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Kriisinhallintakeskuksen tulossopimus vuodelle 2020 

Sisäministeriön visio "Arjen turvallisuus kuuluu kaikille – Suomi on maailman turvallisin maa" 

 
Sisäministeriön hallinnonalan yhteiset strategiset tavoitteet suunnittelukaudella 2020–2024 

1. Turvallisuuden tunne on korkea 
— Huolehdimme laadukkaiden sisäisen turvallisuuden palveluiden tuottamisesta - viranomaiset ovat näkyvissä ja tavoitettavissa 
— Pidämme luottamuksen viranomaisiin korkeana 
— Viestimme avoimesti ja oikea-aikaisesti toiminnastamme ja välitämme monipuolista tietoa turvallisuudesta - viestintä tukee turvallisuuden tunnetta 
2. Ihmiset, ympäristö ja omaisuus ovat turvassa 
— Tunnistamme uhkaavat ilmiöt ja kykenemme reagoimaan niihin 
— Ehkäisemme ennalta mahdollisimman monta rikosta ja onnettomuutta 
— Edistämme yksilöiden ja yhteisöjen kykyä toimia onnettomuuksissa ja häiriötilanteissa 
— Kykenemme osoittamaan hätätilanteisiin apua 
— Torjumme yleistä järjestystä ja turvallisuutta sekä yhteiskuntarauhaa vaarantavaa toimintaa 
3. Kansallisen turvallisuuden uhkat torjutaan 
— Tunnistamme kansallista turvallisuutta uhkaavat ilmiöt 
— Paljastamme ja estämme uhat oikea-aikaisesti 
— Yhteensovitamme siviilivalmiutta 
— Huolehdimme valtakunnan rajojen koskemattomuudesta 
— Olemme varautuneet häiriötilanteisiin ja poikkeusoloihin 
4. Maahanmuutto on hallittua ja yhteiskunnallisesti kestävää 
— Edistämme Suomen elinvoimaisuutta tukevaa maahanmuuttoa 
— Varmistamme kansainvälisen suojelun hakemiseen liittyvien menettelyjen oikeudenmukaisuuden, oikeusturvan toteutumisen ja sujuvuuden 
— Ehkäisemme ja torjumme laitonta maahantuloa ja maassaoloa 
— Viestimme maahanmuutosta kattavasti ja tosiasioihin perustuen 
5. Hyvinvoiva henkilöstö mahdollistaa strategian toimeenpanon 
— Varmistamme strategian toimeenpanon edellyttämän riittävän henkilöstön 
— Varmistamme henkilöstölle terveelliset työtilat ja uudenaikaiset työvälineet 
— Kehitämme osaamista strategia- ja tulevaisuuslähtöisesti 
— Johdamme henkilöstöä osallistavasti ja vastuullisesti 
— Olemme työnantajana ja työhyvinvoinnin ylläpitäjänä edelläkävijä 
— Teemme yhteistyötä kansallisesti, Euroopan unionissa, lähialueilla sekä osana kansainvälistä yhteisöä 
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Virastokohtaiset tulostavoitteet 

 
 

  

 
Yhteys 
hallitusohjelmaan 

Konsernistrategia Toiminnallinen tulostavoite Indikaattorin / Mittarin nimi 
2020 2021 2022 2023 2024 

3.2 Suomi kokoaan 
suurempi maailmalla 

3. Kansallisen 
turvallisuuden uhat 
torjutaan 

Suomen 
siviilikriisinhallintaosallistuminen on 
vaikuttavaa ja vastaa 
toimintaympäristön vaatimuksiin ja 
muutoksiin.  

1. Johdon, keskijohdon sekä ns. 
avaintehtävien avaaminen ja rekrytointi. 

2. Kriisinhallintakeskuksen ja Suomen työn 
näkyminen Euroopan unionin ja 
kansainvälisten järjestöjen 
kriisinhallintakyvyn kehittämistä 
koskevissa 
raporteissa/dokumenteissa/sitoumuksia 
koskevassa työssä. 

3. Kriisinhallintakeskuksen ISO-
laatuprosessin seuranta ja kehittäminen. 

4. Vaikuttavuudesta viestiminen - 
Siviilikriisinhallinnan kansallisen 
viestintästrategian toimeenpano 

x x x x x 

3.3. Turvallinen 
oikeusvaltio Suomi 

3. Kansallisen 
turvallisuuden uhat 
torjutaan 

Suomen 
siviilikriisinhallintaosallistuminen 
vastaa sisäisen turvallisuuden 
tavoitteisiin. 
Kriisinhallintaoperaatioiden ja OSA-
virastojen yhteistyö toimii. SM:n alan 
virastojen tiivis yhteistyö edistää 
edellä mainittujen tavoitteiden 
saavuttamista. 

1. Sisäisen turvallisuuden 
asiantuntijatehtävien avaaminen ja 
rekrytointi. 

2. Handbooks -sarjan julkaisujen 
tuottaminen uusia uhkia koskevien 
minikonseptien jalkauttamiseksi 

3. Yhteistyö Kokonaisvaltaisen 
kriisinhallinnan osaamiskeskuksen 
puitteissa sekä arvioitaessa 
siviilikriisinhallinnan tehtävien avaamista     

x x x x x 

3.6. Oikeudenmukainen, 
yhdenvertainen ja 
mukaan ottava Suomi 
 

7. Yhdenvertaisuuden 
ja tasa-arvon 
edistäminen 

Kansallisen 1325-toimintaohjelman 
periaatteet on huomioitu kaikessa 
toiminnassa. 

1. Kansallisen 1325- toimintaohjelman 
Kriisinhallintakeskusta koskevien 
sitoumusten toimeenpano.  

2. Kriisinhallintakeskuksen 1325- 
ohjausryhmän toiminnan käynnistäminen 
ja suositusten toimeenpano  

x x x x x 
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Yhteys 
hallitusohjelmaan 

Konsernistrategia Toiminnallinen tulostavoite Indikaattorin / Mittarin nimi 
2020 2021 2022 2023 2024 

3.1. Hiilineutraali ja 
luonnon 
monimuotoisuuden 
turvaava Suomi 

6. Kestävän kehityksen 
toimenpiteet 

Kestävän kehityksen periaatteet on 
huomioitu kaikessa toiminnassa 
kansallisesti ja siviilikriisinhallinnan 
asiantuntijoiden työn kautta.  

1. Kriisinhallintakeskuksen kestävän 
kehityksen yhteiskuntasitoumuksen 
toimeenpano. 

2. Kriisinhallintakeskuksen kestävän 
kehityksen ohjausryhmän toiminnan 
käynnistäminen ja suositusten 
toimeenpano.  
 

x x x x x 

4.5. Maailman paras 
julkinen hallinto 

5. Hyvinvoiva 
henkilöstö 
mahdollistaa 
strategian 
toimeenpanon 

Henkilöstön osaaminen vastaa 
muuttuvan toimintaympäristön 
(mm. digitaalisuus) ja 
konsernistrategian toimeenpanon 
edellyttämiä vaatimuksia. 

1. Strategisten osaamisten määrittely 
2. Osaamisen kehittäminen 

x x x x x 

 

 

Voimassaolo ja seuranta 

Sopimus on voimassa vuoden 2020 loppuun. Sopimuksen toteutumista seurataan säännöllisesti ministeriön ja viraston yhteisissä tapaamisissa. 
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