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Oulun poliisilaitoksen poliisiasemat

X –merkityt toimipaikat poistuivat erillisen suunnitelman mukaan
30.4.2014 mennessä



Ajankohtaista
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• rikosten määrät pääosin laskussa, rikoslakirikokset – 10%
• omaisuusrikokset vähenevät, väkivalta lisääntyy, myös törkeä väkivalta
• erilaisten seksuaalirikosten määrä kasvussa, lähinnä lapsiin kohdistuva
• huumausainerikosten määrä kasvussa, isoja takavarikoita
• A-B -hälytystehtävien määrässä vähennystä, kasvua perheväkivallassa
• keskimääräinen toimintavalmiusaika on hyvä
• RYR (rajat ylittävä rikollisuus) ongelmana
• valepoliisit riesana, kohteena vanhukset
• terrorismintorjunta, varautuminen
• maastapoistamistoiminta



Ankkuri toiminnot Oulun poliisilaitoksella
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Ankkuri toimintojen tarkoituksena on
1. Varhainen puuttuminen alaikäisten rikolliseen
käyttäytymiseen, nuoren kokonaisvaltaisen elämäntilanteen ja
avun tarpeen selvittäminen sekä tarkoituksenmukaisen
avun/tuen piiriin ohjaaminen
2. Nopea puuttuminen lähisuhde-, perheväkivaltaan ja
tarkoituksenmukaisen avun/tuen piiriin ohjaaminen.
3. Sisäisen turvallisuuden lisääminen moniammatillisella
yhteistyöllä.
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Eräitä tilastoja
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Oulun poliisilaitos, koko alue

Pohjois-Pohjanmaa

Kainuu



Eräitä tilastoja
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Perheväkivaltaa koskevat rikosilmoitukset koko poliisilaitosalueella

Rattijuopumusrikokset koko poliisilaitosalueella



Haasteita
"Turvallisuus murroksessa" (Esittäjän ajatuksia

vuoden 2016 lopulla)
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• poliisilaitos haluaa olla innovatiivinen, kehittämishaluinen, yhteistyöhakuinen
• toimintojen sopeuttaminen vuotuiseen rahoituskehykseen
• toimintojen priorisointi sopeuttamistoimien yhteydessä, viharikokset, ääriliikkeet
• poliisin yleisen luottamuksen säilyttäminen suhteessa kansalaisiin
• laiton kansalaisaktivismi – laiton suora toiminta – militantti aktivismi
• ydinvoimalaitos – vähintään 100 vuoden projekti
• turvapaikanhakijat

• riskihenkilöt – kielteisen päätöksen saavat – levottomuudet – pahimmat
häiriköt - yksinäiset sudet – mielenterveysongelmat – maasta poistaminen

• vastakkainasettelut (Suomi – muu maailma) – vihapuheet
• laajamittaisen laittoman maahantulon riski aina olemassa
• muuttuva rikollisuus – verkko, internet, sosiaalinen media

• informaatiovaikuttaminen, trollaus
• uusien uhkien lisäksi vanhat uhat ovat jäljellä
• uusia suorituskykyjä on koko ajan kehitettävä, niistä on pidettävä hyvää huolta ja

niitä on harjoiteltava (varautuminen normaali- ja poikkeusoloihin)
• viranomaisten suorituskyvyt on tarpeen vaatiessa voitava yhdistää



Poliisipalvelulinjan toiminnalliset painopisteet 2018

q resurssit nähtävästi ainakin lähes 2017 tasalla
q toiminnalliset tulostavoitteet pääsääntöisesti vuoden 2017 tulostavoitteen tasalla
q operatiivisen toiminnan kehittyminen tällä hetkellä varsin nopeaa (varusteet, koulutus

ym.)
q erityisiä painopistealueita ovat ainakin:

q ketterä ja joustava resurssien käyttö toiminnallisten tarpeiden mukaisesti. Henkilöstöä
kannustetaan työkiertoon

q tietojohtoisuuteen perustuva toiminta
q harmaan talouden torjunta
q tehokas turvapaikanhakijoiden päätösten tiedoksianto- ja maastapoistamistoiminto
q hyvä toimintavalmius kiireellisissä hälytystehtävissä
q varautuminen ja varustautuminen erityistilanteisiin, suunnitelmien päivitys
q valmiuden kohottamisen suunnittelu myös yhdessä tärkeimpien strategisten kumppanien

kanssa (sairaanhoitopiiri, ensihoito, pelastuslaitos, rajavartiolaitos, merivartiosto,
puolustusvoimat, ym.)

q tehokas ja toimiva ennalta estävä toiminto teto- / situkohteisiin (uhka-analyysit)
q väkivaltarikosten ja lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten tutkinta
q rajat ylittävän rikollisuuden torjunta
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Varautumisesta

• turvallisuusuhkat ovat täydentyneet uusilla uhkilla
• poliisin operatiivinen prioriteettijärjestys on nykyään erilainen

kuin aiemmin
• päihteet, huumeet ja arkipäiväinen rikollisuus, syrjäytyminen

ja muu pahoinvointi ovat edelleen olemassa olevia riskejä
• terrorismin torjunta ja sisäisen turvallisuuden uhkahenkilöt

ovat tänä päivänä kuitenkin kärkiprioriteetteja
• tarkoittaa poliisin varautumista, varustautumista

kouluttautumista ja operatiivisen toiminnan tehokasta
suunnittelua, harjoittelua sekä poliisin omasta että yhteistyön
näkökulmasta
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Avainsanat 2018
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Kuva: Kotihälytys-sarja, Aitomedia



Poliisin arvot
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Kuva: Kotihälytys-sarja, Aitomedia



Kiitos!

Kommentteja, kysymyksiä?

Sähköposti arto.karnaranta@poliisi.fi
Twitter @ArtoKarnaranta
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