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Tarkastusvaliokunnan kirjallinen lausuntopyyntö- 20.10.2020/ K 1/2020 vp Viranomaisten resurssit
Poliisin talousrikostorjunnan resurssit
Eduskunnan tarkastusvaliokunta on 15.10.2020 lähettämällään viestillä
pyytänyt Poliisihallitukselta kirjallista asiantuntijalausuntoa viitekohdassa
mainitussa asiassa. Viitaten mietintöön TrVM 5/2019 vp (s. 7-9), Tarkastusvaliokunta pyytää vastaamaan, mikä on tämänhetkinen talousrikostorjunnan resurssitilanne ja minkälaisia muutoksia resursseihin on odotettavissa?
Verrattuna vuoden 2019 syyskuun tilanteeseen, talousrikosjuttuja tänä
vuonna on vastaavaan ajankohtaan mennessä poliisille tullut tutkittavaksi
yli sata juttua enemmän. Vireillä olevien talousrikosjuttujen määrä on noussut 3041 juttuun. Avoinna olevista jutuista puolet on tutkittavana pääkaupunkiseudun poliisiyksiköissä.
Lisääntyneestä juttumäärästä huolimatta talousrikostorjunnan vaikuttavuutta on voitu lisätä. Rikoshyötyä on voitu saada aiempaa enemmän pois,
syyskuun 2020 tilanteen mukaan 23 miljoonan euron arvosta. Vuoden takaiseen verrattuna talousrikosjuttujen tutkinta-ajat ovat lyhentyneet 11 vuorokaudella.
Poliisiyksiköt ovat tänä vuonna kohdentaneet talousrikostorjuntaan saman
verran resursseja kuin viime vuonnakin (ks. em. mietintö). Tämän lisäksi
Poliisihallitus on rahoittanut tänä vuonna uusia talousrikostorjunnan alaan
liittyviä virkoja seuraavasti: Ympäristörikostutkinnan valtakunnallinen koordinaattori Keskusrikospoliisiin, kaksi Itä-rikollisuuden torjuntaan liittyvää virkaa Kaakkois-Suomen poliisilaitokselle sekä yksi tarkastajan virka (ekonomitarkastaja) Lapin poliisilaitokselle. Lisäksi Keskusrikospoliisi on rahoittanut uuden ympäristörikosten tutkimuskoordinaattorin viran.
Pääkaupunkiseudun poliisilaitokset ovat tehneet tiivistä yhteistyötä talousrikosjuttujen tutkinnassa. Yhteistoiminnassa tehtävistä juttuista on sovittu
suoraan poliisilaitosten välillä, säännöllisesti kokoontuvassa moniviranPOLIISIHALLITUS
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omaisista muodostetussa pääkaupunkiseudun talousrikostorjunnan yhteistyöryhmässä sekä yhteistoiminnassa Poliisihallituksen kanssa.
Ensi vuonna on odotettavissa talousrikostorjuntaan uusia virkoja alkukesästä 2020 hyväksytyn Talousrikostorjunnan strategian ja toimenpideohjelman myötä. Toimenpideohjelman mukaisia virkoja poliisihallintoon olisivat:
Kohta 2.5
Kehitetään ympäristörikollisuuden torjuntaan liittyvä riskiprofilointimalli.
Riskiprofilointiprojektia johtavan henkilön palkkaus kahdeksi vuodeksi. Lisäksi tarvitaan yhden ympäristörikostutkijan osa-aikainen kahden vuoden
pituinen työpanos (50%).
Kohta 3.5
Hyödynnetään tekoälyä esitutkinta-aineiston käsittelyssä.
Hankkeen toteutuminen edellyttää kolmen henkilön työpanoksen kolmeksi
vuodeksi: projektinvetäjän, päätoimisen ylläpitotehtävistä vastaavan henkilön sekä järjestelmän kehittämisestä vastaavan päätoimisen henkilön.
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