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04. VALVONTATEHTÄVÄT 
 

Toimenkuvissa kukin taso pitää sisällään aina edellisen tason/tasojen osaamisen. Henkilön 

sijoittuminen vaativuusluokkaan määritellään tehtävien kokonaisarvioinnin perusteella. Esimerkit on 

tarkoitettu vain havainnollistamaan toimenkuvauksia.  

Käytetyt termit (osaamisalue, tehtäväalue, perustoimenkuva) on määritelty liitteissä.  

 

 

04.01 Valvontatehtävien aloitustaso  

        
Perustoimenkuvan mukaiset tehtävät (ks. liite), joista osassa tarvitaan kokeneemman 

opastusta. 

  

 

04.02 Valvontatehtävien perustaso 
 

Perustoimenkuvan mukaiset tehtävät (ks. liite). 

 

 

04.03 Valvontatehtävien vaativa taso 
 

Perustoimenkuvan ja partionjohtajuuden lisäksi vastuulla on eri osaamis- ja tehtävä-

alueiden merkittävää lisätyötä aiheuttavia tehtäviä, tai on erikoistunut perustoimenkuvan 

ohella jollekin osaamis- ja tehtäväalueelle. 

 

Esimerkkejä: 

- Merkittävät lisätehtävät, jotka voivat muodostua yhdestä tai useammasta tehtävästä  

- tai osa-alueesta. 

- JOUHA-tehtävät. 

- Tutkintatehtävissä eri rikoslajien laaja-alainen juttuvastuu. Vastuu kattaa myös  

- pöytäkirjan tuottamisen jutuista.  

- Palvelupäivystäjä. 

 

 
04.04 Valvontatehtävien erikoistoimi 

 

Kysymyksessä erikoistoimi tai esimiesluonteiset tehtävät. 

 

Erikoistoimen tehtävien on oltava yleensä päätoimisia tai tehtävät vaativat pitkälle 

erikoistumista. 

 

Esimerkkejä: 

- 04.05-tasoisen ryhmän varajohtaja. 

- Poliisilaitostason kouluttaja.  

- Poliisikoiran ohjaaja. 

- Erityisen vaativat turvaamistehtävät. 
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04.05 Ryhmänjohtaja / Kenttäjohtaja / Esimiestasoinen vastuuhenkilö 
 

Toimii esimiestehtävissä tai kenttäjohtajana ilman ryhmänjohtajan asemaa taikka 

vastuuhenkilönä.     

 

Esimerkkejä: 

- Alaisten lukumäärä 4 - 8. 

- Henkilöstöhallinnollisena esimiehenä käy tulos- ja kehityskeskustelut. 

- Toiminnallisen ryhmän johtaminen.  

- 04.06-tasoisen ryhmän varajohtajana vaativan ryhmänjohtajan tehtävässä. 

- Työvuorolistojen valmistelua ym. tukitehtäviä.  

 

 

04.06 Ryhmänjohtajan vaativa toimi / Esimiestasoinen vastuuhenkilö  
 

Toimii vaativissa ryhmän- ja kenttäjohtajan tehtävissä tai vastuuhenkilönä.     

 

Esimerkkejä: 

- Alaisten lukumäärä 6 - 12. 

- Alaisina voi olla muuta alipäällystöä. 

- Henkilöstöhallinnollisena esimiehenä käy tulos- ja kehityskeskustelut. 

- Vähäinen tutkinnanjohtajuus mahdollinen. 

 

 

04.06.02 Valvontatoimen vaativat erityistehtävät / Esimiestasoinen vastuuhenkilö   
 

Toimii erittäin vaativissa valvontatoimen erityistehtävissä tai vastuuhenkilönä 

erityisosaamista vaativissa taikka laajoissa tehtävissä.   

 

Esimerkkejä: 

- Ryhmänjohtajuuden ohella kenttäjohtaja laajalla alueella tai johtaa huomattavia  

- määriä partioita.  

- Alaisina muuta alipäällystöä. 

- Henkilöstöhallinnollisena esimiehenä käy tulos- ja kehityskeskustelut. 

- Päällystötason vastuunottoa sisältyy toimenkuvaan. 

- Merkittäviä ja vaativia valtakunnallisia koulutusvastuita.  

- Asiantuntijatehtävät: merkittävien poliisitoiminnallisten tärkeiden tapahtumien 

suunnittelu ja valmistelu.  

 

 

04.07 Valvontatoiminnan päällystötoimi 
 

Toimii valvontatoiminnan päällystötehtävissä.  

 

Esimerkkejä: 

- Henkilöstöhallinnollisena esimiehenä käy tulos- ja kehityskeskustelut. 

- Tutkinnanjohtajuus voi olla osana toimenkuvaa. 
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04.08  Valvontatoiminnan vaativa päällystötoimi  
 

Toimii valvontatoiminnan vaativissa päällystötehtävissä. 

 

Esimerkkejä: 

- Henkilöstöhallinnollisena esimiehenä käy tulos- ja kehityskeskustelut. 

- Henkilöstöhallintotehtäviä, suunnittelua ja toimintaedellytyksiä turvaavia tehtäviä     

- tavallista päällystötasoa enemmän.  

- Tehtäviin kuuluvat laajat vastuut.  
- Kenttäkomisario. 

- Alaisten lukumäärä on suurempi kuin vaativuustasossa 04.07. 
 

 

04.09 Valvontatoiminnan päällystötehtävien erikoistoimi / Yksikön päällikkö  
         

Toimii yksikön päällikkönä valvontatoiminnan tehtävissä taikka vastuuhenkilönä 

erityisosaamista vaativissa tai laajoissa tehtävissä. 

 

Esimerkkejä: 

- Yksikön päällikkö pienissä poliisilaitoksissa. 

- Alaisina päällystöön kuuluvia poliisimiehiä. 

- Henkilöstöhallinnollisena esimiehenä käy tulos- ja kehityskeskustelut. 

 

 

04.10 Valvontatoiminnan päällystötehtävien vaativa erikoistoimi / Yksikön 

päällikkö  
                       

Toimii yksikön päällikkönä valvontatoiminnan vaativissa tehtävissä. 

  

Esimerkkejä: 

- Yksikön päällikkö keskisuurissa poliisilaitoksissa.  

- Alaisina päällystöön kuuluvia poliisimiehiä. 

- Henkilöstöhallinnollisena esimiehenä käy tulos- ja kehityskeskustelut. 
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VALVONTATEHTÄVIEN PERUSTOIMENKUVA  
 
1. Hälytystehtävät 

- Kaikentyyppisten hälytystehtävien hoitaminen (ks. osaamis- ja tehtäväalueet) 

 

2. Valvontatehtävät 

- Kaikentyyppisten valvontatehtävien hoitaminen (ks. osaamis- ja tehtäväalueet) 

 

3. Esitutkinta 

- Vähäinen määrä tavanomaisten ja yksinkertaisten rikosasioiden taktista tutkintaa 

(kuulusteluja, suppeaa tutkintaa) 

- Teknisen tutkinnan alustavat toimet tapahtumapaikoilla 

- Tiedustelu- ja tarkkailutoimintaa tarvittaessa 

 

4. Poliisitutkinta 

- Vähäinen määrä tavanomaista ja nopeasti suoritettavaa poliisitutkintaa, kuten 

esimerkiksi ampuma-aseen hallussapitoedellytysten selvittäminen 

 

5. Ennalta ehkäisevä toiminta 

- Osallistuminen vähäisessä määrin yleisvalistustoimintaan ja muihin ennalta estävän 

työn muotoihin 

 

6. Lupahallinto 

- Lupahallinnon tukitehtävät ja yhteistyö (lupahallintoa tukevien tietojen välitys) 

 

7. Atk:n ja teknisten välineiden hallinta 

- Tehtäviin kuuluvien rekistereiden, ohjelmistojen ja teknisten välineiden hallinta  

 

8. Toimintaedellytykset 

  

9. Muut tehtävät 

- Viestintä 

  

 

* Yksinomaan liikenteen valvontatehtäviä hoitavassa yksikössä (LP) toimiva osallistuu 

valvontatehtävien tehtäväalueen 2.2 sekä kohdan 7 lisäksi kohtien 1-6 tehtäviin virka-apuna 

yhteistoimintasopimusten määrittämällä tavalla.  
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 VALVONTATEHTÄVIEN OSAAMIS- JA TEHTÄVÄALUEET   
 
Osaamisalueet: 

 

1. Hälytystehtävät 

 

2. Valvontatehtävät 

 

3. Esitutkinta 

3.1  Taktinen tutkinta 

3.2  Tekninen tutkinta 

 

4. Poliisitutkinta 

  

5. Ennalta ehkäisevä toiminta 

 

6. Lupahallinto 

 

7. Tehtävän edellyttämä atk:n ja teknisten välineiden hallinta 

 

8. Toimintaedellytykset 

 

9. Muut tehtävät 

 

Tehtäväalueet: 

 

1. Hälytystehtävät 

1.1  Tavanomaiset hälytystehtävät, kuten kotihälytystehtävät, 

väkivaltatilanteiden rauhoittaminen tms. 

1.2  Vaativat tilanteet 

1.3  Erityistilanteet 

1.4  Virka-aputehtävät 

1.5  Tilannekeskustehtävät 

 

2. Valvontatehtävät 

2.1  Yleinen järjestys ja turvallisuus 

2.2  Liikenne (ml. maasto- ja vesiliikenne) 

2.3  Metsästys ja kalastus 

2.4  Muut laissa säädetyt valvontatehtävät 

 

3. Esitutkinta 

3.1  Väkivaltarikosten tutkinta 

3.2  Omaisuusrikosten tutkinta 

3.3  Talousrikosten tutkinta 

3.4  Huumausainerikosten tutkinta 

3.5  Liikennerikosten tutkinta 

3.6  Muiden rikosten tutkinta 

3.7  Kohtien 3.1-3.6 tekninen tutkinta 

3.8  Tiedustelu- ja tarkkailutoiminta 

 



   

   

9 

4. Poliisitutkinta 

4.1  Onnettomuustutkinta 

4.2  Kuolemansyyntutkinta 

4.3  Palonsyyntutkinta 

4.4  Kuolleeksijulistamistutkinta 

4.5  Ampuma-aseen hallussapitoedellytysten tutkinta 

4.6  Kadonneen henkilön etsintä 

4.7  Muu poliisitutkinta 

 

5. Ennalta ehkäisevä toiminta 

5.1  Murtosuojaustoiminta 

5.2  Oikeuskasvatustyö (sisältää kaikenlaisen valistustoiminnan) 

5.3  Väliintulotoiminta 

5.4  Muu ehkäisevä työ 

 

6. Lupahallinto 

Ks. toimistotehtävien tehtäväalueet/lupahallinto 

 

7. Tehtävän edellyttämä atk:n ja teknisten välineiden hallinta 

7.1  Atk-järjestelmien käyttö ja -ohjelmien hallinta (Päike, Riki ...) 

7.2  Ajoneuvot varusteineen 

7.3  Voimankäyttövälineistö 

7.4  Muu työturvallisuusvälineistö 

7.5  Nopeudenvalvontalaitteisto 

7.6  Päihdemittarit 

7.7  Muu liikennevalvontalaitteisto 

7.8  Videolaitteet ja kamerat 

7.9  Rikostutkimussalkun välineistö 

7.10 Muu rikostutkimusvälineistö 

  

 

8. Toimintaedellytykset 

8.1 Henkilöstöhallinto 

8.2 Talous 

8.3 Työturvallisuus, varusteet, työhyvinvointi 

8.4 Viestintä 

8.5 Muut 

 

 

9. Muut tehtävät 
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08. TUTKINTATEHTÄVÄT 
 

 
Toimenkuvissa kukin taso pitää sisällään aina edellisen tason/tasojen osaamisen. Henkilön sijoittu-

minen vaativuusluokkaan määritellään tehtävien kokonaisarvioinnin perusteella. Esimerkit tarkoitettu 

vain havainnollistamaan toimenkuvauksia. Käytetyt termit (osaamisalue, tehtäväalue, perustoimen-

kuva) on määritelty liitteissä. 

 

  

08.01 Tutkintatehtävien aloitustaso 
 

Perustoimenkuvan mukaiset tehtävät (ks. liite), joista osassa tarvitaan kokeneemman 

opastusta. 

 

 

08.02 Tutkintatehtävien perustaso 
 

Perustoimenkuvan mukaiset tehtävät (ks. liite). 

 

 

08.03 Tutkintatehtävien vaativa taso 
 

Perustoimenkuvan lisäksi tutkijaparin vetäjä. Tutkittavien juttujen ja tehtävien moni-

alaisuus ja useamman eri osaamis- ja tehtäväalueen vaativat tehtävät tai erikoistuminen 

jollekin osaamis- ja tehtäväalueelle. 

 

Esimerkkejä:  

- Merkittävät lisätehtävät, jotka voivat muodostua yhdestä tai useammasta tehtävästä 

tai osa-alueesta. 

- Perusosaamisen lisäksi vahva erikoistuminen jollekin osaamis- ja  

- tehtäväalueelle sekä niihin kuuluvat koulutustehtävät. 

- Palvelupäivystäjä. 

 

 

08.04 Tutkintatehtävien erikoistoimi 
 

Kysymyksessä erikoistoimi tai esimiesluonteiset tehtävät. 

 

Erikoistoimen tehtävien on oltava yleensä päätoimisia tai tehtävät vaativat pitkälle 

erikoistumista. 

 

Esimerkkejä: 

- 08.05-tasoisen ryhmän varajohtaja. 

- Poliisilaitostason kouluttaja.  

- Vaativa tekninen tutkinta, vaativa huumausainerikosten tutkinta. 

- Merkittävien ja erityisen laajojen juttujen tutkinnallinen erityisvastuu,     

- pääsääntöinen ”päätutkija”. 

- Koulutus- ja erityisryhmien vetovastuu. 

- Usein toistuva projektiluonteinen tehtäväesimiehisyys. 
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08.05 Ryhmänjohtaja / Esimiestasoinen vastuuhenkilö 
 

Toimii esimiestehtävissä tai vastuuhenkilönä poliisilaitostasoa laajemmissa tehtävissä.  

 

Esimerkkejä: 

- Alaisten lukumäärä 3 - 6. 

- Henkilöstöhallinnollisena esimiehenä käy tulos- ja kehityskeskustelut. 

- Vähäinen tutkinnanjohtajuus (ei pakkokeinovaltuuksia). 

- Vakavan, ammattimaisen ja järjestäytyneen rikollisuuden tutkinta,  

- tiedustelu tai rikoshyödyn jäljitys. 

- 08.06-tasoisen ryhmän varajohtajana vaativan ryhmänjohtajan tehtävässä. 

- Vaativien talousrikosten tutkinta. 

 

 

08.06 Ryhmänjohtajan vaativa toimi / Esimiestasoinen vastuuhenkilö  
 

Toimii vaativassa esimiestehtävässä tai vastuuhenkilönä erityisosaamista vaativissa 

laajoissa tehtävissä. 

 

Esimerkkejä: 

- Alaisten lukumäärä 5 - 12. 

- Alaisina voi olla muuta alipäällystöä. 

- Henkilöstöhallinnollisena esimiehenä käy tulos- ja kehityskeskustelut. 

- Tutkinnanjohtajuus tavanomaisempaa kuin luokassa 08.05. 

 

 

08.06.02 Tutkintatoimen vaativat erityistehtävät / Esimiestasoinen vastuuhenkilö  
 (Muutettu tark. VES 1.9.2010) 

 

Toimii erittäin vaativissa tutkintatoimen eritystehtävissä tai vastuuhenkilönä 

erityisosaamista vaativissa taikka laajoissa tehtävissä.   

 

Esimerkkejä: 

- Pitkäkestoiset vaativat tiedustelu- tai tutkintatehtävät.  

- Valtakunnallinen ja kansainvälinen yhteistyö. 

- Erityisalansa koulutuksen tai tutkintamenetelmien kehittäminen. 

- toimiminen huomattavan suuren ryhmän johtajana (yli 12 henkilöä)  

- alaisena myös muita alipäällystötason henkilöitä 

- rajoitetut tutkinnanjohtaja oikeudet 

- toimenkuvassa merkittävää päällystötason vastuunottoa 

- vetovastuu valtakunnallista tai kansainvälistä yhteistyötä vaativassa 

projektitutkinnassa  
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08.07 Tutkintatoiminnan päällystötoimi 
 

Tehtävänä tutkintayksikön johtaminen. Toimii tutkinnanjohtajana pakkokeinovaltuuksin. 

 

Esimerkkejä: 

- Henkilöstöhallinnollisena esimiehenä käy tulos- ja kehityskeskustelut. 

 

 

08.08 Tutkintatoiminnan vaativa päällystötoimi 
 

Toimii tutkintatoiminnan vaativissa päällystötehtävissä. 

 

Esimerkkejä: 

- Alaisten lukumäärä on suurempi kuin vaativuustasossa 08.07. 

- Henkilöstöhallinnollisena esimiehenä käy tulos- ja kehityskeskustelut. 

- Henkilöstöhallintotehtäviä, suunnittelua ja toimintaedellytyksiä turvaavia tehtäviä  

- tavallista päällystötasoa enemmän. 

- Tehtäviin kuuluvat laajat vastuut.  

- Yksikön päällikkö pienissä poliisilaitoksissa. 

 

 

08.09  Tutkintatoiminnan päällystötehtävien erikoistoimi / Yksikön päällikkö  
 

Toimii yksikön päällikkönä tutkinnan tehtävissä taikka vastuuhenkilönä erityisosaamista 

vaativissa tai laajoissa tehtävissä. 

 

Esimerkkejä: 

- Yksikön päällikkö pienissä poliisilaitoksissa. 

- Alaisina päällystöön kuuluvia poliisimiehiä. 

- Henkilöstöhallinnollisena esimiehenä käy tulos- ja kehityskeskustelut. 

- Kansainvälisten tutkintaryhmien (JIT) tutkinnanjohtajana toimiminen. 

 

 

08.09.02  Tutkintatoiminnan päällystötehtävien vaativa erikoistoimi / Yksikön 

päällikkö  
 

Toimii yksikön päällikkönä tutkintatoiminnan vaativissa tehtävissä.  

 

Esimerkkejä: 

- Yksikön päällikkö keskisuurissa poliisilaitoksissa.  

- Alaisina päällystöön kuuluvia poliisimiehiä. 

- Henkilöstöhallinnollisena esimiehenä käy tulos- ja kehityskeskustelut. 

- Osallistuu erityisalansa koulutustehtäviin sekä tutkintamenetelmien ja  

- valtakunnallisten strategioiden kehittämiseen. 
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08.10  Rikostutkija erikoistehtävissä 
 

Tehtävä ei ole esimiestehtävä. Tehtävässä edellytetään käytännössä ylempää korkea-

koulututkintoa. Tehtävässä vaativaa rikostutkintaa (esim. laajojen talousrikosten tutkin-

taa). Tehtävään kuuluvat merkittävät lisätehtävät. Pakkokeinovaltuudet. 

 

 

08.11 Erikoistutkija tutkinnanjohtaja 
 

Tehtävässä edellytetään käytännössä ylempää korkeakoulututkintoa.  

Johtaa tutkijaryhmää. Pakkokeinovaltuudet. Henkilöstöhallinnollisena esimiehenä  

käy tulos- ja kehityskeskustelut. 
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TUTKINTATEHTÄVIEN PERUSTOIMENKUVA  
 
1. Esitutkinta 

 

- Suppea tutkinta 

- Tavanomaisten rutiininomaisten rikosasioiden tutkinta (väkivalta, omaisuus, 

liikenne, huumausaine, vähäisiä talousjuttuja, muut), sekä niihin liittyvä opastus ja 

neuvonta 

- Teknisen tutkinnan perusasiat ja välineiden hallinta tapahtumapaikoilla 

- Tehtävän edellyttämä tiedustelu- ja tarkkailutoiminta 

- Osittain jo mukana vaativaa tutkintaa. 

- Tehtävässä kokemuksen jälkeen myös partionjohtajuus (= tutkijaparin vetäjä). 

 

 

2. Poliisitutkinta 

 

- Rutiininomainen poliisitutkinta (kuolemansyyn selvittämisen, palonsyyn 

selvittämisen jne. perusasiat) 

 

 

3. Hälytystehtävät 

 

- Osallistuminen tarvittaessa valvontatehtävien perustoimenkuvan mukaisten 

hälytystehtävien hoitamiseen 

 

 

4. Valvontatehtävät 

 

- Osallistuminen tarvittaessa valvontatehtävien perustoimenkuvan mukaisten 

valvontatehtävien hoitamiseen 

 

 

5. Ennalta ehkäisevä toiminta 

 

- Osallistuminen murtosuojaustoimintaan ja yleisesti valistustoimintaan, sekä muihin 

yleisiin ehkäisevän toiminnan muotoihin. 

 

 

6. Lupahallinto 

 

- Lupahallinnon tukitehtävät ja yhteistyö (lupahallintoa tukevien tietojen välitys) 

 

7. Ulkomaalaisasiat ---- 

 

 

8. Atk:n ja teknisten välineiden hallinta 

 

- Tehtäviin kuuluvien rekistereiden, ohjelmistojen ja teknisten välineiden hallinta  

 

 



   

   

15 

9. Toimintaedellytykset ---- 

 

 

10. Muut tehtävät ---- 

 

 

Yksinomaan tutkintatehtäviä suorittavassa yksikössä (KRP) toimivan perustoimenkuvan osaamis- ja 

tehtäväalueisiin kuuluvat kohdat 1, 2, 5, 7 ja 8. 
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TUTKINTATEHTÄVIEN OSAAMIS- JA TEHTÄVÄALUEET 
  
Osaamisalueet: 

 

1. Esitutkinta 

 1.1  Taktinen tutkinta 

 1.2  Tekninen tutkinta 

 

2. Poliisitutkinta 

3. Hälytystehtävät 

4. Valvontatehtävät 

5. Ennalta ehkäisevä toiminta  

6. Lupahallinto 

7. Ulkomaalaisasiat 

8. Tehtävän edellyttämä atk:n ja teknisten välineiden hallinta 

9. Toimintaedellytykset 

10. Muut tehtävät 

 

Tehtäväalueet: 

 

1. Esitutkinta 

1.1  Väkivaltarikosten tutkinta 

1.2  Omaisuusrikosten tutkinta 

1.3  Talousrikosten tutkinta 

1.4  Huumausainerikosten tutkinta 

1.5  Liikennerikosten tutkinta 

1.6  Muiden rikosten tutkinta 

1.7  Kohtien 1.1-1.6 tekninen tutkinta 

1.8  Tiedustelu- ja tarkkailutoiminta ( ml. atari) 

 

2. Poliisitutkinta 

1.1  Onnettomuustutkinta 

1.2  Kuolemansyyntutkinta 

1.3  Palonsyyntutkinta 

1.4  Kuolleeksijulistamistutkinta 

1.5  Ampuma-aseen hallussapitoedellytysten tutkinta 

1.6  Kadonneen henkilön etsintä 

1.7  Muu poliisitutkinta 

 

3. Hälytystehtävät 

3.1  Tavanomaiset hälytystehtävät, kuten kotihälytystehtävät, 

väkivaltatilanteiden rauhoittaminen tmv. 

3.2  Vaativat tilanteet 

3.3  Erityistilanteet 

3.4  Virka-aputehtävät 

3.5  Hälytyskeskustehtävät 

 

4. Valvontatehtävät 

4.1  Yleinen järjestys ja turvallisuus 

4.2  Liikenne (ml. maasto- ja vesiliikenne) 
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4.3  Metsästys ja kalastus 

4.4  Muut laissa säädetyt valvontatehtävät 

  

5. Ennalta ehkäisevä toiminta 

1.1  Murtosuojaustoiminta 

1.2  Oikeuskasvatustyö (sisältää kaikenlaisen valistustoiminnan) 

1.3  Tiedotustoiminta 

1.4  Väliintulotoiminta 

1.5  Muu ehkäisevä työ 

 

6. Lupahallinto 

Ks. toimistotehtävien tehtäväalueet/lupahallinto 

 

7. Tehtävän edellyttämä atk:n ja teknisten välineiden hallinta 

7.1  Atk - järjestelmät ja - ohjelmat (Päike, Riki...) 

7.2  Ajoneuvot varusteineen 

7.3  Voimankäyttövälineistö 

7.4  Muu työturvallisuusvälineistö 

7.5  Nopeudenvalvontalaitteisto 

7.6  Päihdemittarit 

7.7  Muu liikennevalvontalaitteisto 

7.8  Videolaitteet ja kamerat 

7.9  Rikostutkimussalkun välineistö 

7.10  Muu rikostutkimusvälineistö 

 

8. Ulkomaalaisasiat 

8.1  Turvapaikkatutkinta 

8.2  Karkotusasiat 

8.3  Muut 

 

9. Toimintaedellytykset 

8.1  Henkilöstöhallinto 

8.2  Talous 

8.3  Työturvallisuus, varusteet, työhyvinvointi 

8.4  Muut 

 

10. Muut tehtävät 
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07. TOIMISTOTEHTÄVÄT 
 

 

Henkilön sijoittuminen vaativuusluokkaan määritellään tehtävien kokonaisarvioinnin perusteella. 

Esimerkit on tarkoitettu havainnollistamaan toimenkuvauksia.  

 

07.01 Perustehtävien aloitustaso  
 

Aloitustaso, joka ei välttämättä edellytä aikaisempaa kokemusta. Hoitaa perustehtäviä 

kokeneen ammattihenkilön tai asiantuntijan ohjauksessa.  

 

   

07.02 Perustehtävä  
   

 Edellyttää aikaisempaa harjaantumista ja kokemusta. Tehtäviä suoritetaan ohjeistuksen, 

säädösten, mallien yms. mukaisesti. Oman vastuualueen tehtävien itsenäinen suoritta-

minen. 

 

 Esimerkkejä 

- valmistelutehtävät 

 

   

07.03 Monialatehtävä  
 (Muutettu tark. VES 1.9.2010) 

 

Edellyttää harjaantumista ja kokemusta. Itsenäisesti suoritettavia useampaan osaamis- tai 

tehtäväalueeseen kuuluvia rutiininomaisia tehtäviä ja ratkaisee asioita ko. tehtäväalueilla.  

 

 Esimerkkejä 

- itsenäiset valmistelutehtävät 

- lupahallinnon päätösten valmistelu 

- rutiinipäätökset jotka yleensä voidaan tehdä asiakaspalvelutilanteessa vireillepanon 

yhteydessä 

- lupahallinnon asiakaspalvelutehtävät 

  

    

07.04 Vaativa monialatehtävä tai erikoistehtävä 
 (Muutettu tark. VES 1.9.2010) 

 

Vaativa monialatehtävä edellyttää harkinta- ja ratkaisuvaltaa usealla osaamis- ja 

tehtäväalueella. Ratkaisuvaltaan voi sisältyä suppeaa harkintaa ja lupaehtojen 

täyttymiseen liittyvien ehtojen itsenäistä selvittämistä perusluvissa. 

 

Erikoistehtävässä on kysymyksessä itsenäisesti ohjeistuksen mukaan suoritettavat 

erikoistehtävät, joka palvelevat yleensä organisaatiota laajemmin kuin oman yksikön 

kannalta. Erikoistehtävän on oltava päätoimista tai tehtävä vaatii pitkälle erikoistumista. 

Erikoistehtävässä keskeistä on monialatehtävän lisäksi erillinen, merkittävä lisävastuu 

jollakin vastuualueella. 
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Esimerkkejä 

- myönteiset suppeaa harkintaa edellyttävät lupapäätökset  

- kielteisten lupapäätösten valmistelua perusluvissa  

- koulutus- ja perehdytysvastuu jollakin tehtäväalueella 

  

  

07.05 Esimiestehtävä tai vaativa erikoistehtävä 
 

Esimies edellisten vaativuusluokkien tehtävien ohella tai tehtävä edellyttää itsenäistä 

vastuunottoa laajaa perehtymistä vaativista tehtävistä. Tehtävä edellyttää vastuualueen 

asiakokonaisuuksien hyvää ymmärtämistä ja niihin liittyvien tietojen soveltamista. 

Lisäksi edellyttää pitkäaikaista harjaantumista ja kokemusta sekä toimintaympäristön ja 

sidosryhmien ja niiden tarpeiden hyvää tuntemusta. Laajat vastuut jollakin osaamis- ja 

tehtäväalueella, jotka palvelevat yleensä organisaatiota laajemmin.  

 

Esimerkkejä 

- vaativien lupa-asioiden kuten ulkomaalais- ja ampuma-aselupien valmistelu  

- asiakirjahallinnon perustehtävät kuten kirjaaminen ja määräaikojen seuranta  

- vaativa koulutus- ja perehdytysvastuu jollakin tehtäväalueella  

- tiimiesimies ilman palkkavaltuuksia 

- muutaman henkilön kanssa tulos- ja kehityskeskustelut käyvä esimies  

- asiajohtaminen jollakin vastuualueella (ei välttämättä alaisia) 

 

 

07.06 Esimiestehtävä tai erittäin vaativa erikoistehtävä 
 

Edellyttää pitkäaikaista harjaantumista ja kokemusta. Lisäksi tehtävä edellyttää laajan 

vastuualueen asiakokonaisuuksien hyvää ymmärtämistä sekä uuden tiedon hankintaa ja 

yhdistämistä. Toimenkuva soveltuu virastoa palvelevissa erityistehtävissä toimiville.  

 

Esimerkkejä 

- henkilöstöhallinnollisena esimiehenä käy tulos- ja kehityskeskustelut  

- esimiestehtävä aikaisempaa tasoa vaativampaa yksikön koon ja ratkaisuvallan 

kannalta 

- erittäin vaativa lupa-asioiden valmistelu ja koulutus kuten esimerkiksi 

ulkomaalaisluvat ja ampuma-aseasiat 

- laaja-alainen asiajohtaminen (ei välttämättä alaisia)  

- vaativat asiakirjahallinnon tehtävät sisältäen kirjaamo- ja arkistotehtäviä  

 

 

07.07 Vaativa esimiestehtävä   
 (Muutettu tark. VES 1.9.2010) 

  

Toimenkuva soveltuu vaativien toimistotehtävien esimiehille. Edellyttää pitkäaikaista 

harjaantumista ja kokemusta. Tehtävä edellyttää laajan vastuualueen asiakokonai-

suuksien hyvää ymmärtämistä, kehittämistehtäviä sekä uuden tiedon hankintaa ja 

yhdistämistä.  

 

 Esimerkkejä 

- henkilöstöhallinnollisena esimiehenä käy tulos- ja kehityskeskustelut  
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- laaja-alaista ja itsenäistä harkintavaltaa ja päätöksentekoa vaativissa luvissa, kuten 

ulkomaalaisluvat, erityistä harkintaa vaativat ampuma-aseasiat ja ajokorttiasiat, 

turva-alan luvat ja peruutuspäätökset    

 

 

07.08 Erittäin vaativa esimiestehtävä   
 (Muutettu tark. VES 1.9.2010) 

  

Esimiestehtävä aikaisempaa tasoa vaativampaa yksikön koon tai ratkaisuvallan kannalta. 

  

 Esimerkkejä 

- suurten poliisilaitosten lupahallinnon esimiestehtävät 

- lupahallinnon poliisilaitostason ohjaus, valvonta, ohjeistaminen ja koordinointi  
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11. VARTIOINTITEHTÄVÄT 
 

Toimenkuvissa kukin taso pitää sisällään aina edellisen tason/tasojen osaamisen. Henkilön 

sijoittuminen vaativuusluokkaan määritellään tehtävien kokonaisarvioinnin perusteella. Esimerkit 

tarkoitettu vain havainnollistamaan toimenkuvauksia. 

Käytetyt termit (osaamisalue, tehtäväalue, perustoimenkuva) on määritelty liitteissä. 

 

 

11.01 Vartiointitehtävien aloitustaso 
 

 Perustoimenkuvan mukaiset tehtävät (ks. liite) kokeneemman ohjauksessa. 

 Aloitustaso poliisihallinnon ulkopuolelta tulevalle. 

 

 

11.02 Vartiointitehtävien perustaso 
 

Perustoimenkuvan mukaiset tehtävät (ks. liite). 

 

 

11.03 Vartiointitehtävien vaativa taso 
 

Erikoistunut perustehtävän ohella jollekin osaamis- ja tehtäväalueelle. 

 

 Esimerkkejä: 

- Ampuma-, ensivaste- ja voimankäyttökoulutus. 

- Henkilörekisteröinti. 

- Hälytinlaitteiden valvonta. 

 

 

11.04 Vartiointitehtävien erikoistoimi 
 

Kysymyksessä erikoistoimi tai esimiesluonteiset tehtävät.  

Erikoistoimen tehtävien on oltava yleensä päätoimisia tai tehtävät vaativat pitkälle 

erikoistumista. 

 

 Esimerkkejä: 

- Vararyhmänjohtaja 

- Henkilöstöhallinnollisia tehtäviä. 

 

 

11.05 Ryhmänjohtaja 
 

 Toimii esimiestehtävissä. 

 

 Esimerkkejä: 

- Henkilöstöhallinnollisena esimiehenä käy tulos- ja kehityskeskustelut 

- Toiminnallista ja taloudellista suunnittelua ja seurantaa. 
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11.06 Ryhmänjohtajan vaativa toimi 

 
 Toimii vaativissa esimiestehtävissä.  

 

Esimerkkejä:  

- Suuri ryhmä ja vartiointitehtäviä useissa säilytyspisteissä. 
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VARTIOINTITEHTÄVIEN PERUSTOIMENKUVA  
 

1. Vartiointitehtävät 

 

- Vastaa osaltaan vankilan järjestyksestä, turvallisuudesta ja säilytysvarmuudesta. 

- Vastaa osaltaan vapautensa menettäneiden henkilöiden huollosta sekä heihin 

kohdistuneista toimenpiteistä. 

- Vastaa osaltaan vapautensa menettäneiden terveydenhuollon palveluista. 

- Suorittaa kuljetus-, saatto-, ja vartiointitehtäviä. 

 

2 - 3. Turvallisuuden ja rikostorjunnan tulosalueiden avustavat tehtävät vähäisessä määrin. 

 

4. Atk- ja teknisten välineiden hallinta 

 

- Hallitsee tehtävän edellyttämässä laajuudessa. 

 

5. Toimintaedellytykset 

     

- Henkilöstöhallinto 

- Talous 

- Työturvallisuus, varusteet, työhyvinvointi 

- Viestintä 

- Muut 

 

6. Muut tehtävät 
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40. POLIISIHALLINNON AMMATTI- JA ASIANTUNTIJATEHTÄVÄT 
  

 

 

40.01  Avustavien tukitehtävien aloitustaso  
  

Aloitustaso, joka ei välttämättä edellytä aikaisempaa kokemusta. Hoitaa perustehtäviä 

kokeneen ammattihenkilön tai asiantuntijan ohjauksessa.  

 

Esimerkkejä 

- postinhaku, -lajittelu, -jako yms. 

- kopiointi, monistus 

- siivous 

 

 

40.02  Avustavien tukitehtävien perustaso  
 

Toimenkuva soveltuu yksikköä tai virastoa palvelevissa perustehtävissä toimiville, jotka 

hallitsevat tehtävänsä itsenäisesti.  

  

 Esimerkkejä 

- henkilö- ja tavarakuljetukset 

- avustavat kiinteistön hoitoon ja ajoneuvohuoltoon liittyvät tehtävät  

 

  

40.03  Tukitehtävien perustaso   
 

Toimenkuva soveltuu yksikköä tai virastoa palvelevissa vaativissa tukitehtävissä 

toimiville. Edellyttää aikaisempaa harjaantumista ja kokemusta. Tehtäviä suoritetaan 

ohjeistuksen, säädösten, mallien yms. mukaisesti. Oman vastuualueen tehtävien itse-

näinen suorittaminen.  

 

Esimerkkejä  

- virastopalvelutehtävät  

- valmistelutehtävät omalla osaamis- tai tehtäväalueella 

 

 

40.04  Tukitehtävien vaativa tai monialatoimi 
 

Toimenkuva soveltuu yksikköä tai virastoa palvelevissa vaativissa tukitehtävissä 

toimiville. Koulutustavoitteena toisen asteen koulutus ja alakohtainen lisäkoulutus. 

Suorittaa itsenäisesti useampaan osaamis- tai tehtäväalueeseen kuuluvia tehtäviä. 

Edellyttää pitkäaikaista harjaantumista ja kokemusta. Taso voi sisältää myös 

esimiestehtäviä.  

 

Esimerkkejä 

- valvontaa ja tutkintaa avustavat perustehtävät 

- vaativat virastopalvelutehtävät  
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40.06  Tukitehtävien erikoistoimi 
 

Kysymyksessä erikoistehtävät, jotka palvelevat yleensä organisaatiota laajemmin kuin 

oman yksikön kannalta. Erikoistoimen tehtävien on oltava yleensä päätoimisia tai 

tehtävät vaativat pitkälle erikoistumista. Erikoistoimessa keskeistä on monialatoimen-

kuvan lisäksi erillinen, merkittävä lisävastuu jollakin vastuualueella.  

 

Koulutustavoitteena toisen asteen koulutus ja alakohtainen lisäkoulutus. Edellyttää 

harjaantumista ja kokemusta. Itsenäinen yksikkökohtainen vastuu jollakin osaamis- ja 

tehtäväalueella. Tehtäviä tehdään itsenäisesti ohjeistuksen mukaan.  

 

 Esimerkkejä 

- vaativat valvontaa ja tutkintaa avustavat tehtävät 

- vastuu koulutus- ja erityisosaamisesta jollakin erikoisosaamis- tai tehtäväalueella. 

- vaativat virastopalvelutehtävät sisältäen toimitilaturvallisuuden valmistelutehtäviä  

- laboratoriotutkimuksia avustavat perustehtävät 

 

 

40.07  Tukitehtävien vaativa erikoistoimi  
 

Toimenkuva soveltuu yksikköä tai virastoa palvelevissa vaativissa erityistehtävissä 

toimiville. Koulutustavoitteena toisen asteen koulutus ja alakohtainen lisäkoulutus. 

Itsenäinen tuotantopanos yksikössä tai kapea-alaisella osaamis- ja tehtäväalueella 

virastossa. Edellyttää pitkäaikaista harjaantumista ja kokemusta. Tehtäviä suoritetaan 

itsenäisesti ohjeistuksen, säädösten, mallien yms. mukaisesti.  

 

 Esimerkkejä  

- talous- ja henkilöstöhallinnon valmistelutehtävät  

- erityisen vaativat valvontaa ja tutkintaa tukevat tehtävät 

- laboratoriotoimijan vaativat tehtävät sisältäen perehdyttämistehtäviä 

 

 

40.08  Tukitehtävien erittäin vaativa erikoistoimi  

 

Toimenkuva soveltuu pääasiassa virastoa palvelevissa erityistehtävissä toimiville. 

Koulutustavoitteena toisen asteen ammatillinen koulutus ja laaja alakohtainen lisä-

koulutus.  Edellyttää pitkäaikaista harjaantumista ja kokemusta. Toimenkuvaan kuuluu 

itsenäistä ohjeiden soveltamista, tulkintaa ja laadintaa sekä menetelmien kehittämistä. 

Toimi edellyttää oman sektorin poikkeuksellisen syvää käytännön asiantuntemusta 

jollakin osa-alueella. Taso voi sisältää myös esimiestehtäviä. 

 

Esimerkkejä 

- vaativat talous- ja henkilöstöhallinnon valmistelutehtävät 

- tulossuunnitteluun ja -seurantaan sekä strategiseen analyysitoimintaan liittyvät 

valmistelutehtävät 

- laboratoriotoimijan monialatehtävät 

- kansainvälinen viestiliikenne ja sanomaprosessointi 
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40.09  Asiantuntijatehtävien aloitustaso 
 

Toimenkuva soveltuu virastoa tai hallintoa palvelevissa käytännön asiantuntemusta 

vaativissa tehtävissä toimiville. Koulutustavoitteena korkeakoulututkinto. Tulosvastuu 

siitä, että työt tehdään tarkoituksenmukaisesti toimelle asetettujen tulosten kannalta. 

Tunnettava oman vastuualueen toimintaa määrittävät säädökset, tekniset normit ja 

standardit. 

 

Esimerkkejä 

- perustason tehtäviä, joita hoidetaan pääsääntöisesti kokeneemman ohjauksessa  

- ongelmatilanteet pääsääntöisesti ohjeistettuja  

- jonkin verran sidosryhmäyhteistyötä 

- raportit, selosteet mallien pohjalta 

- apulaiskouluttajan tehtävät 

 

 

40.10  Asiantuntijatehtävien perustoimi 
 

Toimenkuva soveltuu virastoa tai hallintoa palvelevissa käytännön asiantuntemusta 

edellyttävissä tehtävissä toimiville sekä tukitehtävien esimiehille. Koulutustavoitteena 

korkeakoulututkinto ja alakohtainen lisäkoulutus. Tehtävä edellyttää vastuualueen 

asiakokonaisuuksien hyvää ymmärtämistä ja niihin liittyvien tietojen soveltamista. 

Edellyttää harjaantumista ja kokemusta sekä toimintaympäristön ja sidosryhmien ja 

niiden tarpeiden hyvää tuntemista. Toimenkuvaan sisältyy kehittämistä ja 

tilannesidonnaisia tulkintoja. Tunnettava kaikki oman vastuualueen/vastuualueiden 

toimintaa määrittävät säädökset, tekniset normit ja standardit.  

 

Esimerkkejä 

- talous- ja henkilöstöhallinnon valmistelu- ja suunnittelutehtävät  

- tulossuunnitteluun ja -seurantaan sekä strategiseen analyysitoimintaan  

- liittyvät valmistelutehtävät 

- työvuorosuunnittelu 

- asiajohtaminen jollakin vastuualueella (ei välttämättä alaisia) 

- kouluttajan tehtävät oppilaitoksessa 

- laboratorion lausunnonanto suppealla tehtäväalueella 

 

 

40.11  Asiantuntijatehtävien vaativa toimi 
  

Toimenkuva soveltuu virastoa ja hallintoa palvelevissa käytännön asiantuntemusta 

edellyttävissä tehtävissä toimiville sekä vaativien tukitehtävien esimiehille.  Koulutusta-

voitteena korkeakoulututkinto ja alakohtainen lisäkoulutus. Edellyttää pitkäaikaista 

harjaantumista ja kokemusta. Tehtävä edellyttää laajan vastuualueen asiakokonai-

suuksien hyvää ymmärtämistä, kehittämistehtäviä sekä uuden tiedon hankintaa ja 

yhdistämistä. Seuraa alansa kehitystä ja kehittää uusia toimintatapoja. Voi olla itsenäinen 

ratkaisuoikeus yksittäisissä rajallisissa tapauksissa annettujen ohjeiden ja periaatteiden 

mukaisesti. Voi toimia poliisihallinnon edustajana/asiantuntijana omalla asiantuntija-

alueellaan.  
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Esimerkkejä 

- talous- ja henkilöstöhallinnon vaativat valmistelu- ja suunnittelutehtävät 

- esimiestehtävät aikaisempia tasoja vaativampia yksikön koon ja  

- ratkaisuvallan kannalta 

- tulossuunnitteluun ja -seurantaan sekä strategiseen analyysitoimintaan  

- liittyvät vaativat valmistelutehtävät 

- vaativa työvuorosuunnittelu isossa kenttäyksikössä 

- asiajohtaminen jollakin vastuualueella (ei välttämättä alaisia) 

- koulutuksen ja tutkimuksen järjestely- ja suunnittelutehtävät 

- laboratorion lausunnonanto koko tehtäväalueella 

- teknisen tarkkailun ja tietoteknisen tutkinnan asiantuntijatehtävät 

   

 

40.12  Asiantuntijatehtävien erikoistoimi  
 

Toimenkuva soveltuu virastoa ja hallintoa palvelevissa käytännön asiantuntemusta 

edellyttävissä tehtävissä toimiville sekä erittäin vaativien tukitehtävien esimiehille.  

Koulutustavoitteena korkeakoulututkinto ja laaja alakohtainen lisäkoulutus. Edellyttää 

pitkäaikaista harjaantumista ja kokemusta. Toimenkuvaan liittyy alan syvällinen 

käytännön asiantuntemus, johtopäätösten teko monimutkaisissa ongelmatilanteissa ja 

vaihtelevien asiakokonaisuuksien hallintaa ja soveltamista. Toimii poliisihallinnon 

asiantuntijana/edustajana omalla vastuualueellaan hallinnossa ja vastaa laajamittaisesta 

toiminnan ja prosessien kehittämisestä.  

 

 Esimerkkejä 

- ammattiaineenopettajan perustaso  

- koulutuksen ja tutkimuksen suunnittelu- ja kehittämistehtävät 

- laboratorion lausunnonanto koko tehtäväalueella sisältäen merkittäviä 

- kehittämisvastuita 

- teknisen tarkkailun ja tietoteknisen tutkinnan asiantuntijatehtävät  

- sisältäen merkittäviä kehittämisvastuita 

 

 

40.12.02  Asiantuntijatehtävien vaativa erikoistoimi   
 

Toimenkuva soveltuu virastoa ja hallintoa palvelevissa käytännön asiantuntemusta 

edellyttävissä vaativissa erikoistehtävissä toimiville. Koulutustavoitteena korkeakoulu-

tutkinto ja laaja alakohtainen lisäkoulutus. Opetustehtävissä edellytetään opettajan peda-

gogiset opinnot. Edellyttää pitkäaikaista harjaantumista ja kokemusta. Tehtävässä 

vaaditaan itsenäistä vastuuta toimialueen uusien menetelmien ja valmiuksien luomisessa, 

suunnittelutehtävissä ja/tai vahvaa roolia kansainvälisessä yhteistyössä.  

 

Esimerkkejä 

- erittäin vaativat analyysi- ja raportointitehtävät 

- ammattiopettajan vaativa taso 

- laboratoriotoimi, jossa keskeistä kehittämistehtävät 

- teknisen tarkkailun ja tietoteknisen tutkinnan vaativat valtakunnallisen tason 

asiantuntijatehtävät sisältäen merkittäviä kehittämisvastuita 
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40.13  Asiantuntijatehtävien esimiestoimi tai erittäin vaativa erikoistoimi 
 

Toimenkuva soveltuu esimiestehtäviin, jossa alaisena on useita muita 

asiantuntijatehtävissä toimivia. Taso soveltuu virastoa tai hallintoa palvelevissa erittäin 

vaativissa asiantuntijatehtävissä toimiville, joiden tehtäviin sisältyy poikkeuksellisen 

merkittäviä kansallisia tai kansainvälisiä vastuita. Koulutustavoitteena korkeakoulu-

tutkinto ja laaja alakohtainen lisäkoulutus. Opetustehtävissä edellytetään opettajan peda-

gogiset opinnot. Edellyttää pitkäaikaista harjaantumista ja kokemusta.  

 

Kun tehtävässä käytännössä edellytetään ylempää korkeakoulututkintoa, tehtävä 

sijoittuu vaativuustasoille 40.14 – 40.18. 

 

 

40.14  Erikoisasiantuntijatehtävien perustoimi  
 

Toimenkuva soveltuu virastoa tai hallintoa palvelevissa teoreettista asiantuntemusta 

edellyttävissä tehtävissä toimiville. Koulutustavoitteena ylempi korkeakoulututkinto. 

Toimi sisältää itsenäisesti suoritettavia tehtäviä, joita vaaditun koulutuksen omaavan 

henkilön odotetaan hallitsevan koulutuksensa pohjalta. Toimessa on itsenäisesti asetet-

tava organisaatiota tukevia tavoitteita. Toimenkuvaan liittyy uuden tiedon hankinta, 

yhdistäminen, laadinta ja ratkaisujen löytäminen voi edellyttää tutkimusta. Voi toimia 

virastonsa tai hallinnon asiantuntijana/edustajana omalla vastuualueellaan hallinnonalan 

kansallisessa yhteistyössä.  

 

Esimerkkejä 

- teoreettista asiantuntemusta edellyttävän aineenopettajan perustoimi 

- laboratoriotutkijan perustoimi  

   

 

40.15  Erikoisasiantuntijatehtävien vaativa toimi  
 

Toimenkuva soveltuu virastoa tai koko hallintoa palvelevissa teoreettista asiantunte-

musta edellyttävissä tehtävissä toimiville. Koulutustavoitteena ylempi korkeakoulu-

tutkinto ja alakohtainen lisäkoulutus. Edellyttää kokemusta ja harjaantumista. Opetus-

tehtävissä edellytetään opettajan pedagogiset opinnot. Toimenkuvaan liittyy kehittämis-

tehtäviä ja ratkaisujen löytäminen edellyttää tutkimusta ja tiedon analysointia. 

Toimenkuvaan liittyy ratkaisuoikeus yksittäisissä tapauksissa. Toimii viraston tai 

hallinnon asiantuntijana/edustajana omalla sektorillaan kansallisessa yhteistyössä ja 

mahdollisesti myös kansainvälisessä yhteistyössä.  

  

Esimerkkejä 

- vaativat esikunta- ja hallintotehtävät 

- analyysitoiminnan esimiestehtävät 

- laboratoriolausunnonanto koko tehtäväalueella 

- teoreettista asiantuntemusta edellyttävän aineenopettajan vaativa toimi 

 

 

40.16  Erikoisasiantuntijatehtävien erittäin vaativa toimi 
 

Toimenkuva soveltuu koko hallintoa tai poikkeuksellisen laajoissa virastoa palvelevissa 

teoreettista asiantuntemusta vaativissa tehtävissä toimiville. Koulutustavoitteena ylempi 
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korkeakoulututkinto ja laaja alakohtainen lisäkoulutus. Opetustehtävissä edellytetään 

opettajan pedagogiset opinnot. Edellyttää pitkäaikaista harjaantumista ja kokemusta. 

Ratkaisujen löytäminen edellyttää syvällistä tutkimusta ja tiedon analysointia. Omaan 

alaan liittyvä syvällinen teoreettinen asiantuntemus. Toimenkuvaan liittyy tulosvastuu 

laajoista, vaativista selvityksistä, tutkimuksesta ja kehittämisestä. Toimii viraston tai 

hallinnon asiantuntijana/edustajana omalla sektorillaan kansallisessa ja kansainvälisessä 

yhteistyössä. Toimeen voi liittyä esimiehenä toimimista.  

 

Esimerkkejä 

- erittäin vaativat esikunta- ja hallintotehtävät 

- vaativan analyysitoiminnan esimiestehtävät 

- laboratorion lausunnonanto sisältäen merkittäviä kehittämistehtäviä 

- teoreettista asiantuntemusta edellyttävän aineenopettajan erittäin vaativa toimi 

 

 

40.17  Erikoisasiantuntijatehtävien erikoistoimi  
 (Muutettu tark. VES 1.9.2010) 

 

Toimenkuva soveltuu koko hallintoa tai poikkeuksellisen laajoissa virastoa palvelevissa 

teoreettista asiantuntemusta vaativissa tehtävissä toimiville. Koulutustavoitteena ylempi 

korkeakoulututkinto ja laaja alakohtainen lisäkoulutus. Opetustehtävissä edellytetään 

opettajan pedagogiset opinnot ja tieteellistä tutkimustoimintaa. Edellyttää pitkäaikaista 

harjaantumista tai kokemusta. Toimenkuvaan voi sisältyä muiden erityisasiantuntijoiden 

esimiehenä toimiminen. Ratkaisujen löytäminen edellyttää syvällistä tutkimusta ja tiedon 

analysointia. Omaan alaan liittyvä syvällinen teoreettinen asiantuntemus.  

 

Taso toimii korkeimpana erityisasiantuntijatehtävänä, jossa edellytetään edellisten 

tasojen lisäksi erityisasiantuntijatehtävän poikkeuksellista vaativuutta ja vastuuta 

kansallisesta ja kansainvälisestä yhteistyöstä. Tehtävässä vaaditaan asiajohtajuutta, jota 

ilmentää esimerkiksi laajamittainen, uusia valmiuksia luova pitkäkestoinen tutkimus tai 

toimiminen muuten poliisihallinnon kannalta strategisesti poikkeuksellisen vaikuttavassa 

tehtävässä. Koulutustavoitteena silloin, kun tehtävään sijoitetaan erityisasiantuntijuuden 

perusteella on lisensiaatin tai tohtorin tutkinto.  

 

Esimerkkejä 

- poikkeuksellisen vaativat esikunta-, hallinto- ja juridiset tehtävät 

- laboratoriotoimi, jossa keskeistä kehittämistehtävät tai erikoisasiantuntijan tehtävien 

lisäksi merkittävä esimiestehtävä  

- teoreettista asiantuntemusta edellyttävän aineenopettajan poikkeuksellisen vaativa 

toimi 

- perus- tai jatkotutkintokoulutuksessa taikka täydennyskoulutuksessa toimivan 

opettajan poikkeuksellisen vaativa toimi 

 

 

40.18  Erikoisasiantuntijatehtävien esimiestoimi  
 

Toimenkuva soveltuu koko hallintoa tai poikkeuksellisen laajoissa virastoa palvelevissa 

teoreettista asiantuntemusta edellyttävissä vaativissa tehtävissä toimiville. Toimenkuva 

muodostuu pääasiassa muiden erityisasiantuntijoiden esimiehenä toimimisesta. 

Toimenkuvaan liittyy strategista suunnittelua. Koulutustavoitteena ylempi korkea-

koulututkinto ja laaja alakohtainen lisäkoulutus.  Edellyttää pitkäaikaista harjaantumista 
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ja kokemusta. Itsenäinen töiden organisointi ja vastuu muiden asiantuntijoiden työstä. 

Tehtävässä keskeistä ison, asiantuntijoista koostuvan yksikön johtaminen.  
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15. POLIISIHALLINNON JOHTOTEHTÄVÄT 
  

 

15.01  Perusmuotoinen esimiestehtävä 
 

 Perusmuotoiset toiminnallisen yksikön esimiestehtävät  

 

Tehtävässä:  

 

- tulos- ja talousvastuu oman toimintalinjan osalta 

- vastuu sisäisten ja ulkoisten palvelujen ja toimintojen järjestämisestä 

- vastuu toimintalinjan toimintaprosessien ja palvelujen kehittämisessä 

- vastaa oman toimintalinjan sidosryhmäyhteistyöstä 

- vastaa henkilöstöhallinnollisista esimiestehtävistä oman linjansa osalta 

 

Tehtävässä painottuvat hallinnolliset ja esikuntatehtävät.   

 

 Esimerkkejä ja linjauksia: 

 

Paikallispoliisissa pienen poliisilaitoksen perusmuotoiset apulaispoliisipäällikön ja vas-

taavan tason johtotehtävät. Suuren poliisilaitoksen apulaispoliisipäällikön alaisuudessa 

toimivan poliisitoiminnallisten yksiköiden päällikön tehtävät.  

 

Valtakunnallisissa yksiköissä linjapäällikön tai vastaavan tehtävät, joihin sisältyy tulos- 

ja talousvastuuta. 

 

 

15.02  Vaativampi perusmuotoinen esimiestehtävä  
 

Perusmuotoista vaativammat ja laaja-alaisemmat toiminnallisen yksikön esimiestehtävät  

 

Tehtävässä:  

- tulos- ja talousvastuu oman vastuualueen osalta 

- vastuu sisäisten ja ulkoisten palvelujen ja toimintojen järjestämisestä 

- vastuu toimintalinjan toimintaprosessien ja palvelujen kehittämisessä 

- vastaa oman toimintalinjan sidosryhmäyhteistyöstä 

- vastaa henkilöstöhallinnollisista vaativista esimiestehtävistä oman toimintalinjansa 

osalta 

- vastuuta operatiivisesta johtotehtävistä 

 

Johtamistehtävissä painottuvat poliisitoiminnan operatiiviset johtotehtävät tai yhdistelmä 

perusmuotoisen johtotehtävien ylittävistä vaativuustekijöistä, joita ovat 

 

- vastuu operatiivisen poliisitoiminnan johtamisesta  

- perusmuotoisen johtotehtävän tason ylittävä laaja hallinnon tuntemuksen tarve  

- vaativat sidosryhmätehtävät 

- vaativan juridisen osaamisen tarve  

- merkittävät valtakunnalliset tai alueelliset lisätehtävät 

- säännöllinen poliisipäällikön sijaisuusvastuu 
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- asiantuntijayksikön vaativa johtotehtävä  

 

Esimerkkejä ja linjauksia 

 

Pienen poliisilaitoksen vaativat apulaispoliisipäällikön ja vastaavan tason johtotehtävät. 

 

Valtakunnallisissa yksiköissä vaativat linjajohtajan tai vastaavan tehtävät, joihin sisältyy 

valtakunnallista operatiivista vastuuta ja säädöksistä johdettua kehittämisvastuuta. 

 

 

15.03  Tulosyksikön päällikön esimiestehtävät 
 

Tulosyksikön esimiestehtävät.  

 

Tehtävässä:  

- tulos- ja talousvastuu oman tulosyksikön osalta 

- vastuu sisäisten ja ulkoisten palvelujen ja toimintojen järjestämisestä 

- vastuu tulosyksikön toimintaprosessien ja palvelujen kehittämisessä 

- vastaa oman tulosyksikön sidosryhmäyhteistyöstä 

- vastaa henkilöstöhallinnollisista esimiestehtävistä oman tulosyksikkönsä osalta 

- lisäksi johtamistehtävät sisältävät operatiivisia ja strategisia esimies- ja 

asiantuntijatehtäviä 

- vaativat henkilöstöhallinnolliset esimiesvastuut 

 

Tehtävässä painottuu johtamisen ohella erityistä ja laaja-alaista asiantuntijuutta 

edellyttävät tehtävät oman tulosyksikön osalta. Johtamistehtävät sisältävät operatiivisia 

ja strategisia esimies- ja asiantuntijatehtäviä.    

 

 Esimerkkejä ja linjauksia 

 

Keskisuuren poliisilaitoksen perusmuotoiset apulaispoliisipäällikön ja vastaavan tason 

johtotehtävät.  

 

Valtakunnallisissa yksiköissä tulosyksikön päällikön johtotehtävät, joihin sisältyy 

vaativia operatiivisia johtotehtäviä ja valtakunnallisia kehittämis- ja ohjaustehtäviä. 

 

 

15.04  Vaativa tulosyksikön päällikön tehtävä 
 

Vaativat tulosyksikön päällikön tehtävät. Johtamistehtävän painottuminen kuten 15.03, 

mutta operatiivinen esimiesvastuu laajempi tai henkilöstömäärältään suuren tulosyksikön 

päällikön tehtävät. 

 

Tehtävässä:  

- tulos- ja talousvastuu oman tulosyksikön osalta 

- vastuu sisäisten ja ulkoisten palvelujen ja toimintojen järjestämisestä 

- vastuu tulosyksikön toimintaprosessien ja palvelujen kehittämisessä 

- vastaa oman tulosyksikön sidosryhmäyhteistyöstä 

- vastaa henkilöstöhallinnollisista esimiestehtävistä oman tulosyksikkönsä osalta 

- johtamistehtävä sisältää laaja-alaista strategista ja toiminnallista johtamisvastuuta 

- vaativat strategisen johtamisen tehtävät korostuvat 



   

   

33 

- vaativat henkilöstöhallinnolliset esimiesvastuut 

 

 

Tehtävässä painottuu strategisen johtamisen ohella erityistä ja laaja-alaista 

asiantuntijuutta edellyttävät tehtävät oman tulosyksikön osalta. Johtamistehtävässä laaja-

alaista hallinnollista esimiesvastuuta sekä laajaa, perustason ylittävää vaikuttavuutta.   

 

Esimerkkejä ja linjauksia 

 

Keskisuuren poliisilaitoksen vaativat apulaispoliisipäällikön ja vastaavan tason 

johtotehtävät 

 

Valtakunnallisissa yksiköissä vaativat tulosyksikön päällikön tehtävät, joissa painottuvat 

strateginen ja hallinnollinen esimiesvastuu ja laaja-alaiset tehtävät, kuten 

valtakunnalliset kehittämisvastuut, operatiivinen vastuu, valtakunnallinen 

sidosryhmäyhteistyö sekä valtakunnallisen tason ohjaustehtävät.   

 

 

15.05  Erittäin vaativat tulosyksikön päällikön johtotehtävät   
 

Erittäin vaativat tulosyksikön johtotehtävät, joissa laajempi vastuu koko yksikön 

tehtäväkokonaisuuden osalta. 

 

 

Tehtävässä:  

- tulos- ja talousvastuu oman tulosyksikön osalta 

- vastuu sisäisten ja ulkoisten palvelujen ja toimintojen järjestämisestä 

- vastuu tulosyksikön toimintaprosessien ja palvelujen kehittämisessä 

- vastaa oman tulosyksikön sidosryhmäyhteistyöstä 

- vastaa henkilöstöhallinnollisista esimiestehtävistä oman tulosyksikkönsä osalta 

- johtamistehtävä sisältää laaja-alaista strategista ja toiminnallista johtamisvastuuta 

- erittäin vaativat strategisen johtamisen tehtävät korostuvat 

- vaativat henkilöstöhallinnolliset esimiesvastuut 

 

Esimerkkejä ja linjauksia: 

 

Suurten poliisilaitosten perusmuotoiset apulaispoliisipäällikön ja vastaavan tason 

johtotehtävät 

 

Valtakunnallisissa yksiköissä vaativat tulosyksikön päällikön tehtävät, joissa painottuvat 

laaja-alainen hallinnollinen esimiesvastuu sekä jotkut seuraavista vaativuustekijöistä:  

 

- erityistä asiantuntijuutta edellyttävät tehtävät,  

- operatiivisen toiminnan vaativuus ja kansainvälisyys (esim. yhteistyö toisten 

valtioiden viranomaisten tai kv. lainvalvontaorganisaatioiden kanssa),  

- valtakunnallinen sidosryhmäyhteistyö,  

- työn valtakunnallinen luonne ja valtakunnalliset kehittämistehtävät 

- poliisin ylijohdon delegoimat tehtävät   

- tulosyksikön valtakunnallisen tason strategiset ohjaus- ja asiantuntijatehtävät 
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15.06  Erittäin vaativat ja laaja-alaiset tulosyksikön päällikön johtotehtävät   
 

Johtamistehtävän painottuminen kuten 15.05, mutta operatiivinen esimiesvastuu 

laajempi tai kooltaan suuren tulosyksikön johtajan tehtävät. Vaativat esimiestehtävät ja 

lisäksi laajempi vastuu koko yksikön tehtäväkokonaisuuden osalta. 

 

Tehtävässä:  

- tulos- ja talousvastuu oman tulosyksikön osalta 

- vastuu sisäisten ja ulkoisten palvelujen ja toimintojen järjestämisestä 

- vastuu tulosyksikön toimintaprosessien ja palvelujen kehittämisessä 

- vastaa oman tulosyksikön sidosryhmäyhteistyöstä 

- vastaa henkilöstöhallinnollisista esimiestehtävistä oman tulosyksikkönsä osalta 

- johtamistehtävä sisältää laaja-alaista strategista ja toiminnallista johtamisvastuuta 

- erittäin vaativat strategisen johtamisen tehtävät korostuvat 

- vaativat ja laaja-alaiset henkilöstöhallinnolliset esimiesvastuut 

 

Tehtävässä painottuvat vaativat strategiset ja hallinnolliset esimiesvastuut ja 

poikkeuksellisen laaja-alaiset tehtävät, kuten valtakunnalliset kehittämisvastuut, 

operatiivinen vastuu, valtakunnallinen ja kansainvälinen sidosryhmäyhteistyö sekä 

valtakunnallisen tason strategiset ohjaustehtävät.  

 

Esimerkkejä ja linjauksia 

 

Suurten poliisilaitosten vaativat apulaispoliisipäällikön ja vastaavan tason johtotehtävät, 

joissa painottuvat vastuu operatiivisen poliisitoiminnan johtamisesta ja perusmuotoisen 

johtotehtävän tason ylittävä laaja hallinnon tuntemuksen tarve, vaativat 

sidosryhmätehtävät sekä merkittävät valtakunnalliset tai alueelliset lisätehtävät.  

 

Valtakunnallisten yksiköiden vaativat ja laaja-alaiset tulosyksikön päällikön tehtävät, 

joissa painottuvat laaja strateginen ja hallinnollinen esimiesvastuu sekä useat seuraavista 

vaativuustekijöistä:  

 

- erityistä asiantuntijuutta edellyttävät tehtävät,  

- operatiivisen toiminnan vaativuus ja kansainvälisyys (esim. yhteistyö toisten 

valtioiden viranomaisten tai kv. lainvalvontaorganisaatioiden kanssa),  

- valtakunnallinen sidosryhmäyhteistyö,  

- työn valtakunnallinen luonne ja valtakunnalliset kehittämistehtävät 

- poliisin ylijohdon delegoimat tehtävät sekä  

- tulosyksikön valtakunnallisen tason strategiset ohjaus- ja asiantuntijatehtävät 

 

 

15.07  Poikkeuksellisen vaativat suuren tulosyksikön johtotehtävät 
 

Poikkeuksellisen vaativat suuren tulosyksikön päällikön tehtävät, joissa johtotehtävät 

luonteensa ja vastuunsa perusteella rinnastuvat pienten poliisiyksiköiden päälliköiden 

tehtäviin.  

 

 Tehtävässä: 

- kokonaisvastuu virastoon verrattavan suuren tulosyksikön toiminnasta 

- johtamistehtävä sisältää sekä strategista että operatiivista johtamisvastuuta 

- vastaa virastoon verrattavan suuren tulosyksikön taloudesta ja tuloksesta 
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- viraston päällikön esimiesvastuuseen rinnastettavaa tulosvastuuta oman yksikön 

toiminnasta 

- vastaa koko yksikön osalta sidosryhmäyhteistyöstä 

 

Esimerkkejä ja linjauksia 

 

Valtakunnallisissa yksiköissä apulaispäällikön tehtäviin rinnastettavat poikkeuksellisen 

vaativat suurten tulosyksiköiden päälliköiden tehtävät, joissa painottuvat valtakunnalliset 

strategisen tason ohjaus- ja asiantuntijatehtävät, kansainväliset tehtävät, valtakunnallinen 

sidosryhmäyhteistyö ja valtakunnalliset kehittämistehtävät. 

 

 


