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1. Johdanto 

 

Sisäministeriön hallinnonalan yhteinen toiminnan suunnittelu perustuu 
hallitusohjelmaan, sisäisen turvallisuuden selonteon ja strategian linjauksiin, 
julkisen talouden suunnitelmaan vuosille 2019–2022, hallituksen 
maahanmuuttopoliittiseen ohjelmaan 4.1.2018, sisäministeriön 
tulevaisuuskatsaukseen 4.6.2018, sekä sisäasiainhallinnolle vuosittain EU- ja 
kansainvälisille asioille asetettuihin painopisteisiin. 
 
Suomen EU-puheenjohtajakausi 1.7.–31.12.2019 asettaa sisäministeriölle 
tavoitteita, jotka on huomioitava osana valtioneuvoston kanslian johtamaa 
EU-puheenjohtajuusvalmistelua. 
 
Hallitusohjelman 29.5.2015 vision mukaisesti Suomi on maailman turvallisin 
maa elää, asua, yrittää ja tehdä työtä. Lisäksi sisäisen turvallisuuden ja 
oikeudenhoidon palvelut sekä viranomaisten toimintakyky turvataan koko 
maassa. Hallitus edistää Suomen työllisyyttä ja julkistaloutta vahvistavaa, 
huoltosuhdetta kohentavaa sekä talouden kansainvälistymistä edistävää 
työperäistä maahanmuuttoa. Maahanmuuton tulee olla hallittua. 
 
Sisäisen turvallisuuden strategiaan perustuvassa analysointityössä on 
määritelty  
sisäisen turvallisuuden keskeisiksi osa-alueiksi 
 

➢ turvallisuuden tunne ja avun saanti 
➢ rikollisuus 
➢ luonnon ja ihmisen aiheuttamat tapaturmat ja onnettomuudet sekä  
➢ yhteiskuntarauha ja vakaus.  

 
Tulevaisuuskatsauksen 4.6.2018 mukaan sisäministeriön visio on, että vuonna 
2030 Suomi on maailman turvallisin maa sekä kaikille yhtä turvallinen. 
Edistyksellinen sisäisen turvallisuuden tekeminen välittyy yhdenvertaisesti 
koko väestön toimivan arjen kokemuksiksi. Sisäisen turvallisuuden palvelut 
tasaavat eroja ihmisten ja väestöryhmien turvallisuudessa ja turvallisuuden 
kokemuksessa. Maahanmuutto on aktiivista, hallittua ja ennakoitua. 
Laadukkaat lupaprosessit tukevat maahanmuuttopolitiikan tavoitteita, 
ulkomaisen työvoiman saatavuutta ja ehkäisevät turvallisuusriskejä. 
 
Sisäministeriön hallinnonalan yhteiset strategiset tavoitteet on muodostettu 
siitä, mitä ministeriön tulevaisuuskatsauksen visio tarkoittaa näille osa-
alueille, sekä maahanmuuton strategisista linjauksista.  
 
Toteutettavien toimenpiteiden tavoitteena on osaltaan parantaa suomalaisen 
yhteiskunnan mahdollisuuksia suojautua kansalliseen turvallisuuteen 
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kohdistuvilta uhkilta. Sisäministeriön tulee olla tietoinen hybridiuhista 
toimialallaan, varautua niihin sekä aktiivisesti seurata ja analysoida osana 
lakisääteisiä tehtäviään informaatio- ja muuta hybridivaikuttamista. 
 
Sisäministeriön hallinnonalan strategista ohjausta kehitetään vuonna 2019 
alkavalla suunnittelukaudella. Kehittämisen taustalla ovat muun muassa 
valtioneuvoston strategisen ohjauksen kehittämisen yleiset tavoitteet sekä 
osaltaan sisäministeriön hallinnonalan ohjauksen kehittämiseksi vuonna 2018 
tehty selvitys. Kehittämisellä pyritään siihen, että eri toimialojen toiminta 
palvelee vahvemmin valtioneuvoston suuria hallinnonalat ylittäviä sisäisen 
turvallisuuden ja maahanmuuton strategisia tavoitteita (hallinnonalan 
strategiset tavoitteet).  

 

SM hallinnonalan strategiset tavoitteet 2019–2023: 

1. Suomen väestön turvallisuuden tunne on korkea 
koko maassa ja kaikissa väestöryhmissä. 

2. Suomi pysyy matalan kokonaisrikollisuuden maana.  
3. Suomeen ei synny asuinalueita, joissa rikollisuus, 

häiriökäyttäytyminen tai muut turvallisuusongelmat 
lisääntyvät merkittävästi. 

4. Väkivalta- ja seksuaalirikokset vähenevät eivätkä 
uhrikokemukset kasaannu tietyille väestöryhmille. 

5. Maahanmuutto Suomeen on hallittua kaikissa 
olosuhteissa. 

6. Työperäisen maahanmuuton sujuvuus parantaa 
Suomen houkuttelevuutta ulkomaisen työvoiman 
näkökulmasta. 

7. Kansainvälisen suojelun lupaprosessit toteutuvat 
tavoiteajassa ja takaavat hakijoiden oikeusturvan. 

8. Pitkään laittomasti maassa oleskelevien henkilöiden 
määrän merkittävä kasvu estetään. 

9. Laajoihin häiriöihin on varauduttu niin, että ne eivät 
vaaranna yhteiskunnan toimintaa. 

10. Onnettomuudet eivät vaaranna yhteiskunnan 
turvallisuutta tai ympäristön tilaa. 

11. Vakavien tapaturmien ja liikenneonnettomuuksien 
määrä laskee eurooppalaiselle keskitasolle.  

12. Terrorismin uhka ja pelko ovat Suomessa matalalla 
tasolla. 

13. Viranomaiset nauttivat korkeaa luottamusta kaikissa 
väestöryhmissä eikä väestöryhmien välillä ole 
merkittäviä eroja. 
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14. Viranomaisten välinen tiedonvaihto on sujuvaa ja 
teknologian mahdollisuudet turvallisuuden 
ylläpitämisessä hyödynnetään tehokkaasti. 

 
 

2. Sisäministeriön strategiset tavoitteet vuosina 2019-2023 

 

TAVOITE 1 
Suomen väestön turvallisuuden tunne on korkea koko maassa ja kaikissa väestöryhmissä 

 
Vuoden 2019 toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi: 

 

• Aloitetaan poliisin palvelutason määrittely, palvelutaso ja hyväksyttävä 

vaihteluväli määritelty ja toiminnassa vuonna 2023. Tavoitteena, että hyvä 

hallinto toteutuu poliisin osalta maan eri osissa. 

• Turvallisuusviestintää tehdään aktiivisesti ja valmiuksia korotetaan esim. 

llmatieteen laitoksen ennustetietojen perusteella. Onnettomuuksien 

tapahduttua tehokkaasta kriisiviestinnästä on huolehdittu valtakunnallisesti ja 

alueellisesti. 

• Suomalainen siviilivalmiuden/pelastustoimen järjestelmä on tehokas ja 

uskottava.  

 

 

TAVOITE 2 
Suomi pysyy matalan kokonaisrikollisuuden maana 

 
 

Vuoden 2019 toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi: 

 

• Toimenpiteet tehdään hallinnonalalla. 
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TAVOITE  
Suomeen ei synny asuinalueita, joissa rikollisuus, häiriökäyttäytyminen tai muut 
turvallisuusongelmat lisääntyvät merkittävästi 

 

Vuoden 2019 toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi: 

 

• Poliisihallinnon toimintatapa on ennaltaestävää. Poliisiosasto toimii 

valtioneuvostotasolla laajasti poikkihallinnollisesti turvallisuuteen 

vaikuttavien ministeriöiden kanssa vaikuttavuuden varmistamiseksi. 

• Pelastustoimen järjestelmä (ennaltaehkäisy ja pelastustoiminta) on 

suunniteltu ja toteutettu onnettomuusriskien perusteella siten, että ihmisille, 

omaisuudelle ja ympäristölle aiheutuvat uhat ovat hallinnassa. 

 
 

TAVOITE 4 
Väkivalta- ja seksuaalirikokset vähenevät eivätkä uhrikokemukset kasaannu tietyille 
väestöryhmille 

 

Vuoden 2019 toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi: 

 

• Toimenpiteet tehdään hallinnonalalla. 
 
 

TAVOITE 5 
Maahanmuutto Suomeen on hallittua kaikissa olosuhteissa 

 

Vuoden 2019 toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi: 

 

• EU:n yhteisen turvapaikkajärjestelmää sekä paluiden edistämistä 

(paluudirektiivi, takaisinottojärjestely) koskevaan uudistustyöhön ja muun 

politiikan valmisteluun osallistuminen ja siinä vaikuttaminen sekä kansallisen 

lainsäädännön muutostarpeisiin varautuminen. 

• EU:n turvapaikkajärjestelmää ja paluiden edistämistä koskevien ratkaisujen 

aikaansaaminen Suomen EU-puheenjohtajakaudella. 

• Laajamittaiseen maahantuloon varautuminen ja valmiuden ylläpito 

(yhteistyössä MMO, PO, RO ja PEO). 
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• Vaikutetaan yhdenmukaisen ja tehokkaan ulkorajavalvonnan kehittämiseen 

EU:ssa. Huolehditaan rajatarkastusta koskevien säädösten ja kansallisen 

ohjeistuksen ajantasaisuudesta.  

• Poliisi varmistaa tehokkaalla maasta poistamisella ja ulkomaalaisvalvonnalla, 

ettei Suomessa laittomasti oleskelevien ja maahan jäävien ulkomaalaisten 

määrä sekä mahdollisuutensa oleskella maassa kasva.  

 

TAVOITE 6 
Työperäisen maahanmuuton sujuvuus parantaa Suomen houkuttelevuutta ulkomaisen 
työvoiman näkökulmasta 

 

Vuoden 2019 toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi: 

 

• Työntekijöiden oleskelulupajärjestelmän osapäätösten siirtäminen TE-

toimistoilta Maahanmuuttovirastolle ilman työvoiman saatavuusharkinnan 

poistamista. 

 
 

TAVOITE 7 
Kansainvälisen suojelun lupaprosessit toteutuvat tavoiteajassa ja takaavat hakijoiden 
oikeusturvan  

 

Vuoden 2019 toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi: 

 

• Turvapaikkaprosessin tehokkuuden ja laadun varmistaminen. 

Uusintahakemuksia koskevan hallituksen esityksen eduskuntakäsittely ja 

säädösten voimaantulo. 

 

 

TAVOITE 8 
Pitkään laittomasti maassa oleskelevien henkilöiden määrän merkittävä kasvu estetään 

 

Vuoden 2019 toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi: 

• Vapaaehtoisen paluun järjestelmän toimivuuden varmistaminen.  

• Turvapaikanhakijoiden matkustusasiakirjojen haltuunottoa koskevien 

säädösten hyväksyminen eduskunnassa ja säädösten voimaan saattaminen. 
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• Paluu- ja palautusasioiden edistäminen Irakin, Somalian ja Afganistanin 

kanssa:  

- Paluuta ja palauttamista koskevien kansainvälisten sekä EU:n 

yhteistyöpöytäkirjojen ja -järjestelyjen edistäminen Irakissa, Afganistanissa ja 

Somaliassa (yhteistyössä MMO, PO). 

- Edistetään poikkihallinnollista yhteistyötä Irakin, Somalian ja Afganistanin 

kanssa paluu- ja palautusasioissa.  

- Hyödynnetään EU-rahoitusmahdollisuuksia (etenkin EUSA-rahastoja) paluu- 

ja palautustoimissa mahdollisimman kattavasti.  

 

TAVOITE 9 
Laajoihin häiriöihin on varauduttu niin, että ne eivät vaaranna yhteiskunnan toimintaa 

 

Vuoden 2019 toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi: 

 

• Kansallisen turvallisuuden ohjausyksikön toiminnan vakiinnuttaminen.  

• Kansallisen ja alueellisten riskiarvioiden pohjalta käynnistetään 

pelastustoimen suorituskykyanalyysi.  

• Alueellisen varautumisen kehittämistä jatketaan siten, että maakuntien 

varautumisen kehittämisohjelma etenee sisäministeriön koordinoimana 

suunnitellusti. Maakuntien varautumisen kehittämisohjelmaan liittyy 

kiinteästi aluehallintovirastojen hyödyntäminen alueellisen varautumisen 

edistämisessä ennen maakuntien käynnistymistä.  

• Ylläpidetään SM:n koordinoimaa maakuntien varautumistehtävien 

valmistelijoiden verkostoa ja kehitetään sen toimintaa.   

• Pelastustoimen kyky kansainvälisen avun antamiseen ja vastaanottamiseen 

paranee ja sitä kehitetään kotimaan valmiuden tukena.  

• Rajavartiolaitoksella on tarvittavat toimivaltuudet ja resurssit häiriöihin 

varautumiseksi. Rajavartiolaitos pystyy antamaan ja ottamaan vastaan apua 

rajaturvallisuuden hallitsemiseksi EU-alueella.  

• Otetaan käyttöön hybridiuhkien torjuntaan säädetyt toimivaltuudet 

• Kohdennetaan resursseja voimankäyttö- ja suojavälineiden hankintaan. 

• Sisäministeriö ja hallinnonala viestivät häiriötilanteissa ammattitaitoisesti ja 

ylläpitävät luottamusta viranomaisiin. 
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TAVOITE 10 
Onnettomuudet eivät vaaranna yhteiskunnan turvallisuutta tai ympäristön tilaa 

 

Vuoden 2019 toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi: 

 

• Kansallisessa riskiarviossa ja alueellisissa riskiarvioissa tunnistetaan olennaiset 

uhat. Kansallinen ja alueellinen varautuminen perustuvat riskiarvioissa 

tunnistettuihin uhkiin.  

• Varmistetaan ympäristöonnettomuuksien torjunnan johtamisen siirto sekä 

uusien säädösten ja operatiivisen johtamisen toimintamallien toimivuus 

Rajavartiolaitoksessa ja yhteistoimintakentässä.  

• Kehitetään meripelastuksen ja ympäristöonnettomuuksien torjunnan 

operatiivisen johtamisen toimintamalleja ja parhaita käytänteitä yhteistyössä 

kansallisten ja kansainvälisten toimijoiden kanssa. 

 

 

TAVOITE 11 
Vakavien tapaturmien ja liikenneonnettomuuksien määrä laskee eurooppalaiselle 
keskitasolle 

 

 Vuoden 2019 toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi: 

 

• Toimenpiteet tehdään hallinnonalalla. 
 
 

TAVOITE 12 
Terrorismin uhka ja pelko ovat Suomessa matalalla tasolla  

 

Vuoden 2019 toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi: 

 

• Torjuntaa ohjataan erityisesti yhteistyöryhmässä siten, että terrorismin 

torjunta perustuu poliisihallinnossa Suojelupoliisin tiedonhankintaan, 

paikallispoliisin vasteeseen ja Keskusrikospoliisin tutkintakykyyn.  
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TAVOITE 13 
Viranomaiset nauttivat korkeaa luottamusta kaikissa väestöryhmissä eikä väestöryhmien 
välillä ole merkittäviä eroja 

 

Vuoden 2019 toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi: 

 

• Huolehditaan poliisin ja suojelupoliisin laadukkaasta laillisuusvalvonnasta. 

Mahdollisen siviilitiedustelulain voimaantullessa yhteen sovitetaan 

sisäministeriön suorittama laillisuusvalvonta luontevaksi ja keskeiseksi osaksi 

koko tiedustelutoiminnan valvontajärjestelmää.  

• Sisäisen tarkastuksen ja tarkastusviranomaistoiminnan korkean laadun 

ylläpito ja toiminnan edelleen kehittäminen.   

- komission esittämien tarkastusviranomaistoiminnan edellytysten 

täyttäminen 

- sisäisen tarkastuksen asiakastyytyväisyyskyselyn toteuttaminen 

- tarkastusten toteuttaminen suunnitellusti aikataulussa  

 

• Konsernistrategian ja hallitusohjelman toteuttamista tuetaan 

suunnitelmallisella konserniviestinnällä.  

- Entistä viestivämpi ja vaikuttavampi sisäministeriö. 

- Työyhteisöviestinnän linjaukset otetaan käyttöön. 

- EU-puheenjohtajakauden tavoitteita tuetaan viestinnällä. 

 

TAVOITE 14 
Viranomaisten välinen tiedonvaihto on sujuvaa ja teknologian mahdollisuudet 
turvallisuuden ylläpitämisessä hyödynnetään tehokkaasti 

 

Vuoden 2019 toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi: 

 

• Poliisiosasto osallistuu yhteistyössä muiden tahojen kanssa poliisitoiminnan 

kannalta tärkeisiin Hätäkeskuslaitoksen asioiden käsittelyyn. Erityisesti 

tuetaan yhteistyötä uuden hätäkeskustietojärjestelmä ERICA:n 

käyttöönotossa.  

• Tehdään selvitykset Rajavartiolaitoksen valvontalentokoneen suorituskyvyn 

korvaamiseksi, ulkovartiolaivojen suorituskyvyn turvaamiseksi ja teknisten 

valvontajärjestelmien uusimiseksi. Haetaan uuden hallituksen linjauksen em. 

teknologiahankkeiden toteuttamiseksi sekä Rajavartiolaitoksen kiinteistöjen 

korjausvelan kattamiseksi.  

 



10 
 

 
Kirkkokatu 12, Helsinki 
PL 26, 00023 Valtioneuvosto 
Vaihde 0295 480 171 | kirjaamo@intermin.fi | www.intermin.fi 
 

 

3. Ministeriön sisäisen kehittämisen tavoitteet 

 

Ministeriön sisäistä kehittämistä koskevat tavoitteet vuodelle 2019 perustuvat 

osastojen ja erillisyksiköiden tulossopimuksissa 2019 asetettuihin omiin 

kehittämistavoitteisiin. Osastojen/erillisyksiköiden sisäisten kehittämistavoitteiden 

määrittelyssä pohjana on käytetty sisäministeriön vuoden 2018 suunnitteluasiakirjaan 

(Sisäministeriön tavoitteet ja resurssit 2018 - 2022) sisältyviä hallinnonalan ohjauksen, 

ministeriön osaamisen ja toimintatapojen kehittämistä sekä digitalisaatiota/uusia 

teknologioita koskevia tavoitteita.  

 

TAVOITE 1 
Hallinnonalan ohjausta vahvistetaan ja vastuita selkeytetään ohjauksen 
kehittämishankkeen toimenpiteinä 

 

Vuoden 2019 toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi: 

 

• Uudistetaan sisäisen turvallisuuden ohjausjärjestelmä sekä hallinnonalan 

sisäisesti että laajaa sisäistä turvallisuutta koskien siten, että ohjauksen 

vaikuttavuus ja yhdenmukaisuus paranee ja että ohjaus tukee strategisten 

tavoitteiden kehittymistä ja vaikuttavuutta. 

• Poliisiosaston rooli tulosohjauksessa ja raportoinnissa systematisoituu 

aikaisempaan verrattuna (varaudutaan selvittämiseen hankkeen avulla).  

• Pelastustoimen ja alueellisen yhteisen varautumisen ohjauksen kehittäminen 

osana valtioneuvoston yhteisen ohjauksen kehittämistä maakunta- ja sote-

uudistuksen kontekstissa. 

• Hätäkeskuslaitoksen tulosohjausprosessia kehitetään nykyistä selkeämmäksi 

ja kokonaisvaltaisemmaksi. 

• Kriisihallintakeskuksen tulosohjausta kehitetään yhteistyössä ulkoministeriön 

kanssa.  

 

TAVOITE 2 
Ministeriön osaamista kehitetään siten, että se tukee tavoitteiden saavuttamista ja 
ministeriön ydintehtävien hoitamista 
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Vuoden 2019 toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi: 

 

• Asiantuntijatyön suhde tekniseen työhön kasvaa kaikissa henkilöstöryhmissä.  

• Hyödynnetään ja edistetään edistyksellisiä työtapoja ja digitalisaatiota arjen 

työn sujuvoittamiseksi. 

• Määritellään osaamistavoitteet ja systematisoidaan osaamisen hallinnan 

prosessit siten, että ministeriöllä on valtioneuvoston parhaat asiantuntijat. 

• Pelastustoimen ja siviilivalmiuden kansainvälisiin tehtäviin hakeutumisen 

helpottaminen.  

• Pelastusosaston organisaatiota ja henkilöstön osaamista kehitetään 

suoriutumaan pelastustoimen ja varautumisen uuden ohjausroolin sekä 

kehittyvän tulosohjauksen ja kansainvälisen toiminnan edellyttämistä 

tehtävistä. 

• Kehitetään erityisesti EU-puheenjohtajuuskauden läpivientiä tukevaa 
osaamista. 

• Hyödynnetään valtioneuvoston järjestämää koulutustarjontaa ja tarvittaessa 

muuta koulutustarjontaa, erityisenä painopisteenä Suomen EU-

puheenjohtajuuskauden koulutustarpeet. 

• Riittävän perehdytyksen ja hiljaisen tiedon siirron varmistaminen 

maahanmuutto-osastolla. Henkilöstöä tuetaan myös hakeutumisessa 

kansainvälisiin tehtäviin. 

 

 

TAVOITE 3 
Huolehditaan ministeriön perustehtävien sujumisesta. Kehitetään näihin liittyviä 
osaamisia ja toimintatapoja, riskienhallintaa sekä johdon päätöksentekoa tukevaa 
raportointia 

 

Vuoden 2019 toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi: 

 

• Jatketaan ministeriön säädösvalmistelun kehittämistä yhteistyössä osastojen 

kanssa huomioiden erityisesti vaalikauden vaihtuessa tehtävän arvioinnin 

havainnot, sisäisen turvallisuuden ohjausjärjestelmän uudistus, seuraavan 

hallituksen säädöspoliittiset tavoitteet ja valtioneuvoston hyvän 

lainvalmistelun periaatteet siten, että ministeriön lainsäädäntö on 

korkealaatuista, vaikuttavaa ja ajantasaista.  

• Jatketaan Suomen EU-puheenjohtajakauteen liittyviä valmisteluja ja 

huolehditaan sen tehokkaasta läpiviemisestä. 
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• Osallistutaan aktiivisesti uuden EU-rahoitusohjelmakauden (sisäasioiden 

rahastot 2021-2027) valmisteluun kansallisesti ja EU-tasolla ja varaudutaan 

hankerahoituksen mahdolliseen lisääntymiseen. 

• Poliisiosaston rooli ohjauksessa ja valvonnassa aktivoituu aikaisempaan 

verrattuna (varaudutaan selvittämiseen hankkeen avulla).  

• Poliisihallinto osallistuu kokonaisvaltaisesti maahanmuuton tehokkaaseen 

hoitoon. 

• Pelastustoimen yhteistoimintarakenteen uudistaminen siten, että 

pelastusalan keskeiset toimijat ovat siinä mukana. Yhteistoiminnan 

ohjausrakenteet, vastuut ja tiedonkulku määritellään selkeiksi. 

• Varmistetaan tehtävien edellyttämä riittävä henkilöstö ja osaaminen näihin 

tehtäviin maahanmuutto-osastolla. 

• Huolehditaan rajavartio-osaston säädösvalmistelun sekä toiminnan ja 

talouden suunnittelun tuotosten laadusta ja ajantasaisuudesta. Osallistutaan 

aktiivisesti ministeriön kehittämishankkeisiin. 

• Hyödynnetään rajavartio-osaston osalta ulkopuoliset rahoitusmahdollisuudet 

täysimääräisesti. 

• Käynnistetään sisäasioiden uusien rahastojen kansallisen hallinnoinnin ja 

ohjelmien valmistelu.  

• Huolehditaan siitä, että meneillään olevan EU-rahoitusohjelmakauden (EUSA 

2019-2020) rahastojen toimintaa jatketaan laadukkaasti.  

• Varmistetaan, että EUSA-rahoitus saadaan sisäministeriön hallinnonalalla 

täysimääräisesti hyödynnettyä.  

• Varmistetaan yhteistyössä Kriisinhallintakeskuksen sekä ministeriön osastojen 

kanssa Kriisinhallintakeskuksen hallinnollinen siirto sisäministeriön 

yhteydessä toimivaksi keskukseksi onnistuneesti ja valmistellaan yhteistyössä 

Kriisinhallintakeskuksen sijaintipaikan siirtyminen Kuopiosta Helsinkiin 

vuoden 2020 loppuun mennessä. 

• Ministeriön ja hallinnonalan sisäisen valvonnan kehittäminen ja sisäisen 

valvonnan määräyksen päivitys, huomioiden sisäisen valvonnan 

arviointikehikon päivitys. 

• Sisäisen tarkastuksen ja tarkastusviranomaistoiminnan laadunvalvonnan ja 
dokumentoinnin 
kehittäminen. 
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TAVOITE 4 
Edistetään kaikessa toiminnassa yhdenvertaisuutta sekä naisten ja miesten välistä tasa-
arvoa tavoitteellisesti ja suunnitelmallisesti 

 

Vuoden 2019 toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi: 

 

• Yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon ottaminen huomioon lainsäädännön 

valmistelussa. 

• Yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon huomiointi maahanmuutto-osaston 

rekrytoinneissa. 

 

 

TAVOITE 5 
Henkilöstön työhyvinvointia ja työturvallisuutta edistetään systemaattisesti 

 

Vuoden 2019 toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi: 

• Työyhteisöviestinnän linjaukset otetaan käyttöön 

• Yhteistyön, tiedonkulun ja työhyvinvoinnin parantaminen sekä 

asiantuntemuksen tehokkaampi hyödyntäminen maahanmuutto-osastolla.  

• Toteutetaan henkilöstöbarometrin, työsuojeluriskien arvioinnin ja 

työpaikkaselvityksen edellyttämiä toimenpiteitä poliisiosastolla 

konserniajattelua painottaen. 
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4. Sisäministeriön resurssit vuosina 2019 - 2023 

 

26.01.01 
v. 2017 
toteuma 

v. 2018 
toteuma 

v. 2019 
suunnitelma 

v. 2020 
ennuste 

v. 2021 
ennuste 

v. 2022 
ennuste 

v. 2023 
ennuste 

Kehysrahoitu
s 13 599 13 974 14 169 14 350 14 821 14 781 14 738 

Tulot 647 789 500 400 400 400 400 

                

Palkkaukset 12 811 13 213 14 000 14 200 14 200 14 200 14 200 
Muut 
toimintamen
ot 1 825 2 227 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 
Menot 
yhteensä 14 636 15 440 16 000 16 200 16 200 16 200 16 200 

                

Nettokäyttö 13 989 14 651 15 500 15 800 15 800 15 800 15 800 

                
 

Vuosien 2020-2023 menojen lähtökohtana on vuoden 2018 toteuma ja vuoden 2019 ennuste. 
Vuosien 2020 palkkauksissa on mukana lomarahojen leikkausten poistuminen.  
         
Henkilöstön määrä kehittyy suunnittelukaudella seuraavasti: 

 

 TP 2017 TP 2018 TA 2019 v. 2020 v. 2021 v.2022 v. 2023 

HTV (SM:n toimintamenot) 182,3 184 184 190 190 190 190 

HTV (SM kaikki momentit) 193,8 200 198 207 207 207 207 

HTV (Kriisinhallintakeskus)     19 24 24 24 24 

Sukupuolijakauma N/M % 66/34 65/35 67/33 67/33 67/33 67/33 67/33 

Sairauspoissaolot (pv/htv) 9,1 6,3 6,7 6,3 6,3 6,3 6,3 

Työtyytyväisyys (1-5) 3,7 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 
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Ministeriön työpanoksen suunnitellaan kohdentuvan vuonna 2019 seuraavasti: 
 

Toiminnot (ilman Kriisinhallintakeskusta) Toteuma 2018 Tavoite 2019 

  HTV % HTV % 

Henkilötyövuodet yhteensä 200   207   

Tehtävät ja painopisteet         

Ydintoiminnot ministeriössä (htv), josta 21,3 10,7 % 21,0 10,1 % 

Poliisitoimi 4,7 2,4 % 5,0 2,4 % 

Pelastustoimi ja hätäkeskustoiminta 11,3 5,7 % 11,0 5,3 % 

Maahanmuuttohallinto 2,8 1,4 % 2,7 1,3 % 

Siviilikriisinhallinta 1,8 0,9 % 2,0 1,0 % 

Ohjaustoiminnot (htv), josta 77,4 38,7 % 79,7 38,5 % 

Yhteiskuntapolitiikan strategiat ja seuranta 10,4 5,2 % 15,0 7,2 % 

Hallinnonalan ohjaus, suunnittelu ja seuranta 13,0 6,5 % 12,0 5,8 % 

Lainsäädännön valmistelu ja seuranta 27,0 13,5 % 20,0 9,7 % 

Kansainväliset ja EU-asiat 15,9 8,0 % 20,2 9,8 % 

Muut ministeriökohtaiset erityistehtävät 11,1 5,6 % 12,5 6,0 % 

Tukitoiminnot (esimiestyö ja hallinnolliset tehtävät, ministeriön sisäiset) 58,3 29,2 % 55,3 26,7 % 

Lomat, muut palkalliset poissaolot 40,4 20,2 % 38,0 18,4 % 

Kohdentamaton 2,4 1,2 % 2,0 1,0 % 

 
 
Työpanoksen kohdistumisessa muutoksena edellisvuoteen on arvioitu hallituksen vaihtumisen 
lisäävän yhteiskuntapolitiikan strategioihin ja seurantaan liittyvää htv-määrää ja Suomen EU pj-
kauden lisäävän kansainvälisiin ja EU-asioihin kohdentuvaa htv-määrää. Hallituksen vaihtuminen 
vaikuttaa alentavasti säädösvalmistelun htv-määrään. 
 


