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Poliisin tehtävät

Poliisilaki 1:1 § 1mom.: 

"Poliisin tehtävänä on oikeus- ja yhteiskuntajärjestyksen 
turvaaminen, yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitäminen 
sekä rikosten ennalta estäminen, paljastaminen, selvittäminen 
ja syyteharkintaan saattaminen. Poliisi toimii turvallisuuden 
ylläpitämiseksi yhteistyössä muiden viranomaisten sekä 
yhteisöjen ja asukkaiden kanssa ja huolehtii tehtäviinsä 
kuuluvasta kansainvälisestä yhteistyöstä".

Poliisin keskeisin toimialanormi. Tämän pykälän velvoite on 
pääsääntöisesti aina taustalla, kun poliisi ryhtyy hoitamaan 
kenttätoiminnallisia tilanteita. 



Poliisin hallintorakenne

24.1.2019 Poliisihallitus

Sisäministeriö

Keskusrikospoliisi

PoliisihallitusSuojelupoliisi

11 poliisilaitosta

Poliisiammatti-

korkeakoulu



Poliisilaitokset 

24.1.20194

• Helsinki

• Häme

• Itä-Suomi

• Itä-Uusimaa

• Kaakkois-Suomi

• Lappi

• Lounais-Suomi

• Länsi-Uusimaa

• Oulu

• Pohjanmaa

• Sisä-Suomi



Sisä-Suomen poliisilaitoksen poliisiasemat
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Poliisilaitoksesta

• pääpoliisiasema Tampereella

• yhteensä 16 poliisiasemaa

• n.1000 vakituista työntekijää, 
joista noin 800 poliiseja 

• Lisäksi määräaikaisia 
työntekijöitä ja harjoittelijoita 
Polamk:sta

• vuosibudjetti noin 64 milj. € 

• toimintaa johtaa poliisipäällikkö 
Timo Vuola
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Yleistä toiminta-alueesta

• 45 kuntaa

• kaksi keskusta – Tampere ja 
Jyväskylä

• 778 000 asukasta

• poliisilaitoksen eteläisimmän 
(Urjala) ja pohjoisimman 
(Pihtipudas) kunnan välimatka 
noin 400 km

• pinta-ala 37 365 km2
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• kaksi toisistaan etäällä olevaa 
kasvukeskusta 
yliopistokaupunkien ympärillä

• Suomen toiseksi vilkkain 
ulkomaanliikenteen lentokenttä 
(Pirkkala) ja kaksi muuta kenttää 
(Jyväskylä ja Halli)

• tieliikenteen ja rautatieliikenteen 
solmukohtia

• paljon suuria yleisötapahtumia 

• kaksi pelastuslaitosta ja 
hätäkeskusta, puolustusvoimien 
suuria tukikohtia ym.
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• valvonta- ja 
hälytystoimintasektori vastaa 
yleisen järjestyksen ja 
turvallisuuden ylläpitämisestä 
ja hälytystehtävien 
hoitamisesta sekä osaltaan 
liikenteenvalvonnasta

• poliisilla 135 358  
hälytystehtävää vuonna 2017

- 370 tehtävää / vrk

- A-luokan kiireellisyystehtäviä 

yhteensä 9 976
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Poliisipalvelut
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Kenttätoiminnan operatiivinen johtaminen
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Yleisjohtaja

Kenttäjohtaja

Läntinen 
kenttäjohtoalue

Kenttäjohtaja

Tampereen 
kenttäjohtoalue

Kenttäjohtaja

Itäinen 

kenttäjohtoalue

Kenttäjohtaja

Keski-Suomen 
kenttäjohtoalue

Tilannekeskus

Operatiiviset kenttäjohtoalueet
• KESKI-SUOMI (Keski-Suomen kenttäjohtoalue)

• PIR-ITÄ (Itäinen kenttäjohtoalue)

• TRE (Tampereen kenttäjohtoalue)

• PIR-LÄNSI (Läntinen kenttäjohtoalue)





Vapaaehtoisjärjestöjen käyttö perustuu PolL

• Vapaaehtoisjärjestöjen käyttö poliisin apua sisältyy poliisilain 
(872/2011) 9 luvun 4 pykälään, jossa poliisille säädetään 
mahdollisuus käyttää apunaan vapaaehtoisjärjestöjä ja 
vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta annetunlain 
(556/2007) 3 luvussa tarkoitettua 
Maanpuolustuskoulutusyhdistystä etsintätehtävissä ja muissa 
sellaisissa avustustehtävissä, joihin ei sisälly merkittävää 
julkisen vallan käyttöä.
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Vapaaehtoisjärjestöille soveltuvat tehtävät

• etsintä- ja pelastustehtävissä

• poliisin suorittamaa esitutkintaa ja poliisitutkintaa tukevassa 
tehtävässä

• poliisin henkilöstön huoltotehtävissä

• poliisin henkilöstön ja materiaalin kuljettamiseen 
vapaaehtoisjärjestön vesi- ja ilmakuljetuskalustoa käyttäen sekä 

• poliisin toimialaan kuuluvien tehtävien yhteydessä syntyvissä 
avustamistehtävissä, joihin ei sisälly merkittävää julkisen vallan 
käyttöä. Tällaisia tehtäviä voivat olla esimerkiksi evakuoiduista 
huolehtiminen tai vapaaehtoisjärjestön käyttäminen poliisin 
eristämän alueen vartioinnissa.
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SPR:n ja muiden vapaaehtoisjärjestöjen 
käyttö

• koulutettua henkilöstöä tilanteisiin, joissa poliisilla ei ole 
riittävästi omaa resurssia

• kadonneen etsintä, hätäetsintä, tutkinnallinen etsintä

• liikenteen ohjaus

• suurissa rikostapahtumissa/onnettomuuksissa evakuoitujen 
vastaanotto, huoltaminen, kirjaaminen

• henkinen jälkihoito

• massiivinen turvapaikanhakijoiden saapuminen

• huoltotoimintojen järjestäminen

• toiminnot käyttöön yhden kosketuksen periaatteella
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Meidän päämäärämme:

1. Turvallisuuden varmistaminen
2. Rikollisuuden torjuminen ennakolta
3. Palvelujen tehokas tuottaminen
4. Luottamuksen ylläpitäminen ja  

yhteiskunnallinen vaikuttaminen

Poliisin strategia
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