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Vastaus kirjalliseen kysymykseen poliisin resursseista
Eduskunnan puhemiehelle
Eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ssä mainitussa tarkoituksessa Te, Arvoisa puhemies, olette
toimittanut asianomaisen ministerin vastattavaksi kansanedustaja Anna-Maja Henrikssonin /r
näin kuuluvan kirjallisen kysymyksen KK 317/2018 vp:
Miten hallitus aikoo varmistaa, että poliisitoimella on riittävät resurssit, jotta kansalaisia
voidaan kohdella yhdenvertaisesti ja jotta heidän oikeusturvansa ei heikkene ja
mihin toimenpiteisiin hallitus aikoo ryhtyä, jotta useammat poliisit hakeutuisivat rikostutkijoiden virkoihin?
Vastauksena kysymykseen esitän seuraavaa:
Sisäministeriö päättää poliisilaitoksen toimipisteiden sijaintipaikoista, palveluverkosta ja poliisiasemien sijainnista. Poliisihallituksen tehtävänä on vastata poliisiyksiköiden tulosohjauksesta
ja voimavarojen suuntaamisesta niille. Poliisilaitos vastaa alueellaan poliisin tehtäviin liittyvien
kansalaisten palvelujen tasapuolisesta saatavuudesta ja laadusta toimialueellaan. Poliisilaitoksen
päätösvaltaan kuuluu myös poliisilaitoksen toimintojen tarkempi järjestäminen ja sijoittaminen
laitoksen alueella sijaitseville poliisiasemille huomioiden toimialueensa erityispiirteet.
Poliisilaitos sijoittaa käytettävissään olevilla voimavaroilla henkilöstönsä ja järjestää toimintonsa palvelemaan tätä tarkoitusta parhaalla mahdollisella tavalla. Poliisi toimii turvallisuuden ylläpitämiseksi yhteistyössä muiden viranomaisten sekä yhteisöjen ja asukkaiden kanssa. Käytössä olevat voimavarat kohdennetaan alueen poliisitoiminnallisia tarpeita vastaavalla tavalla tietojohtoisesti ottaen huomioon toimintaympäristö ja poliisipalveluiden yhdenmukainen tuottaminen. Poliisilla on lisäksi käytössään modernit operatiiviset johtamisjärjestelmät, valtakunnalliset
rekisterit ja se on edistyksellinen teknologian hyödyntämisessä poliisipalveluiden tuottamisessa
ja johtamisessa.
Poliisitoiminnan keskeisiä haasteita on toiminnan ja talouden yhteensovittaminen ja niiden kehittymistarpeet vähenevien resurssien ja toimintaympäristön muutosten kanssa. Poliisin toimintaympäristön nopea muuttuminen asettaa tulevaisuudessa entistä suurempia vaatimuksia poliisin
henkilöstövoimavarojen jakamiselle. Poliisin tavoitteena on säilyttää toimintavalmiusaika hyvällä tasolla ja varmistaa poliisin peruspalvelujen saatavuus ja laatuvaltakunnallisesti. Vuoden
2018 Poliisibarometrin mukaan kansalaisten luottamus poliisin palveluihin on niukkenevista
resursseista huolimatta säilynyt korkeana.
Poliisimiesten määrän lasku (7 800 htv > 7 200 htv vuodesta 2010 vuoteen 2018) on saatu katkaistua ja määrä vakiinnutettua 7 200 poliisimiehen tasolle muun muassa viime ja tänä vuonna
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kehyksiin ja budjettiin tehdyillä määrärahapäätöksillä. Vuoden 2018 kehystasosta poliisin kehystaso nousee noin 740 milj. euroon vuonna 2019. Poliisin ydintoiminnan turvaamiseen kohdistetaan 18,044 milj. euron tasokorotus vuonna 2019 ja 16,397 milj. euron korotukset vuosille
2020 - 2022. Lisäksi hallitus päätti budjettiriihessä 29. elokuuta kohdentaa poliisille 3,3 milj.
euron lisämäärärahan erityisesti haja-asutusalueiden poliisivirkojen lisäämiseen ja 2,5 milj. euron lisämäärärahan poliisin ennalta estävään toimintaan.
Kuluvana vuonna Poliisiammattikorkeakoulusta valmistuu arviolta noin 180 poliisimiestä.
Vuonna 2019 valmistuvien määrä nousee noin 350 poliisimieheen, mikä helpottaa nykyistä, erityisesti perustutkinnan tehtäviin kohdistuvaa työvoimapulaa. Nykyinen vuosittainen opiskelijoiden sisäänottomäärä on 400, joten myös tutkinnan tarvetta vastaava määrä poliisimiehiä voidaan
katsoa olevan turvattu tulevina vuosina.
Rikostutkinnan valtakunnallisen jatkokoulutuksen laadulla ja monipuolisuudella pyritään takaamaan rikostutkinnan tehtävien kiinnostavuus ja poliisimiesten ammattitaidon jatkuva kehittäminen. Poliisilaitoksilla on ratkaiseva rooli rikostutkintatehtäviin hakeutumisen vetovoiman
ylläpitämisessä. Mahdollisuuksien luominen ja kannustaminen henkilökiertoon sekä rikostutkinnan toimintamallien kehittäminen ovat esimerkkejä keinoista, joilla halukkuutta hakeutua
rikostutkinnan tehtäviin voidaan lisätä.
Helsingissä 6.9.2018
Sisäministeri Kai Mykkänen

