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Tutkielman aiheena on tulosohjaus poliisissa. Tutkielman kohteena on ollut Länsi-Suomen läänin 
34:n poliisilaitoksen vuoden 2006 tulossopimukset ja vuoden 2005 tulosraportit. Tutkimuksen tar-
koituksena on arviointitutkimuksen ja tutkimusaineiston kvalifioinnin avulla selvittää kuinka tu-
losohjaus paikallispoliisissa Länsi-Suomen läänin alueella toimii. 

Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, paljonko erilaisia tunnuslukuja/mittareita poliisin toimin-
nan mittaamiseen on vuonna 2006 Länsi-Suomen läänin alueella käytetty. Arvioimalla tulosseuran-
taraportit selvitettiin sitä kuinka poliisilaitokset raportoivat tuloksistaan sekä se kuinka tulosohjauk-
sen seuranta Länsi-Suomen läänin alueella toimii. 

Tutkimuksessa kävi ilmi, että Länsi-Suomen läänin poliisilaitokset käyttivät poliisitoiminnan seu-
raamiseen 288 erilaista tunnuslukua/mittaria. Poliisilaitosten välillä oli eroja siten, että poliisilaitos, 
jossa oli eniten tunnuslukuja/mittareita, niitä oli 70 erilaista ja jossa vähiten, niitä oli 18 erilaista. 

Tunnuslukujen/mittareiden lukumäärän perusteella voidaan väittää, että poliisitointa voi mitata. 
Tunnuslukujen/mittareiden laatuun tulisi kiinnittää enemmän huomiota. Poliisilaitoksien vapautta 
valita tunnuslukuja/mittareita pitäisi rajoittaa. 

Tunnuslukujen yleisin lähde on poliisin tulostietojärjestelmä. Tutkimuksessa kävi kuitenkin ilmi, 
että yhä vielä lähteenä käytetään usein yksiköiden omaa kirjanpitoa. Manuaalisesta kirjanpidosta 
tulisi päästä eroon. 

Tulosohjaus on eräiltä osin vaikuttanut niin kuin sen pitää. Tämä tulee erityisesti esille mm. henki-
lörekisteröintien määrässä ja rikospaikkatutkimusten määrässä, joiden määrä on noussut kun niihin 
on kiinnitetty huomiota. 

Tulosseurantaraportit olivat suppeita. Tutkimuksen mukaan tulosseuranta on osa-alue, johon polii-
sin tulosohjauksessa tulisi kiinnittää enemmän huomiota. Tulosseurantaa tulisi kehittää siten, että 
kaikki poliisin toiminnan kannalta vaikuttavat seikat saataisiin sähköisistä tulosraporteista. 

Tulossopimuksia tarkastelemalla voidaan sanoa, että poliisi tulosohjaus Länsi-Suomen läänissä 
toimii kohtuullisesti. Saavutetuissa tuloksissa on kuitenkin vielä suurta vaihtelua. Tutkimuksessa ei 
tarkemmin analysoitu vaihtelun syitä, mutta tutkimuksessa tuli esille, että vaihtelun syitä tulisi pyr-
kiä selvittämään ja analysoimaan. 
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1. JOHDANTOA 

 

Miksi? On perustavaa laatua oleva kysymys monessakin suhteessa ja moneen asiaan. Niin on myös 

tässä yhteydessä. Miksi on kysymys, joka tulisi asettaa usein ja johon vastaamalla voimme saada 

selvyyttä niihin asioihin tai ilmiöihin, jotka mieltämme askarruttavat. Kaiken kaikkiaan meidän 

tulisi ehkä useammin kysyä, että miksi? 

Miksi olen alkanut tekemään tätä opinnäytetyötä? Yksinkertaisesti siitä syystä, että haluan tietää 

ilmiöstä nimeltä tulosohjaus enemmän.  

Miksi haluan tietää tulosohjauksesta enemmän? Siksi, että se on tällä hetkellä SE tapa, jolla jul-

kisyhteisön ja poliisin toimintaa ohjataan. 

Miksi haluan tietää enemmän siitä tavasta, jolla toimintaa ohjataan? Siksi, että sen ymmärtäminen 

tuo sisältöä työelämääni ja auttaa ymmärtämään sitä kokonaisuutta, jossa työtäni teen. 

Miksi haluan sisältöä työelämääni? Siksi, että mielestäni töissä on mukavampi olla kun tietää mitä 

tekee ja miksi tekee, se on sitä sisältöä. Työelämän tutkimus on myös osoittanut, että ihminen viih-

tyy työpaikallaan paremmin, kun hän tietää miksi hän siellä on ja mitä häneltä odotetaan. Tällä työl-

lä on siis pohjimmiltaan hyvinkin itsekkäät päämäärät. 

Miksi tutkimuksen aiheeksi on valikoitunut tulosohjaus? Valtiovarainministeriön julkaisema tu-

losohjauksen käsikirja alkaa: "Tulosohjaus on vuorovaikutteinen, sopimusajatteluun perustuva oh-

jausmalli. Sen toiminnallinen ydin on sopijapuolten kyvyssä löytää oikea tasapaino käytettävissä 

olevien voimavarojen ja niillä saavutettavien tulosten välillä. Tulosohjauksen perusideana on, että 

voimavarat ja tavoitteet sekä toiminnan tehokkuus ja laatu ovat mahdollisimman hyvin tasapainossa 

keskenään ja että toiminnalla saadaan kustannustehokkaasti aikaan halutut tulokset."  

Edellä oleva kertoo mielestäni kaiken tulosohjauksen tavoitteesta ja samalla antaa myös kehyksen 

tälle työlle. Mielestäni on syytä selvittää miten nuo tulosohjauksen käsikirjan ylevät ajatukset toteu-

tuvat käytännössä. Löydetäänkö tulosohjauksessa sopijapuolten välillä oikea tasapaino voimavaro-

jen ja saavutettavien tulosten välillä? Antaako tulosohjaus keinoja, joilla toiminnan tehokkuus ja 

laatu ovat tasapainossa ja saadaanko toiminnalla aikaan kustannustehokkaasti halutut tulokset?  

Edellä on kysymyksiä, joita on perusteltua kysyä tulosohjauksesta puhuttaessa. Kaikkiin edellä ole-

viin kysymyksiin vastauksen hakeminen ei ole mahdollista yhden opinnäytetyön puitteissa, mutta 

niiden ja tulosohjauksen problematiikan yleinen miettiminen ovat herättäneet minussa ajatuksen ja 
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halun tulosohjaukseen liittyvien seikkojen pohtimiseen ja selvittämiseen. Tällä työllä pyrin selvit-

tämään ainakin itselleni ja toivottavasti myös jollekin muulle, miten tulossopimukset vaikuttavat 

tulosohjaukseen.  

Tulossopimusta tarkastelen, koska se lienee tulosohjauksen keskeisin asiakirja. Miksi sanon, että 

lienee? Siksi, että tässä vaiheessa minulla on vain arkikokemukseen perustuva käsitys asiasta. Toi-

vottavasti kun olen työn loppuosassa, minulla on asiasta jotain muutakin näyttöä kuin vain arkiko-

kemukseni. 

Aiheen valintaan vaikuttaa oma taustani ja omat kokemukseni poliisin tulosohjausjärjestelmästä ja 

tulossopimusten suunnittelusta sekä täytäntöönpanosta. Vuosien varrella olen ollut mukana tulosoh-

jausprosessissa viidessä eri poliisilaitoksessa, kolmessa eri läänissä sekä virkahierarkian kolmella 

eri tasolla. Olen ollut mukana miehistön, päällystön sekä poliisipäällikön roolissa. 

Olen ollut osallisena tuloskeskusteluissa vuoden 1993 alusta alkaen. Aluksi olin mukana Kangas-

alan nimismiespiirin ja Hämeen läänin johdon välisissä tulosneuvotteluissa Kangasalan nimismies-

piirin henkilöstön edustajana. Tällöin olin johtoryhmän ja yhteistoimintaelimen henkilöstöedustaja-

na mukana laatimassa tulosohjauksen asiakirjoja ja tulossopimusta Kangasalan nimismiespiiriin. 

Vuosina 1997-1999 olin mukana valmistelemassa Haapajärven kihlakunnan poliisilaitoksen tulos-

sopimusta ja neuvottelemassa tulossopimusta Haapajärven kihlakunnan poliisilaitoksen ja Oulun 

läänin poliisijohdon kanssa. Vuodesta 2000 eteenpäin olen ollut valmistelemassa Alavuden kihla-

kunnan poliisilaitoksen tulossuunnitelmaa ja osallisena käymässä tulosneuvotteluja Alavuden kih-

lakunnan poliisilaitoksen ja Länsi-Suomen lääninjohdon välillä. Olen ollut myös poliisipäällikkönä 

valmistelemassa ja toteuttamassa Saarijärven ja Keuruun tulossopimuksia sekä muita tulosohjauk-

seen kuuluvia asiakirjoja. 

Tulossuunnittelua ja tulossopimuksia on tähän ajanjaksoon sopinut yhteensä viisitoista. Ne ovat 

herättäneet mielessäni ajatuksia ja varsinkin kysymyksiä, joihin pyrin saamaan tässä työssä vastauk-

sia. Mieleeni on tullut seuraavia ajatuksia ja kysymyksiä. Ensinnäkin koko ajan minulla on ollut 

tunne, että tulossopimukset ovat ylätasolla ikään kuin liian valmiiksi tehtyjä ja niiden vaikuttavuus 

käytännön poliisitoimeen on ollut vähäinen. Eniten käytännön poliisitoimintaan ovat vaikuttaneet 

ne tulossuunnitelmat, joita henkilökunta on ollut osaltaan laatimassa. Erään tiukan raamin tulos-

suunnittelulle on antanut se, että läänit ja ylijohto ovat sopineet tulostavoitteista ennen kuin tulosso-

pimuksen suunnittelu on tullut yksikköön. Toiseksi minulle on tullut arkikokemuksien kautta tunne, 

että tulossopimusten sisältö ja niiden merkitys tunnetaan poliisiyksiköissä huonosti. Lähinnä käy-

tännön poliisitoimintaa tekevät poliisit eivät edes tiedä mitä laitos on sopinut tulostavoitteikseen ja 

ainakaan tulossopimukset eivät ohjaa työn tekoa tulossuunnitelman mukaisesti. Toimivaan tulosoh-
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jaukseen kuuluu, että koko hallinto aina ylijohtajasta konstaapeliin ja toimistosihteeriin tietävät ne 

tulostavoitteet, jotka asianomaisen henkilön työtä koskevat. Näin yksittäinen virkamies, työntekijä 

tietää mitä häneltä odotetaan ja mitä hänen pitäisi tehdä. Oikein asetetut ja kerrotut tulostavoitteet 

tukevat näin sitä miksi organisaatio yleensä on olemassa, puhutaan sitten poliisista tai vaikkapa 

viestintävirastosta. 

Tulossopimusten sisällön vähäistä ohjausvaikutusta tukee Valtiontalouden tarkastusviraston kerto-

muksessa 14/98 esitetyt huomautukset siitä, etteivät tulostavoitteet juuri ole ohjanneet poliisin pai-

kallistason toimintaa. Paikallispoliisi toimii kuten ennenkin reagoimalla mahdollisimman nopeasti 

ympäristöstä tulleisiin tilannekohtaisiin vaatimuksiin. Raportin pohjana olevat tiedot ovat vuodelta 

1996. Kehitys on tämän jälkeen ollut nopeaa. (Poliisin tulosohjaus – nykytilan arviointia ja tulevai-

suuden haasteita 2000, 18-19) Mikäli tämä työ onnistuu pitäisi oletuksen kehityksestä tulla toteen 

näytetyksi. Itse arvioin, että lähtötilanne on ollut huono, joten kehitystä on ollut helppo saavuttaa. 

Tässä työssä ei kuitenkaan suoriteta vertailevaa tutkimusta, joten todellisen kehityksen saavuttami-

nen jää vain arvion varaan. 

Suomi on tällä hetkellä yksi maailman kilpailukykyisimmistä maista. Vuonna 2007 Suomi oli Eu-

roopan Unionin kilpailukykyisin maa (Helsingin Sanomat 4.3.2008). Saavutusta voidaan pitää erin-

omaisena. Kilpailukyvyllä on erittäin tärkeä merkitys globalisoituvassa maailmassa. Kilpailukyvyn 

menestystekijät muodostuvat mm. turvallisuudesta, sosiaalisesta ja terveydellisestä hyvinvoinnista, 

väestön koulutustasosta, työmarkkinoista, palkkatasosta, verotuksesta, liikenteen infrastruktuurista, 

teknologiaympäristöstä, yritysten toimintavapaudesta, yhteiskunnallisesta vakaudesta sekä luonnos-

ta ja ympäristöstä (Määttä & Ojala 1999, 32). Poliisi on keskeinen toimija sisäisen turvallisuuden 

luojana ja osana turvaamassa yhteiskunnallista vakautta, joten poliisin toiminnalla on merkitystä 

Suomen kilpailukyvyn kannalta. Näin poliisin toiminnan kehittäminen ja arviointi saa merkittävää 

ulottuvuutta. 

Poliisi on osa julkista hallintoa ja poliisi on keskeisin toimija sisäisen turvallisuuden sektorilla. Po-

liisille on määrätty tehtäviä, joita kukaan muu toimija ei julkisen vallan puolesta hoida. Julkisen 

toiminnan perusajatuksena on turvata kaikille kansalaisille tietyt peruspalvelut, joihin kaikilla on 

yhtäläiset käyttöoikeudet. Julkisen toiminnan keskeinen kriteeri on julkisten tehtävien tehokas ja 

laadukas hoitaminen (Määttä & Ojala 1999, 27-29). Tästä näkökulmasta katsoen on hyvä arvioida 

julkisen hallinnon tehtävien hoidon tehokkuutta ja laadukkuutta. Julkisen toiminnan tuloksellisuutta 

on arvioitu lähinnä vaikuttavuuden, taloudellisuuden ja tuottavuuden näkökulmista. Edellä mainittu-

ja on pidetty keskeisinä julkisen toiminnan tuloksellisuuskriteereinä. Julkisen toiminnan tulokselli-

suuteen liittyy myös panoksenhaltijan (stakeholder value) – käsite. Panoksenhaltijoita ovat kaikki, 
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jotka vaikuttavat julkisen hallinnon aikaansaannoksiin tai joihin aikaansaannokset vaikuttavat. Tällä 

korostetaan julkisten organisaatioiden yhteiskunnallista ja sosiaalista vastuuta (mm. Määttä & Ojala 

1999, 28-29).  

Tulosohjaus on julkisessa hallinnossa nykyään vallitseva ohjausmekanismi. Tulosohjaus on laaja 

käsite, jota voidaan tutkia monellakin eri tavalla. Tässä työssä tulosohjausta selvitetään yhdellä ta-

valla, jota ei voida sanoa ainoaksi tai erityisen oikeaksi, mutta tulosohjauksen tarkasteleminen tu-

lossopimuksia arvioimalla on kuitenkin hyvä tapa arvioida tulosohjauksen onnistumista. Ei tieten-

kään ole aivan sattumaa, että arvioin tulossopimuksia. Tulossopimuksen merkitystä tulosohjaukses-

sa on korostettu monissa tulosohjausta käsittelevässä kirjoituksessa. Tulossopimuksesta löytyy mm. 

seuraavia mainintoja: ” Käytännössä keskeisenä välineenä tulosohjauksessa on tulossopimukseksi 

kutsuttu asiakirja (Tarkastuskertomus 1/2000, 14)”, ”ohjausväline, jonka avulla ministeriö tekee 

sopimuksen virastojen ja laitosten kanssa käytettävissä olevista resursseista ja tulostavoitteista” (Tu-

losohjauksen käsikirja, 123). Edellä olevista määritelmistä käy ilmi se, että tulossopimus on keskei-

nen asia tulosohjauksessa ja tulossopimuksia arvioimalla voimme saada todellakin tietoa tulosohja-

uksen toimivuudesta. Näin alussa esittämäni ainoastaan arkikokemukseeni perustuva käsitys siitä, 

että tulossopimus lienee tulosohjauksen keskeisin asiakirja saa vahvistuksen sille, ettei se liene vaan 

on. Näin tämä työ saa merkityksen ja tuo minulle motivaatiota selvittää asiaa perusteellisemmin. 

Tulossopimuksia arvioimalla voidaan selvittää seikkoja, joita sopimuksen allekirjoittajat ovat pitä-

neet keskeisinä tulostavoitteina, joita organisaation tulisi saavuttaa ja joihin organisaation tulisi 

kiinnittää erityistä huomiota. Tulosohjauksen toimivuutta voitaisiin selvittää myös kvantitatiivisen 

tutkimuksen keinoin tekemällä esimerkiksi kyselytutkimus siitä miten organisaation työntekijät 

tuntevat tulossopimuksen sisällön ja miten tulossopimus ohjaa heidän toimintaansa. Koska tutki-

muksessa, kuten elämässä yleensäkin on tehtävä valintoja, on tässä työssä valittu linja, jonka olen 

katsonut parhaiten vastaavan juuri tämän hetken avoimiin kysymyksiin tulosohjauksessa ja tulosten 

saavuttamisessa. 

Poliisi ja sitä ympäröivä maailma on jatkuvan muutoksen tilassa. Valtion 1990- luvun alun nopean 

velkaantumisen vuoksi on poliisi kuten muukin julkinen sektori erityisten paineiden alla. Tällä het-

kellä julkinen talous on ylijäämäistä, mutta tästä huolimatta julkiseen sektoriin kohdistuu paineita, 

joiden perusteella tuottavuutta ja tehokkuutta pitää parantaa. Paljon parjattu valtion tuottavuusoh-

jelma on tämän kehityksen ilmentymä. Eräs syy tähän on suurten ikäluokkien eläköityminen ja siitä 

aiheutuvat työmarkkinavaikutukset sekä eläkejärjestelmään kohdistuvat menopaineet. Väestön 

ikääntyminen tuo kustannuspaineita myös terveydenhuoltosektorille, jolla on vaikutusta koko julki-

sen hallinnon rahanjakoon. Väestön ikääntymisen vaikutusta poliisihallintoonkin pitäisi jonkun 
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pohtia, koska tiedetään se, että iäkkäät ihmiset pelkäävät eniten rikoksen kohteeksi joutumista. Näin 

ollen turvallisuuden tunteeseen vaikuttavat seikat tulevat esille eri tavoin kuin aiemmin on tullut. 

Tulosohjausprosessissa tähänkin pitäisi kiinnittää huomiota. 

Poliisin toiminnan ollessa pääasiassa verovaroin rahoitettua erityisen tärkeää on valtion saamien 

varojen suuruus ja näiden varojen jakaminen. Verovarojen lisäksi merkittävä tuloerä poliisille on 

ollut vuoden 2002 alusta toteutettu lupapalvelujen tulojen uudistaminen ns. nettoperiaatteelle, jol-

loin luvista saadut maksut jäävät poliisihallinnolle sen sijaan, että ne kirjattaisiin yleisesti valtion 

tuloiksi. Varojen käytön vaikuttavuutta pitäisi pystyä tehokkaasti arvioimaan, jotta päättäjille ja 

kansalaisille voidaan osoittaa, että annetuilla panoksilla on saatu aikaan yhteiskuntaa hyödyttäviä 

suoritteita. Krogars ilmaisee asian ”Elämme vuosituhannen vaihtuessa aikaa, jossa toimintaympäris-

tön kehitys on saavuttanut alati kiihtyvän vauhdin…Julkisen sektorin kohdalla evoluutio tarkoittaa 

monien totuttujen toimintatapojen kyseenalaistumista ja uusien haasteiden kohtaamista. Paineet, 

jotka julkiseen toimintaan kohdentuu, syntyvät yhä useammin ulkoisten tekijöiden vaikutuksesta.” 

(Krogars 2000, 25). 

Tässä työssä on tarkoituksena arvioida poliisin tulosohjausta Länsi-Suomen läänissä vuoden 2006 

tulossopimuksista. Vuodelta 2005 on käytössä arviot tulossopimusten toteutumisesta. Arviointi suo-

ritetaan tulossopimuksia ja tulosraportteja tarkastelemalla. Arvioinnin kohteena ei ole yksittäisen 

poliisilaitoksen yksittäinen tulossopimus. Työn tarkoituksena ei ole ensisijaisesti kehua eikä kriti-

soida tai tuottaa kehittämissuosituksia yksittäisille poliisilaitoksille. Työn tarkoituksena on tutkia 

vastaavatko tulossopimukset ja tulosraportit sisällöltään sitä mitä tulosohjaukselta odotetaan. 

Vuonna 2002 poliisilla oli käynnissä pilottihanke, jossa selvitettiin kuinka tasapainotettu arviointi 

(BSC) sopisi poliisihallinnon tulossuunnittelun ja arvioinnin työkaluksi. Valtakunnallisessa hank-

keessa olivat mukana Liikkuva poliisi, Tampereen ja Nokian kihlakunnan poliisilaitokset, Lapin 

lääninhallituksen poliisiosasto ja Helsingin kihlakunnan poliisilaitoksen Itäkeskuksen poliisipiiri. 

Länsi-Suomen läänissä kymmenen poliisilaitosta oli mukana läänin poliisijohdon johdolla toteute-

tussa läänin omassa pilottihankkeessa. Pilottihankkeesta valmistui asiakirja "Jäntevyyttä johtami-

seen." Tuon hankkeen jälkeen tasapainotettu arviointi on mallina painunut ikään kuin unhoon. Kui-

tenkin tulossopimuksissa on havaittavissa vähäisiä jälkiä myös tasapainotetusta arvioinnista. Eräs 

syy tasapainotetun arvioinnin hiipumisesta saattaa johtua siitä, että poliisihallinnossa ei ehkä tajuttu, 

että tasapainotettu arviointi on ennen kaikkea strategisen johtamisen väline eikä niinkään tulosohja-

uksen. Poliisihallinnossa tasapainotettua arviointia yritettiin ehkä enemmän käyttää tulossuunnitte-

luun ja tulosseurantaan. 
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Arvioinnissa tulee esille myös miten poliisin ylijohdon ja Länsi-Suomen läänin poliisijohdon väli-

sessä tulossopimuksessa sovitut asiat ilmenevät poliisilaitoksen tulossopimuksissa. Tarkastelu on 

näiltä osin sellainen, että arvioin ovatko keskeiset painotukset näiltä osin mukana poliisilaitosten 

tulossopimuksissa. 

Poliisin tulosohjausta ja sen toimivuutta tai toimimattomuutta on arvioitu ja kritisoitu useasti. Polii-

sitoiminnan arviointi ja toimintaedellytysten turvaaminen- hanke, Kosken ja Rantaman työryhmät 

vuosina 1999-2001, Keskushallintouudistus 2000-2003, Valtion talousarviolain ja -asetuksen uudis-

taminen 2004 ja Jonkan selvitys 2004 ovat asiakirjoja, joilla on vaikutusta myös poliisin tulosohja-

uksen kehittämiseen. 

Sirpa Virta on tavoitteena turvallisuus raportissaan arvioinut tulosohjaukselle vuonna 2000 asetettu-

ja tavoitteita ja niiden toteutumista vuonna 2004 seuraavasti: 

 

Tavoitetila    Tilanne vuonna 2004 

Tulosneuvottelujen merkitys toiminnan ohjaa-

misen keskeisenä välineenä tunnustetaan erityi-

sesti ministeriön poliisiosastolla. 

 

Tulostavoitteiden tulee perustua aitoon ja realis-

tiseen tavoitteenasetteluun. 

Tavoitteiden toteutumista tulee seurata järjes-

telmällisesti. 

 

 

Tulostavoitteiden tulee realisoitua käytännössä 

organisaation kaikilla tasoilla 

 

 

Poliisin tulosaluejakoa tulee tarkistaa 

 

- Ministeriön tulosohjausote on tiivistynyt ja 

teknisesti kunnossa, sisällössä tarvitaan enem-

män priorisointia ja keskittymistä vain muuta-

miin asioihin 

- Vielä kehitettävää, mutta parannusta on tapah-

tunut koko ajan 

- Seurannan suhteen paljon kehitettävää, järjes-

telmällinen seuranta ontuu tulossopimusten 

osalta, olisi hyödynnettävä enemmän olemassa 

olevia järjestelmiä (mm. POTTIa (vuonna 2006 

PolStat) 

- Ollaan vielä kaukana tavoitteesta, tulokselli-

suus ei vaikuta resursseihin. Tosin tulosvastuus-

sa olevat ovat yleensä mieltäneet vastuunsa, ja 

esim. UPJ antaa mahdollisuuden reagoida 

-Nykyinen malli toimiva, lupahallinto otettu 

omaksi tulosalueeksi. Mutta ennalta ehkäisevä 

toiminta soveltuu huonosti kokonaisuuteen. 
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Hyvät käytännöt (good practices) työmenetel-

mää tulee hyödyntää tulosohjauksen kehittämi-

sessä organisaation kaikilla tasoilla 

 

Tavoitteiden saavuttamisesta tai saavuttamatto-

muudesta tulee seurata konkreettinen palaute 

- Etenee, mutta ei toimi vielä valtakunnallisesti 

eikä kovin laajasti. Hallinnon kulttuuriin ei ole 

kuulunut kokemusten vaihtaminen ja niistä op-

piminen. 

- Tulossopimuksen palautetta ei juurikaan esite-

tä. Seuranta ja keskustelutilaisuudet ovat luon-

teva palautteen antoväylä. 

( Virta 2005, s 39) 

 

2. TUTKIMUKSEN KUVAUS 

Tulosohjaus on laaja käsite, jonka alle saadaan sovitettua monia toimintaan liittyviä asioita. Tässä 

työssä poliisin tulosohjausta käsitellään tulossopimuksista lähtien. Tulossopimukset ovat asiakirjo-

ja, joissa tulosohjaus konkretisoituu. Tulosneuvotteluissa sovitaan tulevan vuoden tulostavoitteet ja 

resurssit. Neuvotteluissa tarkastellaan myös edellisen vuoden tulossopimuksen toteutumista. Tässä 

työssä tulosohjaus rajataan nimenomaan tulossuunnitelmaan ja toteumaan. 

Tulossopimuksella pitäisi olla ohjaavaa vaikutusta käytännön poliisitoimeen. Työssäni on tarkoitus 

lyhyesti kuvata paikallispoliisin tulosohjausprosessia. Kuvauksen tarkoituksena on kertoa lukijalle 

miten Länsi-Suomen läänissä tulosohjaus toimii lääninjohdon ja poliisilaitosten välillä. Yksittäisten 

poliisilaitosten tulossuunnitteluprosessia ei kuvata, koska se kuulu tutkimuksen alueeseen. Poliisi-

laitosten tulossuunnitteluprosessin selvittäminen vaatisi täysin oman tutkimuksen tekemistä. Tu-

losohjauksen keskeisenä tavoitteena voidaan pitää sitä, että se ohjaa poliisilaitoksen toimintaa ja 

käytettävissä olevia resursseja. Kuinka tämä tavoite toteutuu käytännössä?  

Tarkoitus on selvittää millaisia tulossopimuksia poliisilaitokset ovat lääninjohdon kanssa solmineet 

ja sitä miten poliisilaitokset ovat onnistuneet kytkemään valtakunnalliset tavoitteet omaan yksik-

köönsä ja toimintaympäristöönsä. Tarkastelussa on myös se onko tulossopimuksella saavutettavissa 

sellaiset hyödyt kuin siitä pitäisi saada. Tätä voidaan arvioida sillä kuinka ovatko poliisilaitosten 

tulokset kehittyneet ja parantuneet. Tutkimuksessa arvioin myös sitä miten tulossopimuksissa sovi-

tut tavoitteet ovat toteutuneet. Teen arvioinnin tulosraporttien perusteella. Työn lopussa ovat eräät 

keskeiset tunnusluvut. Luvut ovat sellaisia, jotka ovat saatavissa poliisitulostietojärjestelmästä PolS-

tat. Tarkasteluvuodet ovat näiltä osin vuodet 2003-2007. Tämä siitä syystä, että lukuja on helppo 

saada pidemmältä aikaväliltä ja siksi, että tällöin voidaan nähdä paremmin onko poliisilaitosten 
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välillä systemaattisia eroja. Viiden vuoden aikajänteellä voidaan myös nähdä miten vuodet 2005 ja 

2006 sijoittuvat muihin tarkasteluvuosiin nähden. 

Tutkimuksen kohteena olisivat Länsi-Suomen läänin poliisilaitosten tulossopimukset vuosille 2005-

2006 ja toteuma vuodelta 2005. Tarkastelun ja arvioinnin kohteena ovat Länsi-Suomen läänin 34 

poliisilaitoksen tulossopimukset. Tulossopimukset ja arviointiraportit ovat Alavuden, Ikaalisten, 

Jyväskylän, Jämsän, Kaarinan, Kangasalan, Kankaanpään, Kauhajoen, Kaustisen, Keuruun, Koke-

mäen, Kokkolan, Kyrönmaan, Lapuan, Loimaan, Mustasaaren, Mäntän, Nokian, Närpiön, Pietarsaa-

ren, Porin, Raision, Rauman, Saarijärven, Salon, Seinäjoen, Tampereen, Turun, Turunmaan, Vaa-

san, Vakka-Suomen, Valkeakosken, Vammalan ja Äänekosken kihlakuntien poliisilaitosten Länsi-

Suomen lääninhallituksen kanssa solmimat tulossopimukset.  

Kihlakuntien joukko on varsin heterogeeninen. Isoja poliisilaitoksia edustavat Jyväskylä, Turku, 

Tampere ja Pori. Keski-suuriksi voidaan luokitella Nokia, Seinäjoki, Raisio, Rauma, Salo, Vaasa, 

Lapua ja Kaarina. Loput voidaan lukea pieniksi laitoksiksi. Jaottelu on tehty kihlakunnan asukaslu-

vun mukaan siten, että suurien alueella asuu yli 100 000 asukasta, keski-suurien alueella asukkaita 

on 50 000 – 100 000 ja pienien alueella alle 50 000 tuhatta. Maakuntien keskuspiirejä ovat Tampe-

re, Turku, Jyväskylä, Pori, Vaasa, Seinäjoki ja Kokkola. Maakuntien keskuspiiritkään eivät ole mi-

tenkään homogeeninen joukko. Nämä erilaiset ominaispiirteet antavat tulossopimusten tarkasteluun 

oman mielenkiintoisen lisän. Koska joukko on hyvin hajanainen lienee tulossopimuksissa joitakin 

eroavaisuuksia. Onko näitä eroja ja jos on niin millaisia, on eräs tämän työn keskeinen kysymys. 

 

2.1 Kaksivuotisten tulossopimusten historiaa 

Aluksi tulossopimukset solmittiin vuodeksi kerrallaan. Vuodesta 2001 alkaen tulossopimukset sol-

mittiin kaksivuotisina. Ensimmäinen kaksivuotinen tulossopimus tehtiin siis vuosiksi 2001-2002. 

Tällöin myös tulossopimusten muotoa muutettiin merkittävästi. Kaksivuotisen tulossuunnitelman 

ohjekirjeen mukana tuli sanasto, jossa selvennettiin tulossopimuksen keskeisiä termejä. Tulossopi-

muksia tehtäessä poliisilaitoksen piti määritellä ensin toimintaympäristönsä ja siihen liittyvät ilmiöt. 

Ilmiöiden mahdolliset vaikutukset piti arvioida ja tästä johtaa strateginen arvio.  

Toisena kohtana oli tavoitteet. Poliisilaitoksen strategisista arvioistaan johtaa painopistealueet vuo-

sille 2001 ja 2002. Tavoitteet oli jaettu ennalta ehkäisevään työhön, hälytystoimintaan, tutkintaan ja 

tukitoimintaan. 
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Kolmantena kohtana oli henkilöstö. Neljäntenä kohtana oli rahoitus, jossa määriteltiin poliisilaitok-

sen kehys ja näin ollen sen resurssit. Viidentenä kohtana oli hankkeet ja kuudentena oli otsikko 

muuta. 

Tulossopimuksen perusmuoto tuli valmiina lääninhallituksen poliisiosastolta, joten tulossopimusten 

muoto yhtenäistyi aikaisempaa verrattuna. Tulossopimukset laadittiin enemmän paikallisten olosuh-

teiden mukaan, koska kihlakuntien piti itse valita oman alueensa painopisteet ja tehdä strategiset 

arviot näistä sekä arvioida kuinka ne vaikuttavat poliisitoimintaan. 

Toinen kaksivuotinen sopimuskausi oli vuosille 2003-2004. Tällöin sopimukset laadittiin Länsi-

Suomen läänissä tasapainotetun arvioinnin BSC:n -mukaisesti. 

Kolmas kaksivuotinen kausi on tässä työssä tarkastelussa oleva kausi 2005-2006. Sopimuksen malli 

muuttui taas. Tasapainotettu arviointi jäi taka-alalle. Nämäkin muutokset kertovat siitä, että tulosoh-

jaus ja tulossopimukset ovat eläneet jatkuvasti. Näissä sopimuksissa ei ole enää toimintaympäristön 

analyysia. 

Vuoden 2007 tulossopimukset laadittiin yhdeksi vuodeksi. Tähän muutokseen ei esitetty mitään 

syytä. Yleinen veikkaus siitä, miksi siirryttiin yksivuotiseen tulossopimukseen, oli tuolloin vireillä 

ollut poliisihallinnon uudistus. Eduskunta käsitteli syksyllä 2006 hallituksen esityksen 72/2006, 

jossa muun muassa esitetään poliisilaitosten yhteistoiminnan lisäämistä ja poliisilaitosten määrän 

vähentämistä. Eduskunta hyväksyi hallituksen esityksen ja poliisin hallinnosta annettua lakia muu-

tettiin niin, että laki mahdollistaa suurempien poliisilaitosten perustamisen. Laki tuli voimaan 

1.3.2007. 

Vuodelle 2007 tulossopimukset muuttuivat myös niin, ettei enää ole jakoa toiminnan vaikuttavuut-

ta, toiminnallista tehokkuutta, laatua ja henkisten voimavarojen hallintaa kuvaaviin tunnuslukuihin 

tai mittareiden. Jako on tehty akselilla valtakunnallisesti yhdenmukaiset tunnusluvut ja mittarit sekä 

yksikön omat tunnusluvut ja mittarit. Toinen muutos oli, että enää ei tulossopimuksen alussa ole 

strategisia linjauksia vaan yksikön keskeiset linjaukset. Muutos ei ole niinkään sisällöllinen vaan 

enemmänkin semanttinen. 

Tulosalueet vuodelle 2007 olivat valvonta, hälytyspalvelut, rikostorjunta, lupapalvelut, laillisuus-

valvonta ja tukipalvelut. Henkilöstöä koskevat muuttujat on koottu otsakkeen voimavarat alle. 

Voimavarat osa-alue on jaettu seuraavien otsakkeiden alle: organisaatio, johtaminen, henkilöstön 

kehittäminen, henkilöstön määrä ja rakenne sekä henkilöstötyöpanoksen käyttö ja suuntaaminen. 

Edellä olevasta käy ilmi, että poliisihallinnon tulosohjaus ainakin tulossopimusten kautta tarkastel-

tuna on jatkuvasti muuttuvaa ja kehittyvää.  
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Vuodelle 2008 tehtiin myös yksivuotinen tulossopimus. Vuoden 2009 alusta aloittaa Suomessa 24 

poliisilaitosta, jolloin tulossuunnittelukin tulee varmasti muuttumaan. Tähän viittaa se, että poliisi-

hallinnon uudistamista valmisteleva työryhmä antoi väliraporttinsa 14.2.2007, jossa tulossuunnitte-

lusta sivulla 9 todetaan mm. seuraavaa: ” Johtamis- ja tulosohjausnäkökulma edellyttää nykyisen 

johtamisjärjestelmän selkiyttämistä siten, että tulosohjauksella saadaan nykyistä enemmän vaikutta-

vuutta toiminnalliselle tasolle saakka. Pienimmillä yksiköillä ei ole tosiasiallista mahdollisuutta 

painottaa tai kehittää työtänsä vaan resurssit menevät päivittäistehtäviin. Laajemmissa poliisiyksi-

köissä voidaan nykyistä paremmin turvata myös resurssien joustava käyttö muuttuvissa olosuhteis-

sa, osaamisen varmistaminen ja toiminnallisten painoalueiden läpivienti. Mahdollisimman tasasuu-

ruiset, nykyistä suuremmat yksiköt mahdollistaisivat myös tehokkaamman tulosohjausprosessin.” 

Edellä oleva voidaan tulkita niin, että tulosohjausprosessin tehokkuudessa on kehittämisen varaa. 

Länsi-Suomen läänissä aloittaa vuoden 2009 alussa seitsemän poliisilaitosta. Nämä ovat Etelä-

Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren, Keski-Suomen, Pirkanmaan, Pohjanmaan, Sata-

kunnan ja Varsinais-Suomen kihlakuntien poliisilaitokset. Se miten poliisilaitosten määrän vähe-

neminen vaikuttaa tulosohjaukseen ja tulosohjauksen prosesseihin jää nähtäväksi. 

 

2.2 Tutkimusmenetelmä 

Tutkimusmenetelmää valittaessa on pyrittävä täyttämään tieteen eetoksen neljä perusnormia, jotka 

Merton esitteli vuonna 1957. Ne ovat: 

1) universalismi eli tietoväitteen perusteleminen epäpersoonallisin kriteerein 

2) ”kommunismi” eli tieteellisen tiedon julkisuus ja yhteisomistus tiedeyhteisössä 

3) puoleettomuus eli tiede kutsumuksena ilman henkilökohtaisen voiton intressiä (mainetta lu-

kuun ottamatta) 

4) organisoitu skepsis eli järjestelmällinen kritiikki (tässä lähteenä Tuomi & Sarajärvi 2004, 

124) 

Tutkimus on luonteeltaan laadullinen. Tutkimusmenetelmänä on dokumentti- tai aineistoanalyysi. 

Tulossopimusasiakirjoja analysoimalla pyrin saamaan selville mitkä ovat tulossopimusten keskei-

simmät seikat, millaisia tulosmittareita on asetettu, mistä lähteistä mittareiden arvoja haetaan, mil-

laisia arvoja tulossopimuksissa mittareiden osalta käytetään. Toisena osana on tulossopimusten to-

teutumisen tarkasteleminen. 
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Tulossopimusasiakirjat, joita tarkastelen on tulossopimuskaudelle 2005-2006 laaditut asiakirjat. 

Tarkastelun kohteena on nimenomaisesti vuoden 2006 tulossopimukset. Toteuman kohdalla tarkas-

telen vuoden 2005 toteumaa. Vuoden 2005 toteuman raportoinnista Länsi-Suomen lääninhallitus ei 

antanut tarkkoja ohjeita, joten raportit tullevat olemaan vaihtelevia. 

Työtä tehdessäni olen pyrkinyt toimimaan tieteelliset kriteerit täyttävällä tavalla. Ilkka Niiniluoto on 

kuvannut tutkimusprosessin kulkua seuraavasti: 

1) ongelman asettaminen 

2) ongelman täsmentäminen ja tutkimusstrategian laatiminen 

3) aineiston kerääminen 

4) aineiston kuvaaminen 

5) aineiston analyysi 

6) johtopäätösten teko 

7) tutkielman tai raportin laatiminen 

8) tutkimustulosten julkaiseminen 

Edellä oleva on yksinkertaistettu ja kaavamainen malli tutkimuksen tekemisestä (Niiniluoto 1997, 

25). Ongelman asettamisesta ja mielenkiintoani tähän aiheeseen olen käsitellyt ensimmäisessä lu-

vussa. Ongelman täsmentäminen ja tutkimusstrategian laatiminen on myös esitelty aiemmin, kuten 

aineiston kerääminen ja kuvaaminenkin. 

Aineiston analyysissä pyrin tässä tutkimuksessa noudattamaan seuraavaa laadullisen tutkimuksen 

analyysin kaavaa, joka on kuvattu Tuomen ja Sarajärven teoksessa seuraavasti: ” 

1) päätä, mikä tässä aineistossa kiinnostaa ja tee VAHVA PÄÄTÖS,  

2a) Käy läpi aineisto, erota ja merkitse ne asiat, jotka sisältyvät kiinnostukseesi,  

2b) kaikki muu jää pois tästä tutkimuksesta!,  

2c) Kerää merkityt asiat yhteen ja erikseen muusta aineistosta,  

3) Luokittele, teemoita tai tyypittele (tms.),  

4) Kirjoita yhteenveto (Tuomi & Sarajärvi 2004, 94).”  

Tämä on tietysti teoreettinen malli, jonka puhdasoppinen noudattaminen lienee mahdotonta. Se kui-

tenkin muodostaa hyvän lähtökohdan laadullisen tutkimuksen tekemiselle.  
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Kohdan yksi mukaan aineisto pitää käydä läpi ja valita mitä aikoo tutkia. Yhden raportin puitteissa 

ei voida tutkia kaikkia mahdollisia ilmiöitä. On valittava tarkkaan rajattu kapea ilmiö.(Tuomi & 

Sarajärvi 2004, 94) Tässä raportissa tuo ilmiö on paikallispoliisin tulosohjaus Länsi-Suomen läänis-

sä, jota tarkastellaan tulossopimusten kautta. 

Kohdassa kaksi esitellyistä asioista käytetään metodikirjallisuudessa nimitystä aineiston litterointi 

tai koodaaminen. Tämä vaihe voi tapahtua tavalla, jonka itse kokee parhaaksi. Koodimerkinnöillä 

on viisi tärkeää tehtävää, jotka kuvataan seuraavasti:”  

1) ne ovat sisään kirjoitettuja muistiinpanoja,  

2) niillä jäsennetään sitä, mitä tutkijan mielestä aineistossa käsitellään, 

3) ne toimivat tekstin kuvailun apuvälineenä,  

4) ne toimivat aineiston jäsennyksen testausvälineenä 

5) niiden avulla voidaan etsiä ja tarkistaa tekstin eri kohtia eli ne toimivat osoitteena” (Tuomi 

& Sarajärvi 2004, 95) (kts myös Eskola & Suoranta).  

Tässä työssä tulossopimuksia on analysoitu siten, että jokainen tulossopimuksen seitsemästä erilli-

sestä kohdasta on taulukoitu Microsoft Excel- ohjelmalla siten, että jokaisesta kohdasta on taulukoi-

tu poliisilaitoksittain mittari, arvo ja lähde. 

Kolmas kohta käsitetään usein varsinaiseksi analyysiksi. Tätä ei kuitenkaan voida tehdä ilman kah-

den edellä olevan kohdan toteuttamista, eikä sitä voida pitää mielekkäänä ilman raportoitua yhteen-

vetoa. Näistä luokittelua pidetään yksinkertaisimpana aineiston järjestämisen muotona. Luokittelu 

on kvantitatiivista analyysia sisällön teemoin. Alkeellisen luokittelun muoto on se, että aineistosta 

määritellään luokkia. Tämän jälkeen lasketaan, montako kertaa jokainen luokka esiintyy aineistos-

sa. Teemoittelussa taas painottuu se mitä kustakin teemasta on sanottu. Tyypittelyssä aineistoa ryh-

mitellään tietyiksi tyypeiksi. (Tuomi & Sarajärvi 2004, 93-119) 

Analyysin tässä vaiheessa on syytä selvittää haetaanko aineisto samankaltaisuuksia vai erilaisuuk-

sia. Aineistosta voidaan hakea myös toiminnan logiikkaa, tyypillistä kertomusta, kirjoittaa kaikista 

vastauksista yksi tyypillinen kertomus yms (Eskola & Suoranta 1998, 161-185) 

Kun nämä edellä olevat vaiheet on suoritettu kirjoitetaan yhteenveto. Yhteenveto on tutkimuksen 

lopussa, kuten tässäkin työssä. 

Tutkimuksessa lähdetään siis aineistokohtaisesta analyysistä. Aineistokohtaisen analyysin tekijän 

tulisi lähteä liikkeelle mahdollisimman puhtaalta pöydältä ilman ennakkoasettamuksia tai määritel-
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miä. Aineistokohtaisen analyysin ongelmana on, ettei aineisto lopu koskaan. ( Eskola & Suoranta 

1998, 19) Tarkasteltaessa tulosohjausta tulossopimuksista lähtien edellinen toteamus näyttää erityi-

sen perustellulta. Tulossopimuksia voisi ottaa usealta vuodelta, niitä voisi ottaa useammasta yksi-

köstä jne. Voidaan kuitenkin olettaa, että kun tarkastellaan yhden suunnittelukauden tulossopimuk-

sia ja niiden toteumaa saadaan hyvä kuva siitä millä tasolla suomalaisen paikallispoliisin tulossopi-

musmenettely on ja miten tulosohjaus niiden kautta toteutuu. Länsi-Suomen läänin alueella toimivat 

poliisilaitokset ovat noin kolmannes koko valtakunnan paikallispoliisista. Tulosohjauksen toimimi-

nen tai toimimattomuus Länsi-Suomen läänissä heijastuu valtakunnallisesti poliisin saavuttamiin 

tuloksiin. 

Aineisto-lähtöisen analyysin tekeminen on tarpeen silloin kun tarvitaan perustietoa jonkin tietyn 

ilmiön olemuksesta (Eskola & Suoranta 1998, 19). Tässä työssä ilmiöksi on valikoitunut tulosohja-

us Länsi-Suomen läänin paikallispoliisin yksiköissä. 

Aineisto analyysiin on saatu poliisin lääninjohdosta. Lääninjohto toimitti kaikkien läänin poliisilai-

tosten tarkistetut tulossopimukset vuodelle 2006 ja vuoden 2005 tulosraportit. Näin on varmaa se, 

että käytössä oleva materiaali on sellaista mikä on toimitettu lääninjohtoon. Tulossopimukset on 

allekirjoittanut lääninpoliisijohtaja ja kunkin poliisilaitoksen poliisipäällikkö. 

 

2.3 Aineistoanalyysista 

Laadullista tutkimusta voidaan tehdä monin eri tavoin. Laadullisen tutkimuksen eräs perustuva asia 

on aineiston hankinta. Aineistoa voidaan hankkia ainakin seuraavilla tavoilla: haastatteluilla, ryh-

mähaastatteluilla, voidaan tehdä havaintoja, voidaan käyttää valmiita aineistoja tai dokumentteja, 

voidaan tehdä toimintatutkimusta, tehdä tai laatia selontekoja, suorittaa muistelutyötä ja suorittaa 

analyyseja. 

Tätä työtä tehdessäni teen analyysia. Analyysia voidaan suorittaa kvantifioimalla, teemoittelemalla, 

tyypittelemällä, sisältöä eritellen, keskusteluanalyysia tai käyttää diskursiivisia analyysitapoja. Täs-

sä työssä keskeinen analyysin menetelmä on kvantifiointi. 

Kvantifioinnin esiintymistä laadullisessa tutkimuksessa pidetään, jossakin määrin ristiriitaisena. 

Kvalitatiivisen tutkimuksen ja kvalitatiivisen tutkimuksen menetelmiä on tutkimusmenetelmissä 

käydyissä keskusteluissa asetettu vastakkain. Kvalitatiivisen tutkimuksen tekijöitä ja tutkimuksia on 

arvosteltu luotettavuuskriteereiden hämäryydestä. (Eskola & Suoranta 1998, 209) 



 14

Analysointi on ainoa tapa, jolla tulossopimuksia mielestäni voidaan tarkastella. On vaikea nähdä 

miten tulossopimuksia voitaisiin tutkia haastatteluilla, erilaisilla havainnointi menetelmillä, teke-

mällä toimintatutkimusta tai suorittaa muistelutyötä. Tietenkin osallistuva havainnointi olisi mie-

lenkiintoinen tehtävä, mutta rajoitteeksi tulisi se, että nähdäkseni tulossopimusten toimivuutta mi-

nun pitäisi viettää jokaisessa poliisilaitoksessa useita kuukausia. Näin tutkimukseni kestoksi tulisi 

vuosia ja on itsestään selvää, että se on mahdotonta. Näin analyysi jää ainoaksi järkeväksi vaihtoeh-

doksi. 

Analysoitaessa tulossopimuksia on vaikea nähdä kuinka muutoin kuin kvantifioimalla niitä päästäi-

siin eteenpäin. Kvantifioinnilla tarkoitetaan sitä, että aineistosta lasketaan, kuinka monta kertaa sa-

ma asia esiintyy aineistossa (Tuomi & Sarajärvi 2004, 117). 

Kvantifioimalla tulossopimusten mittarit, lähteet ja arvot saamme selville mitkä ovat ne asiat, jotka 

tulossopimuksissa ovat keskeisiä ja mistä lähteistä arvot saadaan. Näin saadaan myös selville kuin-

ka monenlaisia mittareita lukumääräisesti läänin poliisilaitoksissa on. Voimme tarkastella mittarei-

den määrää osa-alueittain sekä kokonaisuutena. Saamme myös selville onko mittareiden määrässä 

merkittäviä eroja poliisilaitoksittain, joko osa-alueittain tai kokonaisuutena. 

 

2.4 Tutkimuskysymys 

Mikä kysymys? On sanottu, että hyvä kysymys on jo puoli vastausta (Niiniluoto 1997, 27). Joten 

ehkä nyt olisi syytä asettaa hyvä kysymys, että saataisiin ainakin puoli vastausta. Toiveena tietenkin 

on, että loppujen lopuksi saisin koko vastauksen. On toinenkin vanha sanonta eli hyvin suunniteltu 

on puoliksi tehty. Ongelma on, että hyvin suunniteltu on vain puoliksi valmis. Yhtä lailla puoli vas-

tausta on vasta puolet eikä sellaista vastausta voida pitää tyydyttävänä. 

Saadakseni edes puoli vastausta esitän tärkeimmäksi kysymykseksi sen, mitä tulossopimusten kvan-

tifiointi tuo esiin? Voidaan sanoa, ettei edellä oleva ole oikea kysymys, mutta perustelen miksi se 

on. Kvantifioimalla saamme esiin ilmiöitä tulossopimusten takaa. Mitä nämä ilmiöt ovat? Sitä en 

vielä tiedä, jos tietäisin niin vastaisin jo tässä kohdassa enkä jatkaisi työn tekemistä. Miksi näitä 

ilmiöitä pitää kaivaa esiin? Mielestäni siksi, että näin me voimme nähdä mm. sen voidaanko poliisi-

toimintaa mitata vai olemmeko mittaamisen ulkopuolella. 

Tutkimuksen tekemiseen kuuluvat ongelman asettaminen ja vastauksien hakeminen. Laadulliseen 

tutkimukseen, jossa käytetään aineistolähtöistä analyysia, kuuluu keskeisenä osana perustiedon ha-

keminen tietystä ilmiöstä. Tarkastelemalla Länsi-Suomen läänin paikallispoliisin tulossuunnitelmia 
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vastausta haetaan siihen kuinka tulosohjaus ilmenee tulossopimuksia arvioimalla, mitkä ovat ne 

kysymykset, joita paikallispoliisi nostaa tulossuunnitelmissaan esiin ja perustietoa luodaan myös 

arvioimalla sitä mitkä ovat ne elementit, jotka tulossopimuksissa tukevat Länsi-Suomen läänin po-

liisiosaston sekä Poliisin ylijohdon asettamia tavoitteita. Tutkimuksen teoreettinen osuus koostuu 

tulosohjauksen teoriasta ennen kaikkea julkishallinnon tulosohjauksesta. Teoreettinen osuus jää 

näiltä osin vähäiseksi, koska varsinaista perustutkimusta julkisen hallinnon tulosohjauksesta ei ole 

tehty. Teorian pohjana on lähinnä valtionvarainministeriön julkaisema tulosohjauksen käsikirja, 

josta käy ilmi suomalaisen tulosohjausjärjestelmän perusteet ja tavoitteet. Tulossopimusten laatua 

tutkimuksessa ei tulla arvioimaan. 

Tutkimuksen tarkoitus on ennen kaikkea selvittää onko poliisihallinnon tulosohjaus onnistunut ta-

voitteissaan ja miten se on vaikuttanut poliisin tuottamiin turvallisuuspalveluihin. Edellä olevaa 

voidaan arvioida kun katsotaan onko tulossopimuksissa tulossopimuksiin kuuluvat keskeiset seikat 

eli tulostavoitteet ja resurssit. 

Eräs kysymys on myös voidaanko poliisitoimintaa mitata. Analysoimalla tulossopimuksia myös 

tähän kysymykseen pitäisi löytyä vastaus. Poliisitoiminnan kuten koko julkisen hallinnon mittaami-

nenhan on kysymys, joka vieläkin herättää keskustelua ja jopa intohimoja. Kohtuutontahan ei pitäisi 

olla, että työpaikalla ollessa tehtäisiin myös työtä. Työn tekemisestä ja sen tulosten mittaamisesta 

tulosohjauksessa on myös kyse. 

Poliisin toiminnan kannalta myös poliisitoiminnan vaikuttavuus on keskeinen kysymys. Toiminnan 

taloudellisuus ja tehokkuus ovat keskeisiä käsitteitä kaikessa julkisessa toiminnassa. Poliisitoimin-

nan vaikuttavuus sekä toiminnan taloudellisuus ja tehokkuus rajataan tämän tutkimuksen ulkopuo-

lelle. Niiden mukaan ottaminen laajentaisi tämän tutkimuksen liian laajaksi ja hallitsemattomaksi. 

Kuitenkin vaikkei edellä olevien käsitteitä ja niiden toimivuutta ei arvioida niin tulossopimuksia 

analysoimalla voimme analysoida myös sitä, että kuinka tulosohjauksen näitä keskeisiä käsitteitä 

ymmärretään.  
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2.5 Aiempia tutkimuksia 

Tulosohjauksesta ei ole tehty varsinaista perustutkimusta. Kunnollisen perustutkimuksen olemassa 

olo helpottaisi tämänkin työn tekemistä. Valtionhallinnossa on määritelty tulosohjaus. Vuosien mit-

taan tulosohjaus on kehittynyt ja tällä hetkellä viimeisin käsitys valtion tulosohjausjärjestelmästä 

löytyy valtionvarainministeriön julkaisemasta Tulosohjauksen käsikirjasta. 

Poliisihallinnon tulosohjausta on tutkittu ja selvitetty erilaisissa Sisäministeriön poliisiosaston jul-

kaisemissa raporteissa, joita käytetään lähteenä tässä työssä. Tampereen yliopisto on julkaissut tur-

vallisuushallintoon liittyviä julkaisuja, joissa tulosohjausta on käsitelty mm. Olavi Kujanpään pro 

gradu työssä Tasapainotettu mittaristo (BSC) poliisin tuloksellisuuden arvioinnissa. Kujanpää on 

arvioinut poliisin lääninjohtojen, erillisyksiköiden ja poliisioppilaitosten tulossopimuksia tasapaino-

tetun arvioinnin näkökulmasta. Kujanpää on tehnyt havaintoja mm. mittareiden osalta ja arvioinut 

tulossopimuksissa olevien mittareiden onnistuneisuutta. 

Aiemmin tulosohjausta poliisihallinnossa on käsitelty Ismo Lumijärven ja Erja Heikkisen raportissa 

”Tulossopimusmenettely valtionhallinnon alue- ja paikallistasolla. Vaasan läänin alue- ja paikallis-

viranomaisille kohdistettu kyselytutkimus. 1997”. 

Raportin eräänä kohteena on ollut poliisihallinto, joka kyselyn toteuttamisajankohtana toimi vanhan 

poliisilaitos ja nimismiespiirijaon mukaisesti. Tuohon tutkimukseen vastasi 15 poliisilaitosta 33:stä. 

Raportissa on muutamia mielenkiintoisia havaintoja mm. 43 prosenttia vastasi, ettei koko henkilös-

tölle ole järjestetty koulutusta (Lumijärvi & Heikkinen 1997, 35). Tulossopimuksen taustojen käsit-

telystä on seuraava kommentti: ”nykyinen tapa määritellä tehtävät ja tulostavoitteet muodossa suo-

rite/poliisimies ottamatta lainkaan huomioon piirien luonnetta ja erityispiirteitä tekee tulosohjauk-

sen sen keskeisimmältä osalta, elikkä resurssien jaosta, … huu-haa-homman” (Lumijärvi & Heikki-

nen 1997, 42). Tuosta ajasta on menty eteenpäin, koska enää ei tulostavoitteita määritellä suori-

te/poliisimies perusteisesti. Tosin tätä työtä tehdessäni olen miettinyt, että miksei näin voisi tehdä. 

Onhan poliisin työssä sellaisia osa-alueita, joita voidaan mitata nimenomaan määrällisesti esimer-

kiksi suoritetut puhalluskokeet. Resurssienjakoa ei tällä hetkellä suoriteta tulossopimuksen kautta 

vaan läänillisen resurssimallin pohjalta. Resurssimalliproblematiikka ei kuulu tämän työn piiriin 

vaikka mielenkiintoinen aihe sekin olisi tutkia ja selvittää. 

Raportissa tuodaan esille myös, että vaikuttaa siltä, ”että poliisitoimessa reagoiminen toimintaym-

päristössä tapahtuviin muutoksiin on verrattain hidasta ja jähmeää.” (Lumijärvi & Heikkinen 1997, 

44) Tällä hetkellä tulossopimuksiin ei sisälly toimintaympäristön arviointia vaan se tehdään toimin-
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ta- ja taloussuunnitelmassa. Raportissa tuodaan esille myös se, että kihlakuntauudistusta pidettiin 

mahdollisuutena parantaa asiakkaiden tarpeiden huomioimista paikallishallinnossa. Tulossopimuk-

sia arvioimalla voinen esittää jonkin näkökulman siihen onko näin tapahtunut. 

Sirpa Virta on kirjassaan; ”Tavoitteena turvallisuus. Poliisin strategisen johtamisen haasteita.” käsi-

tellyt myös poliisin tulosohjausta. Tulosohjaus ei ole teoksen varsinainen aihe, mutta siinä on varsin 

ansiokkaasti arvioitu poliisin tulosohjausta. 

Tulosohjausta on julkisella sektorilla tarkastellut myös Marco Krogars. Krogars on tarkastellut puo-

lustusvoimien tulosohjausjärjestelmää teoksessa Tulosajattelu puolustusvoimissa, joka on julkaistu 

vuonna 2000. Tässä varsin kriittisessä teoksessa Krogars esittää näkemyksensä siitä missä puolus-

tusvoimissa tulosajattelussa mennään ja mitkä ovat keskeisimmät kehittämiskohteet. Krogars kat-

soo, että tulosohjaus ohjauskeinona on sopiva puolustusvoimien kaltaisessa organisaatiossa. Kro-

garsin teos käsittelee ulkoisesta turvallisuudesta vastaavan toimijan tulosohjausta, mutta sen ajatuk-

sia voidaan soveltuvin osin ottaa huomioon myös sisäisestä turvallisuudesta vastaavan organisaati-

on eli poliisin tulosohjaukseen. 

Lasse Suokas on Tampereen yliopiston turvallisuushallinnon pro gradu- työssään tarkastellut Länsi-

Suomen läänin poliisilaitosten tulossopimuksia laatunäkökohdasta. 

 

3. TULOSOHJAUKSESTA JA TULOSSOPIMUS 

Valtionvarainministeriön julkaisemassa tulosohjauksen käsikirjassa tulosohjaus määritellään seu-

raavasti: ”Tulosohjaus on vuorovaikutteinen, sopimusajatteluun perustuva ohjausmalli. Sen toi-

minnallinen ydin on sopijapuolten kyvyssä löytää oikea tasapaino käytettävissä olevien voimavaro-

jen ja niillä saavutettavien tulosten välillä. Tulosohjauksen perusideana on, että voimavarat ja ta-

voitteet sekä toiminnan tehokkuus ja laatu ovat mahdollisimman hyvin tasapainossa keskenään ja 

että toiminnalla saadaan kustannustehokkaasti aikaan halutut vaikutukset.” (Tulosohjauksen käsikir-

ja 2005, 9) 

Marco Krogars on ilmaissut asian siten, että tulosohjaus on väline, jolla konkretisoidaan tulosajatte-

lua. Tulosohjaus on väline, jolla toimeenpannaan konkreettisesti poliittisen johdon tekemät linjauk-

set. Toimivassa tulosohjauksessa pitäisi näkyä ne asiat, joita viranomaisten halutaan toteuttavan eli 

se on parlamentaarisen tahdon ilmentymä hallinnonalan sisällä (Krogars 2000, 27-28). Tulosajattelu 

ja siihen liittyvät keinot tulivat ajankohtaisiksi 1980-luvun loppupuolella. Tulosohjaus on muodolli-
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sesti tärkein ohjausinstrumentti poliisihallinnossa, joten sen merkitystä ei voida liiaksi korostaa 

myös visioiden ja strategioiden rakentamisessa. (vrt. Krogars 2000, 32) 

Vuonna 1987 hallitusohjelmaa laadittaessa asetettiin erääksi keskeiseksi tavoitteeksi julkisen hal-

linnon uudistaminen. Uudistushankkeessa oli eräänä keskeisenä elementtinä valtionhallinnon ohja-

usjärjestelmän uudistaminen. Tulosohjaus tuli valtionhallintoon sitten vuonna 1988, jolloin tulosoh-

jaushankkeen puitteissa alettiin kehittää virastoille ja laitoksille mittareita tuloksellisuuden mittaa-

miseksi ja toimintamenojen budjetointia. Vuonna 1988 valtionvarainministeriön aloitteesta Patentti- 

ja rekisterihallitus, Tielaitos ja Tullilaitos lähtivät kokeilemaan uudenlaista budjetointimenettelyä, 

jota kutsuttiin tulosbudjetoinniksi. Lokakuussa 1990 valtioneuvosto teki päätöksen valtionhallinnon 

tulosohjausuudistuksesta. Tässä päätöksessä ministeriöt ja niiden alaiset tilivirastot velvoitettiin 

siirtymään tulosohjaukseen viimeistään vuoden 1995 talousarviossa. Lähtökohtaa uudistukselle 

kuvaa seuraava lainaus: ”Julkishallinnolta odotetaan parempaa palvelua ja tehokasta toimintaa. Jul-

kisten palvelujen tulee olla helposti saatavissa ja korkealuokkaisia. Palveluvalikoiman tulee yhteis-

kunnan muuttuessakin vastata kansalaisten tarpeita. Näitä uudistuksia ei voida toteuttaa kasvatta-

malla julkisia menoja. Koska verotusta ei voida lisätä, voimavarojen käyttöä on tehostettava. Vasta-

uksena haasteisiin virastojen toimintaan ja sen ohjaukseen tuodaan mukaan tulosajattelu. Valtionva-

rainministeriö käynnisti vuonna 1988 laajan uudistustyön, jonka tavoitteena on luoda virastoille ja 

laitoksille entistä paremmat edellytykset parantaa palvelujaan ja toimintansa tuottavuutta.” (Tu-

losohjaus tulee virastoihin. Valtionvarainministeriö ja Valtionhallinnon kehittämiskeskus 1990) 

Tulosohjauksen siirtymisen taustalla vaikuttaa ns. NPM-ajattelu eli New Public Management. 

NPM-ajattelu toi mukanaan ajattelun, että julkisen sektorin toimijoiden on toimittava taloudellisesti, 

tehokkaasti ja vaikuttavasti. NPM-malliin kuuluu myös, että julkisen toimijan toiminnan vaikutta-

vuutta on arvioitava. NPM-malli otettiin aluksi käyttöön Uudessa-Seelannissa, Iso-Britanniassa ja 

Yhdysvalloissa. NPM-mallin syntymisen eräänä keskeisenä syynä oli hyvinvointivaltioiden kustan-

nusten nouseminen sekä se, että julkiselle sektorille haluttiin tuoda yritysmaailmasta tuttuja tehok-

kuuden, taloudellisuuden ja vaikuttavuuden käsitteitä. Katsottiin, että julkisen sektorin tuottavuutta 

on parannettava. 

Kriittisesti NPM-mallista on kirjoittanut mm. professori Leena Eräsaari, joka kirjassaan;”Julkinen 

tila ja valtion yhtiöittäminen” kritisoi New Public Management- oppia voimakkaasti. Eräsaari on 

kirjoittanut myös artikkeleita, joissa hän kritisoi NPM-oppia. Tässä työssä ei kuitenkaan sen tar-

kemmin käsitellä NPM-oppia ja sen kritiikkiä. 

Tavoitteena tulosohjausjärjestelmään siirtymisessä oli tuloksellisuuden parantaminen. Tarkoitukse-

na oli kehittää valtionhallintoon sopiva tulosohjausmalli. Tuloksellisuuden parantaminen valtionhal-
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linnossa edellytti talouden ja toiminnan ohjauksen uudistamista, ohjauksen sisällön kehittämistä 

sekä ohjauksen muodon muutosta resurssiohjauksesta tulosohjaukseen, kokonaisvaltaisempaa 

suunnittelua ja ohjausta sekä hallinnon eri tasojen vastuiden ja toimintatapojen selkiyttämistä. Kyse 

oli koko hallintokulttuurin muuttamisesta. Käynnistettäessä tulosohjausta on tärkeätä, että määritel-

lään tuloksellisuuskriteerit (Lumijärvi & Jylhäsaari 2000, 222). 

Tulosohjaushankkeen aloittamisen syinä olivat kansantaloudelliset ja valtiontaloudelliset syyt. Kan-

santaloudellisesti kyse oli julkisten menojen kasvuvauhdin hillitsemisestä sekä julkisen sektorin 

tuottavuuden kasvattaminen. Valtiontaloudellisesti kyse oli siitä, että valtiontalouden ohjausjärjes-

telmän tuli olla tehokkaampi sekä suunnittelun olla kokonaisvaltaisempaa ja tapahtua pidemmällä 

aikajänteellä. Muita syitä olivat virastojen ja laitosten vaatimukset. Virastojen ja laitosten määrära-

hojen käytön tuloksellisuudesta tarvittiin parempaa tietoa. Lisäksi yhteiskunnan yleinen suhtautu-

minen sekä kansainvälinen kehitys olivat vaikuttamassa hankkeen aloittamiseen. 

Tulosohjaukseen siirtyminen ei tapahtunut pelkästään ylhäältä päin tulleiden käskyjen vuoksi. Myös 

eri valtion virastot ja laitokset olivat tuoneet esiin tarpeen kehittää ministeriönsä ohjausta ja budje-

tointia. Ne kokivat, että niiden ja ministeriöiden välinen ohjaus puuttui pieniin asioihin, mutta linja-

kysymysten jäävän avonaisiksi. 

Tulosohjauksen muutos tapahtui siirtymällä järjestelmään, josta on käytetty mm. nimityksiä kehys-

budjetointi ja tulosbudjetointi. Valtion talousarviossa, ennen uudistusta tulo- ja menoarvio, eri hal-

linnon aloille osoitettiin kokonaismääräraha, jolla ministeriöiden ja eri hallinnon alojen oli pärjättä-

vä. Tulosohjauksen ideaa voidaan kuvata siten, että organisaation ylempi taho luovuttaa alemmalle 

taholle budjettivaroja, jotta alempi taho voisi tuottaa tarkemmin sovittavia ja mitattavia tulostavoit-

teita. (Krogars 2000, 16) Aiemmin tulo- ja menoarviossa oli ollut mm. virkamiesten määrät ja uusi-

en virkojen perustamisesta päätettiin talousarviossa. Näin ohjaus oli varsin yksityiskohtaista niiltä 

osin kuin ohjausta oli. Järjestelmän muutos sai aikaan mm. sen, ettei virkoja perustettu talousarvios-

sa, vaan virastojen henkilöstömäärän ja muun toiminnan määrää se kuinka paljon talousarviossa on 

myönnetty määrärahaa. 

Talousarviomenettelyn muutos toi mukanaan sen, että valtion talousarvioon kirjataan eri ministeri-

öiden keskeisimmät toiminnan tavoitteet. Myös poliisin keskeisimmät tavoitteet löytyvät vuosittain 

talousarviosta. 

Merkittävää oli myös se, että käyttöön tulivat siirtomäärärahat. Eri virastoilta käyttämättä jääneet 

rahat siirtyvät seuraavaan vuoteen. Näin virasto ei menettänyt, käyttämättä jääneitä rahojaan, kuten 

aiemmin oli tapana. Aiempi käytäntö suorastaan kannusti virastoja käyttämään määrärahansa koko-
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naan ja näin ollen virastoissa oli hyvin yleistä, että joulukuussa oli lähes pakonomainen tarve käyt-

tää kaikki rahat ja tehdä hankintoja, joiden järkevyys oli monesti kyseenalaista. 

Tulosohjausjärjestelmään siirtyminen hajautti toimivaltaa ministeriöille sekä virastoille ja laitoksil-

le. Virastot ja laitokset ovat tulosvastuussa sovittujen tulosten saavuttamisesta ohjaavalle ministe-

riölleen. Tulosohjaukseen kuuluu kiinteästi raportointi tulostavoitteiden saavuttamisesta. 

Järjestelmän muutoksen vaikutusta voidaan kuvata Valtionkonttorin pääjohtajan Jukka Wuolijoen 

sanoin: ”Tulosohjaukseen siirtyminen merkitsee loikkaa väljästä tavoitteellisuudesta ja tiukoista 

menettelytavoista selkeään tavoitteellisuuteen ja väljiin menettelytapoihin. Tavoitteellisuus ja liik-

kumatila mahdollistavat mielekkyyden lisääntymisen työssä.” (Sinetti 1/91) 

Tulosohjaukseen siirtymisprosessi ei ole ollut kovinkaan suoraviivainen ja yksinkertainen tie. Tu-

losohjauksen parantamiseksi julkaistiin vuonna 2005 valtionvarainministeriön julkaisuna 2/2005 

Tulosohjauksen käsikirja. Käsikirjan tiivistelmässä käsikirjan tarkoitusta kuvataan mm. seuraavasti: 

”Käsikirja on tarkoitettu käytännön työvälineeksi tulosohjausmenettelyyn osallistuville virkamiehil-

le, ministeriöiden ja virastojen johdolle ja johtoa avustaville asiantuntijoille, jotka käytännössä vas-

taavat tulossopimusneuvotteluista ja tulosohjausmenettelyn kehittämisestä eri hallinnonaloilla ja 

virastoissa.” Edellä olevan perusteella olisi toivottavaa, että kaikki tulosohjaukseen osallistuvat vir-

kamiehet tutustuisivat käsikirjaan. Käsikirja on tällä hetkellä opintomateriaalina poliisipäällystön 

tutkinnossa. Tätä voidaan pitää erinomaisena seikkana, koska päällystöön kuuluvan poliisimiehen 

on hallittava perusasiat tulosohjauksesta, jotta hänen johtamansa yksikkö voisi toimia taloudellises-

ti, tehokkaasti ja tuloksellisesti. 

 

3.1 Tulosohjaus poliisissa 

Päätettäessä tulosohjaukseen siirtymisestä annettiin valtion virastoille ja laitoksille siirtymäaikaa 

vuoden 1995 loppuun. Poliisihallinto siirtyi tulosohjaukseen vuoden 1993 alusta. Vuonna 1992 po-

liisihallinnossa pilottiyksikkönä oli Keski-Suomen lääni. Poliisin ylijohto on laatinut alusta alkaen 

neljävuotiset tulossuunnitelmat, joita tarkastetaan aina vuosittain. Tulossopimukset laadittiin aluksi 

yksivuotisiksi, mutta vuosiksi 2001-2002 laadittiin kaksivuotiset tulossopimukset. Tämän jälkeen 

tulossopimukset ovat aina olleet kaksivuotisia, kunnes vuodesta 2007 alkaen ne ovat olleet taas yk-

sivuotisia. 

Poliisihallinnossa valtion ohjausmenettelyn muuttuminen näkyi niin, että talousarviossa on poliisille 

annettu määräraha, jonka poliisin ylijohto jakaa edelleen. Poliisi ylijohto toimii sisäministeriössä 
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yhtenä ministeriön osastona. Koska poliisiosasto on yksi osasto sisäministeriössä, ei poliisin ylijoh-

to käy tulosneuvotteluja valtionvarainministeriön kanssa vaan sisäministeriön johdon kanssa. Polii-

siylijohtaja käy tulosneuvottelut sisäministeriön kansliapäällikön kanssa. Poliisin määrärahaesitys ja 

tulossopimus menee sisäministeriön johdon kautta valtionvarainministeriöön ja vuosien varrella on 

käynyt niin, että sisäministeriön johto on leikannut poliisin määrärahaesitystä jo ennen kuin se on 

viety valtionvarainministeriöön. 

Poliisin organisaatiota voidaan verrata yhtymään. Poliisiyhtymässä ministeriö vastaa poliisin strate-

gisesta ohjauksesta, poliisin lääninjohdot ja valtakunnallisten yksiköiden johdot toimivat välittäjinä 

strategisen ja toiminnallisen tason välillä ja paikalliset poliisiyksiköt panevat strategisen linjaukset 

toimeen käytännön toimintana. (Poliisin tulosohjaus – nykytilan arviointia ja tulevaisuuden haastei-

ta 2000, 1)  

Poliisihallinnossa tuloskeskusteluja käydään siten, että poliisiylijohtaja käy omat tuloskeskustelut 

sisäministeriön kansliapäällikön kanssa. Poliisin läänien johdot, Keskusrikospoliisi, Suojelupoliisi, 

Liikkuva poliisi, Poliisi Ammattikorkeakoulu, Poliisin tekniikkakeskus ja Poliisin tietohallintokes-

kus käyvät tuloskeskusteluna poliisin ylijohdon kanssa. Poliisin lääninjohdot ja valtakunnalliset 

yksiköt käyvät tuloskeskustelut alaistensa yksiköiden kanssa. Yksiköissä käydään henkilökohtaiset 

tuloskeskustelut, joissa asetetaan henkilökohtaiset tulostavoitteet. (Poliisin tulosohjaus – nykytilan 

arviointia ja tulevaisuuden haasteita 2000, 12) 

Tulosohjaus on vakiintunut valtionhallinnon ohjausjärjestelmäksi. Tulosohjaukseen keskeisesti liit-

tyvät asiat kuten tulosneuvottelut, tulossopimukset sekä saavutettujen tulosten tarkastelu ovat myös 

vakiintuneet normaaleiksi toimintatavoiksi. (Lumijärvi & Virta & Kujanpää 2001, 5) Kuitenkaan 

näiden käsitteiden vakiintuminen ei sinällään kerro edellä mainittujen menettelytapojen todellisesta 

onnistumisesta ja omaksumisesta. Tarvitaan tulossopimusten ja tulosraporttien arviointia, jotta saa-

daan edes jonkinlainen käsitys siitä kuinka tulosohjauksessa poliisilaitoksissa on onnistuttu. Poliisi-

laitosten tuloksia niin hyviä kuin huonoja pyritään usein selittämään ulkoisilla tekijöillä. Ulkoiset 

tekijät liittyvät pääasiassa toimintaympäristöön. Toimintaympäristössä on sellaisia seikkoja, jotka 

vaikuttavat tuloksiin joko niitä heikentävästi tai parantavasti. Yleensä vain on niin, että oman polii-

silaitoksen huonoja ja naapuripoliisilaitoksen hyviä tuloksia selitetään ympäristöllä. Tämä voi toki 

pitää paikkansa, mutta useasti on kysymys tosiasiallisesti pään painamisesta pensaaseen. Puuttuu 

kriittinen ja asiallinen keskustelu siitä voisiko jonkin asian hyvä tai huono laita johtua poliisilaitok-

sen omista toimista tai toiminnoista. 
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3.2 Tulosohjaus paikallistasolla 

Paikallistasolla tulosohjaus toteutuu siten, että poliisilaitos tekee tulossopimuksen läänin poliisijoh-

don kanssa. Tulosohjauksen pitäisi konkretisoitua tulossopimuksen täytäntöönpanossa. Tulossopi-

muksen toteutumista seurataan vuosittain. Poliisilaitokset antavat läänin poliisijohdolle arvionsa 

tulossopimuksensa tavoitteiden saavuttamisesta. Lääninjohto kykenee myös seuraamaan tulostavoit-

teiden saavuttamista poliisin tulostietojärjestelmän kautta. 

Poliisin tulostietojärjestelmästä saadut tiedot ovat hyvin laajoja ja kattavia. Ongelmana Länsi-

Suomen läänissä on vertailtavuus eri poliisilaitosten välillä. Vertailtavuuteen vaikuttaa poliisilaitos-

ten suuri määrä, niiden välinen suuri koko ero sekä niiden varsin erilaiset toimintaympäristöt. Tämä 

on syy siihen, ettei tässäkään työssä varsinaisesti vertailla eri poliisilaitosten tulosten saavuttamista. 

Työn raporttiosassa on kyllä eräiden tulosmittareiden taulukoita, mutta tarkempaa analyysia tulok-

sien eroista ei tehdä. 

Tulossopimuksissa sovittujen asioiden käytäntöön viennin poliisiyksikössä pitäisi tapahtua henkilö-

kohtaisissa tulos- ja kehityskeskusteluissa. Kuinka tässä on poliisilaitoksissa onnistuttu, ei kuulu 

tämän tutkimuksen piiriin, vaikka mielenkiintoinen kysymys onkin. 

 

3.3 Tulossopimus 

Tulossopimus on tässä työssä keskeinen tutkimuksen kohde, joten sen olemuksen määrittelyyn käy-

tetään oma luku. Muut käsitteet esitellään luvussa 6. 

Tulosohjauksen käsikirjassa tulossopimus määritellään seuraavasti: ”Ohjausväline, jonka avulla 

ministeriö tekee sopimuksen virastojen ja laitosten kanssa käytettävissä olevista resursseista ja tu-

lostavoitteista.” Edellä olevasta määritelmästä käy ilmi tulossopimuksen keskeinen merkitys tu-

losohjauksessa. Tulossopimuksessa määritellään resurssit eli käytettävissä oleva henkilöstö ja ra-

hamäärä sekä tulostavoitteet, jotka viraston tai laitoksen on käytettävissä olevilla resursseilla saavu-

tettava. 

Tässä työssä tarkastellaan niitä tulossopimuksia, joita läänin poliisijohto ja poliisilaitokset ovat 

solmineet. Tulossopimus on ohjausväline, jossa sovitaan poliisilaitoksen tavoitteista ja käytössä 

olevista resursseista. 

Tulossopimusten juridisesta sitovuudesta ja merkityksestä on käyty keskustelua niin kauan kuin 

tulossopimuksia on solmittu. Tällä hetkellä yleinen käsitys on se, että tulossopimukset eivät ole 

juridisesti sitovia eli niiden noudattamisessa ei voida vedota yleisiin sopimusoikeudellisiin edelly-
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tyksiin ja seuraamuksiin. Edellä olevasta voidaan johtaa myös se, että virkamies ei voi syyllistyä 

virkarikokseen, jos hän ei toiminnallaan täytä tulossopimuksen ehtoja. Juridisen sitovuuden puut-

tumista ei kuitenkaan ole tulosohjauskäytännössä pidetty ongelmana. 

Huomattava on myös, ettei tulosohjauksella voida sivuuttaa tai muuttaa oikeusnormien mukaisia 

tehtäviä, vaan tehtävät ovat ohjauksen ja tulossopimusten lähtökohtana. Tulosohjauksen periaatteita 

voidaan kuvata seuraavasti: ”Tulosohjauksen periaatteita sovelletaan pyrittäessä toteuttamaan jul-

kisten organisaatioiden lakisääteiset tehtävät mahdollisimman tehokkaasti ja tuloksellisesti.” (Tu-

losohjauksen käsikirja 2005, 37) 

Tulossopimus on ohjausväline, jonka käyttö edellyttää sopijoiden välistä yhteistyötä. Vaikka tulos-

sopimuksella ei olekaan juridisia seuraamuksia niin sillä on yhteistyön sisältöön liittyviä käytännön 

seuraamuksia. Tulosohjauksen tehokkuutta arvioitaessa ei tulosneuvotteluissa laadittavan asiakirjan 

muodollisella statuksella liene merkitystä. Kuitenkin tulosneuvotteluissa pitäisi kaikissa tapauksissa 

laatia selkeä sopimus. 

 

4. TULOSOHJAUKSEEN LIITTYVÄÄ KÄSITTEISTÖÄ JA NIIHIN 

LIITTYVIÄ ONGELMIA POLIISIHALLINNOSSA 

Tulosohjaus on laaja yläkäsite, joka sateenvarjon lailla levittäytyy koko hallinnon ylle. Tulosohja-

uksen käytännön elementteihin kuuluvat tulosmenobudjetointi, tulosneuvottelut, tuloskertomusten 

laadinta ja laskentatoimien järjestelmät. (mm. Krogars 2000, 19) 

Toimivaan tulosohjaukseen pitäisi liittyä myös visio ja toiminta-ajatus eli strategia. Näiden merki-

tys on erityisen suuri, kun arvioidaan tulosohjauksen sisältöä. Visiolla ja strategialla on oltava yhte-

ys, ja jos tulosohjauksen halutaan toimivan edellyttää se onnistuakseen vaikuttamisesta visioon ja 

toiminta-ajatukseen. (mm. Krogars 2000, 28) Tasapainotetussa arvioinnissa nämä visio ja strategia 

ovat keskeisiä seikkoja, joiden ympärille koko arviointikehikko rakentuu. 

Muuttuvassa ympäristössä kyky jäsentää tulevaisuutta nousee merkittävään asemaan. On sanottu, 

että tulevaisuuteen voidaan joko ajautua tai tulevaisuus voidaan tehdä. Poliisihallinnossa on tällä 

hetkellä taas käynnissä keskustelu hallinnon kehittämisestä. Toivottavasti tehtävät ratkaisut tukevat 

tulevaisuuden tekemistä eikä ajautumista. Menestyäkseen muuttuvassa toimintaympäristössä orga-

nisaatiolta edellytetään visiointikykyä ja kykyä tuottaa käyttökelpoisia kehitysstrategioita. 
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Tulosneuvotteluissa solmitaan tulossopimus, joka keskeinen asiakirja tulosohjauksessa.  Tulosso-

pimuksessa voi tulla esiin mm. seuraavia keskeisiä seikkoja strategiat ja strateginen ohjaus, johta-

minen, ohjausjärjestelmät, osaamisen kehittäminen, resurssitarpeet ja seurantajärjestelmä. 

 

4.1 Tulosmittauksen ongelmia 

Julkisen hallinnon tulosohjaus kulminoituu käytännössä tulosmittaukseen, jolle asetetaan merkittä-

viä haasteita (Krogars 2000, 20). Sopivien mittareiden puute on eräs merkittävä ongelma kun puhu-

taan tulosohjauksen ongelmista. Kun arvioidaan julkisen hallinnon tuloksia, voidaan sanoa samalla 

arvioidun sen tuloksellisuutta tai vaikuttavuutta. Esimerkiksi poliisissa käytetään eräänä tulostavoit-

teena rikoslakirikosten selvitysprosenttia. Selvitysprosentti on luku, joka saadaan verratessa poliisil-

le ilmoitettujen ja poliisin selvittämien rikosten suhdetta. Selvitysprosentti voi johtua monista teki-

jöistä. Tarkasteltaessa omaisuusrikosten selvitysprosenttia saattaa sen korkea taso johtua siitä, että 

poliisilaitoksen alueella on kauppakeskus, jossa on tehokas vartiointijärjestelmä ja kiinnijäämisriski 

näpistyksestä on korkea. Näin poliisi saa ilman omia toimenpiteitään nostettua omaisuusrikosten 

selvitysprosenttia. Tämä esimerkki kertoo siitä, kuinka haavoittuva mittari selvitysprosentti on. Toi-

saalta voidaan kyllä sanoa, että yksiselitteisesti alhainen selvitysprosentti kertoo poliisin epäonnis-

tuneen rikosten selvittämisessä. Rikosten selvitysprosenttia käytetään kuitenkin useissa maissa 

eräänä poliisitoiminnan mittarina. Kujanpää esittää, että selvitysprosentti olisi nähtävä ennemmin-

kin rikostutkinnan laatutekijänä kuin vaikuttavuuden mittarina (Kujanpää 2001, 95). 

Kriminologisissa tutkimuksissa kiinnijäämisriskillä on todettu olevan suurempi ennalta ehkäisevä 

vaikutus kuin rikoksesta säädetyllä rangaistuksella (Kivivuori 2008, 131-133). Selvitysprosentti 

kuvaa sitä kuinka paljon tehdyistä rikoksista saadaan selvitettyä eli mitä suurempi selvitysprosentti 

niin sitä suurempi kiinnijäämisriski. Näin ollen selvitysprosentilla olisi myös vaikuttavuuden kan-

nalta merkitystä eikä selvitysprosenttia voida pitää ainoastaan rikostutkinnan laatutekijänä. 

Tulosmittaamisella pyritään mittaamaan myös tuottavuutta. Julkisen sektorin tuottavuuden mittaa-

minenkin on perusteltua. Tuottavuus on seikka, jota veronmaksaja voi oikeutetusti julkiselta toi-

minnaltakin vaatia (Granholm & Karlöf 1990, 112). Tämä luo vaatimuksia tulosmittaukseen ja tu-

losmittareihin. 

Tulosmittaaminen on helppoa kun tuotetaan tuotteita ja toimitaan markkinoilla. Viranomaistoimin-

nan lisääntyessä ja markkinatoiminnan vähetessä kuten esimerkiksi poliisitoiminta ja oikeuslaitok-

sen toiminta, vaikeutuu myös tulosmittareiden asettaminen ja tuloksellisuuden mittaaminen. Tämä 
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ei kuitenkaan saa johtaa siihen, ettei viranomaistoiminnassakaan nähtäisi vaivaa tulosmittareiden 

löytämiseksi (Granholm & Karlöf 1990, 114). 

Poliisihallinnossa suhtauduttiin tulosmittaukseen hyvinkin epäilevästi. Esitettiin näkökulmia, ettei 

poliisitoiminta ole liiketoimintaa, ettei poliisityötä voi mitata jne. Tulosohjaukseen siirryttäessä 

1993 oltiin hyvinkin Granholmin ja Karlöfin kuvaamassa tilanteessa, jossa toimintamme on niin 

erikoislaatuista. He kuvaavat tätä seuraavasti: ” Tuottavuuskeskustelun välttämiseksi käytetään ylei-

sesti perustelua, että ”toimintamme on niin erikoislaatuista”, että on saatu poliitikoilta ja johdolta 

niin sanotusti yleinen erivapaus, joka merkitsee että johto maksaa kaiken, koska juuri tämä toiminta 

on erityisen tärkeää. Tuottavuuspohdiskelun vieminen sellaiseen kulttuuriin epäonnistuu usein: 

”Vain hyvin karkeat tai hyvin taitamattomat ihmiset pohdiskelevat tuottavuutta”, katsotaan. ”Me 

tämän työn tuntijat tiedämme, että sen täytyy maksaa mitä se maksaa.”” ( Granholm & Karlöf 1990, 

113) 

Edellä oleva ajattelumalli ei ole vieras poliisityötä tekeville. Poliisityötä tekevät ajattelevat vieläkin 

hyvin herkästi edellä kuvatulla tavalla. Näiltä osin voitaneen kuitenkin todeta, että tietoisuus talou-

den ja toiminnan yhteensovittamisesta on kehittynyt tulosohjaukseen siirtymisen alkuvaiheista. 

Mittaamisen vaikeudesta on vuonna 1993 kirjoitettu, että ”tulosten vaikea mitattavuus on korvattava 

arvioinneilla, joista on muodostettava oppimisprosesseja.” Tuolloin on siis lähdetty siitä, että julki-

sen toiminnan mittaamisen vaikeutta korvataan kehittämällä arviointiprosesseja. Tilanne tällä het-

kellä on se, että mittareita on kehitetty ja arvioinnin kehittäminen on jäänyt ikään kuin jälkeen. 

(Santalainen & Huttunen 1993, 42) 

 

4.2 Valtion tuloksellisuuden peruskriteeristö (Tulosprisma) 

Valtiovarainministeriön tulosohjauksen käsikirjassa on kuvattu tulosprisma. Tulosprismasta käy 

hyvin ilmi tulosohjauksen koko kuva. Tulosprisma poikkeaa jonkin verran tasapainotetusta mittaris-

tosta siinä, että tasapainotettu mittaristo sisältää vision, strategian ja kriittiset menestystekijät. Näi-

den avulla saavutetaan tuloksellisuus. Tasapainotetun mittariston avulla seurataan sitä kuinka vision 

suuntaan edetään, kuinka strategiat toteutuvat ja onko kehitys ollut tasapainoista tasapainotetun mit-

tariston eri näkökulmien (henkilöstö-, prosessi-, asiakas- ja kansalais- sekä vaikuttavuusnäkökul-

mat) suhteen. (Virta 2005, 47.) 
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kuvio 1 

 

4.3 Visio 

Tulosohjauksen ollessa tärkein ohjausinstrumentti sillä on oltava myös erityinen merkitys visioiden 

ja strategioiden rakentamisessa. Tässä työssä tulisi edetä siten, että visiokentän ja etenemisstrategi-

oiden hahmottamisen jälkeen, ne määritetään tulosohjaukselle sisältöä antaviksi. Tällä ehdolla syn-

tyy hyväksyttävä tulos. ( Krogars 2000, 32) 

Tulosohjaukseen liittyy keskeisenä käsitteenä visio. Visio on tahtotilan ilmaus, joka kertoo siitä 

mihin organisaatio toiminnallaan pyrkii. Visio on asetettava riittävän kauas, jotta se eroaisi lähiajan 

tavoitteista. Vision merkitystä voidaan korostaa myös seuraavan japanilaisen sanonnan mukaisesti. 

”Visio ilman toimintaa on päiväuni ja toiminta ilman visiota on painajainen.” Itse ymmärrän edellä 

olevan sanonnan siten, että pelkkä visio ilman toimintaa vie organisaation unenomaiseen tilaan, 

jossa kukin puuhailee mitä mukavimmaksi kokee eikä anna ympäristön eikä minkään vaatimuksen 

vaikuttaa omaan työntekoonsa. Sanonnan toisen puolen ymmärrän siten, että jos esim. poliisiorga-

nisaatio toimii ilman visiota, vain toiminnan ilosta, on lopputuloksena enemmän tai vähemmän 

kaaos, jossa organisaatio tuottaa pahimmillaan täysin toiminta-ajatuksensa vastaisia palveluita. Po-

liisin toiminnassa tämä voisi tarkoittaa esim. turvallisuuden tunteen vähentämistä sekä täysin vääri-

en asioiden tekemistä. Joten organisaatiolla ja sen toiminnalla täytyy olla visio.  

Organisaatioiden tulevaisuusorientaatiot voidaan jakaa kolmeen sen mukaisesti kuinka organisaatiot 

näkevät tulevaisuutensa. Ensinnäkin organisaatio voi ajautua tulevaisuuteen, jolloin organisaation 

suhtautuminen tulevaisuuteen on passiivista ja lähes kohtalonomaista. Toiseksi organisaatio voi 

sopeutua tulevaisuuteen, jolloin organisaation lähtökohtana on ajatus siitä, että tulevaisuuteen voi 
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varautua etukäteen analysoimalla ja suunnittelemalla sekä laatimalla pitkän ja keskipitkän aikavälin 

suunnitelmia. Kolmanneksi organisaatio voi olla tekemässä tulevaisuuttaan, jolloin organisaatio 

uskoo siihen, että tulevaisuus on luotavissa. Tulevaisuuden luominen vaatii organisaatiolta enna-

koivaa toimintatapaa. Johdon tulee olla herkkä ja kyvykäs tunnistamaan sekä hyödyntämään strate-

ginen liikkumavara. Strategia on välttämätön osa tulevaisuuden luomista. (mm. Lumijärvi & Virta 

& Kujanpää 2001, 18-19 ja Määttä & Ojala 1999, 37-39) 

 

4.4 Strategiat ja strateginen ohjaus 

Strateginen ohjaus on ns. suurten linjojen ja painopistealueiden valintaa (Lumijärvi & Virta & Ku-

janpää 2001, 17) Valtioneuvostolla on strategiasalkku, johon se sisällyttää poliisihallinnonkin tär-

keimmät tavoitteet. Valtioneuvosto tarkastelee strategiasalkun sisältöä ja tavoitteiden toteutumista 

vuosittain. Sisäministeriössä toiminnan keskeinen ohjausväline on TURJO eli sisäisen turvallisuu-

den johtoryhmä, joka linjaa sisäisen turvallisuuden alueen tavoitteet ja painopisteet. Sisäistä turval-

lisuutta koskevat tavoitteet kirjataan hallinnonalan tulossuunnitelmaan. Strategiseen ohjaukseen 

poliisihallinnossa kuuluu se, että sisäministeriön kansliapäällikkö ja poliisiylijohtaja käyvät vuosit-

tain tulos-keskustelun, jossa he käyvät läpi poliisiosaston ja koko poliisin tavoitteet ja resurssit. (Po-

liisin tulosohjaus – nykytilan arviointia ja tulevaisuuden haasteita 2000, 12) 

Poliisiosaston työjärjestyksen mukaan osaston toiminta-ajatus on toimia ”poliisin ylijohtona, joka 

johtaa ja kehittää poliisitointa, päättää valtakunnallisista linjauksista ja huolehtii poliisin toiminta-

edellytyksistä. Lisäksi poliisin ylijohto kehittää poliisin toimialaan liittyvää lainsäädäntöä ja toimii 

sisäisen turvallisuuden asiantuntijana.” (Sisäinen määräys 4/98 31.3.1998) Tästä käy ilmi, että polii-

sin ylijohto vastaa poliisin strategisista linjauksista. Huomattavaa on myös valtioneuvoston eli polii-

tikkojen rooli poliisin strategisessa ohjauksessa. Demokraattisessa yhteiskunnassa ei virkamiehistö 

voi vapaasti päättää omista tekemisistään. Poliisiosasto toteuttaa omaa tehtäväänsä laatimalla polii-

sin tulossuunnitelman, jota tarkistetaan vuosittain. Tulossuunnitelma laaditaan kuitenkin aina nel-

jäksi vuodeksi kerrallaan ja viimeisin tulossuunnitelma on laadittu vuosille 2009-2012. Poliisin tu-

lossuunnitelman tavoitteiden laatimisessa on otettava huomioon koko hallinnonalan tulossuunni-

telmassa vahvistetut tavoitteet. 

Poliisissa ei ole olemassa yhtä strategiaa vaan poliisilla on useita strategioita mm. kansallinen rikos-

torjuntaohjelma, lähipoliisistrategia, laatustrategia, huumausainestrategia, talousrikostorjuntaohjel-

ma, henkilöstöstrategia, tietohallintostrategia ja tasa-arvosuunnitelma. Strategiat on laadittu itsenäi-

sesti, josta johtuen niiden yhteen laskettujen tavoitteiden summa on suurempi kuin mitä poliisin 
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resursseilla pystytään toteuttamaan. Strategioiden tavoitteita ei ole asetettu tärkeysjärjestykseen eikä 

niitä ole myöskään yhteen sovitettu. Poliisille on laadittu yhteinen strategia, joka on vahvistettu 

17.4.2001. Strategiaa on vahvistamisen jälkeen tarkastettu vuosina 2002 ja 2004. 

Strategisen ohjauksen heikkouksista poliisitoimessa on eräs sattuva kuvas apulaisoikeuskansleri 

Jaakko Jonkan raportissa Poliisin johtamisjärjestelmä ja sisäinen laillisuusvalvonta. Raportin sivulla 

20 Jonkka kirjoittaa: ” Keskusteluissa poliisiosaston virkamiesten kanssa on tullut esiin, että ”todel-

linen strateginen ohjaus syntyy usein julkisuudessa käydyn keskustelun seurauksena. Linjaukset 

syntyvät usein vastauksena julkisuudessa esitettyihin tarpeisiin ja käytyyn keskusteluun.” Ainakin 

joissakin tapauksissa impulssi ohjaukseen tulee ministeriön johdolta.” Julkisuuden paine on siis 

seikka, joka vaikuttaa poliisin strategioihin ja toimintaan. Tätä ei lähtökohtaisesti voi pitää huonona, 

mutta jos tällainen ohjaus on kovin impulsiivista ja hektistä, niin silloin sitä voidaan pitää negatiivi-

sena. 

Poliisin strategioiden joukko on varsin laaja. Voidaan väittää ettei poliisi ole onnistunut strategioi-

den asettamisessa. Väitettä voidaan perustella sillä, että jos strategisilla alueilla tarkoitetaan keskei-

seksi valittuja toiminta-alueita, niin poliisi on valinnut keskeisiksi ja tärkeiksi alueiksi koko poliisi-

toiminnan.  

Tasapainotetussa arvioinnissa (BSC) strategiat ja visiot liittyvät keskeisesti toisiinsa. Poliisissa on 

ollut erilaisia strategioita pitkään, mutta visio on vahvistettu ensimmäisen kerran syksyllä 2001. 

 

4.5 Johtaminen 

Johtamisesta on olemassa useitakin määritelmiä. Eräs määritelmä löytyy internetin vapaasta tie-

tosanakirjasta Wikipedia. Siellä johtaminen määritellään seuraavasti: ”Johtaminen tarkoittaa asioi-

den hallitsemista ja järjestelmistä. Johtamisen avulla joukko ihmisiä tekee asioita tehokkaammin, 

tulosta syntyy enemmän ja/tai parempaa, resurssit tulevat tehokkaammin käyttöön ja työkuormat 

jakaantuvat tasaisesti.” Lyhyesti johtamista voidaan kuvata keinoksi saada alaiset toimimaan ja asiat 

tapahtumaan johtajan haluamalla tavalla. 

Johtamisessa on erilaisia ismeja hyvinkin monenlaisia. Haapalainen on listannut mm. seuraavat: 

strateginen johtaminen, käskyttäminen, tulosjohtaminen, tavoitejohtaminen, management by wal-

king around, management ”by perkele”, tilannejohtaminen, minuuttijohtaminen, osaamisen johta-

minen/osaamisperusteinen johtaminen, asiakaslähtöinen johtaminen / palvelujohtaminen, knowled-

ge management, balanced scorecard- johtaminen, muutosjohtaminen, prosessijohtaminen, projekti-
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johtajuus, ratkaisuperusteinen johtajuus, mallijohtaminen, tunnejohtaminen ja arvojohtaminen 

(Haapalainen 2005, 11-30). Edellä oleva kuvaa sitä, että johtamiseen kyllä löytyy malleja ja teorioi-

ta. Hyvä johtaja on avoin kaikille johtamiseen liittyvälle teorialle ja koulutukselle (Haapalainen 

2005, 31-32). 

Poliisissa on perinteisesti lähdetty siitä, että operatiivinen johtaminen on meillä kunnossa, mutta 

henkilö- ja asiajohtamisessa on toivomisen varaa. Asioiden johtaminen on tavoitteiden asettamista 

ja suunnitelmien laatimista. Ihmisten johtaminen on hengen luomista strategiassa sovittujen linjaus-

ten mukaisesti. Näiden kahden tulee olla tasapainossa. (Poliisin tulosohjaus – nykytilan arviointia ja 

tulevaisuuden haasteita 2000, 7) Johtamisen keskeisenä välineenä toimivat tulosneuvottelut ja –

keskustelut, joita ei voida korvata muulla kanssakäymisellä. 

Poliisitoiminnan tulosohjausta arvioinut työryhmä toteaa, että poliisin tulossuunnitelmassa tulisi 

asettaa johtamiselle konkreettiset tavoitteet. (Poliisin tulosohjaus – nykytilan arviointia ja tulevai-

suuden haasteita 2000, 7) 

Keskeinen johtamisen väline tulosohjauksessa pitäisi olla vuosittaiset tulos- tai kehityskeskustelut 

esimiesten ja alaisten välillä. Näiden hyvä toteuttaminen on erittäin tärkeää poliisin uudessa palkka-

usjärjestelmässä, jonka eräänä osa-alueena on henkilökohtaisen työsuorituksen arviointi. Henkilö-

kohtaisen työsuorituksen arvioinnissa arvioidaan ammatinhallinta, aikaansaavuus, asiakasmyöntei-

syys ja yhteistyökyky sekä täsmällisyys. Esimiehillä arvioidaan edellä olevien lisäksi johtamistaito. 

Palkkausjärjestelmä sellaisena kuin se poliisissa on käytössä antaa mielestäni mahdollisuuden tu-

losohjauksen jalkauttamiseen sekä toimii tulosohjauksen toteutumisen välineenä. Poliisihallinnossa 

hyvää palkkaa nauttivan pitäisi toimia tulossuunnitelmien ja tulossopimusten edellyttämällä tavalla. 

Tavoitteena pitäisi olla tuloksellinen ja vaikuttavuutta aikaansaava toiminta. Johtajuus ei poliisissa 

toimi tulosohjauksen kannalta parhaalla mahdollisella tavalla. Poliisilaitosten toiminnan tulokselli-

suus ei tällä hetkellä näy mitenkään poliisilaitoksen saamissa resursseissa. Tulosohjaukseen pitäisi 

saada liitettyä tulospalkkiojärjestelmä, jolla hyvää tulosta tekeviä yksiköitä ja niiden henkilökuntaa 

voidaan palkita hyvin suoritetusta työstä. Valtiovarainministeriö on käynnistänyt tulospalkkiohank-

keen, jonka tarkoituksena on kehittää ja edistää tulospalkkiojärjestelmän käyttöönottoa valtiolla. 

Hankkeella on omat internet-sivut valtionvarainministeriön sivuilla osoitteessa joka on 

http://www.vm.fi/vm/fi/05_hankkeet/04_tulospalkkiohanke/index.jsp. 
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4.6 Ohjausjärjestelmät 

Ohjausjärjestelmillä tarkoitetaan niitä järjestelmiä, joilla toimintaa organisaatiossa pyritään ohjaa-

maan organisaation johdon asettamien tavoitteiden suuntaan. Keskeisiä ohjausjärjestelmiä ovat 

määrärahojen jakamiseen liittyvät järjestelmät, suunnitteluun liittyvät järjestelmät sekä tulosneuvot-

teluihin liittyvät järjestelmät. Eräs keskeinen ohjausjärjestelmään kuuluva tulosohjauksen käytän-

nön toteuttamiseksi ovat henkilökohtaiset tuloskeskustelut. Tässä työssä ohjausjärjestelmiin ei lueta 

poliisille toimivaltuuksia antavaa normistoa. 

Poliisin tulosohjausta tarkastellut työryhmä on raportissaan todennut, että ”poliisin ohjausjärjestel-

män perusrakenne on toimiva ottaen huomioon toimintaympäristöstä johtuvat rajoitukset. Rakenne 

mahdollistaa tavoitteiden siirtämisen poliittiselta tasolta aina poliisilaitostasolle. Ohjausjärjestelmä 

ei kuitenkaan tue tulosohjausta vaan poliisihallinnon toiminnan suunnittelu, tuloksista sopiminen ja 

resursointi on hajaantunut ja poliisia ohjataan myös poliisihallinnon ulkopuolelta poliisiorganisaati-

on kaikilta tasoilla. Tavoitteenasettelu on osin liian ylimalkaista eikä tavoitteita ole asetettu tärkeys-

järjestykseen. Tulosvastuu ei realisoidu riittävästi organisaation millään tasolla. Tavoitteenasettelu 

ei aina perustu realistiselle arviolle käytettävissä olevista resursseista.” (Poliisin tulosohjaus – nyky-

tilan arviointia ja tulevaisuuden haasteita 2000, 8) 

Poliisin ohjausjärjestelmiin vaikuttaa kihlakunnanvirastojen olemassa olo. Kihlakunnanvirastojen 

perustamisesta päätettiin valtion paikallishallinto-uudistuksessa ja ne aloittivat toimintansa 

1.12.1996. Kihlakunnanvirastot on jaettu yhtenäis- ja erillisvirastoihin. Yhtenäisvirastoissa toimii 

samassa virastossa poliisi-, syyttäjä- ja ulosotto-osastot sekä maistraatti. Erillisvirastossa nämä 

kaikki toimivat erillään. Yhtenäisvirastoja on vielä neljä, kolme-, kaksi- ja yksiosastoisia. Yksi-

osastoissa kihlakunnanvirastoissa toimii ainoana osastona poliisi.  

Kihlakunnanvirastojen olemassa olo tuottaa erilaisia omituisuuksia, josta eräitä ovat kiinteistökulu-

jen ja tiettyjen hankintojen maksaminen sekä ns. kihla-kunnanvirastojen yhteiset henkilöt. Yhte-

näisvirastojen kiinteistömenot kuuluvat kihlakunnanvirastolle kun taas erillisvirastojen, joissa polii-

si on oma itsenäinen toimija, kiinteistömenot poliisin osalta kuuluvat poliisille. Yhtenäisvirastoissa 

on välillä rajanvetoja siitä kuuluvatko tietyt menot kihlakunnanvirastolle vai sektori viranomaiselle. 

Yhteiset henkilöt ovat työntekijöitä, joiden asema käytännössä on erittäin epäselvä. He eivät kuulu 

mihinkään osastoon, mutta käytännössä suurin osa yhteisistä henkilöistä tekee sellaisia töitä, jotka 

kuuluvat poliisin tehtäviin. Kihlakunnanvirastoja ohjataan sisäministeriön yleisen osaston ja läänin-

hallitusten hallinto-osastoiden kautta. 
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Vanhasen II hallitus on asettanut tavoitteeksi kihlakuntajärjestelmästä luopumisen. Kihlakuntajär-

jestelmä on tarkoitus purkaa vuoden 2008 alusta. Tällä on vaikutusta poliisitoimeen, koska tällöin 

sivuttainen ohjaus vähenee. Kaikki poliisilaitokset ovat määrärahajaossa samalla viivalla ja kaikki 

määräraha tulee läänin poliisiosaston kautta. 

 

4.7 Osaamisen kehittäminen 

Tulosohjauksen kannalta keskeisiä osaamisalueita on toiminnan ja talouden suunnitteluun liittyvä 

osaaminen. Toimiva tulosohjaus vaatii nimenomaisesti näiden alueiden osaamista. Poliisi tulosoh-

jausta tarkastellut työryhmä toteaa raportissaan ”suunnittelun taso vaihtelee yksiköittäin. On erittäin 

hyviä yksiköitä joissa poliisin tulossuunnitelman tavoitteet muuttuvat konkreettiseksi, paikalliset 

olosuhteet ja tarpeet huomioon ottavaksi toiminnaksi. Heikommissa yksiköissä näin ei tapahdu vaan 

tavoitteenasettelu jää liian yleiselle tasolle.” (Poliisin tulosohjaus – nykytilan arviointia ja tulevai-

suuden haasteita 2000, 9) 

Suunnittelu kuuluu johdolle ja on sen keskeinen osaamisalue. Suunnittelun tasoa, suunnitelmien 

laatua ja niiden kytkeytymistä varsinaiseen toimintaan tulee poliisissa parantaa organisaation kaikil-

la tasoilla. Näin tulosohjauksen keskeisen alueen osaamista tulee parantaa. 

Osaamisen kehittämistä henkilöstön kannalta voidaan perustella sillä, että henkilöstö on keskeisin 

resurssi työvoimavaltaisten palveluiden tuottamisessa. Henkilöstön inhimillinen ja intellektuaalinen 

aikaansaannoskyky heijastuu julkisten organisaatioiden tuloksellisuuden niin lyhyellä kuin pitkällä 

aikavälillä (Lumijärvi & Virta & Kujanpää 2001, 99). Muuttuvassa maailmassa nousee yhä tärke-

ämmäksi, se mitä henkilöstö osaa ja kuinka hyvin se osaa. Tietojen ja taitojen rapautuminen on eräs 

tekijä työuupumuksessa. Tulosohjauksenkin ympäristössä on muistettava varata henkilöstön osaa-

misen kehittämiselle riittävät mahdollisuudet. 

Toimivan tulosohjauksen pitäisi edesauttaa paitsi työntekijän osaamisen kehittämistä myös estää 

hänen mahdollista uupumistaan. Tulosohjauksen toimiessa pitäisi niin yksikön kuin yksilönkin tie-

tää mitä odotetaan ja mitä pitäisi tehdä. Uupumisen estämiseen tämä liittyy siten, että jos päämäärät 

työssä ovat kovin epämääräisiä ja työn tuloksien arviointi on vaikeaa, niin työntekijä on altis uupu-

miselle (Heiske 2001, 193) 

Poliisitoimeen sovelletussa tasapainotetussa arvioinnissa (BSC) eräänä näkökulmana on henkilös-

tön aikaansaannoskyvyn näkökulma. Aikaansaannoskykyyn kuuluu useitakin tekijöitä, mutta eräs 

keskeinen on henkilöstön osaamisen taso. 
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4.8 Resurssitarpeet 

Tulosohjausjärjestelmän muuttuessa resurssitarpeiden perusteluiden tärkeys korostui. Resurssit 

määritellään määrärahakehyksissä. Määrärahakehys määrää sen kuinka paljon poliisilaitoksella voi 

olla henkilöstöä ja millaiset mahdollisuudet poliisilaitoksella on tehdä investointeja esim. työturval-

lisuus-välineisiin ja koulutukseen. Määrärahakehykset määräävät kaiken, koska kehyksessä on py-

syttävä. Määrärahakehysten määräävyyden vuoksi poliisin taloudesta saatavaa seurantatietoa ja sen 

analysointia tulee kehittää sisäministeriön poliisiosastolla (Poliisin tulosohjaus – nykytilan arvioin-

tia ja tulevaisuuden haasteita 2000, 10). 

Poliisihallinnon resurssitarpeet ovat viimeaikoina kiteytyneet määrärahojen riittävyyteen. Poliisin 

ylijohto on laatinut kriteerit, joiden perusteella se jakaa määrärahat alaisilleen yksiköille. Tosin kri-

teerit eivät sinällään koske Helsinkiä eikä Lapin lääniä niiden ominaispiirteistä johtuen. Poliisin 

lääninjohdoilla on erilaisia malleja, joilla ne jakavat määrärahat alueellaan oleville paikallispoliisin 

yksiköille. 

Paikallisella tasolla poliisilaitoksen pitää pystyä perustelemaan poliisin lääninjohdolle omat tar-

peensa. Näiden perusteiden pitäisi tulla esille tuloskeskusteluissa. 

Länsi-Suomen läänissä on ollut oma resurssimalli, jota on viimeksi päivitetty vuonna 2007. Resurs-

simalli on ollut rahanjakomallista erillinen malli. Kysymys kuuluukin voiko rahanjakomalli olla 

sellainen, että se olisi samalla myös resurssimalli. Länsi-Suomen läänissä rahanjakoon on vaikutta-

nut se, että läänissä on poliisilaitoksia 34 kappaletta ja ne ovat hyvin erikokoisia. Suurimpina ovat 

Turku ja Tampere, joiden vuosibudjetti on noin 16 miljoonaa euroa. Toisessa äärilaidassa ovat Ky-

rönmaa ja Keuruu, joiden vuosibudjetti on n. 1,2 miljoonaa euroa. Tästä voi jo päätellä, että sellai-

sen rahanjakomallin luominen, jota voitaisiin noudattaa kaikkien poliisilaitosten kesken, on erittäin 

haastavaa todennäköisesti jopa mahdotonta. 

 

4.9 Seurantajärjestelmä 

Toimivan tulosohjauksen keskeinen elementti ovat seurantajärjestelmät, jotka tuottavat relevanttia 

tietoa toiminnan tuloksista. Poliisin tulosohjausta tarkastellut työryhmän mukaan ”seurantatietoa ei 

ole käytetty riittävästi hyväksi erityisesti toiminnan ohjauksessa ja johtamisessa. Tietoa on paljon, 

mutta se ei jäsenny kokonaisuuksiksi joiden avulla voidaan seurata kaikkia tuloksellisuuden aluei-

ta.” (Poliisin tulosohjaus – nykytilan arviointia ja tulevaisuuden haasteita 2000, 11) 
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Poliisin seurantatiedot perustuvat poliisin perustietojärjestelmistä saatavaan tietoon. Perustietojär-

jestelmiä on rikostorjunnassa poliisiasiantietojärjestelmä PATJA, yleisessä järjestyksessä ja turval-

lisuudessa hälytyskeskusten tietojärjestelmä, työaikajärjestelmä HELMI/TAIKA (keväästä 2007 

alkaen TAIMI), henkilöstövoimavaratietojärjestelmä HELMI-INFO, taloudentietojärjestelmä ja 

poliisikassajärjestelmä. Järjestelmien tuottamaa tietoa kootaan poliisin tulostietojärjestelmään PolS-

tat:tin. 

Seurannan parantamiseksi poliisille on kehitteillä tasapainotettuun arviointi-mittaristoon (Balanced 

Scorecard) perustuva seurantajärjestelmä. Sisäministeriön poliisiosasto asetti tätä varten työryhmän, 

joka jätti 13.9.2001 raportin; Tasapainotettu arviointi (BSC) poliisitoiminnan strategisen ohjauksen 

ja arvioinnin välineenä – ehdotus käyttöönottosuunnitelmaksi ja mittariston jatkokehittämiseksi. 

Raportti on julkaistu Poliisiosaston julkaisusarjassa numerolla 14/2001. 

Työryhmä esittää, että arvioinnin kohteiksi tulisivat seuraavat: Yhteiskunnallinen ulottuvuus, Kan-

salais- ja asiakasnäkökulma, Toimintojen sujuvuus ja taloudellisuus sekä Henkilöstönäkökulma. 

PolStat sisältää tällä hetkellä edellä oleviin näkökulmiin perustuvia mittareita. PolStat on tällä het-

kellä järjestelmä, josta saadaan hyvin paljon erilaista tietoa. Järjestelmä on hyvin kehittynyt, mutta 

ovatko kaikki lähtötiedot luotettavia, on aivan oma kysymyksensä. Lähtötietojen on oltava oikein, 

jotta lopputuloskin olisi oikea ja luotettava. Seurantajärjestelmien eräänä heikkoutena on se, että 

niihin pyritään syöttämään aivan liian hienojakoista tietoa. Muun muassa poliisissa vuoden 2007 

keväällä käyttöön otettu uusi työaikajärjestelmä sisältää niin paljon erilaisia työaikakoodeja, että 

voidaan epäillä kuinka henkilökunta saadaan motivoitua järjestelmän oikeaan täyttämiseen. Mikäli 

työaikaseurantaa ei täytetä oikein, niin ei sieltä saatavat työajan käyttötiedotkaan ole oikeita. 

Eräs seurantajärjestelmiin liittyvä heikkous on myös hätäkeskuslaitoksen käytössä olevat useat eri 

tietojärjestelmät. Ainoastaan osasta tietojärjestelmistä siirtyy tietoa poliisin tulostietojärjestelmään. 

Näin sillä on vaikutusta minkä hätäkeskuksen alueella poliisilaitos toimii. Kaikin osin poliisilaitos-

ten tulostiedot eivät ole vertailukelpoisia. Asian pitäisi korjaantua, kun hätäkeskukset siirtyvät yh-

teen tietojärjestelmään. 

 

4.10 Tulossuunnitelma 

Tulossuunnitelma on asiakirja, jolla suunnitellaan tulevaa toimintaa. Tulosohjaukselle tulossuunni-

telmalla on keskeinen merkitys, koska se luo puitteet tulevalle toiminnalle. Tulossuunnittelun luon-

teesta kertoo jotakin vertailu poliisin vuosien 2001-2004 ja 2002-2005 sisällysluetteloiden välillä. 
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Vuosien 2001-2004 tulossuunnitelmassa on aluksi luku Poliisi vuonna 2010, vaikka otsikossa ei ole 

sanoja visio ja strategia käytännössä kyse on juuri niistä. Sitten on luku Poliisin toimintaympäristö 

2001-2004, joka jakautuu kahteen; Poliisin toimintaympäristöön vaikuttavat tekijät 2001-2004 sekä 

Poliisin tehtävämäärät ja palvelusten kysyntä. Kolmas luku on Toiminnan keskeiset painoalueet ja 

tavoitteet 2001-2004 joka jakaantuu viiteen osaan; Hälytyspalvelujen saatavuuden turvaaminen, 

Kansallisen huumeohjelman toteuttaminen poliisin osalta, Kansallisen rikoksentorjuntaohjelman 

toimeenpano, Talousrikollisuuden torjunta ja rikoshyödyn jäljittäminen sekä Riittävä määrä työ-

kykyistä henkilöstöä. Neljännen luvun otsikko on Poliisin toiminnan rahoitus, jossa on kaksi alalu-

kua; Menot ja rahoitustarve sekä Rahoituksen sisäisen kohdentamisen perusteet. Liitteitä on kolme: 

1) Poliisitoimen henkilöstö, menot ja rahoitus 1999-2004 (aloituspaikkoja 312/v), 2) Poliisitoimen 

henkilöstö, menot ja rahoitus 1999-2004 (aloituspaikkoja 432/v) sekä 3) Poliisimiesten henkilötyö-

vuodet 1997-2005. 

Vuosien 2002-2005 tulossuunnitelmassa ovat alussa poliisin visio ja yhteinen strategia. Sitten on 

kolme lukua; poliisin toimintaympäristö 2002-2005, toiminnan keskeiset painopistealueet ja tavoit-

teet 2002-2005. Painopistealueiksi on valittu hälytyspalveluiden saatavuuden turvaaminen, kansalli-

sen huumeohjelman toteuttaminen poliisin osalta, kansallisen rikoksentorjuntaohjelman toimeenpa-

no sekä talousrikollisuuden torjunta ja rikoshyödyn jäljittäminen. Neljännen luvun otsake on polii-

sin toiminnan rahoitus, joka jakaantuu kolmeen alalukuun: 1) Poliisitoimen kustannukset, menot, 

tuotot ja rahoitustilanne, 2) Poliisin rahoitus 2002-2005 sekä 3) Poliisitoimen rahoitusta koskevat 

tavoitteet. Liitteenä on poliisin tulossuunnitelmassa vahvistettujen tavoitteiden toimeenpano ja to-

teuttamisen seuranta poliisihallinnossa. 

Vertailussa käy ilmi, että keskeiset alueet ovat pysyneet tulossuunnitelmissa samoina. Näinhän sen 

pitää pitkäjänteisessä suunnittelussa olla. 

 

4.11 Tulosvastuu 

Tulosohjaukseen pitäisi olennaisena osana kuulua tulosvastuu. Julkisessa hallinnossa vallitsevana 

vastuun ilmenemismuotona on juridinen vastuu. Suomalainen julkinen hallinto on rakennettu lega-

lismin eli laillisuuden periaatteelle. Lyhyesti sanottuna suomalainen virkamies on ollut hyvä kun 

hän on tehnyt kaiken oikein. Tähän sisältyy käänteisenä se, ettei mitään tekemätöntä virkamiestä 

voida erottaa, koska hän ei sinällään ole tehnyt mitään väärää eikä näin ollen ole loukannut legalis-

min periaatetta. Kärjistäen, kun et tee mitään et tee laittomuuksiakaan. 
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Virkamiehen vastuu voidaan jakaa kahteen osaan sisäiseen ja ulkoiseen vastuuseen. Ulkoinen vas-

tuu esiintyy virkamiehen suhteessa kansalaisiin. Kansalaisen oikeusturvan kannalta on tietenkin 

keskeistä, etteivät virkamiehet tee laittomuuksia päättäessään kansalaisia koskevista asioista. Sisäi-

seen vastuuseen kuuluu virkamiehen vastuut organisaation sisällä. 

Tulosajattelussa ja tulosohjauksessa vastuu saa tai sen pitäisi saada myös muunlaisia ulottuvuuksia. 

Tulosohjaukseen liittyviä vastuita ovat talousvastuu eli kysymys on lähinnä kehyksessä pysymisen 

vastuusta. Taloudellisen vastuun ongelma on, että se kohdistuu lähinnä menneisyyteen. Tulosohja-

uksessa varsinkin nykyajan olosuhteissa on tärkeämpää kuitenkin kyky katsoa tulevaan. (Krogars 

2000, 37-38) Tulosvastuun kannalta ongelmallista on, ettei poliisissa ole käytössä sellaisia mittarei-

ta, joilla mitattaisiin sitä kuinka tulevaisuuden arviointi on onnistunut. Tulosohjausta on poliisissa 

sovellettu jo useita vuosia, mutta yhtään virkamiestä ei ole konkreettisesti saatettu vastuuseen siitä, 

että tulostavoitteet olisivat jääneet saavuttamatta. Konkreettisesti virkamiehen vastuuseen saattami-

nen tarkoittaisi erottamista tai toisiin tehtäviin sijoittamista. Pahimmassa tapauksessa se, ettei todel-

lista tulosvastuuta ole voi johtaa siihen, ettei vastuun kantaminen ulotu juridista vastuuta ulommak-

si. Krogars kärjistää henkilökohtaisen tulosvastuun huomiotta jättämisen: ”Henkilökohtaisen tulos-

vastuun merkitystä ei voida liiaksi korostaa. Hallinnonalalla, missä erilaiset symboliset toimenpiteet 

ja ilmiöt ovat jatkuvan tarkkailun alla, tulosvastuun toteutumisella on monia kerrannaisvaikutuksia. 

Sitä ei voida pitää pelkästään yhtenä muotokysymyksenä tulosohjaukseen liittyen, vaan asian konk-

retisoituminen tai jääminen pelkäksi tyhjäksi korulauseeksi kertoo organisaatiolle paljon myös mui-

den tulosohjaukseen liittyvien asioiden todellisesta merkittävyydestä.” (Krogars 2000, 39) Vaikka 

Krogars puhuu puolustushallinnosta, voidaan tässä vetää yhtäläisyysmerkit puolustusvoimien ja 

poliisin välille. Kumpikin on turvallisuusviranomaisia, suurimpana erona on tehtäväkenttä. Puolus-

tusvoimat vastaavat ulkoisesta turvallisuudesta ja poliisi sisäisestä turvallisuudesta.  

Tulosohjauksen käsikirjassa tulosvastuun toteutumisesta mainitaan seuraavaa:” Tulosvastuun toteu-

tuminen edellyttää paitsi selkeätä ja realistista tavoitteenasettelua ja aitoa voimavarojen mitoitusta 

koskevaa keskustelua, myös tulosten perusteellista arviointia ja tilivelvollisuuteen liittyvien johto-

päätösten tekoa. Toiminnalliset tavoitteet ja voimavarojen mitoitus on kytkettävä tiivisti toisiinsa. 

Tavoitteiden on oltava realistisia paitsi voimavaroihin nähden myös aikataulun osalta. Tulosten seu-

ranta ja arviointi antavat pohjaa tarvittaville johtopäätöksille. Vain selkeät ja mitattavat tulostavoit-

teet antavat mahdollisuuden vastata tärkeimpään kysymykseen: Onko tulostavoitteet saavutettu tai 

ylitetty, onko aihetta palkita tuloksellisesta toiminnasta, vai tarvitaanko konkreettisia kehittämis- ja 

korjaustoimenpiteitä ja tarvittaessa myös sanktioita tulosvastuullisille?” (Tulosohjauksen käsikirja 

2005, 19) 
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Edellä olevan perusteella pidän erittäin todennäköisenä, että tulosvastuu tulee myös julkiselle sekto-

rille ja poliisihallintoonkin. En pidä lähtökohtaisesti ollenkaan huonona sitä, että tulosvastuu tulisi. 

Ei voitane pitää ainakaan lähtökohtaisesti vääränä sitä, että työpaikalla ja työaikana tehdään töitä. 

Julkisen organisaation on muistettava, että rahoitus tulee veronmaksajilta. Organisaatio on tulosvas-

tuussa viime kädessä veronmaksajille. Organisaation johdon tehtävänä on toimia niin, että veron-

maksajilta saadut panokset ovat mahdollisimman tehokkaassa ja vaikuttavassa käytössä niin että 

toiminnan tuloksellisuus on korkealla tasolla. 

Tässä työssä ei tarkastella henkilökohtaisen tulosvastuun toteutumista, koska se ei sisällä tutkimus-

kohdetta. Tämä johtuu siitä, ettei henkilökohtainen tulosvastuu ole koskaan konkretisoitunut. Uu-

dessa poliisin palkkausjärjestelmässä on mahdollisuus toteuttaa henkilökohtaista tulosvastuuta. To-

teuma tulee henkilökohtaisen suorituksen arvioinnissa kohdassa aikaansaamiskyky. 

 

4.12 Tulostavoite 

Tulostavoite sekä seuraavassa luvussa käsiteltävät tulosmittarit ovat tulosohjauksessa ehkä kaikkein 

tunnusomaisimpia piirteitä (Lumijärvi & Heikkinen 1997, 61). Tulostavoitteet ohjaavat organisaa-

tiota organisaation toiminta-ajatuksen suuntaan (Lumijärvi & Heikkinen 1997, 61). 

Tulossopimuksessa sovitaan mm. tulostavoitteista. Tulosohjaus ilman tulostavoitteita ei ole mahdol-

linen. Hyvän tulostavoitteen kriteereitä ovat mm. 

- viraston tai toimintakokonaisuuden perustehtäviin kytkeytyviä ja niistä johdettuja (eivät satunnai-

sia, yksittäisiä) 

- strategisia, toiminnan kannalta olennaisia ja vaikuttavia 

- selkeitä kaikille ymmärrettäviä 

- konkreettisia, operationaalisia (käytännöllisen seurannan kannalta) 

- arvioitavia, mitattavia ja aikaan sidottuja 

- mielellään vertailtavia (ajallisesti ja toisaalta samankaltaisten yksiköiden välillä) 

- viraston vaikutettavissa olevia 

- realistisia, mutta haastavia 

- hyväksyttäviä (yhdessä muotoiltuja ja sovittuja) 
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- kattavat mahdollisimman suuren osan toiminnasta, mutta osoittavat toisaalta prioriteetteja, asioi-

den tärkeysjärjestystä. (Tulosohjauksen käsikirja 2005, 23) 

Olennaisuuden ja hallittavuuden kannalta tulostavoitteiden keskeinen periaate on, että tavoitteita 

asetetaan mieluiten vähän kuin paljon (Tulosohjauksen käsikirja 2005, 23). Nykypäivänä erilaiset 

tietojärjestelmät antavat mahdollisuuden seurata lukuisia erilaisia muuttujia. Tässä on kuitenkin 

pidettävä pää kylmänä, koska ei kaikki se mitä voidaan seurata voi olla tulostavoitteena. Tulosohja-

uksen kannalta tulostavoitteiden on oltava fokusoituneita niin, että tulostavoitteet tukevat ennen 

kaikkea organisaation visiota ja strategioita. Jos tulostavoitteet eivät tule visiota ja strategiaa niin 

niitä voidaan pitää huonosti asetettuina. 

 

4.13 Tulosmittarit 

Tulosohjaukseen kuuluu kiinteänä osana tulosmittarit. Ilman tulosmittareita olisi vaikeaa arvioida 

sitä miten tulostavoitteet saavutetaan. Tulosmittareista puhuminen aiheuttaa sen, että niitä pidetään 

ja niitä yritetään hyvin helposti asettaa numeraalisina. Tulosmittari voi olla sanallinen arvioiva mit-

tari. Yksikertaisinta on tietenkin mitata asioita numeraalisina näin varsinkin raha- tai lukumäärämit-

taisten tavoitteiden kohdalla (Lumijärvi & Heikkinen 1997, 61). 

Poliisin tulostietojärjestelmä antaa numeraalista tietoa. Sieltä ei ole saatavissa kirjallista arviointiai-

neistoa. Markku Temmes on todennut artikkelissaan, että NPM-ajatteluun kuuluu arviointinäkö-

kulma (Temmes 2003). Tulosmittarina sanallinen arviointi on haastava, koska sen käyttö edellyttää 

perehtyneisyyttä arviointiin ja arvioitavaan asiaan. Tulossopimusten tarkastelulla saadaan esiin 

käyttävätkö poliisilaitokset tulosmittareinaan pelkkiä lukuarvoja vai myös sanallisia arviointeja. 

Hyvien tulosmittareiden löytyminen on haasteellista. Siirryttäessä tulosohjaukseen poliisihallinnos-

sakin tuli esiin näkemyksiä, joiden mukaan poliisitoimintaa ei voitaisi mitata. Eräs esimerkki tästä 

on seuraava kommentti ”poliisitoiminta ei kuitenkaan ole liiketoimintaa ja tulosten oikea mittaami-

nen on äärimmäisen vaikea ja monimutkainen tehtävä” (Lumijärvi & Heikkinen 1997, 64). Edellä 

oleva on vain yksi esimerkki 1990-luvun keskustelusta poliisihallinnossa. Olen itsekin ollut mukana 

useissa keskusteluissa, joissa on tuotu esille samankaltaisia näkökulmia. Tervettä epäluuloa osoittaa 

myös seuraava kommentti ”tulosten mittaaminen erityyppisissä piireissä on täysin epäonnistunut. 

On täysin älytöntä otaksua, että sama tehtävä vaatii yhtä paljon työaikaa esimerkiksi Helsingissä ja 

Närpiössä” (Lumijärvi & Heikkinen1997, 67-68). Lumijärven ja Heikkisen raportissa tulee esille se, 

että monet esittävät kritiikkiä mittaamista kohtaan yleensä. Mittaamista kohtaan esitettyä kritiikkiä 
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ei enää kuule siinä mitassa kuin kymmenen vuotta sitten. Tässä suhteessa ajattelu on kehittynyt ja 

on hyväksytty ajatus, että myös poliisityötä voidaan mitata. 

Poliisiammattikorkeakoulun yliopettaja Matti Mälkiä on tuonut esille seuraavia tulosmittauksen 

ongelmia. Perinteisissä tulosmittareissa on ongelmana niiden satunnaisuus. Tulosmittauksen on-

gelmina hän pitää:  

1) keskitytään saatavilla oleviin mittareihin - ei luoda uusia,  

2) mitataan helposti mitattavia asioita - vaikeasti mitattavat jätetään ulkopuolelle, 

3) keskitytään määrällisiin mittareihin - unohdetaan laatu, 

4) keskitytään kustannusten mittaamiseen vaikutusten mittaamiseen sijaan,  

5) unohdetaan toiminnan tarkoituksettomat seuraukset ja kerrannaisvaikutukset, 

6) tarkastellaan vain vuoden tai kahden periodilla ja unohdetaan pitkäaikaiset vaikutukset eikä 

huomata, että tehokkuutta lyhyellä aikavälillä luodaan pitkän aikavälin tehokkuuden kustannuksel-

la,  

7) keskitytään yksittäisiin mittareihin eikä huomata, että vaikka yksittäinen mittari osoittaisikin hy-

vää tulosta se ei aina kokonaisuuden kannalta tarkoita hyvää ja tasapainoista kehitystä, 

8) tulosmittaus ja tuloksellisuuden arviointi jäävät irralleen strategioista ja strategisesta johtamisesta 

(Mälkiä luennot 2006 ). 

Hyvänä mittarina poliisihallinnossa voidaan pitää sellaista mittaria, johon poliisi toiminnallaan voi 

itse vaikuttaa. Mittari tai tunnusluku, joka on luonteeltaan sellainen, että sisältää paljon sellaisia 

muuttujia, joihin poliisi ei voi vaikuttaa on mielestäni huono. Tällainen mittari sisältää sellaisia teki-

jöitä, että sen saavuttaminen ei ole pelkästään poliisin käsissä. Mittari tai tunnusluku, joka mittaa 

jonkin muun organisaation onnistumista ei kuvaa täysin poliisin onnistumista tai epäonnistumista 

eikä poliisityön vaikuttavuutta. 
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5. ARVIOINNISTA 

Miksi arviointia? ”Arviointityön pitäisi aina tuoda jotain lisäarvoa kehittämisessä hyödynnettäväk-

si” (Lumijärvi 2002) Luennolla esitetty väite on johtoajatuksena tässä työssä. Työtä voidaan pitää 

onnistuneena, jos se tuo lisäarvoa poliisitoimen tulosohjaukseen ja tulossopimuksiin.  

Tulossopimusten tutkimisessa ja vertailussa on kysymys niiden arvioinnista. Kyseessä on siis arvi-

ointitutkimus. Laadullisessa tutkimuksessa arvioinnin synonyymeina esiintyy englannin kielen sa-

nasta evaluation johdetut evaluointi tai evaluaatio. 

Arvioinnin merkitys julkisessa hallinnossa on kasvanut koko ajan ja sen merkitys tulevaisuudessa 

kasvaa yhä. Syitä tähän on ainakin neljä, jotka voidaan jakaa ulko- ja sisäsyntyisiin tekijöihin. Ul-

kosyntyisiksi voidaan kutsua tulosohjausjärjestelmään siirtymisestä seurannutta kehitystä sekä hal-

linnon kansainvälistymistä. Tulosohjausjärjestelmään siirtyminen merkitsi päätösvallan siirtämistä 

alemmille hallinnon tasoille, jolloin tulosohjauksen arvioinnista on tullut tärkeä tiedon lähde. Hal-

linnon kansainvälistyminen on johtanut siihen, että suomalaisten ovat joutuneet perehtymään arvi-

ointitutkimukseen ja arvioinnista saatujen tietojen yhä parempaan käyttöön. Sisäsyntyiset syyt ovat 

päätöksentekijöiden yhä kasvava kiinnostus arviointien tuloksia kohtaan ja jälkiteollisessa yhteis-

kunnassa tapahtunut asiantuntijavallan kasvu. Päätöksentekijät haluavat käyttää arviointien tuloksia 

yhä enemmän itse politiikan teon välineinä kuin myös tehtyjen päätösten legimitaation osoittajina. 

Edellä mainittu on osaltaan johtanut asiantuntijavallan ja arviointitiedon merkityksen kasvuun. (Uu-

sikylä 1999, 17-19, Eräsaari ym.) 

Arvioinnin avulla saavutetaan myös toiminnan läpinäkyvyyden kasvu ja arviointia voidaan pitää 

myös oppimisen välineenä (Lumijärvi 2002). Suoritettaessa arviointia osana tieteellistä tutkimusta 

ei puhuta pelkästään arvioinnista vaan arviointitutkimuksesta. Arvioinnin ja arviointitutkimuksen 

välisen rajan vetäminen on kuin veteen piirretty viiva. Eleanor Chelimskyn (1997, 10-18) mukaan 

arvioinnilla voidaan pyrkiä kolmeen eri tarkoitukseen ja samalla hän erottelee eri arviointi muodot 

toisistaan: 1) tilivelvollisuuden täyttäminen eli tilivelvollisuusarvioinnin, joka on organisaatiossa 

tapahtuvaa tuloksellisuusarviointia, tehokkuuden, taloudellisuuden tai vaikuttavuuden mittaamista, 

2) kehittämistyön edistäminen eli kehittämisarvioinnin, joka tarjoaa tukea organisaatioiden työ- ja 

palveluprosessien kehittämiseksi tai 3) uuden tiedon tuottamiseen eli tiedontuotantoarvioinnin, joka 

tuottaa uusia kehyksiä, näkökulmia, ratkaisuja ja kritiikkiä huomiota vaativiin sosiaalisiin kysy-

myksiin sekä palvelujen ja toimenpideohjelmien toteutukseen. Tiedontuotantoarviointi on lähimpä-

nä arviointitutkimuksen käsitettä. 
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5.1 Arvioinnin jaottelua 

Arviointia voidaan jaotella muotojen, tasojen, perusjaon ja muiden yleisten jaottelujen mukaan. 

Seuraavat jaottelut perustuvat Lumijärven teoksessa Tuloksellisuuden arvioiminen julkisessa hal-

linnossa esittämiin ajatuksiin (Lumijärvi, 1988). Jaottelu etenee seuraavasti:  

Arvioinnin muodot on jaettavissa ohjelma-arviointiin, hankearviointiin, laillisuuden (legalistisuu-

den) arviointiin, tuloksellisuuden arviointiin, kansalaisläheisyyden (responsiivisuuden) arviointiin ja 

toiminnan ammattimaisuuden (professionalistisuuden) arviointiin. Tuloksellisuuden arviointi voi-

daan käsitteellisellä tasolla rajata normatiiviseen, päätöksentekoteoreettiseen-, politologiseen- ja 

yhteiskuntapoliittiseen arviointiin sekä evaluointiin (evaluointi tässä tulkittu suppeasti taloudelli-

seksi arviointimuodoksi). Normatiivinen arviointi on laillisuuden ja oikeudenmukaisuuden arvioin-

tia tarkasteltaessa hallintotoiminnan yksittäisiä ratkaisuja ja toimenpiteitä. Prosessiarviointi, joka 

voidaan vielä jakaa päätösperustan ja päätössääntöjen arvioinniksi sekä suoritearviointi ja päätös-

vaikutin arviointi ovat päätöksentekoteoreettista arviointia. Politologinen arviointi pyrkii selvittä-

mään ovatko muutokset julkisyhteisöjen toimenpiteiden seurauksia vai ovatko muutokset tapahtu-

neet toiminta-alueen ulko-puolisista muutoksista. Evaluointi on toimenpiteiden taloudellisuuden ja 

tehokkuuden arviointia. Evaluointi tapahtuu tieteellisten menetelmien sääntöjä noudattaen. Sen 

avulla tuotetaan luotettavaa ja pätevää näyttöä toimintatapojen tuloksellisuudesta. Evaluointitutki-

mukset ovat käytäntöorientoituneita ja ne tehdään pääasiassa organisaatioiden omien suunnittelijoi-

den ja tutkijoiden toimesta (Freeman & Solomon 1981, 7). Tämä tutkimus liittyy lähinnä proses-

siarviointiin ja evaluointiin. 

Tuloksellisuuden arvioinnissa tärkeitä ovat arvioinnin tasot. Arvioinnin tasot voidaan jakaa viiteen 

ryhmään, joita ovat 1) toimialoittain, 2)yksiköittäin, 3) toimenpiteittäin, prosesseittain tai hankkeit-

tain, 4) yksilöllisen suorituskyvyn ja työn sekä 5) yksittäisten ratkaisujen ja päätöksien mukaan teh-

tävät arvioinnit. 

Koska työssä on kysymys poliisin tulossopimusten arvioinnissa ovat seuraavat esimerkit poliisista. 

Toimialoittain tehtävästä arvioinnista voidaan esimerkkinä ottaa kenttätoiminnasta toimintaval-

miusaika, ja siihen vaikuttavat tekijät tai rikostorjunnan alueella voidaan tarkastella esimerkiksi 

kokonaisrikollisuuden määrässä tapahtuneita muutoksia. Toimiala-arvioinnissa voidaan mitata 

myös kansalaisten turvallisuuden tunteessa tapahtuneita muutoksia jne. Tässä työssä arvioinnissa 

ovat mukana tulossopimuksissa mainitut toiminnot. 

Yksiköittäin voidaan tarkastella esimerkiksi poliisin erillisyksiköitä Keskusrikospoliisia (KRP), 

Suojelupoliisia (SUPO), Liikkuvaa poliisia (LP) tai poliisioppilaitosta Poliisiammattikorkeakoulu 
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(PAKK). Tarkastelun kohteena voivat olla poliisin lääninjohdot tai paikallispoliisin yksiköt. Tässä 

työssä kohteeksi on valittu Länsi-Suomen läänin paikallispoliisin yksiköt. 

Toimenpiteittäin, prosesseittain tai hankkeittain tehtävissä arvioinnissa on havaittava, että tietojen 

kirjaaminen tapahtuu kentällä. Poliisin kaltaisessa palveluja tuottavassa organisaatiossa pelkällä 

toimialatiedolla ei tee mitään kun arvioidaan tuloksellisuutta. Prosessiarvioinnissa voidaan arvioida 

rikostutkintaprosessia tai lupapalveluprosessia tai tulossuunnitteluprosessia. Tämän työn kannalta 

mielenkiintoista olisi piireissä tapahtuva tulossuunnitteluprosessi, mutta koska tulossuunnittelupro-

sessi ei käy ilmi tulossopimuksista sitä ei sisällytetä tähän työhön. 

Yksilöllisen suorituskyvyn ja työn arviointiin liittyvät erilaisten henkilökohtaisen työsuorituksen 

arviointi, joka on sisällytetty valtiolla käyttöönotettuihin palkkausjärjestelmiin muun muassa polii-

sin alkuvuodesta 2003 käyttöönottamaan palkkausjärjestelmään. Yksilötason arviointia voidaan 

kohdistaa myös yksittäisiin ratkaisuihin ja päätöksiin. 

Toiminnan arvioinnin perusjakona voidaan pitää jakoa toimintayksikkökohtaiseen arviointiin sekä 

yksittäisten ohjelmien, projektien ja kehittämishankkeiden arviointiin. Ensin mainitussa arviointi 

toistetaan samantyyppisesti vuosittain, ja arvioinnin kohteena voi olla mm. asiakastyytyväisyysmit-

taukset tai yksikkökustannukset. Jälkimäisessä tarkastellaan toteutusta, tavoitteiden täyttymistä, 

toimeenpanoa, vaikutuksia ja hyötyjä sekä haittoja. Tässä työssä kohteena olevista tulossopimuksis-

ta arvioidaan ennen kaikkea tulossopimuksissa olevien mittareiden määrää. Toisen osan muodostaa 

tulostavoitteiden toteutumisesta laaditut seurantaraportit ja niiden laatu. Mikäli vain on mahdollista 

pyrin myös arvioimaan tulossopimuksen vaikutusta poliisiyksikön toimintaan. Tulossopimuksista ja 

niiden toteumaraporteista on vaikeaa arvioida tulossopimusten vaikuttavuutta poliisin toimintaan. 

Vaikuttavuuden arviointi edellyttäisi sitä, että poliisilaitokset raportoisivat kattavasti pitkän aikavä-

lin muutoksista oman poliisipiirinsä alueelta. Vaikuttavuuden arviointi olisi eräs mielenkiintoinen 

tutkimusaihe erityisesti kuinka vaikuttavuutta voitaisiin poliisitoimessa arvioida. Mutta kuten edellä 

on todettu, kaikkea ei yhteen tutkimukseen eikä tutkielmaa voi sisällyttää. 

 

5.2 Tässä tutkimuksessa noudatettu arviointimalli 

Tulossopimusten malli on seuraava: I Poliisilaitoksen keskeiset strategiset linjaukset 2005-2006, II 

Poliisilaitoksen tulostavoitteet 2005-2006, joka on jaettu seitsemään osa-alueeseen. Osa-alueita 

ovat: 1) Valvonta, 2) Hälytyspalvelut, 3) Rikostorjunta, 4) Lupapalvelut, 5) Johtaminen, 6) Lailli-

suusvalvonta ja 7) Tukitoiminnot,  III Hankkeet, sekä IV) Henkilöstö, rahoitus ja tulot 2006. 



 42

Tulostavoitteiden kohdalla on seuraavan kaltaiset taulukot: 

kuvio 2. 

Tässä tutkimuksessa tulossopimuksia arvioidaan siten, että tulossopimuksen kohta kahden seitse-

män osa-aluetta on purettu taulukkomuotoon. Jokaisesta osa-alueesta on laadittu oma taulukko. 

Taulukoimalla tulossopimuksia saadaan selville kuinka paljon poliisilaitoksilla on mittareita, mitkä 

mittarit ovat yleisimpiä, onko sellaisia mittareita jotka ovat vain poliisilaitoskohtaisia. Taulukoimal-

la voidaan tarkastella mitkä ovat yleisemmät tunnusluvut tai mittarit sekä mitkä ovat ne ensisijaiset 

tavoitteet, joihin poliisilaitokset pyrkivät. 

Taulukoimalla tunnuslukujen ja mittareiden arvoja voimme tarkastella ovatko mittarit ja tunnuslu-

vut absoluuttisia numeraalisia vai suhteellisia numeraalisia vai verrataanko tunnuslukuja ja arvoja 

johonkin vuoteen. Taulukoimalla näemme myös helposti sen käytetäänkö sanallisia arvioita ja jos 

käytetään kuinka paljon. 

Lähteitä taulukoimalla näemme mitkä ovat ne lähteet, joista poliisilaitokset seurantatietonsa saavat. 

Seurantatietoja voi saada poliisin tietojärjestelmistä, omasta kirjanpidosta, muiden toimijoiden pi-

tämästä kirjanpidosta ja esimerkiksi barometreista, joita poliisihallinnossa on kaksi eli poliisibaro-

metri, jossa kansalaisilta kysytään käsityksiä poliisin toiminnasta ja poliisin henkilöstölle joka kol-

mas vuosi suoritettava poliisibarometrin nimellä toteutettava kyselytutkimus. Poliisibarometrillä 

selvitetään mm. poliisin johtamisjärjestelmän toimivuutta ja muita henkilöstöhallinnon kannalta 

olennaisia kysymyksiä. 

Taulukoimalla strategia omaan taulukkoonsa sekä jokainen seitsemän osa-aluetta omaan tauluk-

koonsa niin, että niistä taulukoidaan tunnusluku/mittari, tunnusluvun/mittarin arvo sekä lähde syn-

tyy yhteensä 22 taulukkoa. Näitä taulukoita tarkastelemalla on tarkoitus saada selville jotakin sel-

 Tunnusluku tai mittari Tunnusluvun tai mitta-
rin arvo: vähin-
tään/enintään vuonna 
2006 

Lähde 

Toiminnan vaikuttavuutta 
kuvaavat tunnusluvut tai 
mittarit 

   

Toiminnallista tehokkuutta  
kuvaavat tunnusluvut tai 
mittarit (taloudellisuus, tuot-
tavuus, kannattavuus) 

   

Laatua mittaavat tunnusluvut 
tai mittarit 

   

Henkisten voimavarojen hal-
lintaa ja kehittämistä kuvaa-
vat tunnusluvut tai mittarit 
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laista, joka auttaa ymmärtämään ja kehittämään tulosohjausjärjestelmää sekä tulossopimuksia. Se 

kuinka tässä onnistun, selviää yhteenveto-osasta tämän työn lopusta. 
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6. POLIISILAITOSTEN TULOSSOPIMUKSET 

 

Poliisilaitosten tulossopimukset ovat perusmalliltaan samankaltaisia. Tämä samankaltaisuus johtuu 

siitä, että sopimukset on tehty lääninhallituksen ohjeistuksen mukaisesti. Lääninhallituksen ohjeis-

taminen tulossopimusten laadinnassa on perusteltua, koska muutoin tulossopimukset tulisivat kes-

kenään hyvinkin erilaisiksi. 

Tulossopimusten otsakkeet ovat I) Poliisilaitoksen keskeiset strategiset linjaukset 2005-2006, II) 

Poliisilaitoksen tulostavoitteet 2005-2006, joka jakaantuu alakohtiin seuraavasti: 1. Valvonta, 2. 

Hälytyspalvelut, 3. Rikostorjunta, 4. Lupapalvelut, 5. Johtaminen, 6. Laillisuusvalvonta ja 7. Tuki-

toiminnat sekä otsake III) Hankkeet ja kehittämistoiveet. 

Kullakin edellä mainitulla osa-alueella on pitänyt poliisilaitoksen määritellä arvioinnissa käytettävät 

mittarit ja tunnusluvut. Mittareita ja tunnuslukuja on laadittu siten, että niiden pitää kuvata: 1) toi-

minnan vaikuttavuutta, 2) toiminnallista tehokkuutta, 3) laatua ja 4) henkisten voimavarojen hallin-

taa ja kehittämistä. Poliisilaitokset ovat saaneet valita tunnusluvut ja mittarit hyvinkin itsenäisesti. 

Poliisilaitosten käytettävissä on tietenkin ollut vuodelle 2005 solmittu tulossopimus sekä poliisin 

lääninjohdon ja poliisin ylijohdon välinen tulossopimus. 

Tunnusluvun tai mittarin arvo on pitänyt valmiin pohjan mukaan valita vähintään/enintään vuonna 

2006. Tunnusluvun lähde on myös pitänyt tulossopimuksessa mainita. Tulossopimukset on purettu 

Excel-taulukkoon ja niistä on tehty yhteenveto, jossa on laskettu ilmenemistiheys. Jokaisesta osa-

alueesta on taulukoitu mittarit, lähteet ja arvo. 

 

6.1 Tunnusluvut ja mittarit 

Kuten edellä on käynyt ilmi, tulossopimuksiin on pyritty hakemaan: 

- toiminnan vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut tai mittarit 

- toiminnallista tehokkuutta kuvaavat tunnusluvut tai mittarit (taloudellisuus, tuottavuus, kan-

nattavuus) 

- laatua mittaavat tunnusluvut tai mittarit 

- henkisten voimavarojen hallintaa ja kehittämistä kuvaavat tunnusluvut tai mittarit 



 45

Tunnusluvuilla ja mittareilla siis pyritään kuvaamaan hyvin laajasti poliisityötä. Mittareissa on hy-

vän tulosohjausteorian mukaisesti pyritty tuomaan sellaisia mittareita, jotka eivät ainoastaan kuvaisi 

määrää vaan vaikuttavuutta, tehokkuutta ja laatua. Seuraavassa kappaleessa tarkastellaan millaisia 

tunnuslukuja ja mittareita tulossopimuksista löytyy. Sitä kuinka onnistuneesti ne kuvaavat vaikutta-

vuutta, tehokkuutta ja laatua ei tässä arvioida. Aluksi on Länsi-Suomen lääninjohdon ja poliisin 

ylijohdon välisen tulossopimuksen mittarit. Tämän jälkeen ovat tunnusluvut ja mittarit, joita löytyy 

poliisilaitosten tulossopimuksista. Tässä työssä ei pohdita sitä mikä on tunnusluku ja mikä on mitta-

ri. Tästä syystä käytetään ilmaisua tunnusluku/mittari. 

 

6.2 Toiminnan vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut tai mittarit 

Alla on taulukon muodossa poliisin lääninjohdon tulossopimuksen toiminnan vaikuttavuutta kuvaa-

vat tunnusluvut tai mittarit: 

 

Valvonta katuturvallisuusindeksin arvo,  

väkivaltarikosten määrä yleisissä paikoilla, lii-

kenneonnettomuuksissa kuolleet ja loukkaantu-

neet, 

rattijuopumukset liikennevirrassa 

turvattomuuden tunne ei ulkona liikuttaessa 

lisäänny vuoden 2003 tasosta 

 

Hälytyspalvelut keskimääräinen toimintavalmiusaika A-luokan 

tehtävissä ja A+B-luokan tehtävissä 

Rikostorjunta massarikokset: omaisuusrikosten, väkivaltari-

kosten ja kätkemisrikosten lukumäärä, kätke-

misrikosten suhde varkausrikoksiin 

järjestäytynyt rikollisuus: poliisin ilmisaattami-

nen huumausainerikosten ja törkeiden huuma-

usainerikosten lukumäärä, huumausainetakava-

rikot ja takavarikoidun huumausaineen määrä 
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talousrikollisuus: päätettyjen talousrikosten 

määrä/vuosi ja tutkittujen liiketoimintakieltojen 

määrä 

Lupapalvelut Aseluvat/aselupien peruutukset/huomautukset ja 

päihderiippuvuusselvitykset 

Johtaminen ei tunnuslukuja/mittareita 

Laillisuusvalvonta toimenpiteisiin johtaneiden kanteluiden määrä, 

syytteiden määrä ja kurinpitotoimien määrä 

Tukitoiminta henkilöstön työkyky 

Kuvio 3 

Eri osa-alueille on kehitetty mittareita ja tunnuslukuja vaihteleva määrä. Mistä kertoo se, ettei joh-

tamisen osa-alueelle ole löytynyt yhtään mittaria tai tunnuslukua? Johtaminen on kuitenkin osa-

alue, jonka merkitys kasvaa koko ajan. Poliisille vahvistettiin arvot 1.2.2008. Eräs arvoista on hen-

kilöstön hyvinvointi. Arvoista on valmistettu power point kalvosarja, jossa henkilöstön hyvinvoin-

nin alla olevassa ensimmäisessä pallukassa todetaan: ”muista sekä asioiden että ihmisten johtamisen 

tärkeys”. Alla on ranskalainen viiva, jossa todetaan ”johtaminen on kriittinen menestystekijä”. Joh-

tamisen osa-alueelle tulisi kehittää mittareita, jos edellä oleva halutaan viedä käytäntöön ja jos halu-

taan, että johtamisella todella on merkitystä ja vaikutusta. 

 

6.3 Toiminnallista tehokkuutta kuvaavat tunnusluvut tai mittarit 

Toiminnallista tehokkuutta kuvaavat tunnusluvut on kuvattu alla olevassa taulukossa. 

Toiminnallista tehokkuutta kuvaavat tunnusluvut ja mittarit 

Valvonta liikennevalvonnan dokumentoitujen suoritteiden 

määrä 

oma-aloitteisten tehtävien määrä suhteessa teh-

tävien kokonaismäärään ja valvontaan käytetty 

työpanos 

Hälytyspalvelut hälytys- / valvontatehtäviin käytettävän henki-

löstön määrä suhteessa hälytystehtäviin 
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Rikostorjunta massarikokset: väkivaltarikosten lukumäärä 

perheväkivalta 

nuorten tekemien omaisuus- ja väkivaltarikosten 

tutkintaviiveet ja tutkinta-ajat 

teknisten rikospaikkatutkimusten lukumäärä ja 

rikoksesta epäiltyjen rekisteröintien määrä 

järjestäytynyt rikollisuus: takaisin saatu ri-

koshyöty vakavan rikollisuuden torjunnassa 

(maakunnallisissa ryhmissä toimivat tutkijat) 

talousrikostorjunta: takaisin saadun rikoshyödyn 

määrä/vuosi ja sisälläoloaika (tutkinta-aika) 

Lupapalvelut tuottotavoitteiden saavuttaminen, 

lupasuoritteen kustannus € / lupa, 

ampuma-aseisiin ja yksityiseen turvallisuus-

alaan liittyvien lupien käsittelyjen yhtenäisyys 

sekä tarkastusten sekä valvonnassa esille tullei-

den epäiltyjen rikosten ja rikkomusten lukumää-

rä 

Johtaminen ei tunnuslukua/mittaria 

Laillisuusvalvonta laillisuusvalvonnassa havaitut toimenpiteitä 

vaativat asiat ja kantelujen käsittelyaika 

Tukitoiminnat työterveyshuollon kustannukset 

Kuvio 4 

Tässäkin huomio kiinnittyy siihen, ettei johtamisen osa-alueella ole yhtään toiminnallista tehok-

kuutta kuvaavaa tunnuslukua. Lupapalveluiden osalta voitaneen kritisoida sitä, että millaista toi-

minnallista tehokkuutta kuvastaa tuottotavoitteiden saavuttaminen. Tuottotavoitteet asetetaan arvion 

perusteella ja tavoitteen saavuttamiseen vaikuttaa keskeisesti arvion oikeellisuus. Vuonna 2006 kun 

tehtiin ns. passiuudistus, niin lupatuottojen arviointi heitti erittäin paljon. Länsi-Suomen läänin po-

liisilaitoksille asetettu lupatuottotavoite oli 12 000 000. Poliisin lääninjohto mukaan luettuna oli 
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koko läänin lupatuottotavoite 12 002 501. Lupatuottoja saavutettiin vuonna 2006 13 716 101. 

Vuonna 2007 lupatuottotavoite oli 12 390 000. Lupatuottoja saavutettiin 2007 11 961 855.  Vuonna 

2006 lupatuottotavoitteet ylitettiin ja vuonna 2007 alitettiin. Oliko siis vuonna 2006 toiminta tehok-

kaampaa kuin vuonna 2007? Tämän mittarin perusteella näin voidaan väittää. Koska mittari ei ku-

vaa todellista toiminnallista tehokuutta näin ei voida väittää. Tehokkuutta pitäisi näiltä osin selvittää 

laajemmin. 

Muutoinkin toiminnallisen tehokkuuden mittareissa on kehittämisen varaa. Onnistuneimpana toi-

minnallisen tehokkuuden mittarina voidaan pitää liikennevalvonnan dokumentoitujen suoritteiden 

määrää. Valvontatoiminta on tehokasta kun sieltä saadaan suoritteita. Rikostorjunnan osa-alueella 

onnistuneina mittareina voidaan pitää takaisin saadun rikoshyödyn määrää. 

Toiminnallisen tehokkuuden mittareiden kehittämiseen pitäisi uhrata aikaa, koska tulosprismassa 

toiminnallisen tehokkuuden alla ovat: taloudellisuus, tuottavuus, kannattavuus ja kustannusvastaa-

vuus. Toiminnallisen tehokkuuden parantamisen kautta voimme nostaa tuottavuutta. Tuottavuuden 

nostaminen on keino luoda palkankorotus varaa. 

 

6.4 Laatua mittaavat tunnusluvut ja mittarit 

Alla olevassa taulukossa on laatua kuvaavat tunnusluvut ja mittarit: 

 

Valvonta poliisin näkyvyys 

Hälytyspalvelut väestön tyytyväisyys poliisin suorituksiin häly-

tyspalveluissa 

Rikostorjunta massarikokset: omaisuusrikosten, väkivaltari-

kosten ja varkausrikosten selvitysprosentti 

rikoslakirikosten - liikennerikokset selvityspro-

sentti ja tutkinta-aika 

tapahtumapaikkatutkintojen määrä 

rikoksesta epäiltyjen rekisteröinnit 

järjestäytynyt rikollisuus: kohdassa on asiakas-

tyytyväisyyttä ja laatua mittaavat tunnuslu-
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vut/mittarit; salaisten pakkokeinojen vaikutta-

vuus rikosten selvittämisessä 

talousrikostorjunta: kohdassa on asiakastyyty-

väisyyttä ja laatua mittaavat tunnusluvut tai mit-

tarit; kirjallisten tutkintasuunnitelmien määrä/ 

tulevat ilmoitukset 

 

Lupapalvelut ei tunnuslukuja eikä mittareita 

Johtaminen arvio esimiestyöstä 

Laillisuusvalvonta luottamus poliisin toimintaan 

Tukitoiminnot palkkausjärjestelmän tavoitteiden toteutuminen 

työterveyshuollon toimintasuunnitelmat ja työ-

hyvinvoinnin ylläpitosuunnitelmat 

Kuvio 5 

Laatua kuvaavissa tunnusluvuissa ja mittareissa on mielestäni selkeästi määrällisiä tavoitteita, jotka 

eivät sinällään kuvaa laatua. Valvonnan osa-alueella laatua kuvaa poliisin näkyvyys. Poliisin näky-

vyys ulkona on vähän parempi kuin se, että poliisi on sisällä. Näkyvyys saadaan maksimoitua sillä, 

että poliisi ajaa mahdollisimman paljon ja sellaisilla paikoilla jossa on paljon ihmisiä. Tällaisella 

toiminnalla on arvoa sinällään, muttei se valvontatoimen laadusta mitään kerro. Ei pelkkä oleminen 

ja näkyminen kovin laadukasta ole. Poliisin pitäisi pyrkiä valvontatoimessaan aktiivisesti puuttu-

maan havaitsemiinsa häiriöiden ja rikoksiin, tämän toiminnan mittaaminen olisi laadun mittaamista. 

Selvitysprosentit on otettu laatua kuvaaviin mittareihin. Ne kuvaavat laatua kyllä omalta osaltaan ja 

ne ovat perinteisiä paljon käytettyjä mittareita. Tapahtumapaikkatutkintojen määrä kertoo siitä 

kuinka paljon paikkatutkintoja tehdään, muttei se kerro siitä kuinka laadukkaasti ne tehdään. Huo-

nosti ja laaduttomasti tehty paikkatutkinta on oikeastaan aivan sama kuin ei paikkatutkintaa laisin-

kaan. Tietysti ottaen huomioon paikkatutkinnan taso voidaan paikkatutkinnan kehittämisessä suori-

tettujen paikkatutkintojen määriä pitää hyvänä mittarina, mutta alkuvaiheen jälkeen mittaria tulisi 

kehittää niin, että se mittaisi laadukkaasti suoritettujen paikkatutkintojen määrää. Yhdistettynä hy-

vin suoritetut paikkatutkinnat ja rikoksesta epäiltyjen määrä on erittäin hyvä laadullinen mittari ri-

kostorjunnassa. 
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Huomio tässä kiinnittyy siihen, ettei lupapalveluissa ole laadullisia mittareita. Näitä mittareita tulisi 

kehittää koska lupapalvelujen laadun kehittäminen on ensiarvoisen tärkeää kansalaisten yhdenver-

taisuuden ja oikeudenmukaisen kohtelun kannalta. Lupapalveluiden osalta eräs ongelma on, että 

myönnettyjen lupien laaduttomuus ei tule oikeastaan millään esille. Syynä tähän on se, ettei kukaan 

valita myönnetystä luvasta. Valituksia tehdään myöntämättömistä ja peruutetuista luvista. 

Kaiken kaikkiaan laadullistenkin mittareiden osalta kehitystyötä tulisi jatkaa. Laadulliset mittarit 

olisivat tärkeitä toiminnan kehittämisen ja toiminnan taloudellisuuden kannalta. 

 

6.5 Henkisten voimavarojen hallintaa ja kehittämistä kuvaavat tunnusluvut ja 

mittarit 

Alla olevassa taulukossa on henkisten voimavarojen hallintaa ja kehittämistä kuvaavat tunnusluvut 

ja mittarit. 

 

Valvonta valvonnan eri osa-alueiden koulutuksessa käy-

neiden poliisimiesten määrä 

Hälytyspalvelut hälytystoimintoihin liittyvän koulutuksessa 

käyneiden poliisimiesten määrä  

Rikostorjunta massarikostorjunta: henkilöstön määrä suhteessa 

perusrikosten lukumäärään 

järjestäytyneen rikollisuuden eikä talousrikos-

torjunnan osa-alueella ei ole tunnuslukuja eikä 

mittareita tällä osa-alueella 

Lupapalvelut lupahenkilöstön koulutus 

Johtaminen naisten osuus esimiestehtävissä 

Laillisuusvalvonta laillisuusvalvontaan käytetty työpanos 

Tukitoiminnat sairaus ja tapaturmapoistumien osuus säännölli-

sestä vuosityöajasta, 

työkyvyttömyyseläköitymisen määrä 



 51

koulutukseen osallistuneiden määrä 

Kuvio 6 

Tässä osiossa huomio kiinnittyy siihen, että monet mittareista ovat sellaisia joista tiedon saaminen 

on osittain manuaalista ja tarkan tiedon saaminen mahdotonta. Henkisten voimavarojen hallinnan 

kannalta sekä ennen kaikkea tämän osa-alueen merkitys poliisitoiminnan tulosten kannalta, olisi 

mittareiden kehitystyötä tälle osa-alueella jatkettava. Henkisten voimavarojen hallinta on tärkeä 

osa-alue, koska poliisihallinnon työt ovat sellaisia, että hyvä tulos saavutetaan ainoastaan osaavan ja 

motivoituneen henkilöstön toimesta. Huomio kiinnittyy siihen, että tarkastellaan vain koulutuksessa 

käyneiden lukumäärää. Koulutuksen laadusta ja siitä kuinka se kehittää ammattitaitoa, ja näin ollen 

tukee poliisihallinnon tulostavoitteiden saavuttamista, ei puhuta mitään. Onkohan lähtökohtana se, 

että kaikki koulutus on laadukasta ja tukee poliisihallintoa sekä tulostavoitteiden saavuttamista? 

Tärkeintä olisi kehittää tietojärjestelmiä siten, että yhä suurempi osa tämän osa-alueen tunnusluvuis-

ta ja arvoista saataisiin tulostietojärjestelmästä. Manuaalisen tiedon keräämisestä pitäisi nykyaikana 

päästä eroon. 

 

6.6 Yhteenvetoa tunnusluvuista ja mittareista 

Yhteenvetona voidaan todeta, että poliisin lääninjohdon ja ylijohdon välisestä tulossopimuksesta 

löytyy 61 erilaista tunnuslukua/mittaria. Onko määrä oikea tai sopiva? Tulosohjauksen periaatteisiin 

kuuluu, että mittareita pitäisi olla mieluummin vähän kuin paljon. Ongelmaksi muodostunee kysy-

mys siitä mikä on vähän ja mikä on paljon. Kuitenkin 61 tunnuslukua/mittaria voidaan pitää paljo-

na. 

Eräänä syynä tähän on tulossopimuksen jakautuminen moneen eri osa-alueeseen. Yhdelläkään osa-

alueella ei vaikuta olevan paljoa tunnuslukuja/mittareita, mutta kun tämä kaikki kerrotaan päästään 

61:een. 

Poliisilaitosten koon suurentuessa pitäisi tulossopimuksen tunnuslukuja saada vähennettyä 61. So-

pivana pyrkimyksenä tunnuslukujen kohdalla voitaisiin pitää niiden määrän puolittamista. Tällöin 

oltaisiin siinä tilanteessa että tunnuslukuja on mieluummin vähän kuin paljon. Tulossopimuksissa 

voitaisiin yhä enemmän fokusoitua ja keskittyä siihen mikä on todella tärkeää ja olennaista. 
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6.7 Strategiset linjaukset 

Länsi-Suomen lääninjohdon tulossopimuksessa strategisia linjauksia ovat: 

- rikosten ja häiriöiden ennalta estäminen yhdessä muiden turvallisuusviranomaisten kanssa 

on osa kaikkea poliisitoimintaa ja ennalta estävyys sisältyy konkreettisiin kunnallisiin tai 

seudullisiin turvallisuussuunnitelmiin 

- poliisitoiminnan turvaaminen ja kiireellisten hälytystehtävien toimintavalmiusajan paranta-

minen haja-asutusalueella 

- omaisuusrikosten vähentäminen ja selvitysasteen nostaminen 

- liikenneturvallisuuden painoalueita ovat automaattisen liikennevalvonnan lisääminen ja häi-

riökäyttäytymisen vähentäminen liikenteessä 

- talousrikostorjunnan kehittämiskohteena ovat viranomaisyhteistyö, tutkinnan nopeuttami-

nen, reaaliaikaisuus ja kohdevalintamenettelyn omaksuminen 

- huume, järjestäytyneen ja muun vakavan rikollisuuden torjuntaa suoritetaan viranomaisyh-

teistyössä perustuen tiedustelulla ja tarkkailulla hankittuun analysoituun tietoon 

- vuonna 2006 painotetaan erityisesti väkivaltarikollisuuden ennalta estämistä ja vähentämistä 

- toteutetaan sisäasianministeriön vahvistamat poliisipalveluiden saatavuustavoitteet 

- poliisin lääninjohto vastaa alueellaan EU-puheenjohtajuuteen liittyvien kokousten ja tapaa-

misten turvajärjestelyistä sekä varautuu antamaan virka-apua 

Poliisilaitokset ovat strategissa linjauksissa kuvanneet omia keskeisiä strategisia linjauksiaan. Alla 

olevaan taulukkoon on koottu ne strategiset linjaukset, jotka ovat nousseet eniten esille poliisilaitos-

ten tulossopimuksista. 

 

Turvallisuussuunnitelmat ja niihin perustuvat 

toimintamallit 

26 poliisilaitosta 

Liikenneturvallisuus 20 poliisilaitosta 

Massarikosten torjunta 18 poliisilaitosta 

Hälytystehtävien hoitaminen 17 poliisilaitosta 

Yhteistyö poliisihallinnon sisällä 16 poliisilaitosta 
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Väkivaltarikollisuuden torjunta 16 poliisilaitosta 

Talousrikostorjunta 13 poliisilaitosta 

Henkilöstön koulutus ja työkyky 12 poliisilaitosta 

Järjestäytyneen rikollisuuden torjunta 11 poliisilaitosta 

Laatutoiminta 4 poliisilaitosta 

Laillisuusvalvonta 2 poliisilaitosta 

Kuvio 7 

 

Strategisissa linjauksissa tulee ilmi se, että poliisilaitokset ovat varsin hyvin ottaneet huomioon lää-

ninjohdon tulossopimuksissa olleita painotuksia. Ennalta ehkäisevä toiminta esiintyy yleisimmin ja 

tätä voidaan pitää hyvänä ja tarkoituksenmukaisena, koska rikosten ja häiriöiden ennalta ehkäisy on 

kaikkein halvinta. Ennalta ehkäisy on tärkeää myös yksilön kannalta. Kun rikoksia saadaan ennalta 

ehkäistyä, ei tule yksilön kannalta haitallista rikoksen kohteeksi joutumista. Rikoksen kohteeksi 

joutuminen on myös yhteiskunnan kannalta haitallista. Rikoksista tulee aina kustannuksia sekä in-

himillistä kärsimystä. Tapahtuneen rikoksen selvittäminen maksaa. Myös syyttäjä ja tuomioistuin-

laitos aiheuttavat kustannuksia kuten rangaistusten täytäntöön paneminen. Kuitenkin voidaan kriitti-

sesti kysyä mikä todella on poliisin osuus rikosten ja häiriöiden ennalta ehkäisyssä. Rikoksia ja häi-

riöitä voivat ennalta ehkäistä myös muut toimijat kuin poliisi, jopa todellisuudessa paljon tehok-

kaammin ja vaikuttavammin. 

Turvallisuussuunnitelmien nouseminen strategissa linjauksissa noinkin korkealle on ja ei ole yllä-

tys. Turvallisuussuunnitteluun uhrattiin vuosituhannen vaihtuessa paljon aikaa ja vaivaa. Turvalli-

suussuunnitelmista julkaistiin vuoden 2002 alussa valmistunut arvio. Arvion laati sisäasianministe-

riön poliisiosaston toimeksiannosta Sirpa Virta ja arviointi julkaistiin sisäasianministeriön poliisi-

osaston julkaisusarjassa 6/2002. 

Turvallisuussuunnittelusta annettiin 29.8.2006 määräys, jonka mukaan kihlakuntien poliisilaitosten 

poliisipäälliköiden piti 15.11.2006 mennessä pitää turvallisuussuunnitteluun liittyvä kokous alueen-

sa kuntajohtajien kanssa ja aluepelastusjohtajan kanssa. Kuntaliitto lähetti samansisältöisen ohjeen 

kuntiin. Poliisille tullut määräys perustui sisäasianministeriön julkaisuun 19/2006 Paikallisen tur-

vallisuustyön kehittäminen. 
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Edellä olevalla perusteella voidaan tehdä johtopäätös, että vaikka turvallisuussuunnittelu on strate-

gioissa usein mainittu, niin turvallisuussuunnitelmiin liittyvä toiminta on jäänyt vain vielä osittain 

vain strategian tasolle. Käytännön toimenpiteet ovat jääneet vielä osittain vaillinaisiksi ja tarvitsevat 

vielä uusia ajatuksia ja voimakkaampaa toteuttamista. 

Liikenneturvallisuustyön ja omaisuus- sekä muiden massarikosten torjunnan osuus on myös suuri. 

Näiden esiintyminen on perusteltua, koska turvattomuus liikenteessä sekä pelko massarikosten koh-

teeksi joutumisesta ovat suuria turvallisuuden tunteeseen vaikuttavia asioita. Liikenteessähän me 

kaikki joskus liikumme. Liikenteeseen liittyvät asiat ovat tärkeitä, koska väestön ikääntyessä myös 

liikenteessä liikkuvien keski-ikä nousee, varsinkin autoilijoiden. 

Hälytystehtävien hoitamista pidetään strategisesti tärkeänä 17 poliisilaitoksessa. Pidän määrää vä-

häisenä, koska kuitenkin poliisin eräs tärkeimmistä ellei tärkein tehtävä on tarjota nopeasti apua ja 

suojaa ihmiselle, joka on akuutissa hädässä. Näiltä osin strategisia painotuksia voitaisiin kyllä tar-

kastella kriittisestikin. Hälytystehtävien hoito poikkeaa esimerkiksi ennalta ehkäisevästä toiminnas-

ta siten, että poliisi on ainoa virallinen toimija koko suomalaisessa yhteiskunnassa, jonka tehtäviin 

kuuluu hälytystehtävien hoitaminen. Näin ollen voidaan väittää, että hälytystehtävien hoitamisen 

pitäisi olla poliisin keskeisin strateginen tavoite. Sen pitäisi näkyä jokaisen poliisilaitoksen tulosso-

pimuksessa. 

Läänillisissä tavoitteissa ei ole henkilöstön koulutukseen ja työkykyyn liittyviä seikkoja, joita kui-

tenkin 12 poliisilaitosta pitää itse tärkeinä strategisestikin. Painotus on hyvä, koska yhteiskunnan 

ikääntyessä ja kilpailun työvoimasta kiihtyessä sekä valtion tuottavuusohjelman paineessa on syytä 

pitää huolta henkilöstön työkyvystä ja ammattitaidosta. Poliisi organisaation tuottavuus syntyy vain 

ihmistyön tuloksena. Poliisin työssä käyttämät koneetkin edellyttävät käyttäjäkseen henkilöä, jonka 

ammattitaito ja työkyky on kunnossa. 

Laatuun liittyviä seikkoja eikä laillisuusvalvontaa ole läänin painotuksissa, mutta on poliisilaitoksia 

jotka pitävät näitäkin strategisesti merkittävinä oman toimintansa kannalta. Laadun merkityksen 

strategisesti tärkeäksi tunnustaa 4 poliisilaitosta. Joukossa on 1 maakuntakeskus, 1 keskisuuri ja 2 

pientä poliisilaitosta. Tästä voidaan tehdä johtopäätös, että laadun tärkeys poliisilaitoksessa nousee 

laitoksen sisältä eikä esimerkiksi siitä, että onko poliisilaitos maakuntakeskus vai ei. 

Järjestäytyneen rikollisuuden osalta on todettava, että sen esiintymisen yleisyys ihmetyttää. Maa-

kuntakeskuksista sen ovat tulossopimuksiinsa kirjanneet Jyväskylä, Kokkola, Pori, Turku ja Vaasa. 

Tätä voidaan pitää perusteltuna. Kuitenkin seitsemän muutakin poliisilaitosta ovat ottaneet järjes-

täytyneen rikollisuuden tulossopimukseensa. Nämä ovat pääasiassa sellaisia poliisilaitoksia, joiden 
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alueella ei ole järjestäytynyttä rikollisuutta ollut ja sen tuleminenkin on epätodennäköistä. Näiltä 

osin voidaan esittää kriittinen näkemys siitä, että onko strategiatyöhön paneuduttu ja onko strategia-

työtä tehty oikein vai onko vaan kopioitu läänin tulossopimusta. 

Talousrikokset ja niiden torjunta on strategisesti merkittävää 13 poliisilaitoksessa. Joukossa on 

myös pieniä poliisilaitoksia maakuntakeskusten ulkopuolelta. Koska talousrikostorjunta ja tutkinta 

on ohjeistettu tapahtuvaksi maakuntakeskusten poliisilaitoksissa, voidaan kysyä kuinka tärkeää stra-

tegisesti talousrikostorjunta on muissa poliisilaitoksissa. 

Laillisuusvalvonta on strategisesti tärkeää kahdessa poliisilaitoksessa. Toinen näistä on maakunta-

keskus ja toinen pieni poliisilaitos. Laillisuusvalvonnan osalta voidaan tehdä johtopäätös, että kun 

32 poliisilaitosta ei pidä sitä strategisesti merkittävänä niin se ei silloin ole strategisesti merkittävää. 

Vaikka Jaakko Jonkka raportissaan toi esille, ettei poliisin sisäinen tarkastus tai laillisuusvalvonta 

ole toiminut viime vuosina ei se tarkoita sitä, että poliisi olisi elänyt laittomuuden tilassa. Lailli-

suusvalvontaa on poliisiin kohdistunut koko ajan. Valvontaa ovat suorittaneet eduskunnan oikeus-

asiamies ja valtioneuvoston oikeuskansleri sekä lääninhallitukset. Suomalaisen virkakoneiston lail-

lisuusvalvonta on hyvää tasoa, joten siinä saattaa olla merkittävin syy siihen, etteivät poliisilaitokset 

ole kokeneet laillisuusvalvontaa strategisesti merkitykselliseksi. 

 

7. POLIISILAITOSTEN TULOSTAVOITTEET 

Poliisilaitoksen tulostavoitteet on jaettu seitsemään eri osa-alueeseen, jotka on aiemmin mainittu. 

Jokainen tulostavoitteet osa-alue on jaettu siten, että aluksi on määritelty tavoitteet, toimintalinjat ja 

tavoiteltu tulos. Näiden jälkeen on taulukko, johon on pitänyt kirjata arvioinnissa käytettävät tun-

nusluvut/mittarit ja tulostavoitteet. Tässä työssä ei arvioida miten poliisilaitokset ovat määritelleet 

tavoitteensa, toimintalinjansa ja tavoitellut tulokset. Arviointia ei voida luettavasti tehdä, koska tu-

lossopimuksista ei käy ilmi se prosessi kuinka tulossopimukset on poliisilaitoksessa valmisteltu. 

Tässä työssä arvioidaan mitkä ovat ne tunnusluvut/mittarit sekä miten niiden arvot on määritelty ja 

millaisista lähteistä poliisilaitokset seuraavat tunnuslukujen ja mittareiden toteutumista. Erityinen 

mielenkiinto kohdistuu siihen, kuinka paljon mittareita on sekä siihen mistä poliisilaitokset keräävät 

tarvittavat tiedot. 
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7.1 Valvonta 

7.1.1 Tunnusluvut ja mittarit 

Poliisin läänijohdon tulossopimuksessa valvonnan osa-alueella on 10 erilaista mittaria. Läänissä ei 

ole yhtään poliisilaitosta, joka olisi ottanut omaan tulossopimukseensa täysin samat mittarit kuin 

poliisin lääninjohdolla on. 

Poliisilaitosten tulossopimuksissa valvonnan osa-alueella on käytetty 44 erilaista mittaria. Yleisim-

mät mittarit ovat katuturvallisuusindeksi 30 mainintaa ja liikenneturvallisuusindeksi 26 mainintaa. 

Liikennevalvontasuoritteet on mainittu 25 kertaa ja poliisin näkyvyys 22 kertaa. Henkilöstön voi-

mavarojen hallintaa kuvaavat valvonnan koulutuspäivät on mainittu 21 kertaa. Oma-aloitteisten 

tehtävien määrä suhteessa tehtävien kokonaismäärään on mainittu 21 kertaa. Valvonnan työpanos 

on mainittu 18 kertaa. Poliisilaitosten tulossopimuksissa valvonnan osa-alueella tunnuslukujen ja 

mittareiden määrä vaihtelee 2:sta 11:een. Yleisin tunnuslukujen ja mittareiden määrä on kahdeksan. 

Yhdeksän poliisilaitoksen tulossopimuksessa on 8 tunnuslukua/mittaria. Yksitoista tunnuslu-

kua/mittaria käyttää kaksi poliisilaitosta, joista toinen on maakuntakeskus ja toinen keskisuuri. 

Maakuntakeskuksien tunnuslukujen määrä vaihtelee 6:sta 11:een. Vähiten eli kaksi tunnuslukua on 

pienessä poliisilaitoksessa. 

Katuturvallisuusindeksi lasketaan seuraavasti: katuturvallisuusindeksi = alueen asukasluku / turvat-

tomuuspisteet. Turvattomuuspisteet määräytyvät seuraavasti: eräiden rikosnimikkeiden tilastollisten 

lukumäärien painotettu (kertoimet 10, 5,1) summa. 

- ryöstö, törkeä ryöstö, törkeä pahoinpitely, väkisinmakaaminen (raiskaus), lkm * 10 

- pahoinpitely, lievä pahoinpitely, lkm * 5 

- vahingonteko, lievä ja törkeä vahingonteko, ratti-, törkeät ratti- ja muut liikennejuopumukset lkm. 

Katuturvallisuusindeksiä on käytetty poliisilaitoksen toiminnan kuvaamiseen jo yli kymmenen 

vuotta. Poliisilaitostasolla olisi syytä kriittisesti tarkastella kuinka onnistunut tunnusluku katuturval-

lisuusindeksi on. Indeksi sisältää muuttujia, jotka saattavat olla ristiriidassa toisten tulostavoitteiden 

saavuttamisen kanssa. Esimerkiksi kaksi poliisilaitosta on ottanut tulostavoitteekseen rattijuopu-

musvalvonnan ja kahdeksassa poliisilaitoksessa on tulostavoitteina liikennevalvontasuoritteet. Katu-

turvallisuusindeksin kannalta ei ole edullista satsata rattijuopumusvalvontaan, koska rattijuoppojen 

määrän kasvu heikentää katuturvallisuusindeksiä. Tilanne ei ole näiltä osin tyydyttävä. Toinen kei-
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no pelata tunnusluvulla on ilmoitusten kirjaamiskäytäntö poliisilaitoksen alueella. Lievä pahoinpite-

ly on yli 15-vuotiaan kohdalla asianomistajarikos. Jos asianomistajalla ei ole vaatimuksia, niin ri-

kosilmoitusta ei pääsääntöisesti kirjata. Katuturvallisuusindeksi kannalta onkin viisasta, ettei tällai-

sia rikosilmoituksia kirjattaisi, koska tällöin indeksi huononisi. Katuturvallisuusindeksiä ei tulisi 

poliisilaitos tasolla käyttää tunnuslukuna. Läänin ja valtakunnan tasolla indeksiä voi pitää hyödylli-

senä, mutta tällöinkin valvontarikokset pitäisi sieltä poistaa kuten myös asianomistajarikokset.  

Alla on Länsi-Suomen läänin poliisilaitosten katuturvallisuusindeksi. 

suhteellinen arvo 
arvoina 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

6490 MUSTASAARI 348,58 381,24 370,74 372,03 260,71 316,84 254,16
6530 NÄRPIÖ 237,90 194,82 204,26 147,55 216,18 236,69 195,59
6380 KYRÖNMAA 125,74 164,61 140,16 174,29 166,59 206,73 183,50
6240 KAUSTINEN 231,47 185,00 184,40 212,40 153,78 196,39 134,32
6220 KANKAANPÄÄ 158,19 140,56 136,38 137,08 160,32 179,74 130,76
6000 ALAVUS 145,66 136,47 192,24 145,75 148,89 153,59 165,23
6790 TURUNMAA 162,51 132,52 161,66 154,14 172,80 153,09 145,18
6190 KAARINA 162,28 175,53 178,23 171,09 153,30 152,13 156,41
6100 IKAALINEN 106,05 104,29 109,37 107,34 152,26 148,64 139,56
6830 VAMMALA 152,35 191,24 142,31 148,30 132,18 144,56 151,62
6230 KAUHAJOKI 133,75 148,73 132,32 111,40 138,25 141,73 140,66
6570 PIETARSAARI 237,32 191,83 142,36 130,65 131,81 141,70 106,66
6420 LAPUA 161,84 191,70 137,42 165,24 147,55 134,49 131,85
6510 NOKIA 187,77 147,03 132,71 132,25 131,59 133,53 130,91
6210 KANGASALA 187,87 173,20 132,52 131,82 133,64 131,93 116,87
6460 LOIMAA 179,78 165,19 142,33 128,75 143,71 128,09 112,27
6690 SALO 129,67 129,45 154,98 133,67 112,54 126,35 122,81
6500 MÄNTTÄ 156,53 131,99 136,91 131,83 151,11 125,58 107,38
6680 SAARIJÄRVI 89,80 99,92 94,29 95,36 101,54 120,32 95,92
6710 SEINÄJOKI 113,45 99,95 95,81 97,14 111,51 112,23 99,52
6650 RAUMA 119,05 115,24 98,67 102,58 111,85 111,91 93,28
6630 RAISIO 156,57 157,12 152,83 130,02 122,84 111,91 103,91
6310 KOKEMÄKI 155,92 144,47 151,67 119,46 130,11 111,39 98,33
6890 ÄÄNEKOSKI 83,76 101,62 90,31 84,42 92,25 104,74 88,04
6170 JÄMSÄ 100,44 105,50 105,32 114,62 107,23 102,10 99,92
6810 VAKKA-SUOMI 92,46 82,85 88,05 80,68 84,85 98,45 74,82
6820 VALKEAKOSKI 120,54 112,35 124,81 102,14 96,94 96,86 95,67
6160 JYVÄSKYLÄ 89,59 98,80 90,53 100,30 98,13 95,63 88,03
6750 TAMPERE 109,28 109,94 98,98 93,40 92,31 87,76 80,25
6580 PORI 95,21 87,92 95,77 92,55 94,41 84,01 76,98
6320 KOKKOLA 89,38 93,08 86,39 85,33 76,31 82,98 77,35
6260 KEURUU 100,65 89,20 113,09 113,07 140,94 78,19 113,88
6780 TURKU 69,68 69,86 69,09 67,91 70,32 67,90 55,45
6800 VAASA 77,95 74,12 74,22 66,11 70,59 55,92 52,67
Länsi-Suomi 113,24 111,57 107,29 104,17 105,77 102,79 92,28

Kuvio 8 (Lajittelu vuoden 2006 tilanteen mukaan) 
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Katuturvallisuusindeksistä näkyy, että pienet poliisilaitokset ovat indeksin yläpäässä. Suuret kau-

punkitaajamat ja keskukset ovat alapäässä. 

Liikenneturvallisuusindeksi lasketaan seuraavasti: liikenneturvallisuusindeksi = alueen rekisteröity-

jen ajoneuvojen lukumäärä / onnettomuuspisteet. Onnettomuuspisteet määritellään seuraavasti: tie-

liikenteessä kuolleiden ja loukkaantuneiden lukumäärien painotettu summa. 

- tieliikenteessä kuolleet, lkm * 50 

- tieliikenteessä loukkaantuneet, lkm * 5. 

Mittareista, jotka esiintyvät 1-2 kertaa, mainittakoon mm. kenttäjohtaja palaverit, henkilövahinko-

onnettomuudet, yhteiset valvontaiskut, turvallisuussuunnittelu, sidosryhmätilaisuudet ja poliisilaki-

perusteiset kiinniotot. 

Erilaiset oma-aloitteiset valvontamuodot rattijuopumusvalvonta (2 krt), huumerikokset (1 krt), 

päihdevalvonta (1krt), alaikäisten alkoholivalvonta, omat seuraamusluonteiset suoritteet (1 krt), 

katurauhavalvontasuoritteet (2 krt), liikennevalvontasuoritteet (8 krt) yhteensä 16 kappaletta. Näistä 

voidaan päätellä, että valvontatoimessa on ryhdytty tuomaan esille oma-aloitteisen toiminnan mer-

kitystä. Tähän liittyy myös se, että 21 poliisilaitoksen tulossopimuksessa on sovittu seurattavaksi 

oma-aloitteisten tehtävien suhdetta tehtävien kokonaismäärään.  

Poliisitoiminta on ollut vuosien varrella palokuntamaisessa toimintatavassa, jolloin poliisi pyrki 

vain suorittamaan sille ilmoitetut tehtävät. Näin ei kuitenkaan saada täytettyä valvonta- ja hälytys-

partioiden työaikaa kokonaan. Aikaa on jäänyt ikään kuin ylitse. Oma-aloitteisen toiminnan kehit-

tämisellä ja siihen panostamalla saadaan poliisiorganisaation työaikaa enemmän hyötykäyttöön. 

Poliisihan ei ole ainoastaan tehtäviä suorittava organisaatio vaan sillä on myös valvontatehtäviä. 

Monet valvontatehtävät ovat sellaisia, ettei niitä suorita kukaan muu organisaatio tässä yhteiskun-

nassa kuin poliisi. Näiden valvontatehtävien tulisi olla poliisin ydintoimintaa. 

Käytössä olevista mittareista yhdeksän liittyvät liikenteen valvontaan. Tästä voidaan päätellä, että 

liikenneturvallisuustyön osuus ja liikennevalvonta on saanut paikallispoliisin työssä yhä koros-

tuneemman aseman. Kehitystä voidaan pitää näiltä osin myönteisenä. 

Liikennejuopumusvalvonta on myös tunnuslukuna kahdella erilaisella mittarilla mitattuna. Nämä 

ovat liikennejuopumusten määrä 5 kertaa ja rattijuoppojen määrä liikennevirrassa 5 kertaa. Ihmetys-

tä herättää, ettei puhallusten määrää ole itsenäisenä mittarina millään poliisilaitoksella. Yksi poliisi-

laitos on ottanut puhallutusten määrän tavoitteekseen osana dokumentoituja liikennevalvontasuorit-

teita. Puhallutusten määrä on mielestäni parempi mittari kuin kiinni saatujen rattijuoppojen määrä. 
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Kiinnisaatujen rattijuoppojen määrään vaikuttaa paitsi puhallutukset myös se kuinka paljon huma-

lassa ajetaan, johon vaikuttaa ainakin alkoholin saatavuus, muiden liikkumisvälineiden saatavuus ja 

kiinnijäämisriski. Näin kiinnisaatujen rattijuoppojen määrässä on sellainen muuttuja, johon poliisi 

voi vaikuttaa vain kiertoteitse. Kiertoteitse vaikuttaminen tapahtuu lisäämällä kiinnijäämisriskiä eli 

puhallutusten määrää. Puhallutusten määrä on muuttuja johon voi vaikuttaa vain poliisi omalla toi-

minnallaan. 

Puhallutusten määrä on hyvä mittari monellakin tavalla. Siihen voi vaikuttaa ainoastaan poliisi, suu-

ri osa kansalaisista haluaa, että poliisi suorittaa rattijuopumusvalvontaa joten puhallutuksilla on 

myös vaikutusta poliisin antamaan kuvaan poliisin luotettavuudesta. Puhallutusten määrä lisää ratti-

juoppojen kiinnijäämisriskiä ja koska monissa eri kriminologissa tutkimuksissa on osoitettu, että 

kiinnijäämisriskillä on suurempi ennalta ehkäisevä vaikutus kun esimerkiksi rangaistusuhalla, niin 

puhallutusten määrällä pitäisi olla vaikututusta myös rattijuopumusten määrään. Edellä olevin pe-

rustein katson, että puhallutusten määrä on hyvä mittari, jolla on myös yhteiskunnallista vaikutta-

vuutta.  

Henkilöstön ammattitaidon kannalta ja poliisitoiminnan laadun kannalta on myös merkittävää se, 

että valvontahenkilöstön koulutus on 21 tulossopimuksessa. On kuitenkin huomattava, että tämähän 

ei vielä sinällään kerro koulutuksen laadusta ja määrästä mitään. Siitä se kuitenkin kertoo, että polii-

silaitoksissa on huomattu henkilöstön koulutuksen merkitys. 

Kyseenalaisena tunnuslukuna/mittarina on pidettävä mm. päihtymyksen vuoksi kiinniotettujen mää-

rää ja siihen asetettua numeraalista tavoitetta. Tällainen mittari ja siihen asetettu numeraalinen ta-

voite saattaa pahimmillaan johtaa siihen, että kiinniottojen perusteet eivät ole laillisia ja perusteltu-

ja. Tämän kaltaisia tunnuslukuja/mittareita ei pitäisi käyttää. Tunnusluku on vielä toiminnallista 

tehokkuutta kuvaavana. Päihtyneiden määrä on myös sellainen muuttuja, johon vaikuttaa myös mo-

net muut yhteiskunnalliset muuttujat kuin vain poliisin toiminta. Näitä muuttujia ovat ainakin alko-

holin saatavuus ja yleisön ilmoituskynnys eli kuinka hyväksyttävää on esiintyä päihtyneenä julki-

paikoilla. Päihtyneenä kiinniotettujen määrään vaikuttanee myös se kokevatko kansalaiset, että po-

liisille kannattaa päihtyneestä ilmoittaa. Jos poliisi on kaukana eikä sitä yleisesti ottaen näy kylillä 

niin tällä voi olla vaikutusta ilmoituskynnykseen. 

 

7.1.2 Lähde 

Eniten poliisilaitokset seuraavat tulossopimusten tavoitteiden toteutumista poliisin tulostietojärjes-

telmästä Polstatista. Näin tekee 29 poliisilaitosta. Omasta kirjanpidosta valvonnan suoritteita seuraa 
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18 poliisilaitosta, poliisibarometrista 19 poliisilaitosta ja 9 poliisilaitosta seuraa koulutusta läänin 

koulutusseurannan kautta. Työaikaseurantaa käytetään kolmessa poliisilaitoksessa. Liikkuvan polii-

sin tilastoja hyödyntää yksi poliisilaitos ja tilastokeskusta kaksi poliisilaitosta. Yksi poliisilaitos 

käyttää lähteenä myös esimiesarviota. 

Tulossopimuksista ei käy tarkemmin ilmi millaisia oman kirjanpidon menetelmiä poliisilaitoksissa 

on käytössä. Menetelmät voivat olla joko tietojärjestelmistä kerättävää tietoa tai tietoa, jota ei tieto-

järjestelmistä saa vaan joudutaan pitämään käsikirjanpitoa. 

Yksi poliisilaitos käyttää laatua kuvaavana mittarina yhtenäisiä valvontalinjoja, jota arvioivat esi-

miehet. Mittaria voidaan sinällään pitää hyvänä, mutta lähdettä en sinällään pitäisi kovin luettavana. 

Valvontalinjojen yhtenäisyyttä voitaisiin ehkä verrata poliisimiesten kenttävalvontasuoritteiden 

määrää. Koska jos kenttävalvontasuoritteissa on huomattava ero, niin on selvää, etteivät valvonta-

linjat ole yhteneväiset. 

 

7.1.3 Arvo 

Yleisimmät arvot ovat vertaaminen johonkin vuoteen, jota käytetään 94 kertaa sekä vertaaminen 

suhteessa johonkin, jota käytetään myös 94 kertaa. Lukumäärää käytetään arvona 61 kertaa. Sanal-

lista arvoa käytetään viisi kertaa. Valvonnan osalta voidaan sanoa, että numeraaliset tunnusluvut ja 

mittarit ovat käytetyimpiä ja varmasti kuvaavatkin valvonnan onnistumista parhaiten. 

Valvonnan osa-alueella ei missään tulossopimuksessa ole määritelty sakkojen tai rikesakkojen lu-

kumäärää. Liikennevalvontasuoritteiden osalta on dokumentoitujen suoritteiden määrä eli rangais-

tusvaatimukset, rikesakot ja kirjalliset huomautukset. Yksikään poliisilaitos ei kuitenkaan ole määri-

tellyt niille mitään absoluuttisia numerotavoitteita. Numeraalitavoitteet tulevat ikään kuin kierto-

tietä, koska yleisesti käytetään prosentuaalista nousua edellisvuodesta. 

 

7.2 Hälytyspalvelut 

7.2.1 Tunnusluvut ja mittarit 

Poliisin lääninjohdon tulossopimuksessa on hälytyspalveluiden osa-alueella 5 eri tunnuslukua tai 

mittaria. Poliisilaitosten tulossopimuksissa yleisimmät mittarit hälytyspalveluissa ovat toimintaval-

miusaika A-luokan tehtävissä ja toimintavalmiusaika A- ja B-luokan tehtävissä. Nämä mittarit ovat 
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kaikissa 34 tulossopimuksessa. A-luokan tehtävät ovat kiireellisiä hälytystehtäviä. Alla olevassa 

taulukossa on A-tehtävien valmiusaika. 

Toimintavalmiusaika keskiarvo 
arvoina 2003 2004 2005 2006 2007 

6780 TURKU 6,5 6,9 10,8 8,1 8,7
6580 PORI 8,7 8,4 7,9 9,1 9,2
6750 TAMPERE 7,8 9,8 9,7 10,0 9,3
6160 JYVÄSKYLÄ 20,1 14,1 8,8 11,2 11,2
6190 KAARINA 11,7 12,3 17,6 11,6 12,4
6690 SALO 9,4 10,6 16,5 11,6 13,5
6630 RAISIO 11,4 10,1 15,0 11,8 12,2
6800 VAASA 11,9 10,2 10,7 12,2 11,6
6810 VAKKA-SUOMI 14,5 13,9 17,6 12,7 16,9
6650 RAUMA 10,7 9,7 8,1 13,0 12,7
6260 KEURUU 33,1 12,6 14,0 13,3 16,3
6320 KOKKOLA 16,4 14,6 11,5 13,7 12,8
6830 VAMMALA 17,5 12,0 17,7 13,9 15,5
6790 TURUNMAA 17,6 21,3 27,9 14,1 19,2
6510 NOKIA 10,1 8,6 14,6 14,3 12,8
6310 KOKEMÄKI 13,9 11,4 13,3 14,3 17,3
6820 VALKEAKOSKI 12,5 10,7 14,2 14,4 13,9
6170 JÄMSÄ 44,0 25,2 11,8 14,9 14,0
6460 LOIMAA 17,1 13,5 20,2 15,1 16,8
6380 KYRÖNMAA 16,7 13,5 17,2 16,8 15,4
6230 KAUHAJOKI 15,1 14,7 16,3 17,3 14,8
6210 KANGASALA 14,0 14,5 12,0 17,5 14,1
6710 SEINÄJOKI 18,5 15,7 14,2 17,6 15,4
6570 PIETARSAARI 14,7 16,0 12,7 18,3 19,0
6100 IKAALINEN 14,6 12,3 17,3 18,6 18,1
6220 KANKAANPÄÄ 10,0 8,4 12,3 20,0 13,1
6890 ÄÄNEKOSKI 21,7 37,3 14,6 21,0 17,8
6000 ALAVUS 26,4 17,2 22,6 22,2 21,9
6680 SAARIJÄRVI 41,7 28,7 11,6 23,6 20,7
6500 MÄNTTÄ 23,5 18,3 22,6 24,2 20,2
6420 LAPUA 22,6 18,5 23,5 26,8 21,7
6490 MUSTASAARI 26,0 26,0 21,6 28,0 18,5
6530 NÄRPIÖ 24,6 22,7 19,7 30,4 21,7
6240 KAUSTINEN 26,6 25,0 29,8 31,0 28,0
Länsi-Suomi 13,8 12,7 13,3 14,7 13,2

Kuvio 9 

Taulukosta on nähtävissä että poliisilaitokset, joiden toimintaympäristö on alueellisesti pieni eli 

välimatkat ovat lyhyitä, ovat toimintavalmiusajalla mitattuna parhaita. Hitaimpia ovat ns. yhden 

partion kihlakunnat sekä ne joiden alueella on useampia tasavahvoja kuntakeskuksia. Tällaisia ovat 

mm. Kaustisten poliisilaitos, jonka alueella on Kaustinen ja Kannus sekä Alavuden poliisilaitos, 

jonka alueella ovat Alavus ja Ähtäri. Suurin piirtein tasavahvat kuntakeskukset vaikuttavat tehtäviin 

seuraavasti: Alavuden poliisilaitos v 2006 Alavudella 103 tehtävää, Ähtärissä 66 tehtävää ja Kuor-
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taneella 53 A-luokan tehtävää. Poliisipartiolla on matkaa Alavudelta Ähtäriin ja Kuortaneelle n.30 

kilometriä. Tämän matkan ajamiseen menee aina vähintään Alavudelta 15 minuuttia. 

Kaustisen poliisilaitoksen alueella oli v 2006 Kaustinen 50 tehtävää ja Kannus 52 A-luokan tehtä-

vää. Välimatka Kaustiselta Kannukseen on 55 kilometriä. Tuota matkaa ei aja millään alle 25 mi-

nuutin.  

Edellä olevat ovat vain esimerkkejä siitä kuinka poliisilaitoksen alueellinen koko, partioiden luku-

määrä sekä suhteellisen tasaväkisten kuntakeskusten olemassa olo välimatkan päässä toisistaan vai-

kuttavat toimintavalmiusaikaan. 

B-luokan tehtävät ovat tehtäviä, joiden hoitamisen poliisi aloittaa heti, mutta ei mene tehtäväpaikal-

le hälytysajona. Toimintavalmiusaika on aika, joka kuluu siitä kun kansalainen soittaa hätäkeskuk-

seen siihen kun poliisi on tapahtumapaikalla. Näiden seuraaminen on perusteltua. Kansalaisten kan-

nalta poliisitoiminnassa on tärkeintä se, että he saavat poliisin nopeasti paikalle, kun heillä on hätä. 

Alla olevassa taulukossa on A+B -tehtävien valmiusaika. 

Toimintavalmiusaika keskiarvo 
arvoina 2003 2004 2005 2006 2007 

6650 RAUMA 19,5 18,6 19,2 16,3 16,7
6580 PORI 16,9 17,7 18,4 16,8 17,4
6800 VAASA 17,5 16,3 17,2 17,3 16,8
6320 KOKKOLA 18,9 17,4 17,1 18,1 17,0
6570 PIETARSAARI 17,6 16,2 16,1 18,8 18,0
6710 SEINÄJOKI 21,0 20,7 20,6 19,9 19,3
6690 SALO 17,5 18,3 21,0 21,0 19,8
6220 KANKAANPÄÄ 23,0 23,3 25,2 22,5 21,8
6380 KYRÖNMAA 21,5 20,6 22,1 22,5 23,5
6160 JYVÄSKYLÄ 22,1 21,8 21,9 22,7 22,4
6780 TURKU 20,1 19,5 22,3 23,2 23,1
6750 TAMPERE 20,9 23,3 23,5 23,3 22,9
6830 VAMMALA 23,6 24,3 22,2 23,8 25,2
6190 KAARINA 26,7 24,2 26,3 24,1 24,3
6230 KAUHAJOKI 20,9 23,3 21,4 24,3 22,6
6170 JÄMSÄ 28,6 27,1 26,5 24,3 24,6
6310 KOKEMÄKI 26,3 28,4 29,3 25,0 25,5
6510 NOKIA 23,4 24,9 25,8 25,6 24,3
6820 VALKEAKOSKI 28,0 30,7 25,6 25,8 25,6
6260 KEURUU 24,4 23,5 24,2 26,1 27,6
6210 KANGASALA 25,0 26,3 23,3 26,3 25,9
6000 ALAVUS 28,8 24,6 24,9 27,0 26,1
6810 VAKKA-SUOMI 26,9 26,5 28,2 27,1 24,5
6630 RAISIO 27,0 25,3 27,0 27,4 22,6
6100 IKAALINEN 35,2 32,4 28,9 27,9 29,0
6890 ÄÄNEKOSKI 29,7 28,9 27,6 29,6 29,2
6460 LOIMAA 32,2 31,4 36,2 29,7 28,4
6500 MÄNTTÄ 35,2 35,2 32,8 32,7 31,9
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6420 LAPUA 29,8 27,7 29,7 32,8 33,9
6790 TURUNMAA 38,5 36,7 35,6 32,9 35,3
6530 NÄRPIÖ 27,1 28,0 30,9 33,6 27,4
6240 KAUSTINEN 34,0 31,1 34,0 34,9 37,4
6680 SAARIJÄRVI 36,7 33,3 33,3 36,2 37,0
6490 MUSTASAARI 30,8 36,9 37,1 37,4 31,7

Kuvio 10 

Taulukosta voidaan tehdä osittain samat johtopäätökset kuin A-tehtävien valmiusajasta. Poikkeuk-

sena on, että isot keskukset ovat vähän alempana kuin A-tehtävissä. Tähän voi olla syynä esimer-

kiksi se, että kun ajetaan liikennevirran mukana niin liikennevalot ja liikenteen ruuhkaisuus vaikut-

taa toimintavalmiusaikaan.  

Seuraavaksi yleisimpiä ovat henkilöstön määrä suhteessa hälytystehtäviin 24 mainintaa ja koulutuk-

seen käytettävä aika tai koulutustilaisuudet sekä kansalaisten tyytyväisyys hälytyspalveluihin 23 

mainintaa. 

Mittareita hälytyspalveluiden osa-alueella on yhteensä 25 erilaista. Edellä mainittuja lukuun otta-

matta muut tunnusluvut/mittarit esiintyvät 1-2 kertaa. Poliisilaitokset ovat ottaneet tulossopimuk-

siinsa tunnuslukuja/mittareita hälytyspalveluiden osa-alueella 4-6 kappaletta. Yleisin tunnusluku-

jen/mittareiden määrä on viisi. Viittä tunnuslukua/mittaria seurataan 15 poliisilaitoksessa. Neljää 

tunnuslukua seurataan 14 poliisilaitoksessa. Maakuntakeskuksien tunnuslukujen ja mittareiden mää-

rä vaihtelee neljästä kuuteen. 

Yksittäisiä tunnuslukuja/mittareita ovat mm. poliisiautojen vauriokustannukset, hälytyspartioiden 

tekeminen teknisten rikospaikkatutkintojen määrä, tehtävien kokonaismäärä/poliisimies ja keski-

määräinen partioiden lukumäärä. Poliisiautojen vauriokustannusten määrää en pidä oikein onnistu-

neena hälytystoiminnan tunnuslukuna. 

Yhä enemmän poliisitoiminta on kehittynyt siihen suuntaan, että ensi partion vastuulla on myös 

rikospaikkatutkinta. Näin ollen onkin ihmeteltävää, että tätä toimintaa seurataan ainoastaan yhdessä 

poliisilaitoksessa hälytyspalveluiden osa-alueella. 

 

7.2.2 Lähde 

Lähteenä yleisin on poliisin tulostietojärjestelmä PolStat, josta seurataan 74 tunnuslukua. Tämä on 

ymmärrettävää, koska tehtävien toimintavalmiusaikaa seurataan nimenomaan PolStatista. Poliisiba-

rometri on myös yleinen lähde, koska poliisibarometrista saadaan vastaus siihen kuinka tyytyväisiä 
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kansalaiset ovat hälytyspalveluihin.  Barometrin käyttö edellyttää arvioinnin suorittamista, joten sen 

käyttö on astetta hankalampaa kuin PolStatin mittareiden. 

Koulutusta poliisilaitokset seuraavat läänin koulutustarveselvityksestä ja omasta kirjanpidostaan. 

Kolme poliisilaitosta käyttää lähteenä asiakaspalautetta. Tulossopimuksista ei käy ilmi kuinka asia-

kaspalautteet kerätään. 

Asiakaspalaute olisi poliisitoiminnassakin hyvä lähde. Lähteen käyttöön liittyy kuitenkin suurena 

vaikeutena se kuinka järjestelmällisesti asiakaspalaute kerätään. Jos kerääminen ei ole järjestelmäl-

listä, niin asiakaspalautteen käyttäminen tulossopimuksessa lähteenä on kyseenalaista. Satunnaisen 

palautteen keräämisen seurauksena on todennäköistä, että tuloksista tehdyt johtopäätöksetkin ovat 

satunnaisia ja jopa virheellisiä. Säännöllisesti suoritettavaa poliisibarometriä voidaan pitää yhtenä 

asiakaspalautteen muotona. 

 

7.2.3 Arvo 

Yleisin arvo on aika. Tämä on ymmärrettävää, koska tehtävien valmiusaikaa mitataan minuuteissa. 

Sanallista arviota käytetään 43 mittarin kohdalla ja vertailua johonkin toiseen vuoteen 32 mittarin 

kohdalla. Lukumäärää seurataan 12 mittarin kohdalla. Suhdelukua käytetään kahdessa mittarin koh-

dalla ja kustannusta yhdessä mittarissa. 

Hälytyspalvelujen kohdalla toimintavalmiusaikaan liittyy sellainen heikkous, että se ei riipu pelkäs-

tään poliisin toiminnasta. Hätäkeskuksen toiminta hätäpuheluiden käsittelijänä ja tehtävien edelleen 

välittäjänä vaikuttaa toimintavalmiusaikaan. Poliisin mahdollisuudet vaikuttaa hätäkeskusten toi-

mintaan, ovat kuitenkin varsin rajalliset. Tietojärjestelmiä tulisi näiltä osin kehittää niin, että ne mit-

taisivat toimintavalmiusajan erikseen hätäkeskusten toiminnan osalta ja erikseen poliisitoiminnan 

osalta. 

 

7.3 Rikostorjunta 

7.3.1 Tunnusluvut ja mittarit 

Rikostorjunnan osa-alueella on tunnuslukuja ja mittareita eniten. Poliisin lääninjohdon tulossopi-

muksessa tunnuslukuja ja mittareita rikostorjunnan osa-alueella on 23 erilaista. Poliisilaitosten tu-

lossopimuksista löytyy tunnuslukuja ja mittareita 62 erilaista. Rikostorjunnan osa-alue on läänin 

tulossopimuksessa jaettu massarikostutkintaan, järjestäytyneen rikollisuuden torjuntaan ja talousri-

kosten torjuntaan. Edellä oleva jako näkyy myös maakuntakeskusten tulossopimuksissa. Tämä on 
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perusteltua, koska maakuntakeskusten poliisilaitokset vastaavat nimenomaan järjestäytyneen rikol-

lisuuden ja talousrikosten torjunnasta ja esitutkinnasta. 

Muutamat muutkin poliisilaitokset ovat ottaneet tulossopimuksiinsa saman jaon. Tätä voidaan kriti-

soida, koska niiden tehtäviin ei poliisin lääninjohdon antamien ohjeiden mukaan kuulu edellä mai-

nittujen rikosten torjunta eikä esitutkinta. Maakuntakeskusten ulkopuolisten poliisilaitosten tulisi 

keskittyä ennen kaikkea massarikostorjunnan osa-alueelle. Voidaan tietysti sanoa, että järjestäyty-

nyttä rikollisuutta on mukava torjua varsinkin sellaisilla alueilla, joilla sitä ei ole. 

Yleisin mittari on rikoksentekijöiden rekisteröinnit eli henkilötuntomerkkien ottaminen. Mittari on 

32 tulossopimuksessa. 

Henkilötuntomerkkien ottaminen on lisääntynyt tasaisesti koko 2000-luvun. Poliisilaitosten välillä 

on kuitenkin merkittäviäkin eroja. Huomattavaa on, että listan alapäässä on poliisilaitoksia, joissa 

on rekisteröity seitsemässä vuodessa vähemmän rikoksesta epäiltyjä kuin Alavudella vuonna 2007. 

Alavus on läänin 26. pienin poliisilaitos, mutta rekisteröintejä on tehty 11. eniten.  

Alla on taulukko, josta käy ilmi henkilötuntomerkkien rekisteröintimäärät. 

 

Rek Lkm 
arvoina 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Vuosi

6780 TURKU 957 1024 1202 1476 1276 1368 1552 8855
6750 TAMPERE 760 910 1130 1405 1092 1205 1274 7776
6580 PORI 605 624 1001 1247 1004 987 1041 6509
6160 JYVÄSKYLÄ 516 467 542 735 909 790 941 4900
6800 VAASA 254 252 330 449 521 528 561 2895
6650 RAUMA 98 152 135 319 351 360 462 1877
6710 SEINÄJOKI 184 192 308 404 343 329 435 2195
6320 KOKKOLA 185 195 258 364 365 305 306 1978
6690 SALO 212 114 81 104 139 281 272 1203
6510 NOKIA 131 194 310 346 346 262 290 1879
6820 VALKEAKOS-

KI 115 200 207 175 229 261 160 1347

6000 ALAVUS 89 64 155 197 190 225 285 1205
6170 JÄMSÄ 197 148 164 170 162 133 162 1136
6420 LAPUA 73 51 81 88 147 133 78 651
6230 KAUHAJOKI 85 105 122 140 112 130 96 790
6310 KOKEMÄKI 44 69 86 155 117 130 132 733
6190 KAARINA 15 23 30 62 128 123 108 489
6100 IKAALINEN 82 95 101 124 144 121 165 832
6830 VAMMALA 27 22 37 64 78 111 87 426
6460 LOIMAA 62 66 107 96 93 110 154 688
6890 ÄÄNEKOSKI 75 72 88 77 102 103 108 625
6810 VAKKA-

SUOMI 63 46 60 98 107 100 98 572

6500 MÄNTTÄ 31 67 31 98 101 89 81 498
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6210 KANGASALA 43 60 45 85 78 86 130 527
6260 KEURUU 24 40 28 103 70 84 78 427
6570 PIETARSAARI 36 48 76 113 99 69 86 527
6240 KAUSTINEN 0 1 8 4 22 52 42 129
6680 SAARIJÄRVI 35 48 35 30 42 51 61 302
6220 KANKAAN-

PÄÄ 43 49 66 53 36 46 97 390

6530 NÄRPIÖ 38 31 54 27 24 45 83 302
6630 RAISIO 8 5 5 24 37 36 55 170
6790 TURUNMAA 28 3 3 23 11 34 37 139
6380 KYRÖNMAA 29 10 15 30 7 13 26 130
6490 MUSTASAARI 1 3 0 6 5 3 1 19
Länsi-Suomi 5145 5450 6901 8891 8487 8703 9544 53121

Kuvio 11 

Taulukon kärjessä ovat tietysti suurimmat poliisilaitokset ja hännillä pienimmät. Tulosohjauksen 

kannalta merkityksellistä on, että vuosina 2001 ja 2002 rekisteröintejä tehtiin reilut 5000 ja vuonna 

2006 jo 8703. Vuodesta 2001 rekisteröintien kokonaismäärä kasvoi 3558 kpl. Nousu on jatkunut 

vuonna 2007. Tulosohjaus on näiltä osin toiminut toivotulla tavalla. Ne kaksi poliisilaitosta, joissa 

rekisteröintejä ei ole tulossopimuksessa ovat Jämsä ja Nokia. Tästä huolimatta ne ovat suorittaneet 

rekisteröintejä kohtuullisesti. 

Samaan ryhmään kuuluu myös DNA-rekisteröinnit, joita seurataan erityisesti neljässä poliisilaitok-

sessa, jotka ovat Mustasaari, Mänttä, Pori ja Turunmaa. Rikostekijöiden kattava rekisteröinti ja te-

hokas rikospaikkatutkinta ovat merkittävimmät keinot, joilla pyritään parantamaan massarikosten 

selvitysprosenttia. 

 Alla on taulukko, josta käy ilmi DNA-rekisteröinnit poliisilaitoksittain. 

Pakkokeinot lkm 
arvoina 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 yht 

6780 TURKU 0 7 3 520 592 645 730 2497 
6750 TAMPERE 1 41 29 694 569 537 550 2421 
6160 JYVÄSKYLÄ 3 8 13 310 671 485 561 2051 
6580 PORI 0 2 0 291 363 285 313 1254 
6710 SEINÄJOKI 0 0 4 226 283 245 185 943 
6800 VAASA 0 1 0 162 249 240 239 891 
6650 RAUMA 0 0 0 119 226 199 218 762 
6510 NOKIA 0 2 4 192 236 197 164 795 
6820 VALKEAKOSKI 0 0 3 94 142 156 68 463 
6320 KOKKOLA 0 10 7 194 219 152 175 757 
6690 SALO 0 0 1 53 62 152 171 439 
6000 ALAVUS 0 0 0 139 127 131 94 491 
6190 KAARINA 0 8 1 77 132 129 50 397 
6170 JÄMSÄ 0 0 0 21 133 123 124 401 
6310 KOKEMÄKI 0 2 2 132 77 96 103 412 
6630 RAISIO 0 1 0 53 79 81 38 252 
6100 IKAALINEN 0 1 0 61 109 80 64 315 
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6810 VAKKA-SUOMI 0 1 1 42 67 79 43 233 
6420 LAPUA 0 3 13 46 93 75 29 259 
6260 KEURUU 0 1 1 72 59 73 51 257 
6890 ÄÄNEKOSKI 0 0 0 45 95 72 72 284 
6210 KANGASALA 0 0 1 43 78 69 38 229 
6500 MÄNTTÄ 0 2 0 65 66 64 28 225 
6230 KAUHAJOKI 0 0 2 89 58 56 55 260 
6830 VAMMALA 1 0 0 17 34 53 54 159 
6460 LOIMAA 0 7 2 63 69 51 83 275 
6530 NÄRPIÖ 0 0 0 33 35 50 52 170 
6240 KAUSTINEN 0 0 0 18 42 44 27 131 
6570 PIETARSAARI 0 1 0 29 42 41 32 145 
6680 SAARIJÄRVI 0 0 0 19 49 29 51 148 
6790 TURUNMAA 0 0 0 14 19 26 22 81 
6220 KANKAANPÄÄ 0 0 0 24 11 17 26 78 
6490 MUSTASAARI 0 1 0 15 31 16 30 93 
6380 KYRÖNMAA 0 0 0 17 29 13 35 94 
Länsi-Suomi 5 99 87 3989 5146 4761 4575 18662 

Kuvio 12 

Taulukosta näkyy selvästi pakkokeinolain (450/87) muutos. Pakkokeinolaki muutettiin vuoden 

2004 alusta lukien niin, että rikoksesta epäillyltä voidaan ottaa DNA-näyte, jos rikoksesta säädetty 

ankarin rangaistus on vähintään 6 kk vankeutta. Ennen tuota muutosta piti olla vertailunäyte rikos-

paikalta, jos rikoksesta epäillyltä haluttiin ottaa DNA-näyte. DNA-näytteiden lukumäärässä tapah-

tunee vuosien kuluessa tasaantumista, koska DNA on muuttumaton. 

DNA-näytteiden ottamisessa näkyy myös, että poliisilaitosten välillä on aivan liian suuria eroja. 

Vaikuttaa siltä, että ryhmänä tarkasteltaessa ainoastaan suurissa poliisilaitoksissa rekisteröintipro-

sessi on kunnossa. Pienissä poliisilaitoksissa on aivan liian suuria eroja. Kokkolan mukana olemi-

nen ainoastaan väkiluvun perusteella pienissä on tässä tarkastelussa ongelmallista, koska se on 

maakuntakeskus. Suurin piirtein samanlaisia ovat kuitenkin Valkeakoski, Alavus ja Jämsä, jotka 

eivät eroa mitenkään merkittävästi listalla alempana olevista. Ei voida pitää hyväksyttävänä, että 

erot ovat 3-4 kertaisia. Tilanne on ongelmallinen kansalaisten yhdenvertaisuuden kannalta siten, 

että rekisteriin joutuminen on täysin kiinni siitä minkä poliisilaitoksen alueella ihminen jää rikok-

sesta kiinni. Ongelmallinen se on myös asianomistajien kannalta, koska rikoksia selvitetään rikos-

paikkanäytteiden ja poliisin rekisterissä olevien henkilötuntomerkkien avulla. 

Rikospaikkatutkintaa seurataan erityisesti 24 poliisilaitoksessa. Rikospaikkatutkinnan määriä ver-

tailtaessa on otettava huomioon, että maakuntakeskuksissa toimivat alueelliset rikostutkimuskes-

kukset, jotka suorittavat teknistä tutkintaa päätyönään.  

Alla on taulukko, josta käy ilmi paikkatutkinnan poliisilaitoksittain. 



 68

Paikkatutkimuksia Lkm 
arvoina 2003 2004 2005 2006 2007 yht 

6780 TURKU 466 428 376 391 666 2327
6750 TAMPERE 301 398 409 388 487 1983
6160 JYVÄSKYLÄ 378 425 401 357 500 2061
6580 PORI 210 182 184 228 256 1060
6630 RAISIO 96 88 97 200 433 914
6800 VAASA 149 141 183 162 255 890
6320 KOKKOLA 173 159 137 155 226 850
6710 SEINÄJOKI 156 168 153 140 146 763
6210 KANGASALA 81 53 79 139 142 494
6650 RAUMA 58 64 72 122 141 457
6510 NOKIA 81 98 96 111 135 521
6460 LOIMAA 65 79 69 75 169 457
6500 MÄNTTÄ 39 36 45 75 157 352
6820 VALKEAKOSKI 42 61 63 75 112 353
6490 MUSTASAARI 98 79 106 63 127 473
6420 LAPUA 50 40 26 58 91 265
6690 SALO 25 33 39 53 64 214
6810 VAKKA-SUOMI 74 62 48 52 85 321
6190 KAARINA 38 39 65 50 128 320
6570 PIETARSAARI 26 17 24 49 47 163
6000 ALAVUS 11 19 16 47 62 155
6100 IKAALINEN 43 45 35 45 39 207
6890 ÄÄNEKOSKI 37 42 49 45 80 253
6170 JÄMSÄ 18 30 29 38 37 152
6230 KAUHAJOKI 25 28 59 37 52 201
6380 KYRÖNMAA 30 39 33 36 36 174
6680 SAARIJÄRVI 11 16 9 35 55 126
6830 VAMMALA 13 19 24 35 27 118
6260 KEURUU 11 21 18 31 29 110
6310 KOKEMÄKI 66 57 44 29 49 245
6240 KAUSTINEN 26 15 18 26 24 109
6530 NÄRPIÖ 14 25 21 21 54 135
6790 TURUNMAA 12 11 12 16 74 125
6220 KANKAANPÄÄ 13 12 8 14 19 66
Länsi-Suomi 2936 3029 3047 3398 5004 17414

Kuvio 13 

Taulukosta käy ilmi, että rikospaikkatutkinnat ovat lisääntyneet selvästi vuodesta 2003 vuoteen 

2007. Voimakkain nousu tapahtui nimenomaan vuonna 2007. Rikospaikkatutkinnan kehittyminen 

kertoo tulosohjauksen onnistumisesta. Onnistuminen on tapahtunut vasta vuonna 2007. Koska tar-

kastelun alla on vuoden 2006 tulossopimukset, on mielenkiintoista, miksei silloin ole tapahtunut 

mitään merkittävää kehitystä. Vuoden 2006 tulossopimuksessa 24 poliisilaitosta on maininnut ri-

kospaikkatutkinnan tulossopimuksessaan, joten olisi perusteltua olettaa, että rikospaikkatutkinnan 

määrät olisivat jo silloin olleet lähempänä vuoden 2007 tasoa. Rikospaikkojen määrässä ei ole voi-
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nut tapahtua merkittävää muutosta, koska sellaisten rikosten määrä, joissa paikkatutkintaa suorite-

taan, ei ole muuttunut samassa suhteessa kuin rikospaikkatutkinnat.  

Valtakunnallinen linjaus, että poliisin pitää kiinnittää huomiota rikospaikkatutkintaan ja rekisteröin-

teihin on siirtynyt poliisilaitoksien toimintaan vaihtelevasti. Huomion kiinnittäminen näihin näkyy 

myös DNA-rekisterin tuottamien "henkilöosumien" määrässä. Kysymys on tilanteista, joissa selvit-

tämättömiä rikoksia koskevista rikospaikkanäytteistä saatu DNA-tunniste on voitu yhdistää DNA-

rekisterissä olevaan tunnisteeseen. Vuonna 2001 rekisteri tuotti 313 osumaa, vuonna 2002 

456 osumaa, vuonna 2003 748 osumaa, vuonna 2004 1914 osumaa ja vuonna 2005 1744 osumaa 

(HE 140/2006). Osumia ei tule mikäli henkilöitä ei ole rekisteröity eikä paikkatutkintaa ole tehty. 

Yleisiä mittareita rikostorjunnan osa-alueella ovat myös selvitysprosenttimittarit. Rikoslakirikosten 

vähennettynä liikennerikoksilta selvitysprosentti on mittarina 31 poliisilaitoksella, omaisuusrikosten 

selvitysprosentti on mittarina 30 poliisilaitoksella ja väkivaltarikosten selvitysprosentti 28 poliisilai-

toksella. Mielenkiintoista on sen sijaan se, että rikoslakirikosten selvitysprosentti on mittarina vain 

neljällä poliisilaitoksella. Nämä kaikki laitokset ovat luettavissa pieniin poliisilaitoksiin. 

Alla on taulukko rikoslakirikosten, josta on vähennetty liikennerikokset selvitysprosentit. 

 

2003 2004 2005 2006 2007 
Selvitys% 

arvoina 
Selvitys% Selvitys% Selvitys% Selvitys% Selvitys%

6000 ALAVUS 58,2% 68,9% 63,9% 66,8% 70,3%
6310 KOKEMÄKI 46,0% 42,9% 55,5% 64,7% 47,6%
6240 KAUSTINEN 54,2% 48,3% 60,0% 64,0% 54,8%
6380 KYRÖNMAA 52,7% 61,4% 60,7% 60,0% 45,6%
6230 KAUHAJOKI 68,9% 56,4% 53,1% 59,6% 60,5%
6320 KOKKOLA 53,4% 58,2% 58,4% 59,0% 58,9%
6170 JÄMSÄ 62,3% 61,1% 60,8% 58,7% 60,3%
6100 IKAALINEN 55,1% 54,3% 61,8% 57,6% 57,7%
6500 MÄNTTÄ 47,5% 59,8% 74,9% 57,4% 60,8%
6490 MUSTASAARI 35,5% 36,9% 48,7% 55,2% 47,9%
6420 LAPUA 47,2% 55,2% 54,4% 55,2% 44,8%
6710 SEINÄJOKI 47,1% 58,0% 55,3% 54,4% 57,7%
6820 VALKEAKOSKI 44,2% 49,8% 54,0% 54,1% 46,4%
6460 LOIMAA 46,8% 45,4% 56,2% 54,0% 52,2%
6890 ÄÄNEKOSKI 58,1% 66,5% 61,2% 52,3% 50,1%
6260 KEURUU 55,3% 61,9% 61,5% 51,9% 69,7%
6580 PORI 48,6% 51,5% 52,0% 51,7% 49,0%
6830 VAMMALA 51,1% 54,4% 56,9% 51,6% 50,3%
6160 JYVÄSKYLÄ 52,3% 56,5% 54,4% 51,4% 55,8%
6510 NOKIA 49,7% 54,6% 51,1% 51,0% 53,0%
6680 SAARIJÄRVI 59,7% 58,1% 66,9% 49,4% 48,8%



 70

6210 KANGASALA 47,7% 50,8% 51,2% 48,4% 49,5%
6780 TURKU 51,8% 50,6% 54,0% 48,3% 50,0%
6800 VAASA 49,7% 45,1% 44,2% 47,9% 48,9%
6190 KAARINA 44,9% 40,0% 44,3% 47,4% 43,5%
6650 RAUMA 42,8% 47,6% 52,2% 46,8% 49,1%
6750 TAMPERE 45,7% 49,4% 46,4% 46,2% 53,0%
6220 KANKAANPÄÄ 50,0% 62,9% 47,8% 45,7% 49,7%
6790 TURUNMAA 38,2% 50,2% 42,7% 43,5% 44,9%
6690 SALO 49,4% 40,1% 46,8% 43,3% 43,8%
6570 PIETARSAARI 48,0% 48,1% 45,6% 43,3% 53,1%
6810 VAKKA-SUOMI 40,7% 50,1% 54,2% 42,5% 42,2%
6630 RAISIO 38,7% 33,6% 40,4% 41,4% 39,9%
6530 NÄRPIÖ 51,1% 41,0% 37,3% 36,4% 59,8%
Länsi-Suomi 49,1% 50,8% 51,7% 49,7% 51,2%

Kuvio 14 

Kolme poliisilaitosta, jotka eivät seuraa tätä muuttujaa ovat Ikaalinen, Kangasala ja Kauhajoki. 

Taulukosta näkyy se, että kärkipäässä ovat pienet poliisilaitokset. Selkeän johtopäätöksen tekemistä 

vaikeuttaa se, että myös taulukon alapäässä on pieniä poliisilaitoksia. Sellaisen johtopäätöksen te-

keminen, että hyvä tai huono selvitysprosentti johtuu poliisilaitoksen koosta, on ainakin tämän 

muuttujan kohdalla mahdotonta. 

Selvitysprosentin osalta on todettava, että vaihteluväli läänin poliisilaitoksissa on aivan liian suuri. 

Syytä tähän pitäisi mielestäni pyrkiä analysoimaan.  

Kaksi seuraavaa taulukkoa ovat omaisuusrikosten selvitysprosentti ja väkivaltarikosten selvityspro-

sentti. 

2003 2004 2005 2006 2007 
Selvitys% 

arvoina 
Selvitys% Selvitys% Selvitys% Selvitys% Selvitys% 

6000 ALAVUS 44,9% 57,8% 54,4% 55,5% 55,9%
6310 KOKEMÄKI 33,9% 31,5% 40,0% 51,0% 36,3%
6380 KYRÖNMAA 41,8% 49,6% 53,5% 46,9% 36,5%
6100 IKAALINEN 40,8% 41,0% 40,2% 46,5% 42,3%
6460 LOIMAA 34,6% 27,3% 45,1% 44,8% 38,7%
6320 KOKKOLA 41,0% 47,6% 47,2% 43,7% 42,5%
6160 JYVÄSKYLÄ 42,8% 45,9% 43,7% 43,4% 46,9%
6710 SEINÄJOKI 35,7% 43,3% 44,2% 43,1% 41,4%
6170 JÄMSÄ 44,6% 43,3% 48,4% 43,1% 44,6%
6230 KAUHAJOKI 50,1% 36,7% 35,8% 43,0% 38,7%
6260 KEURUU 46,6% 44,9% 49,8% 42,1% 55,8%
6420 LAPUA 30,1% 38,8% 39,2% 41,7% 32,3%
6500 MÄNTTÄ 32,0% 44,5% 64,8% 40,9% 44,5%
6780 TURKU 47,1% 43,2% 47,0% 40,8% 41,2%
6240 KAUSTINEN 36,7% 41,0% 48,8% 39,8% 26,5%
6580 PORI 40,0% 37,1% 35,3% 39,1% 36,5%
6510 NOKIA 39,2% 43,4% 38,7% 38,7% 42,1%
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6490 MUSTASAARI 28,2% 27,7% 41,4% 38,0% 34,6%
6750 TAMPERE 39,0% 42,1% 38,3% 38,0% 42,7%
6830 VAMMALA 39,0% 40,4% 42,5% 37,5% 40,8%
6190 KAARINA 33,4% 32,3% 36,4% 37,0% 34,3%
6890 ÄÄNEKOSKI 43,1% 54,4% 40,4% 36,5% 40,1%
6210 KANGASALA 37,0% 38,3% 40,2% 36,1% 39,2%
6800 VAASA 42,8% 36,1% 33,7% 35,6% 36,6%
6690 SALO 41,6% 32,2% 39,6% 34,2% 34,8%
6820 VALKEAKOSKI 30,2% 36,4% 44,4% 34,1% 30,6%
6570 PIETARSAARI 35,5% 37,4% 33,1% 33,6% 39,0%
6650 RAUMA 31,9% 30,7% 34,7% 33,0% 32,8%
6220 KANKAANPÄÄ 28,9% 40,7% 30,9% 32,6% 32,1%
6630 RAISIO 31,7% 26,9% 31,0% 30,6% 27,5%
6790 TURUNMAA 26,8% 35,5% 26,4% 29,2% 30,5%
6680 SAARIJÄRVI 41,2% 37,9% 48,0% 27,7% 32,2%
6810 VAKKA-SUOMI 29,9% 35,2% 38,3% 26,6% 27,7%
6530 NÄRPIÖ 33,1% 28,1% 26,2% 24,1% 48,6%
Länsi-Suomi 40,0% 40,0% 40,8% 38,8% 39,6%

Kuvio 15 (omaisuusrikosten selvitysprosentti lajittelu vuoden 2006 perusteella) 

 

2003 2004 2005 2006 2007 
Selvitys% 

arvoina 
Selvitys% Selvitys% Selvitys% Selvitys% Selvitys%

6380 KYRÖNMAA 80,3% 102,1% 75,0% 114,0% 62,0%
6830 VAMMALA 86,6% 98,9% 82,6% 109,1% 67,4%
6490 MUSTASAARI 85,3% 89,3% 66,7% 107,4% 96,9%
6240 KAUSTINEN 118,6% 71,2% 75,2% 107,1% 75,0%
6790 TURUNMAA 98,5% 106,3% 81,3% 105,7% 79,5%
6310 KOKEMÄKI 93,9% 74,1% 101,4% 103,8% 71,5%
6000 ALAVUS 102,6% 99,1% 82,6% 103,1% 108,5%
6500 MÄNTTÄ 98,4% 99,1% 113,5% 98,3% 68,5%
6820 VALKEAKOSKI 80,3% 97,9% 76,0% 96,5% 89,6%
6100 IKAALINEN 97,7% 92,5% 86,0% 94,1% 91,7%
6230 KAUHAJOKI 102,5% 90,6% 81,9% 93,3% 98,3%
6810 VAKKA-SUOMI 79,6% 88,4% 93,6% 92,0% 73,4%
6890 ÄÄNEKOSKI 88,6% 90,7% 103,7% 91,8% 79,8%
6800 VAASA 73,3% 88,1% 100,7% 90,7% 88,7%
6320 KOKKOLA 87,3% 88,8% 70,2% 90,4% 90,2%
6630 RAISIO 93,5% 70,6% 85,8% 89,5% 92,0%
6510 NOKIA 84,2% 95,5% 87,8% 87,8% 85,9%
6170 JÄMSÄ 95,7% 109,6% 90,6% 87,3% 96,5%
6220 KANKAANPÄÄ 82,2% 111,0% 90,5% 85,3% 91,7%
6680 SAARIJÄRVI 94,2% 88,0% 92,0% 85,2% 74,1%
6420 LAPUA 78,4% 82,1% 84,3% 84,3% 76,8%
6580 PORI 76,5% 87,1% 84,6% 83,8% 83,2%
6690 SALO 90,4% 71,4% 60,8% 83,4% 68,0%
6210 KANGASALA 85,3% 89,5% 81,6% 81,6% 75,8%
6650 RAUMA 76,3% 95,5% 89,6% 81,1% 86,8%
6260 KEURUU 86,7% 91,1% 106,3% 81,0% 112,6%
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6190 KAARINA 116,7% 70,0% 77,0% 78,3% 80,9%
6460 LOIMAA 85,5% 87,6% 97,1% 76,2% 93,3%
6710 SEINÄJOKI 86,8% 94,9% 92,5% 76,0% 88,1%
6530 NÄRPIÖ 87,5% 79,6% 78,4% 74,2% 70,2%
6160 JYVÄSKYLÄ 82,1% 89,0% 78,2% 73,9% 79,9%
6570 PIETARSAARI 81,5% 76,8% 89,9% 72,1% 79,8%
6750 TAMPERE 66,2% 72,1% 69,7% 69,8% 72,8%
6780 TURKU 70,2% 69,8% 76,5% 69,8% 66,1%
Länsi-Suomi 81,0% 84,1% 82,1% 81,5% 79,5%

Kuvio 16 (Väkivaltarikosten selvitysprosentti lajittelu vuoden 2006 perusteella) 

Omaisuusrikosten selvitysprosentti on myös sellainen, että sen kärjessä ja viimeisinä on pieniä po-

liisilaitoksia. Väkivaltarikosten osalta tulokset ovat toisenlaisia kuin omaisuusrikoksissa. Väkivalta-

rikoksissa taulukon alapäässä ovat suuret poliisilaitokset. Väkivaltarikosten selvitystaso on kuiten-

kin selkeästi parempi kuin omaisuusrikosten selvitystaso. 

Omaisuusrikosten selvitysprosentti ei ole mittarina Alavuden, Ikaalisten, Mustasaaren eikä Saari-

järven poliisilaitoksilla. Kuten taulukosta näkyy, on Alavuden ja Ikaalisten omaisuusrikosten selvi-

tysprosentti korkealla tasolla. Saarijärvellä selvitysprosentti on ollut läänin alhaisimpia. 

Väkivaltarikosten selvitysprosentti ei ole mittarina Alavuden, Ikaalisten, Keuruun, Mustasaaren, 

Nokian eikä Saarijärven poliisilaitoksilla. Alavuden, Ikaalisten ja Mustasaaren poliisilaitoksilla sel-

vitysprosentti on ollut korkealla tasolla vuonna 2006. Huomio kiinnittyy siihen, että pienillä poliisi-

laitoksilla selvitysprosentin vaihtelut ovat hyvinkin suuria. Eräs syy tähän on pienet lukumäärät ja 

se, että rikos kirjautuu selvitetyksi sen vuoden puolella jolloin rikosilmoitus on päätetty ja rikos 

merkitty selvitetyksi poliisiasiaintietojärjestelmään PATJAan. 

Rikosten määrä on myös mittarina usein. Omaisuusrikosten lukumäärä on mittarina 29 poliisilaitok-

sella ja omaisuusrikosten yhtä erityismuotoa kätkentärikoksia käytetään mittarina 17 poliisilaitok-

sessa. Väkivaltarikosten määrää seurataan 28 poliisilaitoksessa.  

Seuraavat taulukot ovat omaisuusrikosten ja väkivaltarikosten lukumäärät. 

2003 2004 2005 2006 2007 
Ilmoitettu Kpl 

arvoina 
Ilmoitettu Kpl Ilmoitettu Kpl Ilmoitettu Kpl Ilmoitettu Kpl Ilmoitettu Kpl 

6780 TURKU 18 545 15 168 14 893 13 740 14 396 
6750 TAMPERE 12 605 13 398 13 172 12 512 12 029 
6160 JYVÄSKYLÄ 8 810 6 683 6 441 7 010 7 265 
6580 PORI 5 589 5 124 5 060 4 959 5 156 
6800 VAASA 5 337 5 008 4 425 4 149 4 049 
6710 SEINÄJOKI 3 576 3 343 3 107 2 987 2 602 
6630 RAISIO 3 290 2 848 3 123 2 707 2 596 
6510 NOKIA 2 877 2 670 2 507 2 626 2 669 
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6690 SALO 2 389 2 550 2 069 2 308 2 322 
6650 RAUMA 2 908 2 926 2 522 2 216 2 382 
6190 KAARINA 1 700 1 705 1 724 1 718 1 779 
6320 KOKKOLA 1 973 1 982 1 780 1 646 1 589 
6810 VAKKA-

SUOMI 2 141 1 720 1 581 1 470 1 330 

6570 PIETARSAARI 1 366 1 354 1 256 1 368 1 224 
6210 KANGASALA 1 590 1 490 1 302 1 281 1 529 
6820 VALKEAKOS-

KI 1 450 1 380 1 431 1 248 1 370 

6890 ÄÄNEKOSKI 1 210 1 134 1 046 1 080 1 131 
6420 LAPUA 1 197 1 058 1 012 1 079 1 092 
6460 LOIMAA 975 970 898 1 001 1 102 
6310 KOKEMÄKI 1 239 1 228 1 163 944 994 
6170 JÄMSÄ 1 016 941 928 801 976 
6830 VAMMALA 757 774 645 769 699 
6100 IKAALINEN 866 819 555 600 591 
6500 MÄNTTÄ 681 678 769 562 542 
6000 ALAVUS 709 735 562 553 519 
6790 TURUNMAA 663 651 474 541 538 
6230 KAUHAJOKI 615 572 600 526 550 
6220 KANKAAN-

PÄÄ 707 528 505 469 511 

6490 MUSTASAARI 753 642 648 463 460 
6260 KEURUU 607 503 450 454 495 
6680 SAARIJÄRVI 510 483 415 441 456 
6530 NÄRPIÖ 354 474 332 365 356 
6380 KYRÖNMAA 450 415 353 350 293 
6240 KAUSTINEN 450 385 422 314 343 
Länsi-Suomi 89 905 82 339 78 170 75 257 75 935 

Kuvio 17 (omaisuusrikosten lukumäärä) 

Taulukosta käy ilmi, että omaisuusrikosten lukumäärä on Länsi-Suomen läänissä vähentynyt vuo-

desta 2003 vuoteen 2006 14 684 kappaletta. Vähennystä voidaan pitää merkityksellisenä. Omai-

suusrikosten määrä vastaa pääosin kihlakuntien asukaslukuja. Merkittävin ero on Vaasan ja Lapuan 

välinen ero. Asukasluvussa ero on n 6000 henkeä, mutta omaisuusrikoksia Vaasassa tehdään lähes 

nelinkertaisesti Lapuan kihlakuntaan verrattuna. 

Omaisuusrikosten lukumäärä ei ole mittarina Kaarinan, Keuruun, Mäntän, Nokian eikä Saarijärven 

poliisilaitoksilla. Edellä mainituista Nokian poliisilaitoksen alueella omaisuusrikosten määrä ei ole 

vähentynyt vuodesta 2005 vuoteen 2006. Läänin 34 poliisilaitoksessa 12 omaisuusrikosten määrä 

on lisääntynyt vuodesta 2005 vuoteen 2006. Ovatko nämä sitten epäonnistuneet tulostavoitteissaan, 

koska ovat sitoutuneet vähentämään tai pitämään omaisuusrikosten määrän samalla tasolla kuin 

vuonna 2005. Näin suoraa johtopäätöstä tuskin voidaan tehdä. Johtopäätöksen tekeminen edellyttäi-

si analyysia poliisilaitoksen ympäristöstä ja sen selvittämistä mitä rikollisuuteen vaikuttavia muut-

tujia on tapahtunut. Esimerkiksi ovatko omaisuusrikoksista lisääntyneet varkaudet vai näpistykset. 

Näpistysten lisääntyminen poliisille tietoon tulleesta rikollisuudesta voi aiheutua esimerkiksi siitä, 
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että poliisi on sopinut alueen liikkeenharjoittajien kanssa, että ne ilmoittavat kaikki näpistyksen 

poliisille. Näin tilastoihin voi tulla piikki ylöspäin. 

   

2003 2004 2005 2006 2007 
Ilmoitettu Kpl 

arvoina 
Ilmoitettu Kpl Ilmoitettu Kpl Ilmoitettu Kpl Ilmoitettu Kpl Ilmoitettu Kpl 

6780 TURKU 1 438 1 428 1 302 1 459 1 764 
6750 TAMPERE 1 103 1 167 1 194 1 229 1 453 
6160 JYVÄSKYLÄ 1 019 934 975 1 017 1 093 
6580 PORI 565 597 598 693 814 
6800 VAASA 382 428 423 557 630 
6710 SEINÄJOKI 477 447 413 409 495 
6510 NOKIA 380 378 385 401 432 
6320 KOKKOLA 314 303 349 334 347 
6630 RAISIO 185 221 239 285 327 
6650 RAUMA 333 292 259 275 340 
6690 SALO 209 248 339 271 278 
6820 VALKEAKOS-

KI 183 233 262 254 259 

6420 LAPUA 208 168 204 230 233 
6810 VAKKA-

SUOMI 245 275 251 213 289 

6190 KAARINA 138 150 178 198 178 
6210 KANGASALA 170 162 185 196 211 
6170 JÄMSÄ 185 166 159 189 170 
6890 ÄÄNEKOSKI 228 281 217 184 228 
6570 PIETARSAARI 178 207 198 179 297 
6460 LOIMAA 138 170 138 164 195 
6310 KOKEMÄKI 114 162 142 156 214 
6230 KAUHAJOKI 122 149 127 119 116 
6260 KEURUU 90 79 63 116 87 
6500 MÄNTTÄ 123 116 104 115 149 
6680 SAARIJÄRVI 155 150 138 115 143 
6830 VAMMALA 97 94 115 99 89 
6000 ALAVUS 78 109 109 97 106 
6100 IKAALINEN 130 134 93 85 96 
6240 KAUSTINEN 86 73 105 84 140 
6790 TURUNMAA 66 63 64 70 83 
6220 KANKAAN-

PÄÄ 101 100 84 68 109 

6490 MUSTASAARI 34 28 54 54 65 
6380 KYRÖNMAA 66 47 60 43 50 
6530 NÄRPIÖ 56 54 37 31 47 
Länsi-Suomi 9 396 9 613 9 563 9 989 11 527 

Kuvio 18 (väkivaltarikosten lukumäärä) 

Väkivaltarikosten lukumäärä on lisääntynyt vuodesta 2003 vuoteen 2006 jonkin verran. Vuodesta 

2006 vuoteen 2007 lisäys oli 1538 kappaletta, jota voidaan pitää merkittävänä. 
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Väkivaltarikosten lukumäärä ei ole tulostavoitteena Kaarinan, Keuruun, Mäntän, Nokian, Saarijär-

ven eikä Vammalan poliisilaitoksilla. Väkivaltarikosten määrä on kasvussa. Onko tulosohjaus epä-

onnistunut, koska rikosten määrän pitäminen ennallaan tai niiden vähentäminen on ollut tavoitteena 

28 poliisilaitoksella. Taas voidaan todeta, ettei näin pikaista johtopäätöstä tule tehdä. 

Rikosten määrän käyttäminen tunnuslukuna/mittarina on mielestäni ongelmallista. Rikosten määrän 

vähentämistavoite voi pahimmillaan houkutella epäasianmukaisiin rikosten kirjaamismenettelyihin. 

Tilastollinen väheneminen saadaan aikaan kun ei kirjata rikosilmoituksia vaan käsitellään asiat 

muilla tavoin. Tosin tällä hetkellä vaara tähän on lähinnä teoreettinen eikä niinkään todellinen. 

Tutkinta-aikoja seurataan 17 tulossopimuksessa ja erityisesti nuorten tekemien rikosten tutkinta-

aikaa seurataan 20 poliisilaitoksessa. Tutkinta-ajat ovat tällä hetkellä myös palvelutasotavoitteissa, 

joita seurataan valtakunnallisesti. 

Seuraavassa on taulukot tutkinta-ajoista. Ensimmäinen taulukko on kaikkien rikosten tutkinta-ajat ja 

toinen on rikoslakirikosten joista on vähennetty liikennerikokset (Rikoslain 23 luku) tutkinta-aika. 

          
Lukuarvot 

arvoina Tutkinta-aika (ei 
P-ilm) 2003 

Tutkinta-aika (ei 
P-ilm) 2004 

Tutkinta-aika (ei 
P-ilm) 2005 

Tutkinta-aika (ei 
P-ilm) 2006 

Tutkinta-aika (ei 
P-ilm) 2007 

6380 KYRÖNMAA 33 35 27 16 13
6100 IKAALINEN 25 21 17 17 15
6210 KANGASALA 22 23 23 20 24
6230 KAUHAJOKI 56 25 21 20 15
6510 NOKIA 23 28 25 21 21
6890 ÄÄNEKOSKI 36 40 28 21 18
6820 VALKEAKOSKI 24 33 25 21 20
6710 SEINÄJOKI 31 33 32 24 25
6690 SALO 37 28 28 24 21
6490 MUSTASAARI 19 19 22 24 12
6530 NÄRPIÖ 35 32 25 24 34
6220 KANKAANPÄÄ 36 36 32 25 26
6420 LAPUA 24 21 26 26 24
6240 KAUSTINEN 34 29 33 26 29
6810 VAKKA-SUOMI 45 53 52 26 19
6790 TURUNMAA 53 46 39 27 24
6570 PIETARSAARI 49 29 32 28 28
6830 VAMMALA 28 29 27 29 20
6000 ALAVUS 38 40 39 30 22
6650 RAUMA 45 46 41 31 28
6500 MÄNTTÄ 36 41 42 31 28
6580 PORI 34 42 33 32 23
6310 KOKEMÄKI 31 29 42 34 26
6320 KOKKOLA 31 32 39 36 30
6460 LOIMAA 33 28 35 36 23
6260 KEURUU 57 64 35 37 36
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6800 VAASA 68 50 46 41 36
6160 JYVÄSKYLÄ 49 50 43 41 40
6750 TAMPERE 39 42 40 42 34
6170 JÄMSÄ 56 39 42 42 48
6630 RAISIO 55 65 54 44 27
6780 TURKU 72 68 65 45 39
6190 KAARINA 34 36 42 48 21
6680 SAARIJÄRVI 54 50 53 51 38
Länsi-Suomi 42 41 39 33 28

Kuvio 19 (lajittelu vuoden 2006 tilanteen mukaisesti) 

 

          
Lukuarvot 

arvoina Tutkinta-aika (ei 
P-ilm) 2003 

Tutkinta-aika (ei 
P-ilm) 2004 

Tutkinta-aika (ei 
P-ilm) 2005 

Tutkinta-aika (ei 
P-ilm) 2006 

Tutkinta-aika (ei 
P-ilm) 2007 

6510 NOKIA 71 83 84 62 64
6820 VALKEAKOSKI 72 104 72 70 72
6890 ÄÄNEKOSKI 98 115 95 76 63
6800 VAASA 108 89 92 79 74
6790 TURUNMAA 172 136 136 81 86
6710 SEINÄJOKI 101 106 111 81 85
6160 JYVÄSKYLÄ 91 101 91 82 85
6690 SALO 113 98 92 83 82
6210 KANGASALA 75 78 81 84 84
6570 PIETARSAARI 141 104 133 86 84
6830 VAMMALA 87 88 93 87 90
6780 TURKU 119 118 118 89 78
6650 RAUMA 116 127 114 89 83
6320 KOKKOLA 87 85 102 90 79
6750 TAMPERE 83 94 92 95 74
6230 KAUHAJOKI 143 91 92 97 77
6100 IKAALINEN 111 95 90 99 96
6420 LAPUA 105 105 114 101 101
6810 VAKKA-SUOMI 104 140 106 102 99
6500 MÄNTTÄ 108 117 93 109 86
6220 KANKAANPÄÄ 118 136 132 110 89
6240 KAUSTINEN 127 124 118 112 124
6310 KOKEMÄKI 99 87 129 113 84
6000 ALAVUS 102 112 112 114 89
6580 PORI 88 130 123 119 81
6190 KAARINA 118 112 118 127 73
6260 KEURUU 135 181 115 130 96
6530 NÄRPIÖ 106 152 150 131 173
6630 RAISIO 137 194 152 135 109
6380 KYRÖNMAA 143 154 219 139 154
6170 JÄMSÄ 130 131 136 141 143
6680 SAARIJÄRVI 128 150 140 142 113
6490 MUSTASAARI 95 119 126 143 99
6460 LOIMAA 125 117 160 153 107
Länsi-Suomi 104 110 108 96 83



 77

Kuvio 20 (lajittelu 2006 vuoden mukaisesti) 

Kuten taulukoista on havaittavissa, on rikoslakirikosten joista on vähennetty liikennerikokset eli 

rikoslain 23 luvun rikokset, tutkinta-aika huomattavasti pidempi kuin kaikkien rikosten tutkinta-

aika. Keskeisin syy tähän on se, että kun mukaan lasketaan kaikki rikokset niin mukaan tulevat ri-

kokset, joista annetaan rikesakko tai rangaistusvaatimus. Tällaiset rikokset päätetään poliisiasiain 

tietojärjestelmässä usein samana päivänä kuin rikos on tapahtunut ja näin tutkinta-aika jää usein alle 

vuorokaudeksi. Voidaan sanoa, ettei tällöin oikeastaan tutkintaa suoriteta vaan ainoastaan puhuttelut 

paikalla ja annetaan rikesakko tai rangaistusvaatimus tiedoksi. 

Havaittavissa kuitenkin on, että kun tutkinta-aikoja on alettu seuraamaan, niin tutkinta-ajat ovat 

lyhentyneet. Näin ollen voidaan sanoa, että tulosohjaus on toiminut niin kuin pitää. 

Maakuntakeskukset, joissa toimii erityiset talousrikos- ja huumausainerikostutkintayksiköt, ovat 

ottaneet mittareihin myös taloustorjunnan ja huumausainerikostorjunnan mittareita. Näitä mittareita 

on joiltakin osin myös muiden poliisilaitosten mittareina.  

Huumausainerikostorjunnan osa-alueella yleisimmät ovat poliisin tietoon tulleet huumausainerikok-

set 13 poliisilaitosta ja huumausaineiden takavarikot 14 poliisilaitosta. Huumausainerikosten ri-

koshyötyä seurataan 8 poliisilaitoksessa. Poliisin paljastamia huumerikoksia seurataan kolmessa 

poliisilaitoksessa.  

Talousrikoksien osalta yleisimmät ovat päätettyjen talousrikosten määrä ja talousrikosten ri-

koshyöty, joita seurataan 10 poliisilaitoksessa. Talousrikosten osalta seurataan myös talousrikosten 

tutkinta-aikaa sekä talousrikosten tutkintasuunnitelmien tekoa, jotka ovat 8 tulossopimuksessa. 

Rikostorjunnan osa-alueella tunnuslukujen/mittareiden määrä vaihtelee 4:stä 24:een. Eniten tunnus-

lukuja/mittareita on maakuntakeskuksiin kuuluvassa poliisilaitoksessa, jonka tulossopimuksesta 

löytyy 24 erilaista tunnuslukua/mittaria.  Maakuntakeskukset erottuvat tässä koska niillä on sellaisia 

rikostorjunnan vastuita mitä ei kaikilla poliisilaitoksilla ole. Maakuntakeskukset ovat tunnusluku-

jen/mittareiden lukumäärällä mitattuna kaikki 10 eniten tunnuslukuja/mittareita omaavan poliisilai-

toksen joukossa. Maakuntakeskusten tunnuslukujen määrä vaihtelee 16:n ja 24:n välillä. Yleisin 

tunnuslukujen/mittareiden määrä on yhdeksän. Yhdeksän tunnuslukua/mittaria on viiden poliisilai-

toksen tulossopimuksessa. Rikostorjunnan osa-alueella tunnuslukujen/mittareiden määrän hajonta 

on kaikkein suurin. 

Ihmetystä herättää se, että 10 joukosta löytyvät myös Pietarsaaren, Kauhajoen ja Kangasalan poliisi-

laitokset. Näillä kaikilla on enemmän mittareita kuin Tampereen ja Kokkolan poliisilaitoksilla. Nä-

mäkin poliisilaitokset ovat ottaneet tulossopimukseensa maakuntakeskuksien tulossopimuksissa 
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olevia mittareita. Näiden poliisilaitosten tulisi kriittisesti tarkastella omia tulossopimuksiaan rikos-

torjunnan osalta. 

Rikostorjunnan osa-alueella koulutukseen liittyviä tunnuslukuja/mittareita käyttää ainoastaan yh-

deksän poliisilaitosta. Rikostorjunnan osa-alueella koulutuksen määrä on poikkeavan alhainen luku 

verrattuna muihin tulossopimuksen osa-alueisiin verrattuna. 

Erikoista on, että yksi poliisilaitos seuraa nimenomaan rikostorjunnan osa-alueella rattijuoppojen 

määrää kun yleisimmin se on valvontatoimen tulostavoitteena. Kyllä rattijuopot ja rattijuopumus-

valvonta kuuluvat valvonnan tulostavoitteisiin. 

 

7.3.2 Lähde 

Yleisin lähde on poliisin tulostietojärjestelmä Polstat, josta seurataan lähes 300 erilaista muuttujaa. 

Poliisin tulostietojärjestelmän käyttäminen on luonnollista, koska sieltä saadaan helposti rikoslajien 

selvitysprosentit ja kokonaismäärät. 

Omaa seurantaa käytetään 63 erilaisen tavoitteen seurantaan. Tulossopimuksista ei käy ilmi millais-

ta omaa seurantaa poliisilaitoksen käyttävät. Omaa seurantaa käytetään mm. poliisilaitoksen omien 

koulutustilaisuuksien määrän seuraamiseen, sähköisten rikosilmoitusten määrän seuraamiseen, ri-

kosilmoitusten ja esitutkinnan tason seuraamiseen ja salaisten pakkokeinojen vaikuttavuuden arvi-

ointiin rikosten selvittämisessä. 

Poliisilaitokset seuraavat asioita myös poliisiasiantietojärjestelmästä Patjasta sekä Riki-Trip tieto-

kannasta. Myös muiden toimijoiden tilastoja käytetään, yleisimmin Keskusrikospoliisin ja Liikku-

van poliisin tietoja. Asiakaspalautetta seurataan kolmessa poliisilaitoksessa. 

 

7.3.3 Arvo 

Yleisin arvo on joku määritelty luku. Määritelty luku on joko lukumäärä tai selvitysprosentti, joita 

käytetään yhteensä 237 erilaisen tavoitteen seuraamiseen. Seuraavaksi yleisin on vertailu johonkin 

vuoteen. Kaksivuotisesta tulossopimuksesta johtuen vertailuja tehdään vuoteen 2004 tai 2005. 

Kun seurattava tavoite on rikosten kokonaismäärä, niin yleensä pyritään alempaan tasoon kuin ai-

emmin. Kun seurataan rikosten selvitysprosenttia, niin pyritään parempaan lukuun kuin aiemmin. 

Sanallisia arviointeja käytetään rikostorjunnan osa-alueella 24 erilaisen tavoitteen seuraamiseen. 
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7.4 Lupapalvelut 

7.4.1 Tunnusluvut ja mittarit 

Poliisin lääninjohdon tulossopimuksessa lupapalveluissa on tunnuslukuja ja mittareita 7. Poliisilai-

toksien tulossopimuksissa on yhteensä 49 kappaletta erilaisia mittareita. Yleisin mittari on henkilös-

tölle annetun koulutuksen määrä. Tämä mittari löytyy 26 tulossopimuksesta. Seuraavaksi yleisim-

mät mittarit ovat päihdeseurantaan määrättyjen lukumäärä ja lupatuottotavoitteen saavuttaminen, 

jotka ovat tulostavoitteena 16 poliisilaitoksella. Ampuma-aseiden lupien peruuttamiset ovat tulosta-

voitteena 15 poliisilaitoksella. Lupasuoritteiden määrä ja virheettömät matkustusasiakirjat ovat tu-

lostavoitteena 10 poliisilaitoksella. 

Lupapalveluissa tunnuslukujen/mittareiden määrä vaihtelee poliisilaitosten välillä 0:sta 11:een. Se, 

että yhden poliisilaitoksen tulossopimuksesta ei löydy yhtään tunnuslukua tai mittaria on erikoista. 

Syy ei käy ilmi tulossopimuksesta. 

Maakuntakeskusten tunnuslukujen/mittareiden määrä vaihtelee neljästä kahdeksaan. Eniten lupa-

palveluiden tunnuslukuja löytyy pieneksi luettavan poliisilaitoksen tulossopimuksesta. 

Lupatuottotavoitteiden saavuttaminen ei ole mielestäni poliisilaitoksen toiminnan kannalta olennai-

nen tunnusluku. Voidaan esittää kysymys mitä poliisilaitos tekisi, jos tavoite ei ole täyttymässä. 

Alkaako se markkinoida esimerkiksi aselupia, että meiltä lupa millaiseen aseeseen tahansa vai al-

kaisiko sen henkilökunta määrätä ajokortteja vaihdettaviksi turmeltuneisuuden perusteella vai mää-

rättäisiinkö yleisötilaisuuksiin mahdollisimman paljon järjestyksenvalvojia. Lupatuottotavoitteen 

saavuttaminen on valtakunnallisesti ja läänillisesti seurattava asia, mutta ei sitä pitäisi poliisilaitos 

tasolla seurata, koska sen saavuttamiseen ei voida poliisin toiminnalla vaikuttaa. 

Ampuma-aselupien peruuttaminen on perusteltu tulostavoite, koska käytännössä on tullut esille, että 

lupien peruuttamisprosessit eivät ole olleet poliisilaitoksissa kunnossa. Lupien peruuttamiseen ei ole 

ryhdytty vaikka olisi ollut edellytykset lupien peruuttamiseen tai ampuma-aselain mukaisen varoi-

tuksen antamiseen.  

 

7.4.2 Lähde 

Yleisin lähde on oma kirjanpito. Oman kirjanpidon yleisyys kertoo ennen kaikkea siitä, ettei lupa-

hallinnon puolella tietojärjestelmät ole riittävän kehittyneitä. Seuraavaksi yleisempiä ovat eri polii-

sin rekisterit sekä poliisin tulostietojärjestelmä Polstat. Kirjanpitotietoja käyttää hyväkseen 14 polii-

silaitosta. Kirjanpitotietoja käytetään tuottotavoitteet saavuttamisen seurantaan. 
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7.4.3 Arvo 

Yleisin arvo on lukumäärän mittaaminen. Erikoisin arvo on määrätyissä päihderiippuvuus selvitys-

ten määrässä, jossa arvo on vähintään 1/1000 as. Tällainen arvo edellyttää, että ensinnäkin tietty 

osuus väestöstä syyllistyy rattijuopumukseen ja näistä osa syyllistyy toistuvasti rattijuopumuksiin. 

Päihderiippuvuusselvitykseen voidaan nimittäin määrätä ohjeen mukaan varsinaisen ajo-oikeuden 

haltija, joka on jäänyt kiinni rattijuopumuksesta kaksi kertaa kolmen vuoden sisällä. Lyhytaikaisen 

ajo-oikeuden haltija voidaan määrätä ensimmäisen rattijuopumuksen jälkeen. Arvo ei todellakaan 

kerro oikeastaan yhtään mitään yhtään mistään. Jos tarkoituksena on saada päihderiippuvuusselvi-

tysprosessit kuntoon, kuuluisi asia tulossopimuksessa laillisuusvalvonnan osa-alueelle, jolloin polii-

silaitokset olisivat velvollisia raportoimaan kuinka ovat päihdeseurannan toteuttaneet ja millaiset 

prosessit poliisilaitoksessa on. 

Tämän jälkeen yleisimpiä ovat vertailu johonkin vuoteen ja suhteellinen luku. Yleisin suhteellisuu-

den arvo on prosenttiarvo. Sanallisia arvioita käytetään vähäisissä määrin. 

 

7.5 Johtaminen 

7.5.1 Tunnusluvut ja mittarit 

Poliisin lääninjohdon tulossopimuksessa on tunnuslukuja ja mittareita johtamisen osa-alueella 2 

erilaista. Tunnuslukuja/mittareita, jotka esiintyvät läänin tulossopimuksessa käytetään siten, että 

esimiestyötä arvioidaan 29 poliisilaitoksessa ja naisten osuutta esimiestehtävissä kahdessa poliisilai-

toksessa. Kaksi poliisilaitosta, joiden tulossopimuksessa on maininta naisten osuudesta, ovat ns. 

keskisuuria poliisilaitoksia. 

Johtamisen osa-alueella poliisilaitokset ovat käyttäneet yhteensä 37 erilaista tunnuslukua/mittaria. 

Tunnuslukujen/mittareiden määrä vaihtelee poliisilaitoksittain yhden ja kymmenen välillä. Yleisin 

tunnuslukujen/mittareiden määrä on kaksi. Eniten tunnuslukuja/mittareita on maakuntakeskukseksi 

luettavassa poliisilaitoksessa. Maakuntakeskusten tunnuslukujen/mittareiden määrä vaihtelee kah-

desta kymmeneen. Kolme poliisilaitosta erottuvat muista sillä niissä tunnuslukuja/mittareita johta-

misen osa-alueella on 10, 8 ja 7. Kaksi ensin mainittua on maakuntakeskuksia ja viimeinen on pie-

niin poliisilaitoksiin luettava. Tulossopimuksesta ei käy ilmi miksi näissä on pantu erityinen paino 

johtamiselle. Onko niissä johtamisongelma vai halutaanko niissä erityisesti keskittyä johtamisen 
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kehittämiseen?  Huomattavaa on, että kuusi poliisilaitosta seuraa johtamista yhdellä tunnusluvul-

la/mittarilla. Kaksi näistä on keskisuurta poliisilaitosta ja neljä on pieniä poliisilaitoksia. 

Yleisin mittari on ollut esimiestyöhön ja kehityskeskusteluihin liittyvä arvio. Läänissä on viisi polii-

silaitosta, jotka eivät ole ottaneet tähän liittyvää mittaria tulossopimukseensa. Näistä viidestä kui-

tenkin neljässä on jokin johtamiseen liittyvät tunnusluku/mittari. Johtamisjärjestelmän toimivuutta 

seurataan kolmessa poliisilaitoksessa. Johtamisen toimivuutta arvioidaan kahdessa poliisilaitoksessa 

esimiesten saamien henkilökohtaisen työsuorituksen arvioinnin johtamisosa-alueen pisteillä. Aino-

astaan yksi poliisilaitos läänissä ei käytä mitään edellä mainituista mittareista. 

Toiseksi yleisin mittari on johtamiskoulutuksen määrä. Johtamiskoulutuksen määrää mitataan 16 

poliisilaitoksessa. Tulossopimusten tavoitteiden saavuttamista mitataan 8 poliisilaitoksessa, viidessä 

mitataan resurssien käyttöä kuten myös yleistä työilmapiiriä. Sairauspoissaolot on mittarina neljässä 

poliisilaitoksessa. 

Muutoin loput 30 mittaria ovat sellaisia, jotka esiintyvät joko yhdessä tai kahdessa poliisilaitokses-

sa. Näiden mittareiden joukko on hyvin vaihteleva. Eräs poliisilaitos tarkastelee johtamista sekä 

esitutkinnan johtamisen että kenttätoiminnan johtamisen onnistumisen kautta. Yksi poliisilaitos 

seuraa johtamisjärjestelmäänsä monitahoarvioinnilla. 

 

7.5.2 Lähteet 

Tulostavoitteiden toteutumista johtamisen osa-alueella seurataan ennen kaikkea oman seurannan 

kautta. Yhteensä omaan seurantaan perustuvia mittareita on 44 kappaletta ja omaa seurantaa käyte-

tään 21 poliisilaitoksessa. Oman seurannan yleisyys kertoo siitä, ettei johtamisen osa-alueella ole 

käytettävissä tietojärjestelmiä, joista tietoa olisi saatavilla. Johtamisen osa-alueella sellaisten tieto-

järjestelmien luominen vaikuttaa erityisen haastavalta. 

Seuraavaksi yleisin lähde on henkilöstöbarometri, jota lähteenä jossain muodossa käyttää 26 poliisi-

laitosta 27:ssä eri asiassa. Poliisin tulostietojärjestelmää käytetään lähteenä seurattaessa 16:tta eri 

mittaria 12 poliisilaitoksessa. 

 

7.5.3 Arvo 

Arvoina yleisin on vertailu johonkin toiseen vuoteen. Vertailua toiseen vuoteen käyttää 30 poliisi-

laitosta. Suhteellista lukua, joka on yleisin joku prosentti käyttää 19 eri poliisilaitosta, lukumäärää 

käyttää 10 poliisilaitosta. Asiakaspalaute johtamisen osa-alueella on arvona neljässä poliisilaitok-
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sessa. Tulossopimuksista ei käy ilmi kuinka asiakaspalaute kerätään ja käsitellään. Laadullisena 

mittarina asiakaspalautetta voidaan pitää hyvänä, kunhan vain on ratkaistu sen järjestelmällinen 

kerääminen ja käsittely. 

 

7.6 Laillisuusvalvonta 

Poliisihallinnossa laillisuusvalvonta tai sisäinen valvonta, kuten asiaa myös kutsutaan, nousi voi-

makkaasti esille Jaakko Jonkan raportin jälkeen. Jonkka kiinnitti raportissaan huomiota poliisin 

sisäisen valvonnan vähyyteen ja sattumanvaraisuuteen. Poliisihallinto ryhtyi toimenpiteisiin saadak-

seen oman sisäisen valvontansa suunnitelmalliseksi ja järjestelmälliseksi. Eräänä osana tätä työtä 

laillisuusvalvonta tuli poliisin tulossuunnitteluasiakirjoihin. Laillisuusvalvontaa pidetään niin tär-

keänä osana nykypäivän poliisitoimintaa, että se sai tulossopimuksiinkin oman lukunsa. 

 

7.6.1 Tunnusluvut ja mittarit 

Poliisin lääninjohdon tulossopimuksessa laillisuusvalvonnan osa-alueella on 7 erilaista tunnuslu-

kua/mittaria. Poliisilaitosten tulossopimuksissa on 24 erilaista tunnuslukua/mittaria. 

Tunnuslukujen/mittareiden määrä poliisilaitoksittain vaihtelee yhdestä seitsemään. Yleisimmin käy-

tössä on neljä tai kuusi tunnuslukua/mittaria. Näin monta tunnuslukua/mittaria on yhdeksässä polii-

silaitoksessa. 

Maakuntakeskusten tunnuslukujen/mittarien määrä vaihtelee kolmen ja kuuden välillä. Seitsemää 

tunnuslukua käyttää kaksi poliisilaitosta, joista toinen on keskisuuri ja toinen on pieni. 

Poliisilaitosten tulossopimuksista yleisimmäksi laillisuusvalvonnan mittareiksi nousivat: 1) toimen-

piteitä vaativat havainnot 25 mainintaa, 2) toimenpiteisiin johtaneiden kanteluiden määrä ja lailli-

suusvalvonnan työpanos, jotka saivat kumpikin 23 mainintaa, 3) luottamus poliisin toimintaan 22 

mainintaa. Läänissä on yksi poliisilaitos, jonka tulossopimuksesta ei löydy mitään edellä mainittuja. 

Tässä poliisilaitoksessa seurataan laillisuusvalvonnan osa-alueella kahta mittaria, jotka ovat: ylem-

pien laillisuusvalvojien toiminnassa havaitsemat toimenpiteitä vaativat asiat ja tarkastusaikataulussa 

pysyminen. 

Toimenpiteitä vaativat havainnot on mielestäni hyvä mittari laillisuusvalvonnan osa-alueelle. Toi-

menpiteitä vaativat havainnot ja niiden korjaaminen liittyy poliisitoiminnan laadun parantamiseen ja 

kehittämiseen. Hyvä valvonta toiminta nostaa esille varmasti havaintoja siitä, että toimintaa tehdään 
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joko epätarkoituksen mukaisesti tai ääritilanteessa jopa lainvastaisesti. Näiden asioiden korjaaminen 

kehittää toiminnan laatua. 

Toimenpiteisiin johtaneiden kanteluiden määrä on yleinen mittari. Sen toimivuus poliisilaitostasolla 

on kyseenalaista. Suurissa poliisilaitoksissa ja poliisin läänitasolla mittari on paremmin toimiva, 

koska satunnaisvaihtelun osuus on pieni. Voidaan tietenkin sanoa, että jossakin on epäonnistuttu, 

jos poliisilaitoksen henkilökunta joutuu kantelun perusteella jonkin toimenpiteen kohteeksi. Toi-

menpiteisiin johtaneiden kanteluiden määrä on kuitenkin parempi mittari kuin pelkkä kanteluiden 

määrä, joka on mittarina kahdessa poliisilaitoksessa. Kanteluiden määrää ei voida pitää onnistunee-

na mittarina, koska täytyy muistaa, että Suomessa kenellä tahansa on oikeus kannella kenen tahansa 

virkatoimista. Kanteluhan ei tarkoita missään nimessä sitä, että kantelun kohde olisi syyllistynyt 

johonkin virheelliseen menettelyyn. Tänä päivänä on lähes ihme, jos poliisilaitoksen henkilökun-

nasta ei kanneltaisi laisinkaan. Eräs poliisilaitos toteaa tulosseurantaraportissaan ”määrät lisäänty-

neet yhden henkilön tekemistä lukuisista valituksista”. 

Mielenkiintoinen havainto on, että niistä kahdesta poliisilaitoksesta jotka käyttävät kantelujen mää-

rää tunnuslukuna/mittarina toinen katsoo, että se mittaa toiminnan vaikuttavuutta ja toinen taas kat-

soo, että se mittaa laatua. Itse katsoisin, ettei se kuvaa kumpaakaan. Minkä toiminnan vaikuttavuut-

ta kanteluiden määrä kuvaa? Kanteluiden määrä ei kuvaa toiminnan laatuakaan, koska hyvin toteu-

tettu laadukas poliisitoimintakin voi johtaa kanteluun, jos toimenpiteen kohde ei siitä pidä. Tästä on 

esimerkkinä esimerkiksi talousrikostutkinnassa eteen tulevat kantelut, jotka koskevat pakkokeinojen 

käyttöä. Rikoksesta epäillyt kantelevat esimerkiksi kotietsinnöistä, koska eivät pidä tehokkaasta ja 

laadukkaasta poliisitoiminnasta, joka tuo näyttöä heidän rikollisesta toiminnastaan. Kysymys ei ole 

todellakaan laadun mittarista. 

Laillisuusvalvonnan osa-alueella käytetään mittareina myös kurinpitotoimien määrää 15 mainintaa 

ja syytteiden määrää 10 mainintaa. Nämä esiintyvät myös läänin tulossopimuksessa. Läänillisesti 

nämä luvut ovat merkittäviä kuin ehkä myös suurissa poliisilaitoksissa. Voidaan kuitenkin kysyä 

kuinka onnistuneita mittareita ne ovat sellaisissa poliisilaitoksissa, joissa ei vuosiin ole joutunut 

kukaan henkilökuntaan kuuluva kurinpitotoimien kohteeksi tai syytteeseen. Tietysti tällaisissa olo-

suhteissa on helppoa saavuttaa tavoitteeksi asetettu nolla. Mutta onko tällaisella mitään vaikutusta 

poliisilaitoksen tosiasialliseen toimintaan, onkin jo aivan toinen asia. 

Laillisuusvalvonta jakaantuu kahteen osaan. Toinen osa valvontaa on lääninhallituksen suorittama 

valvonta ja toinen osa on poliisilaitoksen itse suorittama osa. Jokaisessa poliisilaitoksessa tulee olla 

sisäisen valvonnan suunnitelma. Maininta sisäisen valvonnan suunnitelmasta löytyy viiden poliisi-

laitoksen tulossuunnitelmasta. 
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Yksittäisistä mittareista mainittakoon mm. kanteluiden määrä, toimintaa ohjaavat kehotukset, läänin 

tarkastuksessa havaitsemat asiat, tarkastusaikataulussa pysyminen, hallintovalitusten määrä ja sisäi-

sen valvonnan koulutus. Erityisesti sisäisen valvonnan koulutuksen vähyyttä mittareissa voidaan 

ihmetellä, koska sisäinen valvonta on tullut uutena asiana. Uuden asian sisäänajo edellyttää tietysti 

koulutusta, joten sitä voidaan pitää tässä yhteydessä tärkeänä mittarina. 

 

 

7.6.2 Lähde 

Yleisin lähde on oma seuranta, jota käytetään 33 poliisilaitoksessa. Oma seuranta on lähteenä 92 eri 

mittarissa. Lähteinä käytetään myös läänin seurantaan 23 mainintaa sekä poliisi barometria 22 mai-

nintaa. Poliisibarometri on lähteenä kun mitataan poliisin luotettavuutta. Kaksi poliisilaitosta käyt-

tää lähteenä myös sanallista arviota. Sanallisesti arvioidaan sisäisessä tarkastuksessa havaittuja asi-

oita ja niiden korjaamista sekä luottamusta poliisin toimintaan. 

Käytettäessä työaikaa lähteenä käytetään lähteenä poliisin työajan seurantaa. Työajan käyttö seuran-

tana on hyvä, kun vain muistetaan työajan kirjaaminen. Sisäiseen tarkastustoimintaan on poliisin 

työaikaseurantajärjestelmässä oma koodinsa. 

 

7.6.3 Arvo 

Laillisuusvalvonnan osalta yleisin tunnusluvun tai mittarin arvo on vertailu johonkin toiseen vuo-

teen. Näitä on 25 poliisilaitoksen tulossopimuksesta yhteensä 53 kappaletta. Yleensä ne ovat sellai-

sia, että niiden pitää vähentyä johonkin aiempaan vuoteen verrattuna. Erityisesti tätä arvoa käyte-

tään kanteluiden, syytteiden, kurinpitotoimien ja toimenpiteisiin johtaneiden havaintojen määrässä. 

Numeraalisia arvoja on 29 kappaletta 21 poliisilaitoksen tulossopimuksessa. Yleisin arvo on kante-

luiden käsittelyn aika. Sanallisia arvioita on yhteensä 26 kappaletta 22 poliisilaitoksen tulossopi-

muksessa.  Sanallisesti arvioidaan yleisesti laillisuusvalvonnassa tai poliisilaitoksen sisäisessä val-

vonnassa esiin tulleita seikkoja. 

Lukumäärä on arvona 18 kertaa 14 poliisilaitoksen tulossopimuksessa. Yleisimmin lukumäärää 

käytetään kanteluiden, syytteiden ja toimenpiteisiin johtaneiden havaintojen määrässä. Tällöin po-

liisilaitos ei tee näissä suhteissa vertailua johonkin toiseen vuoteen. Työaika on arvona silloin kun 

halutaan seurata valvontaan käytettyä työaikaa. 
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7.7 Tukitoiminnat 

Tukitoiminnat osa-alueen alla on tavoitteita, joilla ennen kaikkea pyritään turvaamaan poliisin hen-

kilöstön määrä ja heidän ammattitaitonsa sekä työkykynsä. Voidaan tietysti miettiä onko tukitoi-

minnat paras mahdollinen otsake tällaiselle toiminnalle. 

 

7.7.1 Tunnusluvut ja mittarit 

Poliisin lääninjohdon tulossopimuksessa on tukitoiminnoissa 7 erilaista tunnuslukua tai mittaria. 

Poliisilaitoksien tulossopimuksissa on 47 erilaista mittaria.  

Poliisilaitosten tunnuslukujen/mittareiden määrä vaihtelee yhden ja kymmenen välillä. Yleisimmin 

tulossopimuksissa on neljä tunnuslukua/mittaria. Neljä tunnuslukua/mittaria on yhdeksän poliisilai-

toksen tulossopimuksessa. Maakuntakeskusten tulossopimuksissa tunnuslukujen/mittareiden määrä 

vaihtelee neljästä yhdeksään. Yhdellä poliisilaitoksella on ainoastaan yksi tunnusluku/mittari. Tämä 

poliisilaitos kuuluu pieniin poliisilaitoksiin. 

Yleisin mittari on koulutukseen osallistuneen henkilöstön määrä. Tämä mittari löytyy 27 tulossopi-

muksesta. Seuraavaksi yleisin mittari on sairauspoissaolojen määrä, joka on mittarina 24 poliisilai-

toksessa. Poliisin palkkausjärjestelmäuudistuksen toteutuminen on mittarina 17 tulossopimuksessa. 

Työterveyshuollon kustannukset ovat mittareina 15 poliisilaitoksessa. Työterveyshuollon osalta on 

10 poliisilaitosta on laittanut mittariksi työterveyssuunnitelmat ja yksi poliisilaitos seuraa työterve-

yshuollon toimivuutta. 

Henkilöstön työkykyä seurataan 15 poliisilaitoksessa. Työkyky tulee esille myös työhyvinvointi-

toiminnan kautta siten, että 3 poliisilaitoksen mittarina on Tyhy/Tyky-toiminta ja 8 poliisilaitosta 

seuraa tykyindeksiä.  

 

7.7.2 Lähde 

Yleisin lähde on oma kirjanpito. Seuraavaksi yleisimmät lähteet ovat poliisin tulostietojärjestelmä 

Polstat sekä henkilöstöbarometri. Henkilöstöbarometriä käyttää lähteenä 21 poliisilaitosta. 

Muita lähteitä ovat mm. sanallinen arvio, palauteraportit, työaikajärjestelmä, työterveyshuollon ti-

lastot, tilinpäätöstiedot, valtiokonttori ja käyttää yksi poliisilaitos lähteenä omaa tulossopimustaan. 
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7.7.3 Arvo 

Yleisin arvo on vertailu johonkin vuoteen. Yleisimmät vertailuvuodet ovat vuodet 2003 ja 2004. 

Vuoden 2003 osuutta selittää se, että poliisilaitokset käyttävät lähteenä poliisibarometriä, joka teh-

dään kolmen vuoden välein eli se on tehty vuonna 2003 ja 2006. 

Arvoina käytetään myös jonkin verran lukumäärää sekä toteuma tietoja, jotka voivat olla numeraa-

lisia tai sanallisia. Vaikka työterveyshuollon kustannuksia seurataan 15 poliisilaitoksessa on abso-

luuttinen kustannus arvona ainoastaan kaksi kertaa. 

 

8. TUTKIMUKSEN KESKEISET TULOKSET JA JOHTOPÄÄ-

TÖKSET 

8.1. Aineiston kuvaus 

Tutkimuksessa tarkasteltiin Länsi-Suomen läänin alueella olevien 34 poliisilaitoksen vuodelle 2006 

tekemiä tulossopimuksia sekä vuoden 2005 tulosraportteja. Käytössä oli myös Länsi-Suomen läänin 

poliisiosaston ja sisäasianministeriön poliisiosaston välinen tulossopimus vuodelle 2006. Tulosso-

pimuksissa sivuja oli yhteensä 378. Tulosraporteissa sivuja oli 154. Tulosraporttien sisältöä ja ni-

meämistapaa ei oltu määritelty tarkasti, joten ilmeisesti tästä syystä lääninjohto ei voinut toimittaa 

kahden poliisilaitoksen tulosraporttia. Tutkielman lopputuloksiin tällä ei ole vaikutusta. Käytin 

myös poliisin tulostietojärjestelmän PolStatin tilastoja. 

Tulossopimukset taulukoitiin ja taulukoinnin perusteella kirjoitettiin yhteenveto, joka on esitelty 

edellisessä luvussa. Tulosraportit olivat niin erilaisia sisällöltään, että ne luettiin ja teksti analysoi-

tiin. 

 

8.2 Keskeiset tulokset 

8.2.1 Tunnusluvut/Mittarit 

Erilaisia tunnuslukuja/mittareita oli Länsi-Suomen läänin ja poliisiylijohdon välisessä tulossopi-

muksessa 61 kappaletta. Länsi-Suomen läänin 34 poliisilaitoksen tulossopimuksissa oli yhteensä 

288 mittaria, joita voidaan pitää erilaisina. Mittareiden määrä on huomattavan suuri ja yllättävä. 
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Tunnuslukujen ja mittareiden määrä vaihteli poliisilaitosten välillä 18:sta-70:ään. Tunnusluku-

jen/mittareiden määrä vaihtelee siis huomattavasti poliisilaitoksesta toiseen.  Maakuntakeskusten 

välillä tunnuslukujen/mittareiden määrä vaihtelee 47:stä- 70:ään. Maakuntakeskukset erottuvat tun-

nuslukujen/mittareiden määrässä siten, että eniten tunnuslukuja on Jyväskylässä 70, Tampereella 

62, Seinäjoki 53, Vaasa ja Kokkola 52, Turku 50 ja Pori 47. Maakuntakeskukset sijoittuvat mitta-

reiden/tunnuslukujen määrällä siten, että Jyväskylässä on eniten tunnuslukuja/mittareita läänissä, 

Tampere on 2., Seinäjoki 3., Vaasa ja Kokkola jaettu 4., Turku 9. ja Pori 14. Tunnusluku-

jen/mittareiden määrä kertoo suoraan sen kuinka monta seurattavaa osa-aluetta poliisilaitos tulosso-

pimukseensa valinnut. Maakuntakeskukset erottuvat ennen kaikkea rikostorjunnan osa-alueella. 

Tämä on seurausta siitä, että niillä on maakunnallisia erityistehtäviä. 

Suurin hajonta on pienten poliisilaitosten välillä. Pienistä poliisilaitoksista eniten tunnusluku-

ja/mittareita on Jämsässä ja Mäntässä, joissa on 52 tunnuslukua/mittaria eli saman verran kuin osas-

sa maakuntakeskuksia ja jopa enemmän kuin Turussa ja Porissa. Vähiten tunnuslukuja/mittareita on 

Saarijärvellä 18 kappaletta. Tunnuslukujen/mittareiden määrällä pienet poliisilaitokset ovat sijoittu-

neet pääsääntöisesti listan alareunaan. Alavudella ja Närpiössä on 26 (sijoitus läänissä jaettu 32.), 

Keuruulla on 27 (sijoitus 31.), Turunmaalla on 29 (sijoitus läänissä jaettu 29.) 

Alla on yhteenvetotaulukko tunnuslukujen ja mittareiden lukumäärästä poliisilaitoksittain lajiteltuna 

tunnuslukujen ja mittareiden kokonaismäärällä. Vahvennetut ovat maakuntakeskuksia ja kursiivilla 

on keskisuuret poliisilaitokset ja loput ovat luettavissa pieniin poliisilaitoksiin. 
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POLIISI- valvonta hälytys- rikos- lupapal- johta- laillisuus- tuki- yhteensä
LAITOS tehtävät torjunta velut minen valvonta toimet

JYVÄSKYLÄ 11 5 24 8 8 6 8 70
TAMPERE  6 6 17 8 10 6 9 62
SEINÄJOKI 9 4 19 8 3 6 4 53
VAASA 8 5 19 4 3 6 7 52
ÄÄNEKOSKI 10 5 15 6 1 5 10 52
KOKKOLA 9 5 16 6 4 5 7 52
JÄMSÄ 8 5 13 6 7 4 9 52
MÄNTTÄ 8 4 14 11 3 4 8 52
TURKU 8 5 21 7 2 3 4 50
KAUHAJOKI 9 5 17 3 2 7 6 49
VAMMALA 8 5 13 8 5 4 6 49
KANGASALA 8 4 18 6 1 4 6 47
VAKKA-SUOMI 11 5 16 3 5 4 3 47
PORI 7 4 20 4 5 3 4 47
RAISIO 9 4 15 5 2 7 4 46
PIETARSAARI 8 5 19 1 2 6 5 46
LAPUA 9 5 12 6 1 6 5 44
RAUMA 9 6 12 6 2 5 4 44
MUSTASAARI 6 6 12 6 2 6 5 43
SALO 8 5 9 5 4 5 6 42
LOIMAA 8 6 9 6 3 4 6 42
KAUSTINEN 9 5 13 2 1 6 5 41
KOKEMÄKI 7 4 9 6 4 4 7 41
KANKAANPÄÄ 7 5 11 4 1 6 4 38
KYRÖNMAA 7 6 10 6 2 5 1 37
VALKEAKOSKI 5 4 8 3 2 3 10 35
IKAALINEN 7 4 7 6 4 3 4 35
NOKIA 5 4 9 3 5 2 2 30
TURUNMAA 6 4 9 2 2 4 2 29
KAARINA 6 5 7 4 2 2 3 29
KEURUU 6 4 5 6 1 2 3 27
NÄRPIÖ 5 4 7 0 2 4 4 26
ALAVUS 2 4 8 3 3 2 4 26
SAARIJÄRVI 4 4 4 1 2 1 2 18  

Kuvio 21 

Tunnuslukujen ja mittareiden osalta taulukossa näkyy se, että rikostorjunnan osa-alueella niitä on 

eniten. Hälytystehtävien osa-alueella hajonta on taas vähäisin. 

Tulossopimuksissa olevien tunnuslukujen/mittareiden määrää analysoimalla saadaan selville kuinka 

paljon poliisilaitosten tulossopimuksissa on seurattavia asioita. Eräs tutkimuksen kysymys on, että 

onko tulossopimusten välillä eroja. Analyysin mukaan voidaan sanoa, että on. Pohdittavaa on niillä 

pienillä poliisilaitoksilla, joiden tulossopimuksissa on hyvin paljon tunnuslukuja/mittareita. Onko 

niissä jotakin erityisiä ongelmia vai eikö niissä ole osattu keskittyä toimintaympäristön kannalta 

olennaisiin asioihin.  

Eräs tutkimuskysymys on mitä ilmiöitä saadaan esille tulossopimuksia kvantifioimalla. Eräs ilmiö 

oli mittareiden suuri määrä. Ilmiöksi voi luokitella myös sen, että helpointa tuntuu olevan rikostor-

junnan mittaaminen ainakin mittareiden määrän perusteella. Laillisuusvalvonnan osa-alueella on 

taas vähiten tunnuslukuja/mittareita. 

Erilaisia tunnuslukuja/mittareita eri osa-alueilla oli seuraavasti:  
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TULOSSOPIMUKSEN OSA-ALUE MITTAREIDEN LUKUMÄÄRÄ KPL 

Rikostorjunta 62 

Lupapalvelut 49 

Tukitoiminnat 47 

Valvonta 44 

Johtaminen 37 

Hälytyspalvelut 25 

Laillisuusvalvonta 24 

Kuvio 22 

Edellä olevien taulukoiden perusteella vaikuttaisi siltä, että tunnuslukujen/mittareiden valinnassa ei 

saisi antaa poliisilaitoksille niin vapaita käsiä kuin niillä nyt on. Tunnuslukujen/mittareiden laadul-

linen arviointi oli paikallaan, koska noin suuresta tunnuslukujen/mittareiden määrässä on varmasti 

sekä hyviä että huonoja tunnuslukuja/mittareita. 

Tulosraportit olivat pääosin suppeita sanallisia kuvauksia poliisilaitoksen tuloksien saavuttamisesta. 

Poliisilaitokset olivat toimineet annetun ohjeistuksen mukaisesti. Tulosraportointiin tulisi kiinnittää 

enemmän huomiota. Läänin poliisijohdon tulisi vaatia parempaa raportointia, koska näin poliisilai-

tokset joutuisivat todella miettimään asettamiaan tavoitteitaan sekä tunnuslukujen/mittareiden hy-

vyyttä ja onnistuneisuuttaan. Tulosraporttien lukeminen paljastaa esimerkiksi kriittistä suhtautumis-

ta katuturvallisuusindeksiin sekä liikenneturvallisuusindeksiin. Poliisilaitokset olivat ottaneet tulos-

sopimuksiinsa sellaisia tunnuslukuja/mittareita, joista ne olivat joutuneet toteamaan, ettei lukua tai 

arvoa ole ollut saatavilla. Tällaisten tunnuslukujen/mittareiden ottaminen tulossopimuksiin on tur-

haa. 

 

8.2.2 Lähde 

Yleisin lähde kokonaisuutena ottaen oli poliisintulostietojärjestelmä PolStat. Näin asian tietysti tu-

lee ollakin. Erityisesti PolStat:ia käytetään rikostorjunnan, valvonnan ja hälytystoiminnan osa-

alueiden tulostavoitteiden seuraamiseen.  

Muiden osa-alueiden tulostavoitteiden seuraamiseen PolStat:ia käytettiin huomattavasti vähemmän. 

Erityisesti lupapalveluiden osalla tietojärjestelmistä saatavan tiedon määrää ei voi pitää riittävänä. 
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Liian paljon joudutaan käyttämään omaa kirjanpitoa tunnuslukujen/mittareiden seurantaa. Lupahal-

linnon puolelle pitäisi kiireisesti kehittää sellaiset tietojärjestelmät, joista tietoa siirtyisi poliisin tu-

lostietojärjestelmään, jotta omasta kirjanpidosta päästäisiin eroon. Toinen haasteellinen osa-alue 

tulostietojen kannalta on johtaminen. Johtamisen mittaamiseen ja arviointiin liittyvien tunnusluku-

jen/mittareiden kehittäminen vaikuttaa haasteelliselta. Voidaan kuitenkin kysyä, miksei henkilöstö-

barometrin joitakin johtamiseen liittyviä tunnuslukuja voisi olla poliisin tulostietojärjestelmässä? 

Omaan seurantaan perustuu suurelta osin myös laillisuusvalvonta. Laillisuusvalvonnan osalta on 

todettava sama kuin lupahallinnon ja johtamisen osa-alueilta. Tietojärjestelmiä tulisi kehittää niin, 

että mahdollisimman moni tieto löytyisi niistä. Merkittävää olisi mielestäni poliisin ja kansalaisten 

kannalta tietää paljonko poliisista tehtävistä kanteluista tai rikosilmoituksista johtaa toimenpiteisiin 

ja millaisiin toimenpiteisiin. Mielestäni poliisihallinnon tulisi tätä tiedostoa ylläpitää. 

Poliisin tulostietojärjestelmästä saatavasta tiedosta on sekin etu, että sieltä kaikki pääsevät näke-

mään tietoja ja tekemään tarvittavia vertailuja. Tällä hetkellä poliisilaitosten oman kirjanpidon tie-

dot jäävät vain niiden käyttöön. 

 

8.2.3 Arvo 

Poliisilaitosten tulossopimuksissa yleisimmät arvot olivat joko vertaaminen johonkin aiempaan 

vuoteen tai sitten lukuarvo, joka oli joko suhteellinen eli yleisimmin prosentti tai absoluuttinen lu-

ku, jolla kuvattiin joko lukumäärää tai aikaa. Aiempaan vuoteen vertaaminen on sikäli perusteltua, 

että näin saadaan esiin muutos. Kuitenkin esimerkiksi rikostorjunnassa jonkin yksittäisen rikoslajin 

selvitysprosentin vertaaminen aiempaan vuoteen saattaa johtaa vääristyneeseen johtopäätökseen, 

koska luvut saattavat vaihdella vuosittain huomattavastikin johtuen satunnaisvaihtelusta. Vertailua 

pitäisi tehdä pidemmältä aikaväliltä, jolloin saadaan esiin kehityssuunta, johon ollaan menossa. 

Lääni ja valtakunnallisella tasolla satunnaisvaihtelu poistuu. 

Tulossopimusten analysointi paljasti myös sen, ettei missään poliisilaitoksessa ole sakkokiintiöitä. 

Julkisuudessa ja kansan keskuudessa esiintyy joskus väitteitä poliisin sakkokiintiöistä. 

Sanallisia arvioita käytetään hyvin vähän. Sanalliset arviot olisivat sellainen asia, jota poliisitoimin-

nassa tuli miettiä ja tarvittaessa jopa kehittää. Sanallisilla arvioilla voitaisiin ehkä saada esiin sellai-

sia seikkoja, joilla voitaisiin tuoda esiin poliisitoiminnan vaikuttavuutta. 

Arvoina on myös käytetty erilaisia suhdelukuja mm. määrätyissä päihderiippuvuusselvityksissä 

1/1000 as ja peruutettujen ampuma-aselupien määrässä 2 % myönnetyistä luvista. Tällaiset arvot 
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ovat mielestäni epäonnistuneita ja niistä pitäisi luopua. Niihin vaikuttaa liian monta muuttujaa. Jos 

tavoitteena on jonkin prosessin tai asian kehittäminen niin tulossopimuksissa pitäisi näiltä osin 

käyttää mielestäni sanallista arviota ja siirtää tällaiset asiat laillisuusvalvonnan osa-alueelle. 

Asiakaspalautteen käyttö arvona jäi vähäiseksi. Eräänä syynä tähän on ilmeisesti asiakaspalautteen 

keräämisen ja dokumentoinnin vaikeus. Tulosraporteista kävi ilmi onnistuneet toritapahtumat, joten 

olisiko syytä kehittää toritapahtumista säännöllinen asiakastapaamisten ja palautteen keräämisen 

muoto. Tulosraporttien perusteella näin näyttää olevan. 

 

8.3 Yhteenveto ja loppupäätelmät 

Mihin loppupäätelmiin ja kehitysehdotuksiin tulossopimuksia analysoimalla tulin. Tulin vakuuttu-

neeksi siitä, että tulosohjauksella voidaan kiistatta vaikuttaa poliisitoiminnan taloudellisuuteen, te-

hokkuuteen ja vaikuttavuuteen. Yhtä lailla tulin vakuuttuneeksi siitä, että tulosohjauksen toteutta-

minen poliisihallinnossa on parantunut ja kehittynyt vuosien varrella. Kuitenkin tulosohjauksessa ja 

sen osaamisessa sekä käytäntöön viemisessä on vielä kehittymisen varaa ja parantamista. Seuraa-

vaksi tuon esiin niitä havaintoja, joita nousi esiin tulossopimusten analyysissa, joitakin ihmetellen ja 

joitakin kommentoiden. Tuon esille myös ehdotuksia siitä miten tulosohjausta voitaisiin kehittää 

niin, että se entistä enemmän vaikuttaisi poliisitoimintaa myönteisesti ja siten, että poliisi palvelisi 

entistä paremmin niitä, jotka poliisin palkan maksavat eli kansalaisia, veronmaksajia.  

Ensinnäkin aloin ihmettelemään sitä, että mitä saavutetaan sillä, että mittarit ja tunnusluvut jaetaan 

neljään eri luokkaan. Tulosohjauksen suuri linjahan on taloudellisuuden, tehokkuuden ja vaikutta-

vuuden lisääminen ja parantaminen. Kysymys pitäisi asettaa mielestäni siten, että mitä poliisin pi-

täisi organisaationa tehdä, että ennen kaikkea vaikuttavuus lisääntyisi? Päästäänkö mittareiden ja 

tunnuslukujen jakamisella tähän loppu tulemaan. Mielestäni ei päästä, koska liiallinen jakaminen 

hämärtää poliisilta kokonaisuuden ja sen mikä poliisin toiminnassa on todella tärkeää. Mittarit voisi 

jakaa vain määrällisiin ja laadullisiin. Tätä kautta alettaisiin sitten pohtia mitä määrällisiä ja laadul-

lisia asioita pitäisi painottaa, että vaikuttavuus paranisi. 

Toiseksi tulossopimusanalyysin perusteella ei voida väittää etteikö poliisitoimintaa voitaisi mitata. 

Tutkimuskysymyksistäni yksi oli voiko poliisitoimintaa mitata? Vastaus analyysin perusteella on, 

että voi. Analyysissa löysin mittareita vähintäänkin riittävästi. Yhteensä poliisilaitosten tulossopi-

muksista löytyi 288 erilaista mittaria. Mittareiden lukumäärän perusteella voidaan väittää, että polii-

silaitokset ovat ainakin osittain löytäneet itselleen sellaisia omia mittareita, jotka ovat paikallistasol-

la tärkeitä. Katson kuitenkin, että 288 erilaista mittaria on aivan liian suuri määrä. Väkisinkin herää 
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kysymys siitä, että elävätkö poliisilaitokset osittain liiankin paljon omaa elämäänsä välittämättä 

valtakunnallisista linjauksista. Poliisin lääninjohdon ja ylijohdon välisessä tulossopimuksessa oli 

tunnuslukuja/mittareita 61, joka sekin on paljon. Poliisilaitokset ovat siis kehittäneet myös huomat-

tavan määrän omia mittareitaan. Tällä hetkellä tilanne on sellainen, että mittarit pitäisi arvioida ko-

konaisuutena ja pohtia mitkä näistä 288 erilaisesta tunnusluvusta/mittarista ovat sellaisia keskeisiä, 

jotka pitäisi löytyä jokaisen tulossopimuksesta ja missä määrin poliisilaitokselle annetaan vapautta 

määrittää omia tunnuslukujaan/mittareitaan. 

Omien tunnuslukujen/mittareiden käyttäminen edellyttäisi toimintaympäristöanalyysia, jotta ne oli-

sivat luotettavia ja seuraisivat juuri niitä ilmiöitä, jotka toimintaympäristöanalyysissä ovat paljastu-

neet sellaisiksi tärkeiksi kohteiksi, joihin poliisilaitoksen tulee voimavaroja suunnata. Tällä hetkellä 

tulossopimuksissa ei ole toimintaympäristöanalyysille omaa osuuttaan, joten niistä ei voi päätellä 

onko poliisilaitos tällaista analyysia tehnyt. 

Tunnuslukuja/mittareita on aivan liian paljon. Tulossopimuksissa pitäisi olla vähemmän tunnuslu-

kuja/mittareita ja poliisilaitosten tulisi yhä enemmän pyrkiä keskittymään olennaisiin asioihin ja 

olennaisten seikkojen seuraamiseen. Tunnuslukuja/mittareita tulisi olla mieluummin vähän kuin 

paljon. Analyysi paljasti, että tämä tulosohjauksen keskeinen tavoite ei poliisihallinnossa toteudu. 

Tunnuslukujen/mittareiden laadullinen arviointi olisi sopiva lisätutkimuksen aihe. Tunnusluku-

jen/mittareiden suuri määrä suorastaan houkuttelee siihen. Lisätutkimuksessa voisi arvioida mitkä 

tunnusluvut/mittarit kuvaavat toimintaa ja mitkä toiminnan volyymiä. 

Tunnuslukujen/mittareiden osalta oli jonkin verran eroja siitä mitä poliisilaitokset tulkitsivat niiden 

kuvaavan. Esimerkkeinä tästä on muun muussa toimintavalmiusaika, jonka katsottiin eräässä polii-

silaitoksessa kuvaavan toiminnallista tehokkuutta. Lääninjohdon tulossopimuksessa ja muiden po-

liisilaitosten tulossopimuksessa toimintavalmiusajan katsottiin kuvaavan toiminnan vaikuttavuutta. 

Toinen esimerkki on kanteluiden määrä, jonka katsottiin kuvaavan joko toiminnan laatua tai vaikut-

tavuutta. Edellä oleva kertoo siitä, ettei vielä ole yhteistä näkemystä siitä mitä mikin mittari mittaa. 

Tulosmittareiden analysointia ja kehittämistä pitää jatkaa, jotta päästäisiin sellaiseen tilanteeseen, 

että kaikilla olisi yksimielinen näkemys siitä mitä milläkin mittarilla halutaan kuvata. Yksinkertai-

simmillaan tilanne esimiesvirastojohtoisessa organisaatiossa pitäisi olla se, että mittari kuvaa sitä 

mitä esimiesvirasto on päättänyt sen kuvaavan. 

Ohjaako tulosohjaus toimintaa. Tulossopimusten ja tulostavoitteiden analyysin perusteella voidaan 

väittää että ohjaa. Ohjaava vaikutus näkyy ennen kaikkea mm. henkilörekisteröintien määrän kas-

vussa, rikospaikkatutkimusten määrän kasvussa ja tutkinta-aikojen lyhenemisessä. Voidaan sanoa, 
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että tulosohjaus ja seuranta ovat toimivia keinoja ohjata myös poliisihallintoa. Rikosten määrässä 

mm. väkivaltarikosten osalta voitaisiin väittää, ettei tulosohjaus toimi, koska niiden määrä Länsi-

Suomessa nousi vuodesta 2006 vuoteen 2007 merkittävästi. Kuitenkin rikosten määrä on sellainen 

muuttuja, johon poliisi voi vaikuttaa ainoastaan vähäisissä määrin. Rikosten määrään vaikuttavat 

monet muutkin muuttujat yhteiskunnassa kuin vain poliisitoiminta. Näin ollen kyse ei ole tulosoh-

jauksen sopimattomuudesta poliisitoimintaan vaan mittarin/tunnusluvun eräänlaisesta huonoudesta 

kuvaamaan poliisitoimintaa. 

Lähteissä yleisimmät lähteet olivat tietojärjestelmiin perustuvat lähteet. Yleisin oli poliisin tulostie-

tojärjestelmä Polstat. Lupahallinnon osa-alueella yleisin lähde oli oma kirjanpito. Tämä kertoo yksi-

selitteisesti siitä, ettei lupahallinnon tietojärjestelmät ole siinä kunnossa kuin niiden tulosseurannan 

kannalta pitäisi olla. Lupahallinnon tietojärjestelmiä pitäisi kehittää niin, että omasta kirjanpidosta 

päästäisiin tietojärjestelmistä saatavaan tietoon. 

Analyysin perusteella tulin siihen tulokseen, ettei poliisihallinnossa vielä kovinkaan kattavasti tie-

detä tai ei hahmoteta käsitteitä vaikuttavuus, tehokkuus ja laatu. Mittareiden ja tunnuslukujen paljo-

us lienee yksi syy siihen, että yritetään sovittaa mittari tai tunnusluku johonkin lokeroon paneutu-

matta suuremmin siihen mitä sillä oikein yritetään kuvata. 

Tunnuslukujen/mittareiden laatua en analysoinut kovinkaan merkittävästi. Tämä laadullinen ana-

lyysi on tärkeää, koska sen avulla voitaisiin nostaa esille onnistuneita tunnuslukuja/mittareita ja 

näin kehittää niitä. Syvällinen laadullinen analyysi on erittäin hyvä aihe joko jatkotutkimukselle tai 

sitten opinnäytetyöksi maisteritutkintoon sellaiselle, joka on kiinnostunut tulosohjauksesta ja polii-

sitoiminnan mittaamisen ongelmista.  

Tunnuslukujen ja mittareiden arvot olivat suurimmaksi osaksi sellaisia, että niitä verrattiin johonkin 

vuoteen. Vertaaminen on sinällään hyvä, mutta vertailujaksot olivat liian lyhyitä, jolloin satunnais-

vaihtelu poliisilaitostasolla on liiallista. Vertailujaksojen pituutta tulisi kasvattaa. 

Tulossopimuksen luonteeseen kuuluu, että niissä määritellään käytettävissä oleva henkilöstö ja ra-

hamäärä sekä tulostavoitteet. Näiltä osin voidaan todeta, että Länsi-Suomen läänin poliisilaitosten 

tulossopimukset täyttävät tulossopimuksen tunnusmerkit. Kaikista tulossopimuksista löytyvät nämä 

tekijät. 

Merkittävin puute tulosohjausjärjestelmässä Länsi-Suomen läänissä on tällä hetkellä tulosseurannan 

heikkous. Poliisilaitosten raportit lääninjohdolle tulostavoitteiden toteutumisesta eivät ole riittävän 

kattavia ja laadukkaita. Voisi sanoa, että lääninjohto päästää poliisilaitokset näiltä osin liian helpol-
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la. Kunnollinen seuranta ja kriittinen palaute sekä tarvittaessa annettava kiitos olisivat mielestäni 

seikkoja, joilla tulosohjauksen toimivuutta voisi parantaa. 

Työni pohjalta voidaan esittää myös, että tulosohjausprosessia tulisi kehittää. Analyysin perusteella 

katson, että on vielä liikaa poliisilaitoksia, joiden tulossopimus on liian suora kopio poliisin läänin-

johdon ja ylijohdon välisestä tulossopimuksesta. Tästä kertoo se, että poliisilaitokset ovat ottaneet 

sellaisia tulostavoitteita, jotka eivät ole relevantteja niiden toiminta-alueella. Paras esimerkki tästä 

on järjestäytyneeseen rikollisuuteen ja talousrikoksiin liittyvät tulostavoitteet. Yhtä lailla on paljon 

poliisilaitoksia, jotka ovat ottaneet mm. kanteluiden määrät tulostavoitteisiinsa. 

Tulosraporttien analyysin perusteella ei voi tulla kuin yhteen loppu tulemaan. Tulosseuranta on tällä 

hetkellä tulosohjausjärjestelmän ja tulossopimisen ylivoimaisesti heikoin osa-alue. Poliisin läänin 

johdon tulisi panostaa tulosseurannan kehittämiseen sekä vaatia poliisilaitoksilta perusteellisempia 

raportteja tulostavoitteidensa saavuttamisesta ja saavuttamatta jättämisestä. Katson, että tämä olisi 

myös keino kehittää tulosohjausta, koska silloin esimerkiksi erilaisten seurantajärjestelmien kehit-

tämiseen tulisi aivan uutta painetta. Esimerkiksi lupahallinnon osalta seurantajärjestelmiä tulisi no-

peasti parantaa ja kehittää. 

Tulosraporttien sisällön kehittäminen vaikuttaisi myös mielestäni yleiseen suhtautumiseen tulosoh-

jaukseen. Tulossopimuksien sisältöanalyysin perusteella tulin siihen lopputulokseen, että poliisilai-

tosten välillä on liian suuria eroja tulosohjausjärjestelmän ymmärtämisen, hyväksymisen ja käyttä-

misen välillä. 

Poliisin tulosohjaus on kuitenkin mennyt kokoajan eteenpäin ja on kehittyvä prosessi. Tämän osoit-

taa se, että tulossopimusmalli muuttui vuodelle 2007 ja samalla tavalla jatketaan vielä vuonna 2008. 

Ilman tarkempaa analyysia vaikuttaa siltä, että muutokset ovat myönteiseen suuntaan. Tätä peruste-

len sillä, että tunnusluvut/mittarit jaetaan ainoastaan valtakunnallisiin ja paikallisiin. 

Työn otsikossa kysyttiin voiko poliisitointa mitata? Poliisitointa voi ja sitä pitääkin mitata. Se, että 

hyvien mittareiden ja tunnuslukujen löytäminen on vaikeaa, ei ole kestävä peruste sille, ettei poliisi-

toimintaa mitattaisi. Poliisitoiminta on yhteisten verovarojen käyttämistä ja jo sen pitäisi luoda eri-

tyistä vastuuta siitä, että poliisi toimii ja tuottaa niitä palveluita, joita yhteiskunta haluaa sen tuotta-

van. Ilman mittaamista olisi hyvin vaikeaa, osittain jopa mahdotonta, osoittaa ulkopuoliselle tark-

kailijalle mitä poliisi tekee ja mitä se tekemisellään saavuttaa. 

Tässä työssä vaikuttavuus rajattiin tarkastelun ulkopuolelle. Vaikuttavuuden mukaan ottaminen 

tarkasteluun on sopiva tapa jatkaa tutkimustyötä eteenpäin. Tarkoitukseni on jatkaa työtäni niin, että 

haastatteluilla pyrin selvittämään tulosohjausjärjestelmän toimivuutta Länsi-Suomen läänissä. Jat-
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kotyössäni on tarkoitus löytää sellaisia vaikuttavuuteen vaikuttavia tekijöitä, joita tulossopimuksissa 

tulisi olla.  

Katson, että harrastukseni jatkamisella on nyt myös tilausta, koska poliisilaitosten määrä on vähe-

nemässä. Poliisilaitosten koko kasvaa, alueet suurenevat ja henkilöstömäärä lisääntyy. Suuremmissa 

yksiköissä toivottavasti tulosohjaukseen kiinnitetään enemmän huomiota ja tulosohjauksen suunnit-

teluun ja seurantaan voidaan antaa enemmän resursseja. Tulosohjaus antaa keinoja parantaa poliisi-

toimintaa, jos sitä halutaan käyttää ja kehittää. 
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