijoh-
don ja lääninjohtojen henkilöstölle järjestetyssä poliisin hallintorakenteen kehittämistä 
koskevassa PORA II -seminaarissa19.-20.1.2009. Lisäksi selitystyön etenemisestä on 
kerrottu videoneuvottelujärjestelmän avulla toteutetuissa PORA Café -tiedotus-
tilaisuuksissa. Selvitystyön toteutusta on käsitelty myös poliisihallinnon ohjausryhmäs-
sä ja PORA II -hankeryhmän kokouksissa sekä muissa poliisin hallintorakenteen kehit-
tämistä koskevissa alatyöryhmissä.  
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1.3 Sijaintipaikkavaihtoehtojen valintaperiaatteet 
 
Sijoittamisselvitykseen tulee sisältyä yksikön tai toiminnon sijoituspaikkavaihtoehdoista 
tehty vertailu siten, että vertailussa on mukana vähintään kaksi pääkaupunkiseudun ul-
kopuolella sijaitsevaa paikkakuntaa. Vertailuun otettavia paikkakuntia valittaessa on 
otettava huomioon maakunnan liittojen tekemät esitykset valtion yksikköjen ja toimin-
tojen sijoittamisesta maakunnan alueelle.  
 
Sisäasiainministeriön 8.12.2008 tekemässä selvitysmiehen asettamista koskevassa toi-
meksiannossa ei ollut suoraan määritelty niitä paikkakuntia, joiden osalta alueellista-
misselvitykseen sisältyvä sijoituspaikkavaihtoehtojen vertailu tulisi laatia. Asettamiskir-
jeen mukaan valtion aluehallintouudistuksen yhteydessä perustettaviin aluehallintovi-
rastoihin tultaisiin sijoittamaan poliisin vastuualueet Mikkeliin, Ouluun ja Turkuun.  
 
Kuultuaan asiassa poliisiylijohtaja Mikko Paateroa, hallintojohtaja Arto Niemistä ja 
hankejohtaja Tiina Eränköä sisäasiainministeriön poliisiosastolta selvitysmies esitti alu-
eellistamisselvitykseen sisällytettäviksi paikkakunniksi asettamiskirjeessä mainitut 
Mikkelin, Oulun ja Turun kaupungit sekä Tampereen kaupunkia. Lisäksi selvitykseen 
esitettiin yhtenä vaihtoehtona huomioon otettavaksi viraston sijoittaminen pääkaupunki-
seudulle.  
 
Perusteina selvityksen kohteena olevien paikkakuntien valinnalle olivat maakuntien 
liittojen esitysten ohella jo olemassa olevat ja kehittyvät osaamis- ja toimintokeskitty-
mät maakuntakeskuksina toimivissa Mikkelissä, Oulussa ja Turussa sekä aluehallintovi-
rastoihin näille paikkakunnille sijoitettavaksi suunnitellut poliisin vastuualueet. Pääkau-
punkiseudun osalta perusteena oli nykyisen ylijohdon sijoittuminen Helsinkiin. Sijoi-
tuspaikkavaihtoehtojen valinnassa oli lisäksi huomioitu esitettyihin paikkakuntiin liitty-
vät toiminnalliset, alueelliset ja maantieteelliset näkökulmat sekä poliisin aiemmat alu-
eellistamispäätökset ja niihin perustuva sisäasiainministeriön poliisiosaston turvalli-
suusalan valvontayksikön sijoittuminen Mikkeliin sekä Poliisiammattikorkeakoulun 
sijoittuminen Tampereelle.  
 
Sisäasiainministeri Anne Holmlund hyväksyi selvitysmiehen esityksen 22.12.2008.  
 
1.4 Arviointimenetelmät ja painotukset 
 
Selvitystyö on perustunut alueellistamislaissa (362/2002) ja alueellistamisasetuksessa 
(567/2002) säädettyihin periaatteisiin sekä Alueellistamisen käsikirjaan (Alueellistami-
sen koordinaatioryhmä 25/2008) kirjattuihin menettelytapaohjeisiin. Virkatyönä tehdyn 
selvitystyön ensivaiheessa on kartoitettu aihealueeseen suoraan liittyvät aiemmat selvi-
tykset sekä vireillä olevat hallinnon rakennetta koskevat uudistushankkeet ja selvitetty 
niiden yhteys toimeksiannossa määriteltyyn selvitystyöhön. Selvityksessä on otettu 

7 



Poliisihallituksen alueellistamisselvitys 

huomioon aluehallinnon ja poliisin organisaation kehittämistä koskevat 29.1.2009 men-
nessä tehdyt linjaukset.  
 
Selvitystyön taustamateriaaliksi on koottu poliisin tulostietojärjestelmistä (POLSTAT ja 
TALPOT) alueellistamisselvitykseen liittyviä tietoja muun muassa poliisin toiminnan, 
talouden sekä selvityksen kohteena olevan henkilöstön osalta. Poliisin toiminnan vai-
kuttavuutta koskevat tilastotiedot perustuvat vuoden 2007 poliisin vuosikertomukseen. 
Selvityksessä on pyritty huomioimaan Poliisin tietohallintokeskuksen alueellistamiseen 
liittyvän valtiontalouden tarkastusviraston toiminnantarkastuskertomuksessa (178/2008) 
esitetyt näkemykset alueellistamisen vaikutuksia koskevan selvityksen laatimisesta. 
Selvityksen laadinnassa ja vaihtoehtoja arvioitaessa lähtökohtana ovat olleet keväällä 
2008 valmistuneessa Alueellistamisen käsikirjassa mainitut periaatteet. Alueellistamisen 
käsikirjan liitteenä on alueellistamisen arviointikehikko, jota ministeriöiden edellytetään 
käyttävän laatiessaan alueellistamistoimenpiteiden sijoittamisselvityksiä. Tämä on olen-
naisesti vaikuttanut selvityksen rakenteeseen ja vaihtoehtojen arvioinnin toteutukseen.  
 
Selvityksessä on käsitelty poliisin uuden keskushallintoviranomaisen (poliisihallituk-
sen) alueellistamiseen liittyviä näkökulmia toiminnan, talouden, henkilöstön ja alueiden 
näkökulmista ottaen huomioon selvitykseen liittyvät pyydetyt lausunnot sekä henkilös-
tökyselyn tulokset. Alueellistamisen vaikutuksia on käsitelty Alueellistamisen käsikir-
jan liitteenä olevaa arviointikehikkoa hyödyntämällä siten, että esitetyt arviot olisivat eri 
näkökulmien osalta mahdollisimman yhteismitalliset ja vertailukelpoiset.    
 
Poliisihallituksen alueellistamiseen liittyviä toiminnallisia vaikutuksia arvioitaessa kes-
keisinä lähtökohtina on pidetty tehtävien tulokselliseen hoitamiseen, organisaation uu-
distamiseen, synenergiaetuihin sekä yhteistyöhön liittyviä näkökulmia. Taloudellisten 
vaikutusten osalta arvioinnissa on kiinnitetty erityisesti huomiota poliisihallituksen toi-
mitila- ja henkilöstökustannusten kehittymiseen sekä muihin organisaation kustannuk-
siin. Taloudellisten kustannusten osalta arvioita laadittaessa on tukeuduttu erityisesti 
sisäasiainministeriön poliisiosaston suunnittelu- ja talousyksikön asiaa koskevaan asian-
tuntijalausuntoon ja siihen liittyneisiin laskelmiin. 
 
Erityistä painoarvoa on selvityksessä annettu poliisihallituksen alueellistamiseen liitty-
vien henkilöstönäkökulmien selvittämiselle. Tässä suhteessa huomiota on kiinnitetty 
henkilöstön siirtohalukkuuteen sekä poliisihallituksen henkilöstön saatavuuden ja osaa-
misen turvaamiseen liittyviin näkökulmiin. Muina henkilöstöön liittyvinä seikkoina on 
tuotu esiin alueellistamisen vaikutuksia henkilöstöön ja virkamiehiin ja muun muassa 
poliisille määrätyn tuottavuusohjelman toteuttamiseen ja sen asettamiin vaatimuksiin. 
Henkilöstönäkökulmaan liittyviä arvioita tehtäessä on otettu huomioon poliisin ylijoh-
don ja lääninjohtojen henkilöstölle tehdyn kyselyn tulokset sekä henkilöstöjärjestöjen 
esittämät näkökannat. 
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Hyväksyessään alueellistamislain eduskunta edellytti hallituksen huolehtivan, että sijoit-
tamispäätöksessä painotetaan erityisesti alueellisia näkökohtia ja vaikutuksia. Alueellis-
ten näkökulmien arvioinnissa huomiota on kiinnitetty erityisesti poliisihallituksen alu-
eellistamisen vaikutuksiin organisaation fyysisen sijoittumisen ja siihen liittyvän saavu-
tettavuuden kannalta. Lisäksi alueellisia vaikutuksia on selvitetty myös alueiden veto-
voimaisuuden sekä alue- ja kansantalouden näkökulmasta. Tässä suhteessa selvityksessä 
on hyödynnetty erityisesti asianomaisten kaupunkien, lääninhallitusten ja maakuntien 
liittojen lausuntoja.    
 
1.5 Kuulemiset 
 
Selvitystyössä alueellistamiseen liittyviä näkökulmia ja niiden välisiä suhteita on selvi-
tetty kuulemismenettelyä hyväksikäyttäen. Kuulemisessa, joka toteutettiin kirjallisella 
lausuntopyyntömenettelyllä 22.12.2008 - 30.1.2009 välisenä aikana, lausunnonantajia 
pyydettiin ottamaan kantaa erityisesti alueellistamiseen liittyviin toiminnallisin, talou-
dellisiin, alueellisiin ja henkilöstöön liittyviin vaikutuksiin.  
 
Alueellistamista koskeva kirjallinen lausunto pyydettiin sisäasiain-, oikeus- ja valtiova-
rainministeriöltä, lääninhallituksilta ja poliisin lääninjohdoilta, poliisin valtakunnallisilta 
yksiköiltä sekä kaikilta 1.1.2009 toimintansa aloittaneilta poliisilaitoksilta ja Helsingin 
poliisilaitokselta. Lisäksi lausuntoa pyydettiin poliisin keskeisilta sidosryhmäyhteistyö-
tahoilta ja ammattijärjestöiltä sekä asianomaisilta kaupungeilta ja maakuntien liitoilta. 
Lausuntopyyntö lähetettiin tiedoksi myös Ahvenanmaan maakuntahallituksen poliisiyk-
sikölle.   
 
Selvitystyöhön liittyvän kirjallisen lausuntonsa ovat antaneet seuraavat tahot: 
 
Sisäasiainministeriön poliisiosasto 
Sisäasiainministeriön poliisiosaston suunnittelu- ja talousyksikkö  
Oikeusministeriö  
Valtionvarainministeriö 
Valtion työmarkkinalaitos 
Valtakunnansyyttäjänvirasto 
Tullihallitus 
Rajavartiolaitos 
Hätäkeskuslaitos 
Puolustusvoimien pääesikunta 
Keskusrikospoliisi 
Suojelupoliisi 
Liikkuva poliisi 
Poliisiammattikorkeakoulu 
Länsi-Suomen lääninhallitus 
Etelä-Suomen lääninhallitus 
Itä-Suomen lääninhallitus 
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Lapin lääninhallitus 
Länsi-Suomen poliisin lääninjohto 
Etelä-Suomen poliisin lääninjohto 
Itä-Suomen poliisin lääninjohto 
Oulun poliisin lääninjohto 
Lapin poliisin lääninjohto 
Helsingin poliisilaitos 
Etelä-pohjanmaan poliisilaitos 
Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren poliisilaitos       
Keski-Suomen poliisilaitos 
Pirkanmaan poliisilaitos        
Etelä-Karjalan poliisilaitos 
Itä-Uudenmaan poliisilaitos 
Etelä-Savon poliisilaitos 
Pohjois-Savon poliisilaitos 
Kainuun poliisilaitos 
Oulun poliisilaitos 
Jokilaakson poliisilaitos 
Lapin poliisilaitos 
Palkansaajajärjestö Pardia   
Suomen Poliisijärjestöjen Liitto   
Mikkelin kaupunki 
Oulun kaupunki 
Tampereen kaupunki 
Turun kaupunki 
Etelä-Savon maakuntaliitto 
Pirkanmaan liitto 
Pohjois-Pohjanmaan liitto 
Varsinais-Suomen liitto 
 
Selvitysmiehelle on toimitettu tiedoksi Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL:n, Jul-
kisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO:n ja Palkansaajajärjestö PARDIA:n yh-
teinen, eduskunnan tarkastusvaliokunnalle osoitettu 16.1.2009 päivätty valtionhallinnon 
alueellista koskeva julkilausuma.   
 
Lausunnoissa esitetyistä sijoituspaikkaehdotuksista on laadittu yhteenveto tämän selvi-
tyksen liitteeksi.  
 
Selvitystyön kuluessa on eri yhteyksissä kuultu lisäksi henkilökohtaisesti useita sisäasi-
ainministeriön johdon ja eri poliisin yksiköiden sekä sidosryhmätahojen edustajia. 
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1.6 Henkilöstökyselyn toteutus 
 
Poliisihallituksen alueellistamisen henkilöstönäkökulmaan liittyvien seikkojen selvittä-
miseksi on selvitystyön kuluessa kuultu henkilöstöä niiden poliisin yksiköiden osalta, 
joiden asemaan tai tehtäviin vireillä oleva aluehallintouudistus ja tuleva poliisihallituk-
sen perustaminen vaikuttaa. Poliisin ylijohdon ja lääninjohtojen henkilöstön kuuleminen 
suoritettiin sähköisesti toteutetulla kyselyllä 8.1.2009 - 21.1.2009 välisenä aikana. Ky-
selyn, joka toimitettiin jokaiselle edellä mainittuun yksikköön kuuluvan henkilökohtai-
seen sähköpostiin, vastausprosentti oli 74. 
 
Kysely toteutettiin WEBPROPOL -tietojärjestelmää hyväksikäyttämällä ja sen teknises-
tä toteutuksesta vastasi suunnittelija Niklas Peuravaara Länsi-Suomen lääninhallituksen 
poliisiosastolta. Kyselytulosten graafisen yhteenvedon, joka on tämän selvityksen liit-
teenä, laati suunnittelija Toivo Mäenpää Länsi-Suomen lääninhallituksen poliisiosastol-
ta. 
 
1.7 Vaihtoehtojen pisteytys 
 
Selvityksen laadinnassa ja alueellistamisen vaikutuksia ja vaihtoehtoja arvioitaessa läh-
tökohtana ovat olleet Alueellistamisen käsikirjassa ja siihen liittyvässä arviointikehikos-
sa mainitut periaatteet. Arviointikehikossa on esitetty tekijöitä, joiden suhteen alueellis-
tamisen vaikutuksia on pyritty arvioimaan alueellistamisen koordinaatioryhmän arvioin-
tikehikon käytöstä antamien tarkentavien ohjeiden mukaisesti. Alueellistamisen vaiku-
tuksia on käsitelty arviointikehikkoa hyödyntämällä siten, että esitetyt arviot olisivat eri 
näkökulmien osalta mahdollisimman vertailukelpoiset. 
 
Kunkin arviointikohdan osalta on esitettyjä alueellistamiseen liittyviä yleisiä näkökul-
mia arvioitu alueellistamisen arviointikehikon mittareiden ja siinä esitettyjen kysymys-
ten pohjalta. Pisteytyksessä on käytetty viisiportaista arviointiasteikkoa siten, että eri 
sijaintivaihtoehdoille on annettu pisteet vaihteluväliltä + 2 / -2. Aluetalouden vaikutus-
ten merkitystä on arvioitu asteikolla 0 - 4. Pisteytys on suoritettu kunkin alueellistami-
sen vaikutuksia koskevan osa-alueen osalta itsenäisesti Alueellistamisen käsikirjassa 
esitettyjen pisteytysperiaatteiden ja pisteille annettujen määritelmien mukaisesti. Pistey-
tyksen kohteena ovat olleet pääkaupunkiseudun ohella Mikkelin, Oulun, Tampereen ja 
Turun kaupungit ja pisteytykseen liittyvässä laadullisessa arvioinnin yhteenvedossa on 
otettu huomioon myös osittaisen alueellistamisen malleihin liittyviä näkökulmia. 
 
Loppuraportin liitteeksi on laadittu erillinen alueellistamisen arviointikehikko koskien 
sijaintivaihtoehtojen toiminnallisia, taloudellisia sekä henkilöstö- ja alueellisia tekijöitä. 
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2 Alueellistamisselvityksen lähtökohdat 
 
2.1 Alueellistamisen yleiset lähtökohdat 
 
2.1.1 Valtioneuvoston ohje 
 
Valtion toimintojen sijoittaminen pääkaupunkiseudun ulkopuolelle perustuu alunperin 
8.11.2001 annettuun valtioneuvoston periaatepäätökseen valtion toimintojen sijoittami-
sen strategiasta sekä 5.4.2001 annettuun valtioneuvoston ohjeeseen valtion yksiköiden 
ja toimintojen sijoittamisen valmistelusta ja käsittelystä. 
 
Valtioneuvoston ohjeen valtion yksiköiden ja toimintojen sijoittamisen valmistelusta ja 
käsittelystä (5.4.2001) tavoitteena on keskushallinnon yksiköiden ja muiden valtakun-
nallisesti tai keskitetysti hoidettavien valtion toimintojen sijoittamisasioiden valmistelun 
ja käsittelyn järjestäminen niin, että sijoittamispäätökset edistävät maan tasapainoista 
alueellista kehitystä, tukevat työllisyyttä maan eri osissa ja turvaavat työvoiman saantia 
valtion tehtäviin sekä lisäksi turvaavat toiminnan tuloksellista hoitamista. Sijoittamis-
asioiden valmistelun ja käsittelyn tulisi myös perustua kaikkia hallinnonaloja koskevaan 
yhtenäiseen käytäntöön ja kansanvaltaiseen päätöksentekoon.  
 
Ohjeen mukaan keskushallinnon yksiköiden ja muiden valtakunnallisesti tai keskitetysti 
hoidettavien valtion toimintojen sijoittaminen pääkaupunkiseudun sijasta maan eri osiin, 
erityisesti aluekeskuksiin, otetaan asianomaisen ministeriön toimesta aina selvitettäväk-
si, kun:  
 

− perustetaan uusi yksikkö 
− olemassa olevaa toimintaa oleellisesti laajennetaan 
− olemassa olevaa toimintaa organisoidaan merkittävästi uudelleen 

 
Valtioneuvoston ohje koskee soveltuvin osin myös pääkaupunkiseudun ulkopuolella 
olevien yksikköjen ja toimintojen lakkauttamista tai supistamista koskevien päätösten 
valmistelua tapauksissa, jotka ovat periaatteellisesti tai laajuudeltaan merkittäviä taikka 
joista ei asianomaisen hallinnonalan valmistelussa ole saavutettu riittävää yhteisymmär-
rystä.  
 
2.1.2 Valtioneuvoston periaatepäätös 
 
Valtioneuvoston periaatepäätöksen valtion toimintojen sijoittamisen strategiasta 
(8.11.2001) mukaan osana toiminnan kehittämistä keskushallinnon yksiköiden tulee 
suunnitella toimintojensa sijoittamista siten, että sijoittamispäätökset:  
 
 

12 



Poliisihallituksen alueellistamisselvitys 

1. Turvaavat toiminnan tuloksellista hoitamista; 
 

− Sijoittamisella edistetään toiminnan vaikuttavuutta ja tehokkuutta  
− Sijoittamistoiminnalla helpotetaan työvoiman saantia valtion tehtäviin  
− Alueellistamalla valtion toimintoja edistetään samalla palvelujen asia-

kasläheisyyttä ja joustavuutta sekä edistetään alueyksiköiden yhteis-
työtä 

 
2. Edistävät alueellista kehitystä ja tukevat työllisyyttä maan eri osissa;  
 

− Valtio tukee aluekeskusten kehittämistä ja pääkaupunkiseudun kasvu-
paineiden purkua alueellistamalla hallintoaan erityisesti aluekeskuksiin  

− Valtion toimintojen ja yksiköiden sijoittamisella tuetaan alueellista eri-
koistumista, alueiden osaamista ja olemassa olevia sekä syntyviä klus-
tereita  

− Tietotekniikan tarjoamat mahdollisuudet alueellistaa, hajauttaa ja jär-
keistää hallintoa käytetään hyväksi tukien myös maan alueellisesti ta-
sapainoista kehitystä  

 
3. Perustuvat kaikkia hallinnonaloja koskevaan yhtenäiseen käytäntöön ja kansanvaltai-
seen päätöksentekoon.  
 
Periaatepäätöksen mukaan valtionhallinnon toimintoja alueellistetaan toimintojen uu-
delleen organisoinnin, laajentamisen tai supistamisen yhteydessä, sijoitettaessa olemas-
sa olevia toimintoja pääkaupunkiseudun ulkopuolelle sekä alue- ja paikallishallinnon 
organisaatiota muutettaessa.  
 
Valtioneuvoston periaatepäätöksen mukaan toimintojen alueellisella sijoittamisella tue-
taan aluekehityksen tavoitteita ja niiden pohjalta tehtyjä hallituksen päätöksiä. Näistä 
päätöksistä ensisijaisia ovat aluepoliittinen tavoiteohjelma, aluekeskusohjelma, osaa-
miskeskusohjelma ja muut kaupunkipoliittiset toimet. Sijoittamalla valtion toimintoja 
pääkaupunkiseudun ulkopuolelle parannetaan tuotannon, työllisyyden sekä alue- ja yh-
dyskuntarakenteen alueellista tasapainoa ja tuetaan kohdealueiden kasvuedellytyksiä. 
Samalla hillitään pääkaupunkiseudun nopeaa kasvua ja helpotetaan  
siitä johtuvia ongelmia.  
 
Sijoittamisvaihtoehdot valitaan niin, että ne tukevat organisaation toimintaa. Samalla 
otetaan huomioon pyrkimykset koko maan kattavan aluekeskusverkoston muodostami-
seksi. Organisaation toiminnan kannalta olennaista on, että uusi paikkakunta tarjoaa 
riittävän monipuolisen toimintaympäristön. Tämän vuoksi toimintoja sijoitetaan ensisi-
jaisesti aluekeskuksiin ja maakuntien keskuspaikkakunnille. Sijoittaminen maakuntien 
keskuspaikkakuntaa pienempiin keskuksiin on mahdollista, mikäli toiminnalliset näkö-
kohdat sitä erityisesti puoltavat. Sijoituspaikan valinnassa tulee ottaa huomioon tasapai-
noisen aluekehityksen vaatimus.  
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Mikäli sijoitusvaihtoehdoissa on toiminnallisesti useampia samanarvoisia vaihtoehtoja, 
valitaan sijoituspaikaksi se, jolla on alueellisen kehityksen kannalta suurin merkitys. 
Sijoittamisen yhteydessä tulee palvelutarpeisiin vastata molemmilla kotimaisilla kielillä.  
 
2.1.3 Alueellistamisen koordinaatioryhmän linjaukset 
 
Valtion yksikköjen ja toimintojen sijoittamisasioiden valmistelua varten valtioneuvos-
ton kanslia asettaa alueellistamisen koordinaatioryhmän valtioneuvoston toimikaudeksi. 
Koordinaatiotyöryhmän tehtävänä on muun muassa antaa lausuntoja sijoittamisselvityk-
sistä ja tehdä aloitteita valtion yksikköjen ja toimintojen uudelleensijoittamista koske-
van strategian kehittämiseksi ja toteuttamiseksi.  
 
Alueellistamisen koordinaatioryhmän 19.1.2004 vahvistamien linjausten mukaan alu-
eellistamistoimenpiteiden kohdentamisessa tulee ottaa huomioon alueiden olemassa 
olevat ja kehittymässä olevat osaamis- ja toimintokeskittymät eli klusterit, alueiden pal-
velurakenteet sekä valtioneuvoston hyväksymät alueiden kehittämisen tavoitteet. Alu-
eellistamisen tulee olla hyödyllistä sekä alueellistettavan toiminnon että uuden sijainti-
alueen kannalta ja kohdeympäristön ja toiminnon on tuettava tosiaan. Toimenpiteitä 
kohdennetaan myös aiempaa tasaisemmin maan eri osiin. 
 
Koordinaatioryhmän linjausten mukaan alueellistamisselvitysten piiriin kuuluvat kaikki 
valtion toiminnot, myös ei -virastomuodossa hoidettavat tehtävät. Kullekin alueellistet-
tavalle toiminnolle tulee löytää sopiva toimintaympäristö huomioiden alueen tarjoamat 
erityismahdollisuudet sekä toiminnan kohdentamiseen liittyvät yksikkö- ja laitoskohtai-
set erot. Lisäksi tukipalveluita tulee alueellistaa samalla, kun niiden hoitoa keskitetään 
niihin erikoistuneille yksiköille ydintoimintojen tehostamiseksi ja hallinnon rakenteiden 
keventämiseksi.  
 
2.1.4 Hallitusohjelman linjaukset 
 
Alueellistamiseen liittyvät yleiset lähtökohdat on kirjattu myös nykyisen hallituksen 
hallitusohjelmaan. Alueellistaminen on yksi hallinnon ja alueiden kehittämisen keskei-
sistä painopisteistä myös pääministeri Matti Vanhasen II hallituskaudella.  Alueellista-
misen tavoite eli 4 000 – 8 000 henkilötyövuoden alueellistaminen vuoteen 2015 men-
nessä on säilynyt samana kuin edellisenä hallituskautena.  
 
Hallitusohjelman mukaan tavoitteena on edistää alueiden kansainvälistä kilpailukykyä, 
pienentää alueiden välisiä kehityseroja, turvata kansalaisten peruspalvelut ja yhteydet 
koko Suomessa. Lähtökohtana ovat alueiden omiin vahvuuksiin ja osaamiseen perustu-
va erikoistuminen, toimijoiden välinen yhteistyö ja verkottuminen alueiden kesken. Ta-
voitteena on vahvoihin maakuntiin perustuva monikeskuksinen aluerakenne, joka vah-
vistaa sekä kaupunkialueiden että maaseudun elinvoimaisuutta. 
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Hallituksen tavoitteena on tehostaa aluepolitiikkaa erityisesti heikoimmilla alueilla, 
vahvistaa suurkaupunkipolitiikkaa ja käynnistää metropolipolitiikka. Alueiden kehittä-
misen roolia vahvistetaan valtioneuvoston ja eri hallinnonalojen päätöksenteossa. Alue-
politiikan painotukset ovat elinkeino- ja yritystoiminta, osaaminen ja työvoima sekä 
palvelut ja yhteydet. 
 
Hallitus edistää harvaan asutun ja syrjäisen maaseudun kehittämistä muun muassa pa-
rantaen maaseutuelinkeinojen toimintamahdollisuuksia, tukien maaseudun palveluja, 
turvallisuutta, työllisyyttä ja yrittäjyyttä, etätyön mahdollisuuksia sekä toimivaa infra-
struktuuria. Valtion hallinnon työpaikkojen alueellistamista jatketaan aiempaa tasai-
semmin maan eri osiin ja siirtymäkauden järjestelyjä tuetaan taloudellisesti. 
 
2.1.5 Alueellistamislaki 
 
Vuonna 2002 voimaan tulleiden lain valtion yksikköjen ja toimintojen sijoittamista kos-
kevasta toimivallasta eli ns. alueellistamislain (362/2002) ja valtioneuvoston asetuksen 
yksikköjen ja toimintojen sijoittamisesta koskevasta toimivallasta eli ns. alueellista-
misasetuksen (567/2002) sisällöt pohjautuvat edellä mainittuihin alueellistamista koske-
viin valtioneuvoston periaatepäätöksiin ja ohjeisiin.  
 
Alueellistamislain tavoitteena on valtion keskushallinnon yksikköjen ja valtakunnallis-
ten tai keskitetysti hoidettavien valtion toimintojen sijoittamista koskevan toimivallan 
järjestäminen siten, että sijoittamispäätökset turvaavat valtion tehtävien tuloksellisen 
hoitamisen, edistävät maan tasapainoista alueellista kehitystä, tukevat työllisyyttä maan 
eri osissa ja turvaavat työvoiman saantia valtion tehtäviin sekä perustuvat kaikkia hal-
linnonaloja koskevaan yhtenäiseen käytäntöön ja kansanvaltaiseen päätöksentekoon.  
 
Alueellistamislakia koskevan hallituksen esityksen (HE 237/2001) yleisperustelujen 
mukaan erityisesti työvoiman kysynnän ja tarjonnan alueellisen tasapainottamisen kan-
nalta on keskeistä pääkaupunkiseudulle suuntautuvan muuttoliikkeen hidastaminen ja 
työpaikkakehityksen aktivoiminen maakunnissa. Tämä merkitsee monipuolisten ja riit-
tävän voimakkaiden keskusten kehittämistä maan eri osiin Helsingin vastapainoksi.  
 
Valtion toimintojen alueellisesti tasapainoisella sijoittamisella voidaan merkittävällä 
tavalla edistää tätä pyrkimystä. Samalla vähennetään Helsingin ja sen ympäristön liian 
nopeaa kasvua ja poistetaan siitä johtuvia palvelu-, asunto-, liikenne-, ympäristö- ja so-
siaaliongelmia. Olemassa olevan infrastrukstuurin hyödyntäminen eri puolilla maata 
vähentäisi myös tarvetta pääkaupunkiseudun laajoihin vastaaviin investointeihin sekä 
alentaisi kustannuspaineita pääkaupunkiseudulla. 
 
Laissa säädetään toimivallan määräytymisestä silloin, kun päätetään valtion keskushal-
linnon yksikköjen ja valtakunnallisten tai keskitetysti hoidettavien valtion toimintojen 
sijoituspaikasta sekä pääkaupunkiseudun ulkopuolella sijaitsevien alueellisten ja paikal-
listen valtion yksikköjen ja toimintojen lakkauttamisesta tai supistamisesta.  
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2.1.6 Alueellistamisasetus 
 
Asetus sisältää tarkemmat säännökset laissa tarkoitettujen yksikköjen ja toimintojen 
sijoittamista koskevien päätösten valmistelussa noudatettavasta menettelystä. Asetuksen 
mukaan asianomaisen ministeriön on aina selvitettävä yksikköjen tai toimintojen sijoit-
tamismahdollisuudet pääkaupunkiseudun sijasta maan muihin osiin, kun perustetaan 
valtion keskushallinnon uusi yksikkö tai toiminto, laajennetaan olemassa olevaa toimin-
taa olennaisesti tai organisoidaan olemassa olevaa toimintaa merkittävästi uudelleen.  
 
Asetukseen sisältyvät menettelysäännökset koskevat myös tilanteita, joissa pääkaupun-
kiseudun ulkopuolella sijaitsevia alueellisia ja paikallisia valtion yksikköjä ja toimintoja 
lakkautetaan tai supistetaan.  
 
Asetuksen mukaan yksikköjen ja toimintojen sijoittamisessa on otettava huomioon ole-
massa olevat ja kehittyvät osaamis- ja toimintokeskittymät. Säädöksen tavoitteena on, 
että sijoituspaikkakunnan ja -alueen sekä sijoitettavan yksikön tai toiminnon osaaminen 
tukevat mahdollisimman hyvin toisiaan. Näin edistetään parhaalla mahdollisella tavalla 
alueellistamislain tavoitteiden toteuttamista.  
 
Alueellistamisasetukseen on tehty keväällä 2008 eräitä muutoksia (349/2008), joiden 
tarkoituksena on selkeyttää ja tehostaa sijoittamista koskevien päätösten valmistelussa 
noudatettavaa menettelyä, parantaa päätöksentekoa varten laadittavien selvitysten tasoa 
ja läpinäkyvyyttä, lisätä alueiden mahdollisuutta osallistua ja vaikuttaa ministeriöissä 
tehtäviin sijoituspaikkapäätöksiin sekä parantaa olemassa olevien ja kehittyvien osaa-
mis-ja toimintokeskittymien huomioon ottamista yksikköjä ja toimintoja sijoitettaessa.  
 
2.2 Alueellistamispäätöksen prosessi 
 
Ministeriöiden ja niiden alaisten valtion viranomaisten on ilmoitettava valtion yksikkö-
jen ja toimintojen sijoittamista koskevan hankkeen vireilletulosta alueellistamisen koor-
dinaatioryhmälle. Lisäksi viranomaisen on tehtävä koordinaatioryhmälle asiaa koskeva 
sijoittamisselvitys ja siihen perustuva ehdotuksensa sijoituspaikaksi. Jos hanke koskee 
pääkaupunkiseudun ulkopuolella sijaitsevien alueellisten ja paikallisten valtion yksikkö-
jen ja toimintojen lakkauttamista tai supistamista, koordinaatioryhmälle on toimitettava 
asiaa koskeva lakkauttamis- tai supistamissuunnitelma.  
 
Alueellistamisen koordinaatioryhmä pyytää määräajoin maakunnan liitoilta esitykset 
valtion yksikköjen ja toimintojen sijoittamisesta maakunnan alueelle. Kun ministeriö 
valitsee sijoittamisselvityksen tekemistä varten vertailuun mukaan otettavia paikkakun-
tia, sen on otettava huomioon maakunnan liittojen tekemät esitykset.  
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Kaikista koordinaatioryhmälle ilmoitetuista yksikköjen ja toimintojen sijoittamiseen 
liittyvistä hankkeista on tapauksesta riippuen tehtävä joko sijoittamisselvitys taikka toi-
mitettava koordinaatioryhmälle lakkauttamis- tai supistamissuunnitelma. Koordinaatio-
ryhmälle toimitettavaan sijoittamisselvitykseen ja lakkauttamis- tai supistamissuunni-
telmaan on sisällytettävä tiedot ehdotusten toiminnallisista, taloudellisista, alueellisista 
ja henkilöstöön liittyvistä vaikutuksista.  
 
Sijoittamisselvityksessä on tehtävä vertailu yksikön tai toiminnon sijoittamisesta use-
ammalle eri paikkakunnalle siten, että vertailussa on oltava mukana vähintään kaksi 
pääkaupunkiseudun ulkopuolella sijaitsevaa paikkakuntaa.  
 
Velvollisuudesta laatia sijoittamisselvitys taikka toimittaa lakkauttamis- tai supistamis-
suunnitelma koordinaatioryhmälle voidaan erityisestä syystä luopua, jos ministeriö on 
tehnyt asiaa koskevan esityksen koordinaatioryhmälle ja koordinaatioryhmä on hyväk-
synyt esityksen.  
 
Toimivalta yksikköjen ja toimintojen sijoittamisessa kuuluu alueellistamislain asian-
omaiselle ministeriölle. Ministeriössä asian ratkaisuvalta kuuluu alueellistamislain 3 §:n 
mukaan ministerille.  
 
Ennen päätöksentekoa ministeriön tulee saada alueellistamisen koordinaatioryhmän 
lausunto sijoittamisselvityksen mukaisesta sijoituspaikkaehdotuksesta. Ennen kuin mi-
nisteriö pyytää koordinaatioryhmän lausunnon sijoittamisselvitykseen perustuvasta eh-
dotuksestaan sijoituspaikaksi, sen tulee kuulla niitä kuntia, jotka ovat olleet mukana 
sijoituspaikkavaihtoehtojen vertailussa yhtenä yksikön tai toiminnon mahdollisena sijoi-
tuspaikkana.  
 
Jos alueellistamisen koordinaatioryhmä katsoo, että ministeriön sijoittamisselvitykseen 
perustuva ehdotus sijoituspaikaksi ei vastaa alueellistamislain 2 §:n mukaisia tavoitteita, 
alueellistamisen koordinaatioryhmä voi suosittaa asian siirtämistä valtioneuvoston 
yleisistunnon ratkaistavaksi. 
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3 Poliisin uusi keskushallintoviranomai-
nen 

 
3.1 Poliisin nykyinen organisaatiomalli  
 
Poliisin nykyinen hallintomalli on kolmiportainen, jossa poliisin hallinnosta annetun 
lain mukaan poliisitointa johtaa sisäasiainministeriö. Poliisin ylijohtona toimii sisäasi-
ainministeriön poliisiosasto. Ministeriön alainen aluehallintoviranomainen on lääninhal-
litus ja poliisin lääninjohtona toimii lääninhallituksen poliisiosasto. Lääninhallituksen 
alainen paikallishallintoviranomainen on kihlakunnan poliisilaitos lukuun ottamatta 
Helsingin kihlakunnan poliisilaitosta, joka on suoraan sisäasiainministeriön alainen po-
liisiyksikkö.  
 
Ministeriön alaisia valtakunnallisia yksikköjä ovat keskusrikospoliisi, suojelupoliisi ja 
liikkuva poliisi. Ministeriön alaisena toimii lisäksi Poliisiammattikorkeakoulu ja Polii-
sin tekniikkakeskus.  
 
3.1.1 Poliisin ylijohto 
 
Poliisin ylijohtona toimii sisäasiainministeriön poliisiosasto. Poliisin ylijohdon tehtävä-
nä on suunnitella, kehittää, johtaa ja valvoa poliisitoimintaa ja sen tukitoimintoja koko 
maassa. Poliisin ylijohto vastaa poliisin tehtäviin liittyvien kansalaisten palvelujen saa-
tavuudesta ja laadusta sekä päättää paikallispoliisin ja muiden poliisiyksiköiden välises-
tä resurssien jaosta ja yhteistoiminnasta. Lisäksi poliisin ylijohto huolehtii muista sille 
säädetyistä tehtävistä. 
 
3.1.2 Poliisin lääninjohdot 
 
Poliisin lääninjohtona toimii lääninhallituksen poliisiosasto. Poliisin lääninjohdot, joita 
on jokaisessa nykyisessä lääninhallituksessa, suunnittelevat, kehittävät, johtavat ja val-
vovat poliisitoimintaa ja sen tukitoimintoja lääneissä.  
 
Poliisin lääninjohdot vastaavat poliisin tehtäviin liittyvien kansalaisten palvelujen tasa-
puolisesta saatavuudesta ja laadusta läänin alueella. Lisäksi poliisin lääninjohdot hyväk-
syvät asianomaisten yksiköiden kanssa neuvoteltuaan alaistensa yksiköiden tulostavoit-
teet sekä poliisin palvelujen tasapuolisesta saatavuutta ja laatua koskevat tavoitteet sisä-
asiainministeriön lääninjohdolle asettamien tulostavoitteiden sekä palvelujen tasapuolis-
ta saatavuutta ja laatua koskevien tavoitteiden ja toimintalinjojen perusteella.  
 
Poliisin lääninjohdot päättävät yksiköille osoitettavista määrärahoista poliisin ylijohdon 
lääninjohdolle osoittaman määrärahan puitteissa sekä päättävät kihlakunnan poliisilai-
tosten yhteistoiminnasta läänissä. 
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3.1.3 Poliisilaitokset 
 
Paikallinen poliisitoimi on järjestetty kihlakunnittain siten, että kihlakunnan poliisilai-
toksen toimialueena on yksi tai useampi kihlakunta. Poliisin hallintorakenteen ensim-
mäisen vaiheen tultua 1.1.2009 lukien voimaan poliisilaitosten määrä väheni aikaisem-
masta 90 nykyiseen 24:ään.  
 
Nykyiset kihlakunnan poliisilaitokset vastaavat poliisin tehtäviin liittyvien kansalaisten 
palvelujen tasapuolisesta saatavuudesta ja laadusta toimialueellaan. Paikallispoliisin 
tehtävänä on ylläpitää yleistä järjestystä ja turvallisuutta, toimia rikollisuuden ennalta 
estämiseksi, tutkia rikoksia ja muita yleistä järjestystä tai turvallisuutta vaarantavia ta-
pahtumia, ohjata ja valvoa liikennettä sekä toimia liikenneturvallisuuden edistämiseksi. 
Lisäksi poliisilaitokset suorittavat muita poliisille säädettyjä tai määrättyjä tehtäviä. 
 
3.2 Esitetty uusi hallintomalli  
 
3.2.1 Perusteet 
 
Poliisin hallintorakenteen kehittämishanke eli ns. PORA -hanke asetettiin 16.11.2007.  
 
Poliisin hallintorakenteen kehittämishankkeen tavoitteena on ollut:  
 

− asiakaspalvelun näkökulmasta poliisin peruspalveluiden tuottaminen 
kansalaisille koko maassa asuinpaikasta riippumatta  

 
− tuottavuus- ja tuloksellisuusnäkökulmasta asetettujen tuottavuustavoit-

teiden toteuttaminen hallintorakenteita keventämällä sekä toimintapro-
sesseja kehittämällä ja tätä kautta operatiiviseen toimintaan tarvittavi-
en resurssien turvaaminen. Rakenneuudistuksen ensimmäisen vaiheen 
eli paikallispoliisin hallintorakenteen ja palveluverkoston kehittämisel-
lä tavoitellaan yhteensä 115 henkilötyövuoden tuottavuussäästöjä ja 
toisen vaiheen eli alue - keskushallinnon rakenneuudistuksella 40 hen-
kilötyövuoden tuottavuussäästöjä  

 
− johtamis- ja tulosohjausnäkökulmasta johtamisjärjestelmän selkeyttä-

minen kaikilla hallinnon tasoilla sekä paikallispoliisin yksikkökoon 
suurentaminen ja yhdenmukaistaminen siten, että tulosohjauksella 
saadaan nykyistä enemmän vaikuttavuutta  

 
− sidosryhmänäkökulmasta laadukkaan ja sujuvan esitutkintayhteistyön 

turvaaminen syyttäjäviranomaisten kanssa sekä kuntien kanssa tehtä-
vien paikallisen turvallisuussuunnitelmien tehokas hyödyntäminen  
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− henkilöstönäkökulmasta henkilöstön jaksamisen ja työmotivaation tur-
vaaminen muutosprosessin aikana ja henkilöstön mukaanotto suunnit-
telutyöhön kaikilla hankeorganisaation tasoilla  

 
Poliisin hallintorakenteen uudistaminen on jakautunut kahteen osaan. Ensimmäisessä 
vaiheessa toteutettiin paikallispoliisin rakenneuudistus, jossa hankkeen tehtävänä oli 
valtioneuvoston päättämien poliisin toimialuejakomuutosten ja sisäasiainministeriön 
palveluverkostosta tekemien päätösten täytäntöönpanon suunnittelu ja toteuttaminen.  
 
Poliisin hallintorakenteen toisen vaiheen (ns. PORA II) toteutus perustuu poliisin hallin-
torakenteen kehittämistyöryhmän 8.2.2008 valmistuneen loppuraportin mukaisiin linja-
uksiin.  
 
Loppuraportin mukaan poliisilaitosten lukumäärän vähentyessä yhdeksästäkymmenestä 
24:ään kolmiportaista organisaatiomallia ei voida enää pitää tarkoituksenmukaisena. 
Mietinnössä esitettiinkin nykyisen kolmiportaisen johtorakenteen korvaamista kaksipor-
taisella hallintomallilla, jossa sisäasiainministeriö vastaisi poliisitoimen poliittisesta ja 
strategisesta ohjauksesta ja poliisitoimintaa johtaisi nykyisin sisäasiainministeriön polii-
siosastoon sijoitetusta poliisin ylijohdosta ja lääninhallituksiin sijoitetuista poliisin lää-
ninjohdoista koostuva uusi keskushallintoviranomainen, poliisihallitus.  
 
Hallituksen iltakoulu on istunnossaan 19.11.2008 antanut linjauksensa poliisin alue- ja 
keskustason uudesta hallintomallista. Linjausten mukaan poliisin operatiivisen toimin-
nan ohjauksesta sekä poliisilaitosten ja poliisin valtakunnallisten yksiköiden tulosohja-
uksesta vastaa ehdotettujen linjausten mukaisesti 1.1.2010 lukien perustettava poliisi-
hallitus. 
 
3.2.2 Poliisihallituksen asema 
 
Ehdotetun poliisin uuden hallintomallin mukaan sisäasiainministeriön poliisiosasto vas-
taisi jatkossa poliisitoimen strategisesta ja poliittisesta ohjauksesta. Poliisin operatiivi-
sen toiminnan ohjauksesta sekä poliisilaitosten ja poliisin valtakunnallisten yksiköiden 
tulosohjauksesta vastaisi perustettava poliisin keskushallintoviranomainen, josta on käy-
tetty työnimeä poliisihallitus. 
 
Kaksiportaisessa hallintomallissa toimivalta ja vastuu poliisin operatiivisesta johtami-
sesta olisi poliisihallituksella. Poliisihallituksen johtaja olisi maan kaikkien poliisimies-
ten esimies ja ylin poliisivaltuudet omaava virkamies Suomessa. Poliisiosastolla ei olisi 
operatiivisiin tehtäviin liittyvää toimivaltaa, vaan sen tehtävät keskittyisivät toimialan 
strategiseen ja poliittiseen ohjaukseen. 
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3.2.3 Poliisiosaston tehtävät 
 
Uudessa hallintomallissa ministeriö ja sen poliisiosasto vastaisivat perustuslain ja val-
tioneuvoston ohjesäännön mukaisesti poliisia koskevista ministeriötehtävistä, kuten 
poliisin säädösvalmistelusta, EU -politiikasta, hallituksen ohjelmien valmistelusta, alue-
jakoon liittyvistä päätöksistä sekä laillisuusvalvonnan yleisestä ohjauksesta.  
 
Valtioneuvoston ohjesäännön 11 §:n mukaan ministeriöt käsittelevät oman toimialansa 
toiminta- ja taloussuunnitteluasiat, tulosohjausasiat, lainvalmisteluasiat, tietoyhteiskun-
ta-asiat, hallintoasiat, tietojärjestelmäasiat, tutkimusta, kehittämistä ja seurantaa koske-
vat asiat, kansainväliset asiat sekä toimialansa hallinnassa olevan valtion varallisuuden 
omistaja-asiat samoin kuin muut sellaiset asiat, joiden on katsottava kuuluvan toimialan 
tehtävien hoitamiseen. Edelleen valtioneuvoston ohjesäännön mukaan ministeriöt käsit-
televät toimialansa virastoja, laitoksia, liikelaitoksia, talousarvion ulkopuolisia rahasto-
ja, yhteisöjä, yhtiöitä ja muita toimielimiä koskevat asiat. Samoin ministeriöt käsittele-
vät toimialansa tehtäviä hoitavia muita toimielimiä koskevat asiat ja ohjaavat lääninhal-
lituksia toimialaansa kuuluvissa asioissa. Kansainvälisten asioiden toimivaltaa koskevan 
valtioneuvostosta annetun lain 8 §:n mukaan valtiosopimuksen ja muun kansainvälisen 
velvoitteen käsittelee se ministeriö, jonka toimialaan sopimus tai velvoite sisällöltään 
kuuluu. Sisäasiainministeriön työjärjestyksellä (37/2008) säädetään tarkemmin muun 
muassa ministeriön hallinnonalan ohjauksesta, ministeriön osastoista, erillisistä yksi-
köistä sekä niiden tehtävistä. 
 
Säädösvalmistelu, johon liittyvät hankkeet pohjautuvat paljolti hallituksen strategia-
asiakirjaan, olisi ministeriön poliisiosaston keskeisimpiä tehtäviä. 
 
Kansainvälisistä tehtävistä ministeriössä hoidettaisiin vain sellaisia, joihin on saatava 
valtioneuvoston ja/tai eduskunnan hyväksyntä ja joiden perusteet ovat perustuslaissa tai 
valtioneuvostosta annetussa laissa. Euroopan unionin neuvostossa ja komissiossa val-
mistellaan lähtökohtaisesti lainsäädäntöä, joista on yleensä kansallisesti informoitava 
valtioneuvostoa ja eduskuntaa tai hankittava niiden kanta. Tältä osin poliisiosaston kan-
sainväliset tehtävät liittyisivät kiinteästi kansalliseen lainsäädäntöön ja sen valmiste-
luun.  
 
Poliisiosasto vastaisi poliisihallituksen tulosohjauksesta, johon liittyisi toiminnan ja 
talouden suunnittelu, tulossuunnittelu ja –seuranta sekä talousarvion laadinta. Sisäasi-
ainministeriön poliisiosaston osastopäällikkö kävisi ministeriön ylimmän johdon linja-
usten perusteella tuloskeskustelut poliisihallituksen johtajan eli poliisiylijohtajan kans-
sa. 
 
Muita ministeriötasolle kuuluvia ohjaustehtäviä olisivat poliisin toimintapolitiikan val-
mistelun, poliisitoimea ja sen valmiutta koskevan valtioneuvostotason päätöksenteon 
valmistelun (esim. hallituksen strategia-asiakirjat ja hallitusohjelman toteuttamisen seu-
ranta) sekä poliisia koskevien poliittisten ohjelmien valmistelun (esim. turvallisuus- ja 
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puolustuspoliittinen selonteko). Osastolle kuuluisi myös poliisitoimen asioiden yhteen-
sovittamista ministeriön sisällä ja muiden ministeriöiden kesken.  
 
Poliisiosaston ja poliisihallituksen tehtävien ja prosessien tarkentuessa myöhemmin 
tulee tarkemmin ratkaistavaksi, mitkä muut poliisitoimea koskevat yksittäiset asiat val-
misteltaisiin uusimuotoisessa poliisiosastossa ja mitkä kuuluisivat poliisihallituksen 
toimialaan.  
 
Poliisiosasto resursoitaisiin siten, että se kykenisi asianmukaisesti tukemaan ministeriön 
johtoa poliisitoimen poliittisessa ohjauksessa ja valvonnassa. Tämänhetkisten arvioiden 
mukaan poliisiosastolle jäävien tehtävien hoitaminen edellyttäisi noin 30 - 35 henkilö-
työvuoden työpanosta. Poliisiosasto tukeutuisi tehtävien hoitamisessa tarvittaessa polii-
sihallituksen resursseihin ja osaamiseen.  
 
3.2.4 Poliisihallituksen tehtävät 
 
Tulevan poliisin uuden keskushallintoviranomaisen keskeisinä tehtävinä tulisivat ole-
maan poliisin operatiivisen toiminnan ohjaus ja poliisin yksiköiden tulosohjaus. Poliisi-
hallituksen tehtävänä olisi: 
 

− suunnitella, kehittää, johtaa ja valvoa poliisitoimintaa ja sen tukitoi-
mintoja koko maassa;  

− vastata poliisin tehtäviin liittyvien kansalaisten palvelujen tasapuoli-
sesta saatavuudesta ja laadusta maan eri osissa;  

− päättää paikallispoliisin ja muiden poliisiyksiköiden välisestä 
yhteistoiminnasta;  

− vastata poliisin yksiköiden tulosohjauksesta ja voimavarojen suuntaa-
misesta niille; 

− toimia poliisin hallinnonalan neuvotteluviranomaisena 
− huolehtia muista sille säädetyistä tai määrätyistä tehtävistä.  

 
Poliisihallitus vastaisi poliisitoiminnan yleisestä ohjauksesta ja toiminnan kehittämisestä 
sekä tulosohjauksesta. Tehtävään liittyisi poliisin operatiivisen toiminnan suunnittelu ja 
johtaminen ja erilaisten kehittämishankkeiden toteutus sekä paikallispoliisin ja muiden 
yksiköiden välisen yhteistyön koordinointi.  
 
Poliisihallituksen strategiatyön yhteensovittaminen sekä tulos- ja resurssiohjaus perus-
tuisivat tuloskauden toiminnan ja talouden ohjaukseen sekä siihen liittyvään seurantaan 
ja arviointiin. Poliisihallitus vastaisi myös yksiköiden välisestä resurssien jaosta ja voi-
mavarojen suuntaamista koskevista päätöksistä. Poliisihallitus tulosohjaisi poliisilaitok-
sia sekä keskusrikospoliisia, liikkuvaa poliisia, suojelupoliisia, Poliisiammattikorkea-
koulua ja Poliisin tekniikkakeskusta.  
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Poliisin kansainvälisistä tehtävistä poliisihallitus osallistuisi eri kansainvälisten sopi-
musten - ja säädösten valmisteluun ja täytäntöönpanoon, kansainvälisten yhteistyösuh-
teiden hoitamiseen sekä poliisin kansainvälisten tehtävien ohjaukseen. 
 
Poliisihallitus vastaisi poliisitoimen tukitehtävistä, viestinnästä, materiaalihallinnosta, 
tietohallinnosta, toimitilahallinnosta, asiakirjahallinnosta ja taloushallinnon ohjauksesta. 
Poliisihallitukselle kuuluisi myös poliisin sisäinen laillisuusvalvonta ja sisäinen tarkas-
tus. 
 
Henkilöstöhallinnon osalta poliisihallituksessa hoidettaisiin poliisin henkilöstöstrategi-
nen suunnittelu, henkilöstöjohtamiseen liittyvät linjaukset sekä palvelussuhdeasioiden 
hallinta. Poliisihallitus toimisi myös hallinnonalan neuvotteluviranomaisena ja vastaisi 
siihen liittyen poliisitoimen virkaehtosopimusjärjestelmään liittyvistä tehtävistä.  
 
Poliisihallitukseen tai sen yhteyteen organisoidaan Riihimäellä sijaitseva arpajais- ja 
asehallintoyksikkö ja Mikkelissä sijaitseva turva-alan valvontayksikkö, jotka vastaisivat 
niille erikseen säädettyjen ja määrättyjen tehtävien hoitamisesta.   
 
Poliisihallituksen toiminta on tarkoitus aloittaa samanaikaisesti uusien aluehallintoviras-
tojen kanssa 1.1.2010 lukien. 
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4 Poliisi aluehallintouudistuksessa 
 
4.1 Aluehallintouudistuksen lähtökohdat 
 
Hallinto- ja kuntaministeri Mari Kiviniemi asetti 29.6.2007 aluehallinnon kehittämis-
hankkeen (ns. ALKU -hanke) jonka tavoitteena on kansalais- ja asiakaslähtöisesti, te-
hokkaasti ja tuloksellisesti toimiva aluehallinto. Uudistus pohjautuu Matti Vanhasen II 
hallitusohjelmaan, jonka mukaan hallintoa uudistetaan ja kansanvaltaistetaan, viran-
omaisten työnjakoa selkeytetään, päällekkäisyyksiä poistetaan ja hallintoviranomaisten 
määrää vähennetään. Asetetun hankkeen yhteydessä arvioidaan myös viranomaisten 
aluejakoja, kootaan lupa-, valvonta- ja oikeusturvatehtäviä yhteen ja siirretään kehittä-
mispoliittista toimivaltaa kansanvaltaiseen ohjaukseen.  
 
Aluehallinnon kokonaisuudistuksella on tarkoitus selkeyttää nykyistä aluehallintoa vi-
ranomaisten roolien, tehtävien, ohjauksen ja aluejakojen suhteen. Lisäksi on tarkoitus 
karsia tarpeettomiksi käyneitä tehtäviä ja koota tehtäviä siten, että saavutetaan synergia- 
ja tuottavuushyötyjä ja samalla asiakkaiden palvelut paranevat. Henkilöstölle monialai-
set viranomaiset tarjoavat mahdollisuudet monipuolisille työtehtäville ja asiantuntijuu-
den kehittämiselle.  
 
Uudistuksen yhteydessä viranomaisten aluejakoja on tarkoitus yhtenäistää. Samalla 
toimeenpanotehtäviä ja muut kuin valtakunnalliset kehittämistehtävät pyritään siirtä-
mään alue- ja paikallishallinnolle.  Hankkeen yhtenä tavoitteena onkin toiminnallisesti 
tarkoituksenmukaiset aluejaot ja niiden yhtenäistäminen siten, että toiminta-alueet vas-
taavat toisiaan tai suuremmat koostuvat kokonaisista pienemmistä alueista. Uusien alue-
jakojen tulee muodostua yhdestä tai useammasta maakunnasta. 
 
4.1.1 Nykyinen aluehallinto 
 
Suomessa on tällä hetkellä 6 lääninhallitusta, 15 TE-keskusta, 13 alueellista ympäristö-
keskusta, 9 tiepiiriä, 8 työsuojelupiiriä, 3 ympäristölupavirastoa sekä 19 maakunnan 
liittoa ja 13 metsäkeskusta. Valtion aluehallinnon tehtävät on tarkoitus aluehallintouu-
distuksen yhteydessä järjestää uudelleen kokoamalla ja uudelleen organisoimalla valtion 
nykyisten kuuden viranomaisen (lääninhallitukset, työvoima- ja elinkeinokeskukset, 
alueelliset ympäristökeskukset, ympäristölupavirastot, työsuojelupiirit ja tiepiirit) tehtä-
vät.  
 
Uudistuksella on vaikutuksia myös maakuntien liittojen sekä metsäkeskusten asemaan. 
Maakunnan liittojen roolia aluekehitysviranomaisena on tarkoitus vahvistaa ja muun 
muassa alueellisia kehittämistehtäviä ja niiden voimavaroihin liittyvää päätösvaltaa 
koota maakuntien liitoille. Lisäksi metsäkeskusten tehtävät kytketään toiminnallisesti 
muuhun aluehallintoon. 
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4.1.2 Uudistuksen aikataulu 
 
Hanke asetettiin alun perin 29.6.2007 - 31.3.2009 väliseksi ajaksi mutta hankeen määrä-
aikaa on sittemmin jatkettu 31.12.2009 saakka.  
 
Hankkeen väliraportti luovutettiin ministeri Kiviniemelle 2.4.2008. Hallinnon ja alue-
kehityksen ministerityöryhmä päätti toukokuussa 2008 hankkeen jatkovalmistelusta 
väliraportin ehdotuksia muuttaen, täydentäen ja tarkentaen. Hankkeen jatkovalmistelua 
varten asetettiin toukokuussa 2008 yhteensä 12 alatyöryhmää, jotka ovat pääosin luo-
vuttaneet mietintönsä 30.11.2008 mennessä.  
 
Hallinnon ja aluekehityksen ministerityöryhmä on 18.11.2008 ja 3.12.2008 pitämissään 
kokouksissa päättänyt, että aluehallinnon uudistamisen valmistelutyötä jatketaan työ-
ryhmien raporteissa ja niistä tehdyissä tiivistelmämuistioissa tehtyjen ehdotusten pohjal-
ta niitä täydentäen, tarkentaen ja muuttaen. Hallinto- ja kuntaministeri asetti 19.1.2009 
hankkeen valmistelun jatkamiseksi viisi valtakunnallista työryhmää ja lisäksi jokaista 
aluehallintovirastoa varten on asetettu alueelliset muutosryhmät, jotka valmistelevat 
oman viraston toiminnan käynnistämistä valtakunnallisten ohjeiden mukaisesti. 
 
Hallituksen esitykset ehdotusten edellyttämiksi säädösmuutoksiksi ovat tällä hetkellä 
luonnosvaiheessa ja lakiehdotuksiin ja aluejakoehdotuksiin liittyvä lausuntokierros on 
tarkoitus saada päätökseen maaliskuussa 2009.  
 
Aluehallinnon uudistukset on tarkoitus toteuttaa kokonaisuudessaan 1.1.2010 lukien. 
 
4.2 Aluehallinnon uusi organisointi 
 
4.2.1 Virastomalli 
 
Aluehallinnon uudistamishankkeen valmistelutyöryhmä on 2.4.2008 luovuttamassaan 
väliraportissa ehdottanut, että valtion aluehallinto kootaan kahteen uuteen viranomai-
seen. Tämä merkitsisi nykyisten lääninhallitusten, työvoima- ja elinkeinokeskusten, 
alueellisten ympäristökeskusten, ympäristölupavirastojen, tiepiirien ja työsuojelupiirien 
tehtävien uudelleen organisointia.  
 
Esitettyjen uusien aluehallinnon viranomaisten työniminä on käytetty "Elinkeino-, lii-
kenne- ja luonnonvarakeskusta" (ELLU) ja "Aluehallintovirastoa" (ALLU). Elinkeino- 
liikenne ja luonnonvarakeskuksen nimi on tarkentunut elinkeino-, liikenne- ja ympäris-
tökeskukseksi (ELY) joulukuussa 2008.  
 
Tavoitteena on, että maakuntien yhteistoiminta-alueet ja uusien elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskusten ja aluehallintovirastojen aluejaot olisivat keskenään yhteensopivat 
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ja että edellä mainittu viranomaisrakenne muodostaisi lähtökohdat jatkossa muillekin 
uudelleen järjestettäville valtion aluehallinnon tehtäville.  
 
Uusien aluehallintoviranomaisten tehtävät liittyvät pääasiassa strategiseen kehittämi-
seen, ohjaukseen, täytäntöönpanoon ja sen valvontaan sekä kansalaisten oikeusturvaan. 
Viranomaiseen koottaisiin peruspalvelujen toteutumiseen, oikeusturvaan, lupiin ja val-
vontaan, turvallisuuteen, maahanmuuttoon ja ympäristölupiin liittyvät tehtävät sekä työ-
suojelun valvonta. Viranomaisen ohjaus ja valvontatoiminta kohdistuisi pääasiassa val-
tion paikallishallintoon ja kuntiin sekä palvelukuntayhtymiin, osin myös yrityksiin ja 
työnantajiin. 
 
Viranomaisten uudelleenorganisoinnilla edistetään erityisesti aluehallinnolle asetettujen 
strategisten tulostavoitteiden saavuttamista. Synergia- ja tuottavuushyötyjä saavutetaan 
yhteisillä tukipalveluilla sekä suunnittelu- ja asiantuntijatehtävien yhteistoiminnalla.  
 
Virastojen organisoinnilla ei muodosteta uusia organisaatio- tai johtamistasoja, jotka 
vaikeuttaisivat päävastuualueiden tehokasta käytännön toimintaa. Samalla pyritään 
varmistamaan, ettei tehtävien kokoamisella heikennetä asiakaspalvelua tilanteessa, jossa 
asiakasryhmät ja toiminnan kohde ovat käytännössä hyvin erilaiset. Tämä koskee erityi-
sesti yritys- ja innovaatiotoiminnan edistämistä ja toisaalta liikenne- ja muun toimin-
taympäristön kehittämistä.  
 
4.2.2 Johtaminen 
 
Aluehallintovirastoa johtaisi viraston johtaja ja elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus-
ta oman toimen ohella jonkin virastoon sijoitetun päävastuualueen johtaja. Päävastuu-
alueiden johtajat sekä niiden yhteiset talous- ja henkilöstöasioiden ja viestinnän vastuu-
henkilöt muodostavat viraston johtoryhmän rungon. Viraston johtajan ja johtoryhmän 
puheenjohtajan nimittää valtioneuvosto määräajaksi koordinoivan ministeriön esitykses-
tä. Päävastuualueiden johtajat nimittäisi asianomainen vastuuministeriö tai keskusviras-
to. 
 
Viraston johtaja vastaisi koordinoivalle ministeriölle valtioneuvoston asettaminen stra-
tegisten tulostavoitteiden saavuttamisesta ja yhteisten voimavarojen käytöstä. Yhteiset 
asiat ja niistä päättäminen määritellään virastojen johtosäännöissä. Päävastuualueiden 
johtajat vastaavat tehtäväalueensa toiminnallisesta tuloksesta ao. vastuuministeriölle tai 
keskusvirastolle. 
 
Ohjaus ja toimintamenomäärärahat välitettäisiin aluehallintoviranomaisille pääsääntöi-
sesti koordinoivan ministeriön kautta. Elinkeino, liikenne ja ympäristökeskusta koor-
dinoisi työ- ja elinkeinoministeriö ja aluehallintoviranomaisia valtiovarainministeriö.  
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4.2.3 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen vastuualueet  
 
ALKU -hankkeen organisaatio-, ohjaus- ja tuottavuustyöryhmän raportin 4.11.2008 ja 
hallinnon ja aluekehityksen ministerityöryhmän sittemmin puoltaman linjauksen mu-
kaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen tehtävänä on tukea alueellista kehittä-
mistä hoitamalla valtionhallinnon toimeenpano- ja kehittämistehtäviä alueilla. Keskus 
edistää yrittäjyyttä, työmarkkinoiden toimintaa, osaamista ja kulttuuria, liikennejärjes-
telmän toimivuutta ja liikenteen turvallisuutta, hyvää ympäristöä sekä luonnon ja luon-
nonvarojen kestävää käyttöä alueilla sekä työvoiman maahanmuuttoa.  
 
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen toiminnan vastuualueina tulisivat olemaan  
 

− liikenne ja infrastruktuuri 
− luonnonvarat ja ympäristö 
− työvoima, elinkeinot ja osaaminen 

 
Hallinnon ja aluekehityksen ministerityöryhmän 3.12.2008 tekemän linjauksen mukaan 
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus tulisi toimimaan yhteistyössä maakunnan liitto-
jen kanssa ja niitä tulisi olemaan enintään 15 (9 + 6). Yhdeksällä toiminta-alueella olisi 
edustettuna kaikki kolme päävastuualueen tehtäväkokonaisuutta. Lisäksi enintään kuu-
della toiminta-alueella olisi sijoitettuna elinkeino-, työvoima- ja osaamisen päävastuu-
alueen tehtävät sekä tarvittavaa muiden vastuualueiden palveluja järjestävää henkilös-
töä. 
 
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusta koordinoisi työ- ja elinkeinoministeriö sub-
stanssiohjauksen tullessa ympäristöministeriöstä, liikenne- ja viestintäministeriöstä, 
maa- ja metsätalousministeriöstä, opetusministeriöstä ja sisäasiainministeriöstä. 
 
4.2.4 Aluehallintoviraston vastuualueet 
 
ALKU -hankeen organisaatio-, ohjaus- ja tuottavuustyöryhmän raportin 4.11.2008 ja 
hallinnon ja aluekehityksen ministerityöryhmän puoltaman linjauksen mukaan aluehal-
lintoviraston tehtävä olisi tukea alueellista yhdenvertaisuutta hoitamalla lainsäädännön 
toimeenpano-, ohjaus- ja valvontatehtäviä alueilla. Virasto edistäisi perusoikeuksien ja 
oikeusturvan toteutumista, peruspalvelujen saatavuutta, ympäristön suojelua, ympäris-
tön kestävää käyttöä, sisäistä turvallisuutta sekä terveellistä ja turvallista elin- ja työym-
päristöä alueilla.  
 
Aluehallintoviraston toiminnan keskeisinä vastuualueina tulisi olemaan 29.1.2009 men-
nessä tehtyjen linjausten mukaan:  
 

− peruspalvelut, oikeusturva ja luvat 
− poliisi 
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− maahanmuutto 
− pelastustoimi, varautuminen ja kriisijohtaminen 
− ympäristöluvat 
− työsuojelu 

 
Aluehallintoviraston toimialaan kuuluisi, sen mukaan kun erikseen säädetään, tehtäviä, 
jotka koskevat: 
 

− sosiaali- ja terveydenhuoltoa 
− ympäristöterveydenhuoltoa 
− koulutusta ja muuta sivistystointa 
− oikeusturvan edistämistä 
− ympäristönsuojelu- ja vesilainsäädännön alaan kuuluvia lupa ja hake-

musasioita 
− pelastustointa 
− työsuojelun valvontaa ja kehittämistä 
− kuluttaja ja kilpailuhallintoa 

 
Aluehallintovirastojen tehtävä olisi lisäksi 
 

− peruspalvelujen alueellisen saatavuuden arviointi 
− maistraattien ohjaus, valvonta ja kehittäminen 
− alueellinen varautuminen ja siihen liittyvän yhteistoiminnan järjestä-

minen 
− valmiussuunnittelun yhteensovittaminen, kuntien valmiussuunnittelun 

tukeminen ja valmiusharjoitusten järjestäminen  
− alue ja paikallishallinnon turvallisuussuunnittelun edistäminen 
− poliisitoimen alueellinen viranomaisyhteistyö sekä varautumisen ja 

valmiussuunnittelun yhteensovittaminen poliisitointa koskien 
 
Aluehallintovirasto huolehtisi sille säädettyjen tehtävien hoitamisesta toimialueellaan 
yhteistyössä kuntien ja valtion paikallishallinnon kanssa. Aluehallintovirastojen välises-
tä tehtäväjaosta ja sitä koskevasta alueellisen toimivallan järjestämisestä säädettäisiin 
valtioneuvoston asetuksella. Jos tehtäväjako ja sitä koskeva alueellisen toimivallan jär-
jestäminen koskevat aluehallintoviraston poliisitoimen tehtäviä, annettaisiin poliisitoi-
men tehtävien järjestämisestä tarkemmat määräykset sisäasiainministerin päätöksellä. 
 
Hallinnon ja aluekehityksen ministerityöryhmän 18.11.2008 tekemän linjauksen mu-
kaan aluehallintovirastot sijaitsisivat Manner-Suomessa kuudella toiminta-alueella. 
Kuuden päätoimipaikan, jotka sijaitsivat Hämeenlinnassa, Mikkelissä, Oulussa, Rova-
niemellä, Vaasassa ja Turussa, lisäksi virastolla on enintään kuusi sivutoimipaikkaa  
(6 + 6). Sivutoimipaikat sijaitsisivat Helsingissä, Joensuussa, Jyväskylässä, Kouvolassa, 
Kuopiossa ja Tampereella. 
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Aluehallintoviranomaista koordinoiva ministeriö tulisi olemaan valtiovarainministeriö 
substanssiohjauksen tullessa sosiaali- ja terveysministeriöstä, opetusministeriöstä, oike-
usministeriöstä, työ- ja elinkeinoministeriöstä, maa- ja metsätalousministeriöstä, sisä-
asiainministeriöstä ja ympäristöministeriöstä.  
 
4.3 Poliisi osana aluehallintoviranomaista  
 
4.3.1 Poliisitoiminnan vastuualue 
 
Aluehallintovirasto jakautuu sille kuuluvien tehtävien hoitamista varten vastuualueille, 
joista säädettäisiin valtioneuvoston asetuksella. Aluehallinnon organisaatio-, ohjaus- ja 
tuottavuustyöryhmän 4.11.2008 luovuttaman mietinnön ja aluekehityksen ministerityö-
ryhmän puoltaman linjauksen mukaan kolmeen aluehallintovirastoon tultaisiin perustu-
maan erilliset poliisin vastuualueet. Vastuualueet on tarkoitus sijoittaa Mikkeliin, Tur-
kuun ja Ouluun perustettaviin aluehallintovirastoihin.  
 
4.3.2 Vastuualueen tehtävät 
 
Poliisitoimen vastuualueen tehtävät liittyisivät alueelliseen viranomaisyhteistyöhön sekä 
varautumisen ja valmiussuunnittelun yhteensovittamiseen poliisitoimen osalta. Poliisin 
vastuualue osallistuisi myös peruspalvelujen arviointia koskeviin tehtäviin. Lisäksi vas-
tuualueelle kuuluisivat muut poliisin hallintolaissa ja -asetuksessa sille tarkemmin mää-
riteltävät tehtävät. 
 
4.3.3 Ohjausmalli 
 
Poliisin vastuualueille esitetään tehtäväksi aluehallintoviraston muusta ohjausjärjestel-
mästä poikkeava ratkaisu, joka merkitsee poliisin itsenäisyyttä suhteessa aluehallintovi-
rastoon ja aluehallintoviraston ohjauksen koordinoinnista vastaavaan ministeriöön. 
Aluehallintovirastojen poliisin vastuualueet olisivat organisatorisesti osa aluehallintovi-
rastoa mutta toiminnallisesti osa poliisihallitusta.  
 
Käytännössä poliisitoimen vastuualue tulisi olemaan huomattavan itsenäinen sekä toi-
minnallisesti, rahoituksellisesti että henkilöstöhallinnollisesti suhteessa aluehallintovi-
rastoon ja sitä ohjaavaan valtiovarainministeriöön. Koska poliisitoimen vastuualue tulisi 
näillä näkymin vain kolmeen aluehallintoviranomaiseen, yhden vastuualueen toiminta-
alue kattaisi useamman aluehallintoviraston varsinaisen toimialueen. Poliisihallitus 
määräisi, minkä alueiden tehtäviä kukin poliisin vastuualue tulee hoitamaan. 
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4.3.4 Strateginen ohjaus 
 
Aluehallintoviraston strategisen ohjauksen perusasiakirjat olisivat aluehallinnon strate-
gia-asiakirja ja siitä johdetut virastokohtaiset strategiset tulossopimukset. Aluehallinnon 
strateginen asiakirja laaditaan hallituskaudeksi ja sitä tarkistetaan tarvittaessa yksityis-
kohdiltaan vuosittain. Strategia-asiakirja sisältää hallitusohjelmasta, hallituksen ohjel-
masalkusta, politiikkaohjelmista, muista poikkihallinnollisista ohjelmista ja maakunta-
ohjelmista sekä kansainvälisistä sopimuksista ja lainsäädännöstä johdettavat tavoitteet 
sekä niistä johtuvat resurssilinjaukset.  
 
Strategia-asiakirjassa poliisitoimi olisi oma osionsa. Poliisitoimen osuus strategia-
asiakirjassa sisältää strategisia linjauksia poliisitoimen tehtäviä hoitavalle vastuualueelle 
kuuluvasta viranomaisyhteistyöstä sekä poliisin varautumisen ja valmiussuunnittelun 
yhteensovittamisesta. Aluehallintovirastojen poliisitoimen tehtävien ohjausta varten ei 
laadittaisi strategisia tulostavoiteasiakirjoja.  
 
Koska poliisin toimintamäärärahat tulisivat pääosin omalta toimintamenomomentilta, 
strategia-asiakirjassa poliisitoimen osuus olisi informaatiota muulle virastolle ja strate-
gia-asiakirjan liitetaulukosta voitaisiin todeta viraston yhteisten palvelujen osuus voi-
mavaroista. Strategia-asiakirjaan sisältyisi poliisin osalta alueellisen viranomaisyhteis-
työn sekä varautumisen ja valmiussuunnittelun painopisteet ja tavoitteet. 
 
Jokaisen aluehallintoviraston kanssa tehtäisiin strategisen tason tulossopimus, jonka 
sisältö johdetaan aluehallinnon strategia-asiakirjasta. Aluehallintoviraston strateginen 
tulossopimus ei koskisi poliisitointa, vaan sen ohjausasiakirjat valmisteltaisiin ja vahvis-
tettaisiin poliisiorganisaatiossa.  
 
Poliisin vastuualueen tulosohjauksesta vastaisi poliisihallitus erikseen poliisin hallinnos-
ta annetussa laissa tai asetuksessa säädettävällä tavalla. 
 
4.3.5 Johtaminen 
 
Poliisitoimen vastuualuetta johtaisi tehtävään nimetty päällikkö. Poliisitoimen tehtäviä 
hoitavan vastuualueen päällikön tehtävistä ja vastuista päättäisi poliisihallitus. 
 
Aluehallintovirastolla on johtoryhmä, joka huolehtii viraston toimintojen yhteensovit-
tamisesta. Johtoryhmän puheenjohtajana toimii viraston johtaja ja sen muusta kokoon-
panosta määrätään viraston työjärjestyksessä.  
 
Poliisitoimen edustaja osallistuisi johtoryhmän työhön silloin, kun johtoryhmässä käsi-
tellään poliisitoimen asioita tai sisäisen turvallisuuden viranomaisyhteistyötä. Poliisihal-
litus päättäisi poliisitoimen edustajasta aluehallintoviraston johtoryhmässä. 
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4.3.6 Asioiden ratkaiseminen 
 
Poliisitoimen tehtäviä hoitavan vastuualueen toimivaltaan kuuluvat asiat ratkaisee vas-
tuualueen päällikkö, jollei niitä ole säädetty tai vastuualueen työjärjestyksessä määrätty 
vastuualueen muun virkamiehen ratkaistavaksi taikka jollei päätöksenteosta ole toisin 
säädetty.  
 
Poliisitoimen tehtäviä hoitavan vastuualueen työjärjestyksestä päättää poliisihallitus. 
 
Aluehallintoviraston johtaja voisi pidättää ratkaisuvaltaansa asian, jonka viraston vir-
kamies työjärjestyksen mukaan saa ratkaista. Viraston johtaja ei kuitenkaan voi pidättää 
ratkaisuvaltaansa asiaa, joka kuuluu viraston poliisitoimen tehtäviä hoitavan vastuualu-
een toimivaltaan. 
 
4.3.7 Rahoitus 
 
Poliisitoimen ohjausmalli poikkeaisi aluehallintoviraston ohjausmallista, jossa yleinen 
tulosohjaus ja toimintamenomäärärahat välitettäisiin aluehallintoviranomaisille koor-
dinoivan ministeriön kautta.   
 
Poliisin varsinaiset toimintamenot ohjautuisivat aluetasolle poliisihallituksen kautta. 
Poliisi saisi aluehallintovirastolta toimitilat ja muut normaalit virastopalvelut. Nämä 
ylläpitomenot olisivat valtion talousarviossa valtiovarainministeriön pääluokassa. Polii-
sin henkilöstön palkka- ja muut ydintehtäviin liittyvät menot maksettaisiin poliisitoimen 
toimintamäärärahoista.  
 
4.3.8 Henkilöstö 
 
Aluehallintoviraston vastuualueen päällikön nimittää vastuualueen toiminnallisesta oh-
jauksesta päävastuussa oleva ministeriö tai se keskushallinnon virasto, jonka tehtäväksi 
ohjaus on erikseen säädetty. Poliisin vastuualueen päällikön ja muun henkilöstön nimit-
täisi poliisihallitus.  
 
Valtioneuvosto nimittää aluehallintoviraston johtajan määräajaksi valtiovarainministeri-
ön esityksestä. Aluehallintoviraston vastuualueiden päälliköt, lukuun ottamatta poliisi-
toimen ja työsuojelun tehtäviä hoitavien vastuualueiden päällikköjä, nimitettäisiin mää-
räajaksi.  
 
Viraston muun henkilökunnan nimittää viraston johtaja, jollei viraston työjärjestyksessä 
toisin määrätä. Aluehallintoviraston virkojen kelpoisuusvaatimuksista säädetään valtio-
neuvoston asetuksella. 
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Aluehallintoviranomaisen poliisin vastuualueelle sijoitetut virkamiehet olisivat organi-
satorisesti aluehallintoviraston virkamiehiä. Virkamiesoikeudellinen ratkaisuvalta vas-
tuualueen koko henkilöstön osalta olisi kuitenkin poliisihallituksella.  
 

5 Poliisihallituksen sijoituspaikkavaih-
toehtojen arviointi 

 
5.1 Alueellistamisvaihtoehdot 
 
Organisaation alueellinen uudelleensijoittaminen voidaan toteuttaa usealla eri tavalla. 
Yhtenä vaihtoehtona on uudelleensijoittaa tai siirtää kokonaisia toiminnallisia yksiköitä 
tai virastoja. Myös virastoihin kuuluvien erikseen määriteltävien tehtäväkokonaisuuksi-
en uudelleensijoittaminen tai siirtäminen on alueellistamisen yhteydessä mahdollista. 
Lisäksi on mahdollista yksiköiden tai virastojen toiminnan painopisteiden vaiheittainen 
siirto alueelta toiselle tai keskushallinnon ja alueellisen yksikön välisen työjaon muut-
taminen. Alueellistaminen voidaan suorittaa myös erilaisilla edellä mainittujen vaihto-
ehtojen yhdistämisellä ja samanaikaisella tai porrastetusti ajoitetulla toteuttamisella.  
 
Myös poliisin uuden keskushallintoviranomaisen alueellistamista koskevassa selvitys-
työssä joudutaan arvioimaan alueellistamisen tavoitteiden ja edellytysten toteutumista 
usean eri vaihtoehdon pohjalta. Ensinnäkin poliisihallituksen alueellistaminen voidaan 
toteuttaa uuden viraston sijoittamisella kokonaisuudessaan jollekin selvityksen sijoitus-
paikkavaihtoehdolle eli Mikkeliin, Ouluun, Tampereelle tai Turkuun.  
 
Alueellistaminen on mahdollista toteuttaa myös aluehallintouudistuksen yhteydessä 
perustettavien virastomallien pohjalta sijoittamalla poliisihallituksen tehtäväkokonai-
suuksia kokonaan tai osittain eri toimipisteisiin. Näin ollen poliisihallituksen alueellis-
taminen voitaisiin suorittaa joko koko viraston siirtämisellä tai viraston tehtävien siir-
tämisellä tai näiden yhdistelmällä.  
 
Yhtenä vaihtoehtona on myös poliisihallituksen päätoimipaikan sijoittaminen pääkau-
punkiseudulle ja muiden tehtävien alueellistaminen mainituille paikkakunnille tai osaan 
niistä. Toisaalta mahdollista on myös poliisihallituksen pääpaikan alueellistaminen pää-
kaupunkiseudun ulkopuolelle ja samalla viraston osatehtävien sijoittaminen aluehallin-
toviranomaisten yhteyteen perustettaville poliisin vastuualueille. 
 
Vaihtoehtojen runsaudesta johtuen tässä selvityksessä ei oteta kantaa kaikkiin mahdolli-
siin poliisihallituksen ja aluehallintoviranomaisten välisiin erilaisiin sijoitusmallivaih-
toehtoihin, jotka liittyvät lähinnä poliisihallituksen toimintojen erilaisiin organisointi-
malleihin eivätkä niinkään alueellistamisen yleisiin lähtökohtiin. Myöskään hallinnon ja 
aluekehityksen ministerityöryhmän jo tekeminen linjausten kannalta arvioiden kaikkien 
vaihtoehtomallien arviointia ei voida pitää tarpeellisena. Selvityksessä huomiota kiinni-
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tetäänkin alueellistamisen yleisiin vaikutuksiin ja sen yhteydessä huomioon otettaviin 
seikkoihin erityisesti toimeksiantokirjeessä mainitun aluehallintouudistuksen perusteita 
hyödyntävän alueellistamismallin pohjalta. 
 
5.2 Toiminnallinen näkökulma  
 
5.2.1 Poliisitoimen vaikuttavuus 
 
Poliisihallituksen johtaman poliisin toiminnan yhteiskunnallista vaikuttavuutta arvioita-
essa lähtökohdan muodostavat poliisin yleiset tehtävät. Poliisin tehtävänä on poliisilain 
mukaan oikeus- ja yhteiskuntajärjestyksen turvaaminen, yleisen järjestyksen ja turvalli-
suuden ylläpitäminen sekä rikosten ennalta estäminen, selvittäminen ja syyteharkintaan 
saattaminen. Poliisi toimii turvallisuuden ylläpitämiseksi yhteistyössä muiden viran-
omaisten sekä alueella olevien yhteisöjen ja alueen asukkaiden kanssa. Poliisin on lisäk-
si suoritettava myös muut sille erikseen säädetyt tehtävät ja annettava jokaiselle tehtä-
väpiiriinsä kuuluvaa apua. 
 
Vuonna 2007 poliisille ilmoitettiin yhteensä noin 1 100 000 hälytystehtävää, joista kii-
reellisten A-tehtävien osuus oli noin 3,9 %. Vuonna 2007 poliisin tietoon tuli noin 815 
000 rikosta, joista selvitettiin 628 500. Poliisi myönsi vuonna 2007 yhteensä 986 000 
erilaista lupaa.  
 
Poliisihallinnossa työskenteli vuonna 2007 yhteensä 10 871 henkilöä, joista poliiseja oli 
7 591 ja muuta henkilöstöä 3 280. Opiskelijoita oli vuonna 2007 yhteensä 569.  
 
5.2.2 Nykyinen sijainti 
 
Toiminnallisen näkökulman kannalta uuden poliisitoimintaa johtavan viraston toiminta-
edellytysten turvaamisen ei voida katsoa suoraan perustuvan toimintojen paikkakun-
tasidonnaisuuteen tai poliisin virastojen fyysiseen sijaintiin. Poliisihallituksen tehtävien 
luonteen ja niiden suorittamisen kannalta arvioiden viraston sijainnin muodostamat, 
toiminnan kannalta välttämättömät reunaehdot ovatkin sidoksissa viraston toimintaedel-
lytyksiin periaatteessa vain välillisesti.  
 
Poliisin keskus- ja aluehallinnon uudistuksessa poliisihallinnolle luodaan johtamisjärjes-
telmä, jonka toiminnallisuutta arvioitaessa poliisin nykyisen organisoinnin fyysinen 
sijoittuminen vaikuttaa kuitenkin käytännön tasolla. Käytännön toiminnan kannalta vi-
raston sijaintipaikalla voidaankin arvioida olevan suuriakin vaikutuksia toimintaedelly-
tysten turvaamiseen ja yleisiin töiden järjestelyjen edellytyksiin. Tältä osin keskeinen 
merkitys on alueellistamisen mallilla eli sillä, alueellistetaanko koko poliisihallitus vai 
vain sen osatehtäviä ja miten alueellistaminen ja siihen liittyvät töiden järjestelyt käy-
tännössä suoritetaan.  
 

33 



Poliisihallituksen alueellistamisselvitys 

Alueellistamisen edellytyksiä ja vaikutuksia ja niiden kestoa uuden viraston toiminnan 
kannalta arvioitaessa on lähtökohdaksi tarkoituksenmukaista ottaa tämänhetkisen orga-
nisaation sijoittuminen ja sen perusteet. Poliisin ylijohdon ja lääninjohdon nykyiset si-
jainnit muodostavatkin sen vertailupohjan, johon poliisihallituksen mahdollisen alueel-
listamisen toiminnallisia vaikutuksia ja niiden merkitystä voidaan verrata. Tässä suh-
teessa toiminnallisen näkökulman kannalta merkityksellistä on poliisin nykyisen ylijoh-
don sijoittuminen pääosin Helsinkiin sisäasiainministeriön yhteyteen sekä poliisin lää-
ninjohtojen sijoittuminen lääninhallitusten yhteyteen Helsinkiin, Turkuun, Mikkeliin, 
Ouluun sekä Rovaniemelle.  
 
5.2.3 Prosessien uudistaminen 
 
Alueellistamisselvityksen yhteydessä tulee arvioida mahdollisen alueellistamisen vaiku-
tuksia viraston prosessien ja toimintakulttuurin uudistamisen edellytyksiin.  
 
Tulevan poliisihallituksen keskeisiä vastuita tulisi olemaan poliisin operatiivisen toi-
minnan ohjaus ja poliisin yksiköiden tulosohjaus. Poliisihallituksen tehtävänä olisi 
suunnitella, kehittää, johtaa ja valvoa poliisitoimintaa ja sen tukitoimintoja koko maas-
sa, vastata poliisin tehtäviin liittyvien kansalaisten palvelujen tasapuolisesta saatavuu-
desta ja laadusta maan eri osissa sekä päättää paikallispoliisin ja muiden poliisiyksiköi-
den välisestä yhteistoiminnasta. Lisäksi poliisihallitus vastaisi poliisin yksiköiden tu-
losohjauksesta ja voimavarojen suuntaamisesta niille ja toimisi poliisin hallinnonalan 
neuvotteluviranomaisena.  
 
Poliisihallituksen tulevien prosessien perustana tulee olla nykyisen poliisin ylijohdon ja 
poliisin lääninjohtojen tehtävistä koostuva tehtäväkokonaisuus, johon liittyvät eri ulot-
tuvuudet järjestetään kaikilta osin hallintouudistuksessa uudelleen. Poliisihallituksen 
organisoinnilla ja tehtävien hoitamisen prosesseilla on yhtymäkohtia toiminnallisiin 
näkökulmiin ja sitä kautta tehtävien alueellistamisen yleisten edellytysten ja vaikutusten 
arviointiin. 
 
Koska prosesseja ja poliisihallituksen johtamisjärjestelmää koskeva suunnittelutyö on 
edelleen käynnissä, ei alueellistamisen vaikutusten ja sen asettamien toiminnan kannalta 
olennaisten reunaehtojen määrittelyä esimerkiksi toimintatapojen uudistamisen tai ke-
hittämisen kannalta ole mahdollista tehdä. Poliisin uusi hallintomalli tulee kuitenkin 
rakentaa poliisin toiminnallisesta näkökulmasta tarkoituksenmukaisimmalla ja taloudel-
lisimmalla tavalla siten, että hallintorakenneuudistukselle asetetut tavoitteet kaikissa 
suhteissa toteutuvat. Yleisellä tasolla on joka tapauksessa selvää, että alueellistaminen 
mahdollistaisi prosessien kehittämisen ja suunnittelun uudelta pohjalta ja antaisi mah-
dollisuuksia toimintatapojen tehostamiselle ja uusien sisäisten toimintamallien luomisel-
le.  
 
Prosessien valmistelun yhteydessä myöhemmin selviää poliisihallitukselle määriteltyjen 
tehtävien hoitamisen muodot ja ne tehtävien ja prosessin hoitamisen kriteerit, jotka liit-

34 



Poliisihallituksen alueellistamisselvitys 

tyvät yksikön saavutettavuuteen ja esimerkiksi etäisyyteen pääkaupunkiseudulle. Läh-
tökohtana tässä suhteessa tulee kuitenkin olla se, että kaikkien poliisihallitukselle kuu-
luvien osatehtävien hoitaminen turvataan organisaation sijainnista ja alueellistamismal-
lista riippumatta.  
 
5.2.4 Poliisihallituksen ja ministeriön yhteistyö 
 
Poliisin uudessa hallintomallissa poliisin nykyisen ylijohdon tehtävät on tarkoitus jakaa 
siten, että vastaisuudessa poliisin ministeriötason ohjaus, lainsäädäntö sekä muut minis-
teriötason tehtävät sijoitettaisiin sisäasiainministeriöön jäävään poliisiosastoon. Poliisi-
hallituksen alueellistamisen toiminnallisia vaikutuksia arvioitaessa onkin kiinnitettävä 
huomiota sisäasiainministeriön poliisiosaston ja poliisihallituksen välisen työnjaon edel-
lytyksiin ja niihin liittyvän yhteistyön muotoihin ja tiiviyteen. Tässä suhteessa voidaan 
erottaa myös hallinnollisen ja operatiivisen yhteistyön erot ja niiden merkitys toiminnan 
fyysisen sijoittumisen kannalta.  
 
Poliisihallituksen ja sisäasiainministeriön välinen hallinnollinen yhteistyö poliisin joh-
tamisessa tulee todennäköisesti olemaan tiivistä ja lähes päivittäistä kanssakäymistä 
edellyttävää. Yhteistyötä tullaan tekemään työryhmien ja kehittämishankkeiden ohella 
erilaisia verkostoja hyväksikäyttäen, jolloin fyysisestä läheisyydestä voi olla etuja töi-
den käytännön hoitamisen kannalta. Toiminnalliselta kannalta merkityksellisiä ovat 
myös poliisin johtamiseen liittyvien toimintatapojen lisäksi esimerkiksi poliisihallituk-
selle osoitettavien valtakunnallisten kehittämishankkeiden, työryhmien, koulutushank-
keiden ja verkostoiden töiden tuleva organisointi ja niiden toteuttamistavat ja yhteydet 
sisäasiainministeriöön.  
 
Erityisen tärkeää poliisihallituksen ja ministeriön sekä tarvittaessa valtioneuvoston väli-
sen operatiivisen yhteistyön turvaamisen voidaan katsoa olevan sisäiseen turvallisuu-
teen liittyviin häiriötekijöiden tai valmiustason nostamista edellyttävien tapahtumien 
yhteydessä. Poliittisen tason tiedonsaannin, ohjauksen, valvonnan ja yhteistyön kannalta 
on keskeistä, että poliisin ylin operatiivinen johtotaso on mahdollisimman hyvin saavu-
tettavissa. Myös erilaiset turvallisuuteen liittyvät toimielimet, joissa poliisin johdon 
edustus on tarpeen, on tarvittaessa saatava kokoon mahdollisimman nopeasti.  
 
Tässä suhteessa voidaan ottaa lisäksi huomioon, että myös muut keskeiset sisäisen tur-
vallisuuden toimijat, kuten sisäasiainministeriön pelastusosasto, tullihallitus, valtakun-
nansyyttäjän virasto, puolustusvoimat ja rajavartiolaitos sekä keskeiset poliisin operatii-
viset yksiköt eli keskusrikospoliisi, suojelupoliisi ja liikkuva poliisi, ovat tällä hetkellä 
sijoittuneet pääkaupunkiseudulle.  
 
Operatiivisen yhteistyön ja poliisin johtovalmiuden ylläpidon kannalta merkittävänä 
seikkana voidaan pitää erityisesti koko maan operatiivisesta poliisitoiminnasta vastaa-
van poliisihallituksen johtajan eli poliisiylijohtajan ja hänen sijaistensa virkapaikkoja. 
Välittömästi poliisihallituksen poliisiylijohtajaa tukevat toimet, kuten esikuntatoiminnot 
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ja poliisihallituksen viestintä, on lähtökohtaisesti tarkoituksenmukaista sijoittaa samalle 
paikkakunnalle kuin poliisihallituksen johtaja. Prosessityön edetessä ja varsinaisten po-
liisihallituksen virkamiesten työtehtävien selvitessä tulee määritellyksi myös muiden 
tehtävien paikkakuntasidonnaisuuden edellytykset ja tarkoituksenmukainen sijoittumi-
nen joko alueille tai pääkaupunkiseudulle. 
 
5.2.5 Poliisin yksiköiden sijainti 
 
Poliisihallituksen yhtenä tehtävänä tulee olemaan uusien poliisilaitosten ja poliisin val-
takunnallisten yksiköiden tulosohjaus. Tulosohjaukseen liittyvien prosessien ja samalla 
myös poliisihallitukselle kuuluvien operatiivisluonteisten tehtävien toteuttamisen kan-
nalta yksiköiden sijainnilla voi olla toiminnalliselta kannalta arvioiden merkitystä alu-
eellistamisen edellytysten ja vaikutusten arviointiin.  
 
Nykyisestä 24 poliisilaitoksesta seitsemän sijoittuu Länsi-Suomen lääniin, kahdeksan  
Etelä-Suomen lääniin, neljä Oulun läänin, kolme Itä-Suomen lääniin ja kaksi Lapin lää-
niin. Vastaavalla tavalla poliisihallituksen ohjaukseen kuuluvien poliisin valtakunnallis-
ten yksiköiden sijoittuminen pääkaupunkiseudulle (keskusrikospoliisi Vantaalle, suoje-
lupoliisi ja liikkuva poliisi Helsinkiin) voidaan ottaa huomioon alueellistamisen edelly-
tyksiin liittyvien vaikutusten arvioinnissa.  
 
Tampereen osalta poliisihallituksen toiminnallisten lähtökohtien arvioinnin perustan 
muodostaa Poliisiammattikorkeakoulu, joka on alueellistettu Tampereelle vuonna 2008. 
Poliisiammattikorkeakoulun sijainnin perusteella arvioitavaksi tulevat muun muassa 
toimitilojen yhteiskäyttöön, koulutustilojen - ja majoitustilojen sijaintiin liittyvät toi-
minnalliset näkökulmat. Poliisiammattikorkeakoulun sijaintiin Tampereelle liittyy myös 
johtamisen kehittämiseen ja tutkimushankkeisiin liittyviä synenergiaetuja, joiden voi-
daan katsoa toiminnallisesta näkökulmasta arvioiden liittyvän poliisihallituksen toimin-
nan tarkoituksenmukaisen järjestämisen ja sijoittamisen arviointiin. 
 
5.2.6 Yhteistyötahojen sijainti 
 
Poliisihallituksen ulkoisten hallinnollisen tason yhteistyötahojen sijainnilla on merkitys-
tä poliisihallituksen toiminnan tarkoituksenmukaisen ja tehokkaan järjestämisen kannal-
ta. Myös sidosryhmien toiminnan ja siihen liittyvän asiakasnäkökulman kannalta asiaa 
tarkasteltaessa poliisihallituksen sijainnilla ja saavutettavuudella on merkitystä yhteis-
työn eri tasojen ja niille asetettujen tavoitteiden toteutumisessa. 
 
Poliisin keskeisistä ja poliisihallituksen tehtävien kannalta tärkeimmistä yhteistyötahois-
ta pääkaupunkiseudulla sijaitsevat muut ministeriöt ja keskushallintoviranomaiset sekä 
eduskunta. Poliisihallituksen yhdeksi tehtäväksi määritellyn virkaehtosopimusjärjestel-
män liittyvän neuvottelutoiminnan kannalta merkitykselliset sidosryhmäyhteystyötahot 
eli valtiovarainministeriö ja valtion työmarkkinalaitos sekä keskeiset ammattijärjestöt 
sijaitsevat myös pääkaupunkiseudulla.  
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5.2.7 Kansainvälinen yhteistyö 
 
Poliisihallituksen kansainvälisen yhteistyön toimivuuden kannalta voi alueellistamiseen 
liittyvillä ratkaisuilla olla toiminnallisen näkökulmaan liittyviä vaikutuksia.  
 
Poliisin kansainvälinen toiminta on perustunut sisäasiainhallinnon kansainvälisten asi-
oiden toimintapolitiikkaan. Poliisia koskevina painopistealueina ovat muun muassa ih-
miskauppa, Venäjään liittyvät asiat, Schengen-yhteistyö, terrorismin torjunta, operatii-
visen yhteistyön tehostaminen ja viranomaisten tietojenvaihto sekä siviilikriisinhallinta. 
Merkittäviä poliisihallituksen tulevia yhteistyötahoja ovat EU:n ja Pohjoismaiden ohella 
Baltian maat ja Venäjä. Myös kansainvälisiä yhteistyötahoja ja viranomaisia on runsaas-
ti, keskeisimpinä EU:n poliisiyhteistyöhön liittyvät tahot ja työryhmät sekä Europol ja 
Interpol.  
 
Käytännössä poliisihallituksen kansainväliset tehtävät edellyttävät jatkuvaa matkusta-
mista maan rajojen ulkopuolella. Alueellistamisen vaikutuksia arvioitaessa kansainväli-
sen yhteistyön kannalta merkityksellisiä seikkoja ovat yhteistyötahojen sijainti ja kulku-
yhteydet sekä muut saavutettavuuteen vaikuttavat tekijät. Näiden seikkojen vaikutusta 
poliisihallituksen alueellistamiseen arvioidaan tarkemmin myöhemmin alueellisten nä-
kökulmien arvioinnin yhteydessä.  
 
5.2.8 Yhteistyön muodot 
 
Poliisihallituksen toimintojen järjestämisestä ja prosessien toteuttamistavoista riippuu, 
onko poliisinhallituksen henkilöstön tarpeellista olla säännöllisesti läsnä erilaissa koko-
uksissa, sidosryhmäyhteistyöhön liittyvissä tapaamisissa ja muissa kanssakäymistä edel-
lyttävissä tehtävissä.  
 
Tietoteknisillä ratkaisuilla, kuten esimerkiksi puhelimitse, sähköpostitse tai video-
neuvotteluyhteydellä, voidaan vastaisuudessa todennäköisesti kattaa yhä enemmän hen-
kilökohtaista läsnäoloa edellyttäviä tapaamisia. Myös etätyön käyttömahdollisuuksien 
laajentaminen voi olla alueellistamisen tavoitteiden kannalta tarkoituksenmukainen 
vaihtoehto töiden järjestämiselle ja viraston fyysiseen saavutettavuuteen liittyvien toi-
minnallisten haittojen vähentämiselle. 
 
5.2.9 Tukipalvelut 
 
Alueellistamisen taloudellisia vaikutuksia arvioitaessa tulee ottaa huomioon myös vi-
ranomaisen tukipalvelujen sijoittuminen ja niiden vaikutus varsinaiseen substanssityön 
edellytyksiin. Tukipalvelujen hyvä saatavuus, toiminnan tason ylläpito ja asiakastyyty-
väisyys on otettava huomioon tukitoimintojen organisoinnin sujuvuudessa alueellista-
misen yhteydessä.  
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Poliisihallituksen käyttämät henkilöstö- ja taloushallinnon tukitehtävät on alueellistettu 
Joensuussa sijaitsevaan sisäasiainhallinnon palvelukeskukseen ja puhelinvälityspalvelut 
Kajaanissa sijaitsevaan palvelukeskuksen alueyksikköön. Poliisin käyttämät tietohallin-
topalvelut on alueellistettu Rovaniemelle sijoitettuun sisäasiainhallinnon tietohallinto-
keskukseen HALTIK:n.  
 
Muiden tukipalvelujen, kuten esimerkiksi asiakirjahallinnon, hankintatoimen ja toimiti-
lahallinnon järjestämisen toiminnalliset edellytykset vaihtelevat eri alueellistamisvaih-
toehtojen välillä. Näihin toimintoihin liittyvät alueellistamiseen perustuvat toiminnalli-
set reunaehdot tulee ottaa huomioon poliisihallituksen prosessien suunnittelun yhtey-
dessä. 
 
5.2.10 Kansalaisnäkökulma 
 
Poliisihallituksen alueellista sijaintia arvioitaessa voidaan yhtenä näkökulmana ottaa 
huomioon myös kansalaisnäkökulma eli palvelujen tarjoaminen suoraan kansalaisille. 
Vaikka poliisihallituksen toimiala painottuu lähes kokonaan hallinnon sisäisten palvelu-
jen turvaamiseen, kuuluu poliisihallituksen poliisitoiminnan valvontaan kuuluvana osa-
tehtävänä kansalaisten palautteeseen ja kanteluihin vastaaminen, erilaisten vahingon-
korvauksiin liittyvien asioiden ratkaiseminen sekä erilaiset näitä koskevat lausunnot eri 
viranomais- ja yhteistyötahoille. Kansalaisten kannalta poliisihallituksen fyysisellä si-
jainnilla ei juurikaan ole vaikutusta, koska palvelut tältä osin voidaan suorittaa lähes 
kokonaan kirjallisessa valmistelussa tai puhelimitse.  
 
5.2.11 Asiakasnäkökulma 
 
Poliisihallituksella on myös sellaisia toimintoja, joissa on suora asiakaspinta joko yri-
tyksiin tai kansalaisiin. Tällaisia tehtäviä on erityisesti nykyisin poliisiosaston hallinto-
yksikköön sijoitetuilla arpajais- ja asehallintoyksiköllä (sijoitettu Riihimäelle) sekä tur-
va-alan valvontayksiköllä (sijoitettu Mikkeliin). Näiden yksiköiden tehtävät muodostu-
vat lähinnä rahapelitoimintaan, asealan-elinkeinoihin, ase- ja patruunatarkastukseen 
sekä yksityisen turvallisuusalan elinkeinoihin liittyvistä ohjaus- ja valvontatehtävistä. 
Mainittujen toimintojen sijoittelua suunniteltaessa on painoarvoa annettava sisäisten 
toimintoketjujen järkevän rakentumisen lisäksi erityisesti asiakaspinnan ja sidosryhmä-
kumppaneitten maantieteelliseen sijoittumiseen.   
 
5.2.12 Yhteenveto ja pisteytys 
 
Perustettavan poliisihallituksen toiminnoista ja prosesseista merkittävän osan voidaan 
arvioida olevan sellaisia, joilla on välitön yhteys sisäasiainministeriön poliisiosaston, 
ministeriön johdon, valtionhallinnon eri toimijoiden sekä henkilöstöjärjestöjen ja kol-
mannen sektorin yhteistyötahojen kanssa. Tällaisia toimintoja ovat muun muassa tietyt 
poliittista ja strategista suunnittelua tukevat tehtävät sekä lainsäädäntöprosesseihin, po-
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liisin ulkoisen yhteistyön suunnitteluun ja kehittämiseen, operatiivisiin erityistilanteisiin 
sekä neuvottelutoimintaan liittyvät tehtävät.  
 
Poliisihallitukselle tulee myös lukuisia tehtäväkokonaisuuksia, joiden ei voida arvioida 
olevan edellä mainitulla tavalla ainakaan suoraan paikkakuntasidonnaisia. Tällaisia voi-
vat olla muun muassa poliisin sisäisen toiminnan suunnitteluun, kehittämiseen ja val-
vontaan, operatiivisen toiminnan yleiseen ohjaukseen, poliisihallituksen alaisten yksi-
köiden tulosohjaukseen ja seurantaan sekä sisäisiin tukitoimintoihin liittyvät tehtävät. 
Tällaisia toimintoja voidaan toiminnallisesta näkökulmasta arvioiden alueellistaa pää-
kaupunkiseudun ulkopuolelle siten, ettei näiden tehtävien tarkoituksenmukainen ja te-
hokas hoitaminen vaarannu.  
 
Kyseisiä tehtäväkokonaisuuksia rakennettaessa on huomioitava erityisesti se, että päivit-
täiset prosessit toimivat kitkatta. Mikäli samaan tehtäväkokonaisuuteen liittyviä tehtäviä 
sijoitetaan eri paikkakunnille, on ensiarvoisen tärkeätä kiinnittää huomiota sähköisten 
työvälineiden käyttöönottoon ja niiden käyttöön liittyvään osaamiseen.  
 
Aluehallintovirastojen poliisin vastuualueisiin liittyviä toiminnallisia seikkoja arvioita-
essa lähtökohdan muodostaa näiden alueella suoritettavien tehtävien sisältö, määrä ja 
laatu. Toiminnallisuuden kannalta on merkitystä sillä, mitä eri tehtäviä eri aluehallinto-
virastojen yksiköille mahdollisesti määrättäisiin ja mihin yksikköön tehtävät sijoitettai-
siin. Selvää on, että poliisin vastuualueille alustavasti määritellyt, aluehallintoviraston 
toimintaan liittyvät tehtäväkokonaisuudet eivät sisältönsä tai vaatimiensa resurssien 
johdosta täytä niitä edellytyksiä, joita toiminnan alueellistamiselle voidaan asettaa.   
 
Poliisihallituksen toiminnallisia edellytyksiä arvioitaessa merkitystä voidaan antaa uusi-
en poliisilaitosten eli poliisihallituksen palvelukäyttäjien ja myös poliisitoiminnan pai-
nopisteen sijoittumiselle erityisesti Etelä-Suomeen. Tässä suhteessa Tamperetta voidaan 
pitää toiminnallisen näkökulman kannalta vaihtoehtona sijoittamiselle erityisesti poliisi-
hallituksen johdon ja päätoimipaikan osalta.  
 
Poliisihallituksen alueellistamiseen liittyviä toiminnallisia vaikutuksia arvioitaessa kes-
keisinä lähtökohtina eri sijoitusvaihtoehtojen pisteytyksessä pidetään Alueellistamisen 
käsikirjassa tehtävien tulokselliseen hoitamiseen, organisaation uudistamiseen, synener-
giaetuihin sekä yhteistyöhön liittyviä näkökulmia. Ottaen huomioon lisäksi edellä mai-
nitut poliisihallituksen alueellistamisen toteutukseen liittyvät muut toiminnalliset näkö-
kulmat voidaan Alueellistamisen käsikirjassa määriteltyjen pisteytyskriteerien mukai-
sesti eri sijoituspaikkavaihtoehdoille antaa seuraavat pistemäärät: 
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1. Tukeeko toiminnon sijoittuminen paikkakunnalle organisaation tehtävien tuloksellista 
hoitamista asiakkaiden näkökulmasta pitkällä tähtäimellä? 
 
 
Pääkaupunkiseutu  2 
Mikkeli   -1 
Oulu   -1 
Tampere   1 
Turku   1 
 
 
2. Tukeeko toiminnon sijoittuminen paikkakunnalle organisaation toiminnan tarpeellista 
uudistamista? 
 
Pääkaupunkiseutu  1 
Mikkeli   1 
Oulu   1 
Tampere   1 
Turku   1 
 
 
3. Onko toiminnon sijoittumisesta paikkakunnalle saavutettavissa synergiaetua organi-
saation kannalta? 
 
Pääkaupunkiseutu  2 
Mikkeli   1 
Oulu   -1 
Tampere   1 
Turku   0 
 
 
4. Edistääkö sijoittuminen paikkakunnalle yhteistyötä oman hallinnonalan tai muiden 
hallinnonalojen keskeisten toimintojen kanssa?  
 
Pääkaupunkiseutu  2 
Mikkeli   -1 
Oulu   -2 
Tampere   0 
Turku   -1 
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Laadullinen arvio: Miten sijoittuminen paikkakunnalle vaikuttaa ydintoimintojen hoi-
tamiseen? Mitkä ovat toiminnon tuloksellisuuden välttämättömät ja riittävät edellytyk-
set ja miten ne toteutuvat? 
 
Pääkaupunkiseutu  2 
Mikkeli   0 
Oulu   -1 
Tampere   1 
Turku   -0 
 
 
Yhteispisteet toiminnallisen näkökulman osalta olisivat edellisen perusteella seuraavat: 
 
Pääkaupunkiseutu  9 
Mikkeli   0 
Oulu   -4 
Tampere   4 
Turku   1 
 
5.3 Henkilöstönäkökulma 
 
5.3.1 Ylijohdon ja lääninjohtojen henkilöstömäärä ja rakenne 
 
Poliisin keskushallintoviranomaisen henkilöstö koostuisi nykyisen poliisin ylijohdon ja 
poliisin lääninjohtojen henkilöstöstä. Poliisin ylijohdossa ja lääninjohdoissa työskenteli 
vuoden 2008 lopussa yhteensä 218 henkilöä  
 
Poliisin ylijohdon ja poliisin lääninjohtojen henkilöstö sijoittui joulukuussa 2008 or-
ganisatorisesti seuraavasti: 
 
______________________________________________________________________ 
 

SM ESL LS IS OL LL  yht 
______________________________________________________________________ 
 
Poliisit  
vakinainen 21 7 5 6 4 4      47 
määräaik. 6 3 1 2 1 1      14 
yhteensä 27 10 6 8 5 5      61 
 
______________________________________________________________________ 
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Muut 
vakinainen 85 13 10 7 5 2   122 
määräaik. 26 2 5 0 1 1     35 
yhteensä 111 15 15 7 6 3   157 
 
______________________________________________________________________ 
 
Vakinaiset  
yhteensä 106 20 15 13 9 6   169 
 
______________________________________________________________________ 
 
Määräaik. 
yhteensä 32 5 6 2 2 2    49 
 
______________________________________________________________________ 
 
Kaikki yht 138 25 21 15 11 8   218 
 
%-osuus 63,3 11,5 9,6 6,9 5,0 3,7 100 
 
______________________________________________________________________ 
 
5.3.2 Henkilöstön maantieteellinen sijoittuminen 
 
Nykyisellä poliisin ylijohdon ja poliisin lääninjohtojen henkilöstöllä virkapaikka on 
Helsingissä noin 54 %:lla ja pääkaupunkiseudun ulkopuolella noin 46 %:lla.  
 
Maantieteellisesti ylijohdon ja poliisin lääninjohtojen henkilöstö jakautui joulukuussa 
2008 seuraavasti: 
 
 
_____________________________________________________________________ 
 
Poliisin ylijohto  Helsinki  108 
   Hämeenlinna  1 
   Riihimäki  25 
   Mikkeli  4 
 
Etelä-Suomen lääninjohto  Helsinki  10 
   Hämeenlinna  11 
   Kouvola  4 
 
Länsi-Suomen lääninjohto  Turku  20 
   Tampere  1 
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Itä-Suomen lääninjohto  Joensuu  5 
   Kuopio  3 
   Mikkeli  7 
 
Oulun lääninjohto  Oulu  11 
   
Lapin lääninjohto  Rovaniemi  8 
 
______________________________________________________________________ 
 

Yhteensä  218 
______________________________________________________________________ 
 
 
Paikkakunnittain jaoteltuna ylijohdon ja lääninjohdon henkilöstö sijoittui joulukuussa 
2008 seuraavasti: 
 
______________________________________________________________________ 
 
Helsinki   118 
Hämeenlinna   12 
Joensuu   5 
Kouvola   4 
Kuopio   3 
Mikkeli   11 
Oulu   11 
Riihimäki   25 
Rovaniemi   8 
Tampere   1 
Turku   20 
 
Yhteensä   218 
______________________________________________________________________ 
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5.3.3 Eläköitymisennuste 
 
Poliisin ylijohdon henkilöstön keski-ikä on tällä hetkellä 48 vuotta ja poliisin lääninjoh-
tojen henkilöstön keski-ikä 51 vuotta. Tämänhetkiseen tietoon perustuvan eläköity-
misennusteen mukaan siirtyisi seuraavan kuuden vuoden aikana eläkkeelle eri yksiköis-
tä henkilöstöä seuraavasti: 
 
______________________________________________________________________ 
 
   2010   2011 2012   2013 2014   2015  
______________________________________________________________________ 
 
 
Poliisin ylijohto     
Poliisit   1         3 2          2             1   
Muut   2         4 5          4  2         3 
 
Länsi-Suomen lääninjohto   
Poliisi      2 
Muut   1 1                       1 
 
Etelä-Suomen lääninjohto    
Poliisit    2 1 
Muut   1         1              2             2   
 
Itä-Suomen lääninjohto   
Poliisit   1 1 
Muut    1            2 
 
Oulun lääninjohto   
Poliisit               1 
Muut               1              1 
 
Lapin lääninjohto    
Poliisit   1 
Muut 
 
______________________________________________________________________ 
 
Yhteensä   9        10 11      10 4          8          
 
Kaikki yhteensä               52 
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5.3.4 Henkilöstön vaihtuvuus 
 
Henkilöstöä on poliisin ylijohdosta ja poliisin lääninjohdoista siirtynyt eläkkeelle, mui-
den työnantajien palvelukseen tai muutoin poistunut viime vuosina seuraavasti: 
 
______________________________________________________________________ 
 
   2005 2006 2007 2008 
______________________________________________________________________ 
 
 
Poliisin ylijohto  0 1 14 9 
 
Länsi-Suomen poliisin lääninjohto 1 1 2 4 
 
Etelä-Suomen poliisin lääninjohto 1 1 2 3 
 
Itä-Suomen poliisin lääninjohto 4 1 1 0 
 
Oulun poliisin lääninjohto  1 1 0 1 
 
Lapin poliisin lääninjohto  0 1 0 0 
______________________________________________________________________ 
 
Yhteensä   7 6 19 17 
 
Kaikki yhteensä     49 
______________________________________________________________________ 
 
 
5.3.5 Poliisihallituksen henkilöstömäärä 
 
Perustettaviin ministeriön poliisiosastoon, poliisihallitukseen ja aluehallintovirastojen 
poliisin vastuualueille sijoittuisi tämän hetkisten arvioiden mukaan noin 130 henkilöä 
poliisin nykyisestä ylijohdosta ja noin 70 henkilöä poliisin läänijohdoista eli yhteensä 
noin 200 henkilöä.  
 
Edelleen voidaan arvioida, että tästä noin 200 henkilön kokonaismäärästä sijoittuisi si-
säasiainministeriön poliisiosastolle noin 35 henkilöä ja loput sijoittuisivat poliisihalli-
tukseen ja aluehallintoviranomaisten poliisin vastuualueille. Tämä tarkoittaisi sitä, että 
poliisihallituksen henkilöstömäärän voidaan arvioida olevan viraston toiminnan alussa 
ja vuoden 2009 aikana tapahtuva poistuma huomioiden yhteensä noin 150-160 henkilöä.  
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5.3.6 Organisatoriset henkilöstövaikutukset 
 
Alueellistamisen henkilöstövaikutusten arvioinnissa voidaan tarkastelu suorittaa kah-
desta eri näkökulmasta. Tällöin vaikutuksia arvioidaan erikseen organisaation toiminnan 
kannalta ja toisaalta selvitetään alueellistamisen vaikutuksia organisaation henkilöstöön 
ja yksittäisiin virkamiehiin.  
 
Alueellistamisen organisatoristen henkilöstövaikutusten arvioinnissa lähtökohdan muo-
dostaa henkilöstön siirtymishalukkuus sekä työvoiman saatavuuteen ja osaamiseen sekä 
nykyisen henkilöstön sijoittamiseen ja uuden henkilöstön rekrytointiin liittyvät näkö-
kulmat. Näillä on suora yhteys organisaation henkilöstömäärien kehittymiseen ja siten 
esimerkiksi tuottavuusohjelman toteuttamisen edellytyksiin. Alueellistamisen henkilöta-
son vaikutuksia arvioitaessa huomio kohdistuu niihin suoriin tai välillisiin vaikutuksiin, 
joita aiheutuu alueellistamisen kohteena olevan viraston virkamiehille ja heidän perheil-
leen. Yksilötason tarkastelussa korostuvat alueellistamisen uhat ja mahdollisuudet yksit-
täisen virkamiehen työskentelyedellytyksiin ja esimerkiksi mahdollisesta työpaikan siir-
tymisen aiheuttamiin muutoksiin.    
 
Alueellistamiseen liittyvän henkilöstön asemaan ja uudelleen sijoittamiseen ja samalla 
uusrekrytoinnin toteutukseen vaikuttavat työvoiman saatavuuteen liittyvät yleiset teki-
jät, jotka vaihtelevat alueellisesti ja eri tehtäväryhmien ja asetettujen osaamisvaatimus-
ten mukaisesti. Myös palkkaustasoilla ja -järjestelmillä ja muilla töiden yleiseen organi-
sointiin ja ehtoihin liittyvillä seikoilla on tässä suhteessa merkitystä.  
 
Poliisihallituksen alueellistaminen koskisi kaikkia poliisin lääninjohtojen ja ylijohdon 
henkilöstöä mutta toteutusvaihtoehdosta riippuen sen organisatoriset henkilöstövaiku-
tukset olisivat laadultaan ja laajuudeltaan erilaisia. Koko poliisihallituksen alueellista-
minen päätoimipaikka mukaan lukien jollekin selvityksen kohteena olevalle paikkakun-
nalle koskisi erityisesti niitä henkilöitä, joiden nykyinen työpaikka sijaitsee Helsingissä. 
Tämän vaihtoehdon, joka koskisi valtaosaa tulevan poliisihallituksen henkilöstä, organi-
saatiotason henkilöstövaikutusten voidaan arvioida olevan merkittävät ja edellyttävän 
laajoja henkilöstöjärjestelyjä ja niihin liittyviä tukitoimia. 
 
Tehtävien osittainen alueellistaminen aluehallintoviranomaisten sijoituspaikkakuntia ja 
poliisin lääninjohtojen henkilöstöä hyväksikäyttäen vähentäisi edelliseen vaihtoehtoon 
verrattuna alueellistamista johtuvia organisaatioon tai virkamiehiin liittyviä henkilöstö-
vaikutuksia ja uusrekrytointitarvetta. Poliisihallituksen päätoimipaikan sijoittaminen 
pääkaupunkiseudulle ja tehtävien alueellistaminen aluehallintoviraston sijoituspaikka-
kunnille vastaisi lähes kokonaan nykyisen henkilöstön sijoittumista ja siitä aiheutuisi 
luonnollisesti vähiten henkilöstövaikutuksia ylijohdon ja lääninjohdon henkilöstöön 
ainakin lyhyellä aikavälillä. 
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5.3.7 Osaamisen turvaaminen 
 
Osaamisen profiili poliisin ylijohdossa ja poliisin lääninjohdoissa painottuu osin toisis-
taan poikkeavasti siten, että ylijohdon henkilöstön osaamisessa korostuu valtakunnalli-
seen ohjaukseen, poliittiseen ja strategiseen työskentelytapaan ja kansainväliseen toi-
mintaympäristöön keskittyvät osaamis- ja kokemusalueet. Lääninjohdoissa korostuvat 
erityisesti alueelliseen suunnitteluun ja sidosryhmäyhteistyöhön sekä paikallispoliisin 
ohjaamiseen ja valvontaan liittyvä osaaminen.  
 
Pitkällä aikavälillä voidaan toimintoja järjestää uudelleen ja osaamista kehittää tarvitta-
vaan suuntaan. Nopeasti toteutetuissa koko virastoa koskevissa alueellistamispäätöksis-
sä riski toimintojen vakavaan häiriytymiseen on aina suuri. Ei ole ajateltavissa, että ai-
nakaan nopealla aikataululla voitaisiin korvata valtaosa nykyisen poliisin ylijohdon ja 
lääninjohtojen osaamisesta siinä tapauksessa, että poliisihallituksen alueellistamisen 
johdosta suuri osa poliisin ylijohdon ja lääninjohtojen nykyisestä henkilöstöstä vaihtui-
si. 
 
5.3.8 Nykyisen henkilöstön sijoittaminen 
 
Keskuspaikan alueellistamisesta johtuvaa päällekkäisten rekrytointien tarvetta vähentäi-
si eläköitymisen ja muun poistuman ohella osan pääkaupunkiseudulle sijoittuneista yli-
johdon ja lääninjohdon henkilöstöstä sijoittuminen sisäasiainministeriön poliisiosaston 
palvelukseen. Henkilöstön sijoittuminen pääkaupunkiseudun muihin poliisiyksiköihin 
olisi myös mahdollista. Samalla turvattaisiin poliisihallinnon erityisasiantuntemuksen 
säilymisen poliisissa alueellistamisen jälkeenkin. Vastaavasti poliisin lääninjohtojen 
henkilöstön sijoittuminen alueiden paikallispoliisien palvelukseen olisi ainakin pääosin 
mahdollista.  
 
Nykyisellä ylijohdon ja läänijohtojen henkilöstöllä voidaan katsoa olevan edellä kerro-
tulla tavalla laaja-alaista valtion hallinnossa hyödynnettävää erityisosaamista esimerkik-
si hallinnon kehittämisen ja suunnittelun, talous- ja henkilöstöhallinnon sekä lainsää-
dännön eri alueilla. Tämän voidaan arvioida edesauttavan siirtymistä poliisin tai valtion 
hallinnon muiden yksiköiden palvelukseen.  
 
Tällä hetkellä poliisin ylijohdossa ja poliisin lääninjohdoissa työskentelevistä ylemmän 
korkeakoulututkinnon tai korkeakoulututkinnon on suorittanut 56 % henkilöstöstä ja 
muun tutkinnon 41 % henkilöstöstä. Nykyisen henkilöstön korkealla koulutustasolla on 
myös vaikutusta henkilöstön uudelleensijoittumisen yleisiin edellytyksiin.  
 
Uudelleenjärjestelyiden käytännön toteutusta hallinnon sisäisiin ja ulkopuolisiin tahoi-
hin nähden helpottaa järjestelyjen mahdollinen alueellinen painottuminen pääkaupunki-
seudulle, jossa sijaitsee useiden poliisiyksiköiden lisäksi muita ministeriöitä ja useita 
valtion virastoja ja laitoksia. Pääkaupunkiseudulla voidaankin arvioida olevan virastojen 
sijaintiin perustuva suurin julkishallinnon kokemusta omaavan työvoiman tarve. 
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Päälliköiden, päällystön, asiantuntijoiden ja avustavan henkilöstön uudelleensijoittami-
sen edellytykset vaihtelisivat käytännössä virkaryhmittäin. Uudelleen sijoittamiseen 
liittyvien mahdollisten virkasiirtojen tulee perustua vapaaehtoisuuteen ja ne tulee suorit-
taa kaikkien virkaryhmien osalta yhtenäisten ennakkoon määriteltyjen periaatteiden 
mukaisesti. 
 
5.3.9 Työssäkäyntialueet 
 
Henkilöstön uudelleen sijoittamisen yhteydessä sovellettaviksi tulee 23.3.2006 vahvis-
tettu valtioneuvoston periaatepäätös valtion henkilöstön aseman järjestämisestä organi-
saation muutostilanteissa. Näihin periaatteisiin sisältyy myös työssäkäyntialueeseen 
liittyvät, henkilöstön siirtämismahdollisuuksia rajoittavat reunaehdot.  
 
Työ- ja elinkeinoministeriön asetuksella määritellyt kunkin virkamiehen asuinkuntaan 
liittyvät työssäkäyntialueet asettavat henkilöstön siirtovelvollisuuteen liittyvät käytän-
nön rajat. Nämä vaikuttavat olennaisesti myös henkilöstön uudelleensijoittamismahdol-
lisuuksiin ja päällekkäisten rekrytointien määrään. 
 
5.3.10 Henkilöstöjärjestelyjen toteutus 
 
Poliisin hallintorakenneuudistuksen täytäntöönpanon henkilöstöjärjestelyissä lähtö-
kohtana on ollut valtion virkamieslain 27 §:n sekä valtioneuvoston periaatelinjausten 
mukaisesti sijoittaa henkilöstö työssäkäyntialueellaan ammattitaitoaan ja kykyään vas-
taaviin tehtäviin. Mikäli uudistuksesta seuraa muutoksia virkamiehen muutoshetken 
tehtäviin, pyritään nämä toteuttamaan siten, että uudet tehtävät vastaavat mahdollisim-
man hyvin vaativuudeltaan, työn luonteeltaan ja palkkaukseltaan henkilön tehtäviä 
muutoksen aikana.  
 
Valtioneuvoston periaatepäätöksen mukaan organisaation muutostilanteissa tulee nou-
dattaa asteittaista toimintatapaa. Se toimintayksikön palveluksessa oleva henkilöstö, 
jonka tehtäviä muutos koskee ja jolle on tarjottavissa tehtäviä uudessa tai siirtyvässä 
organisaatiossa, siirtyy tämän organisaation palvelukseen. Jos henkilö ei siirry, hänelle 
etsitään samanlaisia tai vastaavia tehtäviä asianomaisessa toimintayksikössä tai muussa 
saman hallinnonalan toimintayksikössä. Jollei samalla hallinnonalalla tarjottava työ ole 
virkamiehen työssäkäyntialueella, etsitään työtä toisen hallinnonalan toimintayksiköstä 
samalla työssäkäyntialueella. 
 
Tehtävämuutostilanteissa pyritään tehtävän vaativuustason säilyttämiseen nykytasolla. 
Palkkauksellisesta muutosturvasta on annettu erillinen sisäasiainministeriön päätös 
(Päätös PORA:n tehtäväjärjestelyistä 16.11.2007/SM-2007-03254/Ty-12). 
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5.3.11 Tuottavuusohjelman toteutus 
 
Yhtenä alueellistamisessa huomioon otettavana seikkana tulee arvioida myös poliisille 
määriteltyjen tuottavuusohjelmaan sisältyvien henkilöstömäärätavoitteiden toteuttami-
nen. Poliisitoimelle on asetettu vuosille 2006 - 2011 yhteensä 434 henkilötyövuoden 
tuottavuustavoite. Vuosille 2012 - 2015 on tämän lisäksi alustavasti asetettu 273 henki-
lötyövuoden tuottavuustavoite, josta noin 40 henkilötyövuoden säästötavoite kohdentuu 
uuden kaksiportaisen hallintomallin täytäntöönpanoon.  
 
Poliisihallituksen alueellistamiseen liittyvien mahdollisten päällekkäisten rekrytointien 
vaikutus henkilöstömäärien kehitykseen on lähtökohtaisesti ristiriidassa tuottavuusoh-
jelmalle ja samalla myös hallintouudistuksen toteuttamisella asetettujen tavoitteiden 
kanssa. Tuottavuusohjelman toteuttamisessa tulee ottaa huomioon vähennysten kohden-
taminen poliisihallituksen tehtävien kannalta tarkoituksenmukaisesti eri virkaryhmiin ja 
ne tulee toteuttaa eläkkeelle siirtymisiä ja muuta luonnollista poistumaa hyväksikäyttä-
en. Vähennysten toteutuessa tulee varmistaa, että aluehallintovirastojen poliisin vastuu-
alueilla toteutuneet vähennykset otetaan huomioon poliisille asetetuissa tavoitteissa. 
 
5.3.12 Vaikutukset henkilötasolla 
 
Alueellistamisprosessin käynnistäminen aiheuttaa yleensä organisaation henkilöstössä 
epävarmuutta ja huolta työpaikan ja työyhteisön kohtalosta. Näillä on usein suoraan 
vaikutusta myös organisaation toimintaedellytyksiin ja se voi näkyä esimerkiksi viras-
ton henkilöstön työtyytyväisyyttä ja jaksamista kuvaavien muuttujien kehittymisessä. 
 
Edellä mainittujen organisaatiotasolla näkyvien henkilöstövaikutusten, kuten esimerkik-
si siirtymähalukkuuden, taustalla on usein perheeseen ja elinympäristöön liittyvät olo-
suhteet. Vaikka henkilöstöllä olisikin halukkuutta siirtyä työskentelemään uudelle paik-
kakunnalle, voi esimerkiksi puolison työnsaantimahdollisuudet, lapsien hoidon järjes-
täminen tai perheen tukena asuvien sukulaisten ja ystävien sijoittuminen tulla muutta-
misen esteeksi. Myös asunnon myynti voi olla ainakin tämänhetkisen markkinatilanteen 
johdosta hankalaa.  
 
Työn perässä muuttaminen edellyttää usein toisen asunnon hankkimista niissä tapauk-
sissa, joissa perhe ei muuta mukana. Tämä luonnollisesti aiheuttaa lisäkustannuksia ja 
samalla edellä mainittuja vaikutuksia perheisiin ja vapaa-ajan käyttöön. Uudelle työpai-
kalle matkustaminen voi aiheuttaa lisäkustannuksia ja työmatkoihin käytetyn ajan kas-
vua yksilötasolla joka puolestaan voi virastotasolla näkyä henkilöstön jaksamisessa ja 
tuloksellisuudessa. 
 
Alueellistaminen voi valtiontalouden tarkastusviraston Poliisin tietohallintokeskuksen 
alueellistamista koskevan tarkastuskertomuksen (178/2008) mukaan aiheuttaa ikäsyrjin-
tää ja käytännössä suosia siirtymisen kannalta edullisemmassa asemassa olevia nuoria ja 
perheettömiä työntekijöitä. 
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Alueellistamisesta aiheutuu suuria yksilötason henkilöstövaikutuksia myös niissä tapa-
uksissa, joissa muutto tai muuttuneelle työpaikalle matkustaminen ei ole mahdollista. 
Tällöin voidaan virkamiehiä joutua sijoittamaan kokonaan uuden viraston tai hallin-
nonalan palvelukseen.  
 
5.3.13 Työhyvinvoinnin turvaaminen 
 
Muutostilanteissa tulee noudattaa hyvää henkilöstöpolitiikkaa sekä valtioneuvoston pe-
riaatepäätöstä henkilöstön aseman järjestämisestä organisaation muutostilanteissa ja 
valtiovarainministeriön ohjetta muutosten johtamisesta ja muutosturvasta (VM 
16/2007). Myös YT -menettelyn asianmukaisuus ja kattavuus prosessin eri vaiheissa 
tulee turvata.  
 
Poliisin PORA II -vaiheen henkilöstöjärjestelyn käytännön toteuttamista ja muutostur-
vaa koskevat tarkentavat periaatteet ovat tätä kirjoitettaessa vielä luonnosvaiheessa. 
Lähtökohtaisesti henkilöstöjärjestelyt tulee toteuttaa PORA I vaiheen periaatteiden mu-
kaisesti poliisihallituksen rooli ja tehtäväalueet sekä niihin perustuvan henkilöstöraken-
teen ominaispiirteet huomioiden.   
 
5.3.14 Henkilöstökyselyn tulokset 
 
5.3.14.1 Vastaajajoukon edustavuus  
 
Alueellistamisselvityksen yhteydessä toteutettuun henkilöstökyselyyn vastasi yhteensä 
161 henkilöä eli vastausprosentti oli 74, jota voidaan pitää suhteellisen korkeana. Yli-
johtoon kuuluvien osuus vastanneista on tasan 60 %. Länsi-Suomen poliisin lääninjoh-
don henkilöstöön vastanneista kuului 11 %, Etelä-Suomen lääninjohdon henkilöstöön 
14 %, Itä-Suomen lääninjohdon henkilöstöön 7 %, Oulun lääninjohdon henkilöstöön  
4 % ja Lapin lääninjohdon henkilöstöön 3 %. 
 
Molemmat sukupuolet ovat vastanneet kyselyyn tasapuolisesti. Pääosa vastanneista on 
keski-ikäisiä, 65 % vastaajista edustaa ikäluokkaa 40-60 vuotta. Vain 23 % ilmoittaa, 
että on työskennellyt yksikössään yli 15 vuotta. Pääosa vastaajista (83 %) hoiti virkaan-
sa vakinaisesti ja enemmistöllä vastaajista (66 %) oli siviilivirka hallinnossa. Virka-
asemaltaan vastaajajoukko jakautui tehtyyn kolmiluokitukseen (päällikkö tai päällys-
tö/asiantuntija/toimisto) varsin tasaisesti, suurin ryhmä vastaajista oli asiantuntijat, jo-
hon kuului 39 % vastaajista. 
 
5.3.14.2 Virhemarginaali 
 
Poliisin ylijohdon ja lääninjohtojen henkilöstöä oli sijoittunut joulukuussa 2008 yhdelle-
toista eri paikkakunnalle. Vastaajien maantieteellisellä sijoittumisella on luonnollisesti 
vaikutusta eri vaihtoehtojen kannatukseen. Kyselystä koottuja vastauksia ei ole vaihto-
ehtojen runsaudesta johtuen suhteutettu kaikkien taustamuuttujiin ja vastaajien virka-
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paikkoihin vaan ne on esitetty kunkin organisaation osalta yhteen koottuna. Tämä aihe-
uttaa kyselyvastauksen tulkintaan virhemarginaalia, jonka vaikutusta lopputulosten luo-
tettavuuteen nähden voidaan kuitenkin pitää suhteellisen vähäisenä. Ylijohdon henkilös-
tön vastausten tulkinnassa täytyy myös ottaa huomioon jo alueellistuttujen tehtävien ja 
virkojen osuus kokonaisvirkamääristä.  
 
Alueellistamisvaihtoehtojen kannatukseen ja muutto- ja siirtymishalukkuuteen vaikutus-
ta on virkapaikan lisäksi myös kunkin virkamiehen tosiasiallisella kotipaikkakunnalla, 
jota kyselyssä ei kuitenkaan tietoturvasyistäkään ollut mahdollista erikseen selvittää. 
Kotipaikan perusteella pääsääntöisesti määräytyvällä työssäkäyntialueella ja sen laajuu-
della on kuitenkin olennainen merkitys virkamiehen siirtymisvelvollisuuden kannalta ja 
samalla se rajoittaa alueellisesti henkilöstön uudelleensijoittamisen mahdollisuuksia ja 
käytännön toteuttamista. Tästä johtuen kyselyn tuloksista ei voida luotettavasti päätellä 
esimerkiksi mahdollisesta alueellistamisesta johtuvaa uudelleensijoitettavaksi tulevien 
henkilöiden tarkkaa lukumäärää.  
 
Tulosten tulkinnassa täytyy myös huomioida, että vastaajia pyydettiin arvioimaan muut-
to- ja siirtymishalukkuuttaan jokaisen vaihtoehtona olleen paikkakunnan kannalta erik-
seen. Koska samanaikaisesti pystyi kannattamaan useaa eri vaihtoehtoa, on eri vaihtoeh-
toja koskevat yhteenlasketut tulokset suhteellisia eikä niitä voida tulkita toisiaan pois-
sulkeviksi.  
 
5.3.14.3 Alueellistamisvaihtoehtojen kannatus 
 
Ensimmäisessä kysymyksessä tiedusteltiin tarkoituksenmukaisinta sijoituspaikkaa polii-
sihallitukselle. Kaikista vastaajista viraston sijoittamisesta Helsinkiin on täysin samaa 
mieltä 70 % ja jokseenkin samaa mieltä 14 % eli yhteensä 84 %. Tampere sai toiseksi 
eniten kannatusta. Tampereen osalta sijoituspaikasta on täysin samaa mieltä 15 % ja 
jokseenkin samaa noin 20 %. Turkuun sijoittamisen kannalla vastaajista 8 % oli samaa 
mieltä ja 10 % jokseenkin samaa mieltä. Mikkelin osalta täysin samaa mieltä on 5 % ja 
jokseenkin samaa mieltä 5 %. Oulun osalta yksikään ei ollut samaa mieltä ja jokseenkin 
samaa oli 3 % vastaajista.  
 
Ylijohtoa edustaneista vastaajista 89 % oli täysin samaa mieltä siitä, että Helsinki olisi 
paras sijoituspaikka keskusvirastolle. Jokseenkin samaa mieltä on 6 % eli siis yhteensä 
95 %.  Tasan 11 % oli myös sitä mieltä, että Tampere voisi sopia parhaiten sijoituspai-
kaksi. Jokseenkin samaa mieltä on 13 % eli yhteensä 24 % vastaajista. Mikkeliä kannat-
ti ylijohdon henkilöstöstä varmasti tai jokseenkin varmasti 8 %, Turkua 9 % ja Oulua  
1 %. 
 
5.3.14.4 Työssäkäyntimahdollisuus 
 
Jos alueellistamisratkaisu sitä vaatisi, työssäkäynnin Helsingissä hyväksyy täysin var-
masti 58 % ja melko varmasti 5 % kaikista vastaajista. Lisäksi 12 % vastaajista jätti 
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asian harkintaan eli yhteensä 75 % vastaajista pitää Helsinkiä mahdollisena työpaikka-
naan.  
 
Tampere sai tässäkin suhteessa toiseksi eniten kannatusta. Tampereella on täysin var-
masti valmis käymään työssä 11 % ja jokseenkin varmasti 8 % kaikista vastaajista. 
Vaihtoehdon pani harkintaan 19 % eli Tamperetta harkitsisi yhteensä 38 %.  Turun osal-
ta vastaajista 14 % on täysin varma työssäkäyntivalmiudestaan, 1 % aika varma ja 8 % 
harkitsisi eli yhteensä 23 %.  Mikkeliin täysin varmasti arvioi kulkevansa 9 %, aika 
varmasti tai harkitsi 3 %. Oulun osalta täysin varmoja on 4 %, aika varmoja tai asiaa 
harkitsevia 3 % vastaajista. 
 
Ylijohdon vastaajista 84 % oli täysin varmasti ja 6 % melko varmasti valmis käymään 
Helsingissä työssä eli yhteensä 91 %. Tampereella olisi ylijohdosta täysin valmis käy-
mään töissä 11 %, aika varmasti 7 % eli yhteensä 18 %. Lisäksi 20 % saattaa harkita, 
toisaalta 62 % vastaajista kuitenkin kieltäytyy matkustamisesta Tampereelle. Mikkelissä 
tai Turussa on valmis käymään 6 % kummassakin. Turussa kulkemisesta vastaajista 
kieltäytyy 83 %, Mikkelissä 92 % ja Oulussa 100 %. 
 
Kyselyyn vastanneista ylijohdon henkilöistä yhteensä 30 prosenttia ilmoitti mahdolli-
suudesta käydä töissä muualla kuin nykyisessä virkapaikassaan. Näistä henkilöistä 18 
prosenttia ilmoitti mahdollisuudesta käydä töissä Tampereella ja 12 prosenttia mahdolli-
suudesta käydä joko Turussa tai Mikkelissä. 
 
5.3.14.5 Muuttohalukkuus 
 
Asumisen Helsingissä tai muuttamisen sinne hyväksyy kaikista vastaajista täysin var-
masti 52 % ja melko varmasti 3 %. 6 % harkitsee asiaa joten Helsinkiä asuinpaikkana 
harkitsisi yhteensä 60 % vastaajista. Tampereella asumisesta tai sinne muuttamisesta on 
täysin varma 7 % ja jokseenkin varma 6 %. Vaihtoehdon pani harkintaan 12 %, yhteen-
sä siis 25 % vastaajista. Turun osalta vastaajista 12 % on täysin varma muuttamises-
ta/asumisesta ja 2 % aika varma, 9 % harkitsee eli yhteensä 23 %. Mikkeliin täysin 
varmasti arvioi muuttavansa (asuvansa) 5 %, aika varmasti 3 % ja harkitsee 4 %. Oulun 
osalta varmoja oli 4 % ja aika varmoja/ harkitsevia 6 % vastaajista. 
 
Kyselyn mukaan ylijohdon edustajista 23 % on täysin tai melko varmasti valmiita muut-
tamaan työn takia Helsingin ulkopuolelle. Ylijohdon vastaajista 63 % ei missään tapa-
uksessa ja 12 % ei varmaankaan muuttaisi Tampereelle, yhteensä siis 75 % vastaajista 
kieltäytyy muuttamasta. Turusta kieltäytyi 83 %, Mikkelistä 91 % ja Oulusta 96 % yli-
johdon vastaajista.  
 
5.3.14.6 Alueellistamisen vaikutukset  
 
Myönteisimmin vastaajat arvioivat alueellistamisen vaikuttavan työkulttuuriin ja toi-
mintatapoihin, 44 % arveli niiden kehittyvän parempaan suuntaan.  
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Myös työtehtävien muuttumisen osalta vastaajien odotukset olivat suhteellisen korkeal-
la, 37 % arvioi alueellistamisen luovan uusia mahdollisuuksia. Työn mielekkyys sai 
melko kahtiajakoisen arvion, osa näkee sen mahdollisuutena ja miltei yhtä moni uhkana.  
 
Suurimman uhan vastaajat arvioivat alueellistamisen tuottavan sidosryhmäyhteistyölle, 
joka toinen piti tilannetta uhkaavana (50 %). Työuralla etenemiselle 29 % vastaajista 
piti alueellistamista uhkana. Mahdollisen työpaikan sijainnin muutoksesta 29 % kokee 
huomattavaa ja 24 % kohtalaista uhkaa alueellistamisaikeiden takia. Alueellistamis-
suunnitelmien aiheuttaman epävarmuuden tunteesta täysin samaa mieltä on 43 % ja 
jokseenkin samaa 37 % vastaajista. 
 
Ylijohtoa edustaneet vastaajat olivat muita pessimistisempiä alueellistamisen seurausten 
suhteen. Vain 30 % uskoi työkulttuurin ja toimintatapojen paranemiseen. Työtehtävien 
muuttumisessa vain 23 % näki mahdollisuuksia ja työn mielekkyydessä 20 %.  
 
Erityisen huolestuneita ylijohdon vastaajat olivat sidosryhmäyhteistyön tulevaisuudesta. 
Alueellistamisen katsoi 69 % ylijohdon vastaajista uhkaavan yhteistyötä. Työuralla ete-
nemiselle alueellistamisen arvioi 40 % olevan haitallista. Ylijohdon vastaajista mahdol-
lisen työpaikan muutoksen kokee huomattavana uhkana 40 % ja kohtalaisena uhkana  
23 %. 
 
5.3.14.7 Esitettyjä näkökulmia 
 
Henkilöstökyselyyn oli liitetty tekstiosio, johon vastaajat saivat vapaasti kirjata alueel-
listamiseen liittyviä näkemyksiään. Vastaajista varsin suuri osa eli 60 % käytti tätä 
mahdollisuutta hyväkseen ja kirjasi näkemyksiään alueellistamiseen liittyvistä uhista ja 
mahdollisuuksista.  
 
Valtaosassa vastaajien kommenteista suhtauduttiin alueellistamiseen pääosin kriittisesti 
ja siihen nähtiin liittyvän useita organisaatio- ja henkilötason uhkatekijöitä. Erityisesti 
tuotiin esiin alueellistamisen vaikutuksia työyhteisöön ja työhyvinvoinnin kehittymi-
seen, perheisiin, vapaa-ajan käyttöön, matka- ja asumiskustannuksiin, perhesuhteisiin ja 
henkilöstön jaksamiseen. Useissa vastauksissa kiinnitettiin huomiota hajautetun organi-
saation uhkiin koskien johtamista, henkilöstön tasa-arvoista kohtelua ja töiden käytän-
nön järjestelyjä. Myönteisinä alueellistamiseen liittyvinä näkökulmina tuotiin esiin 
muun muassa alueellistamisesta johtuvat mahdollisuudet prosessien ja työskentelyolo-
suhteiden kehittämiseen, uramahdollisuuksiin ja elinkustannusten tasoon. 
 
5.3.15 Yhteenveto ja pisteytys 
 
Osaamistason turvaamisessa, uusrekrytointien toteuttamisessa ja nykyisen henkilöstön 
uudelleen sijoittamisessa alueellistamisen vaikutukset vaihtelevat huomattavasti eri alu-
eellistamismallien välillä. Alueellistamisen muodot eli koko yksikön tai vain sen osan 
alueellistaminen vaikuttavat oleellisesti organisaatioon liittyvien henkilöstövaikutusten 
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laatuun ja kestoon. Alueellistamisen vaikutuksia arvioitaessa tuleekin ottaa huomioon 
eri vaihtoehtoihin liittyvien henkilöstövaikutusten eroavaisuudet ja niihin liittyvien siir-
tymäkausien pituus.  
 
Henkilöstöjärjestelyihin liittyvän siirtymäkauden pituutta arvioitaessa merkitystä voi-
daan antaa edellä mainittujen näkökulmien lisäksi myös eri vaihtoehtojen resursointitar-
peille eli sisäasiainministeriön poliisiosastolle jäävän henkilöstön määrälle, poliisihalli-
tuksen tehtävien edellyttämälle resursoinnille sekä aluehallintovirastojen poliisin vas-
tuualueiden henkilöstötarpeille. Poliisihallituksen sisäisten resurssien suuntaamista ja 
eri yksiköiden resursseja koskevat linjaukset voidaan kuitenkin vahvistaa vasta sijainti-
paikkaa koskevien ratkaisujen jälkeen.  
 
Henkilöstönäkökulmasta uudistuksessa on oleellista poliisin hallintorakenneuudistuksen 
yhteydessä tehdyt henkilöstöpoliittiset linjaukset. Linjausten mukaan vakinaiselle hen-
kilöstölle taataan sijoituspaikka työssäkäyntialueella lähtökohtaisesti omaa vaativuusta-
soa vastaavissa tehtävissä. Mikäli poliisihallituksen päätoimipiste sijoitettaisiin pääkau-
punkiseudun ulkopuolelle johonkin tarkasteltavista paikkakunnista, jouduttaneen nyt 
Helsinkiin sijoitettu henkilöstö valtaosaltaan sijoittamaan uusiin tehtäviin poliisihalli-
tuksen ulkopuolelle.  
 
Suoritetun henkilöstökyselyn mukaan poliisin ylijohdon henkilöstöstä vain 23 % ilmoit-
ti edes harkitsevansa muuttamista pois pääkaupunkiseudulta, mikäli poliisihallitus alu-
eellistettaisiin jollekin selvityksen kohteen olevalle paikkakunnalle. Tämä tarkoittaisi 
laajamittaisia henkilöstöjärjestelyjä ja varsin merkittävää päällekkäisresursointia ja sitä 
kautta lisäkustannuksia. Poliisitoimelle ja erityisesti hallintorakenneuudistukselle asetet-
tuja tuottavuustavoitteita ei tällaisessa ratkaisussa voitaisi toteuttaa, vaikka ylijohdon ja 
lääninjohtojen ennakoitua lähivuosien eläkepoistumaa voidaankin pitää suhteellisen 
suurena.  
 
Poliisihallituksen alueellistamiseen perustuvan henkilöstövaikutusten osalta voidaan 
huomioon ottaa poliisin ylijohdon ja lääninjohtojen henkilöstön vaihtuvuus, joka on 
ollut viime vuosina ainakin ylijohdon henkilöstön osalta suhteellisen korkea. Lähtövaih-
tuvuudella ja henkilöstön liikkuvuudella, joka on poliisihallinnossa yleisesti ottaen suh-
teellisen alhainen, voidaan muun poistuman ohella antaa merkitystä muun muassa siir-
tymäkauden kestoa ja henkilöstön uudelleensijoittamisen ja sijoittumisen edellytyksiä 
arvioitaessa.  
 
Poliisinhallituksen toimintaedellytyksen tulee pystyä turvaamaan myös henkilöstön 
osaamisen kannalta arvioiden kaikissa alueellistamismalleissa. Poliisitoimi ja erityisesti 
poliisihallitus muodostaa maan sisäisen turvallisuuden ja yhteiskuntarauhan kannalta 
kriittisen operatiivisen organisaation eikä mitään riskejä sen haavoittumisesta voida 
ottaa väliaikaisestikaan. Pitkällä aikavälillä osaamista voidaan kuitenkin kehittää tarvit-
tavaan suuntaan. 
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Jotta alueellistamista koskeva prosessi itsessään aiheuttaisi mahdollisimman vähän kiel-
teisiä henkilöstövaikutuksia, tulisi prosessin olla mahdollisimman lyhytkestoinen ja 
huolellisesti valmisteltu kuitenkin siten, että itse alueellistamispäätöksen toteuttamiselle 
annetaan riittävästi aikaa. Erityinen painoarvo alueellistamista koskevassa prosessissa 
tulee antaa työhyvinvoinnin turvaamiselle, muutosten hallitulle toteutukselle ja johtami-
selle sekä mahdollisten työpaikkojen vaihdoksiin liittyvälle tukemiselle ja uudelleen-
koulutuksen edistämiselle. Alueellistamiseen liittyvän työhyvinvoinnin kannalta olen-
naista on oikea-aikaisen ja riittävän tiedonsaannin turvaaminen, henkilöstön tasapuoli-
nen kohtelu sekä avoin vuorovaikutus kaikkien muutokseen kuuluvien tahojen välillä. 
Alueellistamisen tukitoimien tulee perustua valtioneuvoston periaatepäätöksen mukai-
siin menettelytapoihin. 
 
Aluehallintouudistuksen valmistelun yhteydessä on sovittu, että henkilöstön sijoittamis-
suunnitelmien tulee olla jokaista henkilöä koskevana valmiina 30.4.2009 mennessä. 
Aikataulun haasteellisuudesta huolimatta myös poliisin lääninjohtojen henkilöstön osal-
ta olisi tarkoituksenmukaista ainakin alustavien paikkakuntakohtaisten sijoittumissuun-
nitelmien laadinta edellä mainitun aikataulun puitteissa. Viime kädessä henkilöstön si-
joittuminen eri tehtäviin, organisaatioyksikköihin ja paikkakunnille määräytyy elokuus-
sa aloitettavaksi suunnitellun ilmoittautumismenettelyn kautta. 
 
Poliisihallituksen alueellistamista koskevien henkilöstövaikutusten pisteytyksessä kiin-
nitetään huomiota erityisesti henkilöstön siirtohalukkuuteen sekä poliisihallituksen hen-
kilöstön saatavuuden ja osaamisen turvaamiseen liittyviin näkökulmiin. Ottaen huomi-
oon edellä tuodut poliisihallituksen alueellistamisessa henkilöstönäkökulman kannalta 
merkitykselliset seikat, henkilöstökyselyn tulokset sekä henkilöstöjärjestöjen esittämät 
näkökannat voidaan sijoituspaikkavaihtoehdot pisteyttää alueellistamisen arviointikehi-
kon kysymysten osalta seuraavasti: 
 
1. Mikä on henkilöstön siirtohalukkuus? 
 
Pääkaupunkiseutu  2 
Mikkeli   -1 
Oulu   -2 
Tampere   1 
Turku   -1 
 
2. Turvaako toiminnon sijoittuminen paikkakunnalle toiminnon kannalta työvoiman 
saatavuuden organisaation tehtäviin tulevaisuudessa (pitkällä aikavälillä)? 
 
Pääkaupunkiseutu  2 
Mikkeli   -1 
Oulu   -1 
Tampere   0 
Turku   -1 
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3. Miten toiminnon sijoittuminen paikkakunnalle vaikuttaa henkilöstön osaamistasoon 
(pitkällä aikavälillä)? 
 
Pääkaupunkiseutu  2 
Mikkeli   0 
Oulu   0 
Tampere   1 
Turku   0 
 
4. Voidaanko ei-siirtyvä nykyinen henkilöstö sijoittaa muihin tehtäviin nykyisellä työs-
säkäynti-alueellaan 
 
Pääkaupunkiseutu  2 
Mikkeli   1 
Oulu   1 
Tampere   -2 
Turku   1 
 
Laadullinen arvio: Aiheuttavatko rekrytointi ja koulutuksen järjestäminen lisätarpeita ja 
avaako toiminnon sijoittuminen paikkakunnalle uusia mahdollisuuksia toimintojen uu-
distumiselle? 
 
Pääkaupunkiseutu  1 
Mikkeli   -1 
Oulu   -1 
Tampere   0 
Turku   0 
 
Yhteenveto henkilöstönäkökulmaan vaikuttavista tekijöistä 
 
Pääkaupunkiseutu  9 
Mikkeli   -2 
Oulu   -3 
Tampere   0 
Turku   -1 
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5.4 Taloudellinen näkökulma 
 
5.4.1 Poliisihallinnon kokonaiskustannukset 
 
Poliisin kokonaismenot vuonna 2007 olivat noin 632,6 miljoonaa euroa. Tästä budjetti-
rahoituksen osuus oli 582,3 miljoonaa ja lupapalvelujen ja muun maksullisen toiminnan 
tuottoja yhteensä vajaa 40 miljoonaa euroa. Lisäksi käytössä oli vuodelta 2006 siirtyvää 
määrärahaa 23,4 miljoonaa euroa. 
 
Poliisin vuoden 2007 kokonaismenoista poliisin toimintaan käytettiin 619,5 miljoonaa 
euroa ja investointeihin 13,2 miljoonaa euroa. Henkilöstökulujen osuus poliisin toimin-
tamenoista oli 78 % eli 496,3 miljoonaa euroa. Poliisin toimitilakustannukset olivat 
vuonna 2007 yhteensä 35,6 miljoonaa euroa. Toimitilakustannuksista 31 miljoonaa ku-
lui vuokriin, 1,6 miljoonaa LVIS -kuluihin ja lähes 3 miljoonaa euroa kiinteistöpalvelu-
jen ostoon. 
 
5.4.2 Ylijohdon ja lääninjohtojen budjetit 
 
Poliisin ylijohdon budjetti vuonna 2007 oli noin 15,9 miljoonaa euroa, josta henkilöstö-
kulujen osuus oli 4,1 miljoonaa. Poliisin lääninjohtojen budjetit vastaavana vuonna oli-
vat yhteensä 5 309 474 miljoonaa euroa henkilöstökustannusten ollessa yhteensä 4 740 
358 euroa. Lääninjohtojen budjetit vaihtelivat 1,6 miljoonasta 0,6 miljoonaan seuraa-
vasti: 
 
______________________________________________________________________ 
 
   Kokonaisbudjetti Henkilöstökulut  
 
______________________________________________________________________ 
 
Länsi-Suomen poliisin lääninjohto 1 352 690  1 214 372  
Etelä-Suomen poliisin lääninjohto  1 590 000  1 429 348 
Itä-Suomen poliisin lääninjohto      957 032     859 040 
Oulun poliisin lääninjohto     773 752     713 298 
Lapin poliisin lääninjohto     630 000     524 300 
 
______________________________________________________________________ 
 
 
5.4.3 Kululajit 
 
Alueellistamisen kustannusvaikutuksia selvitettäessä tulee kiinnittää huomiota henkilös-
tö, toimitila- ja muiden kulujen alueellistamisesta johtuviin muutoksiin. Henkilöstökulu-
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jen kehittymiseen poliisin uuteen hallintomalliin siirtymisen yhteydessä vaikuttaa alu-
eellistamisen toteutustavan ohella erityisesti henkilöstön siirtymishalukkuus ja mahdol-
liset päällekkäisten rekrytointien määrä ja niihin liittyvän siirtymäkauden kesto. 
 
Alueellistamisen käytännön toteutusvaihtoehtoja arvioitaessa tulee ottaa huomioon teh-
tävien edellyttämien toimitilojen saatavuus ja hintataso sekä nykyisten tilojen irtisano-
miseen liittyvät seikat. Tässä suhteessa huomioon tulee ottaa nykyisten toimitilojen suu-
ruus ja uuden viraston toimintojen järjestämisen edellyttämät muutokset sekä niihin 
liittyvät siirtymäkaudet ja irtisanomismahdollisuudet.  
 
Informaatiotekniikan kustannuksista tietojärjestelmämuutokset toteutuvat joka tapauk-
sessa rakenneuudistuksen vuoksi, mutta mahdollisesta alueellistamisesta aiheutuisi mui-
ta kustannuksia laitehankintojen ja verkkoyhteyksien osalta. Tästä syystä myös tietojär-
jestelmäkustannukset että alueellistamisesta aiheutuvat ICT-investoinnit tulee arvioida 
alueellistamisen kokonaiskustannuksia selvitettäessä.  
 
Alueellistamisvaihtoehdosta riippuen poliisihallituksen toimintojen alueellistamisella 
voi olla vaikutusta erityisesti matkakustannusten kehittymiseen. Matkalippujen, päivä-
rahakulujen ja majoituskustannusten kehittyminen riippuu olennaisesti poliisihallituksen 
saavutettavuuteen liittyviin kysymyksiin ja niiden vaikutukset voidaan arvioida paitsi 
poliisin sisäisen liikkumisen myös sidosryhmien kannalta.  
 
5.4.4 Aluehallintovirastojen rahoitus 
 
Alueellistamisvaihtoehtojen taloudellisia vaikutuksia arvioitaessa yhtenä huomioon 
otettavana seikkana tulee arvioida aluehallintovirastojen rahoitusrakennetta ja poliisin 
vastuualueiden kustannuksia.  
 
Lähtökohtana olisi, että poliisin varsinaiset toimintamenot ohjautuisivat aluetasolle po-
liisihallituksen kautta ja poliisin henkilöstön palkka- ja muut ydintehtäviin liittyvät me-
not maksettaisiin poliisitoimen toimintamäärärahoista. Aluehallintoviraston toiminta-
menoista rahoitettaisiin poliisitoimen vastuualueen toimitilat ja tavanomaiset virasto-
palvelut. Nämä ylläpitomenot olisivat valtion talousarviossa valtiovarainministeriön 
pääluokassa ainakin siltä osin, kun ne koskisivat poliisin vastuualueen kustannuksia. 
Poliisihallituksen toimitilojen kustannusten jakoa koskevat periaatteet todennäköisesti 
tarkentuisivat kuitenkin myöhemmin sikäli kun mahdollisen alueellistamisratkaisun 
katsottaisiin antavan siihen aihetta. 
 
5.4.5 Esitettyjen laskelmien perusteet 
 
Poliisihallituksen alueellistamisen kustannusvaikutuksia on selvitelty sisäasiainministe-
riön poliisiosaston talous- ja suunnitteluyksikössä, jossa on laadittu laskelmat alueellis-
tamisen kustannuksista eri sijoituspaikkavaihtoehtojen kannalta. 
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Vertailun selkeyden ja havainnollisuuden vuoksi kustannusten laskemisessa on otettu 
huomioon täysimääräisesti myös sellaisia kuluja, jotka realisoituvat alueellistamisesta 
huolimatta, kuten henkilöstön palkkauksen muutosturva. Alueellistamisvaihtoehdoissa 
tämä on korkeampi kuin siinä tapauksessa, että poliisihallitus jäisi Helsinkiin. 
 
Toimitilavertailua varten poliisihallituksen päätoimipisteen henkilöstömääräksi on sisä-
asiainministeriön selvityksessä laskettu 150 henkeä. Eri sijoituspaikkavaihtoehdoissa 
esitetään niiden toimitilakulut sillä tarkkuudella, kuin ne pystytään arvioimaan. Toimiti-
lakuluiksi on laskettu vain vuokra, sillä sähkö- ym. ylläpitokulut ovat kaikkialla suun-
nilleen samat. Pääkaupunkiseudulta otetaan tarkasteluun sekä nykyinen toimitilavaih-
toehto Vuorikadulla että Senaatti-kiinteistöjen tarjoama muu ehdotus.  
 
Laskelmien pohjaksi Senaatti-kiinteistöiltä on pyydetty ehdotusta sijoitusvaihtoehtoina 
olevien paikkakuntien toimitiloista olemassa olevan tarjonnan perusteella. Senaatti-
kiinteistöjen ehdotuksista valittiin vertailuun kultakin paikkakunnalta vain yksi toimiti-
la, kriteereinä riittävä koko, hyvä kunto, keskeinen sijainti ja tilojen saatavuus käyttöön. 
Kooksi määriteltiin n. 3750 m2, joka perustuu valtion toimitilastrategian mukaiseen 
25m2 tavoitteeseen henkeä kohti.  
 
Muut laskelmissa esitetyt kulut muodostuvat lähinnä matkakuluista ja paikkakunnan 
vaihdosta aiheutuvia muutto- ja muutoskuluista, sillä varsinaiseen toimintaan tarvittavi-
en käyttömenojen määrän oletetaan pysyvän samana sijoituspaikkakunnasta riippumat-
ta. Näistäkin esitetään vain lisäkustannukset nykytilanteeseen verrattuna.  
 
Matkakulut muodostuvat Helsingissä sijaitsevien sidosryhmien kanssa pidettäviin ko-
kouksiin sekä kansainväliseen toimintaan osallistumisesta. Matkakuluissa on huomioitu 
myös menetetyn työajan välilliset kustannukset. Informaatiotekniikan kustannuksista 
tietojärjestelmämuutokset toteutuvat joka tapauksessa rakenneuudistuksen vuoksi, mutta 
mahdollisesta alueellistamisesta aiheutuisi muita kustannuksia laitehankintojen ja verk-
koyhteyksien osalta (lähiverkot, aktiivilaitteet, päätelaitteet). Tietojärjestelmämuutokset 
on siten laskettu myös Helsingin kustannuksiksi, kun taas muille paikkakunnille on las-
kettu sekä tietojärjestelmäkustannukset että alueellistamisesta aiheutuvat ICT-
investoinnit. 
 
Henkilöstökuluista esitetään vain lisäkustannukset nykytilanteeseen verrattuna. Henki-
löstön käytännössä toteutuva siirtyminen vaikuttaa ratkaisevasti alueellistamisvaihtoeh-
tojen vaatimaan lisähenkilöstön määrään ja sitä kautta henkilöstökuluihin. Projektihen-
kilöstöllä tarkoitetaan alueellistamisen vuoksi tarvittavaa henkilöstökoordinaattoria ja 
muuta lisätyövoimaa. Hallintouudistusta koordinoivan hankejohtajan virkasuhteen 
palkkaa ja muita alueellistamisesta riippumattomia kulueriä ei kuitenkaan ole otettu 
huomioon.  
 
Alueellistamisvaihtoehdoissa korvaava rekrytointi on sisäasiainministeriön laskelmissa 
laskettu 80 henkilön mukaan. Tämä tarkoittaa sitä, että 80 henkilöä ei antaisi suostu-
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mustaan työssäkäyntialueensa muuttamiselle, jolloin heidät sijoitettaisiin muihin kuin 
poliisihallituksen tehtäviin työssäkäyntialueellaan. Laskelmien pohjalla olevaa arviota 
voidaan pitää suhteellisen optimistisena kun otetaan huomioon ylijohdon ja myös Etelä-
Suomen lääninjohtojen henkilöstön ilmoittama, kyselyn vastauksiin ja vastausprosent-
teihin suhteutettu siirtymis- ja muuttohalukkuus ja uudelleensijoittamista koskevat, 
työssäkäyntialueeseen liittyvät rajoitteet. Suuruusluokaltaan esitettyä arviota voidaan 
kuitenkin pitää siinä määrin oikeansuuntaisena, että sen käyttämistä laskelmissa tässä 
vaiheessa voidaan pitää perusteltuna. 
 
Korvaavan rekrytoinnin kustannukset olisivat näiden henkilöiden korvaamiseen tarvit-
tavat henkilöstökulut kolmen vuoden ajalta. Kyselytulosten perusteella siirtymishaluk-
kuus ei vaihdellut kovinkaan paljon eri sijoitusvaihtoehtojen välillä joten kaikille alueel-
listamisvaihtoehdoille on laskelmissa käytetty vertailukelpoisuuden säilyttämiseksi sa-
maa rekrytointikerrointa. Tältä osin laskelmia voidaan myöhemmin tarkentaa, kun koko 
henkilöstön reaalinen muuttohalukkuus yksilötasolla tarvittaessa myöhemmin keväällä 
selvitetään. 
 
5.4.6 Sijoituspaikkojen kustannukset  
 
Sisäasiainministeriön poliisiosaston talous- ja suunnitteluyksikössä laadituissa seuraa-
vissa laskelmissa kulut on laskettu sekä yhdeltä vuodelta että kolmen vuoden siirtymä-
kauden ajalta 2010-2012. Poikkeuksen tekee henkilöstökulujen muutosturva, joka on 
laskettu vain kahdelta vuodelta. Tämä on johtunut siitä, että poliisin hallintorakenneuu-
distuksen ensimmäisen vaiheen yhteydessä linjattiin palkkauksen muutosturvan kaksi-
vuotisuus ja samoja periaatteita on tarkoitus noudattaa myös poliisin hallintouudistuk-
sen toisessa vaiheessa. Muut henkilöstökulut on laskettu kolmelta vuodelta. 
 
5.4.6.1 Helsinki 
 
Poliisiosastolla on käytössään toimitila Helsingin keskustassa osoitteessa Vuorikatu 20. 
Toimitila on remontoitu toimistotiloiksi sisäasiainministeriön käyttöön 2006. Kiinteis-
tön omistaja on IVG Polar. Sopimus on alkanut 1.8.2006 ja se on tehty 10 vuodeksi. 
Vuokrasopimukseen on sisällytetty erityisehto vuokralaisen oikeudesta luopua tiloista 
ennen sopimuksen päättymistä, kuitenkin aikaisintaan 31.7.2011.  
 
Vuokrasopimus on tehty 5633 m2:sta, mutta suurin osa tiloista on valtiovarainministeri-
ön ja sisäasiainministeriön maahanmuutto-osaston käytössä. Poliisihallituksella on 
mahdollisuus neuvotella vuokraamansa toimistopinta-alan suuruudesta omiin tarpeisiin-
sa sopivaksi. Nykyinen vuokra on 19,33 €/m2/kk. Jos poliisihallitus vuokraisi 3750 m2 
toimitilan käyttöönsä, sen kuukausivuokra olisi 72 490 €/kk ja vuosivuokra 869 874 €.  
 
Senaatti-kiinteistöjen mukaan Helsingissä on virastojen yhdistämisistä ja alueellistami-
sista sekä yleisestä taloudellisesta tilanteesta johtuen vapautumassa lähivuosina useita 
kohteita vuokramarkkinoille. Näistä kohteista saadaan tarkempaa tietoa kevään aikana. 
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Tällä hetkellä vapaana olevista tiloista Senaatti-kiinteistöt tarjoaa vaihtoehtoiseksi toi-
mitilaksi tiloja Pasilan virastokeskuksesta. Siellä tilojen neliövuokra on 17 €/kk eli pin-
ta-alaltaan 3750 m2 tilojen vuosivuokra-arvio olisi 742 500 €.  
 
______________________________________________________________________ 
 
   Vaihtoehto A:  Vaihtoehto B:  
Kulut ensimmäiseltä vuodelta Vuorikatu 20,  Pasilan virastotalo, 
   Helsinki  Helsinki 
   
______________________________________________________________________ 
 
Toimitilakulut  869 874  742 500 
 
Henkilöstökulut    50 000    50 000 
 - muutosturva    50 000      50 000 
 
Muut kulut   168 000  168 000 
- materiaalihankinnat, tiedottaminen   34 000    34 000 
- henkilöstön osaamisen ja  
hyvinvoinnin varmistaminen   34 000    34 000 
- atk ja informaatiotekniikka 100 000  100 000 
 
______________________________________________________________________ 
 
Yhteensä ensimmäiseltä vuodelta         1 087 874  960 500 
  
Kulut kolmelta vuodelta                        3 013 622                           2 631 500 
 
______________________________________________________________________ 
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5.4.6.2 Mikkeli 
 
Mikkeli on toimistotilojen markkina-alueena niin pieni, että esimerkiksi Kiinteistöta-
louden instituutin markkinatutkimusvertailussa vuodelta 2008 sieltä ei ollut lainkaan 
toimistotiloja. Parhaaksi vaihtoehdoksi jäisi Mikkelin virastotalon lisärakentaminen. 
Sen sijainti on ydinkeskustassa, ja neliövuokra-arvio on 19 €/kk. Tilat olisivat käytettä-
vissä kahden vuoden kuluttua vuokrapäätöksestä. Vuosivuokra 3750 m2 tiloille olisi  
855 000 €.  
 
______________________________________________________________________ 
 
Kulut ensimmäiseltä vuodelta Virastotalo, Mikkeli 
 
______________________________________________________________________ 
 
Toimitilakulut     855 000 
 
Henkilöstökulut  4 967 000 
- korvaava rekrytointi  4 800 000 
- muutosturva     100 000 
- projektihenkilöstö       67 000 
 
Muut kulut   2 682 000 
- materiaalihankinnat, tiedottaminen    800 000 
- henkilöstön osaamisen ja  
hyvinvoinnin varmistaminen    250 000 
- atk ja informaatiotekniikka    630 000 
- matkakulut   1 002 000 
 
______________________________________________________________________ 
 
Yhteensä ensimmäiset vuodelta  8 504 000 
 
Kulut kolmelta vuodelta                        22 152 000 
 
______________________________________________________________________ 
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5.4.6.3 Oulu 
 
Oulun keskusta-alueelta löytyy uudisrakennusvaihtoehto oikeus- ja poliisitalon tontilta. 
Synergiaetuna olisi Oulun poliisilaitoksen läheisyys sekä Oulun poliisilaitoksen suunni-
tellun laajennushankkeen toteuttaminen samassa yhteydessä. Vuokra-arvio on  
18 €/m2/kk. Vuositasolla vuokra olisi 810 000 €. Tilat olisivat käytettävissä kahden 
vuoden kuluttua vuokrasopimuksen allekirjoittamisesta. 
 
______________________________________________________________________ 
 
Kulut ensimmäiseltä vuodelta Oikeus- ja poliisitalo, Oulu 
 
______________________________________________________________________ 
 
Toimitilakulut     810 000 
 
Henkilöstökulut  4 967 000 
- korvaava rekrytointi  4 800 000 
- muutosturva     100 000 
- projektihenkilöstö       67 000 
 
Muut kulut   2 714 000 
- materiaalihankinnat, tiedottaminen    800 000 
- henkilöstön osaamisen ja  
hyvinvoinnin varmistaminen      250 000 
- atk ja informaatiotekniikka                      630 000 
- matkakulut   1 034 000 
 
______________________________________________________________________ 
 
Yhteensä ensimmäiseltä vuodelta 8 491 000 
  
Kulut kolmelta vuodelta                         22 113 000 
 
______________________________________________________________________ 
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5.4.6.4 Tampere 
 
Senaatti-kiinteistöillä ei ollut tarjota Tampereelta etsityn kokoista valmista toimitilaa, 
mutta rakentamalla uudiskohde Hervantaan Poliisiammattikorkeakoulun ja Tampereen 
Teknillisen yliopiston läheisyyteen Senaatin maa-alueelle sellainen olisi saatavissa n. 2 
vuoden kuluttua päätöksestä. Alueella ei tosin ole kaavaa, ja sen vahvistuminen voi kes-
tää kauan. Senaatti-kiinteistöjen arvio neliövuokrasta on 17 €. 3750 m2 toimitilasta vuo-
sivuokra olisi 765 000 €. 
 
______________________________________________________________________ 
 
Kulut ensimmäiseltä vuodelta Uudisrakennus, Tampere 
 
______________________________________________________________________ 
 
 
Toimitilakulut     765 000 
 
Henkilöstökulut  4 967 000 
- korvaava rekrytointi  4 800 000 
- muutosturva     100 000 
- projektihenkilöstö       67 000 
 
Muut kulut   2 420 000 
- materiaalihankinnat, tiedottaminen    800 000 
- henkilöstön osaamisen ja  
hyvinvoinnin varmistaminen    250 000 
- atk ja informaatiotekniikka    630 000 
- matkakulut      740 000 
 
______________________________________________________________________ 
 
Yhteensä ensimmäiseltä vuodelta 8 152 000 
 
Kulut kolmelta vuodelta                     21 096 000 
 
______________________________________________________________________ 
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5.4.6.5 Turku 
 
Senaatti-kiinteistöt tarjoaa Turun alueelta poliisihallituksen toimipaikaksi Turun keskus-
tassa sijaitsevaa lääninvirastotaloa. Se on vuonna 1969 valmistunut 9-kerroksinen toi-
mistorakennus, johon sopii peruskorjauksen jälkeen noin 600-1000 työpistettä. Tilat 
olisivat käytössä 1,5 vuoden kuluttua sopimuksen tekemisestä. Vuokra-arvio on 16-18 
€/m2 vuokra-alan laajuudesta ja laatutasosta riippuen. Kiinteistöpalvelut hinnoitellaan 
erikseen. 3750 m2 vuokra-alan vuosivuokra olisi n. 810 000 €. 
 
Myös Turussa vastaavien tilojen vuokratarjonta muuttuu nykyisessä suhdanteessa jat-
kuvasti, jolloin myös yksityisten vuokranantajien tiloja saattaa vapautua tarjolle.  
 
______________________________________________________________________ 
 
Kulut ensimmäiseltä vuodelta Lääninvirastotalo, Turku 
 
______________________________________________________________________ 
 
Toimitilakulut     810 000 
 
Henkilöstökulut  4 967 000 
- korvaava rekrytointi  4 800 000 
- muutosturva     100 000 
- projektihenkilöstö       67 000 
 
Muut kulut   2 440 000 
- materiaalihankinnat, tiedottaminen          800 000 
- henkilöstön osaamisen ja  
hyvinvoinnin varmistaminen    250 000 
- atk ja informaatiotekniikka    630 000 
- matkakulut      764 000 
 
______________________________________________________________________ 
 
Yhteensä ensimmäiseltä vuodelta            8 221 000 
 
Kulut kolmelta vuodelta                     21 303 000 
 
______________________________________________________________________ 
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5.4.7 Yhteenveto ja pisteytys talouden osalta  
 
Rajanveto poliisihallinnon rakenneuudistukseen ja alueellistamiseen kohdistuvien me-
nojen välillä on haasteellista. Rakenneuudistus toteutuu alueellistamisesta riippumatta, 
joten sen kustannuksia ei voida ottaa huomioon alueellistamisen taloudellisten vaikutus-
ten arvioinnissa. 
 
Poliisihallituksen alueellistamista koskevien taloudellisten vaikutusten arvioinnissa pe-
ruslähtökohtana voidaan pitää alueellistamisen eri vaihtoehtoihin liittyvien henkilöstö-
kustannusten, toimitilakustannusten, matkakustannusten ja muiden kustannusten kehit-
tymistä alueellistamista koskevien ratkaisujen johdosta. Alueellistamisen taloudellisia 
vaikutuksia arvioitaessa tulee ottaa huomioon toiminnan perusrahoituksen ohella siir-
tymäkauden mahdollinen lisärahoitus, toiminnan siirtoon liittyvien koulutuskustannus-
ten kehittyminen, toimitilavuokrien kehitys ja toimitiloihin mahdollisesti liittyvät inves-
toinnit ja laitekustannukset sekä matkakustannusten kehittyminen. Taloudellisten vaiku-
tusten osalta olennaista on kustannusten kehittymisen aikajänne eli alueellistamiseen 
liittyvien eri kustannuslajien kehittyminen ja siihen vaikuttavat tekijät erityisesti pitkän 
aikavälin tarkastelussa. 
 
Sisäasiainministeriön poliisiosastolla on selvitetty poliisihallituksen sijoittamisen talou-
dellisia vaikutuksia. Kustannukset on esitetty sekä yhden vuoden että kolmen vuoden 
ajalta.  
 
Laskelmissa on käytetty poliisihallituksen päätoimipisteen henkilömääränä 150 henkeä. 
Todellinen määrä saattaa olla jonkin verran pienempi, mutta sillä ei ole laskelmissa ko-
vin suurta merkitystä, sillä ne kululajit, joihin henkilömäärällä on vaikutusta (kuten toi-
mitilakulut ja matkakulut), ovat huomattavasti vähäisemmät kuin henkilöstökulut. Hen-
kilöstökuluista suurimmat olivat korvaavan rekrytoinnin kulut, jotka laskettiin kaikissa 
tapauksissa 80 henkilön mukaan. 
 
Poliisihallituksen päätoimipisteen selkeästi kokonaistaloudellisimmaksi sijoituspaikaksi 
nousee Helsinki. Helsingin pienet kustannukset selittyvät ensisijaisesti sillä, että pääl-
lekkäisrekrytointeihin ei tarvitse käyttää rahaa.  
 
Alueellistamisvaihtoehdot ovat keskenään hyvin samanhintaisia. Kolmen vuoden kus-
tannusvertailussa paikkakunnat asettuivat järjestykseen Tampere, Turku, Oulu, Mikkeli. 
Erot ovat kuitenkin niin pieniä, että ne mahtuvat virhemarginaalin sisään eikä alueellis-
tamispaikkakuntia voi välttämättä taloudellisin perustein laittaa paremmuusjärjestyk-
seen. 
 
Poliisihallituksen alueellistamista koskevien taloudellisten vaikutusten pisteytyksessä 
peruslähtökohtana voidaan pitää alueellistamisen eri vaihtoehtoihin liittyvien henkilös-
tökustannusten, toimitilakustannusten, matkakustannusten ja muiden kustannusten ke-
hittymistä alueellistamista koskevien ratkaisujen johdosta. Ottaen huomioon lisäksi 
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edellä mainitut poliisihallituksen alueellistamisen toteutukseen liittyvät laskelmat ja 
muut taloudelliset näkökulmat voidaan Alueellistamisen käsikirjassa määriteltyjen pis-
teytyskriteerien ja kysymysten perusteella eri sijoituspaikkavaihtoehdoille antaa seuraa-
vat pistemäärät: 
 
 
1. Mitkä ovat paikkakunnalle sijoittuvan toiminnon henkilöstökustannukset organisaati-
ossa ja hallinnonalalla siirtymävaiheen jälkeen? 
 
Pääkaupunkiseutu  0 
Mikkeli   -2 
Oulu   -2 
Tampere   -1 
Turku   -1 
 
 
2. Miten toiminnon sijoittuminen paikkakunnalle vaikuttaa toimitilakustannuksiin? 
 
Pääkaupunkiseutu  1 
Mikkeli   2 
Oulu   2 
Tampere   2 
Turku   2 
 
 
3. Miten organisaation matkakustannukset muuttuvat toiminnon sijoittuessa paikkakun-
nalle? 
 
Pääkaupunkiseutu  2 
Mikkeli   -1 
Oulu   -2 
Tampere   1 
Turku   1 
 
 
4. Miten toiminnon sijoittuminen paikkakunnalle vaikuttaa organisaation muihin kus-
tannuksiin lyhyellä ja pitkällä aikavälillä (ICT -investoinnit, tekniset työvälineet tms.)? 
 
Pääkaupunkiseutu  0 
Mikkeli   -1 
Oulu   -1 
Tampere   -1 
Turku   -1 
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Laadullinen arvio: Tukevatko taloudelliset vaikutukset sijoituspäätöstä, ylittävätkö 
myönteiset tekijät kielteiset? Miten sijoittuminen paikkakunnalle vaikuttaa tuottavuuden 
kehittymiseen 
 
Pääkaupunkiseutu  2 
Mikkeli   -1 
Oulu   -1 
Tampere   1 
Turku   1 
 
 
Taloudelliseen näkökulmaan liittyvät pisteet yhteensä 
 
Pääkaupunkiseutu  5 
Mikkeli   -3 
Oulu   -4 
Tampere   2 
Turku   2 
 
5.5 Alueellinen näkökulma 
 
Poliisi on valtakunnallinen organisaatio, jonka henkilöstöstä noin 80 %:lla on virka-
paikka Helsingin ulkopuolella. Poliisin hallintorakenneuudistuksen yhtenä tavoitteena 
on turvata poliisin peruspalvelut koko maassa sekä sijoittaa perustoimintaan hallintora-
kenteiden keventämisestä säästyviä henkilöstöresursseja.  
 
5.5.1 Sijoituspaikkavaihtoehtojen tiedot 
 
Alueellistamisselvityksen kohteeksi on pääkaupunkiseudun ohella otettu Mikkelin, Ou-
lun, Tampereen ja Turun kaupungit. Yleisinä tietoina alueellistamisvaihtoehdoista voi-
daan todeta seuraavaa: 
 
5.5.1.1 Mikkeli 
 
Mikkeli on Itä-Suomen läänin pääkaupunki ja Etelä-Savon maakuntakeskus. Mikkelin 
arvioitu asukasluku vuoden 2008 lopussa oli 48 695 josta ruotsinkielisten osuus oli  
0,1 %. Mikkelin muuttotappio oli 151 henkilöä ja työttömyysaste keskimäärin vuonna 
2008 noin 9,2 %. 
 
Mikkelissä sijaitsee Etelä-Savon poliisilaitos, jossa työskentelee 247 henkilö, joista 192 
on poliiseja (opiskelijat mukana). Lisäksi Mikkeliin sijoitetussa sisäasiainministeriön 
turvallisuusalan valvontayksikössä työskentelee neljä henkilöä. Poliisin lääninjohdossa 
Mikkelissä on töissä seitsemän henkilöä. 
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Mikkelistä on yhteydet pääkaupunkiseudulle sekä maanteitse ja junalla. Mikkelissä on 
yliopistokeskus ja ammattikorkeakoulu.  
 
Mikkelin kaupungin lausunnon mukaan Mikkelin seudun ja maakunnan kehittäjätahot 
ovat nostaneet turvallisuusklusterin yhdeksi alueellisen kehittämisen kärkialaksi. Mik-
kelissä on jo nyt vahvaa turva-alan osaamista ja siellä toimii muun muassa Maavoimien 
esikunta. Seudulla ja maakunnassa on myös vahvaa yrityssektorin osaamista. Myös alu-
een tutkimuksessa ja koulutuksessa panostetaan laajasti turvallisuusteemaan. Tavoittee-
na on aikaansaada siviiliturvallisuuden innovaatiokeskus, joka viranomaisten, yritysten 
ja tutkijoiden yhteistyön lisäämisen kautta muodostuisi siviiliturvallisuuden kehittämi-
sen katto-organisaatioksi ja koordinaattoriksi.  
 
Mikkelin kaupunki tulee merkittävästi panostamaan siviiliturvallisuuden innovaatiokes-
kuksen aikaansaamiseen sekä paikkakunnan, seudun ja alueen turvallisuusosaamisen 
vahvistamiseen ja hyödyntämiseen valtakunnallisesti. Turvallisuusklusterin kehittämi-
seen tullaan suuntaamaan voimavaroja ja toteuttamaan toimia, joilla tulee olemaan 
myönteinen vaikutus myös poliisihallinnon kehittämistoiminnan resursointiin.  
 
Mikkelissä on monipuolinen hallinnollisten ja muiden työpaikkojen tarjonta, mikä edis-
tää myös uuteen yksikköön sijoittuvien henkilöiden puolisoiden työllistymistä.  Mikke-
lin kaupungin vahvuuksina on hyvä saavutettavuus ja sijainti, toimivat yksityisen ja 
julkisen sektorin palvelut sekä erinomainen asumisympäristö. Turvallisuusklusterin ke-
hittäminen ja innovaatiokeskus tulevat toimimaan merkittävinä paikkakunnan ja alueen 
vetovoimatekijöinä ajatellen osaamisintensiivisten työpaikkojen muodostumista ja 
osaamis- ja innovaatioperustan vahvistamista.  
 
5.5.1.2 Oulu 
 
Oulu on Oulun läänin pääkaupunki ja Pohjois-Pohjanmaan maakuntakeskus. Oulun ar-
vioitu asukasluku vuoden 2008 lopussa oli 133 535 josta ruotsinkielisten osuus noin  
0,2 %. Oulun muuttovoitto oli 336 henkilöä ja työttömyysaste keskimäärin vuonna 2008 
noin 11,1 %. 
 
Oulussa sijaitsee Oulun poliisilaitos, jossa työskentelee yhteensä 333 henkilöä, joista 
poliiseja on 265 (opiskelijat mukana). Poliisin lääninjohdossa Oulussa työskentelee 11 
henkilöä. 
 
Oulussa on satama, lentokenttä ja yhteydet pääkaupunkiseudulle rautateitse. Ouluun on 
sijoittunut Oulun yliopisto ja ammattikorkeakoulu.  
 
Pohjois-Pohjanmaan liiton ja Oulun kaupungin yhteisen lausunnon mukaan Oululla on 
poikkeuksellisen hyvät valmiudet ja perustellut tarpeet ottaa vastaan ja hoitaa menes-
tyksellisesti merkittävä osuus alueellistettavista kansallisista tehtävistä ja niiden kehit-
tämisestä. Oulun vahvuuksia ovat monipuolinen yliopisto ja ammattikorkeakoulut pai-
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nopistealoineen sekä lukuisat tutkimuslaitokset ja -yksiköt. Erityispiirteenä on edelleen 
lisääntyvä väestöpohja ja osaavan työvoiman tarjonta. 
 
Lausunnon mukaan käytännön toimijoiden verkoston maakunnassa muodostavat Oulun 
poliisilaitoksen ohella Oulu-Koillismaan aluepelastuslaitos, joka on usein myös poliisin 
keskeinen operatiivinen kumppani. Oulun seudun ammattiopiston Limingan yksikkö on 
Suomen ainoa turvallisuusalan opetukseen erikoistunut oppilaitos. Ensimmäiset turval-
lisuusalan perustutkinnon opiskelijat aloittivat opiskelun Limingassa 5.8.2003. Oulun 
yliopiston tietojenkäsittelytieteiden laitoksen tutkimustoiminnan yhtenä painopistealu-
eena ovat tietoturvaan ja tietojärjestelmiin liittyvät kokonaisuudet. Lisäksi alueella ol-
laan panostamassa ammattikorkeakoulutasoiseen tietoturvallisuuskoulutukseen Raahes-
sa. 
 
Poliisin keskushallintoviranomaisen sijoittaminen Ouluun loisi lausunnon mukaan Poh-
jois-Suomeen vahvemman poliisi- ja turvallisuusalan klusterin, mikä toimisi erinomai-
sena toimintaympäristönä operatiivisten toimintojen innovatiiviselle kehittämiselle ja 
johtamiselle. Oulu on erinomainen alueellistamispaikka myös valtakunnallisen sijaintin-
sa, liikenneyhteyksiensä ja työvoiman saatavuuden näkökulmasta. Oulun vetovoima 
takaa Oulun seutukunnalle muuttovoittoa, mikä tuo opiskelijoiden ja työntekijöiden 
muodossa maakuntaan jatkuvasti uusia osaajia eri työnantajien, myös poliisin kes-
kushallintoviranomaisen työvoimatarpeita tyydyttämään. Oulun kustannustaso on myös 
edullisempi verrattuna pääkaupunkiseudun kustannustasoon. 
 
5.5.1.3 Tampere 
 
Tampere on Pirkanmaan maakuntakeskus. Tampereen arvioitu asukasluku vuoden 2008 
lopussa oli 209 416 josta ruotsinkielisten osuus 0,5 %. Tampereen muuttovoitto oli 927 
henkilöä ja työttömyysaste keskimäärin vuonna 2008 noin 10,4 %. 
 
Tampereella sijaitsee Pirkanmaan poliisilaitos, jossa työskentelee yhteensä 678 henki-
löä, joista poliiseja noin 545 (opiskelijat mukana). Tampereen Hervannassa toimii myös 
Poliisiammattikorkeakoulu, jossa on yhteensä noin 200 henkilöä.  
 
Tampereella on lentokenttä ja hyvät yhteydet pääkaupunkiseudulle sekä rautateitse että 
maanteitä pitkin. Tampereelle on sijoittunut Tampereen yliopisto, Tampereen Tekninen 
korkeakoulu ja kolme ammattikorkeakoulua.  
 
Tampereen kaupungin lausunnon mukaan poliisin keskushallintoviranomainen sopii 
alueellistettavaksi Tampereelle, koska Tampere on kyseisen organisaation valtakunnal-
lisen toiminnan kannalta optimaalinen sijoituspaikka ja se täyttää myös kaikki hallituk-
sen alueellistamiselle asettamat laadulliset kriteerit. Poliisin uuden keskushallintoviran-
omaisen toiminnot sopivat hyvin yhteen Pirkanmaalla jo olevan osaamisen ja maakun-
nan nykyisen sekä tulevaisuuden työvoiman tarjonnan kanssa. Pirkanmaa tarjoaa polii-
sin keskushallintoviranomaiselle ja sen henkilöstölle innovatiivisen ja kustannustasol-
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taan pääkaupunkiseutua edullisemman toimintaympäristön, laadukkaat palvelut, yhteis-
toimintakumppanit ja keskeisen sijaintipaikan.  
 
Lausunnossa korostetaan, että Tampereella toimii mm. Poliisiammattikorkeakoulu, mi-
kä vastaa poliisikoulutukseen rekrytoinnista, tutkintoa suorittamaan otettavien opiskeli-
javalinnoista, poliisin perus- ja jatkotutkinnoista, oppilaitoksessa annettavasta täyden-
nyskoulutuksesta sekä poliisialaan liittyvästä tutkimus- ja kehittämistoiminnasta. Lisäk-
si Tampereen yliopisto tarjoaa poliisihallintoon pätevöittävää ylempää korkeakouluope-
tusta ja mm. hallinnon ja johtamisen koulutusta. Tampereen teknillinen yliopisto tarjoaa 
teknillistä koulutusta ja tutkimusyhteistyötä. 
 
Tampere on lausunnon mukaan erinomainen alueellistamispaikka myös valtakunnalli-
sen sijaintinsa, liikenneyhteyksiensä ja työvoiman saatavuuden näkökulmasta. Tampe-
reelta on nopeat liikenneyhteydet eripuolille Suomea, erityisesti pääkaupunkiseudulle. 
Tampere-Pirkkalan hyvässä kasvussa oleva lentokenttä puolestaan takaa joustavan liik-
kumisen kansainvälisten asioiden hoidon sitä edellyttäessä. Poliisin keskushallintovi-
ranomaisen sijoittaminen Tampereelle loisi Tampereelle vahvemman poliisi- ja turvalli-
suusalan klusterin, mikä toimisi erinomaisena toimintaympäristönä operatiivisten toi-
mintojen innovatiiviselle kehittämiselle ja johtamiselle.  
 
5.5.1.4 Turku 
 
Turku on Länsi-Suomen läänin pääkaupunki ja Varsinais-Suomen maakuntakeskus. 
Turun arvioitu asukasluku vuoden 2008 lopussa oli 175 354 josta ruotsinkielisten osuus 
5,2 %. Turun muuttovoitto oli 465 henkilöä ja työttömyysaste keskimäärin vuonna 2008 
noin 9,0 %. 
 
Turussa sijaitsee Varsinais-Suomen poliisilaitos, jossa työskentelee yhteensä 683 henki-
lö, joista poliiseja on 562 henkilöä (opiskelijat mukana). Poliisin lääninjohdossa Turus-
sa työskentelee 20 henkilöä.  
 
Turussa on satama, lentokenttä ja hyvät yhteydet pääkaupunkiseudulle sekä rautateitse 
että maanteitä pitkin. Turkuun on sijoittunut Turun yliopisto, Turun kauppakorkeakou-
lu, Åbo Akademi ja neljä ammattikorkeakoulua. 
 
Turun kaupungin lausunnon mukaan Turku täyttää kaikki poliisin keskushallintoviran-
omaisen hyvältä sijoituspaikalta edellytettävät kriteerit. Turku on monipuolinen, kaksi-
kielinen valtakunnan osakeskus ja täyden palvelurakenteen kaupunki. Turku tarjoaa 
julkisyhteisöille, yrityksille sekä asukkailleen korkeatasoisen toiminta- ja asumisympä-
ristön ilman liiallisen keskittymisen mukanaan tuomia haittatekijöitä. Turussa sekä toi-
mitilojen että asumisen hintataso on hyvin maltillinen, liikenteen ruuhkautuminen vä-
häistä, ja elämisen hinta-laatu -suhde kaikkiaan ratkaisevasti parempi kuin Suomen 
elinkustannuksiltaan kalleimmilla alueilla. 
 

71 



Poliisihallituksen alueellistamisselvitys 

Lausunnon mukaan Turun kolme yliopistoa ja Turun ammattikorkeakoulu takaavat 
osaavan korkeakoulutetun työvoiman saatavuuden poliisin keskushallintoviranomaisel-
le. Turun yliopiston oikeustieteellisestä tiedekunnasta valmistuu vuosittain keskimäärin 
120 ylemmän oikeustieteellisen tutkinnon suorittanutta juristia. Lisäksi oikeustieteelli-
sellä tiedekunnalla on jo vuodesta 1998 jatkunut sopimusyhteistyö sisäasiainministeriön 
kanssa poliisipäällystön virkatutkinnon suorittaneiden poliisien ylempään korkeakoulu-
tutkintoon johtavasta koulutuksesta (oikeussosiologian ja kriminologian maisteriohjel-
ma). Turun yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan toiminta yhdistettynä Åbo Akade-
min oikeustieteen ja oikeusnotaarikoulutukseen varmistavat osaltaan, että poliisin kes-
kushallintoviranomaisella on Turussa tulevaisuudessakin tarjolla korkeakoulutettua 
henkilökuntaa myös kaksikielisyyden vaatimukset huomioiden. 
 
Hyvin hoidettu kaupunkiympäristö, hyvät palvelut, monipuolinen kulttuuritarjonta ja 
liikuntapaikat, luonnoltaan monimuotoinen Turun seutu sekä Turun saaristo tarjoavat 
lausunnon mukaan poliisin keskushallintoviranomaisen tulevalle henkilökunnalle per-
heineen ainutlaatuisen hyvät mahdollisuudet hyvinvointiin, virkistäytymiseen ja laa-
dukkaan vapaa-ajan viettämiseen. Turkuun sijoittumalla poliisin keskushallintoviran-
omaisen on mahdollisuus saavuttaa merkittäviä kustannushyötyjä sekä toiminnan perus-
tamis- että ylläpitovaiheessa.  
 
5.5.2 Tehdyt alueellistamisratkaisut 
 
Poliisihallituksen toimintojen alueellistamisen vaihtoehtoja arvioitaessa merkitystä voi-
daan antaa aiemmille, poliisia koskeville alueellistamispäätöksille. Poliisin toimintoja 
on alueellistettu viime vuosina seuraavasti: 
 

− Poliisin tietohallintokeskus (sittemmin Haltik) Rovaniemelle  
− Poliisin tekniikkakeskus Kuusankoskelle 
− Talous- ja henkilöstöhallinnon tukipalvelut sisäasiainhallinnon palve-

lukeskus PALKE:een Joensuuhun ja puhelinpalvelut Kajaaniin 
− Sisäasiainministeriön poliisiosaston arpajais- ja asehallintoyksikkö 

Riihimäelle  
 
Nyt selvityksen kohteena oleville paikkakunnille on sijoitettu poliisin toimintoja seu-
raavasti: 
 

− Poliisiammattikorkeakoulu Tampereelle  
− Sisäasiainministeriön poliisiosaston turvallisuusalan yksikkö Mikkeliin  
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5.5.3 Alueellistamisen tasapuolisuus 
 
Alueellistamistoimia on tällä hetkellä toteutettu työpaikkasiirtoina pääkaupunkiseudulta 
maan muihin osiin noin 3 600 henkilötyövuotta. Lisäksi pääkaupunkiseudun ulkopuo-
lella alueiden välisenä työpaikkasiirtymänä sijoituspaikkakunnille on siirtynyt noin 1 
000 henkilötyövuotta. Alueellistaminen on siten koskenut tähän mennessä yhteensä 
noin 4 600 henkilötyövuotta. Tällä hetkellä alueellistamistoimet koskettavat yli 150 
valtion toimintoa ja ne kohdistuvat 32 paikkakunnalle. 
 
Alueellistamisen alueellisia näkökulmia arvioitaessa yleisenä lähtökohtana tulee olla 
maan tasapainoisen alueellisen kehittämisen tukeminen alueellistamislain periaatteiden 
mukaisesti. Hallituksen kannanotossa alueellistamisen jatkamisesta 26.9.2007 todettiin 
aiempien alueellistamisen painottuneen erityisesti Etelä- ja Länsi-Suomeen. Hallitusoh-
jelman mukaisesti valtion hallinnon työpaikkojen alueellistamista jatketaan aiempaa 
tasaisemmin maan eri osiin.  
 
Selvityksen kohteena olevista alueellistamisvaihtoehdoista valtion toimintoja on alueel-
listamishankkeiden myötä sijoitettu henkilötyövuosittain arvioiden lokakuuhun 2008 
mennessä seuraavasti 
 

Mikkeli  367 
Oulu  137 
Tampere  290 
Turku   292 

  
Turkuun on päätetty sijoittaa 1.1.2010 toimintansa aloittava Valtakunnanvoudinvirasto, 
joka tarkoittaa käytännössä noin 15-20 henkilötyövuotta. 
 
5.5.4 Saavutettavuus 
 
Alueellisten näkökulmien kannalta arvioitaessa tulee poliisihallituksen sijoittamisen 
vaikutuksia arvioida alueiden saavutettavuuden kautta. Toiminnan kannalta saavutetta-
vuutta voidaankin pitää merkittävänä alueen soveltuvuuden kriteerinä. Tässä suhteessa 
merkityksellisiä seikkoja ovat sijoitusvaihtoehtojen yhteydet ja sijainti suhteessa pää-
kaupunkiseutuun ja muihin sijoitusvaihtoehtopaikkakuntiin sekä yhteistyö- ja sidosryh-
miin.  
 
Poliisihallitukselle suunniteltu tehtäväkenttä huomioiden voidaan arvioida, että huomat-
tava osa sidosryhmäyhteystyöstä ja yhteydenpidosta eri viranomaisten kanssa tulee kui-
tenkin vastaisuudessakin ja alueellistamisvaihtoehdoista riippumatta edellyttämään 
säännöllistä yhteydenpitoa ja henkilökohtaista läsnäoloa erityisesti pääkaupunkiseudul-
la. Tästä syystä poliisihallituksen toiminnan turvaamisen kannalta alueellistamisvaih-
toehtojen saavutettavuuden arvioinnissa peruslähtökohtana voidaan pitää pääkaupunki-
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seutua, johon suhteutettuna eri sijoitusvaihtoehtojen saavutettavuuteen vaikuttavia seik-
koja ovat muun muassa seuraavat tekijät: 
 
______________________________________________________________________ 
 
 etäisyys (km)  matka-aika (juna/auto) kustannukset (e) 
 
Mikkeli 228  2,7 h  39  
Oulu 607  7 h (lento 0,8 h) 75 (lento 196 e) 
Tampere   176  1,7 h  22 
Turku     165  2 h  28 
 
______________________________________________________________________ 
 
 
5.5.5 Aluetalous 
 
Alueellistamisen alueen elinkeinorakenteeseen vaikuttavia seikkoja arvioitaessa merki-
tystä on esimerkiksi verotulojen kertymisellä ja muilla lähinnä aluetalouden kehittymi-
seen liittyvillä seikoilla. Poliisihallituksen alueellistaminen kokonaisuudessaan jollekin 
selvityksen kohteena olevalle paikkakunnalle vaikuttaisi sijoituspaikkakunnan sekä seu-
tukunnan aluetalouteen monella eri tavalla.  
 
Aluetaloudellisia vaikutuksia voidaan arvioida julkisen hallinnon palveluiden, kulutus-
menojen ja työllisyysvaikutusten kautta. Edelleen vaikutuksia voidaan arvioida myös 
tuotannon tekijätulojen (työtulojen) ja yksityiseen kulutukseen liittyvien tekijöiden 
kautta. Alueellistamisella on myös vaikutusta seutukunnan työllisyyteen ja sitä kautta 
myös alueen kokonaistuotantoon. Näiden muuttujien kautta arvioiden voidaan muodos-
taa yleiskuva viraston alueellistamisen vaikuttavuudesta julkiseen hallintoon, kotitalo-
uksien ostovoimaan ja taloudelliseen kasvuun. 
 
Selvitystyölle annetun määräajan puitteissa ei edellä mainittujen seikkojen laskennalli-
nen selvittäminen eri sijoitusvaihtoehtojen osalta ole ollut mahdollista. Selvää kuitenkin 
on, että poliisihallituksen sijoittuminen kokonaisuudessaan jollekin selvityksen sijoitus-
vaihtoehtona olevalle paikkakunnalle vaikuttaisi positiivisesti edellä mainittujen muut-
tujien kehittymiseen ja alueen statukseen. Poliisihallituksen alueellistaminen toisi paik-
kakunnalle uusia työpaikkoja ja vaikuttaisi sitä kautta myönteisesti työllisyyteen ja 
muihin seudun taloudellisen kehityksen mittareihin. Mikäli poliisihallituksen sijoittami-
nen edellyttäisi uudisrakennusta, olisi tällä ainakin lyhytaikaista vaikutusta alueen ko-
konaistuotantoon laajemminkin.  
 
Poliisihallituksen toimintojen hajauttamisella aluehallintoviranomaisten toimipisteiden 
yhteyteen vaikutukset aluetalouteen jäisivät vähäisiksi. Mikäli alueellistamismallin läh-
tökohdat perustuvat nykyisen poliisin ylijohdon ja lääninjohtojen sijoittumiseen nojaa-
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vaan rakenteeseen, tarkoittaisi tämä aluetalouden kannalta lähinnä nykytason säilymistä 
myös tulevaisuudessa. 
 
5.5.6 Kielelliset seikat 
 
Alueellistamisselvityksen yhteydessä tulee arvioida myös alueellistamisen vaikutukset 
kielellisten palveluiden tasoon ja saatavuuteen. Valtion toimijoiden uudistushankkeisiin 
liittyvä kielellisten vaikutusten arviointivastuu perustuu hallitusohjelman linjauksiin ja 
sen tekemisestä vastaa asianomainen ministeriö. Selvityksen tekemistä ohjaa oikeusmi-
nisteriön tuore ministeriön internet-sivuilla julkaistu ohjeistus kielellisten vaikutusten 
arvioinnista. 
 
Poliisin keskushallintoviranomaisen tulee kyetä palvelemaan ruotsinkielisiä asiakkai-
taan heidän omalla äidinkielellään. Poliisihallituksen sijoittumisesta riippumatta viras-
ton palvelut tulee järjestää siten, että palveluja on kaikissa tapauksissa saatavilla sekä 
suomeksi että ruotsiksi.  
 
Juridisessa mielessä kunkin poliisin vastuualueen kielelliset velvollisuudet riippuvat 
siitä, luetaanko ne osaksi keskushallinto- vai aluehallintoviranomaista. Keskeistä tässä 
arvioinnissa on se, onko perustettavien poliisin vastuualueiden toimialueena sijoitus-
paikkakunnasta ja -alueesta huolimatta koko maa, vai toimivatko vastuualueet identtisin 
tehtävänkuvin ainoastaan omilla toimialueillaan valtion aluehallintoviranomaisten ta-
voin.  
 
Siltä osin, kun vastuualueiden toimialue on koko maa, tulee niiden kyetä toimimaan 
molemmilla kansalliskielillä. Tämä tulee luonnollisesti ottaa huomioon toimintaa suun-
niteltaessa ja vaikuttaa muun muassa henkilöstön kielitaitoa koskeviin kelpoisuusvaati-
muksiin. Mikäli alueellistettavilla poliisin vastuualueilla puolestaan olisi ainoastaan 
alueellisiksi luonnehdittavia tehtäviä, määräytyy niiden kielellinen asema virka-alueen 
kielellisen aseman mukaan.  
 
5.5.7 Koulutustarjonta 
 
Virastoon rekrytoitavan henkilöstön saatavuuden kannalta arvioitaessa viraston sijainti-
paikalle sijoitetuilla oppilaitoksilla ja osaamiskeskittymillä on ainakin välillinen vaiku-
tus viraston toimintaedellytysten turvaamiseen ja työvoiman saantiin. Poliisihallituksen 
tehtävien liittyvien osaamisvaatimusten kannalta arvioiden korkeakoulujen ja muiden 
poliisihallituksen tehtäväkentän kannalta olennaista koulutusta tarjoavien yksiköiden 
sijoittumiselle voidaankin antaa merkitystä alueellistamisen toteutusta arvioitaessa.  
 
5.5.8 Yhteenveto ja pisteytys 
 
Alueellisen saavutettavuuden ja yhteyksien toimivuuden kannalta poliisihallituksen si-
joittamiseen vaikuttavat olennaisesti liikenneyhteyksien, lentokenttien ja raideliiken-
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neyhteyksien ohella matkustusajat erityisesti pääkaupunkiseudulle. Alueellistamisvaih-
toehdosta riippuen poliisihallituksen saavutettavuus ja siihen liittyvät seikat vaihtelevat 
näiden kriteerien kautta arvioiden eri paikkakuntien kohdalla merkittävästi. 
 
Alueellistamisvaihtoehdoista Tampere ja Turku voidaan monipuolisten liikenneyhteyk-
siensä vuoksi arvioida saavutettavuuden osalta vähiten ongelmia tuottavaksi poliisihalli-
tuksen sijaintipaikoiksi. Molemmista kaupungeista on hyvät liikenneyhteydet pääkau-
punkiseudulle ja muualle maahan. Lisäksi molemmat kaupungit sijaitsevat rautatiever-
kon yhteydessä ja lentokentän läheisyydessä. Tampereen eduksi on katsottava hyvä ja 
lyhyehkö maantieyhteys pääkaupunkiseudulle. Samoin Turku – Helsinki –moottoritien 
nyt kokonaan valmistuttua myös Turusta pääsee tarvittaessa sujuvasti pääkaupunkiseu-
dulle.  
 
Jokaisella sijoituspaikkavaihtoehtona olevalla paikkakunnalla on merkittäviä osaamis-
klustereita, joiden voidaan arvioida turvaavan poliisihallituksen uusrekrytointeja ja työ-
voiman saantia kaikissa alueellistamisvaihtoehdoissa. Alueen koulutustarjonnan suh-
teessa sijoituspaikkavaihtoehdoista erottuu erityisesti Tampere, jonne on sijoitettu polii-
sin ylintä johtamiskoulutusta antava ja poliisin tutkimustoiminnasta vastaava Polii-
siammattikorkeakoulu. Poliisiammattikorkeakoulu vastaa poliisin valtakunnallisen kou-
lutuksen järjestämisestä ja tutkimustoiminnasta ja siellä voi suorittaa poliisin virka-, 
alipäällystön- ja päällystön tutkinnon.  
 
Maisterin tutkintoon johtavaa, poliisialan johto- ja asiantuntijatehtäviin tähtäävää ope-
tusta annetaan Tampereen ja Turun yliopistoissa. Turun yliopistossa sijaitsee myös oi-
keustieteellinen tiedekunta, jolla voi olla merkitystä oikeudellista osaamista edellyttävi-
en tehtävien rekrytointiprosessissa.  
 
Turku on sijoitusvaihtoehdoista ainoa kaksikielinen paikkakunta ja parhaimmat ruotsin-
kieltä taitavan henkilöstön rekrytointimahdollisuudet voidaankin arvioida olevan Turus-
sa. Myös Poliisiammattikorkeakoulussa annetaan koulutusta sekä suomen että ruotsin 
kielellä.  
 
Poliisihallituksen alueellistamisesta johtuvat aluetalouden vaikutukset vaihtelevat huo-
mattavasti eri alueellistamismallein välillä. Poliisihallituksen budjettirakenne ja henki-
löstömäärä ja sijoituspaikkavaihtoehtojen asukasmäärät ja aluetalouksien volyymit 
huomioon ottaen alueellistamisen vaikutuksia aluetalouteen voidaan kuitenkin pitää 
kaikissa vaihtoehdoissa suhteellisen vähäisenä. Tässä suhteessa erottuu kuitenkin Mik-
keli, jonka asukaslukuun suhteutettuna koko poliisihallituksen sijoittamisella olisi suh-
teellisesti suurin myönteinen vaikutus alueen kokonaistaloudellisten muuttujien kehit-
tymiseen.  
 
Henkilötyövuosissa laskettuna Mikkeliin on alueellistettu eniten ja Ouluun vähiten. 
Turkuun ja Tampereelle on valtion toimintoja sijoitettu lähestulkoon saman verran. Ot-
taen huomioon alueilla tehdyt työpaikkojen vähennykset esitetyistä luvuista ei kuiten-
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kaan voida suoraan tehdä alueiden kehittämisen tasapuolisuutta koskevia johtopäätök-
siä.  
 
Alueiden saavutettavuus ja muut edellä mainitut alueelliseen sijoittumiseen liittyvät 
näkökulmat huomioiden voidaan sijoituspaikkavaihtoehdot pisteyttää alueellistamisen 
arviointikehikon kysymysten osalta seuraavasti: 
 
1. Onko alue toiminnon kannalta riittävän hyvin saavutettavissa maanteitse, raideliiken-
teen avulla tai lentämällä? 
 
Pääkaupunkiseutu  2 
Mikkeli   -1 
Oulu   -1 
Tampere   1 
Turku   1 
 
 
2. Onko alue perhetaseeltaan positiivinen ja sosiaaliselta ja kulttuuriselta pääomaltaan 
riittävän vetovoimainen? 
 
Pääkaupunkiseutu  2 
Mikkeli   0 
Oulu   0 
Tampere   1 
Turku   1 
 
 
3. Onko alueella osaamisklusteria, jonka kehittymistä toiminto tukee? 
 
Pääkaupunkiseutu  2 
Mikkeli   1 
Oulu   1 
Tampere   2 
Turku   1 
 
 
4. Kasvattaako toiminnon sijoittuminen paikkakunnalle alueen aluetaloutta? (tulotaso, 
työllisyys ja väestökehitys) 
 
Pääkaupunkiseutu  0 
Mikkeli   4 
Oulu   2 
Tampere   1 
Turku   1 
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Laadullinen arvio aluetekijöistä: Onko alue rakennemuutos- tai kriisialue, jonka johdos-
ta se kaipaa erityistukea? Mikä on toiminnan laatu alueen imagon kannalta? 
 
Pääkaupunkiseutu  0 
Mikkeli   2 
Oulu   0 
Tampere   0 
Turku   0 
 
 
Yhteenveto alueellisten vaikutusten osalta 
 
Pääkaupunkiseutu  6 
Mikkeli   6 
Oulu   2 
Tampere   5 
Turku   4 
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6 Selvitysmiehen esitykset 
 
6.1 Yleiset lähtökohdat esityksen tekemiselle  
 
Poliisihallituksen alueellistamista koskevissa ratkaisuissa tulee peruslähtökohdaksi ottaa 
poliisihallituksen tuloksellisen toiminnan turvaaminen ja toimintaedellytysten varmis-
taminen kaikilla toiminnan tasoilla. Alueellistaminen ei saa olla itsetarkoitus virastojen 
toimintojen järjestämisessä eikä se missään oloissa saa uhata sisäisen turvallisuuden 
keskeiseksi toimijaksi perustettavan poliisihallituksen toimintaedellytyksiä. Tästä huo-
limatta tulee muiden valtion virastojen tapaan myös poliisihallituksen toimintoja organi-
soitaessa perustaksi ottaa alueellistamisen yleiset tavoitteet ja periaatteet. Uuden poliisi-
hallituksen toimintatapoja ja sijoittamista koskevien ratkaisujen tuleekin perustua tehtä-
vien tulokselliseen hoitamiseen, maan tasapainoiseen kehittämiseen, työllisyyden ja 
työvoiman saannin tukemiseen ja muihin alueellistamisen perustaksi asetettuihin pää-
määriin. 
 
Poliisihallituksen alueellistamista koskevassa arvioinnissa kukin arviointinäkökulma on 
pisteytetty Alueellistamisen käsikirjaan sisältyvän arviointikehikon mukaisesti. Pistey-
tys on tehty esitettyjen kysymyksien pohjalta ja annettujen pisteiden vaihteluvälejä so-
veltaen.  
 
Toiminnallisia vaikutuksia on arvioitu tehtävien tulokselliseen hoitamiseen, organisaa-
tion uudistamiseen, synenergiaetuihin sekä yhteistyöhön liittyvien kysymysten kautta. 
Taloudellisten vaikutusten osalta pisteytyksen kohteet ovat liittyneet erityisesti poliisi-
hallituksen toimitila-, henkilöstö- ja muiden kustannusten kehittymiseen.  
Henkilöstönäkökulman arvioinnissa on kiinnitetty huomiota henkilöstön siirtohalukkuu-
teen sekä poliisihallituksen henkilöstön saatavuuden ja osaamisen turvaamiseen liitty-
viin näkökulmiin. Alueellisissa näkökulmissa on otettu huomioon erityisesti poliisihalli-
tuksen alueellistamisen vaikutuksiin organisaation fyysisen sijoittumisen ja siihen liitty-
vän saavutettavuuden kannalta.  
 
Eri näkökulmiin liittyvän pisteytyksen yhteenvetona voidaan sijoitusvaihtoehtojen yh-
teispistemäärien todeta määräytyvän seuraavasti: 
 
  Toiminta Henkilöstö Talous Alue Yht. 
 
Pääkaupunkiseutu 9 9 5 6 29 
Mikkeli  0 -2 -3 6 1 
Oulu  -4 -3 -4 2 -9 
Tampere  4 0 2 5 11 
Turku  1 -1 2 4 6 
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Uuden poliisitoimintaa johtavan viraston toimintaedellytysten turvaamisen ei voida kat-
soa suoraan perustuvan toimintojen paikkakuntasidonnaisuuteen tai virastojen fyysiseen 
sijaintiin. Poliisihallituksen tehtävien luonteen ja suorittamisen kannalta arvioiden viras-
ton sijainnin muodostamat, toiminnan kannalta välttämättömät reunaehdot ovatkin si-
doksissa viraston toimintaedellytyksiin periaatteessa vain välillisesti.  
 
Poliisin keskus- ja aluehallinnon uudistuksessa poliisihallinnolle luodaan johtamisjärjes-
telmä, jonka toiminnallisuutta arvioitaessa poliisin nykyisen organisoinnin fyysinen 
sijoittuminen vaikuttaa toiminnallisiin näkökulmiin kuitenkin käytännön tasolla. Tässä 
suhteessa viraston tulevalla sijaintipaikalla voidaankin arvioida olevan suuriakin vaiku-
tuksia toimintaedellytysten turvaamiseen ja yleisiin töiden järjestelyjen edellytyksiin. 
Poliisin uuden hallintomallin sijoittamisvaihtoehtoja pohdittaessa paikkakuntasidonnai-
suudelle ja saavutettavuudelle pitää antaa merkitystä, jonka voidaan kuitenkin pitkällä 
aikavälillä arvioida ainakin jonkin verran vähenevän.  
 
Alueellistamisen edellytyksiä, vaikutuksia ja niiden kestoa uuden viraston toiminnan 
kannalta arvioitaessa on lähtökohdaksi tarkoituksenmukaista ottaa tämänhetkisen orga-
nisaation sijoittuminen ja sen perusteet. Koska poliisihallitus rakentuu nykyisestä polii-
sin ylijohdosta ja lääninjohdoista, muodostaa näiden nykyinen sijainti sen vertailupoh-
jan, johon poliisihallituksen mahdollisen alueellistamisen toiminnallisia vaikutuksia 
voidaan verrata. 
 
Alueellistamista koskevat ratkaisut vaikuttavat pitkälle tulevaisuuteen ja niitä tehtäessä 
tulee ottaa huomioon päätösten pysyvyys ja edellytykset hallinnon pitkäjänteiseen kehit-
tämiseen. Tältä osin keskeinen merkitys on alueellistamisen mallilla eli sillä, alueelliste-
taanko koko poliisihallitus vai vain sen osatehtäviä ja miten alueellistaminen ja siihen 
liittyvät töiden järjestelyt käytännössä suoritetaan.  
 
6.2 Selvitysmiehen esitys ja sen perustelut 
 
6.2.1 Esitetty alueellistamismalli 
 
Edellä mainittujen poliisihallituksen toiminnan, talouden, henkilöstön ja alueiden kehit-
tämistä koskevien, osittain tavoitteiltaan ja vaikutuksiltaan keskenään ristiriitaistenkin 
näkökulmien kautta asiaa tarkasteltua on päädytty esittämään osittaisen alueellistamisen 
mallia, jossa poliisihallituksen toimintoja alueellistetaan Mikkeliin, Ouluun ja Turkuun. 
Poliisihallituksen päätoimipaikka esitetään sijoitettavaksi pääkaupunkiseudulle ja siellä 
Helsinkiin.  
 
Esitetyllä alueellistamismallilla voidaan arvioida turvattavan eri sijoittamisvaihtoeh-
doista parhaiten poliisihallituksen toimintaedellytykset ja siten varmistaa sisäisen tur-
vallisuuden keskeisen toimijan häiriötön toiminta sekä sen perustamisvaiheessa että 
myös pitkällä aikavälillä. Esitetyn vaihtoehdon voidaan perustellusti katsoa olevan toi-
minnallisesti ja taloudellisesti perustelluin poliisihallituksen alueellistamisen toteutusta-
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pa ja sen aiheuttamat kielteiset henkilöstövaikutukset ovat vaihtoehdoista selkeästi mui-
ta vähäisemmät. Myös vaihtoehdon alueelliset vaikutukset toteutuisivat alueellistamis-
lain vaatimusten mukaisesti. Esitetyllä mallilla voidaan parhaiten huomioida poliisin 
tärkeimpien toimijoiden ja sidosryhmien asiaa koskevat näkökulmat ja samalla turvata 
alueellisen yhteystyön edellytyksiä. Vaihtoehdon voidaan henkilöstökyselyn tulosten 
perusteella arvioida olevan myös poliisin ylijohdon ja poliisin lääninjohtojen henkilös-
tön enemmistön hyväksyttävissä.  
 
Esitetty alueellistamismalli vastaa rakenteeltaan poliisin uuden hallintorakenteen laajan 
valmistelun eri vaiheissa linjattuja ja esitettyjä suuntaviivoja. Esityksessä on otettu 
huomioon hallinnon ja aluekehityksen ministerityöryhmän päätökset aluehallinnon uu-
distuksesta ja perustettavista uusista viranomaisista sekä näihin päätöksiin sisältyvät 
linjaukset aluehallintoviranomaisten aluejaoista. Esityksen voidaan myös katsoa osal-
taan tukevan hallituksen iltakoulussa 19.11.2008 poliisin hallintorakenteen kehittämisen 
perusteina vahvistettuja poliisin tulevan organisaation ja johtamisjärjestelmän periaattei-
ta. 
 
6.2.2 Toimintojen alueellistamisen perusteet 
 
Esityksen osittaisen alueellistamisen puolesta puhuvina tarkempina perusteluina tode-
taan seuraavaa:   
 
Poliisin keskus- ja aluehallinnon uudistus on tarkoitus toteuttaa samanaikaisesti valtion 
aluehallinnon kokonaisuudistuksen kanssa eli 1.1.2010 lukien. Tämä luo hyvät edelly-
tykset aluehallinnon ja poliisin keskushallinnon tavoitteiden yhteenlinkittämiseen ja 
aluehallintouudistukseen liittyvien organisaatiorakenteiden kehittämiseen myös poliisin 
näkökulmasta. Aluehallintouudistuksen tavoitteiden toteutumien kannalta poliisin kes-
kushallinnon tehtävien sijoittaminen hajautetusti alueellisten tehtävien yhteyteen on 
perusteltua, vaikka ratkaisu ei tältä osin tuekaan valtion toimintojen keskittämistä ja 
yhteenkokoamista koskevia yleisiä periaatteita. 
 
Alueellistamisen edellytyksiä, vaikutuksia ja kestoa koskevien näkökulmien valossa 
arvioinnin yhdeksi lähtökohdaksi on tarkoituksenmukaista ottaa tämänhetkisen organi-
saation sijoittuminen ja sen perusteet. Tässä suhteessa toimintojen alueellistamista tukee 
poliisin nykyisten lääninjohtojen sijoittuminen lääninhallitusten yhteyteen Mikkeliin, 
Ouluun ja Turkuun. Myös Lapin, Itä-Suomen ja Etelä-Suomen poliisin lääninjohtojen 
henkilöstöille tulee varmistaa sijoittuminen poliisihallinnon sisällä työssäkäyntialueel-
laan vaativuustasoaan vastaaviin tehtäviin.  
 
Aluehallintovirastojen alueellinen sijoittuminen ja poliisivastuualueiden rooli tukevat 
alueellistamista ja alueellistamislain virastojen sijoittamiselle asettamia yleisiä periaat-
teita. Aluehallintoviranomaisten poliisin vastuualueille valmistelussa määritellyt, lähin-
nä alueelliset tehtäväkokonaisuudet eivät kuitenkaan sisältönsä tai vaatimiensa resurssi-
en kannalta arvioiden täytä tehtävien alueellistamiselle asetettuja vaatimuksia. Alueel-

81 



Poliisihallituksen alueellistamisselvitys 

listen vastuualueiden hoitamien tehtävien tulee olla selvästi tasoltaan valtakunnallisia. 
Myös tehtävien tason ja volyymin säilyminen alueellistetuilla yksiköillä tulee turvata. 
 
Poliisihallituksen osittaisella alueellistamisella aluehallintoviranomaisten yhteyteen 
Mikkeliin, Ouluun ja Turkuun on saavutettavissa useita etuja erityisesti henkilöstönäkö-
kulman kannalta. Alueellistamisen toteuttaminen pääosin nykyisten poliisin lääninjohto-
jen sijaintipaikkakunnille tukee henkilöstön hyvinvointiin liittyvien periaatteiden toteu-
tumista. Sillä voidaan myös estää henkilöstökustannusten kasvu, joka syntyisi läänin-
johtojen ja ylijohdon henkilöstön vähäisestä siirtohalukkuudesta ja siitä johtuvista pääl-
lekkäisistä rekrytoinneista. Samalla turvattaisiin poliisin vastuualueiden henkilöstötar-
peet sekä tehtävien edellyttämän osaamisen ja alue- ja paikallistuntemuksen säilyminen 
aluehallintovirastoissa. Myös välilliset henkilöstövaikutukset poliisin palveluksessa 
olevien perheisiin jäisivät mahdollisimman vähäisiksi. 
 
Esitetyllä alueellistamismallilla voidaan myös turvata poliisille hallintorakenteen kehit-
tämiseen osoitetun tuottavuusohjelman toteuttaminen, koska alueellistaminen voidaan 
toteuttaa ilman henkilöstön uudelleenrekrytointeja ja päällekkäisiä nimityksiä. Aluehal-
lintoviranomaiseen sijoitettujen poliisin henkilöstön vähennykset on otettava huomioon 
poliisille asetetuissa vähennystavoitteissa. Tuottavuusohjelman vähennysten tasapuoli-
sella kohdentamisella tulee turvata aluehallintoviranomaisiin sijoitettujen poliisihalli-
tuksen toimijoiden toimintaedellytykset ja henkilöresurssit myös pitkällä aikavälillä.  
 
Eduskunnan hallintovaliokunnan kannanotoissa (HalVL 13/2008) on korostettu poliisi-
hallituksen toimintojen järjestämistä mielekkäällä tavalla. Aluehallintoviranomaisiin 
perustettavien poliisin vastuualueiden valtakunnalliset tehtävät onkin otettava huomioon 
käynnissä olevassa poliisihallituksen toimintojen järjestämistä koskevassa prosessien 
kehittämistyössä. Prosessien perustana tulee olla nykyisen poliisiylijohdon ja poliisin 
lääninjohtojen tehtävistä koostuva tehtäväkokonaisuus, jota vastaisuudessa hoidettaisiin 
useista toimipisteistä käsin. Olennaista on, että aluehallintovirastoihin sijoitetut poliisi-
hallituksen toiminnalliset osat tekevät pääasiallisesti poliisihallitukselle kuuluvia tehtä-
viä ja prosesseihin voidaan tarvittaessa osallistua jokaisesta kolmesta alueellistetusta 
toimipisteestä.  
 
Tehtävien hoidon järjestäminen ja prosessien suunnittelu uudelta pohjalta luo hyvät 
mahdollisuudet toimintatapojen tehostamiselle ja uusien aikaisempaa tehokkaampien 
sisäisten toimintamallien luomiselle. Prosessien suunnittelussa on kiinnitettävä erityistä 
huomiota siihen, ettei poliisihallituksen työtehtävien määrä kasva alueellistamiseen liit-
tyvien organisatoristen ratkaisujen johdosta. 
 
Poliisihallituksen osatoimintojen alueellistaminen asettaa haasteita poliisihallituksen 
johtamisjärjestelmälle ja siihen kuuluvien prosessien toteutukselle. Poliisihallituksen 
johtamista koskevia ratkaisuja tehtäessä tulee kaikilla tavoin varmistaa, ettei poliisihalli-
tuksen sisälle muodostu sisäisiä järjestelmään kuulumattomia alueellistamisesta johtuvia 
hallinnollisia tasoja. Poliisihallituksen tulee toimia aidosti kaksiportaisen poliisin joh-
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tamisjärjestelmän osana eikä uudistuksen tavoitteita saada vesittää työtehtävien alueel-
listamisen kannalta epätarkoituksenmukaisilla ja raskailla käytännön järjestelyillä. 
 
Aluehallintoviranomaisten sijoittumisen pohjalta toteutettua poliisihallituksen alueellis-
tamista voidaan pitää myös toimitiloja koskevien näkökulmien kannalta tarkoituksen-
mukaisena. Poliisin nykyisten lääninjohtojen fyysiseen sijoittumiseen eivät aluehallin-
tovirastoa koskevat ratkaisut välttämättä vaikuta, joten henkilöstö voinee jatkaa nykyi-
sissä toimipisteissään myös jatkossa. Mikkeliin sijoitettujen toimintojen osalta voidaan 
ottaa huomioon myös ylijohdon turvallisuusalan valvontayksikön sijoittuminen samalla 
paikkakunnalle. Aluehallintoviranomaisen suunniteltujen kustannusrakenneratkaisujen 
mukaan poliisitoimen vastuualueen toimitilat ja tavanomaiset virastopalvelut toteutetaan 
vastaisuudessakin nykyisten periaatteiden mukaisesti. Näin ollen toimitilakustannusten 
osuus poliisihallituksen kokonaiskustannuksista säilyisi alueellistettujen toimintojen 
osalta nykyisellään.   
 
Poliisin lääninjohtojen henkilöstön sijoittuminen nykyisille toimipaikoilleen ei luonnol-
lisestikaan vaikuttaisi näiden yksiköiden saavutettavuuteen. Prosessien valmistelun yh-
teydessä myöhemmin selviää alueellistettujen valtakunnallisten tehtävien sisältö ja ne 
tehtävän ja prosessin hoitamisen reunaehdot, jotka liittyvät esimerkiksi yksikön etäisyy-
teen pääkaupunkiseudulle. Lähtökohtana tulee kuitenkin olla se, että useiden poliisihal-
litukselle kuuluvien osatehtävien hoitaminen on mahdollista alueellistetuissa toimipai-
koissa. Tässä suhteessa tulee ottaa huomioon tietoteknisten ratkaisuiden ohella etätyön 
ja muiden työn tekemistä koskevien järjestelyjen mahdollisuudet. Tämä edellyttää in-
vestointeja toimiviin sähköisiin työkaluihin ja koko henkilöstön kouluttamista niiden 
käyttöön. Hajautetun organisaation toimintatapoja ei sen sijaan tule perustaa kalliiseen 
ja epäekologiseen matkustamiseen. 
 
Alueellistamisesitystä laadittaessa on otettu huomioon myös aluetalouteen vaikuttavat 
seikat ja alueiden kehittämisen tasapuolisuus. Poliisiorganisaation eri toimijoita on alu-
eellistettu menneiden vuosien aikana Rovaniemelle, Riihimäelle, Mikkeliin, Joensuu-
hun, Tampereelle ja Kuusankoskelle. Poliisihallituksen toimintoja edelleen alueellista-
malla Mikkeliin, Ouluun ja Turkuun voidaan osaltaan tukea maan tasapuolista kehittä-
mistä sekä aluetaloudellisia lähtökohtia, vaikka uuden organisaation suuruus ja alueel-
listettavien yksiköiden henkilöstömäärät huomioiden vaikutusta ei voida pitää erityisen 
suurena. Alueellistamisratkaisulla voidaan kuitenkin turvata aluetalouteen vaikuttavien 
seikkojen osalta lähinnä nykytason säilyminen. 
 
Alueellistamista koskevan esityksen laadinnassa on otettu huomioon myös asiaa koske-
vat lausunnot ja henkilöhaastatteluissa ilmaistut mielipiteet. Lausunnonantajista erityi-
sesti poliisin ylijohto ja poliisin lääninjohdot sekä henkilöstöjärjestöt suhtautuivat 
myönteisesti poliisihallituksen tehtävien osittaiseen alueellistamiseen esitetyille paikka-
kunnille. Myös sijoitusvaihtoehtojen vertailun, joka suoritettiin alueellistamisen arvioin-
titaulukkoa hyväksi käyttäen, yhteenveto tukee poliisihallituksen toimintojen hajautta-
mista ja alueellistamista usealle paikkakunnalle.  
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6.2.3 Keskuspaikan sijoittamisen perusteet  
 
Keskuspaikan sijoittamista pääkaupunkiseudulle Helsinkiin voidaan perustella seuraa-
vasti: 
 
Kun poliisihallituksen toimintoja alueellistetaan osittain Mikkeliin, Ouluun ja Turkuun, 
voidaan poliisihallituksen keskuspaikan tarkoituksenmukaisia sijoitusvaihtoehtoja arvi-
oida olevan pääkaupunkiseutu ja Tampere. Keskuspaikan sijoittamista Tampereelle 
puoltavat alueellistamisen yleisten periaatteiden ja Tampereen hyväksi arvioituun saa-
vutettavuuteen liittyvien alueellisten seikkojen ohella erityisesti Poliisiammattikorkea-
koulun sijoittuminen ja siihen perustuvat synenergiaedut.  
 
Tampereelle sijoitettuna poliisihallituksen olisi mahdollista sijoittua Poliisiammattikor-
keakoulun yhteyteen, joka osaltaan vaikuttaisi toimintojen järjestämiseen ja siten myös 
monella tavalla talouteen ja henkilöstöön liittyviin näkökulmiin. Tampereelle sijoittu-
minen toisi todennäköisesti ainakin pidemmällä aikavälillä toimitiloihin liittyviä kus-
tannussäästöjä ja mahdollistaisi koulutus- ja majoitustilojen yhteiskäytön.  
 
Poliisiammattikorkeakoulun johtamiseen ja tutkimukseen liittyviä prosesseja voitaisiin 
hyväksikäyttää poliisihallituksen toiminnassa aikaisempaa enemmän. Poliisiammatti-
korkeakoulun voidaan myös osaltaan katsoa parantavan edellytyksiä poliisihallituksen 
edellyttämän osaamisen turvaamiseen mahdollisten uusrekrytointien yhteydessä. 
 
Edellä mainituista näkökulmista huolimatta poliisihallituksen päätoimipaikan sijoitta-
mista pääkaupunkiseudulle Helsinkiin voidaan pitää Tampereelle sijoittamista selvästi 
perustellumpana vaihtoehtona. Poliisihallituksen keskuspaikan sijoittamisella pääkau-
punkiseudulle turvattaisiin Tampereelle sijoittamista paremmin henkilöstön asemaan 
liittyvien näkökulmien ohella toimivan sidosryhmäyhteistyön sekä erityisesti sisäiseen 
turvallisuuteen liittyvien poikkeustilanteiden johtamiseen liittyvän yhteistyön, tiedonku-
lun ja ohjauksen edellytykset.  
 
Keskuspaikan sijoittamisella Helsinkiin voitaisiin arvioida olevan myös sisäasiainminis-
teriön poliisiosaston tehtäviin sekä resurssitarpeisiin liittyviä vaikutuksia, jotka realisoi-
tuisivat jos poliisihallituksen keskuspaikka sijoitettaisiin etäälle sisäasiainministeriön 
poliisiosastosta. Ratkaisulla varmistettaisiinkin osaltaan myös se, ettei poliisihallituksel-
le kuuluvia operatiivisia tehtäviä siirtyisi käytännön syistä pääkaupunkiseudulla sijait-
sevan ministeriön poliisiosaston henkilöstön hoidettavaksi.  
 
Henkilöstönäkökulmasta arvioiden keskuspaikan alueellistamisessa tulee arvioida polii-
sihallituksen toimintaedellytyksiä osaamisen turvaamisen kannalta. Nykyisen poliisiyli-
johdon sijoittuessa Helsinkiin voidaan ylijohdon henkilöstöllä varmistaa poliisihallin-
non erityisosaamisen ja hiljaisen tiedon siirtyminen uuden viraston käyttöön. Samalla 
otettaisiin huomioon myös aikaisempien alueellistamisten johdosta ylijohtoon uudelleen 
sijoitettujen henkilöiden oikeusturva. 
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Helsingissä olevan poliisin ylijohdon henkilöstön sijoittumisella tulevan ylijohdon ja 
poliisihallituksen palvelukseen voidaan estää päällekkäisiä rekrytointeja ja vähentää 
tarvetta henkilöstön uudelleensijoittamiselle muihin poliisin tai valtionhallinnon yksi-
köihin. Ratkaisu varmistaisi myös Etelä-Suomen poliisin lääninjohdon Helsinkiin sijoi-
tetun henkilöstön, jonka siirtohalukkuus on kyselytutkimuksen mukaan varsin alhainen, 
uudelleensijoittamisen hallinnon ja henkilöstön kannalta tarkoituksenmukaisella tavalla.  
 
Poliisihallituksen päätoimipaikan sijoittamisella voidaan vähentää alueellistamisesta 
johtuvia suoria ja välillisiä vaikutuksia poliisin ylijohdon henkilöstön ja heidän per-
heidensä osalta. Ratkaisu vastaisi myös poliisin ylijohdon enemmistön henkilöstö-
kyselyssä ilmaisemia kantoja. Myöskään henkilöstöjärjestelyjen siirtymäaikaa eikä hen-
kilöstön uudelleensijoittamiseen liittyviä laajoja henkilöstön uudelleenjärjestely- ja tuki-
toimenpiteitä tarvittaisi.  
 
Edellä mainituista seikoista johtuen poliisihallituksen pääpaikan sijoittamisella pääkau-
punkiseudulle Helsinkiin tuettaisiin myös poliisin tuottavuusohjelman erittäin haasteel-
liseksi arvioitavan toteuttamisen edellytyksiä. 
 
Poliisihallituksen sijoittuminen Helsinkiin edistäisi osaltaan myös sisäministeriön polii-
siosaston ja poliisihallituksen sekä valtakunnallisten yksiköiden ja paikallispoliisin yk-
siköiden välistä tehtäväkiertoa. Samalla turvattaisiin osaavan henkilöstön saatavuus 
poliisihallituksen käyttöön myös tulevaisuudessa. Poliisiosasto voisi myös tarvittaessa 
joustavasti tukeutua poliisihallituksen resursseihin ja osaamiseen.  
 
Poliisihallituksen ja sisäasiainministeriön välinen yhteystyö poliisin johtamisessa tulee 
todennäköisesti olemaan tiivistä ja lähes päivittäistä kanssakäymistä edellyttävää. Hal-
linnollista yhteistyötä tullaan tekemään työryhmien ja kehittämishankkeiden ohella eri-
laisia verkostoja hyväksikäyttäen, jolloin fyysisestä läheisyydestä on etuja töiden käy-
tännön hoitamisen kannalta. 
 
Erityisen tärkeää poliisihallituksen ja ministeriön sekä tarvittaessa valtioneuvoston väli-
sen operatiivisen yhteistyön turvaamisen voidaan katsoa olevan sisäiseen turvallisuu-
teen liittyvin häiriötekijöiden tai valmiustason nostamista edellyttävien tapahtumien 
yhteydessä. Poliittisen tason tiedonsaannin, ohjauksen, valvonnan ja yhteistyön kannalta 
on keskeistä, että poliisin ylin operatiivinen johtotaso on mahdollisimman hyvin saavu-
tettavissa. Samalla turvataan se, että erilaiset turvallisuuteen liittyvät, poliisin operatiivi-
sen tason edustajaa edellyttävät toimielimet, kuten esimerkiksi sisäasiainministeriön 
yhteydessä toimiva turvallisuusalan johtoryhmä TURJO, on saatavissa kokoon mahdol-
lisimman nopeasti. Tässä suhteessa tulee ottaa huomioon, että myös muut keskeiset si-
säisen turvallisuuden operatiiviset toimijat, kuten sisäasiainministeriön pelastusosasto, 
puolustusministeriön pääesikunta, tullihallitus ja rajavartiolaitos sekä poliisin valtakun-
nalliset yksiköt ovat sijoittuneet pääkaupunkiseudulle.  
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Operatiivisen yhteistyön ja poliisin johtovalmiuden ylläpidon kannalta merkittävänä 
seikkana voidaan pitää erityisesti koko maan operatiivisesta poliisitoiminnasta vastaa-
van poliisihallituksen poliisiylijohtajan ja hänen sijaistensa virkapaikkoja, jotka voidaan 
edellisen perusteella katsoa olevan joka tapauksessa tarkoituksenmukaista sijoittaa edel-
leen pääkaupunkiseudulle. Välittömästi poliisihallituksen johtajaa tukevat toimet, kuten 
esikuntatoiminnot ja poliisihallituksen viestintä, on myös tarkoituksenmukaista sijoittaa 
samalle paikkakunnalle kuin viraston johtaja.  
 
Poliisihallituksen prosessityön ja organisaatiorakenteiden kehittämisen edetessä ja var-
sinaisten poliisihallituksen virkamiesten työtehtävien selvitessä tulee määritellyksi myös 
näiden tehtävien virkaryhmäkohtaiset paikkakuntasidonnaisuuden edellytykset ja tarkoi-
tuksenmukainen sijoittuminen joko alueille tai pääkaupunkiseudulle. 
 
Keskeisten turvallisuusalan toimijoiden ohella myös muut poliisihallinnon sidosryh-
mäyhteistyötahot ja eduskunta ovat sijoittuneet pääkaupunkiseudulle. Poliisihallituksen 
tehtävien kannalta painoarvoa voidaan antaa kaikkien virkaehtosopimusjärjestelmään 
kuuluvien neuvottelutahojen, kuten esimerkiksi valtiovarainministeriön ja valtion työ-
markkinalaitoksen, sekä kaikki poliisin kannalta keskeisten ammattijärjestöjen sijainnil-
le pääkaupunkiseudulla. Pääkaupunkiseutua voidaan pitää myös kansainvälisen yhteis-
työn ja siihen liittyvän saavutettavuuden kannalta selvästi muita alueellistamisvaihtoeh-
toja parempana. Edellä mainitun perusteella voidaan katsoa, että poliisihallituksen pää-
toimipaikka pääkaupunkiseudulle sijoittamalla voidaan turvata sidosryhmäyhteistyön 
tarkoituksenmukainen toteutuminen sekä poliisihallituksen että sidosryhmien kannalta 
arvioiden parhaiten yhteistyön kaikilla tasoilla. 
 
6.2.4 Esityksen taloudelliset vaikutukset 
 
Alueellistamisen taloudellisten vaikutusten osalta olennaista on kustannusten kehittymi-
sen aikajänne eli alueellistamiseen liittyvien eri kustannuslajien kehittyminen ja siihen 
vaikuttavat tekijät erityisesti pitkän aikavälin tarkastelussa. Lähtökohtana kustannusten 
arvioinnissa on, että alueellistaminen tulee toteuttaa poliisille osoitettujen budjettikehys-
ten puitteissa.  
 
Esitetyn poliisihallituksen alueellistamismallin toteutuksen taloudellisia vaikutuksia 
arvioitaessa voidaan lähteä siitä, ettei esitetyn mallin toteuttamisella sinänsä ole merkit-
täviä toiminnan perusrahoituksen liittyviä lyhyt - tai pitkäaikaisia vaikutuksia. Mallin 
toteuttamisen ei voida myöskään katsoa edellyttävän jo ennakkoon huomioon otetun, 
hallinnon kehittämisen yleisiin kustannuksiin varatun määrärahan lisäksi erillistä siir-
tymäkauden lisärahoitusta.  
 
Esityksen taloudellisten vaikutusten vähäisyys perustuu siihen, että esitetyssä alueellis-
tamismallissa on otettu huomioon nykyinen poliisin johtorakenne ja henkilöstön alueel-
linen sijoittuminen. Siten esityksen toteuttamisella voidaan minimoida toiminnan siir-
toon liittyvien päällekkäisten henkilöstökulujen ja esimerkiksi uudelleen koulutuskus-
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tannusten kehittyminen. Esityksestä ei myöskään aiheudu uusien toimitilojen hankin-
taan tai toimitilojen investointeihin tai laitekustannuksiin liittyviä kuluja. Myöskään 
matkustuskulut eivät kasvaisi alueellistamismallin toteutuksen johdosta. 
 
Vaikka poliisihallituksen keskuspaikan sijoittumisesta muualle kuin pääkaupunkiseu-
dulle syntyisi todennäköisesti keskuspaikan toimitilojen vuokrakustannuksiin liittyviä 
säästöjä, tulisi yksikön muutosta aiheutumaan ainakin lyhyellä aikavälillä myös merkit-
täviä lisäkustannuksia. Esitetyn poliisihallituksen alueellistamismallin taloudellisten 
vaikutusten voidaankin katsoa olevan nykytasoon verrattuna vähäisimmät kun otetaan 
huomioon esitetyn vaihtoehdon toteutuksen esitettyihin laskelmiin perustuvat kokonais-
vaikutukset sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä. 
 
6.3 Yhteenveto 
 
Poliisihallituksen alueellistaminen esitetään toteuttavaksi mallilla, jossa poliisihallituk-
sen osatoimintoja alueellistetaan Mikkeliin, Ouluun ja Turkuun. Poliisihallituksen pää-
toimipaikka esitetään sijoitettavaksi pääkaupunkiseudulle ja siellä Helsinkiin.  
 
Esitetyllä alueellistamismallilla voidaan arvioida turvattavan parhaiten poliisihallituksen 
toimintaedellytykset ja siten varmistaa sisäisen turvallisuuden keskeisen toimijan häiriö-
tön, tarkoituksenmukainen ja tehokas toiminta sekä sen perustamisvaiheessa että myös 
pitkällä aikavälillä.  
 
Esitetyn vaihtoehdon voidaan perustellusti katsoa olevan toiminnallisesti ja taloudelli-
sesti perustelluin poliisihallituksen alueellistamisen toteutustapa. Sen aiheuttamat kiel-
teiset henkilöstövaikutukset ovat vaihtoehdoista selkeästi muita vähäisemmät. Vaihto-
ehdossa toteutuisivat myös alueellistamislain virastojen toimintojen alueellistamiselle 
asettamat yleiset vaatimukset. 
 
Esityksellä turvataan parhaiten poliisin ja poliittisen tason yhteistyön, tiedonsaannin, 
ohjauksen ja valvonnan toimivuus käytännössä. Mallilla voidaan turvata myös muun 
poliisihallituksen sidosryhmäyhteistyön tarkoituksenmukaisen toteutuminen yhteistyön 
kaikilla tasoilla.  
 
Esityksessä on otettu huomioon hallinnon ja aluekehityksen ministerityöryhmän päätök-
set aluehallinnon uudistuksesta ja perustettavista uusista viranomaisista sekä näihin pää-
töksiin sisältyvät linjaukset aluehallintoviranomaisten aluejaoista.  
 
Esityksen voidaan myös katsoa osaltaan tukevan hallituksen iltakoulussa 19.11.2008 
poliisin hallintorakenteen kehittämisen perusteina vahvistettuja poliisin tulevan organi-
saation ja johtamisjärjestelmän periaatteita. 
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7 Lähteitä 
 
ALKU -hankkeen organisaatio-, ohjaus ja tuottavuustyöryhmän raportti 4.11.2008 
 
Alueellistamisen käsikirja (Alueellistamisen koordinaatioryhmä 25/2008) 
 
Poliisin hallintorakenteen kehittämishanke (PORA-hanke) (Poliisin sisäinen julkaisu 
2007) 
 
Poliisin hallintorakenteen kehittämistyöryhmän väliraportti 14.2.2007 (Sisäasiainminis-
teriön julkaisu 11/2007)  
 
Poliisin hallintorakenteen kehittämistyöryhmän loppuraportti 8.2.2008  
(Sisäasiainministeriön julkaisu 5/2008) 
 
Poliisin hallintorakenneuudistuksen toinen vaihe - PORA II hankeryhmän toimeenpa-
noesitykset 9.6.2008 (Poliisin sisäinen julkaisu 2008) 
 
Poliisin tekniikkakeskuksesta turvallisuusorganisaation tekniikkakeskukseksi (Sisäasi-
ainministeriön julkaisi 2/2004) 
 
Poliisin tietohallintokeskuksen alueellistaminen (Valtiontalouden tarkastusviraston toi-
minnantarkastuskertomus 178/2008) 
 
Poliisin toimintakertomus vuodelta 2007 
 
Valtakunnanvoudinviraston (ulosoton hallintoviraston) sijoittamisselvitys 14.10.2008 
(Oikeusministeriö 10/36/2008)  
 
Valtioneuvoston periaatepäätös valtion henkilöstön aseman järjestämisestä organisaati-
on muutostilanteissa (23.3.2006) soveltamisohjeineen (4.4.2006)  
 
Valtioneuvoston periaatepäätös valtion toimintojen sijoittamisen strategiasta 
(8.11.2001) 
 
Lisäksi lähteinä on käytetty annettujen lausuntojen ohella ALKU- hankkeen aluesemi-
naarien koulutusmateriaalia sekä tilastokeskuksen kuntaportaalin tietoja. 
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Liite 1

Tampere Turku

1. Toiminnalliset tekijät:
    organisaatiovaikutukset 4 1

2. Henkilöstöön liittyvät tekijät:
    henkilöstövaikutukset 0 -1

3. Alueelliset tekijät:
    vaikutukset kunta-/seutu-/maakuntatasolle 5 4

4. Taloudelliset tekijät:
    kumuloituvina tekijöinä arvioitava
    henkilöstö-, matka-, toimitila- ja investointikustannukset

2 2

YHTEENSÄ 29 11 6

5

Vaikutukset yhteenveto

Pääkaupunki-
seutu

0 -4

-3

2

9

9

Alueellistamisen vaikutusarviointikehikko - työkirja

6

Mikkeli Oulu

-2

6

-9

-3

1

-4



Liite 1

Toiminnalliset tekijät

Tampere Turku

1 1

1 1

1 0

0 -1

3 1

2

-1

4

‐1

0

‐2

‐3

0

0 0

1

‐1

‐4

1

Laadullinen arvio: Miten 
sijoittuminen paikkakunnalle 
vaikuttaa ydintoimintojen 
hoitamiseen?

Mitkä ovat toiminnon 
tuloksellisuuden välttämättömät ja 
riittävät edellytykset ja miten ne 
toteutuvat?

7

2

2

Lopullinen yhteissumma 9

1

Pääkaupunkiseutu

1.Tukeeko toiminnon sijoittuminen 
paikkakunnalle organisaation 
tehtävien tuloksellista hoitamista 
asiakkaiden näkökulmasta pitkällä 
tähtäimellä?+2=sijoittumisen myötä 
organisaation tehtävien tuloksellinen 
hoitaminen paranee huomattavasti, 
+1=sijoittuminen mahdollistaa 
tehtävien tuloksellisen hoitamisen 
aiempaa paremmin, 0= toiminnon 
sijoittumisella ei ole  selvästinähtävää 
vaikutusta organisaation toiminnan 
tuloksellisuuteen (asiakkaiden 
näkökulmasta) pitkällä tähtäimellä, 
-1=sijoittuminen vaikeuttaa jossain 
määrin organisaation tehtävien 
tuloksellista hoitamista, 
-2=sijoittuminen vaikeuttaa 
organisaation tehtävien tuloksellista 
hoitamista merkittävästi 

2

Mikkeli

Yhteensä

4. Edistääkö sijoittuminen 
paikkakunnalle yhteistyötä oman 
hallinnonalan tai muiden 
hallinnonalojen keskeisten 
toimintojen kanssa? +2=yhteistyö 
lisääntyy merkittävästi kontaktien 
lisääntyessä alueella, +1=yhteistyö 
lisääntyy jonkin verran kontaktien 
lisääntyessä, 0=ei merkitystä, -
1=yhteistyö heikkenee jonkin verran 
vähäisempien  kontaktien vuoksi,
-2=yhteistyö heikkenee merkittävästi 
vähäisempien  kontaktien vuoksi

Alueellistamisen vaikutusarviointikehikko - työkirja

1

‐1

2. Tukeeko toiminnon sijoittuminen 
paikka-kunnalle organisaation 
toiminnan tarpeellista 
uudistamista? '+2=sijoittumisen 
myötä organisaation toiminnan 
uudistaminen mahdollistuu 
merkittävästi, +1=sijoittuminen 
mahdollistaa toiminnan uudistamisen 
aiempaa paremmaksi, 
0=sijoittumisella ei ole vaikutusta  
uudistamiseen, 
-1=sijoittuminen haittaa organisaation 
toiminnan uudistamista jonkin verran,  
-2=sijoittuminen haittaa merkittävästi 
organisaation uudistamista  

1

3. Onko toiminnon sijoittumisesta 
paikkakunnalle saavutettavissa 
synergiaetua organisaation 
kannalta? (esim. riittävän volyymin 
saavuttaminen yhdessä prosessissa 
tai toisiaan tukevin 
organisaatioiden yhdistäminen 
samaan paikkaan) +2= merkittävä 
mittakaavaetu toimintoja 
yhdisteltäessä, +1=on saavutettavissa 
jonkin verran,  0=ei vaikutusta, -1 
=heikkenee jonkin verran, -2 
=heikkenee merkittävästi (toiminnan 
pirstaloituminen)

-1

1

Oulu
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Henkilöstöön liittyvät tekijät

Tampere Turku

1 -1

0 -1

1 0

-2 1

0 ‐1

Alueellistamisen vaikutusarviointikehikko - työkirja

1. Mikä on henkilöstön 
siirtohalukkuus? '+2= hyvä 
siirtohalukkuus, yli kolmasosa 
(>30%) halukkaita siirtymään, 
+1= siirtohalukkaita 
kymmenesosa-kolmasosa (10%-
30%),    
-1= siirtohalukkaita korkeintaan 
kymmenesosa (<10%), 
-2= siirtohalukkaita ei lainkaan  

2 ‐2

Mikkeli Oulu

‐1

Pääkaupunkiseutu

3. Miten toiminnon 
sijoittuminen paikkakunnalle 
vaikuttaa henkilöstön 
osaamistasoon (pitkällä 
aikavälillä)?'+2= osaamistaso 
nousee, alueella runsaasti 
osaavaa työvoimaa, +1= 
osaamistasolla on mahdollisuus 
nousta koulutuksen myötä,  0= ei 
selvää vaikutusta osaamistasoon  -
1= osaamistaso heikkenee, -2= 
osaamistaso heikkenee 
huomattavasti

4. Voidaanko ei-siirtyvä 
nykyinen henkilöstö sijoittaa 
muihin tehtäviin nykyisellä 
työssäkäyntialueellaan?  '+2= 
yli 60% voidaan sijoittaa, +1= 
40%-60% voidaan sijoittaa,  -1= 
20%-40% voidaan sijoittaa, 
-2= alle 20% voidaan sijoittaa

2

‐1

2

‐1

0

2. Turvaako toiminnon 
sijoittuminen paikkakunnalle 
toiminnon kannalta   
työvoiman saatavuuden 
organisaation tehtäviin 
tulevaisuudessa (pitkä 
aikaväli)? '+2=työvoiman 
saatavuus paranee merkittävästi, 
alueella runsaasti 
ammattitaitoista 
työvoimapotentiaalia, 
+1=työvoiman saatavuus paranee 
jonkin verran,  0= työvoiman 
saatavuudessa ei tapahdu 
muutoksia, 
-1=työvoiman saatavuus 
heikentyy jonkin verran, -
2=työvoiman saatavuus 
heikentyy merkittävästi, alueella 
ei vastaavaa työvoimapotentiaalia

Lopullinen yhteissumma

Yhteensä

9

1

1

‐2

Laadullinen arvio: 
Aiheuttavatko rekrytointi ja 
koulutuksen järjestäminen 
lisätarpeita ja avaako 
toiminnon sijoittuminen 
paikkakunnalle   uusia 
mahdollisuuksia toimintojen 
uudistumiselle?

2

‐1

‐18

‐3 0

0 0

‐1

0

1

‐2

‐1
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Alueelliset tekijät alueen ominaisuudet  ja organisaation vaikutus alueeseen

Tampere Turku

1 1

1 1

2 1

1 1

5 4

0

45

Laadullinen arvio 
aluetekijöistä: Onko alue 
rakennemuutos- tai kriisialue, 
jonka johdosta se kaipaa 
erityistukea? Mikä on toiminnan 
laatu alueen imagon kannalta? 

0 2 0 0

Lopullinen yhteissumma
6 6 2

Alueellistamisen vaikutusarviointikehikko - työkirja

1. Onko alue toiminnon kannalta 
riittävän hyvin saavutettavissa 
maanteitse, raideliikenteen avulla 
tai lentämällä?   Pisteytysesimerkki  
+2=matka-aika esim. keskeiseen 
kohteeseen alle 1 h, +1=matka-aika 
keskeiseen kohteeseen esim. 1-2 h, 
0=matka-ajalla ei merkitystä 
toimintaan, 
-1=  yhdensuuntainen matka-aika 
toiminnan kannalta keskeiseen 
kohteeseen ylittää esim. 4 h,   -
2=yhdensuuntainen matka-aika 
toiminnan kannalta keskeiseen 
kohteeseen ylittää esim.  6 h 

2 ‐1 ‐1

Pääkaupunkiseutu

4

1

00

Mikkeli Oulu

Yhteensä

2

2

2

4. Kasvattaako toiminnon 
sijoittuminen paikkakunnalle 
alueen aluetaloutta? (tulotaso, 
työllisyys ja väestökehitys)+4=  
merkittävä positiivinen vaikutus 
suhteessa aluetalouden kokoon: 
(toiminnon volyymi/aluetalouden 
volyymi) +3= selkeästi positiivinen 
vaikutus suhteessa aluetalouden 
kokoon: (toiminnon volyymi/   
aluetalouden volyymi)   +2= 
positiivinen vaikutus suhteessa 
aluetalouden kokoon: (toiminnon 
volyymi/aluetalouden volyymi)  
+1=vähäinen positiivinen vaikutus 
suhteessa aluetalouden kokoon: 
(toiminnon volyym/aluetalouden 
volyymi):, 0=ei muutosta, (toiminnon 
volyymi/aluetalouden volyymi): 

0 4

6

3. Onko alueella osaamiskulusteria, 
jonka kehittymistä toiminto tukee? 
+2=alueella on toiminnon kannalta 
merkittävä osaamisklusteri, 
+1=alueella on toiminnon kannalta 
klusteripotentiaalia, 0=ei merkitystä, 
toiminto ei ole osaamisintensiivinen,-
1=alueella ei ole toiminnon kannalta 
relevanttia klusteria, -2=alueella ei 
ole toiminnon kannalta 
klusteripotentiaalia 

2 1

2.  Onko alue perhetaseeltaan 
positiivinen ja sosiaaliselta ja 
kulttuuriselta pääomaltaan 
riittävän vetovoimainen? 
+2=puolisolle koulutusta vastaavaa 
työtä, koulutustarjonta ja sosiaalinen/ 
kulttuurinen pääoma monipuolista, 
+1=puolisolle työmahdollisuuksia, 
koulutustarjonta  ja sosiaalinen/ 
kulttuurinen pääoma kohtuullinen, 
0=ei muutosta nykyiseen,  
-1=puolison työmahdollisuudet 
heikot, koulutustarjonta ja 
sosiaalinen/ kulttuurinen pääoma 
perustasolla, 
-2=puolisolle ei työmahdollisuuksia, 
koulutustarjonta ja sosiaalinen/ 
kulttuurinen pääoma heikkoa
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Taloudelliset tekijät

Tampere Turku

-1 -1

2 2

1 1

-1 -1

1 1

1

22

Laadullinen arvio: Tukevatko 
taloudelliset vaikutukset 
sijoituspäätöstä, ylittävätkö 
myönteiset tekijät kielteiset?  
Miten sijoittuminen 
paikkakunnalle vaikuttaa 
tuottavuuden kehittymiseen?

2 ‐1 ‐1 1

Lopullinen yhteissumma 5 ‐3 ‐4

4.Miten toiminnon sijoittuminen
paikkakunnalle vaikuttaa 
organisaation muihin 
kustannuksiin lyhyellä ja 
pitkällä aikavälillä (ICT-
investoinnit, tekniset 
työvälineet tms.)?   
+2=kustannukset vähenevät 
huomattavasti esim. 
synergiaetujen vuoksi, 
+1=kustannukset vähenevät 
jonkin verran, 0=ei muutosta, -1 
= kustannukset kasvavat jonkin 
verran, -2= kustannukset 
kasvavat merkittävästi 

0 ‐1

Yhteensä 3 ‐2 ‐3

‐1

2. Miten toiminnon 
sijoittuminen paikkakunnalle 
vaikuttaa 
toimitilakustannuksiin? +2= 
suoraan käyttöön otettavat 
edulliset toimitilat olemassa heti, 
+1=ei lisäkustannuksia,  
vuokrataso siirtymäkaudella ja 
toiminnon vakiinnuttua on 
alhaisempi, 0=ei vaikutusta  -1= 
kustannukset ylittävät  
nykytilanteen siirtymäkaudella, 
-2=aiheuttaa merkittäviä 
kustannuksia  siirtymäkaudella: 
toimitilojen uusrakentaminen

1 2 2

 3. Miten organisaation 
matkakustannukset muuttuvat 
toiminnon sijoittuessa 
paikkakunnalle?+2= 
matkakustannukset vähenevät 
huomattavasti siirtymävaiheessa 
ja toiminnon jo vakiinnuttua (yli 
30%), +1=matkakustannukset 
vähenevät toiminnon 
vakiinnuttua, mutta lisääntyvät tai 
pysyvät ennallaan 
siirtymävaiheessa (alle 30%), 
0=ei muutosta, 
-1=matkakustannukset lisääntyvät 
vain siirtymävaiheessa, (alle 
30%), -2=lisääntyvät 
huomattavasti toiminnon jo 
vakiinnuttua (yli 30%)     

2 ‐1 ‐2

Alueellistamisen vaikutusarviointikehikko - työkirja

1. Mitkä ovat paikkakunnalle 
sijoittuvan toiminnon 
henkilöstökustannukset 
organisaatiossa ja 
hallinnonalalla siirtymävaiheen 
jälkeen? 
'+2=henkilöstökustannukset 
vähenevät hallinnonalalla 
huomattavasti esim. 
synergiaetujen vuoksi (esim. 
hallinnonalojen yhteiset 
tukitoiminnot, yhteiset 
puhelinvaihteet), 
+1=henkilöstökustannukset 
vähenevät hallinnonalalla jonkin 
verran, 0=ei muutosta, -1= 
henkilöstökustannukset kasvavat 
jonkin verran, 
-2=henkilöstökustannukset 
kasvavat merkittävästi

0 ‐2 ‐2

Pääkaupunkiseutu Mikkeli Oulu
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Alueellistamiskyselyn tulokset 
 
Kysymykset 8-13. Kaikki vastaajat sekä ylijohdon vastaajat 
 
kys. 8. Arvioi alueellistamisvaihtoehtoja, kaikki vastaajat 
 

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

Oulu

Mikkeli

Turku

Tampere

Helsinki

K-arvo

Paras sijoituspaikkakunta virastolle, mitä mieltä vastaaja on?

Täysin samaa
Jokseenk samaa
Ei eri, ei samaa
jokseenkin eri
Täysin eri mieltä

 
 
kys. 8. Arvioi alueellistamisvaihtoehtoja, ylijohto 
 

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

Oulu

Mikkeli

Turku

Tampere

Helsinki

K-arvo

Viraston sijoituspaikaksi sopii, ylijohdon vastaajat

Täysin samaa
Jokseenk samaa
Ei eri, ei samaa
jokseenkin eri
Täysin eri mieltä

 
 
kys. 9. Valmius käydä työssä viraston alueellistamisen jälkeen, kaikki vastaajat 
 



 2 
 

 

 

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

Oulu

Mikkeli

Turku

Tampere

Helsinki

K-arvo

Valmius pendelöintiin, jos tuleva paikkakunta on:

Täysin varma
Aika varma
Harkitsee
Ei sentään
Ei mitenkään

 
 
kys. 9. Valmius käydä työssä viraston alueellistamisen jälkeen, ylijohto 
 

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

Oulu

Mikkeli

Turku

Tampere

Helsinki

K-arvo

Valmius työmatkoihin, ylijohdon vastaajat

Täysin varma
Aika varma
Harkitsee
Ei sentään
Ei mitenkään

 
 
kys. 10. Muuttovalmius viraston alueellistamisen jälkeen, kaikki vastaajat 
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0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

Oulu

Mikkeli

Turku

Tampere

Helsinki

K-arvo

Muuttovalmius, jos tuleva keskuspaikkakunta on:

Täysin varma
Aika varma
Harkitsee
Ei sentään
Ei mitenkään

 
 
kys. 10. Muuttovalmius viraston alueellistamisen jälkeen, ylijohto 
 

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

Oulu

Mikkeli

Turku

Tampere

Helsinki

K-arvo

Valmius muuttoon, ylijohdon vastaajat

Täysin varma
Aika varma
Harkitsee
Ei sentään
Ei mitenkään

 
 
kys. 11. Alueellistamisen vaikutuksia, kaikki vastaajat 
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0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

Palkkaus- kehitys

Työn mielekkyys

Oma osaaminen

Työuralla eteneminen

Alueellistamisen vaikutuksia:

Huomatt. mahd.
Kohtal. mahdoll.
Ei mahd. ei uhka
Kohtalainen uhka
Huomattava uhka

 
 
kys. 11. Alueellistamisen vaikutuksia, ylijohto 
 

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

Palkkaus- kehitys

Työn mielekkyys

Oma osaaminen

Työuralla eteneminen

Alueellistamisen vaikutuksia, ylijohdon vastaajat:

Huomatt. mahd.
Kohtal. mahdoll.
Ei mahd. ei uhka
Kohtalainen uhka
Huomattava uhka

 
 
kys. 11. Alueellistamisen vaikutuksia, kaikki vastaajat 
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0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

Sidosryhmä-yhteistyö

Toimitilat, työympäristö

Työkulttuuri, toimintatavat

Työtehtävien muuttuminen

Alueellistamisen vaikutuksia:

Huomatt. mahd.
Kohtal. mahdoll.
Ei mahd. ei uhka
Kohtalainen uhka
Huomattava uhka

 
 
kys. 11. Alueellistamisen vaikutuksia, ylijohto 
 

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

Sidosryhmä-yhteistyö

Toimitilat, työympäristö

Työkulttuuri, toimintatavat

Työtehtävien muuttuminen

Alueellistamisen vaikutuksia, ylijohdon vastaajat:

Huomatt. mahd.
Kohtal. mahdoll.
Ei mahd. ei uhka
Kohtalainen uhka
Huomattava uhka

 
kys 12. Työpaikan muutoksen kokeminen 
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8,1
5,2

17,5
12,5

21,9
19,8

23,8
22,9

28,8
39,6

0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0 40,0

Huomattava mahdoll.

Kohtalainen mahdoll.

Ei mahdollis. ei uhka

Kohtalainen uhka

Huomattava uhka

Kokeeko työpaikan muutoksen olevan:

Ylijohto
Kaikki

 
 
kys 13. Alueellistamissuunnitelmista epävarmuutta 
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Lausunnonantaja Pääkaupunki-
seutu/Helsinki Mikkeli Oulu Tampere Turku Hajautettu 

SM/Poliisiosasto      

Hajautettu 
hallintomalli, 
päätoimipiste 
Helsinki 

SM/Poliisiosasto/suunnittelu- 
ja talousyksikkö X      

Oikeusministeriö       

Valtiovarainministeriö, 
Valtiontyömarkkinalaitos       

Valtakunnansyyttäjänvirasto X      

Tullihallitus       

Rajavartiolaitos X      

Hätäkeskuslaitos       

Pääesikunta X      

Keskusrikospoliisi X (1)   X (2)   

Suojelupoliisi X      

Liikkuva poliisi X      

Poliisiammattikorkeakoulu       

Länsi-Suomen lääninhallitus    X (1) X (2)  

Etelä-Suomen lääninhallitus X      

Itä-Suomen lääninhallitus  X     

Lapin lääninhallitus       

Länsi-Suomen poliisin 
lääninjohto      

Hajautettu 
hallintomalli, 
päätoimipiste 
Helsinki  

Etelä-Suomen poliisin 
lääninjohto X      

Itä-Suomen poliisin 
lääninjohto      Hajautettu 

hallintomalli 

Oulun poliisin lääninjohto      
Hajautettu 
hallintomalli, 
päätoimipiste 
Helsinki  

Lapin poliisin lääninjohto      
Hajautettu 
hallintomalli, 
päätoimipiste 
Helsinki  
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Helsingin poliisilaitos X      

Lausunnon antaja Pääkaupunki-
seutu/Helsinki Mikkeli Oulu Tampere Turku Hajautettu 

Etelä-Pohjanmaan 
poliisilaitos    X   

Keski-Pohjanmaan ja 
Pietarsaaren poliisilaitos    X   

Keski-Suomen poliisilaitos       

Pirkanmaan poliisilaitos    X   

Etelä-Karjalan poliisilaitos       

Itä-Uudenmaan poliisilaitos       

Etelä-Savon poliisilaitos  X     

Pohjois-Savon poliisilaitos X   X   

Kainuun poliisilaitos      Hajautettu 

Oulun poliisilaitos       

Lapin poliisilaitos X      

Pardia X      

SPJL X      

Mikkelin kaupunki  X     

Oulun kaupunki yhteislau-
sunto Pohjois-Pohjanmaan 
maakuntaliiton kanssa 

  X    

Tampereen kaupunki    X   

Turun kaupunki     X  

Etelä-Savon maakuntaliitto  X     

Pirkanmaan liitto    X   

Pohjois-Pohjanmaan liitto 
yhteislausunto Oulun 
kaupungin kanssa 

  X    

Varsinais-Suomen liitto     X  
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