
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sisä äsiäinhällinnon tuleväisuuden 

ohjäusmälli 

 

 



Sisällys 

1. Johdanto .................................................................................................................................................... 1 

2. Hallitusohjelma, konsernistrategia ja tulosohjauksen rooli ...................................................................... 2 

3. Sisäisen turvallisuuden strategia konsernistrategiana .............................................................................. 5 

4. Sisäministeriön organisaatiorakenne ja tulosohjausprosessi .................................................................... 9 

5. Tulosohjausprosessi sisäministeriössä .................................................................................................... 12 

6. Poliisihallituksen nykytila ja poliisihallinnon yleinen tulosohjausprosessi .............................................. 15 

7. Poliisihallituksen ja sen alaisen hallinnon tulosohjausprosessin toiminta .............................................. 16 

8. Poliisiosaston ja poliisihallituksen välinen yhteistyö ............................................................................... 20 

9. Suojelupoliisin tulosohjausprosessi ......................................................................................................... 21 

10. Lupaava käytäntö: Liikenne- ja viestintäministeriön tulosohjauksen toimintamalli ............................... 24 

11. Kehittämissuositukset ............................................................................................................................. 27 

 



1 
 

1. Johdanto 

Sisäministeriö asetti syyskuussa 2017 arviointi- ja selvityshankkeen, jonka tarkoitus oli arvioida 

sisäministeriön tulosohjauksen toimivuutta ja vaikuttavuutta sekä tämän lisäksi Poliisihallituksen 

perustamisen tavoitteiden onnistumista. Hankkeen asettamisen taustalla vaikutti viisi eri 

asiakokonaisuutta. 

1. Valtion tulosohjausta on viime vuosina pyritty vahvistamaan kahdella uudella näkökulmalla. 

Ensimmäinen näkökulma tukee hallituksen strategisten tavoitteiden eli hallitusohjelmatavoitteiden 

(hallituksen yhteiset tavoitteet) toteutumista. Toinen näkökulma koskee valtioyhteisön 

konserniohjauksen kehittämistä (Konserniohjauksen tavoitteet). 

2. Sisäministeriö on uudistanut organisaatiotaan. Sisäministeriön virkamiesjohto arvioi keväällä 2013 

ministeriön ja koko hallinnonalan johtamis- ja tulosohjausjärjestelmän tilaa ja mahdollisia 

lähitulevaisuuden kehittämistarpeita. Tuon tarkastelun seurauksena yhdistettiin niin sanottujen 

esikuntatoimintojen erillisyksiköitä hallinto- ja kehittämisosastoksi sekä keskitettiin talous- ja 

henkilöstöhallinnon tehtäviä. 

3. Pora I -hankkeessa poliisilaitosten määrää vähennettiin 90:sta 24 poliisilaitokseen vuonna 2009. Vuonna 

2010 voimaan tuli Pora II -uudistus, jossa perustettiin Poliisihallitus johtamaan poliisin operatiivista 

toimintaa. Valtioneuvoston 4.4.2012 antaman kehyspäätöksen mukaan poliisihallinnossa toteutettiin 

vuosina 2014-2015 koko poliisihallintoa koskeva hallintorakenteen uudistus (Pora III). Uudistuksen 

tavoitteena oli vahvistaa poliisiyksiköiden toimintakykyä niiden määrää vähentämällä ja 

tehtäväkenttää uudelleen arvioimalla.  

4. Sisäministeriö ohjaa ja valvoo poliisitoimintaa ja valmistelee sitä koskevan lainsäädännön. Poliisin 

toiminnan tarkoitus on varmistaa ihmisten ja ympäristön turvallisuus. Poliisihallitus on keskusvirasto, 

joka johtaa ja ohjaa operatiivista poliisitoimintaa. Suojelupoliisi (Supo) on sisäministeriön alainen 

valtakunnallinen yksikkö. 

5. Sisäisen turvallisuuden selonteon mukaisesti sisäisen turvallisuuden viranomaisten johtamisvastuita 

tulee selventää ja täsmentää. 

Näiden asioiden perusteella arviointi- ja selvityshankkeelle asetettiin seuraavat tavoitteet:  

• Kartoittaa sisäministeriön tulosohjausjärjestelmän nykytila kehittämistarpeineen ja vahvuuksineen 

koskien koko hallinonalaa (yleisarvio). 

• Arvioida hallinto- ja kehittämisosaston sekä ministeriön muiden osastojen ja virastojen tehtäväjaot 

tulosohjauksessa sekä toiminta- ja taloussuunnittelussa. 

• Tehdä ehdotus ministeriön ohjauskeinojen ja ohjausmenetelmien terävöittämisestä. 

• Arvioida Poliisihallituksen perustamisen tavoitteiden onnistuminen (nykytila) sekä tehdä ehdotus 

uusista kehittämistoimenpiteistä. 

• Arvioida sisäministeriön poliisiosaston ohjauksen ja tehtäväjaon toimivuutta Poliisihallituksen sekä 

Suojelupoliisin suuntaan sekä tehdä ehdotus kehittämistoimenpiteistä. 

• Osana selvitystä tulee tarkastella myös VN-tasolla toteutettujen vastaavien hankkeiden 

toimeenpanoa ja niissä tehtyjä havaintoja. 
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Kaikissa edellä mainituissa tehtäväkohdissa ja niihin tehtävissä kehittämisehdotuksissa tulee huomioida 

myös seuraavat tavoitteet: 

• Toiminnan ja talouden suunnittelun yhteensovittaminen paranee. 

• Päätöksenteon ja operatiivisen toiminnan tehtävät selkeytyvät. 

• Rinnakkaiset ja päällekkäiset tehtävät karsiutuvat. 

• Tulosohjausjärjestelmän rakenne, aikataulu ja asiakirjat ovat jatkossa yhdenmukaisia koko 

hallinnonalalla. 

• Tulosohjauksen toimijoiden roolit selkeytyvät. 

Tämän selvityksen ovat toteuttaneet Janne Marniemi ja Janne Jalava Ramboll Management 

Consultingista. Aineistona on käytetty laajaa asiakirja-analyysiä ja teemahaastatteluja. Keskeisiä 

asiakirjoja ovat olleet suunnittelumääräys, tulosneuvotteluohjeet, suunnitteluohje, hallinnonalan 

tulosprosessin aikatauluun ja sisältöön liittyvät asiakirjat, Sisäministeriön tavoitteet ja resurssit 2017-

2018 -asiakirja, eri osastojen ja virastojen tulossopimusasiakirjat, sisäisen turvallisuuden strategia, 

Poliisihallituksen strategia ja Suojelupoliisin strategia. Lisäksi on analysoitu Liikenne- ja 

viestintäministeriön tulosohjaukseen liittyviä asiakirjoja. Teemahaastattelut toteutettiin osastojen osalta 

ryhmähaastatteluina (paitsi rajaosasto). Kansliapäällikön, Poliisihallituksen edustajien ja Suojelupoliisin 

edustajien haastattelut toteutettiin yksilöhaastatteluina.  Haastateltavia oli yhteensä 40 kappaletta (ks. 

liite 1). 

Hankkeeseen nimitettiin ohjausryhmä. Sen puheenjohtajana toimi 1.10.2017-31.12.2017 sisäministeriön 

kansliapäällikkö Päivi Nerg. Vuoden 2018 alusta puheenjohtajana toimi vs. kansliapäällikkö, hallinto- ja 

kehittämisosaston osastopäällikkö Jukka Aalto. Muita jäseniä olivat kehittämisjohtaja Tapio Aaltonen 

(sisäministeriö), kehittämisjohtaja Harri Martikainen (sisäministeriö) ja lainsäädäntöneuvos Markus 

Siltanen (valtiovarainministeriö). Selvitys tehtiin lokakuun 2017 ja huhtikuun 2018 välisenä aikana. 

 

2. Hallitusohjelma, konsernistrategia ja tulosohjauksen rooli 

Suomen hallitusohjelmat ovat viimeisten hallitusten aikana olleet erilaisia sekä rakenteeltaan että 

logiikaltaan. Päätrendinä on ollut siirtyminen hyvin yksityiskohtaisista toimenpiteistä koostuneista 

hallitusohjelmista enemmän strategiseen suuntaan. Nykyinen hallitusohjelma on edellä mainituista 

näkökulmista tarkasteltuna eräänlainen hybridi, joka koostuu sekä strategisen tason hallitusohjelmasta, 

että yksityiskohtaisesta hallituksen toimintasuunnitelmasta. Tulosohjauksen kehittämiseen tämä 

kehityskulku luo tärkeän ylätason trendin.  
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Lähtökohtana on, että hallituksella on olemassa yksi strategiaprosessi, jota tuetaan johdonmukaisella 

tiedontuotannolla. Strategiaprosessi tulee olla kytketty myös julkisen talouden suunnitelmaan sekä 

budjettiprosessiin. Tulosohjauksen operatiivisen ohjausjärjestelmän tulee tukea hallituksen tavoitteiden 

toteumista. Valtiovarainministeriö on määritellyt tulosohjauksen seuraavalla tavalla: 

1. Toiminnalla saadaan aikaan halutut vaikutukset kustannustehokkaasti. 

2. Voimavarat ja tavoitteet sekä toiminnan tehokkuus ovat mahdollisimman hyvässä tasapainossa 

keskenään. 

3. Tulosohjaus on vuorovaikutteinen sopimusajatteluun perustuva ohjausmalli.  

4. Toiminta perustuu jatkuvaan dialogiin. 

Tulosohjauksen tulee täyttää valtionhallinnon yhteiset käytännöt ja toisaalta myös hallinnonalan omat, 

sille spesifit ohjausmenettelyt. Tulosohjauksessa keskitytään strategisesti merkittäviin ja muutosta 

edellyttäviin asioihin. Tulosohjausprosessissa eri toimijoilla on selkeät roolit sekä tehtävät. 

Tulosohjausprosessi ei toimi ilman selkeitä tavoitteita, mittareita ja säännöllistä seurantaa. 

Valtiovarainministeriö korostaa ohjeissaan myös sitä, että tulosohjauksella pyritään yhteiskunnallisen 

vaikuttavuuden lisäämiseen ja se vaatii eri toimijoiden aktiivista kumppanuutta sekä jatkuvaa dialogia. 

Tarkoituksena on luoda entistä strategisempi, kevyempi, poikkihallinnollisempi ja yhtenäisempi 

tulosohjausjärjestelmä. Tämä vaatii sitä, että hallitusohjelma on selkeästi sidottu hallinnonalojen 

konsernistrategioihin ja eri virastojen sekä laitosten tulossopimuksiin. Luodaan selkeät 

konsernistrategiat, jotka tukevat hallitusohjelmaa ja joille asetetaan hallinnonaloittaiset strategiset 

tavoitteet sekä mittarit. Tämän pohjalta luodaan lisäksi virastoille ja laitoksille tulossopimukset, jotka 

osaltaan syventävät konsernistrategioiden sisältöjen tavoitteita ja painopisteitä entistä 

konkreettisemmalle ja helpommin mitattavalle tasolle (ks. kuvio 1.).  
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Kuvio 1. Hallitusohjelman, konsernistrategioiden ja tulossopimusten rooli valtionhallinnon 

tulosohjauksessa. 

Ramboll Management Consulting johti valtioneuvoston kanslialle vuonna 2016 tehtyä tutkimusta 

”Valtioneuvoston yhtenäisyys – vertaileva kansainvälinen tutkimus”.  Sen johtopäätöksenä todettiin, että 

valtioneuvoston yhtenäisyys ja hallintoreformien toteuttaminen ministeriötasoisessa 

hallintojärjestelmässä ovat merkittäviä asioita Suomen uudistamisessa ja kansallisen kilpailukyvyn 

parantamisessa. Sen vuoksi ei ole yhdentekevää, millainen kehityspolku näissä teemoissa kuljettavaksi 

valitaan. Esimerkit maailmalta (erityisesti Ruotsista ja Hollannista) rohkaisevat uudistamaan poliittista 

päätöksentekoa kollegiaalisuuden ja konsensushenkisyyden suuntaan julkisen politiikan huipulla eli 

hallituksen työskentelytavoissa. Hallituksen päätöksentekokyvykkyys, kollegiaalisuus ja 

konsensushakuisuus kulkevat käsi kädessä. Myös valtioneuvostotasoinen hallintojärjestelmä on 

avainasemassa, julkisen politiikan asioita valmistellessa. Mitä merkittävämpi asia, sitä tärkeämpää on, 

että asiat valmistellaan yhteistyössä ja poikkihallinnollisia kumppanuuksia hyödyntäen. Samalla tulee 

huolehtia valtioneuvostotasoisen hallintojärjestelmän adaptiivisen muutoskyvykkyyden vahvistamisesta. 

Edellä kuvattu tulosohjausjärjestelmä pitkälti noudattaa yhteistyön, poikkihallinnollisuuden ja 

muutoskyvykkyyden ominaisuuksia. Tässä selvityksessä analysoidaan sisäministeriön 

tulosohjausjärjestelmän lisäksi myös liikenne- ja sisäministeriön tulosohjausjärjestelmää. Näitä 

arvioimalla voidaan helposti havaita, että koko valtioneuvoston kattavaan, yhtenäiseen 

tulosohjausprosessiin on tehtävä vielä töitä. Valtioneuvoston yhtenäisyys -tutkimuksen tulosten mukaan 

Suomen kohdalla yhtenäisyyttä vahvistavia tekijöitä on erotettavissa ainakin neljä: 
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• Hyvin toimiva koordinaation työnjako valtioneuvoston kanslian ja valtiovarainministeriön välillä. 

• Ammattitaitoinen ja moraalinen virkamieskunta. 

• Hallinnon ja virkamiehistön nauttima laaja luottamus. 

• Virkamieskunnan vahva tietoisuus tulevaisuuden haasteista ja tästä seuraava muutosvalmius. 

Kyseisen raportin mukaan yhtenäisemmän valtioneuvoston ja myös yhtenäisemmän 

tulosohjausjärjestelmän saavuttamiseksi on kehitettävä erityisesti seuraavia asioita: 

• Lisättävä virkamiesten kiertoa eri ministeriöissä (ja ehkä myös virastoissa). 

• Vähennettävä ministeriöiden itsenäisyyttä ja hallinonalojen jäykkyyttä. 

• Kehitettävä asioiden valmistelun avoimuutta ja monialaisuutta. 

• Lisättävä valtion ydintehtäviä (erityisesti lakien valmistelua) hoitavien virkamiesten määrää. 

Yksittäisten ministeriöiden tulosohjauksen näkökulmasta Valtioneuvoston yhtenäisyys -tutkimuksen 

keskeisin kehittämissuositus liittyi muutosjoustavuuteen, joka rakentuu rakennejoustavuuden ja 

adaptiivisen muutoskapasiteetin kautta. Ministeriöiden rakennejoustavuus lisää valtionhallinnon 

ketteryyttä ja nopeuttaa rakenteellisten muutosten toteutusta.  Rakennejoustavuudella tarkoitetaan 

ministeriötason organisaatiomuutosten joustavoittamista. Rakennejoustavuuden merkitys on Suomessa 

tunnistettu hyvin, mutta valtioneuvostorakenteen muuttaminen edellyttää kuitenkin 

lainsäädäntöratkaisuja jatkossa. Rakennejoustavuus lisää hallinnon adaptiivista muutoskapasiteettia, 

jolla viitataan ministeriöiden ylimmän ja keskijohdon muutosjohtamisen taitoihin ja kokemukseen. 

Tutkimuksen viesti on, että rakenteiltaan joustava hallinto toteutuu vain, jos nämä molemmat elementit 

(rakennemuutosten toteutustavan ”helppous” ja hallinnon muutoskyvykkyys) toteutuvat. 

3. Sisäisen turvallisuuden strategia konsernistrategiana 

Sisäministeriössä on viimeisten vuosien aikana systemaattisesti kehitetty hallinnonalan tulosohjausta. 

Tämä näkyy mm. hallitusohjelmatavoitteiden huomioimisena osana konsernistrategiaa ja 

toimialakohtaisia erillisstrategioita, konsernistrategisen lähestymistavan yleisenä vahvistumisena ja 

tulosohjausprosessin sisällön sekä siihen liittyvien dokumenttien laadun kehittymisenä. 

Konsernistrategiassa on kullekin hallinnonalalle asetettu strategiset pitkän aikavälin tavoitteet ja 

määritelty näitä toteuttavat painopisteet.  

Sisäministeriön konsernistrategian näkökulmasta olennainen dokumentti on ”Hyvä elämä – Turvallinen 

arki” -niminen sisäisen turvallisuuden strategia, joka julkaistiin 5.10.2017. Kyseinen strategia 

toimenpiteineen korvaa sen tekstin mukaan sisäasiainhallinnon konsernistrategian ja aiemman sisäisen 

turvallisuuden poikkihallinnollisen ohjelman. Analyysimme perusteella kyseessä ei kuitenkaan ole 
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varsinaisesti sisäministeriön konsernistrategia, vaan laajempi sisäisen turvallisuuden kehittämisohjelma. 

Sisäisen turvallisuuden strategia luo kuitenkin hyvän raamin, jonka pohjalta konkreettinen 

sisäministeriön oma konsernistrategia tulee välittömästi rakentaa. 

 Sisäisen turvallisuuden strategiassa sisäisellä turvallisuudella tarkoitetaan niitä yhteiskunnan 

ominaisuuksia, joiden johdosta väestö voi nauttia oikeusjärjestelmän takaamista oikeuksista ja 

vapauksista ilman rikollisuudesta, häiriöistä, onnettomuuksista ja kansallisista tai kansainvälisistä 

ilmiöistä johtuvaa pelkoa tai turvattomuutta. Määritelmä sisältää kaksi eri tekijää. Ensinnäkin siinä 

kuvataan asiat, joiden katsotaan voivan uhata sisäistä turvallisuutta (rikollisuus, häiriöt, onnettomuudet 

ja kansalliset sekä kansainväliset ilmiöt). Toisaalta siinä tarkastellaan asioita, jotka aiheuttavat tai ainakin 

voivat aiheuttaa pelkoa tai turvattomuutta. Sisäinen turvallisuus koostuu lukuisista osatekijöistä. Tämän 

takia strategia rajautuu niin, että sen kohteena ovat sellaiset ilmiöt, joissa arjen turvallisuuteen 

kohdistuvat riskit ovat merkittävästi kohonneet edellisistä vuosista tai joiden arvioidaan 

lähitulevaisuudessa aiheuttavan haittaa koko yhteiskunnan tai laajan väestönosan turvallisuudelle. 

Sisäisen turvallisuuden strategia ei korvaa voimassa olevia aiempia turvallisuutta koskevia linjauksia ja 

päätöksiä, jotka tarkastelevat osin samoja asioita. Sen toimenpidekokonaisuudet enemmänkin 

täydentävät tai muuttavat tähänastisia päätöksiä, rakenteita ja toimenpiteitä niiltä osin kuin nämä eivät 

riittävällä tavalla vastaa tunnistettuihin muutosvoimiin perustuvaan kehitykseen tai ajankohtaisiin 

turvallisuusuhkiin. Sisäisen turvallisuuden strategia ei ohjaa vain sisäministeriötä. Kaikilla ministeriöillä 

on omalla toimialueellaan yhteiskunnan turvallisuuteen liittyviä tehtäviä. Lisäksi kaikilla ministeriöillä on 

tehtäviä, jotka vaikuttavat sisäisen turvallisuuden juurisyihin.  

Viime vuosina on päätetty lukuisista toimialakohtaisista ja poikkihallinnollisista turvallisuutta edistävistä 

toimenpiteistä, jotka edelleen vaikuttavat ministeriöiden – erityisesti sisäministeriön – tavoitteisiin ja 

toimintaan. Tällaisia ovat esimerkiksi eduskunnan linjaukset sisäisen turvallisuuden kehittämisestä, 

yhteiskunnan turvallisuusstrategia, kansallinen terrorismintorjunnan strategia, toimenpideohjelma 

väkivaltaisen radikalisoitumisen ja ekstremismin ennalta ehkäisemiseksi, harmaan talouden ja 

talousrikollisuuden torjunnan toimenpideohjelma, kyber- ja tietoturvallisuusstrategiat ja 

turvapaikkapoliittiset sekä maahanmuuttopoliittiset toimenpideohjelmat, liikenneturvallisuusstrategia, 

huoltovarmuuspäätökset, kansallinen perus- ja ihmisoikeustoimintaohjelma, kansallinen 

rikoksentorjuntaohjelma, hallituksen linjaukset nuorten syrjäytymisen vähentämiseksi ja 

alkoholipoliittiset linjaukset. 

Täten tulosohjausprosessin kannalta haastavaksi sisäisen turvallisuuden strategian tekee se, että se on 

valtionhallinnon eri hallinnonalojen yhteinen strategia. Se toimeenpannaan valtionhallinnossa osana eri 

hallinnonalojen toiminnan ja talouden suunnittelua sekä tulosohjausta. Mukana on myös muita 
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vastuutahoja (esimerkiksi kolmas sektori ja yrityselämä), joiden osalta toimeenpano toteutetaan 

kumppanuusperusteisesti laajassa verkostoyhteistyössä. Sisäisen turvallisuuden strategiassa asetetut 

tavoitteet ja toimenpiteet otetaan huomioon myös paikallisissa ja alueellisissa 

turvallisuussuunnitelmissa. Sisäministeriön tulosohjauksen näkökulmasta strategian tekee haastavaksi 

myös fakta, että sisäasiainhallinnon tavoitteita ja toimenpiteitä ohjaavat lisäksi lukuisat muut edellä 

mainitut turvallisuutta koskevat asiakirjat. Sisäisen turvallisuuden strategian rakenne siis tietyllä tavalla 

yhdistää perinteisen linjamaisen ja modernimman politiikan lohkoihin perustuvan ajattelumallin.  

Strategian onnistunut toimeenpano edellyttää toimivaa yhteistyötä, dialogia, selkeitä vastuita ja rooleja.   

Yhteenvetona voi todeta, että sisäisen turvallisuuden strategia ei nykymuodossaan, edellä mainituista 

syistä johtuen, suoraan toimi sisäministeriön konsernistrategiana. Se on sisällöltään lähempänä laajaa 

yhteiskunnallista, poikkihallinnosta ja strategista kehittämisohjelmaa. Toisaalta se osaltaan kehittää 

yhtenäisempää valtioneuvostoa ja kannustaa ministeriöitä yhteistyöhön sekä muutosjoustavuuteen. 

Sisäisen turvallisuuden strategiassa on yhteensä kahdeksan toimenpidekokonaisuutta. Näistä kuudessa 

sisäministeriö toimii päävastuutahona joko yksin tai muiden ministeriöiden kanssa. Lisäksi se toimii 

vastuutahona myös kahdessa muussa toimenpidekokonaisuudessa.  

 

Kuvio 2. Sisäisen turvallisuuden strategian toimenpidekokonaisuudet ja vastuutahot. 

Analysoinnilla ja ennakoilla tarkoitettaan jatkuvaa analyysiä ja tiedontuotantoa sisäisestä 

turvallisuudesta. Ennakoinnin tavoitteena on vastata monimutkaisiin turvallisuusongelmiin nykyistä 
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aiemmin ja nopeammin sekä oikeasuhtaisesti ja kustannustehokkaasti. Tarkoitus on luoda sisäisen 

turvallisuuden strategisen tason analyysi- ja ennakointitoiminto valtioneuvostotason johtamisen ja 

yhteiskunnallisen päätöksenteon sekä sisäisen turvallisuuden verkostoyhteistyön tueksi. Tämä toiminto 

perustetaan strategian mukaan sisäministeriöön, jossa se toimii yhteistyössä valtioneuvoston, sisäisen 

turvallisuuden viranomaisten sekä muiden keskeisten sisäisen turvallisuuden toimijoiden kanssa.  

Toimivaltuuden ja suorituskyvyt -toimenpidekokonaisuudella toteutetaan hallituksen 

toimintasuunnitelman 2017-2019 turvallisuuden painopistealueen tavoitteet. Tällä laajalla 

toimenpidekokonaisuudella on erillinen toimeenpanosuunnitelma. Yleisenä tavoitteena on, että 

turvallisuusviranomaisten ydintoiminnot ja palvelutaso ovat turvattuja. Viranomaisten toimivaltuudet ja 

suorituskyky turvataan, vahvistetaan varautumista ja valmiutta ja huolehditaan sekä siviilitiedustelusta 

että kyberturvallisuudesta. Vaikka sisäministeriö on päävastuutaho, on suuri rooli myös 

puolustusministeriöllä, valtioneuvoston kanslialla, valtiovarainministeriöllä, muilla ministeriöillä ja 

viranomaisilla sekä Turvallisuuskomitealla. 

Arjen turvallisuuden osalta varmistetaan, että viranomaisten ja oikeusjärjestelmän toiminta sekä rikoksia 

ennalta estävät palvelut sovitetaan yhteen siten, että ne vähentävät syrjäytyneiden henkilöiden 

rikollisuutta mahdollisimman tehokkaasti. Nuorten syrjäytymiskehitykseen puututaan mahdollisimman 

varhain, ja lisäksi toimitaan aktiivisesti ikääntyneiden, lasten ja nuorten turvallisuuden parantamiseksi 

sekä alueellisen segregaation ehkäisemiseksi kasvukeskuksissa. Kuviossa 2. ilmoitettujen vastuutahojen 

lisäksi vastuutahoina toimii opetus- ja kulttuuriministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö, poliisi, 

syyttäjälaitos, rangaistusten täytäntöönpanoviranomaiset, aluehallintoviranomaiset, Kuntaliitto, 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, maakunnat, kunnat ja järjestöt. 

Sisäisen turvallisuuden ohjauksen toimenpidekokonaisuudessa luodaan ilmiöpohjaisesti yhteen toimiva 

ohjausjärjestelmä uusiin ja monimutkaisiin sisäisen turvallisuuden ilmiöihin vastaamiseksi. Keinoina 

käytetään esimerkiksi jatkuvaa ennakointityötä, hallinnonalat ylittävää verkostomaista yhteistyötä, 

viranomaisten toiminnan priorisointia, rikosoikeusjärjestelmän prosessimaista ohjausta ja 

virkanimitysmenettelyjen ja tehtäväkiertojen sekä urapolkujen kehittämistä siten, että ne tukevat 

monialaisen osaamisen kehittymistä. Tässä sisäministeriö tekee tiivistä yhteistyötä kaikkien sisäisen 

turvallisuuden viranomaisten ja muiden keskeisten toimijoiden sekä ministeriöiden kanssa.  

Maakuntien ja kuntien turvallisuustyössä turvallisuussuunnittelu, ennalta estävä turvallisuustyö ja 

varautuminen ovat osa uusien maakuntien tehtäviä. Maakunnilla on myös mahdollisuus ohjata kunnissa 

tapahtuvaa turvallisuustyötä. Arjen turvaa parannetaan valtionhallinnon toimesta varmistamalla 

maakuntauudistuksessa sellaiset turvallisuusyhteistyön rakenteet, jossa viranomaiset, elinkeinoelämä ja 

järjestöt tekevät laaja-alaista ja sektorirajat ylittävää yhteistyötä. Vastuutahoina sisäministeriön lisäksi 
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toimivat sosiaali- ja terveysministeriö, valtiovarainministeriö, Turvallisuuskomitea, 

Rikoksentorjuntaneuvosto, Kuntaliitto, järjestöt, Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos sekä 

aluehallintovirastot, maakunnat ja kunnat. 

Sisäisen turvallisuuden strategian toimeenpano ja seuranta järjestetään avoimella ja vuorovaikutteisella 

tavalla yhteisen digitaalisen palveluväylän kautta. Palveluväylän päävastuu on sisäministeriöllä, mutta 

sisällön tuotannosta vastaa laaja poikkihallinnollinen ryhmä, jossa ovat edustettuina kaikki sisäisen 

turvallisuuden strategiatyöhön kytkeytyvät toimijat (viranomaiset, elinkeinoelämä, järjestöt ja 

tutkimuslaitokset). Palveluväylä kerää yhteen sisäisen turvallisuuden strategiaan liittyvät hankkeet, 

kokeilut, toimintamallit, informaation, sosiaalisen median ja tutkimuksen. Keskeisenä vastuutahona 

sisäministeriön lisäksi seurannan osalta on mainittu ministeriöistä valtiovarainministeriö.  

4. Sisäministeriön organisaatiorakenne ja tulosohjausprosessi 

Sisäministeriö on organisaatiomalliltaan ja -rakenteeltaan perinteinen linjaorganisaatio, jota johtaa 

kansliapäällikkö ja joka rakentuu viiden osaston (funktion) varaan: 

• poliisiosasto 

• pelastusosasto 

• maahanmuutto-osasto 

• rajavartio-osasto, joka on samalla Rajavartiolaitoksen esikunta 

• hallinto- ja kehittämisosasto 

Suoraan kansliapäällikön alaisuudessa toimivat kansainvälisten asioiden yksikkö, viestintä sekä sisäinen 

tarkastus. 

Sisäministeriön organisaatiorakenne on lähtökohtaisesti hyvin selkeä. Jokaisella osastolla ja 

kansainvälisten asioiden yksiköllä on selkeä oma tehtävä ja neljällä osastolla alainen hallinto, jota ne 

tulosohjaavat. Linjaorganisaatiomalli on erittäin toimiva organisoitumismalli yksittäisten ja 

samankaltaisten operatiivisten kriisitilanteiden hoitamisessa. Tulosohjauksessa linjamainen 

toimintamalli voi toimia ainoastaan, mikäli eri osastoilla ei ole yhteensovitettavia näkökulmia eli eri 

osastot voivat aidosti ohjata alaista hallintoaan toisistaan riippumatta.  Haastatteluiden ja asiakirjojen 

perusteella on todettavissa, että sisäministeriön hallinnonala on yhä enemmän ilmiöperusteinen ja 

systeeminen. Toimintaympäristön eri ilmiöt, joita on hyvin kuvattu sisäisen turvallisuuden strategiassa, 

ovat yhä vahvemmin sidoksissa toisiinsa ja ennen kaikkea ulottuvat lähes poikkeuksetta useamman kuin 

yhden sisäministeriön osaston toimialueelle. Täten ministeriö on niin nyt kuin jatkossa pakotettu 

työskentelemään muutosjoustavuuden periaatteiden mukaisesti. 
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Edellä kuvatusta kehityskulusta johtuen on hyvin ymmärrettävää ja perusteltua, että sisäministeriö on 

viime vuosien aikana systemaattisesti pyrkinyt kehittämään sekä organisaatiorakennettaan että 

tulosohjauskäytäntöjään. Puhtaasti tulosohjauksen näkökulmasta tarkasteltuna sisäministeriön 

organisaatiomalli ei ole linjamaisen lineaarinen, vaan eräänlainen heikko matriisi. Käytännössä tämä 

tarkoittaa sitä, että hallinto- ja kehittämisosasto tekee yhteistyössä kansliapäällikön kanssa eri osastojen 

välillä yhteensovittamista ja koordinointia. Osastot vastaavat tältä pohjalta alaisen hallintonsa 

tulosohjauksesta yhdessä kansliapäällikön kanssa hallinto- ja kehittämisosaston tukemana. 

  

 

Kuvio 3. Sisäministeriön organisaatiomalli tulosohjauksen näkökulmasta tarkasteltuna. 

Sisäministeriön tavoitteena tulosneuvotteluissa on, että ministeriön johdolla on aito mahdollisuus 

keskustella strategisesti merkittävistä ministeriölle yhteisistä tavoitteista. Tulosneuvotteluissa 

käsitellään asetettavien tulostavoitteiden lisäksi määräraha- ja resurssikysymyksiä sekä keskeisimpien 

käynnissä olevan vuoden tavoitteiden toteutumista. Tulossuunnittelussa noudatetaan ministeriön 

suunnittelumääräyksessä asetettuja linjauksia. Suunnittelussa huomioidaan sisäministeriön EU- ja 

kansainvälisiä asioita koskevat painopisteet sekä lainsäädännön kehittämistä koskevat linjaukset. 

Sisäministeriön sisäiset tulosneuvottelut muodostuvat kahdesta osasta: 
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a) Kansliapäällikön ja ministeriön osastopäälliköiden sekä erillisyksiköiden päälliköiden yhteinen 

tulosneuvottelu. Tulosneuvotteluun osallistuvat ministeriön osastopäällikkökokouksen jäsenet ja sisäisen 

tarkastuksen päällikkö sekä hallinto- ja kehittämisosaston edustajat. 

b) Kansliapäällikön ja kunkin osastopäällikön tai erillisyksikön päällikön välillä käydään henkilökohtainen 

tulosneuvottelu (johtamissopimusneuvottelu), jossa käsitellään osaston keskeiset tavoitteet seuraavalle 

vuodelle ja johtamissopimus sekä kuluneen vuoden tulosarvio.  

Kansliapäällikkö johtaa ministeriön ja virastojen välisiä tulosneuvotteluja ja allekirjoittaa tulossopimukset 

sisäministeriön puolesta osastopäällikön tai vastaavan kanssa. Rajavartiolaitoksen osalta 

tulosneuvotteluihin osallistuu myös ministeri. Sisäministeriön ja viraston välisiin tulosneuvotteluihin 

osallistuvat kansliapäällikön lisäksi viraston päällikkö sekä hänen määräämänsä henkilöt, tulosohjaavan 

osaston tai erillisyksikön päällikkö ja hänen määräämänsä henkilöt sekä talousyksikössä toimiva 

sektorihenkilö. Sisäministeriön ja tulosohjattujen virastojen päälliköiden välillä käydään 

johtamissopimusneuvottelut, joihin osallistuvat kansliapäällikkö, tulosohjauksesta vastaavan osaston 

päällikkö, viraston päällikkö, henkilöstö- ja hallintojohtaja, tulosohjauksesta vastaavan yksikön päällikkö 

ja kyseisen toimialan sektorihenkilö. 

 

Kuvio 4. Sisäministeriön tulosohjausprosessi. 

Yllä kuvatun prosessin mukaisen mallin toimivuus, jossa konsernin yhteinen näkemys ja strateginen 

tahtotila perustuvat kolmeen yhteensovittamisneuvotteluun, edellyttää hyvää strategista osaamista, 
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yhteistä tahtotilaa, kykyä yhteensovittaa erilaisia näkemyksiä ja intressejä, selkeää prosessia, selkeitä 

vastuita, luottamusta, toimivaa seurantaa ja ennen kaikkea vahvaa tiedolla johtamista.  

Suunta on oikea.  Sisäasianministeriö on haastatteluiden perusteella edennyt kaikissa edellä mainituissa 

asioissa positiiviseen suuntaan varsinkin viimeisen vuoden aikana. Samalla on kuitenkin todettava, että 

kaikissa edellä mainituissa asioissa on yhä myös melko paljon kehitettävää. Suurimmat kehittämiskohteet 

liittyvät organisaatiorakenteen ja tulosohjausprosessin matriisimaiseen rakenteeseen ja sitä kautta 

uudenlaiseen keskinäiseen riippuvuuteen.  

5. Tulosohjausprosessi sisäministeriössä 

Tulosohjausprosessi on viimeisen parin vuoden aikana kehittynyt kaikkien osastojen näkemyksen 

mukaan hyvään suuntaan. Tässä erittäin merkittävänä tekijänä pidetään kansliapäällikön, 

osastopäälliköiden ja virastojen johtajien yhteistä tulosneuvottelua, joka osaltaan on luonut 

yhtenäisyyttä ministeriön tulosohjausajatteluun. Myös kansliapäällikön rooli suhteessa virastojen 

tulosohjaukseen on selkeästi vahvistunut. Kansliapäällikkö on saanut kehitettyä ministeriöön yhteisen 

kehittämisen ja yhteisen valmistelun käytännöt. Mikäli tarkastellaan tulosohjausprosessia hallinnon 

näkökulmasta, on siihen olemassa selkeät askelmerkit. Aikataulut ovat pitäneet, neuvottelut on käyty 

sekä tulossopimukset syntyneet. Hallituksen painottama keventämistendenssi on ministeriön sisäisissä 

tulossopimusneuvotteluissa näkynyt konkreettisesti. Sen sijaan virastojen suuntaan keventäminen ei ole 

toteutunut vielä yhdenmukaisella tavalla. Edellä peräänkuulutetussa ministeriön muutosjoustavuudessa 

on kuitenkin otettu selkeitä askeleita eteenpäin. 

Ministeriön johto näkee ongelmana erityisesti sen, että tulossopimusluonnokset ovat sisällöltään hyvin 

yleisellä tasolla ja sisältävät suhteellisen paljon asioita, joita on hyvin hankala, jopa mahdoton mitata. 

Toisaalta ne ovat joissakin tapauksissa (esim. Poliisihallitus) hyvin yksityiskohtaisia. Strateginen ja 

operatiivinen rajapinta ovat monissa sopimuksissa epäselviä. Luonnokset ovat myös osastojen ja 

virastojen välillä hyvin epätasaisia. Joidenkin luonnosten kanssa pitää palata lähes lähtöruutuun ja 

muistuttaa tekijöitä hallitusohjelman ja konsernistrategian keskeisistä linjauksista. Ministeriön johto 

painottaa sitä, että luonnosvaiheessa ministeriön ohjaavan tahon – tässä tapauksessa hallinto- ja 

kehittämisosaston – roolin pitää olla nykyistä vahvempi. Tulossopimusten tulee olla täsmällisempiä, 

pidemmän aikavälin tavoitteita sisältäviä ja toisiaan täydentäviä. 

Kritiikkiä tulosohjauksessa saa erityisesti se, että tulosohjausprosessilta puuttuu edelleen selkeä 

omistava taho. Kokonaisuudessaan tulosohjaus näyttäytyy eri osastoille varsin pirstaleisena 

kokonaisuutena. Tähän on vaikuttanut muun muassa se, että sisäministeriöltä on puuttunut yhtenäinen 

konsernistrategia, jonka sisällöt, tavoitteet ja toimenpiteet olisivat olleet kaikkien osastojen ja virastojen 
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tiedossa. Tähän sisäisen turvallisuuden strategia on ainakin periaatteessa tuonut helpotusta. Sen 

vaikutus ei kuitenkaan täysipainoisesti vielä ole näkynyt syksyn 2017 tulosohjausneuvotteluissa, koska 

strategia julkaistiin vuoden 2017 lokakuun alussa. Ministeriöltä on puuttunut selkeät yhteiset tavoitteet, 

ja tulosohjaus on mennyt osastojen ja virastojen oman substanssin ja preferenssien logiikan mukaan 

eteenpäin. Ministeriön iso haaste on, että osastojen toiminta-alueet ovat hyvin laajoja ja omaavat pitkät 

perinteet. Joidenkin näkemyksien mukaan tulosohjaus itsessään on ollut hyvin retorisella tasolla. 

Sisältöjä laaditaan hallituksen kirjauksien mukaan, ja tulossopimus itsessään ei yhtäältä ohjaa muttei 

toisaalta myöskään häiritse käytännön työtä. Tulossopimusprosessia voisi entisestään keventää ja 

sisältöjä konkretisoida. 

Hallinto- ja kehittämisosasto on tulosohjausprosessissa merkittävässä roolissa. Sen rooli on kasvanut, ja 

yleisesti tätä pidetään positiivisena asiana. Olennaista on esimerkiksi se, että osasto hoitaa keskitetysti 

neuvottelut valtiovarainministeriön kanssa. Olisi hyvin hankalaa, mikäli kaikki osastot joutuisivat itse 

neuvottelemaan budjettiraameista. Lisäksi konsernitavoitteet ovat hallinto- ja kehittämisosaston 

toiminnan myötä jonkin verran kirkastuneet. Sen sijaan haasteena on saada konsernitavoitteet ja 

operatiiviset tavoitteet muotoiltua samaan sopimukseen. Eri osastojen ja virastojen tavoitteet on 

asetettu keskenään hyvin eri tasoille. Vaikka tulosohjausprosessi paperilla toimiikin, on vielä hyvin 

epäselvää, mikä on hallinto- ja kehittämisosaston todellinen rooli. Eri osastot soveltavat kuvattuja 

tulosohjausprosesseja omilla tavoillaan.  

Hallinto- ja kehittämisosasto näkee keskeisiksi haasteiksi tulosohjauksen ja taloussuunnittelun heikon 

yhteyden ja vastuunjaon heidän ja muiden osastojen välillä. Nykyisellään tulossopimusluonnoksissa on 

vielä liikaa ollut havaittavissa osastojen ja virastojen taloudellisesti usein hyvinkin epärealistiset 

tavoitteet, joita on käytännössä nykyisillä määrärahoilla mahdoton toteuttaa. Hallinto- ja 

kehittämisosasto painottaa tarkemman taloussuunnittelun merkitystä ja sitä, että osastopäälliköiden 

tulee vaatia taloussuunnitteluun nykyistä enemmän laatua. Keskeisiksi osaston sisäisiksi 

kehittämishaasteiksi haastatteluissa tunnistettiin seuraavat asiat: 

• Vastuiden selkiyttäminen prosessin omistajuuden suhteen. 

• Osasto- ja henkilöperusteisesta toimintamallista vahvemmin prosessimaiseen toimintamalliin 

siirtyminen. 

• Budjettiprosessin (talousohjaus) ja tulosohjauksen (tavoite- ja toimintaohjaus) parempi 

integroiminen. 

Poliisihallitus näkee suuria haasteita taloussuunnittelun yhtenäistämisessä. Tällä hetkellä heille tulee 

budjetin perustaksi kolmet eri luvut. He tekevät oman budjetin, poliisiosasto oman ja vielä hallinto- ja 

kehittämisosasto laatii oman budjetin Poliisihallitukselle. Taloussuunnittelussa on olemassa toimiviakin 
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käytäntöjä. Maahanmuutto-osasto on tyytyväinen nykytilanteeseen, jossa he tekevät tiivistä yhteistyötä 

hallinto- ja kehittämisosaston kanssa. Päällekkäistä taloussuunnittelua ei tehdä myöskään 

Maahanmuuttoviraston suuntaan, vaan taloussuunnittelu on tällä sektorilla hyvin organisoitua. Samoin 

Rajavartiolaitos on tyytyväinen hallinto- ja kehittämisosaston kanssa tehtävään taloussuunnitteluun ja 

tulossopimuksen laatimiseen liittyvään yhteistyöhön.  

Lisäksi haasteena nousee esiin se, että hallinto- ja kehittämisosaston toimivalta ja rooli 

tulosohjausprosessissa ei ole riittävän tarkasti määritelty. Tämä näkyy esimerkiksi tilanteissa, joissa 

ollaan osastojen kanssa eri mieltä tulossopimusten sisällöistä. Mikä on tällöin se taho, joka määrittelee 

lopullisen sopimuksen sisällön? Lisäksi yhteistyössä hallinto- ja kehittämisosaston sekä muiden osastojen 

välillä on havaittavissa selkeitä eroja. Tämä on ollut sidoksissa henkilövaihdoksiin ja uusien roolien 

opetteluun. Yhteistyö pelastusosaston kanssa mainitaan hyvänä esimerkkinä toimivasta prosessista. Sen 

sijaan poliisiosasto on halunnut pitää itsellään hyvin vahvan roolin tulossopimuksen sisällöistä ja 

ohjausvastuustaan Poliisihallitukseen. Tulosohjausprosessissa myös osa alaista hallintoa on käyttänyt 

uutta prosessimallia hyväkseen siten, että ohjaavaa osastoa ei aina ole välttämättä kuunneltu tarpeeksi. 

On oltu suoraan yhteydessä asioista hallinto- ja kehittämisosastoon sekä ministeriön johtoon. Tämäkin 

osaltaan kertoo siitä, että ohjaussuhteita tulee entisestään selkeyttää. 

Hallinto- ja kehittämisosasto tunnistaa tarpeen panostaa myös enemmän tulosohjauksen seurantaan. 

Tällä hetkellä syötettä ja tietoa ei tule eri sektoreilta tarpeeksi tai riittävän yhtenäisellä tavalla. Jokainen 

osasto seuraa omalla tavallaan. Hyvänä esimerkkinä voidaan nostaa esiin maahanmuutto-osaston ja 

Maahanmuuttoviraston seurantakäytännöt, eräänlainen jatkuvan vuorovaikutuksen ja tilannekuvan 

malli. Maahanmuuttovirasto raportoi säännöllisesti ja kattavasti toiminnastaan osastolle ja osaston sekä 

viraston välillä käydään jatkuvaa kommunikaatiota seurantatiedon ja toimintaympäristötiedon 

aiheuttamista vaikutuksista.  

Haastatteluissa nousi vahvasti esiin myös se, että tulosohjauksen sykli (ja samalla seuranta) on 

nykyisellään sidoksissa liian lyhyihin periodeihin. Vuosittainen laaja tulosohjausprosessi nykyisen mallin 

mukaan ei ole optimaalisin tapa toimia, vaan prosessi tulisi seurantoineen rakentaa vähintään 

hallituskauden mittaiseksi. Tämä oli kaikkien osastojen ja haastateltujen virastojen yhtenäinen mielipide. 

Eräs haastatteluissa esiin tullut seikka koski hallinnonalan tutkimustoimintaa ja sen koordinaatiota sekä 

ohjausta. Hallinonalalla on tällä hetkellä kolme oppilaitosta (Poliisiammattikorkeakoulu, Pelastusopisto 

ja Raja- ja merivartiokoulu). Näiden kolmen laitoksen välille toivottiin lisää yhteistyötä ja ministeriön 

yhtenäisempää ohjausta. Itse koulutuksen sisältöön haastatellut osastosta riippumatta ovat tyytyväisiä. 

Sen sijaan halu kehittää yhtenäisempää ja ennakoivaa tutkimustoimintaa yhdistää monia haastateltuja.  
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6. Poliisihallituksen nykytila ja poliisihallinnon yleinen 

tulosohjausprosessi 

Poliisin hallinnosta annetun lain 4§:n (497/2009) mukaan Poliisihallituksen tehtävänä on suunnitella, 

kehittää, johtaa ja valvoa poliisitoimintaa ja sen tukitoimintoja, vastata poliisin tehtäviin liittyvien 

kansalaisten palvelujen tasapuolisesta saatavuudesta ja laadusta maan eri osissa, päättää 

poliisiyksiköiden välisestä yhteistoiminnasta, vastata poliisiyksiköiden tulosohjauksesta ja voimavarojen 

suuntaamisesta niille sekä huolehtia sille säädetyistä tai määrätyistä tehtävistä.  

 

Paperilla kaikki näyttää hyvin selvältä ja selkeältä. Kuitenkin haastatteluiden perusteella on selkeästi 

todettavissa poliisihallinnon olleen Pora II-uudistuksen jälkeen koko ajan enemmän tai vähemmän 

haastavassa tilanteessa, kun asiaa tarkastellaan vastuiden, roolien ja prosessien selkeyden näkökulmasta 

käytännön tasolla.  

Ramboll Management Consulting laati Poliisihallituksen toiminnasta organisaatioselvityksen vuoden 

2016 syksyllä. Selvityksen mukaan haasteita oli esimerkiksi poliisiosaston ja Poliisihallituksen välisessä 

yhteistyössä. Tätä analysoimme tarkemmin luvussa kahdeksan. Tämän lisäksi haasteita oli myös 

poliisilaitosten ja Poliisihallituksen välisessä työskentelyssä. Nämä haasteet liittyivät erityisesti 

tulosohjausjärjestelmän toimivuuteen. Johtamisen suurin haaste oli se, että varsinaiseen 

henkilöstöjohtamiseen ei ollut riittävästi aikaa millään esimiestasoilla. Koettu henkilöjohtamisen 

vähäisyys ja suuret työmäärät osaltaan johtivat heikohkoihin työhyvinvointituloksiin. Poliisihallitus 

nähtiinkin enemmän tai vähemmän luodun ylhäältä alas annettujen henkilötyövuosien kuin todellisten 

toimintaympäristöön sidoksissa olevien tarpeiden tuloksena. Kaivattiin enemmän analyysiä siitä, mitkä 

ovat sen ydinprosesseja ja -toimintoja. Tämän selvityksen jälkeen Poliisihallituksessa on erityisesti 

keskitytty sen oman johtoryhmätyöskentelyn kehittämiseen ja muutettu jonkin verran sen sisäistä 

yksikköjakoa.  

Poliisihallituksen organisaatioselvityksen, tämän selvityksen puitteissa tehtyjen haastatteluiden ja 

analysoitujen asiakirjojen perusteella voi hyvin perustellusti todeta, että suurimmat kehittämistarpeet 

sisäasianministeriön hallinnonalalla tulosohjauksen näkökulmasta kohdistuvat poliisihallintoon.  

Poliisihallinnon tulosketju on teoriassa hyvin yksinkertainen ja selkeä: hallitusohjelma  sisäministeriön 

konsernitavoitteet  poliisiosaston koko poliisihallinnon strateginen ohjaus (Poliisihallitus ja Supo)  

Poliisihallituksen poliisilaitosten, Keskusrikospoliisin ja Poliisiammattikorkeakoulun operatiivinen ohjaus 

 edellä mainittujen yksiköiden operatiivisen toiminnan johtaminen ja seuranta.  
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Käytännössä kokonaisuus on kuitenkin paljon monimutkaisempi ja epäselvempi. Alla listattuna keskeiset 

haastatteluiden ja asiakirjojen pohjalta esille nousseet huomiot. Osaa on jo tässä raportissa aikaisemmin 

kuvattu ja muita kuvataan tarkemmin jatkossa: 

• Konsernistrategia ei ohjaa tarpeeksi vahvasti poliisihallintoa. 

• Strateginen ja operatiivinen taso menevät koko prosessin ajan sekaisin kaikissa tulossopimuksissa.  

• Poliisiosaston ja Poliisihallituksen välinen tulossopimus on osin strateginen ja osin hyvin 

operatiivinen. 

• Poliisiosaston tulossopimukset suhteessa Poliisihallitukseen ja Suojelupoliisiin ovat rakenteellisesti, 

strategisesti ja operatiiviselta tarkkuudeltaan kehityksestä huolimatta vieläkin eriparisia. Tämä ei 

välttämättä ole kuitenkaan huono asia huomioiden virastojen erilaiset tehtäväsisällöt. Enemmän 

kaivataan kuitenkin myös virastojen yhteisten tavoitteiden ja toimenpiteiden asetantaa ja seurantaa. 

• Poliisihallituksen ja poliisilaitosten (mukaan lukien valtakunnalliset yksiköt 

Poliisiammattikorkeakoulu ja Keskusrikospoliisi) tulossopimukset ovat hyvin operatiivisia.   

• 4 a § (10.7.2015/860) mukainen ilmoitusvelvollisuus ja siihen liittyvät käytännön toimintatavat eivät 

toimi poliisihallinnossa yhtä selkeästi kuin rajahallinnossa - syntyy viestinnällistä ohivirtausta 

molempiin suuntiin ja tätä kautta sekä epätietoisuutta että epäluottamusta. 

 

Poliisihallinnon tulosketjun osalta vaaditaan mittareiden suhteen hyvin yksityiskohtaista tietoa. Tämä 

koskee niin Poliisihallitusta kuin poliisilaitoksia. Poliisin mittarit on sidottu hyvin tarkasti valtion 

talousarvioon. 

Lisäksi varsinaisen tulosohjausprosessin ympärille on viime vuosien aikana rakentunut erilaisia 

yhteistyöryhmiä ja -tapaamisia, jotka ovat yhtäältä parantaneet koordinaatiota mutta samalla 

monimutkaistaneet kokonaisuutta. Yhtenä esimerkkinä voisi mainita operatiivisen yhteistyöryhmän, 

johon kuuluvat mm. ministeri, kansliapäällikkö, poliisiosaston johtaja, Poliisihallituksen poliisiylijohtaja ja 

Keskusrikospoliisin päällikkö eli viisi eri johtamistasoa.  

7. Poliisihallituksen ja sen alaisen hallinnon tulosohjausprosessin 

toiminta  

Poliisihallituksen tulostavoiteasiakirja vuodelle 2018 noudattaa pitkälti edellisten vuosien sisältöä. Siinä 

on avattu viraston toiminta-ajatus, arvot ja tulevaisuuden tavoitteet ja viraston pitkän aikavälin 

strategiset linjaukset. Kolmantena päälukuna esitellään tulostavoitteet. Hallituksen tavoitteita on 

käytännössä neljä, ministeriön hallinnonalan täydentäviä tavoitteita tämän lisäksi kolme. Näiden lisäksi 

vielä asiakirjassa on neljä viraston omaa operatiivista tulostavoitetta ja kuusi niin sanottua muuta 

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1992/19920110#a10.7.2015-860
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tavoitetta. Yhteensä siis poliisihallitukselle on kohdennettu vuodelle 2018 17 tulostavoitetta. Tämän 

lisäksi asiakirjassa on lueteltu alustavia tavoitteita vuosille 2019-2022 yhteensä 14. Kvantitatiivisia 

tuloksellisuus- ja vaikuttavuusmittareita on yhteensä 34.  

Poliisihallituksen oma strategia on tehty vuosille 2017-2020. Alun perin päätös strategiasta tehtiin 

vuonna 2015. Se on huomattavasti tiiviimpi kuin virastoa ohjaava tulostavoiteasiakirja. Pitkäjänteisen 

strategiatyön lähtökohtana on ollut poliisin tulevaisuus muuttuvassa yhteiskunnassa, jossa poliisin on 

pystyttävä toimimaan mahdollisimman tehokkaasti ja taloudellisesti kyeten samanaikaisesti 

vaikuttamaan omaan toimintaympäristöönsä mahdollisimman tehokkaalla tavalla. Näkemyksiä 

strategian sisältöön kerättiin kattavasti poliisihallinnon henkilöstöltä. Strategiatyötä ohjasi 

poliisipäälliköistä nimetty ohjausryhmä.  

 

Kuvio 5. Poliisihallituksen strategian tavoitteet ja strategiaa tukevat toimenpiteet. 

Poliisihallituksessa koetaan tulosohjausprosessi nykyisellään haastavana. Poliisiosasto on ohjannut 

Poliisihallitusta varsin laajoilla ja yksityiskohtaisilla tulossopimuksilla. Lisäksi tulosohjausprosessi on ollut 

osaston ja Poliisihallituksen väliseen dialogiin nojaava, eikä siinä ole huomioitu laajassa mittakaavassa 

ministeriön muiden osastojen ja virastojen tulossopimusten sisältöjä. Ministeriön organisatoriset 

muutokset ovat entisestään lisänneet tulosohjauksen haastavuutta. Nykyisellään sekä hallinto- ja 

kehittämisosasto että poliisiosasto antavat ohjeita ja ohjaavat tulossopimusprosessia. Myös 

kansliapäällikön ja ministerin rooli ovat Poliisihallituksen suuntaan vahvoja. Poliisihallitus käy erittäin 

paljon keskusteluja suoraan ministeriön johdon kanssa. Haastatteluiden ja asiakirjojen perusteella 
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voidaan siis todeta, että keskustelua ja vuorovaikutusta on itse asiassa eri osapuolten välillä hyvin paljon. 

Keskeinen ongelma ei siis ole vuorovaikutuksen määrä, vaan sen laatu ja siihen liittyvä keskinäisen 

koordinaation ja luottamuksen puute.   

Poliisihallitus peräänkuuluttaa tulossopimusten pohjaksi entistä selvempää konsernistrategiaa, joka nyt 

olisi olemassa sisäisen turvallisuuden strategian muodossa. Tällä hetkellä poliisin toimintaan vaikuttaa 

hyvin monet eri strategiat. Lisäksi on olemassa entistä selkeämpi toimenpideohjelma, jonka sisällöt tulisi 

jalostaa tulossopimuksiin Poliisihallituksen tehtäviä konkreettisesti vastaavaksi. Poliisihallitus kaipaa 

pidempiä tulossopimuksia. Ennakointiin ja toimintaympäristön analyysiin tulee panostaa paljon 

enemmän kuin nykyisin. Vuosittain voisi enemmänkin keskittyä toimeenpanosuunnitelman 

päivittämiseen kuin laajojen tavoitteiden uudelleen asetteluun. Poliisihallitus näkee nykyisessä sisäisen 

turvallisuuden strategiassakin oman toimintansa kannalta selkeitä haasteita. Tämä juontaa juurensa siitä, 

että Poliisihallitus ei ollut mukana strategian tekemisessä niin merkittävällä panoksella kuin se olisi 

halunnut ja nähnyt tarpeelliseksi. 

Poliisihallitus näkee paljon kehittävää myös oman alaisen hallinnon tulosohjauksen prosessissa. 

Erityisesti poliisilaitosten ja Poliisihallituksen välistä tulosohjausprosessia tulee kehittää. Poliisilaitosten 

tulossopimukset sisältävät samankaltaisia laajoja mittaristoja kuin Poliisihallituksen ja ministeriön 

välinen tulossopimus. Tämä on sinällään loogista, koska monet Poliisihallituksen mittareista nojaavat 

kentältä tuleviin syötteisiin. Näitä ovat muun muassa valvonta- ja hälytystoimintaan, 

liikenneturvallisuuteen ja rikostorjuntaan liittyvät mittarit. Poliisilaitosten ja poliisipäälliköiden roolit 

koetaan Poliisihallituksessa hyvin itsenäisiksi. Haasteeksi nähdään se, että aitoa ja yhtenäistä 

maakunnallista tilannekuvaa ja toiminnallisia syötteitä ei saada kentältä keskitetysti. 

Tulossopimusneuvottelut ovat keskittyneet enemmän taloudellisiin asioihin – ei niinkään operatiiviseen 

tulosohjaukseen. Tässä on kuitenkin havaittavissa selkeitä eroja. Parhaimmillaan poliisilaitokset 

tuottavat hyvää sisällöllistä toiminta-analyysiä ja myös kattavan rikostilannekuvauksen. Tämä osaltaan 

helpottaa tulosohjausprosessia ja terävöittää sen sisältöä. Poliisihallitus onkin nyt kehittämässä 

analyysitoimintaa alaisen hallinnon ja heidän välilleen, jotta prosessi olisi yhtenäisempi ja kattavampi. 

Myös Poliisihallituksen alainen hallinto toivoisi nykyistä pidempiä tulossopimuksia.  

Poliisilaitosten ja valtakunnallisten yksiköiden poliisipäälliköiden tulee jatkossa olla nykyistä vahvemmin 

aidosti tilintekovelvollisia Poliisihallituksen ja poliisiylijohtajan suuntaan. Asia ei edellytä mitään 

muutoksia esimerkiksi laissa tai asetuksissa. Nykyinen lainsäädäntö luo tämäntyyppiselle aidolle 

tilintekovelvollisuudelle yksiselitteisen selkeän pohjan jo nyt. Käytännössä tämä edellyttää 

Poliisihallituksen osalta jämäköitymistä operatiivisen tulosohjauksen osalta ja poliisilaitoksilta sekä 

valtakunnallisilla yksiköiltä tulosvastuun ja raportoinnin osalta. Eräs osin tulosohjaukseen liittyvä seikka, 
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mikä nousi esiin haastatteluissa, liittyi poliisipäälliköiden nimitysoikeuteen. Tämä ei ole Poliisihallituksen 

tai poliisiylijohtajan vastuulla, vaan nimitysoikeus on ministeriössä. Mikäli poliisipäällikkö nimitetään vain 

korkeintaan vuodeksi, voi hänet tällöin kuitenkin nimittää poliisiylijohtaja. Osin tämän katsotaan myös 

vaikuttavan operatiiviseen tulosohjaukseen ja itsenäistävän edelleen poliisipäälliköiden asemaa 

suhteessa Poliisihallitukseen. 

Eräs haastatteluissa kautta linjan paljon keskustelua herättänyt seikka liittyi tulevaan 

maakuntauudistukseen ja poliisilaitosten määrään sekä myös niiden itsenäisyyteen. Osa haastatelluista 

piti nykyistä määrää ja organisaatiota suhteellisen toimivana. Enemmistön ääni kuitenkin haluaisi tehdä 

selkeitä muutoksia myös poliisilaitosten määrän suhteen. Alueellisesta vahvasta poliisiorganisaatiosta 

halutaan selkeästi pitää kiinni, mutta alueiden strategisen ja operatiivisen johdon pitäisi olla nykyistä 

tiukemmin Poliisihallituksen vastuulla. Tällä hetkellä liikutaan äärirajoilla siinä, että poliisilaitosten koko 

ja tehtäväalueet ovat hyvin suuria. Voisiko esimerkiksi olla niin, että tiettyjä tehtäviä voisi keskittää 

tulevaisuudessa joihinkin poliisilaitoksiin tai peräti Poliisihallitukseen? Tällaisena mahdollisena 

esimerkkinä nostettiin esiin nimitysasiat.  

Poliisihallitus on kehittänyt omaa sisäistä tulosohjausprosessiaan viimeisen vuoden aikana. Sen sisälle on 

perustettu tulosohjausryhmä, jossa jokaisen yksikön tavoitteet ja toimenpiteet käydään läpi. Lisäksi 

perustettiin tulosohjausverkosto, jossa ovat mukana myös Poliisihallituksen alaisen hallinnon edustajat. 

Tämä verkosto työskentelee kuukausittain käsitellen esimerkiksi poliisilaitosten talouden toteutumista ja 

käytännön toimintaa. Poliisihallitus ja ministeriön hallinto- ja kehittämisosasto ovat myös syventäneet 

yhteistyötään.  

Poliisihallituksessa koetaan nykyinen mittareiden määrä (joka on lähes 40) sekä sisältö hyvin haastavana. 

Mittariston sisältö on sidoksissa valtion talousarvioon ja pitkään ollut sisällöltään samanlainen ja hyvin 

yksityiskohtainen. Yksityiskohtaisuuteen vaikuttaa osin myös se, että kansanedustajat haluavat tietää 

poliisin tarkat suoritteet ja toimenpiteet. Mittarit ovat Poliisihallituksen näkemyksen mukaan 

enimmäkseen tulosmittareita, jotka eivät huomioi pitkän aikavälin vaikuttavuutta. Ne eivät keskity 

strategisten tavoitteiden mittaamiseen. Nykyisen seurantajärjestelmän puitteissa ei myöskään pystytä 

kohdentamaan poliisin toimintaa optimaalisella tavalla toimintaympäristön asettamiin haasteisiin. 

Poliisihallituksessa onkin työskennellyt oma mittarityöryhmä, joka on miettinyt seurantajärjestelmän ja 

mittareiden kehittämistä. 

Kukaan haastatelluista ei ollut sitä mieltä, että nykymuotoisen poliisihallinnon ohjauksen voisi hoitaa 

ilman Poliisihallitusta. Sitä siis tarvitaan, mutta oikeassa, operatiivisen tulosohjaajan roolissa.  
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8. Poliisiosaston ja poliisihallituksen välinen yhteistyö 

Kuten aiemmin totesimme, Ramboll Management Consulting teki kattavan Poliisihallituksen 

organisaatioselvityksen syksyllä 2016. Siinä käsiteltiin laajasti myös poliisiosaston ja Poliisihallituksen 

välistä yhteistyötä. Selvityksen mukaan poliisiosaston ja poliisihallituksen tehtävissä on havaittavissa 

tiettyjä päällekkäisyyksiä. Eräs esimerkki tästä on se, että useassa työryhmässä on edustaja tai useampia 

edustajia kummastakin organisaatiosta. Lisäksi poliisihallituksen työntekijät kokivat, että he tekevät 

hyvin paljon lainsäädäntöön liittyvä lausuntotyötä, joka kuuluisi enemmänkin poliisiosaston tehtäväksi. 

Poliisihallituksen työntekijöiden mukaan poliisiosasto on ottanut myös liian suuren roolin operatiivisen 

toiminnan ohjauksessa, ja tämä on osaltaan heikentänyt poliisiosaston ydintehtävää lainsäädäntötyön ja 

strategisen tulosohjauksen suorittajana. Kaikki edellä mainitut asiat nousivat esille myös 

Poliisihallituksen johdon haastatteluissa tätä selvitystyötä tehdessä. Mielenkiintoiseksi asian tekee se, 

että vastaavasti poliisiosasto ei tunnistanut haastatteluissa esimerkiksi työn päällekkäisyyttä yhtä 

selkeästi.  

Käytettävissä olleiden asiakirjojen ja haastatteluiden perusteella on mahdotonta yksiselitteisesti todeta, 

kuinka paljon päällekkäisyyttä on ja erityisen vaikeaa on osoittaa, missä yksittäisissä toiminnoissa sitä 

esiintyy. Yleisellä tasolla voi sanoa, että vastuista ja rooleista ei ole poliisiosaston ja Poliisihallituksen 

välillä selkeää yhteisymmärrystä.  

Haastatteluiden perusteella on havaittavissa, että mahdollisiin yksittäisiin toimintoihin liittyvää 

päällekkäisyyttä merkittävämpi asia on strategisen ja operatiivisen työkulttuurin sekoittuminen 

poliisiosaston ja Poliisihallituksen välillä. Poliisihallitukseen siirtyi aikanaan ministeriöstä varsin paljon 

henkilöitä ja on siirtynyt myös viime aikoina. Tällöin ministeriön poliisin ”toimintamallit” ovat myös 

siirtyneet poliisihallitukseen. Poliisihallitusta perustettaessa käytiin myös paljon keskustelua siitä, miten 

paljon poliisiosastolle luodaan poliisitaustaisia virkoja vai onko niitä yhtään. Loppujen lopuksi sinne 

haluttiin luoda niitä, jottei olennainen substanssiosaaminen katoaisi ministeriöstä. Nyt on luotu tilanne, 

jossa on olemassa kaksi enemmän tai vähemmän tulosohjauksen näkökulmasta operatiivisesti 

orientoitunutta organisaatiota. Poliisiosaston tulosohjaus on Poliisihallituksen suuntaan hyvin 

operatiivisesti orientoitunutta ja mittareita on paljon. Tämä ei sisällöltään täten vastaa hallituksen neljää 

tulosohjauksen peruspilaria. Selkeästi havaittavissa on myös se, että poliisiosastolla ja Poliisihallituksella 

on erilaiset näkemykset siitä, mitä käsitteet strateginen ja operatiivinen tulosohjaus sisältävät. 

Lisäksi on nähtävissä vallankäyttöön ja keskinäiseen luottamukseen liittyviä haasteita.   Osin 

paradoksaalista yhtälöä vahvistaa se, että yhteistyö poliisiosaston ja poliisihallituksen välillä on usein 

hyvin henkilösidonnaista. Mikäli henkilökemiat ovat toimivia, myös yhteistyö on tällöin sujuvaa. 

Tiedonvaihto ei ole tällä hetkellä optimaalisella tasolla.  
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Kaikki haastatellut osastot sekä virastot haluaisivat vahventaa poliisiosaston strategista ja 

lainsäädännöllistä roolia, tulosohjauksen omistajuutta, talouden ohjausroolia ja kansainväliseen työhön 

keskittymistä. Yleisen ministeriön näkemyksen mukaan Poliisihallitus tulisi taas nähdä aidosti 

operatiivisena keskusvirastona, jolla on selkeät tulosohjaussuhteet poliisilaitoksiin sekä sen alaisiin 

valtakunnallisiin yksiköihin. Nykyisellään Poliisihallitus on hyvin vahva toimija operatiivisen toiminnan 

lisäksi myös itse lainsäädäntötyössä. Tämä näkyy esimerkiksi siten, että ministeriön johto sekä myös 

monet osastot ovat suoraan yhteydessä Poliisihallituksen kanssa lainsäädännöllisissä asioissa. 

Poliisiosaston näkemyksen mukaan heillä on tällä hetkellä varsin vähän resursseja lainsäädäntötyöhön. 

Samaa mieltä ovat myös monen muun osaston haastatellut virkamiehet. Lisäksi poliisiosasto kokee, että 

Poliisihallitus tekee niin sanottua ennakoivaa säädösvalmistelua, joka tapahtuu operatiivinen kärki 

edellä. Tämä ei vaikuta osaston tekemään lainsäädäntötyöhön positiivisesti. 

9. Suojelupoliisin tulosohjausprosessi 

Vuoden 2016 alusta Suojelupoliisi sai aiempaa itsenäisemmän aseman. Parhaillaan on valmisteilla uusi 

tiedustelulainsäädäntö, joka toteutuessaan tuo viraston toimintaan merkittäviä uusia ulottuvuuksia. 

Virasto uudisti strategian vuodelle 2017 ja laati omat tavoitteet ja resurssisuunnitelman vuosiksi 2018-

2021. Eräs merkittävä muutos tulosohjausprosessissa on, että Suojelupoliisia ei ohjaa enää Poliisihallitus 

vaan sisäministeriö. Osin tämän johdosta Suojelupoliisin tulostavoiteasiakirja vuodelle 2018 on 

rakenteeltaan varsin yhteneväinen Poliisihallituksen tulostavoiteasiakirjan kanssa. Hallituksen, 

hallinnonalan ja konsernin tavoitteet ovat samoja ja keskeiset toimenpiteet muokattu Suojelupoliisin 

toimialaa vastaavaksi. Viraston omia tulostavoitteita on 10, jotka on jaettu 36 alatavoitteeseen. Tämän 

lisäksi asiakirjassa on lueteltu alustavia tavoitteita vuosille 2019-2022 yhteensä 4. Kvantitatiivisia 

tuloksellisuus- ja vaikuttavuusmittareita on yhteensä 26. Keskeinen tavoite tuleville vuosille 

tulosasiakirjassa on Suojelupoliisin uuden strategian täytäntöönpano. 
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Kuvio 6. Suojelupoliisin strategiset linjaukset ja kehittämiskohteet. 

Tiedonhankinnan osalta Suojelupoliisin tavoitteena on hankkia entistä tehokkaammin kansallista ja 

kansainvälistä ennakoivaa ja merkityksellistä tietoa. Kumppanuuksia halutaan vahvistaa lisäämällä 

yhteistyötä ja vuorovaikutusta sidosryhmien kanssa kansalliseen turvallisuuteen liittyvän päätöksenteon 

tukemiseksi. Tässä olennaista on jatkuva ja monipuolinen vuoropuhelu sekä aktiiviset kumppanuus- ja 

yhteistyömallit.  Raportointia ja analyysitoimintaa suunnataan enemmän Suojelupoliisin kumppaneiden 

toimintaympäristön muutoksista juontuviin tiedontarpeisiin. Erittäin keskeistä on tuottaa valtionjohdolle 

merkityksellistä ja ennakoivaa tietoa ulko- ja turvallisuuspoliittisen päätöksenteon tueksi ja kehittää 

turvallisuusviranomaisille suunnattua operatiivista ja ajantasaista raportointia. Johtamisjärjestelmää 

halutaan kehittää siten, että Suojelupoliisin kyky sopeutua muutoksiin paranee ja heidän valmiutensa 

kohdentaa omaan toimintaansa resursseja tulee nopeammaksi ja joustavammaksi. Tämä sisältää muun 

muassa organisaation ja johtamisrakenteen uudistamisen sekä kokonaisvaltaisen strategisen ja 

operatiivisen johtamisen kehittämisen. Tiedon käsittelyyn ja sen hallintaan kehitetään uusi 

toiminnallinen tietojärjestelmä, tietoaineistot digitalisoidaan ja kumppaneille kehitetään uudenlaisia 

sähköisiä palveluja. Ennakointikykyä vahvistetaan erityisesti johtamista kehittämällä, tiedonvaihtoa 

lisäämällä ja yhteistyön lisäämisellä yliopistojen sekä tutkimuslaitosten kanssa. Suojelupoliisin 

tavoitteena on myös uudelle henkilöstöjohtamiselle avoin toimintatapa, jonka myötä 

henkilöstöstrategiaa muokataan, johtamiseen panostetaan esimiesvalmennuksilla, työnohjauksella ja 

koulutuksella sekä aletaan käyttää esimiesarviointia johtamisen tukena. Kokonaisvaltaisen uudistumisen 

prosessiin liittyy myös henkilöstön osaamisen kehittäminen, jossa panostetaan työhyvinvointiin ja 
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jatkuvaan koulutukseen. Koko strategian toimivuuteen liittyy olennaisesti resurssien suunnittelu. Tässä 

keskeistä on uuden tiedustelulainsäädännön mukanaan tuomat henkilöstövaatimukset ja arvio 

palkkausjärjestelmän toimivuudesta. Resurssien kannalta olennainen tavoite on myös taata 

Suojelupoliisille jatkossa uudet ja paremmat toimitilat. 

Suojelupoliisin edustajat ovat varsin tyytyväisiä nykyiseen malliin, jossa tulosohjaus on Poliisihallituksen 

sijaan sisäministeriössä. Tulosohjauksessa on auttanut se, että enää Suojelupoliisin tulossopimus ei ole 

rinnastettavissa Poliisihallituksen alaisen hallinnon sopimuksiin vaan siinä on huomioitu Supon spesifi 

rooli. Toinen positiivinen asia on, että tulossopimus on kytketty Suojelupoliisin omaan strategiaan, joka 

loi tulossopimukselle vahvan pohjan. Prosessissa on kuitenkin vielä kehittämisen varaa. 

Tulosohjausprosessi näyttäytyy Suojelupoliisille pitkälti asiakirjojen varaan perustuvana kokonaisuutena. 

Nykyistä enemmän tarvitaan vuoropuhelua ministeriön kanssa. Ministeriössä ei Suojelupoliisin 

näkökulmasta ole tarpeeksi henkilöitä, joilla olisi riittävästi osaamista viraston toiminnan sisällöistä ja 

kehittämistarpeista. Ministeriössä pitäisi olla syvempää tietoa myös terrorismin torjunnasta ja 

tiedustelutyöstä. Jatkossa ministeriössä tulisi olla riittävät resurssit tulosohjata Suojelupoliisia ja 

harjoittaa jatkuvaa strategista ohjausta. Tämä edellyttää sitä, että näiden henkilöiden tulisi tietää 

Suojelupoliisin toiminnan olennaiset sisällöt. Olisi myös toivottavaa, ettei ohjauksesta vastaavien 

henkilöiden vaihtuvuus olisi kovin suurta.  

Ideaalimalli tulosohjaukseen olisi Supon edustajien mukaan sellainen, jossa huomioidaan koko 

kansallisen turvallisuuden kenttä. Suojelupoliisia ei voi ohjata samalla tavoin kuin muuta poliisihallinnon 

kenttää. Tärkeä askel eteenpäin on se, että ministeriö entistä selkeämmin ymmärtäisi Suojelupoliisin 

erityislaatuisen roolin ja työnkuvan. Ohjaus ei saisi keskittyä täten vain substanssiosaajien harteille, vaan 

sen takana olisi oltava verkostomainen osaajarakenne. Lisäksi Suojelupoliisin oman strategian ydin tulisi 

näkyä myös ministeriön konsernistrategiassa. Myös Suojelupoliisi peräänkuuluttaa pidemmän aikavälin 

tulosohjausta. Vuoden sykli on liian lyhyt.   

Nykyinen tulosohjausasiakirja ei vielä täysin hahmota Suojelupoliisin strategiaa, vaikka siinä 

korostetaankin strategian merkitystä. Erityisesti mittareiden rakentaminen on pahasti kesken. Nykyisen 

tulosohjausasiakirjan mittarit ovat pitkälti suoritteita mittaavia (samoin kuin Poliisihallituksella), eikä 

niillä ole suoraa kosketuspintaa toiminnan vaikuttavuuden analyysiin. Vaikuttavuusmittareiden 

kehittäminen on Suojelupoliisin kehityslistalla, ja tahtotila niiden rakentamiseen on vahva. Mittareiden 

rakentamisessa olisi tärkeää huomioida muiden maiden vastaavien virastojen mittaristot ja määrittää 

sellainen vaikuttavuutta mittaava kokonaisjärjestelmä, joka on yhteensopiva ministeriön tulosohjauksen 

indikaattoreiden kanssa.  
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Miten muut tahot näkevät Suojelupoliisin tulosohjausprosessin? Poliisihallituksessa Supon 

tulosohjausprosessi ei vielä näyttäydy kovin selkeänä. Tähän vaikuttaa se, että Supon tulosohjaus 

vastikään siirtyi suoraan ministeriön alle ja Supon toiminta on muutenkin kokemassa isoja muutoksia. 

Poliisihallitus toivoo ministeriöltä lisää dialogia heitä sekä Supoa yhteisesti koskettaviin tavoitteisiin ja 

toimenpiteisiin. Itse prosessina tämä yhteneväisyys on ottanut askeleen eteenpäin, mikäli tarkastellaan 

edellä esiteltyjä tulossopimusasiakirjoja. Käytännössä Poliisihallitus ja Suojelupoliisi kuitenkin usein 

kilpailevat samoista työntekijöistä ja jonkin asteista yhteen sovittelua kaivataan lisää ministeriön 

puolelta. Myös erilaiset palkkausperusteet herättävät jonkun verran keskustelua. 

Poliisiosastolla on Suojelupoliisin tulosohjauksen sisäinen organisointi tällä hetkellä kehityksen kohteena. 

Ministeriön muut osastot eivät tarkalleen tiedä, miten Suojelupoliisin tulosohjausprosessi käytännössä 

toimii. Toimintaympäristön muuttuessa ja Suojelupoliisin resurssien kasvaessa ohjauksen tarve 

ministeriössä korostuu. Tällä hetkellä Suojelupoliisi nähdään vielä hyvin itseorganisoituvana virastona ja 

monet haastatelluista kokevat, että ministeriössä ja erityisesti poliisiosastolla ei ole vielä riittävästi 

resursseja eikä oikeita toimintatapoja Suojelupoliisin tulosohjaukseen ja tuloksellisuuden seurantaan. 

Poliisiosastolla ei koeta Suojelupoliisin tulosohjausta yhtä haastavana kuin Poliisihallituksen. 

Kehitysprosessi vaatii poliisiosaston mukaan töitä, mutta heidän mukaansa tällä hetkellä ollaan oikealla 

tiellä. Poliisiosasto muistuttaa myös, että ohjausmallissa tulee Suojelupoliisin toiminta yhteensovittaa 

paitsi muun poliisitoiminnan kanssa niin myös koko tiedustelutoiminnan kanssa.  

10. Lupaava käytäntö: Liikenne- ja viestintäministeriön 

tulosohjauksen toimintamalli 

Valtioneuvoston sisällä on yleisesti tunnistettu, että liikenne- ja viestintäministeriössä on viimeisten 

vuosien aikana tehty systemaattista ja hyvää tulosohjauksen kehittämistyötä, jonka avulla on erityisesti 

pyritty vahvistamaan ministeriön konsernistrategiaa ja -ohjausta. Osana tätä selvitystä haluttiin 

analysoida muiden valtioneuvostotason tulosohjausprosessiin liittyvien hankkeiden kehitystä, ja täten 

selvitimme myös sitä, voisiko liikenne- ja viestintäministeriön mallia joiltakin osin soveltaa 

sisäministeriön hallinnonalalla. 

Liikenne- ja viestintäministeriössä (LVM) tulosohjausprosessi on varsin erilainen kuin sisäministeriössä. 

Toki se on organisaatioltaankin erilainen. Ministeriössä on neljä osastoa (konserniohjausosasto, verkko-

osasto, tieto-osasto ja palveluosasto) ja neljä virastoa (Ilmatieteen laitos, Liikennevirasto, Liikenteen 

turvallisuusvirasto Trafi ja Viestintävirasto). LVM on kehittänyt tulosohjausprosessiaan hyvin pitkälle 

siihen suuntaan, jota hallitus ja valtiovarainministeriö on edellyttänyt. Se on nykymuodossaan selkeästi 

strategisempi (keskittyy keskeisiin asioihin), poikkihallinnollisempi (yhteiset poikkihallinnolliset 
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tavoitteet), yhtenäisempi (kattava ja hallituskauden mittainen) sekä kevyempi (entistä pienempi 

hallinnollinen taakka) kuin ennen.  

Yleisellä tasolla LVM:n tulosohjausprosessissa olennaisia ovat hallinnonalan toimintaa ohjaava 

hallitusohjelma ja sitä tukeva konsernistrategia. Konsernistrategiassa on hallinnonalalle asetettu 

strategiset pitkän aikavälin tavoitteet ja määritelty näitä toteuttavat painopisteet. Kukin hallinnonalan 

virasto sekä ministeriön osastot toimeenpanevat painopisteitä strategiassa määritellyn roolinsa 

mukaisesti. Painopistealueille on asetettu pitkän aikavälin tavoitteet, joita täsmennetään vuosittaisilla 

tulostavoitteilla.  

 

Kuvio 7. Liikenne- ja viestintäministeriön painopistealueet ja pitkän aikavälin tavoitteet. 

LVM:n virkamiehet korostavat, että heillä on tiivis tulosohjaustiimi, jossa tietyt henkilöt ovat vastuussa 

virastojen tulosohjauksesta. He painottavat, että tämänkaltaisessa työskentelytavassa kyseiset 

virkamiehet saavat tukea toisiltaan. Ministeriön tulossopimuksen tavoitteet koskevat koko ministeriötä, 

eikä vain tiettyjä osastoja. Toisin kuin sisäministeriössä, osastot eivät ole niin suuressa roolissa virastojen 

tulosohjauksessa. Ne kuitenkin tekevät substanssiasioiden osalla erittäin tiivistä yhteistyötä virastojen 

kanssa. Strateginen viestintä virastojen suuntaan ei ole osastojen, vaan koko ministeriön vastuulla. 
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Tulossopimuksessa ei näy kaikki tekeminen; virastoilla ja osastoilla on paljon muutakin yhteistyötä kuin 

tulosohjaukseen liittyvä työ.  

Myös LVM:ssä kansliapäällikön rooli on tulosneuvotteluissa olennainen. Lisäksi virkamiesjohtoryhmä 

(kansliapäällikkö, osastopäälliköt, viestintäjohtaja ja tarvittaessa talousjohtaja) on 

tulosohjausprosessissa keskeinen toimija. Virkamiesjohtoryhmässä on osastopäälliköillä mahdollisuus 

kommentoida tulosohjaukseen liittyviä asioita. Tulosohjaustiimin jäsen on paikalla myös osastojen 

ohjausryhmissä. Lisäksi heillä on sekä osastoilta että virastoista nimetty vastuuhenkilöt, joiden kanssa 

tulosohjaustiimi käsittelee tulosohjaukseen liittyviä asioita.  

Olennaista LVM:ssä on painopistetapaamiset (ks. kuvio 8.). Painopistetapaamiset luotiin pitkän 

työpajatyöskentelyn tuloksena. Näiden työpajatyöskentelyjen pohjalta rakennettiin myös hallinnonalan 

konsernistrategia. Painopistetapaamiset järjestetään neljä kertaa vuodessa. Niitä järjestetään neljän 

painopisteen osalta, ja ne ovat tietyn osaston vastuulla.  Painopistetapaamiset on organisoitu 

tulosohjausprosessin vuosikellon mukaisesti.  Jatkossa kehitettäviä asioita hallinnonalalla on 

vaikuttavuusmittareiden luominen, painopistetapaamisten yhteisen tekemisen fokuksen 

terävöittäminen, virastojen roolien selventäminen, hallinnonalan tulostavoitteiston yhdenmukaisuuden 

lisääminen, virastojen tulostavoitteiden seurannan kehittäminen ja virastojen tulostavoitteiden 

vaikuttavuuden arviointikokeilut. Malli ei ole vielä valmis, joten sitä voidaan täten pitää lupaavana 

käytäntönä, ei valmiina ja kokonaisvaltaisesti testattuna hyvänä käytäntönä. 

 

Kuvio 8. Painopistetapaamiset ja järjestelyvastuut. 
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Eräs vaihtoehto myös sisäministeriön tulosohjausprosessin yhtenäistämiseksi ja keventämiseksi sekä sen 

strategisen luonteen vahvistamiseksi voisi olla siirtyminen painopistealueiden tapaiseen työskentelyyn. 

Tähän sisäisen turvallisuuden strategia luo periaatteessa sisällöllisen pohjan jo nykymuodossaan. 

Työpajatyöskentelyn avulla voisi tarkemmin avata, kuinka monta painopistealuetta tarvitaan ja minkä 

osaston tai osastojen vastuulla mikäkin painopistealue sisällöllisesti on. Painopistealueita voisi 

esimerkiksi muodostaa 3-4. Näitä voisivat esimerkiksi olla Maakunnat ja kunnat -painopistealue, 

Toimivalta ja suorituskyky -painopistealue, Ohjaus, ennakointi ja seuranta -painopistealue sekä Arjen 

turvallisuus -painopistealue. Painopistealueiden sisällä jokaisella osastolla ja virastolla olisi omat spesifit 

tavoitteet ja toimenpiteet, joita ne toteuttaisivat. Tällöin virastojen tulosohjaus toteutettaisiin hallinto- 

ja kehittämisosaston entistä vahvemman panoksen myötä ja sinne muodostuisi vastaavanlainen 

tulosohjaustiimi kuin liikenne- ja viestintäministeriössä. Tämä tiimi työskentelisi tiiviissä yhteistyössä 

paitsi keskenään niin myös ministeriön johdon (osastopäällikkökokous) kanssa, ja sillä olisi selkeät 

tulosohjauksen sisällöstä vastaavat henkilöt niin eri osastoilla kuin virastoissa. Ministeriöllä olisi siis yksi 

yhteinen tulossopimus. 

Toinen mahdollinen vaihtoehto voisi olla eräänlainen välimalli, jossa virastot tekevät edelleen 

tulossopimukset, mutta ne vastaavat enemmän painopistealueiden sisältöjä. Virastojen tavoitteet ja 

toimenpiteet asetettaisiin yhteistyössä hallinto- ja kehittämisosaston, substanssista vastaavan osaston ja 

viraston kesken. Virastojen ohjaus ja seuranta tapahtuisi tiiviissä yhteistyössä hallinto- ja 

kehittämisosaston tulosohjaustiimin vastuuhenkilöiden ja substanssiasioista vastaavien osastojen 

vastuuhenkilöiden kesken. Tämänkin mallin toiminta edellyttäisi huomattavasti nykyistä vahvempaa 

konserniohjausta. Poliisihallituksen tulossopimuksen tulisi lisäksi sisältää sen alaisen hallinnon 

ydintavoitteet, jotta Poliisihallituksen selkeä tulosohjauksellinen rooli tulisi vahvasti esiin ja alaisen 

hallinnon toimintaa pystyttäisiin yhtenäisesti ohjaamaan koko hallinnonalan painopistealueiden 

suuntaan. Molemmissa malleissa olennaista on ohjauksen vahvistamisen lisäksi seurantiedon keruu- ja 

analysointitapojen sekä yhtenäistäminen että laadullinen kehittäminen.   

11. Kehittämissuositukset 

Laajan dokumenttianalyysin, tehtyjen haastattelujen ja ohjausryhmässä käytyjen keskustelujen 

keskeinen viesti on, että sisäasiainhallinnon tulosohjausprosessi on kehittynyt viime vuosina hyvään 

suuntaan. Erityisen merkittävä kehitysloikka on tapahtunut syksyllä 2017. Hallinnonalalla ollaan siis 

edetty hallituksen keskeisten linjausten mukaiseen suuntaan. Selkeitä positiivisia asioita ovat: 

1. Hallinnonalan entistä yhtenäisempi tulosohjausprosessi ja yhtenäisemmät tulossopimukset. 

2. Kansliapäällikön muuttunut ja innovatiivinen rooli kohti tulosohjausprosessin aitoa omistajuutta. 

3. Hallinto- ja kehittämisosaston perustaminen ja sen rooli tulosohjausprosessissa. 
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4. Osastopäällikkökokousten luoma työskentelytapa kohti yhtenäistä ministeriötä. 

5. Hallinnonalan kyvykkyys rakennejoustavuuden alueella. 

6. Sisäisen turvallisuuden strategian valmistuminen ja sen luoma potentiaali yhtenäiselle 

tulosohjausprosessille. 

7. Suojelupoliisin toiminnan erityispiirteiden tunnistaminen ja siihen liittyvän tulosohjausmallin 

kehittämistyö. 

8. Maahanmuutto-osaston ja Maahanmuuttoviraston sujuva dialogi ja tulosohjausprosessi. 

9. Rajavartio-osaston vuorovaikutteinen tulosohjausprosessi suhteessa oman hallinnonalansa 

alueellisiin hallintoyksiköihin.    

Jatkossa tulisi tehdä entistä enemmän hallinnonalan paremman muutosjoustavuuden saavuttamiseksi. 

Haasteita on oman selkeän konsernistrategian sisältöjen muuttamisessa koko hallintoa koskeviksi 

tavoitteiksi ja konkreettisesti mitattaviksi toimenpiteiksi. Kautta linjan haasteena on myös kehittää 

vaikuttavuusmittareita ja luoda yhtenäinen seurantajärjestelmä. Erityisen paljon kehitettävää on 

poliisihallinnon tulosohjauksessa sen tulosketjun kaikilla tasoilla. Seuraavassa esitämme 

kehittämissuositukset ja niiden perustelut teemakohtaisesti. 

Sisäasiainhallinnon tulosohjausprosessin yleiset kehittämisehdotukset: 

1. Sisäisen turvallisuuden strategian pohjalta tulee rakentaa sisäasiainhallinnon oma konsernistrategia.  

Sisäministeriön hallinnonalalla on valtava määrä erilaisia strategia-asiakirjoja, mutta selkeä 

konsernistrategia puuttuu. Hallitusohjelman, yhdessä sisäisen turvallisuuden strategian kanssa, tulisi 

jatkossa luoda selkeät raamit koko ministeriön konsernistrategialle, keskeisille painopisteille, tavoitteille 

ja osasto- sekä virastokohtaisille toimenpiteille. Ministeriöllä pitäisi olla vähintään yhteinen 

konsernistrategia ja kaikille osastoille sidotut yhteiset painopisteet, joista on mahdollista luoda 

osastokohtaiset tavoitteet ja seurattavat toimenpiteet. Samalla vältetään mahdollisten uusien 

strategisten asiakirjojen laatiminen, jotka mahdollisesti monimutkaistaisivat tulosohjauksen strategista 

perustaa. Jotta tähän tavoitteeseen päästäisiin, vaatii se ministeriöltä selkeää prosessia ja 

työpajatyöskentelyä, jonka avulla painopisteet rakennetaan. Ensin pitää yhdessä tunnistaa 

toimintaympäristön haasteet ja realiteetit, niiden pohjalta yhdessä määritellä konsernistrategia ja 

painopisteet ja tämän jälkeen yhdessä luoda osasto- ja virastokohtaiset tavoitteet sekä mittarit. 

Työskentely pitää ulottaa aina virastojen alaiseen hallintoon saakka. 
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Kuvio 9. Painopisteet ja virastojen tulossopimukset. 

2. Ministeriön strategista johtamista ja erityisesti strategisen johtamisen osaamista tulee vahvistaa.  

Tämä koskee niin ylintä johtoa, keskijohtoa ja suhdetta alaiseen hallintoon. Kaiken kaikkiaan ministeriön 

johtamisparadigma on liian operatiivinen. Tämä näkyy laajasti tulosohjausprosessissa ja 

tuloksenohjauksen asiakirjoissa. Nämä huomiot koskevat erityisesti poliisihallintoa, jonka tulosohjaus on 

kokonaisuudessaan liian operatiivista ja yksityiskohtaista. Ministeriön tulee hankkia strategisen 

johtamisen muutoskoulutuskokonaisuus, joka on pakollinen kaikille ylimmän ja keskijohdon 

virkamiehille. Koulutuskokonaisuudessa tulee huomioida muun muassa lakien ja asetusten mukaiset 

sisältö- ja osaamisvaatimukset johtamisjärjestelmän eri tasoilla ja strategisen, taktisen sekä operatiivisen 

johtamisen ominaispiirteet ohjauksen ja tulosohjauksen näkökulmista. Koulutuksessa tulee lisäksi 

kiinnittää erityistä huomioita yksilöiden kykyyn sitoutua edistämään yhteisesti sovittuja tavoitteita, 

toimenpiteitä ja päämääriä.     

 

3. Ministeriön tulosohjauslogiikkaa tulee yhtenäistää suhteessa alaiseen hallintoon. 

Kaikkien osastojen (ml. kansainvälinen yksikkö) tulosohjauslogiikka suhteessa alaiseen hallintoon on 

erilaista. Ministeriön tulosohjauslogiikkaa ja käytänteitä tulisi yhdenmukaistaa toimialojen erilaiset 

ominaispiirteet huomioiden.  Käytännössä tämä tarkoittaa mm. tulosohjauksen vuosisyklin (nyt se on 

yhdenmukainen lähinnä sopimuksen laatimisen ajan suhteen) ja erityisesti seuranta- ja 

raportointimenetelmien yhdenmukaistamista. Tulosohjauslogiikan yhtenäistämisen vastuu on hallinto- 

ja kehittämisosastolla ja erityisesti sinne perustettavalla tulosohjaustiimillä. Tulosohjauslogiikan 
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yhtenäistämiseksi on perustettava oma projekti tai projektiryhmä, joka laatii selkeän ja kaikille 

yhtenäisen mallin tulosohjauksen sisällöistä, periaatteista ja aikatauluista.  

 

4. Sisällöllisen tulosohjauksen ja talouden suunnittelun yhteyttä tulee vahvistaa.  

Talouden ja toiminnan suunnittelu kulkevat kyllä samanaikaisesti, mutta ne ovat eri prosessia ja niissä on 

usein myös eri vastuuhenkilöt. Useat haastatellut kuvailivat tilannetta ikään kuin kahtena eri putkena, 

joiden välillä ei ole keskinäistä virtausta. Käytännössä tämä on synnyttänyt tilanteen, jossa joko budjetti 

suhteessa tulostavoitteisiin tai tulostavoitteet suhteessa budjettiin ovat epärealistia. Tämä ongelma 

todennäköisesti poistuu, mikäli muut tämän selvityksen kehittämisehdotukset toimeenpannaan 

esitetyllä tavalla. Talouden suunnittelussa erityisesti osastopäälliköiden roolia tulee selkeyttää siten, että 

budjetit rakennetaan realistisiksi ja yhteistyössä hallinto- ja kehittämisosaston kanssa. Talouden tulee 

kommunikoida nykyistä vahvemmin toiminnan sisältötavoitteiden kanssa. 

 

5. Hallinto- ja kehittämisosaston roolia tulosohjauksen vastuutahona sekä kansliapäällikön roolia 

tulosohjausprosessin omistajana tulee vahvistaa.  

Osaston rooli on keskeinen talouden ja konsernitason painopisteisiin sidotun toiminnan suunnittelussa 

ja seurannassa. Nykyinen matriisimainen jaettu omistajuus ja vastuu hallinto- ja kehittämisosaston ja 

muiden osastojen välillä synnyttää epätietoisuutta ja luo pohjan kahdensuuntaisille negatiivisille 

ohivirtauksille osastojen ja virastojen välille.  Konkreettinen vaihtoehto on, että hallinto- ja 

kehittämisosastolle perustetaan oma tulosohjaustiimi, joka tekee yhdessä työtä tulosohjausprosessin 

kokonaisvaltaisessa ohjaamisessa ja seurannassa. Hallinto- ja kehittämisosaston vastuulla olisi täten 

myös strategian kokonaisvaltainen seuranta. Hallinto- ja kehittämisosaston tulosohjaustiimi olisi 

vastuussa myös kehittämissuositusten 1 ja 3 kohdissa nimettyjen työryhmien tai työpajatyöskentelyn 

ohjaamisesta. Osasto ei tekisi tätä työtä yksin, vaan onnistuakseen se vaatii myös kansliapäällikön vahvaa 

panosta. Kansliapäällikkö olisi täten loppujen lopuksi koko tulosohjausprosessin selkeä omistaja. Myös 

edellä mainittujen työryhmien tai projektien tulisi raportoida työnsä edistymisestä säännöllisesti 

kansliapäällikölle. Muiden osastojen ja virastojen rooli keskittyisi tulosohjauksessa erityisesti olennaisten 

substanssiasioiden esiin nostamiseen mahdollisten painopistealueiden sisälle. Jokaisella osastolla ja 

virastolla olisi täten jatkossa keskeiset tavoitteet ja toimenpiteet, joita ne seuraavat ja joiden 

toteutumisesta ne raportoivat. Nämä toimenpiteet myös selkiyttäisivät ministeriön 

kokonaisarkkitehtuuria, kun toimintatavat tulosohjausprosessissa ovat yhtenäiset ja noudattaisivat 

selkeää painopisteajattelua yhdistettynä vahvaan seurantajärjestelmään. 

 

6. Sisäasianhallinnon tutkimustoiminnan ohjauksen koordinaatiota tulee vahvistaa. 

Hallinonalalla on kolme oppilaitosta (Poliisiammattikorkeakoulu, Pelastusopisto ja Raja- ja 
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merivartiokoulu), joiden tutkimus- ja kehittämistoiminnan koordinaatio on heikkoa. Näiden kolmen 

laitoksen välistä yhteistyötä tulee lisätä erityisesti ennakoivan toimintaympäristöanalyysin kontekstissa. 

Lisäksi vahvistamalla yhteistyötä tutkimuspuolella voisivat oppilaitokset tehdä entistä kattavampia 

tutkimuksia ja niiden resurssit riittäisivät paremmin myös kansainvälisten asioiden analysointiin. 

Tutkimusrahoituksen näkökulmasta tilanne olisi myös nykyistä optimaalisempi. Rahoituksen saaminen 

vahvemmalla ja osaamiseltaan laajemmalla taustaorganisaatiolla olisi nykyistä vahvemmalla tasolla. 

Samalla myös verkostoituminen niin kotimaisten kuin ulkomaisten korkeakoulujen kanssa tulisi 

monipuolisemmaksi ja monitieteellisemmäksi. Yhteistyön vahvistaminen yliopistojen kanssa olisi 

ensiarvoisen tärkeää. 

 

Poliisihallinnon tulosohjauksen kehittämisehdotukset: 

Poliisihallituksen ja poliisiosaston tehtävät on laissa määritelty selvästi. Monet tämän selvityksen 

kehittämisehdotukset liittyvät siihen, että kyseiset organisaatiot eivät ole sisäistäneet niiden lakisääteisiä 

perustehtäviä, vaan tehtävät menevät usein ristiin tai päällekkäin. Keskeisenä johtopäätöksenä ja 

kehittämissuosituksena voidaan sanoa, että Poliisihallituksen tulisi olla vastuussa operatiivisesta 

poliisitoiminnasta ja oman alaisen hallinnon tulosohjauksesta, poliisiosaston taas koko poliisihallinnon 

tulosohjauksesta, lainsäädännöstä ja kansainvälisistä asioista. Moniin asioihin se tarvitsee 

Poliisihallituksen tukea ja operatiivista näkemystä. Tähän dialogiin tulee panostaa jatkossa erittäin 

paljon. Tätä problematiikkaa on osittain avattu myös hallinnonalan yleisessä kehittämisehdotuksesta 

numero 2. 
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Kuvio 10. Poliisihallituksen ja poliisiosaston tehtävät. 

 

1. Poliisihallinnon strategisen johtamisen ja ohjauksen kyvykkyyttä tulee kehittää. 

Poliisihallinnossa on melko nopeassa tahdissa vuodesta 2009 (PORA I/2009, PORA II/2010, PORA III/2014) 

lähtien siirrytty systemaattisesti keskitetympään toimintamalliin, joka on tarkoittanut merkittäviä 

muutoksia mm. yksiköiden lukumäärässä, kokoluokassa, maantieteellisessä toiminta-alassa ja 

ohjausvastuissa. Toimintaympäristö ja -rakenne ovat muuttuneet nopeammin kuin poliisihallinnon 

johtamisparadigma, joka varsinkin tulosketjun yläosan suhteen on liian operatiivinen. Erityisesti tämä 

koskee poliisiosaston, Poliisihallituksen ja poliisilaitosten johdon toimintaa. Samalla tulee pyrkiä 

kehittämään poliisihallinnon tulosohjauksen muutosjoustavuutta ja ketteryyttä. Poliisihallinnon koko 

tulosketjussa on ministeristä laskien yli kymmenen tasoa. Strategisen ja operatiivisen johtamisen 

käsitteiden yhtenäisessä ymmärtämisessä on myös selkeästi parannettavaa. Tällä hetkellä poliisiosasto 

ja Poliisihallitus käsittävät strategisen ja operatiivisen johtamisen sisällöt toisistaan poikkeavalla tavalla. 

Näiden selkeyttäminen vaatii tiivistä dialogia ja käsitteiden konkreettista avaamista edellä mainittujen 

tahojen edustajien kesken. 

 

2. Poliisiosaston tulee parantaa Poliisihallituksen tulosohjausta sekä sisällöllisesti että teknisesti. 

Tämä edellyttää ensinnäkin nykyistä huomattavasti parempaa yhteistyötä hallinto- ja kehittämisosaston 

sekä poliisiosaston välillä. Tähän liittyy olennaisesti prosessin omistajuus. Tulosohjauksen ja siihen 

liittyvien asiakirjojen tulee jatkossa nykyistä paremmin tunnistaa sekä konsernistrategian painopisteet 
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että Poliisihallituksen toimintastrategiset painotukset. Erityisesti tulee kehittää tulosohjaukseen liittyvää 

seurantaa, raportointia ja mittareita. Poliisihallituksen tulosohjauksessa tulisi aidosti siirtyä strategisen 

tason ohjaukseen ja pyrkiä minimoimaan poliisitoiminnan operatiivinen ohjaus poliisiosaston toimesta. 

Poliisiosaston strategisen tulosohjauksen kyvykkyyttä tulee tältä osin vahvistaa hyvässä yhteistyössä 

hallinto- ja kehittämisosaston kanssa. Osana kehittämistyötä tulee varmistaa koko tulosketjun loogisuus 

eli poliisiosaston, Poliisihallituksen, poliisilaitosten ja valtakunnallisten yksiköiden sopimusten tulisi 

yhdessä muodostaa looginen kokonaisuus niin sanotun vesiputousmallin mukaisesti.  Mitä lähempänä 

ollaan operatiivista toimintaa, sitä yksityiskohtaisempia olisivat sekä tavoitteet että mittarit. Lisäksi 

Poliisihallituksen ja Suojelupoliisiin strategisen tason yhteistyö tulee jatkossa integroida nykyistä 

selkeämmin osaksi molempien tulossopimuksia.  

 

3. Poliisiosaston tulee parantaa Suojelupoliisin tulosohjausta sekä sisällöllisesti että teknisesti. 

Tämä edellyttää ensinnäkin tiiviimpää yhteistyötä hallinto- ja kehittämisosaston sekä poliisiosaston 

välillä. Tähän liittyy olennaisesti prosessin omistajuus. Tulosohjauksen ja siihen liittyvien asiakirjojen 

tulee jatkossa nykyistä paremmin tunnistaa sekä konsernistrategian painopisteet, että Suojeluprosessin 

toimintastrategiset painotukset. Erityisesti tulee kehittää tulosohjaukseen liittyvää seurantaa, 

raportointia ja mittareita. Suojelupoliisin tulosohjaukseen tulee lisätä sekä määrällisiä että osaamiseen 

liittyviä resursseja, jottei tulosohjaus ole vain tietyn tai tiettyjen henkilöiden vastuulla. Näiden 

henkilöiden tulisi myös kattavasti osata Suojelupoliisin toiminnan erityispiirteet nyt ja erityisesti jatkossa. 

Suojelupoliisin tulosohjauksen kehittämisessä tulisi ennakoida mahdollisen uuden tiedustelulain 

mukanaan tuomat yhteensovittamisen haasteet. Tältä osin on luotava uudentyyppinen Suojelupoliisin 

tulosohjausmalli. Suojelupoliisin ja Poliisihallituksen strategisen tason yhteistyö tulee jatkossa integroida 

nykyistä selkeämmin osaksi molempien tulossopimuksia. Tätä yhteistyötä tulee analysoida laajan 

kansallisen turvallisuuden näkökulmasta.  Suojelupoliisin tulosohjauksessa tulee harkita myös muiden 

ministeriöiden roolia tulosohjauksen tukena. 

 

4. Poliisiosaston ja Poliisihallituksen rooleja ja vastuita tulee käytännön tasolla selkiyttää. 

Poliisiosaston tulee keskittyä yhdessä hallinto- ja kehittämisosaston kanssa kehittämään poliisihallinnon 

tulosohjauksen, rahoituksen ja toimintapolitiikan ohjausta. Sen tulee nykyistä selkeämmin ottaa 

omistajuus lainsäädännön, tutkimus-/arviointi- ja ennakointitoiminnasta sekä kansainvälisestä 

toiminnasta.   Mikäli poliisiosastolla on henkilöitä ja toimintoja, joiden osaaminen ei tue edellä 

mainittujen tehtävien suorittamista, tulisi ne siirtää Poliisihallitukseen.  

Poliisihallituksen tulisi käyttää voimavaransa poliisilaitosten ja valtakunnallisten yksiköiden 

operatiiviseen ohjaukseen ja seurantaan. Se myös tarvittaessa antaa lausuntoja poliisiosastolle 

esimerkiksi lainsäädäntötyöhön kuuluvista asioista. Nyt on kuitenkin usein jouduttu tilanteeseen, jossa 
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Poliisihallituksen työntekijät suoraan valmistelevat lakeja (esimerkiksi rahankeräyslaki). Mikäli 

Poliisihallituksessa on henkilöitä ja toimintoja, jotka eivät tue edellä mainittujen tehtävien suorittamista, 

tulisi ne siirtää joko poliisiosastolle tai poliisilaitoksille.  

 

5. Roolien selkeytymiseksi ja viestinnän parantamiseksi lain määräämät ilmoitusvelvollisuudet tulee 

omaksua koko poliisihallinnossa sekä ministeriön johdossa 

Jotta roolit selkeytyvät edellä mainitulla tavalla, tulee jatkossa panostaa myös ilmoitusvelvollisuuksien 

käytännön toteutumiseen ja viestinnän tehostamiseen poliisihallinnon johdossa. Laki poliisin hallinnosta 

(110/1992) 4a§:n mukaan poliisiylijohtajan on ilmoitettava sisäministerille yhteiskunnallisesti 

merkittävistä poliisitointa koskevista asioista. Suojelupoliisin on ilmoitettava tehtäviinsä kuuluvista 

yhteiskunnallisesti merkittävistä asioista sisäministerille sekä poliisiylijohtajalle, jos niillä on merkittävää 

vaikutusta muuhun poliisitoimeen. Poliisiylijohtaja myös pitää sisäministeriön tietoisena Poliisihallitusta 

koskevista asioista samoin kuin Suojelupoliisin päällikkö pitää sisäministeriön tietoisena suojelupoliisia 

koskevista asioista. Informoinnin kohteena mainitulla sisäministeriöllä tarkoitetaan sisäministeriä, 

kansliapäällikköä ja poliisiosaston ylijohtajaa. Toisin sanoen, ministeriön johdon ja poliisihallinnon on 

yhteistyössä ratkaistava näiden yhteiskunnallisesti merkittävien asioiden ydinsisällöt, jolloin 

ilmoitusvelvollisuus on suora. Tällä hetkellä on olemassa poikkeavia näkemyksiä siitä, milloin ja miten 

ilmoitusvelvollisuutta toteutetaan. Lisäksi tulisi tavalla tai toisella vahvistaa viestinnällisiä käytäntöjä, 

joissa Poliisihallitus, Suojelupoliisi ja sisäministeriö (ministeri, kansliapäällikkö ja poliisiosaston ylijohtaja) 

säännöllisesti tapaavat. Tämä prosessi ei suoraan liity tulosohjaukseen, mutta näillä asioilla voi olla suora 

vaikutus hyväksyttyihin tulostavoitteisiin tai toimintalinjoihin. 

 

6. Poliisihallituksen tulee vahvistaa poliisilaitosten operatiivista ohjausta ja poliisilaitosten 

tilintekovastuutaan. 

Poliisilaitosten ja valtakunnallisten yksiköiden poliisipäälliköiden tulee jatkossa olla nykyistä vahvemmin 

aidosti tilintekovelvollisia Poliisihallituksen ja poliisiylijohtajan suuntaan.  Nykyinen lainsäädäntö luo 

tämäntyyppiselle aidolle tilintekovelvollisuudelle yksiselitteisen selkeän pohjan. Tätä tukee myös laki 

poliisin hallinosta 4a§. Sen mukaan Poliisihallituksen alaisen yksikön on ilmoitettava Poliisihallitukselle 

sellaisesta suunnittelemastaan hallinnon sisäisestä ratkaisusta tai olosuhteen muutoksesta, jolla voi olla 

laatunsa tai laajuutensa vuoksi merkittävää vaikutusta Poliisihallituksen hyväksymien yksikön 

tulostavoitteiden tai toimintalinjojen toteutumiseen.  Käytännössä tämä edellyttää Poliisihallituksen 

osalta jämäköitymistä operatiivisen tulosohjauksen osalta (erityisesti tulossopimusten sisältö ja 

seurantakäytännöt) ja poliisilaitoksilta sekä valtakunnallisilla yksiköiltä tulosvastuun ja raportoinnin 

osalta (erityisesti alueellisen tilannekuvan ja seuranta-/tulostietojen tuottaminen).  Haastatteluiden 

pohjalta syntyi mielikuva, että tulosohjauksen  pääpainopiste on nyt resurssijakomallin pohjalta 
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tapahtuva talouden jyvittäminen. Tämä osaltaan selittänee sen, miksi koko poliisihallinnon ympärillä 

käyty keskustelu on viimeisten vuosien aikana ollut korostuneen henkilötyövuosivetoista.   

 

7. Poliisin operatiivisesta kokonaistoiminnasta olisi vastuussa vain yksi virasto. 

Tulosohjauksen ja tulosvastuun toteutumista vaikeuttaa poliisilaitosten hallinnollinen autonomisuus 

suhteessa Poliisihallitukseen. Virastorakenteen kehittämistyössä valtiovarainministeriö on tukenut 

virastorakenteita selkeyttäviä ratkaisuja ja valtakunnallista toimintamallia. Selkeä rakenne ja 

valtakunnallinen toimivalta mahdollistavat usein tehokkaamman resurssien käytön palvelun laatua 

vaarantamatta sekä luovat edellytyksiä paremmalle johtamiselle rooleja yksinkertaistamalla. 

Poliisilaitosten tulosohjaus olisi huomattavasti nykyistä suoraviivaisempaa, mikäli ne olisivat jatkossa 

suoraan Poliisihallituksen alaisia poliisin alueellisia yksiköitä. Tämä tarkoittaisi nykyisten poliisilaitosten 

muuttamista poliisiyksiköiksi. Samalla tämä mahdollistaisi nykyistä joustavammin poliisiyksiköiden 

maantieteellisen palveluverkon kehittämisen. Tässä yhteydessä on erityisesti huomioitava maakuntien 

lukumäärä ja maantieteelliset rajat suhteessa nykyisiin poliisilaitoksiin ja niiden maantieteellisiin rajoihin. 

Tulosohjauksen toimivuuden näkökulmasta on vaarana syntyä tilanne, jossa yhtä poliisilaitosta ohjaa 

valtakunnallisesti Poliisihallitus ja maakunnallisella tasolla toimintaa tai ainakin yhteistyötä muiden 

viranomaisten kanssa määrittää useampi kuin yksi maakunta. Poliisiyksiköiden toiminnassa pitää toisin 

sanoen ottaa myös tulosohjauksen näkökulmasta huomioon niiden maantieteelliset erityispiirteet.  

 

Yleinen kehittämisehdotus toimeenpanon varmistamiseksi ja muutoksen aikaansaamiseksi. 

Kaikki tämän selvityksen johdosta käynnistettävät kehittämistoimenpiteet tulisi hahmottaa 

kehittämisohjelmaluonteisesti, jonka alle sijoittuvilla projekteilla on vahva yhteys toisiinsa. Tässä voisi 

esimerkiksi ottaa oppia liikenne- ja viestintäministeriön työpajatyöskentelystä, jonka avulla he loivat 

nykyisen painopistealueisiin nojaavan tulosohjausmallin. Työskentelyssä oli kansliapäällikön vahva panos 

erityisen tärkeä. Kansliapäälliköllä tulee olla myös sisäasiainhallinnon tulosohjauksen kokonaisvaltaisessa 

kehittämisprosessissa erityisen vahva panos.  

• Tulisi käynnistää sisäministeriön tulosohjauksen kehittämisohjelma, jonka alle sijoittuisi x-määrä 

osaprojekteja. Kehittämisohjelman omistaja olisi kansliapäällikkö ja sen etenemistä tulisi 

säännönmukaisesti seurata osastopäällikkökokouksissa.  

• Jokaiselle kehittämisohjelman osaprojektille tulisi nimetä omistaja, projektipäällikkö ja 

projektiryhmä. Samoin jokaiselle osaprojektille tulisi määritellä yksi selkeä päätavoite ja sen 

saavuttamisen mahdollistavat resurssit ja aikataulu. 

• Jokaisen osaprojektin tulisi säännöllisesti raportoida etenemisestään kansliapäällikölle ja 

osastopäällikkökokoukselle. Lisäksi kaikkia osaprojekteja tulisi seurata yhdenmukaisella tavalla. 
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• 12 kuukautta kehittämisohjelman päättymisen jälkeen tulisi kansliapäällikön johdolla suorittaa 

sisäasianhallinnon tulosohjauksen itsearviointi, jonka avulla tunnistetaan vahvuudet ja 

parantamiskohteet. Tätä prosessia tulisi systemaattisesti toistaa ainakin seuraavan kolmen vuoden 

ajan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liite 1. Haastatellut henkilöt 
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Kari Kananen, hallinto- ja kehittämisosasto/sisäministeriö 
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