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Eduskunta
Tarkastusvaliokunta

Tarkastusvaliokunnan kirjallinen lausuntopyyntö 20.10.2020/ K 1/2020 vp

VIRANOMAISTEN RESURSSIT
Eduskunnan tarkastusvaliokunta on pyytänyt sisäministeriöltä lausuntoa
harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjunnan resursseista. Valiokunta
pyytää perehtymään viime vuoden mietintöön s. 7-9 (TrVM 5/2019 vp) ja
vastaamaan lausunnossa, mikä on tämänhetkinen resurssitilanne toimijoiden
osalta ja minkälaisia muutoksia resursseihin on odotettavissa? Valiokunta on
myös kuullut Verohallintoa 14.10.2020 harmaan talouden torjuntakeinojen
vaikuttavuuden jälkiseurannasta ja saanut Verohallinnolta vastauksen asiassa.
Muiden tahojen on mahdollista lausua myös tästä asiasta.
Sisäministeriön poliisiosasto lausuu asiasta seuraavaa:
Toimenpideohjelman hanke 4.1 c
Harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjunnan toimenpideohjelmassa
(2020-2023) on hanke 4.1 c ”keskeisten viranomaisten yhteinen
resurssiseurantajärjestelmä”. Hanke on vastuutettu sisäministeriölle ja sen
käynnistäminen on tällä hetkellä vireillä.
Monissa viranomaisissa on jouduttu sopeuttamaan toimintaa toiminnallisten
ja tuotannollisten syiden vuoksi. Sopeuttamistoimet ovat kohdistuneet myös
”juustohöyläperiaatteella” useiden eri viranomaisten niihin toiminnallisiin
osiin, jotka vastaavat ja tekevät työtä harmaan talouden ja talousrikollisuuden
torjunnassa. Tämä puolestaan vaikeuttaa koko harmaan talouden torjunnan
viranomaisketjun toimintaa ja uskottavaa viranomaisyhteistyötä.
Harmaa talous ja talousrikollisuus muuttaa yhteiskunnassa tapahtuvien
muutosten luomien uusien mahdollisuuksien myötä koko ajan muotoaan.
Viranomaistoiminnalle tämä asettaa uudenlaisia vaatimuksia osaamiselle ja
sen kehittämiselle. Viranomaisten tulee kyetä reagoimaan uusiin ilmiöihin
ajassa ja oikeanlaisilla vastatoimenpiteillä. Siksi on tärkeää, että
viranomaisketjuajatteluun kuuluvissa viranomaisissa kyettäisiin säilyttämään
tietty resurssitaso ja osaaminen perustorjuntaan. Uusiin ilmiöihin on tällöin
lähtökohtaisesti helpompaa puuttua.
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Harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjunnan vahvuus ja vaikuttavuus
rakentuu eri viranomaisten yhteistyöstä, jonka vuoksi keskeisten
viranomaisten resursseja tulisi tarkastella ketjuajatteluna. Yhden viranomaisen
resurssileikkaukset tai -lisäykset heijastuvat muiden viranomaisten toimintaan
aiheuttaen viiveitä asioiden etenemisessä ja tätä kautta koko
viranomaisprosessin vaikuttavuuteen.
Hankkeessa luodaan ketjuajatteluun perustuva resurssiseuranta keskeisten
viranomaisten resursseista. Samalla arvioidaan, voidaanko viranomaisissa
olevaa työmäärää tuoda esille suhteessa olemassa oleviin resursseihin.
Tavoitteena on laatia resurssiseurantamalli, jolla voidaan raportoida
talousrikostorjunnan toimeenpanoryhmälle ja edelleen harmaan talouden
torjunnan ohjausryhmälle olemassa olevista keskeisten viranomaisten
resursseista ja muutoksista. Olemassa oleva resurssiseurantamalli auttaa
myös raportoinnissa eduskunnan tarkastusvaliokunnalle.
Toimenpideohjelman hanke 4.1 d
Harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjunnan toimenpideohjelmassa
(2020-2023) on hanke 4.1 d ”moniviranomaistoiminnan suunnitelmallista
johtamista tukevien toimintamallien luominen poliisille”. Hanke käynnistyy
alkuvuodesta 2021. Poliisiammattikorkeakoulu vastaa hankkeen
toteuttamisesta.
Toimenpideohjelman hankkeessa 4.1 d kehitetään moniviranomaistoimintaa.
Hankkeen taustalla on Itä-Suomen poliisilaitoksen vuonna 2019 toteuttama
marjatilavalvontaan kohdistunut pilotti ”ulkomaisen kausityövoiman
hyväksikäytön torjunta”. Pilotti toteutettiin siten, että poliisilla oli selkeä
johtovastuu moniviranomaistoiminnan johtamisesta, tietojen yhdistämisestä
ja yhteisestä kohdevalinnasta.
Moniviranomaistoiminnassa yhteinen riskiperusteinen kohdevalinta perustuu
eri viranomaisilta koottuun tietoon. Yhteisissä valvontatapahtumissa
työperäisen hyväksikäytön ja ihmiskaupan torjuntatyössä viranomaisten
katsantokanta laajenee ja puuttumiskyky havaittuihin epäkohtiin paranee.
Suunnitelmallisen moniviranomaistoiminnan ja siihen liittyvän yhteisen
kohdevalintamenettelyn onnistuminen edellyttää johtamisen mallintamista ja
toimivalta-asioiden selkeyttämistä. Moniviranomaistoiminnan johtaminen
edellyttää tietoa ja ymmärrystä tietojenvaihtosäännöksistä ja
toimivaltakysymyksistä ja niiden vaikutuksista suunnitteluun ja operatiivisen
toiminnan järjestämiseen.
Hankkeessa kehitettävien toimialakohtaisten toimintamallien avulla
moniviranomaistoimintaan on mahdollista luoda yhtenäiset menettelytavat
eri puolille Suomea ja siten yhtenäistää toiminnan johtamista.
Hankkeessa laaditaan operatiivisia toimintamalleja kohdennetun valvonnan
tarpeisiin keskeisimmille työvoimaa vaativille toimialoille huomioiden Suomen
alueelliset erot ja olemassa olevat tarpeet. Tarkemmat toimialat, arviolta 5-8
toimialaa, määritellään hankkeen ohjausryhmässä ja poliisilaitosten kanssa
käytävien keskustelujen tuloksena.
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Toimenpideohjelman hanke 4.1 h
Harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjunnan toimenpideohjelmassa
(2020-2023) on hanke 4.1 h, jossa selvitetään ”tietojenvaihdon ja
analyysitoiminnan katvealueita työperäisen maahanmuuton valvonnan
moniviranomaisyhteistyössä”. Hanke käynnistyy alkuvuodesta 2021.
Poliisiammattikorkeakoulu vastaa hankkeen toteuttamisesta.
Hankkeessa selvitetään voimassa olevaa lainsäädäntöä tarkastelemalla
keskeisten viranomaisten tietojenvaihdon ja analysoidun viranomaistiedon
jakamisen haasteita työperäiseen maahanmuuttoon liittyvien
väärinkäytöksien torjumiseksi. Lisäksi tuodaan esille mahdolliset
lainsäädännön muutostarpeet ja vaihtoehtoiset toteuttamistavat.
Selvityksessä muodostetaan kattava kokonaiskuva olemassa olevasta
lainsäädännöstä, joka säätelee viranomaisten välistä tietojenvaihtoa sekä
analyysitoimintaa. Kokonaiskuvan seurauksena voidaan tunnistaa
lainsäädännöllisiä ongelmakohtia, jotka hankaloittavat tai estävät
tarkoituksenmukaisen tietojenvaihdon viranomaisten välillä sekä tehokkaan
analyysitoiminnan.
Tarkasteltavia asioita ovat tietojenluovutus (oma-aloitteinen) ja -saantioikeus
sekä analysoitujen tietojen vaihtoon liittyvät kysymykset. Hankkeessa
kartoitetaan samalla keskeisten viranomaisten rekisterit ja tietovarannot sekä
onko olemassa oleva tieto helposti käytettävissä. Lisäksi tulee tutkia, onko
jollakin viranomaisella olemassa jo sellaista rekisteriä, johon voitaisiin
keskitetysti koota olemassa olevaa viranomaistietoa ajantasaisesti (vihjeet).
Poliisin talousrikostorjunnan henkilöstömäärä vuonna 2010 ja muutos
vuoteen 2020
Sisäministeriön poliisiosastolla on tulosohjauksen kehittämisen tarpeita varten
laadittu selvitys poliisin talousrikostorjunnan resursoinnista vuosien 20102020 väliseltä ajalta1.
Talousrikosyksiköiden yhteinen kirjavahvuus2 oli vuonna 2010 noin 490
henkilöä ja tosiasiallinen toiminnallinen3 vahvuus noin 460 henkilöä.
Talousrikostorjuntaan kohdennettiin kehyspäätöksen mukaisesti vuonna 2012
erillisrahoitusta tutkintatilanteen parantamiseksi. Tällä päätöksellä poliisi sai
resurssit noin 100 määräaikaisen viran perustamiseen. Sisäministeriö on
selvityspyynnössään (2.12.2015; SMDno-2015-2033) edellyttänyt
poliisihallitusta seuraamaan erillismäärärahan käyttöä ja raportoimaan siitä
sisäministeriölle. Poliisihallitus on antanut päätökset (POL-2016-17640, POL2017-48965, POL–2019–8109 ja POL-2020-47) koskien talousrikostorjunnan
rahoitusta, resursseja, tehostamistoimia, seurantaa ja raportointia. Edellä
olevissa päätöksissä poliisihallitus on määritellyt poliisiyksikkökohtaisesti
1

Tätä selvitystä varten on hankittu tietoja tilastoista ja pääkaupunkiseudun talousrikosyksiköiden henkilöstön resursoinnista.
Pääkaupunkiseudun kolmen poliisilaitoksen talousrikosyksikön resurssit ovat tästä syytä päivätty 20.3.2020, jolloin kysely
suoritettiin.
2
Kirjavahvuudella tarkoitetaan talousrikosyksikön kirjoilla olevien henkilöiden määrää.
3
Tosiasiallisella toiminnallisella vahvuudella tarkoitetaan sitä henkilölukumäärää, joka tosiasiallisesti tekee työtä ja osallistuu
yksikön töiden tekemiseen sekä erittelee työtuntinsa talousrikostutkintaan.

Sisäministeriö

5 (9)
Lausunto
01.11.201920

SM1927963
Asiaryhmä
Asianro

minimihenkilölukumäärät. Talousrikostorjuntaan on päätösten mukaan
kohdennettava poliisilaitoksissa vähintään 479 henkilöä.
Poliisihallitus on toimittanut kuukausittain laaditut talousrikosseurannan
valtakunnalliset ja yksikkökohtaiset tutkintatilastot. Tilastot perustuvat poliisin
rikosilmoitusjärjestelmä Patjaan syötetyistä tiedoista. Olemassa olevien
tilastojen perusteella on mahdollista arvioida talousrikostorjunnan
henkilötyövuosien4 (jatkossa htv) muutosta. Poliisihallituksen kirjeessä
(24.2.2020; POL-2020-9668) talousrikostorjunnan henkilötyövuosien muutos
on merkitty seuraavasti: v. 2017/345 htv, v. 2018/331 htv ja v. 2019/325 htv.
Lisäksi kirjeessä on todettu, että talousrikostorjuntaan käytettävä
kokonaisresurssi on laskenut vastaavasti kuin poliisimiesten määrä ja
rikostorjunnan kokonaisresurssit. Erillismäärärahalla palkattu 100 viran
resurssi on jo noin kolmannes talousrikostorjuntaan käytettävästä
kokonaispanostuksesta, kun se vuonna 2015 oli viidennes.
Havaintoja talousrikostorjunnan tilasta
Talousrikostorjunnan tilan voidaan katsoa heikentyneen, mikä ilmenee muun
muassa poliisihallituksen vuotta 2019 koskevan tilinpäätöksen tunnusluvuista
ja se heijastuu erityisesti pääkaupunkiseudun kolmen poliisilaitoksen
talousrikosyksiköissä. Valtakunnallisesti talousrikostorjuntaan kohdennettujen
henkilötyövuosien määrä on vähentynyt. Avoinna olevien juttujen5 määrä on
kasvanut jatkuvasti. Päätettyjen talousrikosjuttujen lukumäärässä on
tapahtunut selkeä muutos 2018 heikompaan suuntaan. Tutkinnassa
päätettyjen talousrikosjuttujen sisälläoloaika6 on kasvanut kuten myös
tutkinnan kesto päätetyillä jutuilla. Yli 24 kuukautta vanhojen7 avoinna olevien
juttujen määrä on myös kasvanut tasaisesti. Positiivista on, että
talousrikosyksiköiden suorittamat yhteenlasketut turvaamistoimet ja
viranomaisten haltuun saama omaisuuden määrä on lisääntynyt. Vuosina
2016-2018 tutkittavana olleiden talousrikosjuttujen rikosvahinko-määrät ovat
vaihdelleet 138-168 miljoonan euron välillä. Vuonna 2019 rikosvahinkomäärä
oli kuitenkin noin 323 milj. €. Haltuun saatu rikoshyöty (v.2010-2019)
suhteutettuna8 rikosvahinkoihin on keskimääräisesti ollut 17.4 prosenttia.
Vuonna 2019 tämä luku oli kuitenkin 9.8 prosenttia, joten tuloksen voidaan
katsoa jäävän heikommaksi kuin aikaisempina vuosina.
Poliisihallituksen kirjeessä (24.2.2020; POL-2020-9668) on todettu, että yli
puolet kaikista kirjatuista talousrikoksista tapahtuu Etelä-Suomessa. Helsingin,
Itä-Uusimaan ja Länsi-Uusimaan poliisilaitosten yhteenlasketut juttumäärät
4

Henkilötyövuodella tarkoitetaan säännöllistä normaalia työaikaa, johon ei lasketa ylitöitä tai muuta normaalia työajan
ylittävää työaikaa. Poliisissa yksi henkilötyövuosi on 1640 tuntia.
5
Avoinna olevilla jutuilla tarkoitetaan juttuja, joista on kirjattu rikosilmoitus, mutta joita ei ole vielä päätetty.
6
Päätettyjen talousrikosjuttujen sisälläoloajalla tarkoitetaan aikaa, joka alkaa, kun rikosilmoitus kirjataan ja päättyy siihen,
kun poliisi tekee tutkinnan lopettamispäätöksen esitutkintalain nojalla tai asia siirtyy syyttäjälle syyteharkintaan.
7
Yli 24 kuukautta vanhoilla jutuilla tarkoitetaan tutkinnassa olevia juttuja, joiden tutkinnan kokonaiskestoaika on
rikosilmoituksen kirjaamisajankohdasta laskettuna kestänyt yli 24 kuukautta.
8
Suhteutetulla rikoshyödyllä tarkoitetaan, montako prosenttia haltuun saadun rikoshyödyn määrä on päätettyjen juttujen
vahinkomäärästä. Yksittäisen vuoden luku sisältää pientä tilastollista virhettä. Rikoshyötyä on saatettu hakea jutuista, joita ei
saman vuoden aikana kyetä päättämään. Kymmenen vuoden keskiarvo luku on suhteellinen luku, johon voidaan verrata
kutakin vuotta.
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ovat niin suuret, että ne vaikuttavat keskeisesti valtakunnallisiin toiminnallisiin
mitattaviin tunnuslukuihin.
Pääkaupunkiseudun kolmen poliisilaitoksen (Helsingin, Itä-Uusimaan ja LänsiUusimaan9) talousrikosyksiköiden minimivahvuus tulisi Poliisihallituksen
päätöksen (POL-2020-47) mukaan olla yhteensä 166 henkilöä, joka olisi
talousrikostorjuntaan kohdennetusta talousrikoshenkilöstöstä n. 35
prosenttia. Yksiköiden todellinen rivivahvuus 20.3.2020 oli 127 henkilöä10, joka
on 26,5 % kohdennetusta talousrikoshenkilömäärästä.
Talousrikostorjunnassa on avoinna yhteensä 2828 juttua (Talousrikosseuranta
3/2020). Pääkaupunkiseudun kolmessa talousrikosyksikössä on avoinna
yhteensä 143211 juttua. Näin ollen pääkaupunkiseudun kolmella
talousrikosyksiköllä (26,5 prosentin resursseilla) on tutkittavana 51 prosenttia
koko maan kaikista avoinna olevista jutuista.
Pääkaupunkiseudulle ovat keskittyneet myös vaikeusasteiltaan vaativimmat,
kansainväliset ja laajaa moniviranomaisyhteistyötä edellyttävät jutut.
Tutkinnanjohdon ja tutkijoiden kokema kuormitus on lisääntynyt ja resurssien
jakautuminen epätasaisesti voi johtaa myös yhdenvertaisten palveluiden
saatavuuden heikentymiseen kansalaisten näkökulmasta. Poliisihallituksen
kirjeessä 24.2.2020 (POL-2020-9668) on todettu, että talousrikosjuttujen
ruuhkautuminen ja pitkittyminen on aiheuttanut työuupumusta ja
heikentänyt olennaisesti halukkuutta hakeutua talousrikostutkintaan. Tämä
on aiheuttanut myös rekrytointiviiveitä.
Poliisihallituksen tekemistä minimitasoa koskevista päätöksistä huolimatta
talousrikostorjuntaan ei käytännössä ole kohdennettu resursseja
suunnitelmien mukaisesti. Talousrikosyksiköiden resursseja tulee
Poliisihallituksen ohjeiden mukaisesti käyttää vain talousrikosluokiteltujen
juttujen tutkintaan (POL-2016-17640, POL-2017-48965, POL–2019–81 09 ja
POL-2020-47). Ongelmallinen tilanne on erityisesti Hämeen poliisilaitoksessa,
jossa ei ole enää omaa talousrikosyksikköä. Laitoksessa on vain talousrikos- ja
petostutkijoita, joilla on 1400 avointa kavallus-, petos- ja talousrikosjuttua
(noin 100 talousrikosluokiteltua juttua). Hämeen poliisilaitoksen kyky tutkia
reaaliaikaisia talousrikosjuttuja onkin merkittävästi heikentynyt.
Poliisihallituksen kuukausittaisista talousrikosseurannan valtakunnallisesta ja
yksikkökohtaisesta talousrikosseurantatilastosta 9/2020 on nähtävissä, että
poliisille ilmoitettujen talousrikosluokiteltujen juttujen määrä kasvaa edelleen.
Avoinna olevien talousrikosluokiteltujen juttujen määrä on ylittänyt jo 3000
jutun rajan. Haltuun saatua rikoshyötyä on kertynyt noin 23 miljoonaa euroa.

9

Helsingin poliisilaitoksen talousrikosyksikön minimivahvuus tulisi olla 81 hlöä, Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen
talousrikosyksikön minimivahvuus tulisi olla 45 hlöä ja Länsi-Uudenmaan poliisilaitoksen talousrikosyksikön minimivahvuus
tulisi olla 40 hlöä.
10
Rivivahvuus 20.3.2020 pääkaupunkiseudun poliisilaitoksissa: Helsingin talousrikosyksikkö 65 hlöä, Itä-Uusimaan
talousrikosyksikkö 37 hlöä ja Länsi-Uusimaan talousrikosyksikkö 26 hlöä.
11
Helsingin talousrikosyksiköllä avoinna on yhteensä 692 juttua, Itä-Uusiman talousrikosyksiköllä on avoinna yhteensä 456
juttua ja Länsi-Uusimaan talousrikosyksiköllä on avoinna yhteensä 284 juttua.
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Pääkaupunkiseudulla Helsingin ja Itä-Uusimaan poliisilaitosten osalta avointen
talousrikosjuttujen määrät ovat edelleen nousseet12. Hämeen poliisilaitoksen
talousrikosyksikön juttutilanne on pahentunut entisestään13.
Hallitusohjelma ja resursointivaatimukset
Pääministeri Marinin hallitusohjelmaan 10.12.2019 on kirjattu, että harmaan
talouden torjuntaohjelmaa jatketaan ja talousrikostutkinnan suorituskyvyn
varmistamiseksi sisäministeriölle osoitettu määräaikainen erillisrahoitus 100
talousrikostutkijan virkaa muutetaan pysyväksi rahoitukseksi vuodesta 2021
lukien.
Vuosien 2017-2020 kehyspäätöksen mukaan poliisille myönnettiin ns.
tasokorotus, joka sisälsi harmaan talouden torjunnan ja liikennevalvonnan
tehostamisen menot (2017: 5 milj. / 2018: 10 milj. / 2019: 10 milj. / 2020: 10
milj.). Määräraha nostettiin kehyspäätöksen 2017-2020 mukaiselle 10 milj.
vuosittaiselle tasolle vuoden 2018 talousarviossa ja on ollut mukana
kehyksissä ja talousarvioissa siitä eteenpäin sisäministeriön näkemyksen
mukaisesti.
Harmaan talouden torjuntaan kohdennettava osuus on katsottu vakiintuneesti
olevan 6,4 miljoonaan (ainakin vuodesta 2012 lähtien). Poliisihallitus on
arvioinut vuosittaisen tarpeen olevan tänä päivänä 7,5 miljoonaa (Pohan
lisäselvitys, JTS, 24.02.2020). Sisäministeriön talousarvioehdotukseen 2021
sisältyi 1,2 milj. euron lisäys Harmaan talouden torjunta ja
talousrikostutkinnan suorituskyvyn varmistaminen. Määräraha ei sisälly
hallituksen esitykseen TAE 2021. Lisäyksestä 0,6 milj. euroa kohdentuisi
talousrikostutkijoiden lisäämiseen pääkaupunkiseudulla (9 HTV). Jäljelle jäävä
0,6 milj. kohdennettaisiin mm. tutkin0taprosessien ja rikoshyödyn
jäljittämistoiminnan kehittämiseen, tutkintaprojektien tukemiseen,
tulkkauksiin, osaamisen kehittämiseen sekä tutkimukseen ja
rahakoiratoimintaan.
Poliisiosasto on lausunut Eduskunnan valtiovarainvaliokunnan hallinto- ja
turvallisuusjaostolle HE 146/2020 vp; ”Hallituksen esitys eduskunnalle valtion
talousarvioksi vuodelle 2021: ”Vuonna 2021 jatketaan poliisimiesten
henkilötyövuosimäärän nostamista 7 500 henkilötyövuoteen hallitusohjelman
tavoitteiden ja kehysrahoituksen mukaisesti. Tämän lisäksi
talousarvioesitykseen sisältyy kehyksen ylittävänä esityksenä poliisin
resurssien vahvistaminen (4,1 milj. euroa). Lisäys kohdennetaan sekä
rikostorjunnan vahvistamiseen huomioiden erityisesti ihmiskauppaan liittyvän
rikostorjunta, IT ‐ rikostutkinta että valvonta‐ ja hälytystoimintaan erityisesti
harva‐alueiden turvallisuuspalvelut huomioiden. Ihmiskaupparikosten torjunta
kytkeytyy tyypillisesti myös talousrikollisuuden ja harmaan talouden
torjuntaan. Kohdennukset täsmentyvät vielä.

12

Helsingin talousrikosyksiköllä on avoimia talousrikosluokiteltuja juttuja yhteensä 740 kappaletta ja Itä-Uusimaan
talousrikosyksiköllä on avoimia talousrikosluokiteltuja juttuja yhteensä 528 kappaletta.
13
Elokuun lopulla Hämeen poliisilaitoksen talousrikosyksiköllä oli avoimia talousrikosluokiteltuja juttuja yli 160 kappaletta ja
muita yksikössä tutkittavia petoksia ja kavalluksia yli 1700 kappaletta.
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Kehyksen mukaisena lisäyksenä vuodelle 2021 esitetään 0,465 milj. euron
rahoitus harmaan talouden torjuntaan. Hallitusohjelman mukaisesti harmaan
talouden vastaisia toimia laajennetaan ja vauhditetaan verovajeen
pienentämiseksi”.
Talousrikostorjunnan tulosohjauksen seurannan kehittäminen
Talousrikostorjunnan tilassa on ollut havaittavissa heikkenemistä, mikä
ilmenee poliisihallituksen tilinpäätöksestä (2020) ja edellä aikaisemmin
kuvatusta. Suuntaus on ollut laskeva, huolimatta poliisihallituksen tekemistä
toimista. Muutos on huomioitava, koska poliisin henkilötyövuosien määrä on
kääntynyt nousuun vuodesta 2018 lähtien.
Sisäministeriön vastuulla olevan tulosohjauksen ja muun ohjausvastuun
voidaan katsoa edellyttävän nykyistä tiiviimpää ohjausta tunnistettujen
haasteiden johdosta. On ollut selkeä tarve lähteä kehittämään seurannan
uudistamista ja ajantasaistamista yhteiskunnallisen vaikuttavuuden ja
tuloksellisuuden kehittämiseksi. Tulosjohtamisen tukena tulee olla
yksiselitteiset mittarit.
Talousrikostorjunnan kuten muunkin poliisitoiminnan tilastot perustuvat
pitkälti poliisin Patja -rikostietojärjestelmästä saataviin tietoihin. Järjestelmä
on vanha ja sitä ei ole tarkoituksenmukaista enää kehittää. Tulosohjauksen
tueksi laaditut uudenlaiset mittarit on laadittu siten, että tarvittavat tiedot
saadaan luotettavasti.
Poliisiosasto pitää tärkeänä, että talousrikostorjunnan vaikuttavuuden
osoittamiseksi ja mittaamiseksi, kehittämistyötä tulee kuitenkin jatkaa
yhdessä Poliisihallituksen kanssa.

Poliisitarkastaja

Juha Tuovinen

Automaattisesti päivittyvä allekirjoitusfraasi. Älä poista tätä kenttää, jos
allekirjoitat asiakirjan sähköisesti.
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Tiedoksi

Maria Ohisalo
Olli-Poika Parviainen
Kirsi Pimiä
Kauko Aaltomaa
Sami Kerman
Emilia Laaksonen
Jarno Lappalainen
Jussi Pyykkönen
Ville Hulkkonen
Jaana Söderman
Tiina Landström
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