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SISÄMINISTERIÖ
INRIKESMINiSTERIET

SMDno-2017-339

6.6.2017

Sisäministeriön kannanotto Hallinnon tietotekniikkakeskuksen vuoden 2016 tilinpäätöksestä
Sisäministeriö antaa valtion talousarviosta annetun asetuksen (1243/1992) 66 i §:n
edellyttämän tilinpäätöskannanottonsa Hallinnon tietotekniikkakeskuksen (Haltik)
vuoden 2016 tilinpäätöksestä.
Kannanotto perustuu Haitikin vuoden 2016 tilinpäätösasiakirjaan, Valtiontalouden tar
kastusviraston laatimaan tilintarkastuskertomukseen vuodelta 2016 sekä viraston
toiminnasta saatuun muuhun informaatioon.
1.

Toimenpiteet aikaisempien palautteiden perusteella
Haltik on huomioinut toiminnassaan saamansa palautteet ja kehittänyt toimintaansa
sen mukaisesti. Toimintojen ja henkilöstön siirtyminen muihin organisaatioihin toteutui
hallitusti eivätkä siirrot aiheuttaneet poikkeamia asiakaspalveluun tai tuotantotoimin
taan.
Haltik kirjanpitoyksikkönä lakkautettiin 31.5.2016. Haitikin tehtävät on sijoitettu vaiheit
tain toisiin organisaatioihin. Yhteyskeskuspalvelut siirrettiin osaksi Valtion tieto- ja
viestintäkeskusta (Valtori) marraskuussa 2015. Toimialasidonnaiset tietojärjestelmäpalvelut siirrettiin sisäministeriön muille toimialoille vuoden 2016 kolmen ensimmäisen
kuukauden aikana. 1.4.2016 aloitti toimintansa Poliisihallitukseen sijoitettu Poliisin informaatioteknologiakeskus, jonne suurin osa toimialasidonnaisista tietojärjestelmäpalveluista ja niitä tekevä henkilöstö siirtyi. TUVE-toiminta siirtyi Valtoriin perustettuun
TUVE-yksikköön 1.6.2016 alkaen.

2.

Arvio tilinpäätöksen tietojen oikeellisuudesta, riittävyydestä ja selkeydestä sekä ministeriön kanta kehittämis
tarpeista
Haitikin tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen tietoja voidaan pitää oikeina ja riittävi
nä.
Valtiontalouden tarkastusvirasto on antanut 21.4.2017 tilintarkastuskertomuksen Hal
linnon tietotekniikkakeskuksen tilinpäätöksestä vuodelta 2016. Tarkastuksen perus
teella VTV on lausunut, että talousarviota ja sitä koskevia keskeisiä säännöksiä on
noudatettu.

3. Arvio tuloksellisuudesta ja sen kehityksestä sekä asetettujen tulostavoitteiden toteutumisesta
Haltik saavutti vuonna 2016 sille sisäministeriön taholta asetetut tavoitteet hyvin.
Yhteistyö sisäministeriön, valtiovarainministeriön sekä Valterin kanssa toimintojen siir
rossa sujui hyvin. TUVE-toimintamalleja ja TUVE-TOSI-TORI -rajapintoja on kehitetty
yhdessä asiakkaiden ja ohjaajien kanssa. Keskeisiä kehityshankkeita toteutettiin sovi
tulla tavalla.
Tammi-toukokuussa 2016 SM:n toimialojen keskeisiin tietojärjestelmiin kohdistuvia
häiriöitä, joihin ei olisi reagoitu kahden tunnin kuluessa, ei ollut lainkaan.
Vuoden 2016 aikana tapahtui isoja muutoksia, jotka koskivat kaikkia työntekijöitä.
Työyhteisön hyvinvoinnin varmistaminen on ollut tärkeää, johtamisessa keskityttiin
pääasiassa muutosjohtamiseen ja oikea-aikaiseen tiedottamiseen ja siinä onnistuttiin
hyvin.
Asiakastyytyväisyyttä tai VMBaro -tuloksia ei mitattu erikseen aikavälillä 1.1.31.5.2016.
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4. Ministeriön toimenpiteet tilinpäätöksen johdosta
Ministeriö osallistuu jatkossakin aktiivisesti TUVE -toiminnan ohjaukseen ja kehittämi
seen siihen liittyvissä neuvottelukunnassa, sihteeristössä sekä muissa valmisteluryh
missä.
5. Arvosana
v. 2013

v. 2014

v. 2015

v. 2016

8,5

8,5

9

9

1—
Kansliapäällikkö

Tiedoksi

Päivi Nerg

Valtiovarainministeriö
Eduskunnan tarkastusvaliokunta
Valtiontalouden tarkastusvirasto
Valtiokonttori
Sisäministerin erityisavustajat
SM / hallinto- ja kehittämisosasto

1 O)

SISÄMINISTERIÖ___
IN R! KESN41NISTE RI ET

SMDno-2017-339
6.6.2017

Sisäministeriön kannanotto Hätäkeskuslaitoksen vuoden 2016
tilinpäätöksestä
Sisäministeriö antaa valtion talousarviosta annetun asetuksen (1243/1992) 66 i §:n
edellyttämän tilinpäätöskannanottonsa Hätäkeskuslaitoksen vuoden 2016
tilinpäätöksestä.
Kannanotto perustuu Hätäkeskuslaitoksen vuoden 2016 tilinpäätösasiakirjaan,
Valtiontalouden tarkastusviraston laatimaan tilintarkastuskertomukseen vuodelta
2016 sekä viraston toiminnasta saatuun muuhun informaatioon.
1.

Toimenpiteet aikaisempien palautteiden perusteella
Hätäkeskuslaitos on huomioinut toiminnassaan aiempina vuosina saamansa
palautteet ja virasto on käynnistänyt niihin liittyen toimenpiteitä. Ministeriö katsoo, että
toimenpiteet eivät kaikilta osin, erityisesti hätäkeskustietojärjestelmähankkeen osalta
ole olleet riittäviä.

2.

Arvio tilinpäätöksen tietojen oikeellisuudesta, riittävyydestä ja selkeydestä sekä ministeriön kanta
kehittämistarpeista
Hätäkeskuslaitoksen tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen tietoja voidaan pitää
oikeina ja riittävinä.
Ministeriön näkemyksen mukaan Hätäkeskuslaitoksen toimintakertomus sisältää
hyvät ja selkeät analyysit viraston toiminnan tuloksellisuudesta ja vaikuttavuudesta
sekä toiminnallisesta tehokkuudesta.
Valtiontalouden tarkastusvirastolla (VW) ei ole ollut 12.4.2017 annetussa
tilintarkastuskertomuksessa olennaista huomautettavaa tilinpäätökseen.
Tarkastuksen perusteella VW on lausunut, että talousarviota ja sitä koskevia
keskeisiä säännöksiä on noudatettu.

3.

Arvio tuloksellisuudesta ja sen kehityksestä sekä asetettujen tulostavoitteiden toteutumisesta
Hätäkeskuslaitos saavutti sille asetetut tavoitteet osittain.
Hätäpuhelujen vastausajat heikentyivät edellisiin vuosiin verrattuna.
Tulossopimuksessa 10 sekunnin vastausajalle asetettu tavoite (90 %) saavutettiin
virastotasolla (91 %), vaikka asetettuun tavoitteeseen ei päästy kaikissa
hätäkeskuksissa. Sen sijaan 30 sekunnin vastausajalle tulossopimuksessa asetettua
tavoitetta (95 %) ei saavutettu virastotasolla (92 %) eikä yhdessäkään
hätäkeskuksessa.
Hätänumeroon soittaneiden tyytyväisyys pysyi aiempien vuosien tapaan
erinomaisella tasolla (4,48 asteikolla 1-5). Yhteistyöviranomaisten tyytyväisyys
hätäkeskusten toimintaan pysyi hyvänä (3,64 asteikolla 1-5). Erityisen myönteisenä
ministeriö näkee sen, että kaikkien toimialojen vastaajien tyytyväisyydestä antamat
arvosanat nousivat edelliseen selvitykseen verrattuna.
Käyttöasteelle asetettu tavoite (100 %) saavutettiin eikä Hätäkeskuslaitoksessa
esiintynyt toiminnan estävää operatiivisen järjestelmän toimintahäiriötä vuoden 2016
aikana.
Uuden hätäkeskustietojärjestelmän (Erica) käyttöönotto ei edennyt
käyttöönottosuunnitelman mukaisesti ja käyttöönotot jouduttiin siirtämään
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myöhemmäksi. Järjestelmän käyttöönottaminen on viivästynyt merkittävästi
alkuperäiseen suunnitelmaan verrattuna.
Työtyytyväisyyskyselyn tulosten keskiarvo 3,22 (asteikolla 1-5) pysyi lähes edellisen
vuoden tasolla (3,25). Ministeriö näkee erityisen huolestuttavana sen, että johtamisen
arvosana 3,03 heikkeni edellisiin vuosiin verrattuna (3,33 vuonna 2015 ja 3,34
vuonna 2014). Myös vuorovaikutuksen ja viestinnän arvosana 3,02 heikkeni edellisiin
vuosiin verrattuna (3,23 vuonna 2015 ja 3,12 vuonna 2014). Ministeriö näkee
myönteisenä sen, että työnsisältöä ja vaikuttamismahdollisuuksia koskeva arvosana
(3,6) sekä työnantajakuvaa ja arvoja koskeva arvosana (3,58) olivat hyvällä tasolla ja
nousivat edellisiin vuosiin verrattuna.
Sairauspoissaolojen määrä väheni edelliseen vuoteen verrattuna. Koko henkilöstön
sairauspoissaolojen määrä oli keskimäärin 16 työpäivää/henkilö (18 vuonna 2015),
hallintohenkilöstön sairauspoissaolojen määrä oli keskimäärin 6,9 työpäivää/henkilö
(9,6 vuonna 2015) ja päivystyshenkilöstön sairauspoissaolojen määrä oli keskimäärin
18 työpäivää/henkilö (20,4 vuonna 2015).
Hätäkeskuslaitos onnistui hyvin 112 Suomi -mobiilisoveliukseen liittyvässä
viestinnässä. Sovellus oli Hätäkeskuslaitoksen pääteemana 112-päivän
kampanjoinnissa ja muissa kansalaistapahtumissa. Sovelluksen latausmäärä oli
vuoden 2016 lopussa yli 830 000 kappaletta ja sovelluksen kautta on soitettu runsaat
25 500 hätäpuhelua.
Julkisoikeudellisten suoritteiden kustannusvastaavuus (148 %) nousi edelliseen
vuoteen verrattuna (137 %) ja tavoitteena ollut 100 % ylitettiin. Liiketaloudellisten
suoritteiden kustannusvastaavuus (201 %) nousi edellisestä vuodesta (175 %) ja ylitti
asetetun tavoitteen (128 %).
4. Viraston toimenpiteet tilinpäätöksen johdosta ja tuloksellisuuden parantamiseksi
Hätäkeskuslaitoksen johdon tulee varmistaa, että virastolla on riittävä kyky toteuttaa
Erica-järjestelmän hallittu käyttöönotto kaikissa hätäkeskuksissa vuoden 2018 aikana.
Hätäkeskuslaitoksen tulee omalta osaltaan yhteistyössä sisäministeriön ja
Poliisihallituksen kanssa varmistaa Erica-järjestelmän yhteensopivuus erityisesti
kenttäjohtojärjestelmä Kejon ja STM:n Kanta-järjestelmän tarpeisiin nähden. Mikäli
järjestelmän käyttöönottaminen ei edisty laadittujen suunnitelmien mukaisesti,
Hätäkeskuslaitoksen tulee yhteistyössä sisäministeriön, sosiaali-ja terveysministeriön
ja Poliisihallituksen kanssa laatia yhteinen toimenpidesuunnitelma korvaaviksi
toimenpiteiksi.
Hätäkeskuslaitoksen johdon tulee varmistaa, että hätäkeskustietojärjestelmän
jatkokehittämisen resurssit ja toimittajasopimukset saatetaan järjestelmän
kriittisyyden edellyttämälle tasolle ja varmistetaan järjestelmän elinkaaren aikaisten
kustannusten ennakoitavuus.
Hätäkeskuslaitoksen tulee kehittää hätäkeskuspäivystäjämäärän poistuman ja
työvoimatarpeen arviointia ja varmistaa yhteistyössä Pelastusopiston kanssa riittävä
hätäkeskuspäivystäjiksi valmistuvien määrä.
Hätäkeskuslaitoksen tulee kiinnittää huomiota pidentyneisiin hälytysviiveisiin.
Hätäkeskuslaitoksen tulee säilyttää yhteistyöviranomaisille tärkeät operatiiviset
tukipalvelut nykyisellä tasolla varmistaen tukipalvelujen riittävyys ja saatavuus.
Hätäkeskuslaitoksen tulee kiinnittää huomioita työtyytyväisyysbarometrin johtamista
koskevien arvosanojen heikentymiseen ja ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin. Tehdyistä
toimenpiteistä tulee raportoida sisäministeriölle syyskuun loppuun mennessä.
Hätäkeskuslaitoksen tulee jatkaa talouden suunnittelun ja seurannan ja erityisesti
kustannuslaskennan kehittämistä. Kustannuslaskennan kehittämisessä tulee
kiinnittää erityinen huomio julkisoikeudellisten suoritteiden kustannusvastaavuuteen,
jossa tulee pyrkiä maksuperustelain mukaiseen omakustannusarvoon.
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5. Ministeriön toimenpiteet tilinpäätöksen johdosta ja tuloksellisuuden parantamiseksi
Sisäministeriö seuraa aktiivisesti Erica-järjestelmän käyttöönoton etenemistä. Mikäli
järjestelmän käyttöönottaminen ei edisty laadittujen suunnitelmien mukaisesti,
sisäministeriö arvioi laaditun toimenpidesuunnitelman ja ryhtyy tarvittaviin
toimenpiteisiin.
Sisäministeriö varmistaa yhteistyössä Hätäkeskuslaitoksen ja Pelastusopiston kanssa
riittävän hätäkeskuspäivystäjäkoulutusmäärän.
Sisäministeriö seuraa aktiivisesti Hätäkeskuslaitoksen henkilöstön työtyytyväisyyden
ja sairauspoissaolojen määrän kehitystä.
Sisäministeriö kiinnittää erityistä huomiota julkisoikeudellisista suoritteista perittävien
maksujen määrittämiseksi valtion maksuperustelain 6 §:n mukaisesti yhteistyössä
Hätäkeskuslaitoksen kanssa.
Hätäkeskustoimintaa koskeva strategiatyö käynnistetään ohjaavien ministeriöiden
toimesta vuoden 2017 aikana.
6. Arvosana
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Maahanmuuttovirasto

Sisäministeriön kannanotto Maahanmuuttoviraston vuoden 2016 tilinpäätöksestä
Sisäministeriö antaa valtion talousarviosta annetun asetuksen (1243/1992) 66 i §:n
edellyttämän tilinpäätöskannanottonsa Maahanmuuttoviraston vuoden 2016
tilinpäätöksestä.
Kannanotto perustuu Maahanmuuttoviraston vuoden 2016 tilinpäätösasiakirjaan,
Valtiontalouden tarkastusviraston laatimaan tilintarkastuskertomukseen vuodelta
2016 sekä viraston toiminnasta saatuun muuhun informaatioon.
1. Toimenpiteet aikaisempien palautteiden perusteella
Maahanmuuttovirasto on huomioinut aiemmin saamansa palautteen sekä
sisäministeriön sisäisen tarkastuksen ja Valtiontalouden tarkastusviraston suositukset
ja käynnistänyt niihin liittyen toimenpiteitä.
Raportointivuotta leimasi edelleen vuonna 2015 Suomeen saapuneiden
turvapaikanhakijoiden suuri määrä. Turvapaikkahakemusruuhkan purkamiseksi ja
vastaanottotoiminnan organisoimiseksi virastoon palkattiin uutta henkilöstöä niin, että
henkilötyövuosimäärä 2,3-kertaistui edellisvuoteen nähden 333,8 htv:sta 769,7
htv:een.
Maahanmuuttovirastolle siirtyi raportointivuoden aikana uusia tehtäviä ja virasto
valmistautui vuoden vaihteessa tapahtuneisiin muutoksiin. Turvapaikkatutkinta siirtyi
ulkomaalaislain muutoksella poliisilta ja Rajavartiolaitokselta Maahanmuuttovirastolle
1.7.2016. Maahanmuuttovirasto otti poliisilta vastaan toimivallansiirron 1.1.2017,
jonka myötä Maahanmuuttovirasto vastaa kaikista ulkomaalaisten lupa-asioista.
Maahanmuuttoviraston tulee yhä edelleen kiinnittää huomiota toiminnan tehokkuuteen
turvapaikkahakemusten käsittelyn osalta ja sitä kautta vastaanottomenojen
kontrolloimiseksi. Turvapaikanhakijoiden vastaanoton osalta viraston tulee kehittää
toimintaansa siten, että turvapaikanhakijoiden vastaanottokapasiteetti vastaa
vastaanoton piirissä olevien henkilöiden määrää ja ennakoitavia hakijamääriä ja
hakijamäärien äkillisiinkin muutoksiin voidaan vastata joustavasti ja tarvetta
vastaavasti.
Vastaanottotoiminnan kustannustehokkuutta seurataan jatkuvasti. Sopimusten
hallinnointia ja niiden seurattavuutta tulee parantaa. Erityisesti tulee kiinnittää
vastaanottokeskusten sopimushallinnoinnin kautta huomiota siihen, että keskusten
kulurakennetta saadaan yhdenmukaistettua ja kulujen oikeellisuutta seurataan.
Maahanmuuttoviraston tulee kehittää talouden seurannan ennakoitavuutta ja
suunnitelmallisuutta määrärahan käytössä sekä vahvistettava talousseurantaa ja
raportointia. Tämän toteuttamiseksi virasto huolehtii, että em. tehtävän hoitamiseksi
on virastolla käytettävissään riittävät resurssit ja sisäinen tarkastus hoidetaan
asianmukaisesti.
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2. Arvio tilinpäätöksen tietojen oikeellisuudesta, riittävyydestä ja selkeydestä sekä ministeriön kanta
kehittämistarpeista
Maahanmuuttoviraston tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen tietoja voidaan pitää
oikeina ja riittävinä. VTV:n tilintarkastajan vuosiyhteenvedossa on todettu, että
Maahanmuuttoviraston tulee kiinnittää huomiota toiminnallisen tehokkuuden tietojen
taustalla olevien laskentaperusteiden riittävään dokumentointiin.
VTV:n suorittamissa tarkastuksissa on tullut esiin puutteita vastaanottolain 10 §:n
edellyttämissä sopimusmääräyksissä.
VTV:n tarkastuksen perusteella on todettu, että talousarviota ja sitä koskevia
keskeisiä säännöksiä on noudatettu lukuun ottamatta kolmea erikseen eriteltyä
talousarviomenojen ja niiden oikaisujen varainhoitovuodelle kohdentamista
koskeneita virheitä. Tilintarkastuskertomuksessa on todettu, että talousarvion
noudattamiseen liittyviä puutteita on syytä pitää sisäisen valvonnan puutteena.
VTV on antanut Maahanmuuttovirastolle lakiin perustuvan ilmoitusvelvollisuuden
11.8.2017 mennessä siitä, mihin toimenpiteisiin Maahanmuuttovirasto on ryhtynyt
vastaanottotoiminnan kustannusten korvaamiseen ja talousarvion noudattamiseen
liittyvien puutteiden johdosta.
3. Arvio tuloksellisuudesta ja sen kehityksestä sekä asetettujen tulostavoitteiden toteutumisesta
Maahanmuuttovirasto saavutti vuonna 2016 sille asetetut tavoitteet osittain. Viraston
kokonaispäätösmäärä ylitti vireille tulleiden asioiden määrän ja käsittelyajat
oleskeluluvissa pysyivat edellisvuoden suuntaisina. Taloudellisuuden osalta tavoitteet
jäivät saavuttamatta.
Raportointivuonna Maahanmuuttovirastossa tuli vireille yhteensä 84 112 asiaa
(vuonna 2015: 88 273) ja virasto teki yhteensä 96 739 päätöstä (vuonna 2015: 55
370). Turvapaikka-asioissa päätöksiä tehtiin noin neljä kertaa niin paljon kuin
edellisenä vuonna (2016: 28 252; 2015: 7 480). Myös päätöksiä ensimmäisiin
oleskelulupiin (2016: 24 290; 2015: 21 246) sekä kansalaisuusasioissa (2016: 13 469;
2015: 11 212) tehtiin enemmän kuin edellisvuonna.
Oleskeluluvissa käsittelyajat pysyivat samansuuntaisina kuin vuonna 2015:
työntekijän oleskelulupahakemuksen käsittelyaika Maahanmuuttovirastossa oli 23
vuorokautta (tavoite 30 vrk) ja opiskelijan oleskelulupahakemuksen 27 vuorokautta
(tavoite 30 vrk). Kansalaisuushakemuksissa keskimääräinen käsittelyaika kasvoi
vuoden takaisesta ollen 324 vrk (2015: 297 vrk). Turvapaikka-asioissa
keskimääräinen käsittelyaika oli 261 vrk (2015: 117 vrk).
Maahanmuuttoviraston yhteiskunnallinen vaikuttavuustavoite on, että niiden
muutostenhakutuomioistuinten päätösten, joissa Maahanmuuttoviraston päätös
kumotaan sillä perusteella, että virasto on tehnyt laintulkinta- tai
menettelytapavirheen, on enintään 5 % valitusten kokonaismäärästä.
Kertomusvuonna tavoite saavutettiin (2,35 %).
Maahanmuuttoviraston toiminnallinen tulostavoite tuottavuuden osalta oli 205
päätöstä/htv toteuman ollessa 124 päätöstä/htv. Toiminnallista tulostavoitetta
tuottavuuden osalta ei saavutettu. Vuoden 2016 aikana päätöksiä tehtiin merkittävän
paljon, mutta myös viraston henkilöstön määrä kasvoi samanaikaisesti huomattavasti.
Suuret rekrytoinnit alkuvuonna 2016 ovat olleet haaste viraston johdon näkökulmasta
sekä hallinnollisesti. Viraston toimintakulttuuria kehitettiin vuoden aikana.
Työtyytyväisyyskysely toteutettiin syksyllä 2016: kokonaistyötyytyväisyys nousi
hieman edellisvuodesta.
Maahanmuuttoviraston toiminnan taloudellisuutta mitataan mittarilla kustannusten
määrä tehtyä ratkaisua kohti. Nettomenoista lasketun päätöksen hinta oli
kertomusvuonna 573 euroa. Maahanmuuttovirasto ei päässyt toiminnan
taloudellisuudelle asetettuun tavoitteeseen (tavoite 300 euroa/päätös; 2015 toteuma
393 euroa/päätös). Päätösten kokonaiskustannusta nosti viraston henkilöstömäärän
moninkertaistuminen.
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Maahanmuuttoviraston maksullisen toiminnan tuotot nousivat edellisvuodesta 657
568 euroa. Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuus heikkeni edelleen
edellisvuoteen verrattuna ollen 54 % (2015: 68 %) johtuen pääosin kustannustason
noususta, jota ei kompensoitu hakemusmaksujen korotuksilla.
Vastaanottotoiminnan kannalta vuosi oli hyvin poikkeuksellinen: alkuvuonna
Suomessa oli 227 vastaanottokeskusta ja niissä noin 29 000 asukasta, vuoden
lopussa keskuksia oli 126 ja niissä asukkaita noin 16 000. Vuoden 2016
vastaanottokapasiteettia sopeutettiin voimakkaasti vastaamaan kulloistakin
majoitustarvetta.
Pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden vastaanottoon osoitetut määrärahat eivät
riittäneet kattamaan vastaanoton menoja ja lisämäärärahoja jouduttiin hakemaan
lisätalousarvio-ja ylityslupamenettelyin. Vastaanottotoiminnan kokonaismenot olivat
vuonna 2016 619 milj. euroa (2015: 168 milj. euroa). Vastaanottotoiminnan
keskimääräinen majoitusvuorokausi maksoi 65 euroa asiakasta kohden, kun tavoite
oli 37 euroa (2015 keskimääräiset kustannukset per asiakas: 66 euroa).
Taloudellisuuden osalta vastaanottotoiminnalle asetettua tulostavoitetta ei saavutettu.
Vastaanottokapasiteetin käyttöastetavoite on 90 %. Huolimatta suuresta määrästä
vastaanoton piirissä olevia henkilöitä, valtion toisen vastaanottokeskuksen, Joutsenon
vastaanottokeskuksen käyttöaste painui ajoittain alle 50 % vuoden keskimääräisen
käyttöasteen ollessa Joutsenon vastaanottokeskuksen keskusmajoituksessa 61 %.
Joutsenon säilöönottoyksikön keskimääräinen käyttöaste vuonna 2016 oli 58 %.
Maahanmuuttohallinnon yhteiskunnallisena vaikuttavuustavoitteena on, että
oleskeluluvan saaneiden kuntiin sijoituksen odotusaika vastaanoton piirissä olisi
enintään 2 kuukautta. Vuonna 2016 kuntaan sijoituksen keskimääräinen odotusaika
oli 3,6 kk. Vaikuttavuustavoitetta ei saavutettu. Kuntiin siirtymisen tavoiteaika on
riippuvainen työ-ja elinkeinoministeriön vastuulla olevien kuntapaikkojen
saatavuudesta.
Vuoden aikana Maahanmuuttovirastolla ja valtion vastaanottokeskuksilla oli
käynnissä yhteensä 11 Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston (AMIF)
hanketta.
Älykäs digitaalinen virasto -tuottavuushanke käynnistyi kesäkuussa 2016. Virasto ylitti
UMA4-ja älykäs digitaalinen virasto -hankkeilla tavoitellut tuottavuushyödyt vuoden
2016 osalta.
Virasto on kehittämistoiminnallaan pyrkinyt ja onnistunut vastaamaan muuttuvan
toimintaympäristön haasteisiin.
4. Viraston toimenpiteet tilinpäätöksen johdosta ja tuloksellisuuden parantamiseksi
Ministeriö edellyttää, että VTV:n tarkastuksissa havaitut talousarvion vastaiset
kirjausmenettelyt korjataan ja talousarvion mukaiseen menettelyyn kiinnitetään
erityistä huomiota. Maahanmuuttoviraston tulee VW:n edellyttämän
ilmoitusvelvollisuuden lisäksi raportoida ministeriölle sekä vuoden 2017
laillisuusvalvontatarkastuksen että välitulosneuvottelujen yhteydessä, miten
talousarvion noudattamista on virastossa kehitettyjä mihin toimenpiteisiin virasto on
tarkastushavaintojen johdosta ryhtynyt.
Turvapaikanhakijoiden määrän vaihteluun on edelleen varauduttava. Viraston tulee
joustavoittaa toimintaansa siten, että se pystyy nopeasti allokoimaan resursseja
oikeamääräisesti kulloinkin tarvittavaan toimintaan. Maahanmuuttoviraston tulee
automaatiota lisäämällä ja toimintatapoja muuttamalla tehostaa toimintaansa ja
varautua tulevien vuosien tiukentuviin rahoituskehyksiin.
Viraston tulee noudattaa sitä, mitä talousarviokin 38 §:ssä säädetään menoihin
sitoutumisesta: viraston tulee varmistaa menon laillisuus ja tarkoituksenmukaisuus
sekä määrärahan tai arviomäärärahan ylitysluvan riittävyys ennen kuin tekee
tilauksen, sopimuksen tai muulla tavoin sitoutuu menon maksamiseen.
Menopäätöksen mukaiset menot eivät saa ylittää tarkoitukseen käytettävissä olevan
määrärahan määrää. Arviomäärärahan käytössä tulee huomioida, että lupa
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arviomäärärahan ylittämisestä tulee pyytää pääsääntöisesti niin ajoissa, että ko.
tehtävä ja toiminta, jos lupaa ei myönnettäisi, voidaan mukauttaa määrärahan
puitteissa tapahtuvaksi.
Maahanmuuttoviraston tulee erityisesti panostaa turvapaikanhakijoiden
vastaanottotoiminnan ohjaukseen, valvontaan ja vastaanoton kustannuksien
hallintatoimiin. Vastaanottokeskusten ylläpidon ja palveluiden tuottamisen tulee olla
kustannustehokasta. Maahanmuuttoviraston tulee kiinnittää vastaanottokeskusten
sopimushallinnoinnin kautta siihen, että keskusten kulurakennetta saadaan
yhdenmukaistettua. Myös sopimussisältöjä tulee pyrkiä yhdenmukaistamaan.
Menojen kehityksestä tulee raportoida sisäministeriölle ajantasaisesti. Tilastoinnin
osalta huomioita tulee kiinnittää vastaanoton piirissä olevien henkilöiden määrän
seurantaan ja analytiikkaan.
Maahanmuuttoviraston tulee kiinnittää huomiota julkisoikeudellisista suoritteista
perittäviin maksuihin ja jatkossa pyrkiä nykyistä tarkemmin selvittämään ja
tarvittaessa raportoida suoritetason kustannusvastaavuutta.
Tilinpäätösanalyysissä tulee pyrkiä analysoimaan kertomusvuoden tietoja, edellisen
vuoden tietojen toistamista tulee välttää. Edelleen on syytä kiinnittää huomiota
raportoinnin yhdenmukaisuuteen.
5. Ministeriön toimenpiteet tilinpäätöksen johdosta ja tuloksellisuuden parantamiseksi
Ministeriö pitää poliittiset päätöksentekijät tietoisena Maahanmuuttoviraston
resursointitilanteesta. Ministeriö myös seuraa vastaanoton kustannusten kehitystä ja
tarvittaessa arvioi Maahanmuuttoviraston toimintaa tältä osin.
Ministeriö seuraa Maahanmuuttoviraston maksullisen toiminnan kehitystä ja
kustannusvastaavuutta etenkin poliisilta siirtyneiden lupapuolen hakemusten osalta
niin, että viraston kustannusvastaavuus kehittyy maksuperustelain 6 §:n mukaisesti.
Ministeriö tiivistää edelleen ohjausta sekä muuta vuorovaikutusta ministeriön ja
Maahanmuuttoviraston välillä. Säännönmukaisilla laillisuusvalvonnan
tarkastuskäynneillä ja johtoryhmien välisillä tapaamisilla ja tietojenvaihdolla
varmistetaan tulosohjauksessa sovittujen tavoitteiden ja muiden toimeksiantojen
tilanne.
6. Arvosana
v. 2013
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Sisäministeriön kannanotto Palosuojelurahaston vuoden 2016
tilinpäätöksestä
Sisäministeriö antaa valtion talousarviosta annetun asetuksen (1243/1992) 66 i §:n
edellyttämän tilinpäätöskannanottonsa Palosuojelurahaston vuoden 2016
tilinpäätöksestä.
Kannanotto perustuu Palosuojelurahaston vuoden 2016 tilinpäätösasiakirjaan,
Valtiontalouden tarkastusviraston laatimaan tilintarkastuskertomukseen vuodelta
2016 sekä rahaston toiminnasta saatuun muuhun informaatioon.
1.

Toimenpiteet aikaisempien palautteiden perusteella
Palosuojelurahasto on huomioinut toiminnassaan aiempina vuosina saamansa
palautteet ja se on käynnistänyt niihin liittyen toimenpiteitä.

2.

Arvio tilinpäätöksen tietojen oikeellisuudesta, riittävyydestä ja selkeydestä sekä ministeriön kanta
kehittämistarpeista
Palosuojelurahaston tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen tietoja voidaan pitää
oikeina ja riittävinä.
Valtiontalouden tarkastusvirastolla (VTV) ei ole ollut 14.3.2017 annetussa
tilintarkastuskertomuksessa olennaista huomautettavaa tilinpäätökseen.
Tarkastuksen perusteella VTV on lausunut, että talousarviota ja sitä koskevia
keskeisiä säännöksiä on noudatettu.
Palosuojelurahaston tilinpäätökseen sisältyvä toimintakertomuksessa kuvataan
erittäin kattavasti rahaston ja sen tuensaajien toimintaa varainhoitovuoden aikana.
Palosuojelurahastoa kehotetaan harkitsemaan, voisiko tuloksellisuuden ja
vaikuttavuuden analyysiä edelleen lisätä ja toiminnan kuvaamista vähentää.

3. Arvio tuloksellisuudesta ja sen kehityksestä sekä asetettujen tulostavoitteiden toteutumisesta
Sisäministeriö ei ole toistaiseksi asettanut Palosuojelurahastolle tulostavoitteita.
Palosuojelurahaston työjärjestyksestä annetun asetuksen mukaan rahaston on
pyydettävä sisäministeriön lausunto toiminta-ja taloussuunnitelmastaan,
talousarviostaan sekä varojen käyttösuunnitelmasta ennen niiden hyväksymistä.
Tämä menettely on toteutunut aiempien vuosien tapaan asianmukaisesti.
Palosuojelurahaston hallitus teki vuonna 2016 yhteensä 379 päätöstä (344 kpl
vuonna 2015). Vuoden 2016 aikana tehtyjen uusien avustuspäätösten euromäärä oli
noin 10,9 milj. euroa (10,1 milj. euroa vuonna 2015). Palosuojelurahaston oman
toiminnan kulut pysyivat vuonna 2016 aiempien vuosien tapaan alhaisella tasolla ja
olivat alle kolme prosenttia varojen käytöstä.
Rahaston avustushakemusten käsittelyajat pitenivät edellisestä vuodesta. Vuonna
2016 lähes 87 % avustushakemuksista käsiteltiin kolmen kuukauden kuluessa
hakemusten saapumisesta, kun vastaava luku vuonna 2015 oli lähes 92 %.
Avustushakemusten määrä oli vuonna 2016 yhteensä 276 kappaletta (298 kpl
vuonna 2015).
Tilityshakemusten käsittelyaika sen sijaan laski edelliseen vuoteen verrattuna.
Vuonna 2016 runsaat 97 % tilityshakemuksista käsiteltiin kahden kuukauden
kuluessa hakemuksen saapumisesta, kun vastaava luku vuonna 2015 oli hiukan yli
89 %. Tilityshakemusten määrä vuonna 2016 oli yhteensä 288 kpl (267 kpl vuonna
2015).
Postiosoite:

Käyntiosoitteet:

Puhelin:

Virkasähköpostiosoite:

Sisäministeriö
PL 26
00023 Valtioneuvosto

Erottajankatu 2
Helsinki

Vaihde
0295 480 171

kirjaamo@intermin.fi
www.intermin.fi

Faksi:
09 1604 4635

Sisäministeriö

2(2)

Palosuojelurahasto toteutti vuonna 2016 rakennusavustusten valvontahankkeen,
jossa tarkastettiin vuosina! 988 - 2013 myönnettyjen rakennushankeavustusten
nykykäyttö. Tarkastusten perusteella käynnistettiin takaisinperintä 22
rakennushankkeeseen.
4.

Palosuojelurahaston toimenpiteet tilinpäätöksen johdosta ja tuloksellisuuden parantamiseksi
Sisäministeriö näkee myönteisenä sen, että Palosuojelurahastossa toteutettiin
vuoden 2016 aikana systemaattiseen arviointikehikkoon perustuva sisäisen
valvonnan ja riskienhallinnan arviointi. Ministeriö suosittelee, että Palosuojelurahasto
kehittää systemaattisen menettelyn toiminnan laillisuuteen, tuloksellisuuteen ja
raportointien liittyvien riskien tunnistamiseksi, arvioimiseksi ja priorisoimiseksi.
Palosuojelurahaston tulee jatkaa hyvää yhteistyötä sisäministeriön kanssa
seuratessaan pelastustoimen uudistuksen sekä pelastustoimen säädösten
uudistamisen mahdollisia vaikutuksia rahaston avustuskäytäntöihin.

5.

Ministeriön toimenpiteet tilinpäätöksen johdosta ja tuloksellisuuden parantamiseksi
Sisäministeriö on käynnistänyt lainsäädäntöhankkeen Palosuojelurahastosta annetun
lain (306/2003) uudistamiseksi. Säädöshankkeessa tavoitteena on ottaa laissa
huomioon VTV:n raporteissaan esittämät rahastojen ohjaamisen ja muut
kehittämistavoitteet. Hankkeessa arvioidaan ja toteutetaan myös muita rahaston
toiminnan uudistamiseksi tarpeellisia säännösmuutoksia.
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Sisäministeriön kannanotto Pelastusopiston vuoden 2016 tilinpäätöksestä
Sisäministeriö antaa valtion talousarviosta annetun asetuksen (1243/1992) 66 i §:n
edellyttämän tilinpäätöskannanottonsa Pelastusopiston vuoden 2016 tilinpäätöksestä.
Kannanotto perustuu Pelastusopiston vuoden 2016 tilinpäätösasiakirjaan,
Valtiontalouden tarkastusviraston laatimaan tilintarkastuskertomukseen vuodelta
2016 sekä viraston toiminnasta saatuun muuhun informaatioon.
1.

Toimenpiteet aikaisempien palautteiden perusteella
Pelastusopisto on huomioinut toiminnassaan aiempina vuosina saamansa palautteet
ja virasto on käynnistänyt niihin liittyen toimenpiteitä.

2.

Arvio tilinpäätöksen tietojen oikeellisuudesta, riittävyydestä ja selkeydestä sekä ministeriön kanta
kehittämistarpeista
Pelastusopiston tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen tietoja voidaan pitää oikeina ja
riittävinä.
Valtiontalouden tarkastusvirastolla (VTV) ei ole ollut 30.3.2017 annetussa
tilintarkastuskertomuksessa olennaista huomautettavaa tilinpäätökseen.
Tarkastuksen perusteella VTV on lausunut, että talousarviota ja sitä koskevia
keskeisiä säännöksiä on noudatettu.

1

Pelastusopisto on ottanut tilinpäätösasiakirjan laatimisessa huomioon vuodelta 2015
annetussa tili n päätöskan nanotossa esitetyt kehittämistarpeet. Pelastusopiston tulee
edelleen kiinnittää huomiota tilinpäätöslaskelmien ja taloudellisuudelle asetettujen
tavoitteiden analysointiin.

3. Arvio tuloksellisuudesta ja sen kehityksestä sekä asetettujen tulostavoitteiden toteutumisesta
Pelastusopisto saavutti vuonna 2016 sille asetetut tavoitteet. Ministeriö näkee
erityisen myönteisenä sen, että hyvä tulostaso saavutettiin, vaikka viraston
henkilötyövuosimäärä jäi suunniteltua pienemmäksi.
Pelastusopisto osallistui aktiivisesti pelastustoimen päällystökoulutuksen siirron
Savonia-ammattikorkeakoulusta Poliisiammattikorkeakoulun vastuulle edellyttämien
tehtävien valmisteluun. Siirron valmistelu edellytti Pelastusopistolta merkittävää
työpanostusta.
Pelastusopisto on pystynyt hakijalukujen perusteella pitämään asemansa
vetovoimaisena opiskeluympäristönä. Hakeneiden määrä aloituspaikkaa kohden oli
4,5 (5,48 vuonna 2015). Myös opiskelijoilta saatu palaute pysyi hyvänä.
Pelastusopiston päättävien kurssien opiskelijoiden tutkintopalaute (asteikolla 1-4)
pysyi aiempien vuosien tapaan hyvällä tasolla (3,2) ja ylitti asetetun tavoitteen (3,08).
Täydennyskoulutuksesta saatu palaute (asteikolla 1-4) pysyi aiempien vuosien
tapaan erinomaisella tasolla (3,7) ja ylitti myös asetetun tavoitteen (3,5).
Varautumiskoulutuksesta saatu palaute (asteikolla 1-4) laski edellisestä vuodesta
eikä asetettua tavoitetta (3,5) saavutettu. Varautumiskoulutuksesta saavutettu palaute
oli kuitenkin hyvää (3,34).
Siviilikriisinhallinnan perus-ja erityiskoulutusten palaute (asteikolla 1-5) oli
erinomaisella tasolla (4,84)-saavutti asetetun tavoitteen (3,4). Myös
perehdytyskoulutusten palaute pysyi hyvällä tasolla (4,51).
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Pelastusopiston tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan julkaisujen määrä (12)
ylitti asetetun tavoitteet (10). Kotimaisten yhteistyöhankkeiden määrä (14) oli
asetetun tavoitteen mukainen. Kansainvälisten yhteistyöhankkeiden määrä (4) alitti
asetetun tavoitteet (6).
Siviilikriisinhallinnan osalta julkaisujen määrä (1) jäi asetetusta tavoitteesta (4).
Kansallisia yhteistyöhankkeita ei vuonna 2016 ollut, joten asetettua tavoitetta (1) ei
saavutettu. Kansainvälisten yhteistyöhankkeiden määrä (7) sen sijaan ylitti asetetun
tavoitteen (4).
Pelastusopisto jatkoi vuoden 2016 aikana hyvää strategista kumppanuutta
työterveyshuollon kanssa. Viraston sairauspoissaolot (5,7 pv/htv) vähenivät
merkittävästi edellisestä vuodesta (8,5 pv/htv).
Työtyytyväisyysindeksi (3,4) nousi edellisestä vuodesta (3,2) lähes vuoden 2014
tasolle (3,5).
Henkilöstön jaksaminen ja sisäilma-ongelmat ovat asioita, joihin tulee kiinnittää
huomioita myös jatkossa.

4. Viraston toimenpiteet tilinpäätöksen johdosta ja tuloksellisuuden parantamiseksi
Pelastusopiston tulee edelleen jatkaa talouden suunnittelun ja seurannan kehittämistä
ja sitä kautta määrärahojen käytön ennakoivuutta ja suunnitelmallisuutta. Viraston
tulee myös kiinnittää huomiota tilinpäätöslaskelmien ja taloudellisuudelle asetettujen
tavoitteiden analysointiin.
Pelastusopiston tulee yhteistyössä Hätäkeskuslaitoksen kanssa varmistaa riittävä
hätäkeskuspäivystäjiksi valmistuvien määrä.
Toiminnan jatkuvana haasteena on laadukkaiden ja kehittyvien koulutuspalveluiden
tuottaminen vallitsevassa taloustilanteessa.
Valmistelua kansainvälisen pelastustoiminnan tehtävien siirtämiseksi Pelastusopiston
toiseen yksikköön jatketaan siten, että siirto tapahtuisi 1.1.2019.
Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuksessa on tullut esille, että Pelastusopiston
kustannuslaskennasta ei ole laadittu kuvausta. Pelastusopiston tulee laatia 31.8.2017
aikana kirjallinen kuvaus kustannuslaskennasta ja toimittaa se tiedoksi
sisäministeriöön.
Pelastusopiston tulee osallistua aktiivisesti Kriisinhallintakeskuksen kehittämiseen.

5. Ministeriön toimenpiteet tilinpäätöksen johdosta ja tuloksellisuuden parantamiseksi
Sisäministeriö on asettanut pelastusalan koulutuksen kehittämishankkeen. Hankkeen
tavoitteena on kuvata pelastusalan tutkintoon johtavan koulutusjärjestelmän (pl.
hätäkeskuspäivystäjäkoulutus) nykytila, selvittää toimintaympäristön muutosten
vaikutukset koulutusrakenteeseen sekä tehdä tarvittavat kehittämisesitykset.
Sisäministeriö varmistaa yhteistyössä Hätäkeskuslaitoksen ja Pelastusopiston kanssa
riittävän hätäkeskuspäivystäjäkoulutusmäärän.
Kriisinhallintakeskuksen kansainvälisen pelastustoiminnan tehtävät siirretään
Kriisinhallintakeskuksesta osaksi Pelastusopiston koulutus-ja opiskelijapalveluita
sekä hallinto-ja tukipalveluita 1.1.2019 mennessä. Sisäministeriö kehittää
kansainvälisen pelastustoiminnan järjestelmää pelastustoimen uudistushankkeen
yhteydessä. Tavoitteena on, että jatkossa kansainvälisen pelastustoiminnan
resursseja (henkilöstöjä kalusto) voidaan käyttää entistä tehokkaammin kansallisen
valmiuden tukena kotimaan onnettomuustilanteissa. Tässä yhteydessä tulee myös
harkittavaksi, miten kansainvälisen pelastustoiminnan operatiiviset tehtävät on
jatkossa organisatorisesti tarkoituksenmukaista järjestää.
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Pelastustoimen uudistushankkeen osana valmistellaan pelastustoimen TKl-toiminnan
toimintamalli ja sovitaan eri toimijoiden roolit.
Sisäministeriöön 15.2.2017 asettanutselvitysryhmän arvioimiaan
Kriisinhallintakeskuksen asemaa ja tehtäviä Suomen siviilikriisinhallinnassa sekä
niihin liittyviä lainsäädännöllisiä kysymyksiä (osana siviilikriisinhallintalainsäädännön
tarkistamista koskevaa lakihanketta). Selvityksen määräaika on 31.5.2017.
Ministeriö kehittää edelleen Pelastusopiston ja Kriisinhallintakeskuksen tulosohjausta.
6.
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Sisäministeriön kannanotto Poliisihallituksen vuoden 2016 tilinpäätöksestä
Sisäministeriö antaa valtion talousarviosta annetun asetuksen (1243/1992) 66 i §:n
edellyttämän tilinpäätöskannanottonsa Poliisihallituksen vuoden 2016 tilinpäätökses
tä.
Kannanotto perustuu Poliisihallituksen vuoden 2016 tilinpäätösasiakirjaan, Valtionta
louden tarkastusviraston laatimaan tilintarkastuskertomukseen vuodelta 2016 sekä vi
raston toiminnasta saatuun muuhun informaatioon.
1.

Toimenpiteet aikaisempien palautteiden perusteella
Poliisihallitus on huomioinut toiminnassaan aikaisempina vuosina annetut palautteet
ja ryhtynyt niiden johdosta toimenpiteisiin, joista osa jatkuu edelleen osana monivuo
tista toiminnan suunnittelua ja käytännön kehittämistoimenpiteitä.
Poliisihallitus jatkoi vuoden 2016 aikana ministeriön kanssa yhteistyössä tehtäviä ke
hittämistoimia, joiden avulla poliisin toimintakyky pyritään turvaamaan pidemmällä ai
kavälillä tiukkeneva määrärahatilanne huomioiden.
Vuoden 2015 lopussa valmistui poliisitoiminnan sopeuttamissuunnitelma, jonka to
teuttaminen käynnistettiin vuoden 2016 aikana. Suunnitelman tarkoituksena on osal
taan hillitä poliisimiesten määrän laskua tulevina vuosina poliisin määrärahatason
laskiessa. Lisäksi Poliisihallituksessa aloitettiin pitkän aikavälin toimitilahallintoa kos
kevan suunnitelman laadinta. Osana toimitilakustannusten kasvun hillintää lakkautet
tiin 11 poliisiasemaa.

2.

Arvio tilinpäätöksen tietojen oikeellisuudesta, riittävyydestä ja selkeydestä sekä ministeriön kanta kehittämis
tarpeista
Valtiontalouden tarkastusvirasto on antanut 27.4.2017 tilintarkastuskertomuksen Po
liisihallituksen tilinpäätöksestä vuodelta 2016. Tarkastuksen perusteella VTV on lau
sunut, että talousarviota ja sitä koskevia säännöksiä on noudatettu lukuun ottamatta
momentille 12.26.99 kuuluvien tulojen kirjaamista talousarvion ja valtion talousarvios
ta annetun lain vastaisesti momentille 26.10.20 (yhteensä 1,36 milj. euroa). Budjetoin
tikäytäntöä muutetaan jatkossa tältä osin.
Lisäksi kirjanpidon tarkastuksessa on tullut esiin taseen eriin liittyviä puutteita, joiden
johdosta Poliisihallituksen on syytä ryhtyä toimenpiteisiin.
Poliisin maksullisen toiminnan tarkastuksessa huomiota kiinnitettiin oikaisukeinoohjeiden antamiseen, jonka johdosta Poliisihallitus on jo ryhtynyt korjaaviin toimenpi
teisiin. Lisäksi tarkastuksessa todettiin, että Poliisihallituksen olisi jatkossa tarpeen
pyrkiä nykyistä tarkemmin selvittämään ja tarvittaessa raportoimaan ainakin suoriteryhmätason kustannusvastaavuutta.

3. Arvio tuloksellisuudesta ja sen kehityksestä sekä asetettujen tulostavoitteiden toteutumisesta
Poliisi ylitti sille asetetut yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tavoitteet vuonna 2016.
Poliisin toimintaympäristö on muuttunut muutaman viime vuoden aikana huomatta
vasti. Keskeisin muutos liittyy turvallisuustilanteen heikentymiseen. Poliisi on joutunut
kohdentamaan resurssejaan muista ydintehtävistään, esimerkiksi yleisvalvonnasta
turvapaikanhakijoihin liittyviin tehtäviin, kuljetuksiin ja vastaanottokeskusten toiminnan
tukemiseen.
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Poliisi on priorisoinut kiireellisten hälytystehtävien hoitamisen korkealle ja toimintavalmiusaika saatiin säilytettyä edellisvuosien tasolla. Poliisi on panostanut ennakoin
tiin, ennalta estävyyteen sekä toimintoihin, joilla saadaan edistettyä myönteistä turvallisuuskehitystä. Vuonna 2016 julkaistun poliisibarometrin tulokset tukevat poliisin työ
tä myönteisen turvallisuuskehityksen edistämisessä: barometrin tulosten mukaan
kansalaiset luottavat edelleen poliisiin (96 % vastaajista luottaa paljon tai erittäin pal
jon). Kansalaisten kokema turvallisuuden tunne on korkeammalla tasolla kuin kertaa
kaan aiemmin poliisibarometrin kyselyissä. Vastaajista 83 % ilmoitti, että rikollisuusti
lanne ei ole kovin vakava tai ei juuri lainkaan vakava (v. 1999 62 %). Kyseessä on
suora palaute kansalaisilta, joten tulosta voidaan pitää erittäin myönteisenä nykyises
sä turvallisuustilanteessa.
Rikoslakirikosten määrä väheni edelleen ja se oli viime vuonna alhaisimmalla tasolla
tarkastelujakson 2011-2016 vuosista. Katuturvallisuusindeksi on edelleen parantunut
ollen 99,7 (vuonna 2015: 98,4), asetettu tavoite 84,0 ylitettiin selvästi. Samoin liikenneturvallisuusindeksi parani edellisvuodesta ollen 187,9, mikä ylitti tavoitetason 175,0
selvästi.
Poliisin lupahallinnossa kansalaisten sähköinen asiointimahdollisuus laajennettiin yk
sityisen turvallisuusalan lupiin, rahankeräyslupiin ja henkilökorttihakemuksiin. Kansa
laiset ovat ottaneet poliisin sähköiset palvelut hyvin vastaan ja v. 2016 jopa 61 %
passihakemuksista ja 30 % henkilökorttihakemuksista tuli vireille sähköisesti. Lisäksi
käynnistettiin työ aselupaprosessien joustavoittamiseksi ja sähköistämiseksi. Poliisin
lupahallinnon alueellista palvelua ja kattavuutta parannettiin edelleen henkilökorttien
siirtyessä passien lisäksi suoratoimituksen piiriin ja jakelupisteiden määrän lisäännyt
tyä.
Osana poliisin ydintehtäviin keskittymistä ajokorttiasiat siirrettiin poliisilta Liikenteen
turvallisuusvirasto Trafiin ja suppeiden turvallisuusselvitysten käsittely Suojelupoliisil
le. Lisäksi Maahanmuuttovirastolle siirtyivät poliisilta ulkomaalaislupa-asiat v. 2017
alusta sekä osa turvapaikkatutkinnan tehtävistä kesällä 2016.
Poliisin resurssit pystyttiin turvaamaan vuonna 2016. Poliisitoimen toimintamenomomentin htv-määrä oli vuonna 2016 yhteensä 9 729, mikä oli 185 htv vähemmän kuin
edellisenä vuonna. Poliisimiesten osuus oli 7 211, mikä on 121 htv vähemmän kuin
vuonna 2015. Poliisin henkilöstön määrän lasku johtuu edellä kuvatuista toimivaltasiirroista, edellisvuotta pienemmästä rahoituskehyksestä sekä varautumisesta poliisin ta
loustilanteen heikentymiseen tulevina vuosina.
4. Viraston toimenpiteet tilinpäätöksen johdosta ja tuloksellisuuden parantamiseksi
Toiminnan ja talouden suunnittelun laskelmia ja toimintatapoja tulee edelleen yhteis
työssä sisäministeriön kanssa kehittää, jotta usein nopeallakin aikataululla tehtävät
päätökset mm. tulevista resurssitasoista pohjautuvat laskettuun, selkeästi perustel
tuun ja ajantasaiseen tietoon.
Poliisi on arvioinut toimitilamenojensa nousevan kehyskaudella merkittävästi. Kustan
nusten nousua tulee pyrkiä hillitsemään käytettävissä olevin keinoin. Uudet, pakotta
vat toimitilahankkeet on tuotava ministeriön tietoon mahdollisimman aikaisessa vai
heessa erityisesti rahoitusratkaisujen aikaansaamiseksi. Poliisin tulee aktiivisesti pit
käjänteisellä suunnittelulla pyrkiä eroon liiasta toimitilasta tai vaihtoehtoisesti lisätä
tyhjilleen jäävien toimitilojen yhteiskäyttöä ja parantaa tilatehokkuutta aktiivisin toi
menpitein.
Poliisin lupahallinnon resursointia tulee seurata ja huolehtia siitä, että resurssit vas
taavat lupavolyymien kehitystä poliisin lupahallinnon resurssimallin mukaisesti. Erityi
sesti lupien kustannusvastaavuuteen ja kaikkien lupien tuottamisesta aiheutuvien
kustannusten huomioimiseen hinnoittelussa tulee kiinnittää erityistä huomiota. Mak
sullisen lupatoiminnan tuottojen ja kustannusten seurantaa tulisi pyrkiä kuvaamaan
nykyistä tarkemmin ja selkeämmin muun muassa poliisin pitkän aikavälin laskennas
sa informatiivisuuden lisäämiseksi.
Henkilöstösuunnittelussa tulee huomioida tulevien vuosien henkilöpoistuman lisäksi,
että poliisikoulutettavien määrä vastaa myös tulevina vuosina turvallisuustilanteen
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mukaisia tarpeita. Poliisiammattikorkeakouluun sisäänotettavien opiskelijoiden mää
rässä on huomioitava myös Suojelupoliisin tulevien vuosien henkilöstön rekrytoi ntitarpeet muun muassa tiedustelulainsäädännön voimaantulo huomioiden.
Poliisihallituksen tulee omalta osaltaan yhteistyössä muiden hallinnonalan vastuutoimijoiden ja ministeriöiden kanssa panostaa strategisesti merkittävien ICTjärjestelmäprojektien suunnitelmalliseen loppuunsaattamiseen sekä järjestelmien
käyttöönottoon (erityisesti Kejo-Erica, Vitja-Aipa-Roti).
5. Ministeriön toimenpiteet tilinpäätöksen johdosta ja tuloksellisuuden parantamiseksi
Ministeriö edistää ja tukee osaltaan Poliisihallitusta toiminnan ja talouden sopeutta
mistoimenpiteissä sekä toimitila-asioiden osalta yhteistyötä Senaatti -kiinteistöjen
kanssa.
Sisäministeriö pyrkii osaltaan vaikuttamaan aktiivisesti muiden hallinnonalojen sää
döshankkeisiin huomioiden toiminnallisten kysymysten lisäksi erityisesti vaikutukset
poliisin resursseihin. Poliisin resurssitarpeita lisääviä lainsäädännön muutoksia tulisi
välttää ja olisi edistettävä ennen kaikkea toimintaa tehostavia muutoksia. Erityisen
huomion kohteena ovat valmistelussa oleva SOTE -uudistus sekä alkoholilainsää
dännön muutos.
Poliisitoimintaa tullaan sekä sisäisen turvallisuuden selonteon ja strategian että stra
tegian toimenpideohjelman mukaisesti kohdentamaan turvallisuuden kannalta välttä
mättömien palveluiden tarjoamiseen siten, että suorituskyky ja poliisitoimintaan koh
distuvat odotukset ovat tasapainossa. Linjausten toimeenpano edellyttää valtakunnal
lisen ja alueellisen tason priorisointitoimenpiteitä, joista tulee viestiä avoimesti.
Sisäministeriö edistää osaltaan strategian toimenpideohjelman ja hallituksen turvalli
suus-painopisteen toimeenpanoa.
5.
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