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Valtiovarainministeriö 
 
 
 
VM/933/02.02.01.00/2014 
 
Vuoden 2015 talousarvioehdotus 

Sisäministeriö toimittaa ohessa neljänä kappaleena vuoden 2015 talo-
usarvioehdotuksensa. 
 
Talousarvioehdotus on laadittu 3.4.2014 tehdyn kehyspäätöksen mu-
kaisesti ja se on tallennettu Buketti-järjestelmään. 

Rakennepoliittinen ohjelma 

Rakennepoliittisen ohjelman toteutuksella ei ole suoria vaikutuksia si-
säministeriön hallinnonalan talousarvioon. Ministeriö ohjaa pelastuslai-
tosten rakenneuudistusta, jonka tavoitteena on saavuttaa pysyvä, vä-
hintään 7,5 milj. euron vuosittainen säästö palvelutasoa heikentämättä 
vuoteen 2017 mennessä. 

Yhdenvertaisuuslain vaikutukset TAE2015:een 

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksen yhdenvertaisuuslaiksi ja 
eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 19/2014 vp). Valtuutettujen yhdistä-
minen ja siirron valmistelu budjettinäkökulmasta on tehty yhteistyössä 
sisäministeriön, oikeusministeriön ja sosiaali- ja terveysministeriön kes-
ken. Sisäministeriön hallinnonalan momentti 26.01.04 tullaan budjetin 
jatkovalmisteluvaiheessa syksyllä 2014 siirtämään kokonaisuudessaan 
oikeusministeriön hallinnonalalle [momentille 25.01.03] sisältäen ke-
hysvarauksena kevään kehyspäätöksessä olleen yhdenvertaisuusval-
tuutetun lisämäärärahan (6 htv, 540 000 euroa). 

Sisäministeriön ehdotus sisältää siis kehysvarauksen siirron momentil-
ta 28.99.26 (Kehysvaraus yhdenvertaisuusvaltuutetulle 540 000 euroa), 
momentille 26.01.04 (Vähemmistövaltuutetun ja syrjintälautakunnan 
toimintamenot).  

Kehyksen ylittävät esitykset hätäkeskustoiminnan kehittämiseen liittyen 

Sisäministeriön talousarvioehdotukseen liittyy kolme hallinnonalan toi-
mintakyvyn turvaamisen kannalta olennaisen tärkeää kehyksen ylittä-
vää esitystä:  
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1) poliisitoimen toimintamenoihin vuodelle 2015 kohdistuvien säästöjen 
(6,5 milj. euroa) kumoaminen, 
2) ylimääräisen hätäkeskuspäivystäjäkurssin järjestäminen sekä 
3) ERICAn vaiheittaisen käyttöönoton ja vanhan ELS-tietojärjestelmän 
ylläpidon päällekkäiset kustannukset vuosina 2015–2016.  
 
ERICA-järjestelmän onnistunut käyttöönotto vuosien 2015–2016 aikana 
edellyttää myös muiden toiminnan ylläpitoon ja kustannuksiin liittyvien, 
vielä ratkaisematta olevien lisätarpeiden huomioimista budjettiproses-
sin muissa vaiheissa. Tästä kokonaisuudesta on selvitys pääluokkata-
son liitteenä Buketti-järjestelmässä. 
 
Sisäministeriö esittää lisäksi, että 0,5 %:n toimintamenosäästöstä luo-
vutaan sisäministeriön hallinnonalalla koko kehyskaudella, jotta hallin-
nonalan laajojen kehittämishankkeiden toteuttaminen (kuten PORA III, 
Rajavartiolaitoksen sopeuttamisohjelma) ei vaarannu. 
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Pääluokka 26 

SISÄMINISTERIÖN HALLINNONALA 

S e l v i t y s o s a :   Sisäministeriö on sisäisen turvallisuuden ja maahanmuuton ministeriö, jonka 

tehtävänä on vastata: 

— yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämisestä, poliisihallinnosta, yksityisestä 

turvallisuusalasta, pelastustoimen ja hätäkeskustoiminnan ohjaamisesta, rajaturvallisuudesta ja 

meripelastustoiminnasta, siviilikriisinhallinnan koulutuksesta ja kotimaan valmiuksista sekä 

aluehallinnon yhteisestä varautumisesta poikkeusoloihin ja häiriötilanteisiin 

— Suomen kansalaisuutta, maahanmuuttoa, paluumuuttoa ja kansainvälistä suojelua koskevista 

asioista sekä hyvien etnisten suhteiden, syrjimättömyyden ja yhdenvertaisuuden edistämisestä. 

Sisäasiainhallinnon strategisen tavoitetilan mukaan Suomi on Euroopan turvallisin ja yhdenvertaisin 

maa. Tavoitteen saavuttamiseksi toiminta kohdistetaan  

— turvallisuusriskien ennaltaehkäisyyn 

— kilpailukykyisen, suvaitsevaisen ja monimuotoisen Suomen rakentamiseen  

— palvelujen saatavuuden ja laadun varmistamiseen perusoikeuksia kunnioittaen ja hyvää hallintoa 

noudattaen  

— lisäksi pyritään eri toimenpitein varmistamaan tulevaisuuden toimintakyky. 

Toimintaympäristön kuvaus 

Sisäisen turvallisuuden ylläpito ja hallitun maahanmuuton edistäminen ovat valtion perustehtäviä, 

joihin kohdistuu kasvavia vaatimuksia niin koko yhteiskunnan kuin hallinnonalan eri toimijoiden 

taholta. Maamme hyvän turvallisuustason säilyttäminen edellyttää yhtä lailla yhteiskuntapoliittisia 

toimia kuin muutoksia yksilöiden ja organisaatioiden toimintatavoissa. Julkisten 

turvallisuuspalveluiden vaikuttavuuden ja laadun kannalta keskeistä on huomion kiinnittäminen eri 

tahojen yhteistyömahdollisuuksiin ja toimintatapojen uudistamiseen. Uudistuminen ja luovuus ovat 

tulevaisuuden keskeisimpiä muutostekijöitä.  

Väestörakenteemme voimakkaasta muutoksesta huolimatta Suomen oletetaan pysyvän myös 

lähitulevaisuudessa rauhallisena kansalaisyhteiskuntana, jossa kunnioitetaan oikeudenmukaisen ja 

tasa-arvoisen yhteiskunnan perinnettä ja ymmärretään julkisten palvelujen merkitys hyvinvointivaltion 

turvaamisessa. Sosiaalisen rakenteen polarisaatio on kiistämätön tosiasia ja tässä suhteessa ihmisten 

yhteenkuuluvuuden tunteen vahvistaminen on keskeistä pyrittäessä estämään köyhyyden ja huono-

osaisuuden kasautumista. Ihmisten asenteisiin, arvoihin ja käyttäytymiseen vaikuttaminen on 

keskeinen keino turvallisen yhteiskunnan arvopohjan vahvistamisessa. 

Kansainvälistyminen, teknologinen kehitys ja ympäristötietoisuuden sekä toisaalta riskitietoisuuden 

lisääntyminen saattavat muuttaa sisäisen turvallisuuden tehtäväkenttää jo lähitulevaisuudessa. 

Keskeisenä haasteena on poliittisen, taloudellisen, teknologisen, sosiaalisen ja ekologisen kehityksen 

ennakoiminen sekä nopean ja joustavan muutoksiin reagoinnin varmistaminen. Myös 

kansainvälistyminen on tuonut mukanaan joukon ulkoisia tekijöitä, joiden huomioiminen on 

välttämätöntä. Globaalit haasteet korostavat yhteistyön merkitystä niin ympäristöuhkien, 

kansainvälisen rikollisuuden kuin terrorisminkin laajenemisen torjumisessa. Teknisten järjestelmien 

systeemiset riskit ovat merkittävä uhka yhteiskunnalle ja sisäiselle turvallisuudelle.  

Euroopan unionin merkitys kaikilla yhteiskunnan sektoreilla on huomattava. Julkisen talouden 

sopeuttamistoimet pyritään sisäministeriön hallinnonalalla toteuttamaan siten, että hallinnonalan 

viranomaisten toimintakyky tärkeimmissä tehtävissä kyetään pääosin turvaamaan. 

Maahanmuuton avulla voidaan ehkäistä mahdollista tulevaa työvoiman niukkuutta ja vahvistaa myös 

osaamispohjaa, jota väestön ikääntyminen maan eri alueilla voisi muuten kaventaa. Monilla 

toimialoilla maahanmuutolla on jo huomattava merkitys työvoiman saatavuuden kannalta. 
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Suurten ikäluokkien poistuminen työelämästä vaikuttaa myös sisäasiainhallinnon toimintaan. 

Käytettävissä olevan työvoiman supistuminen edellyttää toimintojen tehostamista ja rationalisointia 

sekä työn tuottavuuden parantamista. Työelämän uudistaminen ja innovatiivisen julkisen hallinnon 

kehittäminen ovat keskeisiä muutostekijöitä myös sisäministeriön hallinnonalalla. 

Yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet 

Valtioneuvosto asettaa sisäministeriön hallinnonalalle seuraavat yhteiskunnalliset 

vaikuttavuustavoitteet vuodelle 2015: 

Poliisitoimi, pelastustoimi ja Rajavartiolaitos osallistuvat omalta osaltaan kansallisen kilpailukyvyn 

kannalta tärkeän sisäisen turvallisuuden ylläpitämiseen, jonka tavoitteena on, että Suomi on Euroopan 

turvallisin maa. Sisäisen turvallisuuden keskeiset tavoitteet vahvistetaan hallinnonalan strategiassa 

vuosille 2012—2015 ja sisäisen turvallisuuden ohjelmassa. 

Varmistetaan, että maahanmuuttopolitiikassa toteutuvat perus- ja ihmisoikeudet, hallinto on toimivaa 

ja oikeusvarmaa sekä noudattaa hyvän hallinnon periaatteita. 

Hallinnon tietotekniikkakeskus 

Hallinnon tietotekniikkakeskuksen (HALTIK) yhteiskunnallinen vaikuttavuus kohdistuu kriittisten 

sisäiseen turvallisuuteen liittyvien tietojärjestelmien häiriöttömän toiminnan turvaamiseen, 

sisäministeriön hallinnonalan keskeisten kehityshankkeiden menestykselliseen toteuttamiseen sekä 

valtion verkkoturvallisuuden edistämiseen. 

HALTIKin yhteiskunnallisen vaikuttavuuden ydintavoitteena on käytettävyys ja tehokkuus. 

Tavoitteen mukaisesti viraston tuottamat palvelut mahdollistavat sisäasiainhallinnon toimijoiden 

toiminnan integraation ja vapauttavat niiden resursseja operatiiviseen toimintaan. 

Poliisitoimi 

Poliisitoimen osalta painotetaan rikosten, järjestyshäiriöiden ja onnettomuuksien 

ennaltaehkäisemistä ja vähentämistä, järjestäytyneen ja talousrikollisuuden sekä harmaan talouden 

torjuntaa sekä poliisin toimintavalmiuden, palvelukyvyn ja näkyvyyden turvaamista. Lisäksi 

poliisitoimi edistää osaltaan myönteistä turvallisuusajattelua sekä kansalaisten turvallista 

elinympäristöä. 

 

Kehityskuvaaja 

 2013 

toteutuma 

2014 

arvio 

2015 

tavoite 

    
Rikoslakirikosten määrä, enintään 480 712 485 000 485 000 

Katuturvallisuusindeksin arvo, vähintään (1999=100)
1
 92,1 86,5 85 

Liikenneturvallisuusindeksin arvo, vähintään (1999=100)
2
 n. 175,3 170 170 

Kansalaisten luottamus poliisin toimintaan, keskiarvo, 

vähintään asteikolla 1—4
3
 - 3,6 - 

Kansalaisten kokema turvallisuuden tunne, keskiarvo, 

vähintään asteikolla 1—4
4
 - 3,0 - 

 
1)

 Katuturvallisuusindeksissä painotetaan poliisille ilmoitettujen ryöstöjen, pahoinpitelyjen, vahingontekojen sekä ratti- ja 

liikennejuopumuksien lukumäärät ja lasketaan yhteen. Saatu summaluku suhteutetaan alueen asukaslukuun. Mitä suurempi indeksiluku, sitä 

parempi tilanne on verrattuna valtakunnalliseen keskiarvoon vuodelta 1999. 
2)

 Liikenneturvallisuusindeksi on rekisteröityjen autojen ja moottoripyörien määrä jaettuna liikenteessä kuolleiden ja loukkaantuneiden 

painotetulla lukuarvolla. 
3)

 Kansalaisten luottamusta poliisin toimintaan mitataan Poliisibarometri-tutkimuksen kysymyksellä "Missä määrin luotatte seuraavien 

viranomaisten toimintaan...?", 1 = erittäin vähän, 2 = melko vähän, 3 = melko paljon, 4 = erittäin paljon. Lähde: Poliisibarometri 2012 ja 

2014. Joka toinen vuosi tehtävä kansalaishaastattelu. 
4)

 Kansalaisten turvallisuuden tunnetta mitataan Poliisibarometri-tutkimuksen kysymyksellä "Kuinka vakavana ongelmana pidätte 

rikollisuutta lähiympäristössä?", 1 = erittäin vakava, 2 = melko vakava, 3 = ei kovin vakava, 4 = ei lainkaan vakava. Lähde: Poliisibarometri 
2012 ja 2014. Joka toinen vuosi tehtävä kansalaishaastattelu. 
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Rajavartiolaitos 

Rajavartiolaitoksen yhteiskunnallisina vaikuttavuustavoitteina on ylläpitää rajaturvallisuutta, 

varmistaa sujuva rajaliikenne, tuoda viranomaisapua rajaseudun ja rannikon harvaan asutuille alueille, 

lisätä merellistä turvallisuutta ja osallistua sotilaalliseen maanpuolustukseen. Nämä 

vaikuttavuustavoitteet tuotetaan kustannustehokkaasti maalla, merellä ja ilmassa vaikeissakin 

luonnonoloissa myös yhteiskunnan kaikissa häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa.  

 

Tunnusluku/mittari 

2013 

toteutuma 

2014 

arvio 

2015 

tavoite 

    
Yhteiskunnallinen vaikuttavuus (ind) 106 106 110 

Vaikuttavuus (ind) 96 95 96 

— Rajaturvallisuuden ylläpitäminen (1—5) 3,9 3,9 4,0 

— Sujuvan rajaliikenteen varmistaminen (1—5) 4,6 4,6 4,6 

— Viranomaisavun tuominen rajaseudun ja rannikon 

harvaan asutuille alueille (1—5) 4,0 3,4 3,4 

— Merellisen turvallisuuden lisääminen (1—5) 4,4 4,2 4,2 

— Sotilaalliseen maanpuolustukseen osallistuminen 

(1—5) 3,8 3,8 4,0 

Kustannusvaikuttavuus (ind) 115 118 124 

— Painotetut suoritteet (1 000 kpl) 115 964 115 217 118 157 

— Kustannukset (milj. euroa) 245,7 244,8 247,6 

 

Pelastustoimi 

Pelastustoimen keskeisenä yhteiskunnallisena vaikuttavuustavoitteena on vähentää onnettomuuksia, 

erityisesti tulipaloja ja niistä aiheutuvia henkilö- ja omaisuusvahinkoja. Onnettomuuksien tapahtuessa 

pelastustoimen tehtävänä on antaa kiireellistä ja tehokasta apua sekä pyrkiä pienentämään 

onnettomuuksista aiheutuneita vahinkoja.  

 

Tunnusluku 

2013 

toteutuma 

2014 

arvio 

2015 

tavoite 

    
Tulipalojen määrä, enintään (pl. metsä- ja maastopalot) 

(kpl) 10 657 11 000 11 000 

— josta rakennuspalojen määrä, enintään (kpl)
1
 5 727 5 400 5 400 

Palokuolemien määrä, 5 vuoden keskiarvo, enintään 

(hlö) 79 68 62 

Pelastuslaitosten kiireellisten tehtävien keskimääräinen 

toimintavalmiusaika, enintään 9:36 9:20 9:20 

Luottamus pelastustoimeen, % väestöstä
2
 - 98 - 

 
1)

 Sisältää rakennuspalovaarat 
2)

 Lähde: TNS Gallup-tutkimus, joka toteutetaan joka kolmas vuosi. Vuoden 2014 toteutuma: 98 % asukkaista. 

 

Hätäkeskustoiminta 

Suomessa on vuonna 2016 yhtenäinen, verkottunut ja luotettava valtakunnallinen Hätäkeskuslaitos, 

joka ensimmäisenä lenkkinä vastaa avun tarpeeseen viipymättä ja ammattitaitoisesti. 

 

Tunnusluku 

2013 

toteutuma 

2014 

arvio 

2015 

tavoite 
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Tunnusluku 

2013 

toteutuma 

2014 

arvio 

2015 

tavoite 

Hätäkeskus vastaa hätäpuheluun nopeasti    
Hätäpuheluun vastataan 10 sekunnissa (x %:ssa 

hätäpuheluista) 92 90 90 

Hätänumeroon soittaneet ovat tyytyväisiä 

hätäkeskuslaitoksen palveluihin    
Hätänumeroon soittaneiden tyytyväisyys hätäkeskusten 

tuottamiin palveluihin (asteikolla 1—5), vähintään - 4,4 - 

Hätäkeskustietojärjestelmän toimintavarmuus     
Hätäkeskustietojärjestelmän toimintavarmuus 

(käyttöaste), (%) 100 100 100 

 

Maahanmuutto 

Maahanmuuttopolitiikan tavoitteena on edistää Suomen kansainvälistä kilpailukykyä sekä tukea 

suvaitsevan, turvallisen ja monimuotoisen Suomen rakentamista. Maahanmuutto on ennakoitua ja 

hallittua. Lainsäädäntöä uudistettaessa otetaan huomioon työvoiman tarve, maahanmuuttajien 

moninaiset lähtökohdat ja tarpeet sekä kansainväliset velvoitteet. Vahvistetaan laittoman 

maahanmuuton ja ihmiskaupan vastaista toimintaa laaja-alaisen viranomaisyhteistyön ja 

verkostoitumisen kautta. Varmistetaan kansainvälisen suojelun velvoitteiden toteutuminen 

turvapaikkamenettelyssä ja vastaanotossa. Keskeisenä tavoitteena on maahanmuuttohallinnon 

tehostaminen ja tähän liittyvien lupaprosessien nopeuttaminen. Turvapaikanhakijoiden vastaanoton 

kokonaiskustannuksia sopeutetaan turvapaikanhakijoiden määrää ja käsittelyaikojen lyhenemistä 

vastaavaksi. Panostetaan kiintiöpakolaisten ja oleskeluluvan saaneiden turvapaikanhakijoiden kuntaan 

siirtymisen nopeutumiseen yhteistyössä työ- ja elinkeinoministeriön kanssa. 

 

Tunnusluku 

2013 

toteutuma 

2014 

talousarvio 

2015 

 tavoite 

    
Käsittelyaika keskimäärin (vrk)    
Maahanmuutto    
— työntekijän oleskelulupa (sis. TE-toimiston 

osapäätöksen) 90 65 65 

— oleskelulupa, opiskelija 19 30 30 

Kansainvälinen suojelu, kokonaiskäsittelyaika ilman 

muutoksenhakua    
— turvapaikkahakemukset 190 180 180 

Kansalaisuushakemukset, kokonaiskäsittelyaika    
— kansalaisuushakemukset 317 254 244 

Maahanmuuttoviraston päätösten pysyvyys 

muutoksenhaussa (%)
1
 >95 >95 >95 

Kuntaan sijoituksen odotusaika vastaanottokeskuksissa, 

keskimäärin enintään kk
2
 3,8 2,0 2,0 

 
1)

 Tavoitteena on, että niiden muutoksenhakutuomioistuinten päätösten, joissa Maahanmuuttoviraston päätös kumotaan sillä perusteella, 

että virasto on tehnyt laintulkinta- tai menettelyvirheen on alle 5 % valitusten kokonaismäärästä. Niitä päätöksiä, joissa 

Maahanmuuttoviraston päätös kumotaan olosuhteiden perusteella, ei oteta tässä huomioon. 
2)

 Oleskeluluvan myöntämisen tiedoksisaannista kuntaan muuttoon kuluva aika. 

 

Vaikuttavuus ja tuloksellisuus 

Julkisen sektorin tuottavuuden lisääminen on osa hallitusohjelmaan kirjattua hallituksen 

talouspoliittista strategiaa. Sisäministeriön hallinnonalalla toteutetaan vaikuttavuus- ja 
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tuloksellisuusohjelmaa sekä koko hallinnonalaa koskevin toimenpitein että virastotasolla yksittäisin 

toimenpitein. Vaikuttavuus- ja tuloksellisuusohjelman kokonaisuus muodostuu vaikuttavuus- ja 

tuloksellisuushankkeista sekä inhimilliseen pääomaan ja tuloksellisuusajatteluun liittyvistä 

kokonaisuuksista. 

 

Sisäministeriön hallinnonalan henkilötyövuodet 

 2013  

toteutuma 

2014 

 arvio 

2015  

 tavoite 

    
Sisäministeriö 254 242 231 

Hallinnon tietotekniikkakeskus 435 410 406 

Vähemmistövaltuutetun toimisto ja syrjintälautakunta 13 13 13 

Poliisitoimi 10 364 10 320 9 800 

Rajavartiolaitos 2 747 2 713 2 719 

Pelastusopisto (ml. CMC) 134 134 131 

Hätäkeskuslaitos 684 685 655 

Maahanmuuttovirasto 307 290 289 

Valtion vastaanottokeskukset 88 120 120 

Yhteensä 15 026 14 927 14 364 

 

Tasa-arvovaikutukset 

Henkilöstön yhdenvertainen kohtelu on osa hyvää henkilöstöpolitiikkaa ja liittyy kaikkeen 

työnantajatoimintaan. Sisäministeriön hallinnonalalla noudatetaan hallituksen tasa-arvo-ohjelmaa ja 

sisäasiainhallinnon yleisiä linjauksia yhdenvertaisuuden edistämiseksi. Tasa-arvoa ja 

yhdenvertaisuutta koskevien tavoitteiden toteutumista seurataan osana toiminnan ja talouden 

suunnittelua ja seurantaa. Seurantaa koordinoi sisäministeriön tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusasioiden 

koordinaatioryhmä. 

Ministeriössä sukupuolinäkökulma otetaan huomioon kaikessa toiminnassa. Naisten ja miesten 

välistä tasa-arvoa edistetään tavoitteellisesti ja suunnitelmallisesti sekä luodaan ja vakiinnutetaan 

sellaiset toimintatavat, joilla varmistetaan tasa-arvon edistäminen asioiden valmistelussa ja 

päätöksenteossa. Ministeriön  henkilöstöpoliittinen tasa-arvosuunnitelma on päivitetty vuonna 2014.  

HALTIKissa on laadittu tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelma, joka päivitetään vuosittain. 

Henkilöstön tasa-arvoista kohtelua seurataan säännöllisiin kyselyihin sekä tilastoaineistoihin 

pohjautuen. 

Poliisihallinnossa sukupuolten välistä tasa-arvoa edistetään tulosohjauksen ja tasa-arvo- ja 

yhdenvertaisuussuunnitelmien avulla. Poliisin tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma laaditaan 

henkilöstöstrategian yhteydessä. Vuoden 2014 alusta toimeenpannaan poliisin hallintorakenneuudistus 

(PORA III). Sisäministeriön vahvistamien linjausten mukaisesti PORA III -toimenpiteisiin liittyviä 

henkilötyövuosivähennyksiä kohdistetaan mahdollisimman vähän poliisin operatiiviseen toimintaan ja 

ne pyritään kohdistamaan hallinto- ja tukitehtäviin. Naiset työskentelevät poliisihallinnossa pääosin 

toimisto- ja lupahallinnon tehtävissä, naisten osuus poliisimiehistä on verrattain pieni. Tuki- ja 

hallintotehtäviin kohdistuvat vähennysvelvoitteet näin ollen kohdistuvat naisvaltaisiin 

henkilöstöryhmiin.  

Rajavartiolaitoksen päivittäinen toiminta rajaturvallisuus- ja merellisissä tehtävissä kohdistuu 

miehiin ja naisiin sekä etniseltä alkuperältään monipuoliseen joukkoon. Rajavartiolaitos ottaa 

yhdenvertaisuussuunnitelmansa mukaisesti moniperustaisen syrjinnän huomioon kaikessa 

toiminnassaan eikä hyväksy syrjintää missään muodossa. Rajavartiolaitos jatkaa toimenpiteitä, joilla 

naisten osuutta sotilasviroissa (vuonna 2012, 3 %) pyritään lisäämään. Vuoden 2014 aikana laaditaan 

tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma seuraaville vuosille. Toimenpiteitä saamenkielisten 

palveluiden parantamiseksi jatketaan lisäämällä saamenkielisten viranomaislomakkeiden saatavuutta. 
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Pelastusopistolla on laadittu yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma sekä oppilaitoksen 

toiminnallinen tasa-arvosuunnitelma 2012—2014 pääpainona opiskelijoiden tasa-arvoiseen kohteluun 

liittyvät asiat. Vuonna 2013 toteutetun tasa-arvokyselyn perusteella valitaan keskeiset 

kehittämistoimenpiteet vuodelle 2014. 

Hätäkeskuslaitoksessa on tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma, jota päivitetään vuosittain. 

Operatiivisessa koulutuksessa sekä rekrytoinnissa toimitaan sukupuolineutraalisti ja henkilöstön 

sukupuolijakaumaa seurataan. Tällä hetkellä operatiivisiin tehtäviin hakeutuu enemmän naisia kuin 

miehiä. Kokonaishenkilöstömäärästä naisia on lähes kaksi kolmasosaa. 

Maahanmuuttovirastossa ja kaikissa vastaanottokeskuksissa on laadittu tasa-arvo- ja 

yhdenvertaisuussuunnitelmat. Maahanmuuttoviraston suunnitelma päivitetään joka kolmas vuosi 

laajemmin. Vastaanottokeskuksien suunnitelmat tarkistetaan vuosittain. Turvapaikanhakijat 

tilastoidaan sukupuolen perusteella. Vuonna 2013 turvapaikanhakijoista oli miehiä 72 %. Alaikäisistä 

yksin, ilman huoltajaa tulleista turvapaikanhakijoista oli poikia 80 %. Vastaanoton kustannukset 

hakijoiden sukupuolijakaumasta johtuen kohdentuvat enemmän miehiin kuin naisiin. 

 

Hallinnonalan määrärahat vuosina 2013—2015 

  v. 2013 

tilinpäätös 

1000 € 

v. 2014 

varsinainen 

talousarvio 

1000 € 

v. 2015 

esitys 

1000 € 

  

Muutos  2014—2015 

    1000 € % 

  

01. Hallinto 130 088 136 373 106 901 -29 472 -22 
01. Sisäministeriön 

toimintamenot 

(siirtomääräraha 2 v) 21 460 21 774 21 936 162 1 

03. Hallinnon 

tietotekniikkakeskuksen 

toimintamenot 

(siirtomääräraha 2 v) 921 21 22 1 5 

04. Vähemmistövaltuutetun ja 

syrjintälautakunnan 

toimintamenot 

(siirtomääräraha 2 v) 1 011 1 012 1 541 529 52 

20. Tietohallinnon yhteiset 

menot (siirtomääräraha 2 v) 12 488 12 890 8 917 -3 973 -31 

22. EU:n osuus yhteisvastuun ja 

maahanmuuttovirtojen 

hallintaan (siirtomääräraha 

3 v) 22 100 21 500 4 603 -16 897 -79 

23. Siviilikriisinhallinnan 

kotimaan valmiudet 

(siirtomääräraha 2 v) 1 439 1 439 1 439 — 0 

24. EU:n osuus sisäisen 

turvallisuuden ja 

maahanmuuton hallintaan 

(siirtomääräraha 3 v) — 10 480 6 288 -4 192 -40 

29. Sisäministeriön 

hallinnonalan 

arvonlisäveromenot 

(arviomääräraha) 69 881 66 240 61 138 -5 102 -8 

66. Kansainvälisten järjestöjen 

jäsenmaksut ja maksuosuudet 

ulkomaille (arviomääräraha) 788 1 017 1 017 — 0 

10. Poliisitoimi 729 345 739 535 731 413 -8 122 -1 
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  v. 2013 

tilinpäätös 

1000 € 

v. 2014 

varsinainen 

talousarvio 

1000 € 

v. 2015 

esitys 

1000 € 

  

Muutos  2014—2015 

    1000 € % 

  

01. Poliisitoimen toimintamenot 

(siirtomääräraha 2 v) 724 613 729 035 723 913 -5 122 -1 

20. Maasta poistamis- ja 

noutokuljetuksista aiheutuvat 

menot (arviomääräraha) 3 732 3 500 3 500 — 0 

21. KEJO-hankkeen yhteiset 

toimintamenot 

(siirtomääräraha 2 v) 1 000 7 000 4 000 -3 000 -43 

20. Rajavartiolaitos 325 370 229 939 232 533 2 594 1 
01. Rajavartiolaitoksen 

toimintamenot 

(siirtomääräraha 2 v) 228 870 229 939 227 823 -2 116 -1 

70. Ilma- ja vartioalusten 

hankinta (siirtomääräraha 

3 v) 96 500 0 4 710 4 710 0 

30. Pelastustoimi ja 

hätäkeskustoiminta 92 782 93 194 77 864 -15 330 -16 
01. Pelastustoimen 

toimintamenot 

(siirtomääräraha 2 v) 13 659 16 362 13 135 -3 227 -20 

02. Hätäkeskuslaitoksen 

toimintamenot 

(siirtomääräraha 2 v) 68 857 65 326 53 223 -12 103 -19 

20. Erityismenot 

(arviomääräraha) 2 166 3 406 3 406 — 0 

43. Turvallisuusviranomaisten 

viestintäverkot 

(siirtomääräraha 3 v) 8 100 8 100 8 100 — 0 

40. Maahanmuutto 78 909 68 159 61 609 -6 550 -10 
01. Maahanmuuttoviraston ja 

valtion vastaanottokeskusten 

toimintamenot 

(siirtomääräraha 2 v) 26 707 26 609 26 297 -312 -1 

20. Paluumuuttajien 

muuttovalmennus 

(arviomääräraha) 606 876 876 — 0 

21. Pakolaisten ja 

turvapaikanhakijoiden 

vastaanotto (arviomääräraha) 35 601 30 657 25 852 -4 805 -16 

63. Vastaanottotoiminnan 

asiakkaille maksettavat tuet 

(arviomääräraha) 15 995 10 017 8 584 -1 433 -14 

 Yhteensä 1 356 494 1 267 200 1 210 320 -56 880 -4 

 

 

 Henkilöstön kokonaismäärä 15 026 14 927 14 364   

 

Pääluokan nimi on muutettu. 
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01. Hallinto 

S e l v i t y s o s a :   

Sisäministeriö 

Sisäministeriö toteuttaa hallitusohjelman mukaisesti poliisitoimen, Rajavartiolaitoksen, 

pelastustoimen, Hätäkeskuslaitoksen sekä maahanmuuttohallinnon strategisia tavoitelinjauksia ja 

toiminnallisia tulostavoitteita, jotka on tarkemmin kerrottu pääluokan eri lukujen perusteluissa. 

Hallinnonalan tietohallinto 

Sisäministeriön tietohallinto vastaa ministeriön ja hallinnonalan yhteisen tietohallinnon 

kehittämisestä, strategisesta ohjauksesta, valvonnasta ja tietoturvallisuudesta. Sen tulosohjaukseen 

kuuluva Hallinnon tietotekniikkakeskus (HALTIK) hankkii, kehittää ja ylläpitää hallinnonalan 

strategisena palvelukeskuksena hallinnonalan virastojen ja laitosten korkean käytettävyyden ja 

turvallisuuden tieto- ja viestintätekniset palvelut.  

EU:n rahastot 

Sisäministeriö vastaa Euroopan unionin yhteisvastuuta ja maahanmuuttovirtojen hallintaa koskevan 

yleisohjelman 2007—2013 kansallisesta hallinnoinnista. Rahastojen rahoituksella tuetaan Haagin ja 

Tukholman ohjelmissa määriteltyjen tavoitteiden toteutumista mm. tukemalla turvapaikkaprosessin ja 

palauttamismenettelyjen hallinnoinnin kehittämistä, pakolaisten ja muiden kolmansien maiden 

kansalaisten kotoutumista sekä EU:n ulkorajojen valvontaan liittyvää kehittämistoimintaa. 

Rahoitusohjelmakaudelle 2014—2020 perustetaan EU:ssa sisäasioiden alalle kaksi uutta rahastoa: 

Sisäisen turvallisuuden rahoitusväline sekä Turvapaikka- ja maahanmuuttoa koskeva rahoitusväline. 

Sisäministeriö vastaa rahastojen valmistelun kansallisesta koordinoinnista ja toimii rahastojen 

hallinnoinnista vastaavana kansallisena viranomaisena. 

Siviilikriisinhallinta 

Sisäministeriö vastaa Suomen valmiuksista osallistua kansainväliseen 

siviilikriisinhallintatoimintaan. Siviilikriisinhallinnan kotimaan valmiuksia kehitetään ja ylläpidetään, 

jotta lähetettävien asiantuntijoiden osallistumistaso ja asiantuntemus vastaavat Suomen prioriteetteja. 

Siviilikriisinhallintatoiminnoissa edistetään kokonaisvaltaisuutta yhteistyöllä sotilaallisten ja 

siviilivoimavarojen käytössä. Laajalla sidosryhmäyhteistyöllä edistetään hallinnonalojen ja 

kansalaisjärjestöjen välistä kanssakäymistä ja tietojenvaihtoa siviilikriisinhallinnasta. 

 

01. Sisäministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 21 936 000 euroa. 

Määrärahaa saa käyttää myös: 

1) EU:n hyväksymien ja rahoittamien hankkeiden maksamiseen 

2) EU:n Progress-ohjelman kansallisen syrjinnän vastaisen hankkeen sekä maahanmuuton 

kehittämisestä aiheutuvien siirtomenojen maksamiseen. 

S e l v i t y s o s a :   Sisäministeriö asettaa toiminnalleen seuraavat alustavat tulostavoitteet vuodelle 

2015: 

Tuotokset ja laadunhallinta 

— Toteutetaan hallitusohjelmaa ja sisäministeriön hallinnonalan strategiaa vuosille 2012—2015. 

— Ministeriön toimialan ohjaus edistää yhteiskunnallisen vaikuttavuuden ja toiminnallisen 

tuloksellisuuden tavoitteiden toteutumista. 

— Toimitaan hallinnonalan osalta sekä muiden ministeriöiden kanssa yhteistyössä hallitusohjelman 

tavoitteiden toteuttamiseksi sellaisten toimintasektoreiden osalta, joiden voidaan katsoa kuuluvan 

ensisijaisesti sisäministeriön vastuualueelle. 

— Ministeriön ja sen hallinnonalan toiminnan ja talouden suunnittelu sekä seuranta on systemaattista 

ja kokonaisvaltaista.  
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— Ministeriön lainsäädäntötyö täyttää valtioneuvoston asettamat laatuvaatimukset. Vahvistetaan 

suunnitelmallisuutta, yhteistyötä ja osaamista lainsäädännön valmistelussa. 

Toiminnallinen tehokkuus 

— Luodaan edellytyksiä ministeriön vaikuttavuuden ja tuottavuuden paranemiselle. Toteutetaan 

ministeriön hallinnonalan vaikuttavuus- ja tuloksellisuusohjelman mukaisia hankkeita. 

Momentin nimi on muutettu. 

 

Henkisten voimavarojen kehittäminen 

 2013 

toteutuma 

2014 

arvio 

2015 

tavoite 

    
Henkilötyövuodet 251 240 229 

Sairauspoissaolot (pv/htv) 8,0 7,5 7,5 

Työtyytyväisyysindeksi (1—5) 3,6 3,7 3,8 

 

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa) 

 
2013 

toteutuma 

2014 

varsinainen 

talousarvio 

2015 

esitys 

    
Bruttomenot 22 641 22 274 22 529 

Bruttotulot 920 500 500 

Nettomenot 20 721 21 774 22 029 

    
Siirtyvät erät    
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 3 202   
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 2 941   

 

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa) 
    

Muutosta ja kalustuksesta aiheutuvat menot (kertakorvauksen poistuminen) -400 

Siirto momentille 23.01.02 (valtiosihteerien palkat) -75 

Siirto momentille 26.20.01 -93 

Siirto momentilta 26.01.20 950 

Säästöjen kohdentuminen (osuus 10 milj. eurosta)  -50 

Toimintamenojen säästö (osuus 60 milj. eurosta) 19 

Uudet tuottavuustoimenpiteet -90 

Julkisen hallinnon atk-menosäästö, II-kohdennus (HO) -14 

Palkkaliukumasäästö -74 

Palkkausten tarkistukset 96 

Toimintamenojen tuottavuussäästö -142 

Valtion vahingonkorvaustoiminnan keskittäminen (siirto momentille 28.20.01) -8 

Vuokramenojen indeksikorotus 43 

Yhteensä 162 

 

 

2015 talousarvio 21 936 000 

2014 talousarvio 21 774 000 

2013 tilinpäätös 21 460 000 

 

03. Hallinnon tietotekniikkakeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 22 000 euroa. 
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S e l v i t y s o s a :   Hallinnon tietotekniikkakeskus (HALTIK) kehittää, hankkii, tuottaa ja ylläpitää 

sisäministeriön hallinnonalan strategisena palvelukeskuksena hallinnonalan virastojen ja laitosten 

korkean käytettävyyden ja turvallisuuden tieto- ja viestintätekniset palvelut.  

HALTIKin päätehtävänä on tuottaa sisäisen turvallisuuden keskeiset tietojärjestelmät ja säädetyt tai 

määrätyt turvallisuusverkon palvelut ja hankkia sisäministeriön hallinnonalan yhteiset palvelut sekä 

tuottaa ICT-asiantuntijapalvelut. 

HALTIKin rahoitus muodostuu asiakasvirastoilta perittävistä palvelusopimusmaksuista. 

Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet 

HALTIKin keskeisin tavoite on nykyisen palvelutuotannon turvaaminen asiakastarpeiden mukaisesti 

sekä sen laadun varmistaminen. Hallinnonalalla on merkittäviä tietohallintohankkeita ja järjestelmien 

kokonaisuudistuksia, joiden onnistuminen on kriittisten järjestelmien ylläpidon ohella koko 

kehyskauden tärkeimpiä tavoitteita. Asiakastyytyväisyys HALTIKin toimintaan kasvaa. 

Palvelukohtaiset tavoitteet: 

— Tietoliikennepalveluiden palvelutaso säilytetään korkealla ja muiden kuin suunniteltujen katkojen 

määrä vähenee. 

— Datacenterpalveluissa varmistetaan tietojärjestelmien toiminnan jatkuvuus konesali- ja 

palvelinympäristöjen osalta. 

— Tietojärjestelmien ylläpitopalvelu painottuu turvallisuuskriittisten tietojärjestelmien ylläpitoon ja 

kehittämiseen. 

— Työasemapalvelut tuottaa vakioitujen, varmennettujen ja hyväksyttyjen päätelaitteiden koko 

elinkaaren mittaisen palvelun. 

— Viestintäpalveluiden keskeinen tavoite on se, että sisäisen turvallisuuden toimijoiden 

viestintäratkaisut ovat käytettävissä ja viranomaisten tavoitettavuus on teknisesti mahdollista. 

— ServiceDesk-palveluiden tavoitteena on yhtenäisen prosessin mukaiset toimivat palvelut. 

— Aluepalvelun tavoitteena on tuottaa tietoteknisiä tukipalveluita alueellisesti asiakkaiden 

operatiivisten tehtävien tukemiseksi. 

— Yhteyspalveluyksikkö tuottaa laadukkaat puhelunvälityspalvelut keskitetysti koko sisäministeriön 

hallinnonalalle sekä lisäksi valtiovarainministeriön hallinnonalalta maistraateille sekä 

aluehallintovirastoille ja elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksille. 

— Sisäministeriön hallinnonalan keskeisten kehityshankkeiden menestyksellinen toteuttaminen. 

Toiminnallisen tuloksellisuuden toimenpiteet 

— Tietoliikenteen häiriötön toiminta turvataan kaikissa oloissa ja verkkoturvallisuutta parannetaan 

sekä yhdistetään lähiverkkoja suunnitellun mukaisesti. 

— Keskitetään palvelimia ja rationalisointia pääsaleihin jatketaan. 

— Kehitetään järjestelmien käytön tukea ja ongelmanratkaisua edelleen.  

— Palvelupyynnöt vastaanotetaan asiakkaan näkökulmasta yhdessä virtuaalisesti toimivassa 

palvelupisteessä ja kehitetään käyttöön otettua toiminnanohjausjärjestelmää. 

— Parannetaan palvelun laatua ja kehitetään toimintaa edistämällä palvelunhallinnan prosesseja ja 

terävöittämällä työnohjausjärjestelmän käyttöä. 

— Yhteyspalvelun teknisen ympäristön ja puhelunvälitysjärjestelmän vaihtaminen sekä tietokannan 

sisällöntuoton kehittäminen. 

— Projektitoiminnan laatua parannetaan yhtenäistämällä projektikäytäntöjä, testausprosesseja ja 

käyttöönottamalla järjestelmäarkkitehtuurien hallinnan ja järjestelmäkehityksen työkaluja. 

 

Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet mittareilla esitettynä 

2013  

toteuma 

2014  

tavoite 

 2015  

tavoite 

    
Toiminnallinen tehokkuus    
Tuettavien päätelaitteiden lkm/htv 227,6 228 228 

Virtualisointisuhde (loogisia palvelimia/fyysinen palvelin) 4,00 5,00 5,20 



Talousarvioesitys 2015, Ministeriön ehdotus EI JULKINEN kunnes VM:n kanta on allekirjoitettu 

 JulkL (621/1999) 6.1 §:n 4 k 

 Suojaustaso IV 

5.8.2014  11:30  Sivu 11 

Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet mittareilla esitettynä 

2013  

toteuma 

2014  

tavoite 

 2015  

tavoite 

Vastaanotetut palvelupyynnöt/htv 9 345 10 292 10 417 

Vastaanotetut palvelupyynnöt (SLA-%) 87,0 87,5 87,5 

Suoritteet ja julkishyödykkeet    
Tuettavat päätelaitteet, kpl 17 300 16 000 14 000 

Videoneuvottelut, kpl 115 000 130 000 160 000 

Vastaanotetut palvelupyynnöt, kpl 224 288 240 000 240 000 

Palvelukyky ja laatu    
Asiakastyytyväisyys (1—5) 3,01 3,03 3,10 

 

Henkilöstövoimavarojen hallinnan ja kehittämisen tavoitteet 

 

Henkiset voimavarat 

2013 

toteuma 

2014 

tavoite 

2015 

tavoite 

    
Työtyytyväisyysindeksi 3,3 3,5 3,5 

Sairauspoissaolot, työpäivää/htv 7,6 8 7,8 

Henkilöstö yhteensä, htv 435 410 406 
 — josta vakinaisessa palvelussuhteessa 381 358 355 

Naisia, %-osuus 34,6 36 36 

 

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa) 

 
2013 

toteutuma 

2014 

varsinainen 

talousarvio 

2015 

esitys 

    
Bruttomenot 79 976 83 085 75 085 

Bruttotulot 77 089 83 064 75 063 

Nettomenot 2 88  21 22 

    
Siirtyvät erät    
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 2 196   
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 230   

 

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa) 
    

Toimintamenojen tuottavuussäästö 1 

Yhteensä 1 

 

 

2015 talousarvio 22 000 

2014 talousarvio 21 000 

2013 tilinpäätös 921 000 

 

04. Vähemmistövaltuutetun ja syrjintälautakunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 1 541 000 euroa. 

S e l v i t y s o s a :   Vähemmistövaltuutettu on sisäministeriön yhteyteen sijoitettu itsenäinen ja 

riippumaton viranomainen, jonka tehtävänä on edistää etnisten vähemmistöjen ja ulkomaalaisten 

asemaa, oikeusturvaa sekä hyviä etnisiä suhteita Suomessa. Vähemmistövaltuutettu toimii myös 

kansallisena ihmiskaupparaportoijana. 
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Vähemmistövaltuutetun neuvontapalveluiden kehittyminen 

 
2013 

toteuma 

2014 

arvio 

2015 

tavoite 

    
Neuvonta 350 350  
Lausunto/kannanotto/aloite 100 100  
Vireille avustajana tai hakijana esim. 

tuomioistuimessa tai syrjintälautakunnassa 6 6  

 

Vähemmistövaltuutetun toimisto on kehittänyt neuvontapalvelujaan, jotta ihmiset eri puolella 

Suomea saavat neuvontaa mahdollisimman helposti. Toimistoon tulevien neuvontayhteydenottojen 

määrä on tavoitteiden mukaisesti jo jonkin verran vähentynyt. Tavoitteena on ollut tätä kautta 

vapauttaa resursseja asioiden syvempään tarkasteluun esim. sovittelemalla juttuja enemmän tai 

viemällä niitä eteenpäin. 

Valtioneuvoston nimittämä syrjintälautakunta on yhdenvertaisuuslakiin perustuva etnistä syrjintää 

koskevia hakemuksia käsittelevä sisäministeriön ohessa toimiva itsenäinen ja riippumaton 

oikeusturvaelin, joka voi antaa syrjintää koskevan kieltopäätöksen, jonka noudattamista se voi 

tehostaa uhkasakolla ja tuomita sen maksettavaksi. 

 

Asiakastapausten lukumäärä syrjintälautakunnassa 

 2013 

toteuma 

2014 

arvio 

2015 

tavoite 

    
Syrjintälautakunta 370 380  

 

Henkilötyövuosien lukumäärä 

 2013 

toteutuma 

2014 

arvio 

2015 

tavoite 

    
Vähemmistövaltuutettu 11 11 16 

Syrjintälautakunta 2 2 3 

 

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa) 

 
2013 

toteutuma 

2014 

varsinainen 

talousarvio 

2015 

esitys 

    
Bruttomenot 971 1 062 1 591 

Bruttotulot 15 50 50 

Nettomenot 956 1 012 1 541 

    
Siirtyvät erät    
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 139   
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 195   

 

Määrärahan arvioitu käyttö (1 000 euroa) 

  
Vähemmistövaltuutettu 1 317 

Syrjintälautakunta 224 

Yhteensä 1 541 

 

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa) 
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Kehysvarauksen siirto momentilta 28.99.26, rakennepoliittinen ohjelma 540 

Säästöjen kohdentuminen (osuus 10 milj. eurosta) -5 

Julkisen hallinnon atk-menosäästö, II-kohdennus (HO) -1 

Säästöpäätös -5 

Toimintamenojen tuottavuussäästö 1 

Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö -1 

Yhteensä 529 

 

 

2015 talousarvio 1 541 000 

2014 talousarvio 1 012 000 

2013 tilinpäätös 1 011 000 

 

20. Tietohallinnon yhteiset menot (siirtomääräraha 2 v) 

Momentille myönnetään 8 917 000 euroa. 

Määrärahaa saa käyttää sisäasiainhallinnon runkoverkon ja ministeriön lähiverkon, yhteiskäytössä 

olevien tietojärjestelmien ylläpito- ja kehittämismenoihin, Turvallisuusverkko-hankkeen (TUVE) 

käyttömenoihin sekä S-TUVE-verkon ylläpitomenoihin. 

S e l v i t y s o s a :   

 

Määrärahan arvioitu käyttö (euroa) 

  
Sisäiset palveluostot (TUVE) 6 400 000 

Verkkomaksut (S-TUVE) 2 400 000 

Muut sisäministeriön hallinnonalan yhteiset tietohallintomenot 117 000 

Yhteensä 8 917 000 

 

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa) 
    

Muut muutokset 40 

Siirto momentille 26.01.01 -950 

S-TUVE-määrärahat (kertalisäyksen poisto)  -3 000 

S-TUVE-palveluiden lisäkustannukset 2 400 

TUVE-määrärahat (kertalisäyksen poisto) -5 830 

TUVE-ylläpitomenojen lisäys 4 700 

TUVE-ylläpitomenot -1 000 

Julkisen hallinnon atk-menosäästö, II-kohdennus (HO) -333 

Yhteensä -3 973 

 

 

2015 talousarvio 8 917 000 

2014 talousarvio 12 890 000 

2013 tilinpäätös 12 488 000 

 

22. EU:n osuus yhteisvastuun ja maahanmuuttovirtojen hallintaan (siirtomääräraha 3 v) 

Momentille myönnetään 4 603 000 euroa. 

Määrärahaa saa käyttää: 

1) Euroopan unionin mukaisiin yhteisvastuuta ja maahanmuuttovirtojen hallintaa koskevan 

yleisohjelman 2007—2013 alaisten rahastojen mukaisesti toteutettaviin hankkeisiin (Euroopan 

parlamentin ja neuvoston päätökset 575/2007/EY, 573/2007/EY ja 574/2007/EY sekä neuvoston 

päätös 435/2007/EY) 
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2) teknisen avun ja edellä mainittujen ohjelmien toteuttamiseen tarvittavan ja näihin tehtäviin 

kohdennettavan sisäministeriön hallinnonalan eri virastojen, enintään 16 henkilötyövuotta vastaavan, 

henkilöstön palkkausmenojen maksamiseen sekä ohjelmien toteuttamisen kannalta muiden 

välttämättömien kulutusmenojen maksamiseen 

3) hankkeisiin sisältyvien arvonlisäveromeno-osuuksien maksamiseen 

4) siirtomenojen maksamiseen. 

Momentille voidaan nettouttaa virastolle työnantajana maksetut tulot. 

S e l v i t y s o s a :   Yhteisvastuuta ja maahanmuuttovirtojen hallintaa koskeva yleisohjelma koostuu 

neljästä rahastosta: Euroopan pakolaisrahasto, paluurahasto, ulkorajarahasto sekä kotouttamisrahasto. 

Yleisohjelman hallinnointi- ja valvontajärjestelmiä koskevat jäsenvaltion velvollisuudet on määritelty 

rahastoja koskevissa päätöksissä. Sisäministeriö vastaa rahastojen kansallisesta hallinnoinnista. 

Rahastoille yhteisen kansallisen hallinto- ja valvontajärjestelmän kuvauksen mukaisesti ministeriöön 

on nimetty vastuu-, todentamis- ja tarkastusviranomaiset. 

 

Rahastojen arvioidut maksatukset vuosiohjelmittain (1 000 euroa) 
Vuosiohjelma 2007—2012 2013 Yhteensä 

    
Pakolaisrahasto - 1 133 1 133 

Ulkorajarahasto - 2 700 2 700 

Kotouttamisrahasto - 320 320 

Paluurahasto - 450 450 

Yhteensä - 4 603 4 603 

 

Kansallinen vastinrahoitus on budjetoitu momenteille 24.01.01, 26.01.01, 26.10.01, 26.20.01 ja 70 

sekä 26.40.01, 26.40.21 ja 63 sekä momentille 28.10.02 ja 32.70.03. Komissiosta saatavat tulot on 

budjetoitu momentille 12.26.98. Yleisohjelman 2007—2013 alaisten rahastojen tulot ja menot 

tasapainottuvat ohjelmien loppuun mennessä. 

Hankkeille tältä momentilta maksettavaan EU:n tukiosuuteen on mahdollista sisältyä arvonlisäveroa. 

EU:n tukiosuus maksetaan hankkeille pääsääntöisesti kahtena ennakkomaksuna ja yhtenä 

loppumaksuna, jolloin tukikelpoisten kustannusten raportointi (ml. alv-menot) tapahtuu jälkikäteen 

eikä alv-osuuden arvioiminen etukäteen ole mahdollista. 

Pakolaisrahastosta tuetaan turvapaikanhakijoiden vastaanotto-olosuhteiden kehittämistä, 

turvapaikkaprosessia, pakolaisten uudelleensijoitusohjelmia ja pakolaisten integroitumista 

yhteiskuntaan. 

Ulkorajarahastosta tuetaan toimia, joilla kehitetään maahantuloa edeltäviä tarkistuksia, viisumien 

myöntämistä rajoilla, maahantulon sujuvuutta siihen oikeutetuille henkilöille, laittoman maahantulon 

vähentämistä ja yhteistyötä kolmansien maiden kanssa. 

Kotouttamisrahasto kohdentuu kolmansien maiden kansalaisten maahanmuuttoon ja integraation 

tukemiseen pois lukien pakolaiset (myönteisen päätöksen saaneet turvapaikanhakijat, kiintiöpakolaiset 

ja tilapäistä suojelua saavat henkilöt).  

Paluurahasto on tarkoitettu laittomasti maassa oleskelevien ulkomaalaisten palauttamiseen, 

turvapaikanhakijoiden, jotka eivät ole vielä saaneet päätöstä, vapaaehtoisen paluun tukemiseen ja 

pakolaisten vapaaehtoisen paluun avustamiseen.  

 

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa) 
    

Maksatusaikataulujen täsmentyminen -16 897 

Yhteensä -16 897 

 

 

2015 talousarvio 4 603 000 
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2014 talousarvio 21 500 000 

2013 tilinpäätös 22 100 000 

 

23. Siviilikriisinhallinnan kotimaan valmiudet (siirtomääräraha 2 v) 

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 1 439 000 euroa. 

Määrärahaa saa käyttää: 

1) siviilikriisinhallinnan kotimaan valmiuksiin liittyvään toimintaan 

2) EU-rahastojen tuella toteutettavien siviilikriisinhallintahankkeiden omarahoitusosuutta koskevien 

menojen maksamiseen 

3) enintään 33 henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palkkaamiseen. 

Nettobudjetoinnissa otetaan huomioon yhteisrahoitteisesta toiminnasta saatavat tulot. 

Momentille voidaan nettobudjetoida Kriisinhallintakeskuksen vastuulla toteutettavista 

tutkimushankkeista tuloina saatavat muiden osapuolten maksuosuudet ja hankkeesta aiheutuvat menot. 

S e l v i t y s o s a :   Pelastusopiston yhteydessä toimiva Kriisinhallintakeskus vastaa sisäministeriön 

ohjauksessa kokonaisvaltaisesti siviilikriisinhallinnan operatiivisesta toiminnasta: koulutuksesta, 

rekrytoinnista, tutkimus- ja kehittämistoiminnasta, materiaali- ja logistiikkavalmiuksista sekä 

vaadittavasta tilannekuvasta. 

Siviilikriisinhallintatoimintaan ulkomailla osallistuvien henkilöiden aiheuttamat menot maksetaan 

momentilta 24.10.21. 

Sisäministeriö asettaa toiminnalle seuraavat alustavat tulostavoitteet vuodelle 2015: 

— Kriisinhallintakeskus kouluttaa Suomen osallistumistasoa vastaavan määrän siviiliasiantuntijoita 

lähetettäväksi siviilikriisinhallintatehtäviin. 

— Kriisinhallintakeskus lähettää vuositasolla asiantuntijoita siviilikriisinhallintatehtäviin 

valtioneuvoston linjausten mukaisesti. 

— Naisten osuus lähetettävistä asiaintuntijoista pysyy edelleen Euroopan unionin jäsenvaltioiden 

keskitasoa korkeammalla. 

— Siviilikriisinhallinnan kotimaan valmiuksien toiminta on suunnitelmallista ja kustannustehokasta 

kohdistuen perustehtäviin. 

 

Toiminnan tunnuslukuja 

 2013 

toteutuma 

2014 

arvio 

2015 

 tavoite 

    
Siviilikriisinhallintakoulutettavapäivät 1 545 2 033 1 500 

Koulutettavapäivän hinta 450 469 460 

Hyväksytyt/ehdolle asetetut asiantuntijat 0,44 0,6 0,6 

 

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa) 

 
2013 

toteutuma 

2014 

varsinainen 

talousarvio 

2015 

esitys 

    
Bruttomenot 1 509 1 489 1 489 

Bruttotulot 70 50 50 

Nettomenot 1 439 1 439 1 439 

    
Siirtyvät erät    
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 219   
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 99   
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2015 talousarvio 1 439 000 

2014 talousarvio 1 439 000 

2013 tilinpäätös 1 439 000 

 

24. EU:n osuus sisäisen turvallisuuden ja maahanmuuton hallintaan (siirtomääräraha 3 v) 

Momentille myönnetään 6 288 000 euroa. 

Määrärahaa saa käyttää: 

1) Euroopan unionin rahoitusohjelmakauden 2014—2020 sisäasioiden uusien sisäisen turvallisuuden 

rahaston ja turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston (Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetukset (EU) N:o xx/2014, xx/2014, xx/2014 ja xx/2014) toteuttamiseen 

2) edellä mainittujen rahastojen toteuttamiseen tarvittavan teknisen avun ja näihin tehtäviin 

kohdennettavan, enintään 16 henkilötyövuotta vastaavan, henkilöstön palkkausmenojen maksamiseen 

sekä rahastojen toteuttamisen kannalta muiden välttämättömien kulutusmenojen maksamiseen 

3) hankkeisiin ja toimiin sisältyvien arvonlisäveromeno-osuuksien maksamiseen Euroopan unionin 

asetusten salliessa 

4) siirtomenojen maksamiseen. 

Momentille voidaan nettouttaa virastolle työnantajana maksetut tulot. 

S e l v i t y s o s a :   Rahoitusohjelmakaudelle 2014—2020 perustettiin EU:ssa sisäasioiden alalle 

kaksi uutta rahastoa: sisäisen turvallisuuden rahasto sekä turvapaikka-, maahanmuutto- ja 

kotouttamisrahasto. Jäsenvaltion velvollisuudet rahastoihin liittyen määritellään rahastokohtaisissa 

asetuksissa (Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukset (EU) N:o xx/2014, xx/2014 ja xx/2014) 

sekä hallinnointia koskevassa horisontaaliasetuksessa (Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 

N:o xx/2014). Sisäministeriö vastaa rahastojen kansallisesta koordinoimisesta ja toimii rahastojen 

nimettynä vastuu- ja tarkastusviranomaisena. 

Komissiosta saatavat tulot on budjetoitu momentille 12.26.98. Rahoitusohjelmakauden 2014—2020 

rahastojen tulot ja menot tasapainottuvat ohjelmien loppuun mennessä. 

Rahastoista rahoitettavilla hankkeilla ja toimilla tulee pääsääntöisesti olla kansallista rahoitusta 

niiden toimeenpanoa varten.  

Sisäisen turvallisuuden rahasto jakaantuu kahteen rahoitusvälineeseen: ulkorajoja ja 

viisumipolitiikkaa koskevaan rahoitusvälineeseen sekä poliisiyhteistyötä, rikollisuuden ehkäisemistä ja 

torjuntaa sekä kriisinhallintaa koskevaan rahoitusvälineeseen.  

 

Rahastojen arvioidut maksatukset vuosiohjelmittain (1 000 euroa) 
Vuosiohjelmat 2014-2015 Yhteensä 

   
Sisäisen turvallisuuden rahasto 3 288 3 288 

Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahasto 3 000 3 000 

Yhteensä 6 288 6 288 

 

 

2015 talousarvio 6 288 000 

2014 talousarvio 10 480 000 

 

29. Sisäministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 

Momentille myönnetään 61 138 000 euroa. 

S e l v i t y s o s a :   Momentin nimi on muutettu. 

 

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa) 
    

Siirto momentille 28.01.29 (Valtori) -5 190 

Siirto momentilta 26.40.63 88 
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Yhteensä -5 102 

 

 

2015 talousarvio 61 138 000 

2014 talousarvio 66 240 000 

2013 tilinpäätös 69 880 762 

 

66. Kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksut ja maksuosuudet ulkomaille (arviomääräraha) 

Momentille myönnetään 1 017 000 euroa. 

Määrärahaa saa käyttää sisäasiainhallinnon kansainvälisten järjestöjen (Interpol, FATF
1
, IGC

2
, IOM, 

ICMPD
3
, COSPAS-SARSAT

4
 ja ICAO PKD

5
) jäsenmaksujen, maksuosuuksien ja vastaavien 

velvoitteiden suorittamisesta aiheutuvien menojen maksamiseen. 

S e l v i t y s o s a :   Poliisin kansainvälisessä yhteistyössä ja sen kehittämisessä erityinen pääpaino on 

EU:n puitteissa suoritettavalla poliisiyhteistyöllä sekä lainsäädännön että käytännön toiminnan tasolla. 

Huomiota kiinnitetään myös lähialueyhteistyön, YK:n ja Euroopan neuvoston sekä muiden 

kansainvälisten organisaatioiden piirissä tapahtuvaan poliisin toimialaan liittyvään kehitykseen. 

IGC:ssä käsitellään kaikkia kansainvälisten maahanmuuttovirtojen hallintaan liittyviä merkittäviä 

kysymyksiä. Kansainvälinen siirtolaisuusjärjestö (IOM) on hallitustenvälinen järjestö, joka harjoittaa 

laaja-alaista siirtolaisuuteen liittyvää toimintaa. ICMPD on riippumaton hallitustenvälinen 

tutkimuslaitos. Se pyrkii edistämään kestävää maahanmuuttopolitiikkaa ja keskittyy Länsi- ja Itä-

Euroopan kannalta tärkeisiin maahanmuuttokysymyksiin ja toimii Budapest-prosessin sihteeristönä. 

 

Määrärahan arvioitu käyttö (euroa) 

  
Interpol 526 000 

FATF 30 000 

IGC 85 000 

IOM 300 000 

ICMPD 5 000 

COSPAS-SARSAT 45 000 

ICAO PKD 26 000 

Yhteensä 1 017 000 

 

 

2015 talousarvio 1 017 000 

2014 talousarvio 1 017 000 

2013 tilinpäätös 788 280 

10. Poliisitoimi 

S e l v i t y s o s a :   Poliisi turvaa oikeus- ja yhteiskuntajärjestystä, ylläpitää yleistä järjestystä ja 

turvallisuutta, estää ennalta, paljastaa ja selvittää rikoksia sekä saattaa ne syyteharkintaan. 

Poliisitoiminnan eri osa-alueiden tuloksellisella toiminnalla osaltaan vaikutetaan siihen, että Suomi 

on Euroopan turvallisin maa. 

                                                      
1
 FATF=Financial Action Task Force 

2
 IGC=Inter-Governmental Consultations on Asylum, Refugee and Migration Policies in Europe, North America and Australia 

3
 ICMPD=International Centre for Migration Policy Development 

4
 COSPAS-SARSAT=satellittipaikannusta maalla, merellä ja ilmassa hyödyntävä maailmanlaajuinen etsintä- ja pelastusjärjestelmä 

5
 ICAO PKD=kansainvälisen siviili-ilmailujärjestön sähköinen varmennepankki 
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Uudet poliisiyksiköt aloittivat toimintansa 1.1.2014. PORA III -linjausten mukaisesti jatketaan 

palveluverkkouudistusta sekä edistetään eräiden tietoteknisten kehittämistoimien toteuttamista 

(lupapalvelujen kehittämishanke, automaattisen liikennevalvonnan kehittäminen). Julkisen talouden 

suunnitelman 2015-2018 säästövelvoitteiden kattamiseksi selvitetään muun muassa mitä 

toiminnallisia, taloudellisia ja henkilöstöllisiä vaikutuksia olisi poliisin talous-, henkilöstö- ja 

mahdollisesti muiden tukipalveluiden keskittämisellä. Kehyskauden säästövelvoitteiden johdosta Pora 

III -linjausten mukainen poliisitoiminnan toiminnallinen tavoitetaso ja poliisin resurssit arvioidaan 

uudelleen vastaamaan taloudellisia realiteetteja. Lisäksi arvioidaan poliisilaitosten johtorakenteita ja 

poliisin nykyistä toimipaikkaverkostoa. Myös poliisin maksullisen toiminnan 

kehittämismahdollisuuksia tullaan tarkastelemaan. Poliisihallinnon sisäisten toimenpiteiden lisäksi 

tarvitaan myös laajempaa arviointia turvallisuusviranomaisten erilaisista organisatorisista 

ratkaisumalleista sekä selvitystä poliisin resursseja säästävistä säädösmuutosmahdollisuuksista. Poliisi 

pitää yhdessä sidosryhmien kanssa turvallisuuden tason ja yleisen turvallisuuden tunteen hyvänä 

kiinnittäen paikallisessa yhteistoiminnassa erityistä huomiota turvallisuushaasteisiin ja sosiaaliseen 

mediaan. 

Poliisi toimii asiakaslähtöisesti ja eettisesti korkeatasoisesti niin, että kansalaisten luottamus 

toimintaan säilyy. Poliisin arvot eli oikeudenmukaisuus, ammattitaito, palveluperiaate ja henkilöstön 

hyvinvointi toteutuvat sekä toiminnassa että viestinnässä. Viestintä on strategisen johtamisen väline ja 

luonnollinen osa johtamista. 

Poliisi reagoi toimintaympäristön muutoksiin sekä kohdistaa turvallisuusriskien analysointiin, 

tietojohtoisuuteen ja oikeaan tilannekuvaan perustuen yhdessä muiden turvallisuusalan toimijoiden 

kanssa ennakoivat toimet ja voimavarat turvallisuuden kannalta kriittisiin asioihin. 

Poliisin peruspalveluiden saatavuus, mukaan lukien kielelliset palvelut, palveluiden laatu ja niiden 

toimintaedellytykset kansalaisille koko maassa asuinpaikasta riippumatta, tulee laskemaan 

kehyskaudella. Palvelun laatu saattaa heiketä resurssien vähetessä. Poliisin näkyvyyden vähentyminen 

voi vaikuttaa negatiivisesti kansalaisten kokemaan turvallisuuden tunteeseen. 

 Poliisi vaikuttaa aktiivisesti tietojenvaihdon ja operatiivisen yhteistyön tehostamiseksi Euroopan 

unionin jäsenvaltioiden kesken ja lähialueiden maiden kanssa ja hyödyntää kansainvälistä yhteistyötä 

sisäisen turvallisuuden ylläpitämiseksi ja parantamiseksi. Kansainvälisellä yhteistyöllä torjutaan 

Suomeen ulottuvaa ja Suomesta käsin toimivaa kansainvälistä rikollisuutta mukaan lukien 

talousrikollisuus. Kansainvälisen poliisiyhteistyön keinoin torjutaan ulkopuolelta Suomeen 

kohdistuvaa rikollisuutta jo lähtömaissa. Poliisitoiminnassa hyödynnetään Euroopan unionin 

rahoitusmahdollisuudet. 

Poliisi valmistautuu vastaamaan kasvavan itäliikenteen ja mahdollisen EU-Venäjä -viisumivapauden 

tuomiin haasteisiin ja lisätehtäviin lisäämällä yhteistyötä lähialueilla ja syventämällä henkilöstön 

osaamista. 

Poliisi torjuu talousrikollisuutta ja harmaata taloutta edistämällä kuudennen talousrikosohjelman 

täytäntöönpanoa tehostamalla talousrikostorjuntaa ja rikoshyödyn jäljittämistä. Harmaata taloutta 

kitketään monipuolisella keinovalikoimalla. Korruptionvastaista toimintaa johtavaa 

viranomaisverkostoa jatketaan ja kartoitetaan korruptiolle riskialttiit alat ja tilanteet, jotta niihin 

voidaan puuttua.  

Poliisi osallistuu eri rikoslajit huomioivan järjestäytyneen rikollisuuden torjuntastrategian 

toimeenpanoon. Poliisin, Tullin ja Rajavartiolaitoksen yhteistyötä, samoin yhteistyötä 

syyttäjäviranomaisten kanssa arvioidaan uudelleen organisatorisen järjestämistavan ja muun muassa 

kustannusvaikutusten osalta. Toimivalla kansainvälisellä yhteistyöllä erityisesti lähialueiden 

viranomaisten kanssa turvataan rikosvastuun toteutuminen tekijän kotimaassa. 

Päivitetyssä terrorismin torjuntastrategiassa esitettyjen toimenpiteiden täytäntöönpanoa ja 

väkivaltaisen ekstremismin torjuntaa jatketaan. Poliisi torjuu väkivaltarikollisuutta painopisteenä 

vakavat väkivaltarikokset, perhe- ja lähisuhdeväkivalta sekä nuorten väkivaltaisuuden vähentäminen. 

Haavoittuviin ryhmiin kohdistuvan väkivallan tunnistamiseen kiinnitetään huomiota ja jatketaan 
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naisiin kohdistuvan väkivallan vähentämisohjelman toimeenpanoa. Niin sanotun kunniaväkivallan 

samoin kuin pakkoavioliittojen kohteeksi joutumisen riskien tunnistamista tehostetaan.  

Ennalta estävän toiminnan strategian toimeenpanoa jatketaan.  

Poliisi jatkaa rasismin ja suvaitsemattomuuden vastaista työtään ja torjuntaa muun muassa 

tunnistamalla viharikoksia. 

Poliisi jatkaa LUPA 2016 -hankkeessa lupahallinnon kehittämistä lupahallintostrategian, 

hallinnonalan TTS-asiakirjan ja lupahallinnon kehittämishankkeen linjauksia noudattaen: lupahallinto 

keskittyy ydintehtäviinsä, joita ovat aseasioihin, yksityiseen turvallisuusalaan, yleisötilaisuuksiin ja 

henkilöllisyyttä osoittaviin asiakirjoihin liittyvät tehtävät. Poliisi ulkoistaa lupahallinnon menettelyitä 

(esim. valmiiden asiakirjojen luovuttaminen luvan haltijalle). Lisäksi poliisi lisää sähköistä asiointia. 

Poliisin lupahallinnon palvelut ovat henkilökohtaisesti saatavilla pääsääntöisesti ajanvarausta 

käyttämällä. Poliisi huolehtii näiden tehostamistoimenpiteiden seurannaisvaikutusten hallinnasta 

suunnitelmallisesti ja ennakoiden. Näillä kehittämistoimilla toteutetaan hyvää hallintoa sekä tuetaan 

asiakaspalvelun joustavaa saatavuutta. Lupahallinnon palvelut toimivat kustannustehokkaasti, 

taloudellisesti ja tuottavasti siten, että asiakasaloitteisen lupapalvelun kustannusvastaavuus on 

varmistettu. Lupavalvonnan toimintaprosessit arvioidaan ja uudistaminen aloitetaan tehokkuuden ja 

vaikuttavuuden varmistamiseksi. 

Poliisi osallistuu sisäisen turvallisuuden ohjelman toteuttamiseen ja tekee osaltaan monialaista 

viranomais- ja sidosryhmäyhteistyötä paikallisten ja alueellisten turvallisuussuunnitelmien 

toteuttamiseksi, kuntien turvallisuuden ylläpitämiseksi, syrjäytymisen ehkäisemiseksi ja harvaan 

asuttujen alueiden turvallisuuden ylläpitämiseksi. Poliisin resurssit kohdennetaan enenevässä määrin 

poliisin ydintehtäviin, mikä voi heikentää sidosryhmäyhteistyön mahdollisuuksia ja hidastaa virka-

apupyyntöihin vastaamista. Tämä vaatii PTR- ja muulta yhteistyöltä tehostamista.  

Tietoverkkojen avulla tehtävien rikosten torjuntatoimenpiteitä jatketaan yhteistyössä eri tahojen 

kanssa. Poliisi osallistuu osaltaan Suomen kyberturvallisuusstrategian toimeenpanoon ja huolehtii, että 

poliisilla on edellytykset ennalta ehkäistä, paljastaa ja selvittää kybertoimintaympäristöön kohdistuvia 

ja sitä hyödyntäviä rikoksia. 

Poliisin sisäisellä laillisuusvalvonnalla varmistetaan kansalaisten perus- ja ihmisoikeuksien sekä 

poliisin toiminnan laillisuuden ja laadun toteuttaminen. 

 

01. Poliisitoimen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 723 913 000 euroa. 

Määrärahaa saa käyttää myös: 

1) EU:n hyväksymien ja rahoittamien poliisitoimeen liittyvien hankkeiden maksamiseen 

2) poliisihallinnosta Ahvenanmaan maakunnassa annetun asetuksen (1177/2009) 2 §:n nojalla 

suoritettavien korvausten maksamiseen Ahvenanmaan maakunnan hallitukselle. 

S e l v i t y s o s a :   Sisäministeriö asettaa poliisille seuraavat alustavat toiminnalliset tulostavoitteet: 

Valvonta- ja hälytystoiminta 

Pora III linjausten mukaiset toiminnalliset tulostavoitteet on tarkistettu vastaamaan taloudellisia 

reunaehtoja. Kiireellisten hälytyspalvelujen saatavuus pyritään säilyttämään entisellä tasolla, samoin 

raskaan liikenteen valvonta ja liikennevalvonnan tuottavuus. Yleiseen järjestykseen ja turvallisuuteen 

liittyvän valvonnan taso kuitenkin laskee käytettävien resurssien pienentyessä. Liikenneturvallisuuden 

myönteiseen kehittymiseen pyritään vaikuttamaan aktiivisin toimin mm. hyödyntämällä teknisiä 

valvontamenetelmiä ja poliisin liikenneturvallisuusstrategiaa toimeenpannaan erillisen 

toteuttamissuunnitelman mukaisesti. Myös liikennevalvonnan vaikuttavuutta parannetaan. Perhe- ja 

lähisuhdeväkivaltaan puututaan kotihälytyksillä. Laittoman maahantulon tilanne pysyy Suomessa 

hallittuna ja toimenpiteet laittoman maahantulon torjumiseksi ovat uskottavia ja tehokkaita. 

Turvapaikkamenettelyn prosessia kehitetään.  
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Valvonta 

2013 

toteutuma 

2014 

arvio 

2015 

tavoite 

    
Tuottavuus    
Tuottavuus (yjt-tehtävät/htv) 391 377 392 

Liikennevalvonnan tuottavuus, kpl/vhtv 842 832 832 

Taloudellisuus    
Toimintamenomääräraha, 1 000 euroa 186 861 189 520 188 217 

Henkilötyövuodet 2 581 2 600 2 499 

Valvonnan kustannukset, 1 000 euroa 227 796 230 205 227 008 

Taloudellisuus (kustannukset/yjt-tehtävät), euroa 226 235 232 

Palvelukyky ja laatu    
Onnistuminen kotiväkivaltaan puuttumisessa, keskiarvo vähintään, 

arvosana 1—4
1
  - 3,0 - 

Onnistuminen liikennevalvonnassa, keskiarvo vähintään, arvosana 

1—4
1
 - 3,2 - 

Onnistuminen poliisin partioinnissa ja muussa näkyvässä 

toiminnassa, keskiarvo vähintään, arvosana 1—4
1
 - 3,1 - 

Liikennevalvontaan käytetty työaika, htv 582 619 590 

— josta raskaan liikenteen valvontaan käytetty työaika, htv 47 54 54 

Automaattisen liikennevalvonnan suoritteet, kpl 326 918 330 000 350 000 

Törkeä liikenneturvallisuuden vaarantaminen, tapaukset enintään, 

kpl 3 800 4 000 4 000 

Henkilövahinkoon johtaneet liikenneonnettomuudet enintään, kpl - 5 500 5 500 

Rattijuopumusrikosten määrä enintään, kpl 17 882 20 000 20 000 

Ulkomaalaisvalvontaan käytetty työaika, htv 21,6 29 29 

Turvapaikkatutkinnan tutkinta-aika, päätetyt jutut, keskiarvo, vrk 31 30 30 

Suoritteet    
Yleisen järjestyksen ja turvallisuuden (yjt) tehtävämäärä, kpl 1 008 797 980 000 980 000 

— josta oma-aloitteiset tehtävät, % 21 20 20 

Oma-aloitteellisuus (%) eräissä taajamavalvontaan liittyvissä 

tehtävissä (03 Pahoinpitely, tappelu | 15 Vahingonteko | 34 Päihtynyt 

henkilö | 35 Häiriökäyttäytyminen ja ilkivalta) 9,3 10,0 10,0 

 
1)

 Lähde: Poliisibarometri 2012 ja 2014 

 

Hälytystoiminta 

2013 

toteutuma 

2014 

arvio 

2015 

tavoite 

    
Tuottavuus    
Tuottavuus (hälytystehtävät, määrä/htv) 876 901 989 

Taloudellisuus    
Toimintamenomääräraha, 1 000 euroa 81 885 74 350 71 667 

Henkilötyövuodet 1 151 1 087 991 

Hälytystoiminnan kustannukset, 1 000 euroa 101 795 94 346 93 036 

Taloudellisuus (kustannukset/hälytystehtävät A+B), euroa 150 135 133 

Palvelukyky ja laatu    
Toimintavalmiusaika A-luokan tehtävissä, min 9,4 10,0 10,1 

Toimintavalmiusaika A- ja B-luokan tehtävissä, min 17,4 16,7 18,0 

Toimintavalmiusaika alle 20 min (%, tehtävistä) 72,0 74,0 72,0 

Toimintavalmiusaika alle 45 min (%, tehtävistä) 92,7 92,0 90,0 

Onnistuminen kiireellisissä hälytystehtävissä, keskiarvo vähintään, 

arvosana 1—4
1
 - 3,2 - 

Suoritteet    
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Hälytystoiminta 

2013 

toteutuma 

2014 

arvio 

2015 

tavoite 

Perheväkivaltaan liittyvät hälytystehtävät enintään, kpl 25 275 25 000 25 000 

A ja B hälytystehtävien määrä enintään, kpl 680 725 700 000 750 000 

A, B ja C hälytystehtävien määrä enintään, kpl 1 008 797 980 000 980 000 

 
1)

 Lähde: Poliisibarometri 2012 ja 2014 

 

Rikostorjunta 

Kansalaisten luottamus poliisin kykyyn ehkäistä, paljastaa ja selvittää rikoksia pyritään säilyttämään 

korkeana. Rikosasioiden pitkiin käsittelyaikoihin kiinnitetään huomiota. Poliisi toteuttaa tehostettua 

harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjuntaohjelmaa. Talousrikostorjunnassa pyritään 

reaaliaikaiseen rikostutkintaan, avoinna olevien juttujen määrän vähentämiseen, tutkinta-aikojen 

lyhentämiseen ja takaisin saadun rikoshyödyn määrän kasvuun käytettävissä olevan 

kokonaisrahoituksen puitteissa. Rikosten ennalta estävää toimintaa toteutetaan lisäämällä 

moniviranomaisyhteistyötä, ihmisten omaa varautumista rikosuhkiin ja vastuuta rikostorjunnasta sekä 

kolmannen sektorin toimijoiden mukanaoloa. Henkeen ja terveyteen kohdistuvien rikosten sekä 

seksuaalirikosten kokonaismäärää pyritään vähentämään ennalta estävällä toiminnalla ja 

rikostapausten paremmalla tunnistamisella. Järjestäytyneen rikollisuuden toimintaedellytyksiä 

heikennetään muun muassa hallinnollisten toimien mukaan ottamisella. Järjestäytynyttä rikollisuutta 

torjutaan yhteistyöllä Tullin ja Rajavartiolaitoksen kanssa sekä toimivalla kansainvälisellä yhteistyöllä. 

Tietoverkkorikollisuuden torjuntaan panostetaan osana järjestäytyneen rikollisuuden torjuntaa ja 

ennalta ehkäisevää nettipoliisitoimintaa. Poliisi puuttuu rasistisia piirteitä omaavaan ja muuhun 

viharikollisuuteen sekä ihmiskauppaan. Poliisi ylläpitää muiden lainvalvontaviranomaisten, 

hallinnollisten viranomaisten sekä yksityisen sektorin toimijoiden kanssa tilannekuvaa rikollisuudesta 

yleisesti sekä sen tietyistä erityisalueista, mm. terrorismi ja järjestäytynyt rikollisuus. 

Rikostorjunta reagoi toimintaympäristön muuttuviin tarpeisiin ja kykenee estämään ennalta rikoksia, 

paljastamaan piilossa olevaa rikollisuutta sekä toteuttamaan rikosvastuuta. 

 

Rikostorjunta 

2013 

toteutuma 

2014 

arvio 

2015 

tavoite 

    
Tuottavuus    
Tuottavuus (selvitetyt rikoslakirikokset/htv) 77 75 71 

Taloudellisuus    
Toimintamenomääräraha, 1 000 euroa 282 761 282 093 280 154 

Henkilötyövuodet 3 901 3 854 3 749 

Rikostorjunnan kustannukset, 1 000 euroa 349 191 354 742 349 815 

Taloudellisuus (kustannukset/selvitetyt rikoslakirikokset), euroa 1 160 1 223 1 320 

Palvelukyky ja laatu    
Rikoslakirikosten selvitystaso (pl. liikennerikokset), %, vähintään 49,0 50,0 45,0 

Rikoslakirikosten tutkinta-aika (pl. liikennerikokset), ka, vrk 102 100 100 

Omaisuusrikosten selvitystaso, %, vähintään 37,4 37,5 35 

Henkeen ja terveyteen kohdistuneiden rikosten selvitystaso, %, 

vähintään 76,4 80,0 78,0 

Päätettyjen talousrikosjuttujen sisälläoloaika, ka, vrk, enintään 501 500 500 

Talousrikostorjunnan henkilötyövuodet 355 430 430 

Järjestäytyneiden rikollisryhmien määrä (EU- ja muut ryhmät), kpl 80 73 73 

Järjestäytyneisiin rikollisryhmiin kuuluvien henkilöiden määrä, kpl 1 000 950 950 

Onnistuminen väkivaltarikosten selvittämisessä ja torjunnassa, 

keskiarvo, vähintään, arvosana 1—4
1
 - 3,1 - 
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Rikostorjunta 

2013 

toteutuma 

2014 

arvio 

2015 

tavoite 

Onnistuminen talousrikosten torjunnassa, keskiarvo, vähintään, 

arvosana 1—4
1
 - 3,0 - 

Onnistuminen huumerikosten selvittämisessä/paljastamisessa, 

keskiarvo, vähintään, arvosana 1—4
1
 - 3,0 - 

Onnistuminen asuntomurtojen selvittämisessä, keskiarvo, vähintään, 

arvosana 1—4
1
 - 2,9 - 

Onnistuminen autovarkauksien selvittämisessä, keskiarvo, vähintään, 

arvosana 1—4
1
 - 2,9 - 

Onnistuminen rasismiin viittaavien rikosten paljastamisessa ja 

tutkinnassa, keskiarvo, vähintään, arvosana 1—4
1
 - 3,0 - 

Verkossa tapahtuva poliisitoiminta (esim. vihjepalvelu, 

verkkopoliisi), keskiarvo, vähintään, arvosana 1—4
1
 - 3,5 - 

IT-tutkintaan käytetyt henkilötyövuodet 36 35 35 

Suoritteet    
Kaikki selvitetyt rikokset, määrä, sis. liikennerikkomukset 664 752 640 000 630 000 

Selvitetyt rikoslakirikokset, määrä 300 818 290 000 265 000 

Haltuun saatu rikoshyöty kaikissa rikoksissa (netto), milj. euroa 42,7 55 60 

Haltuun saatu rikoshyöty talousrikoksissa (netto), milj. euroa 41 50 55 

Päätettyjen talousrikosten määrä, kpl 1 822  2 000 2 000 

Avoinna olevien talousrikosten määrä, kpl 2 215 2 000 2 000 

Päätettyjen järjestäytyneen rikollisuuden juttujen määrä, kpl 785 600 590 

Henkeen ja terveyteen kohdistuvien rikosten määrä, kpl 38 118 38 000 38 000 

Poliisin tietoon tulleet törkeät huumausainerikokset, määrä 1 044 800 800 

 
1)

 Lähde: Poliisibarometri 2012 ja 2014 

 

Lupahallinto 

Lupahallinto vaikuttaa lupaharkinnan ja -valvonnan keinoin yleisen järjestyksen ja turvallisuuden 

säilymiseen ja hallinnolliseen rikostorjuntaan vaikuttavasti tukien prosesseillaan myös poliisin ennalta 

estävää toimintaa. Asehallinto ja turvallisuusalan valvonta toimivat luotettavasti ja yhteiskunnan 

turvallisuusintressit huomioiden. Vaikutukset ulottuvat myös yksityisen turva-alan luotettavaan 

toimintaan. Erityisesti ampuma-aseturvallisuuden parantamista tuetaan kehittämällä yhtenäisiä 

lupaprosesseja. Maahanmuuttoon liittyviä lupamenettelyjä tehostetaan ja yhdenmukaistetaan. Lisäksi 

saatetaan loppuun ajokorttiasioiden siirto poliisilta Liikenteen turvallisuusvirastolle vuoden 2016 

alusta lukien. Henkilöllisyyttä osoittavan asiakirjan hakijan luotettavaan tunnistamiseen kiinnitetään 

erityistä huomiota. Poliisin lupahallinnon palvelut noudattavat hyvän hallinnon periaatteita. 

Tietojärjestelmät, menettelyt ja rakenteet tukevat päätösten yhdenmukaisuutta sekä sujuvaa, 

yhdenmukaista, taloudellisesti tehokasta ja oikeudenmukaista päätöksentekoa. Asiakaskäyntien 

määrää vähennetään mm. sähköisiä palveluita kehittämällä ja tavoitteiden mukainen käyttöaste 

varmistamalla. Lupapalveluiden kustannusvastaavuus varmistetaan.   

 

Lupahallinto 

2013 

toteutuma 

2014 

arvio 

2015 

tavoite 

    
Tuottavuus    
Tuottavuus (poliisin myöntämät luvat/htv) 1 542 1 586 1 580 

Lupahallinnon tuottotavoite, 1 000 euroa 64 249 61 000 61 000 

Taloudellisuus    
Toimintamenomääräraha, 1 000 euroa 2 665 2 187 4 343 

Henkilötyövuodet 871 860 860 
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Lupahallinto 

2013 

toteutuma 

2014 

arvio 

2015 

tavoite 

Lupahallinnon kustannukset, 1 000 euroa 58 205 61 000 61 000 

Taloudellisuus (kustannukset/poliisin myöntämät luvat), euroa 43 45 45 

Lupahallinnon kustannusvastaavuus, % 110 100 100 

Palvelukyky ja laatu   
Onnistuminen lupahallinnossa, arvosana 1—4

1
 - 3,3 - 

Suoritteet    
Poliisin myöntämät luvat yhteensä, kpl 1 339 959 1 364 000 1 359 000 

— Matkustusasiakirjat (passit ja henkilökortit yhteensä) 827 964 800 000 800 000 

— Ajoluvat 316 597 350 000 350 000 

— Aseluvat 59 324 60 000  60 000 

— Turva-alan luvat 62 349 62 000 62 000 

— Ulkomaalaisluvat 61 244 70 000 75 000 

— Muut luvat 12 481 12 000 12 000 

 
1)

 Lähde: Poliisibarometri 

 

Lupavalvonta 

2013 

toteutuma 

2014 

arvio 

2015 

tavoite 

    
Taloudellisuus    
Henkilötyövuodet (sisältyvät lupahallinnon kokonaishtv-

määrään) 199 212 200 

Lupavalvonnan kustannukset (maksuttomat 

lupapalvelut), 1 000 euroa 15 858 16 477 16 284 

Suoritteet    
Valvonnalliset toimenpiteet yhteensä, kpl - 72 700 72 000 

 

Poliisikoulutus 

Poliisikoulutuksen tavoitteena on vastata poliisin henkilöstötarpeeseen. Poliisiammattikorkeakoulun 

uusien opiskelijoiden määrästä päätettäessä varmistetaan suunnitelmallinen rekrytointi käytettävissä 

olevien määrärahojen puitteissa. Poliisikoulutusta annetaan edelleen molemmilla kansalliskielillä. 

Koulutuksessa kehitetään kansainvälisen poliisiyhteistyön ja monikulttuurisuuden edellyttämää 

ammattitaitoa. Koulutuksen tuottavuutta parannetaan laajentamalla verkko-opetuksen käyttöä. 

Poliisiammattikorkeakoulu harjoittaa poliisitoimintaa ja -hallintoa koskevaa monitieteistä tutkimusta.  

 

Poliisikoulutus 

2013 

toteutuma 

2014 

arvio 

2015 

tavoite 

    
Tuottavuus    
Vuoden aikana suoritetut tutkintokoulutuksen opintopisteet/opettajien 

kokonaishtv 373 237 290 

Julkaisut/tutkimuksen htv:t 3,9 3,8 3,8 

Taloudellisuus    
Poliisikoulutuksen kokonaiskustannukset, 1 000 euroa 25 875 25 000 24 500 

Henkilötyövuodet 197,3 204 198 

Perustutkinto/poliisi (AMK) -koulutuksen koulutuspäivän hinta, 

enintään, euroa 301 360 360 

Poliisipäällystötutkinto/poliisi (YAMK) - koulutuspäivän hinta, 

enintään, euroa 253 260 260 

Palvelukyky ja laatu    
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Poliisikoulutus 

2013 

toteutuma 

2014 

arvio 

2015 

tavoite 

Perustutkinto/poliisi (AMK) koulutuksesta tavoiteajassa 

valmistuneet, % 98,4 97,0 97,0 

Suoritteet    
Perustutkinto/poliisi (AMK) -koulutukseen hakijoiden määrä 

aloituspaikkaa kohden 7,1 6,6 5,1 

Perustutkinto/poliisi (AMK) -koulutuksen aloittaneiden määrä, hlöä 174 180 100 

Perustutkinto/poliisi (AMK) -koulutuksesta valmistuvien määrä, hlöä 322 133 175 

 

Yhteiset palvelut - tukitoiminnot ja muut tehtävät 
 2013 

toteutuma 

2014 

arvio 

2015 

tavoite 

    
Yhteiset palvelut - tukitoiminnot

1
    

Taloudellisuus    
Toimintamenomääräraha, 1 000 euroa 135 460 133 506 132 476 

Henkilötyövuodet 932 911 850 

    
Yhteiset palvelut - muut tehtävät

2
    

Taloudellisuus    
Toimintamenomääräraha, 1 000 euroa 47 691 47 380 47 054 

Henkilötyövuodet 691 682 653 

Muiden tehtävien kustannukset, 1 000 euroa 58 609 58 872 58 054 

 
1)

 Tukitoiminnot = taloushallinto, henkilöstöhallinto, materiaalitoiminnot, tietotekniikka, tutkimus- ja analyysitoiminto, koulutus, 

työhyvinvointi, konsernipalvelut 
2)

 Muut tehtävät = vartijat, vankilatoiminnot, vankikuljetukset, virka-avut, löytötavaratoiminto, kantelu- ja valitusasiat 

 

Henkiset voimavarat 

Poliisin organisaatiota, toimintaa ja prosesseja kehitetään taloudellisemmaksi ja tuottavammaksi. 

Organisaatiomuutoksen toimeenpano varmistetaan pitkän aikavälin henkilöstösuunnittelulla. Poliisin 

henkilöstömäärä on sovitettu taloudellisiin reunaehtoihin. Poliisin palkkausjärjestelmä otetaan 

tarkasteluun. 

 

Henkiset voimavarat 

2013 

toteutuma
1
 

2014 

arvio 

2015 

tavoite 

    
Henkilötyövuodet 10 364 10 199 9 800 

Naisia, %-osuus 29,1 29,2 29,3 

Poliisimiehet, htv 7 512 7 500 7 375 

Naisia, %-osuus 15,0 15,1 15,2 

Opiskelijat, htv
2
 207 210 100 

Naisia, %-osuus 24,3 24,4 24,4 

Muu henkilöstö, htv 2 645 2 489 2 325 

Naisia, %-osuus 69,6 70,0 70,1 

Naisten %-osuus alipäällystössä, päällystössä ja 

päällikkötasolla 9,6 9,8 9,9 

Sairauspoissaolot, pvä/htv 9,8 10,0 10,0 

Työtyytyväisyysindeksi - 3,45 - 

 
1)

 Lähde PolStat, kaikki momentit. Vuoden 2013 toteutumassa poliisin momentilta 26.10.01 palkattujen osuus yht. 10 219 htv, muilta 

momenteilta palkattujen osuus yht. 144,9 htv. Vuoden 2014 arviossa muilta momenteilta palkattujen osuus yht. 144,9 htv. Vuoden 2014 
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arviossa muilta momenteilta palkattavien osuus yht. 150  htv. Vuoden 2015 tavoitteessa muilta momenteilta palkattavien osuus yht. 100 htv 

(75 htv poliisit + 25 htv muita virkoja).  
2)

 Opiskelijoilla tarkoitetaan käytettävissä olevaan työvoimaan luettavat opiskelijat, jotka ovat työssäoppimisjaksolla työ- tai 

kenttäharjoittelussa. 
 

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa) 

 
2013 

toteutuma 

2014 

varsinainen 

talousarvio 

2014 

esitys 

    
Bruttomenot 812 041 805 435 802 413 

Bruttotulot 80 049 76 400 78 500 

Nettomenot 731 992 729 035 723 913 

    
Siirtyvät erät    
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 22 234   
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 14 293   

 

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa) 

 
2013 

toteutuma 

2014 

varsinainen 

talousarvio 

2015 

esitys 

    
Maksullisen toiminnan tuotot 72 376 69 262 70 120 

    
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset 65 302 69 292 70 120 

    
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) 7 074 - - 

Kustannusvastaavuus, % 111 100 100 

 

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa) 
    

AFIS kertakorvauksen poistuminen -2 000 

Sähköisen asioinnin kertakorvauksen poistuminen -875 

Telekuuntelun menot -500 

Toimintamenosäästö, osuus 60 milj. eurosta 625 

Toimitilahankkeet 500 

Tuottavuusohjelma -2 025 

Harmaan talouden torjunta (HO) -150 

Julkisen hallinnon atk-menosäästö, II-kohdennus (HO) -471 

Palkkaliukumasäästö -2 688 

Palkkausten tarkistukset 4 299 

Säästöpäätös -5 000 

Toimintamenojen tuottavuussäästö -4 672 

Valtion vahingonkorvaustoiminnan keskittäminen (siirto momentille 28.20.01) -5 

Vuokramenojen indeksikorotus 840 

Tasomuutos 7 000 

Yhteensä -5 122 

 

 

2015 talousarvio 723 913 000 

2014 talousarvio 729 035 000 

2013 tilinpäätös 724 613 000 
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20. Maasta poistamis- ja noutokuljetuksista aiheutuvat menot (arviomääräraha) 

Momentille myönnetään 3 500 000 euroa. 

Määrärahaa saa käyttää: 

1) poliisin vastuulla olevien maasta poistettavien henkilöiden maasta poistamiskuljetuksista 

aiheutuviin menoihin 

2) turvapaikanhakijoiden tulkkaus- ja käännöspalveluista aiheutuviin menoihin 

3) Suomeen luovutettavien rikoksentekijöiden noutokuljetuksista aiheutuviin menoihin 

4) turvapaikanhakijoiden identiteetin ja kansalaisuuden varmistamisesta sekä iänmäärityksen ja 

kielitestien tekemisestä aiheutuviin menoihin 

5) turvapaikkatutkinnan valmiusryhmän käytöstä aiheutuneiden matka- ja majoitusmenojen 

korvaamiseen. 

S e l v i t y s o s a :   

 

Määrärahan arvioitu käyttö (euroa) 

  
Maasta poistamiskuljetukset 2 600 000 

Tulkkaus- ja käännöspalvelut 350 000 

Noutokuljetukset 150 000 

Henkilöllisyyden selvittäminen 200 000 

Valmiusryhmän käyttö 200 000 

Yhteensä 3 500 000 

 

 

2015 talousarvio 3 500 000 

2014 talousarvio 3 500 000 

2013 tilinpäätös 3 731 681 

 

21. KEJO-hankkeen yhteiset toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 

Momentille myönnetään 4 000 000 euroa. 

Valtuus 

Mikäli vuoden 2014 talousarviossa kenttäjohtojärjestelmän hankintaan tarkoitettua valtuutta on 

jäänyt käyttämättä, saa käyttämättä jääneestä osasta tehdä sitoumuksia vuonna 2015. 

S e l v i t y s o s a :   Poliisin, pelastustoimen, sosiaali- ja terveystoimen, Rajavartiolaitoksen, 

Puolustusvoimien sekä Tullin yhteisen kenttäjohtojärjestelmähankkeen (KEJO) tavoitteena on 

hankkeeseen osallistuvien keskeisten turvallisuusviranomaisten yhteisen kenttäjohtojärjestelmän 

käyttöönotto ja sovittaminen osaksi viranomaisten yhteistä sähköistä 

tapahtumankäsittelykokonaisuutta ja verkottunutta hätäkeskusmallia.  

Viranomaisten yhteisen kenttäjohtojärjestelmän keskeisimpiä tavoitteita ovat viranomaisten 

toiminnan ja viranomaisyhteistyön tehostuminen, viranomaisten yhteisen tilannekuvan 

mahdollistaminen, uusien työprosessien käyttöönotto kenttäolosuhteissa, kenttäjohtamisen ja 

viranomaisten välisen reaaliaikaisen tiedonvaihdon ja viestinnän tehostuminen sekä viranomaisten 

yhteisen kenttäjärjestelmäratkaisun myötä saavutettava kustannustehokkuus. Hanke ajoittuu vuosille 

2013—2016 ja sen kokonaiskustannukset ovat n. 19,16 milj. euroa. Valtiovarainministeriö rahoittaa 

hanketta yhteensä 15 milj. eurolla tuottavuuden edistämiseen tarkoitetulla määrärahalla vuosina 

2013—2016 erikseen laaditun KEJO-hankkeeseen osallistuvien ministeriöiden (sisäministeriö, 

sosiaali- ja terveysministeriö, puolustusministeriö ja valtiovarainministeriö) välisen 

yhteistyöpöytäkirjan mukaisesti. 

 

Valtuuden käyttöön liittyvistä sitoumuksista ja sopimuksista aiheutuvat valtion menot (1 000 

euroa) 
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2015 2016 2017 2018 2019— 

Yhteensä 

vuodesta 2015 

lähtien 

       
Turvallisuusviranomaist

en yhteinen 

kenttäjohtojärjestelmä       
Ennen vuotta 2015 tehdyt 

sitoumukset 4 000 3 000    7 000 

Vuoden 2015 sitoumukset       
Menot yhteensä 4 000 3 000    7 000 

 

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa) 
    

Tasomuutos -3 000 

Yhteensä -3 000 

 

 

2015 talousarvio 4 000 000 

2014 talousarvio 7 000 000 

2013 tilinpäätös 1 000 000 

20. Rajavartiolaitos 

S e l v i t y s o s a :   Rajavartiolaitos on yhteistyökykyinen ja kansainvälisesti arvostettu 

rajaturvallisuuden ja meripelastuksen asiantuntija. Rajavartiolaitoksen tavoitteina on ylläpitää 

rajaturvallisuutta, varmistaa sujuva rajaliikenne, lisätä merellistä turvallisuutta, osallistua sotilaalliseen 

maanpuolustukseen ja tuoda viranomaisapua rajaseudun ja rannikon harvaan asutuille alueille. 

Rajavartiolaitos toimii maalla, merellä ja ilmassa, turvana kaikissa oloissa.  

Rajavartiolaitoksen toimintaan vaikuttavat merkittävimmin tilanne Venäjällä ja Itämeren alueella, 

rajaliikenteen kehitys sekä hallituksen toimenpiteet julkisen talouden vakauttamiseksi. EU:n 

yhdennetyn rajaturvallisuusjärjestelmän ja meripolitiikan kehitykseen vaikuttaminen on 

Rajavartiolaitokselle tärkeää. Suomi varautuu itäliikenteen kasvuun kehittämällä rajanylityspaikkojen 

läpäisykykyä.  

Rajavartiolaitoksen toiminnan painopiste on itärajalla, jossa ylläpidetään uskottava ja itsenäinen 

toimintakyky. Kriisivalmiudesta ja sotilaallisen maanpuolutusken velvoitteista huolehditaan 

täysimääräisesti. 

Itämeren pitäminen turvallisena on Suomelle tärkeää. Kasvava alusliikenne lisää monialaisen 

merellisen onnettomuuden riskiä. Rajavartiolaitoksen jatkuva johtamisvalmius, kattava 

valvontajärjestelmä sekä uudistuva alus- ja ilma-aluskalusto parantavat valmiuksia onnettomuuksien 

ennaltaehkäisyssä ja hallinnassa. Itämeren maiden yhteisvastuullisuutta riskien hallinnassa edistetään. 

Julkishallinnon säästöt yhdessä kustannustason nousun kanssa kaventavat merkittävästi 

Rajavartiolaitoksen talouden liikkumavaraa. Rajavartiolaitoksen voimavarat turvataan kaakkoisrajalla, 

pääkaupunkiseudulla, Suomenlahden alueella ja pohjoisella Itämerellä. Rajavartiolaitoksen 

toimintakyky ja strateginen kehittäminen varmistetaan määrätietoisin ja ennakoivin toimenpitein. 

 

01. Rajavartiolaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 

Momentille myönnetään 227 823 000 euroa. 

S e l v i t y s o s a :   Sisäministeriö asettaa Rajavartiolaitokselle seuraavat alustavat toiminnalliset 

tulostavoitteet: 

Rajojen valvonta 
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Rajojen valvonnalla ennaltaehkäistään ja paljastetaan laiton maahantulo ulkorajoilla. Riskianalyysiin 

perustuvilla painopistealueilla luvattomat rajanylitykset on kyettävä havaitsemaan välittömästi ja 

luvattomat rajanylittäjät ottamaan kiinni raja-alueella. Toistuva laiton toiminta paljastetaan myös 

muualla raja-alueella. Luvattomat rajanylitykset selvitetään luotettavasti siten, että kaikista 

tarvittavista jatkotoimenpiteistä voidaan päättää viivytyksettä. 

 

Rajojen valvonta 

2013 

toteutuma 

2014 

arvio 

2015 

tavoite 

    
Tulosmittarit    
Tuotokset    
Partiointi (h) 238 015 234 000 225 000 

— josta itärajalla 171 680 167 500 159 500 

Tekninen valvonta 884 967 907 500 907 500 

Tarkastukset 31 803 31 800 31 700 

Rajavyöhykeluvat 10 250 8 800 8 800 

Turvallisuuspalvelut harva-alueella (poliisi- ja virka-

aputehtävät) 576 615 595 

Panokset    
Kustannukset (milj. euroa) 113,6 107,6 101,7 

Henkilötyövuodet 1 232 1 170 1 119 

Tehokkuus    
Tuottavuus (ind) 132 134 140 

Taloudellisuus (ind) 123 128 137 

Toiminnan laatu ja palvelukyky (1—5) 3,6 4,5 4,5 

Rajatapahtumien estäminen (%) 88 99 99 

Rajatapahtumien paljastaminen (%) 73 93 93 

Tilannekuvan laatu 3,6 3,9 3,9 

 

Rajatarkastukset 

Kaikki Schengen-alueen ulkorajan ylittävät henkilöt tarkastetaan. EU/ETA-kansalaisille tehdään 

vähimmäistarkastus ja muille perusteellinen tarkastus. Schengen-alueen sisärajoilla ylläpidetään 

valmius rajavalvonnan väliaikaiseen palauttamiseen. Maahantulo ja maastalähtö vastoin säädettyä 

järjestystä paljastetaan turvaten sujuva rajanylitysliikenne. Rajatarkastuksissa ja niihin liittyvissä 

tutkinnoissa ja hallintopäätöksissä huolehditaan henkilöiden oikeusturvasta.  

 

Rajatarkastukset 

2013 

toteutuma 

2014 

arvio 

2015 

tavoite 

    
Tulosmittarit    
Tuotokset    
Rajatarkastukset (milj. hlöä) 17,8 19,2 20,8 

Tullitarkastukset (hlöä) 5 073 6 560 6 610 

Käännyttämispäätös 1 673 1 620 1 770 

Myönnetyt viisumit 1 268 1 377 1 489 

Päätökset rajanylityslupa-anomuksiin 6 4 4 

Vastaanotetut turvapaikkahakemukset 328 313 325 

Vastaanotetut kiintiöpakolaiset 490 600 650 

Muun viranomaisen päätöksen täytäntöönpano 604 550 555 

Panokset    
Kustannukset (milj. euroa) 103,1 106,5 110,2 

Henkilötyövuodet 1 119 1 158 1 213 
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Rajatarkastukset 

2013 

toteutuma 

2014 

arvio 

2015 

tavoite 

Tehokkuus    
Tuottavuus (ind) 153 158 165 

Taloudellisuus (ind) 143 151 161 

Toiminnan laatu ja palvelukyky (1—5) 4,5 4,3 4,4 

Rajatarkastusten kattavuus (%) 100 100 100 

Rajatarkastusten laatu (%) 96,3 93,2 96,1 

Rajatarkastusten sujuvuus (min) 10 9 10 

Rajatarkastusten asiakaspalvelu (1—5) 4,1 4,1 4,1 

Oikeusturva (%) 100,0 100,0 100,0 

 

Rikostorjunta, hallinnolliset maksuseuraamukset ja valvontatoimenpiteet 

Rajavartiolaitos toimii ammattitaitoisena, yhteistyökykyisenä ja tehokkaana 

rikostorjuntaviranomaisena rajaturvallisuuden ylläpitämiseksi ja erityisesti Schengenin ulkorajat 

ylittävän rikollisuuden torjumiseksi. Rajavartiolaitoksen rikostorjuntatyössä keskitytään laittoman 

maahantulon ja ihmiskaupan torjuntaan.  

 
Rikostorjunta, hallinnolliset maksuseuraamukset ja 

valvontatoimenpiteet 

2013 

toteutuma 

2014 

arvio 

2015 

tavoite 

    
Tulosmittarit    
Tuotokset    
Rikosilmoitus (R-ilmoitus) 1 177 1 135 1 180 

Valtionrajarikos (kpl) 250 269 299 

Laittoman maahantulon järjestäminen ja ihmiskauppa 

(kpl) 115 102 113 

Muu rikos (kpl) 7 173 7 600 7 800 

Rikesakko 818 935 915 

Rangaistusvaatimusilmoitus 4 173 4 400 4 440 

Pakkokeino  3 991 3 960 3 940 

Huomautus  686 820 800 

Päätös alusöljypäästöasiassa 4 7 7 

Päätös liikkeenharjoittajan seuraamusmaksussa 162 150 160 

Turvaamistoimenpide 2 933 3 220 3 230 

Sekalainen ilmoitus (S-ilmoitus) 3 097 2 420 2 370 

Valvontailmoitus 386 385 390 

Panokset    
Kustannukset (milj. euroa) 18,3 18,1 18,1 

Henkilötyövuodet 198 197 199 

Tehokkuus    
Tuottavuus (ind) 121 127 127 

Taloudellisuus (ind) 113 120 124 

Toiminnan laatu ja palvelukyky (1—5) 4,3 4,4 4,4 

Rikoslakirikosten selvitystaso (pl. liikennerikokset)  81 87 87 

Laittoman maahantulon järjestämisten ja 

ihmiskaupparikosten selvitystaso (%) 43 65 68 

Aluspäästötapausten selvitystaso (1—5)  5,0 5,0 5,0 

Tavoiteajassa (60 vrk) selvitettyjen rikoslakirikosten 

osuus (%) 75 84 85 

Tavoiteajassa (180 vrk) selvitettyjen laittoman 

maahantulon järjestämisten ja ihmiskauppatapausten 

osuus (%) 83 67 71 
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Rikostorjunta, hallinnolliset maksuseuraamukset ja 

valvontatoimenpiteet 

2013 

toteutuma 

2014 

arvio 

2015 

tavoite 

Oikeusturva (%) 100,0 99,9 99,9 

 

Meri- ja muu pelastustoiminta 

Kaikkiin meripelastuksen hätätilanteisiin osoitetaan apua viivytyksettä. Meripelastustapahtumien 

havaitsemiseksi, ennalta ehkäisemiseksi ja läheltä piti -tilanteiden taltioimiseksi huolehditaan 

merialueiden riittävästä valvonnasta rajavalvonnan yhteydessä. Pelastustoimea ja 

lentopelastuspalvelua tuetaan tarpeen mukaan Rajavartiolaitoksen kalustolla ja henkilöstöllä. 

 

Meri- ja muu pelastustoiminta 

2013 

toteutuma 

2014 

arvio 

2015 

tavoite 

    
Tulosmittarit    
Tuotokset    
Etsinnät (kpl) 389 217 213 

merialue (kpl) 57 60 60 

maa-alue (kpl) 332 157 153 

Pelastustehtävät (kpl) 1 658 1 250 1 250 

merialue (kpl) 1 170 1 100 1 100 

maa-alue (kpl) 488 150 150 

Sairaankuljetus (kpl) 1 073 434 434 

merialue (kpl) 31 50 50 

maa-alue (kpl) 1 073 384 384 

Avustustehtävä (kpl) 421 463 463 

merialue (kpl) 383 420 420 

maa-alue (kpl) 38 43 43 

Muu pelastussuorite (kpl) 559 547 557 

merialue (kpl) 251 250 260 

maa-alue (kpl) 308 297 297 

Päivystyspalvelu ja meripelastuksen työaika (tuntia) 315 602 401 000 401 000 

Pelastettu henkilö (kpl) 5 664 3 705 3 705 

Estetty onnettomuus (kpl) 21 16 16 

Panokset    
Kustannukset (milj. euroa) 7,7 6,5 6,5 

Henkilötyövuodet 83 70 72 

Tehokkuus    
Tuottavuus (ind) 166 122 119 

Taloudellisuus (ind) 155 116 116 

Toiminnan laatu ja palvelukyky (1—5) 3,5 4,2 4,2 

Johtamisen laatu (1—5) - 4,0 4,0 

Yksiköiden valmius (1—5) - 4,5 4,5 

Meritilannekuva (1—5) 3,5 3,8 3,8 

 

Sotilaallinen maanpuolustus 

Puolustussuunnitelmat, tilanteen edellyttämä johtamis- ja toimintavalmius sekä valmius joukkojen 

perustamiseen ylläpidetään. Vastataan osaltaan rajajoukkojen tuottamisesta kouluttamalla varusmiehiä 

ja järjestämällä kertausharjoituksia. 

 

Sotilaallinen maanpuolustus 

2013 

toteutuma 

2014 

arvio 

2015 

tavoite 
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Sotilaallinen maanpuolustus 

2013 

toteutuma 

2014 

arvio 

2015 

tavoite 

Tuotokset    
Koulutusvuorokaudet 78 549 82 100 85 500 

Panokset    
Kustannukset (milj. euroa) 10,6 10,8 10,5 

Henkilötyövuodet 115 118 116 

Tehokkuus    
Tuottavuus (ind) 124 126 134 

Taloudellisuus (ind) 115 120 130 

Toiminnan laatu ja palvelukyky 3,7 3,9 4,0 

Suunnitelmavalmius (1—5) 3,5 3,7 3,8 

Sijoitettavuus (%) 73 82 83 

Koulutettavuus (%) 84 93 93 

Sijoitustilanne (1—5) 4,6 4,6 4,6 

Koulutus (1—5) 3,6 3,7 4,0 

Materiaalivalmius (1—5) 3,7 3,6 3,7 

 

Henkiset voimavarat 

Rajavartiolaitoksen henkilöstörakenne, henkilöstömäärä ja henkilöstön osaaminen pidetään tehtävien 

edellyttämällä tasolla. 

 

Henkiset voimavarat 

2013 

toteutuma 

2014 

arvio 

2015 

tavoite 

    
Ammattitaidon ylläpito (koulpv/htv) 13 10 11 

Lähtövaihtuvuus (%) 0,3 0,6 0,6 

Kenttäkelpoisuus (1—5) 4,4 4,4 4,4 

Fyysinen kunto (1—5) 4,3 4,4 4,3 

Sairastavuus (sa pv/htv) 8,6 8,6 8,2 

Tapaturmat (sa pv/htv) 0,8 0,8 0,8 

Työilmapiiri (1—5) 3,5 3,6 3,6 

Henkilöstön keski-ikä (vuotta) 40 40 40 

Koulutustasoindeksi 4,2 4,2 4,1 

Sukupuolijakauma (% naisia) 13 12 12 

 

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa) 

 
2013 

toteutuma 

2014 

 varsinainen 

talousarvio 

2015 

esitys 

    
Bruttomenot 235 942 237 439 235 323 

Bruttotulot 7 072 7 500 7 500 

Nettomenot 228 870 229 939 227 823 

    
Siirtyvät erät    
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 28 078   
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 28 903   

 

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa) 

 
2013 

toteutuma 

2014 

varsinainen 

talousarvio 

2015 

esitys 
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2013 

toteutuma 

2014 

varsinainen 

talousarvio 

2015 

esitys 

    
Maksullisen toiminnan tuotot    
— suoritteiden myyntituotot 2 438 3 375 2 580 

— muut tuotot 21 25 20 

Tuotot yhteensä 2 459 3 400 2 600 

    
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset    
— erilliskustannukset 2 499 3 420 2 600 

— osuus yhteiskustannuksista 1 711 2 280 1 800 

Kustannukset yhteensä 4 210 5 700 4 400 

    
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) -1 751 -2 300 -1 800 

Kustannusvastaavuus, % 58 60 59 

 

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa) 
    

Imatran ja Vaalimaan raja-asemien kehittäminen -1 000 

Lästimaksuilla aiemmin rahoitettu toiminta (siirto mom:lta 31.30.50) 241 

Rajavartijoiden määrän lisääminen 1 200 

Säästöjen kohdentuminen (osuus 10 milj. eurosta) -1 500 

Toimintamenojen säästö (osuus 60 milj. eurosta) 201 

Uusien tuottavuustoimenpiteiden vähennys -135 

Viran siirto (siirto momentilta 26.01.01) 93 

Julkisen hallinnon atk-menosäästö, II-kohdennus (HO) -147 

Palkkaliukumasäästö -738 

Palkkausten tarkistukset 1 297 

Toimintamenojen tuottavuussäästö -1 469 

Valtion vahingonkorvaustoiminnan keskittäminen (siirto momentille 28.50.50) -18 

Vuokramenojen indeksikorotus 259 

Tasomuutos -400 

Yhteensä -2 116 

 

 

2015 talousarvio 227 823 000 

2014 talousarvio 229 939 000 

2013 tilinpäätös 228 870 000 

 

70. Ilma- ja vartioalusten hankinta (siirtomääräraha 3 v) 

Momentille myönnetään 4 710 000 euroa. 

Määrärahaa saa käyttää: 

1) Rajavartiolaitoksen AB/B 412 helikopterien uusimiseen 

2) AS 332 Super Puma meripelastushelikopterien modifikaatioon ja G-huoltoon 

3) Kahden AB/B 412 helikopterin ja niiden varaosavaraston yhdenmukaistamiseen 

4) indeksien ja valuuttakurssien muutoksista aiheutuviin hankintasopimusten mukaisiin menoihin. 

Tilausvaltuuksista aiheutuvien indeksien ja valuuttakurssien noususta aiheutuvat lisätarpeet sekä 

indeksien ja valuuttakurssien alenemisesta syntyvät vähennykset budjetoidaan talousarviossa 

varainhoitovuoteen kuuluviksi maksuperusteisina. 

Momentille voidaan myös tulouttaa sopimuksista aiheutuvia sopimussakkoja tai muita vastaavia 

korvauksia. 
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S e l v i t y s o s a :   Momentille 26.01.22 arvioidaan saatavan kirjaus- ja käyttöoikeutta 

ulkorajarahaston 2013 vuosiohjelmasta vuonna 2015 kaksimoottoristen helikoptereiden hankintaan 

noin 2 800 000 euroa. 

Vuoden 2011 talousarviossa Rajavartiolaitos sai tilausvaltuuden AB/B 412 helikopterien 

uusimiseen, tilausvaltuus uusittiin vuoden 2012 talousarviossa. Hankinta ajoittuu vuosille 2012 - 2015 

ja sen kokonaiskustannusarvio on 62 000 000 euroa. Hankkeeseen on haettu rahoitusta EU:n 

ulkorajarahaston 2012 ja 2013 vuosiohjelmista yhteensä noin 12 000 000 euroa. Hankkeen 

kilpailutuksen yhteydessä todettiin, että taloudellisin vaihtoehto on hankkia kaksi uutta Super Puma 

helikopteria ja yhdenmukaistaa kaksi uusinta AB/B 412 helikopteria. Sopimus kahden uuden Super 

Puma koneen hankinnasta tehtiin vuoden 2012 lopussa. Tilausvaltuuteen suunnitellusta määrärahasta 

jää käyttämättä 4 600 000 euroa, joka kohdennetaan kahden jäljelle jäävän AB/B 412 helikopterin ja 

niiden varaosavaraston yhdenmukaistamiseen joko vaihtokaupalla tai uusimalla helikoptereiden 

varusteita ja järjestelmiä sekä varaosia.  

Vuoden 2012 toisessa lisätalousarviossa Rajavartiolaitos sai tilausvaltuuden AS 322 Super Puma 

meripelastushelikopterien modifikaatioon ja G-huoltoon. Valtuuden perusteella tehtiin vuonna 2013 

sopimus modifikaatiosta ja huollosta. Hanke ajoittuu vuosille 2013—2019 ja sen 

kokonaiskustannusarvio on 33 710 000 euroa.  

 

Valtuuden käyttöön liittyvistä sitoumuksista ja sopimuksista aiheutuvat valtion menot (1 000 

euroa) 

 

2015 2016 2017 2018 2019— 

Yhteensä 

vuodesta 2015 

lähtien 

       
Super Puma 

Modifikaatio ja G-

huolto       
Ennen vuotta 2015 tehdyt 

sitoumukset 4 600 0 7 000 6 700 4 500 22 800 

Vuoden 2015 sitoumukset       
Valtuus yhteensä 4 600 0 7 000 6 700 4 500 22 800 

Menot yhteensä 4 600 0 7 000 6 700 4 500 22 800 

 

Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa) 

 
2013 

toteutuma 

2014 

varsinainen 

talousarvio 

2015 

esitys 

    
Yhteisrahoitteisen toiminnan tuotot    
— muilta valtion virastoilta saatava rahoitus    
— EU:lta saatava rahoitus 3 000 5 800 2 800 

— muu valtionhallinnon ulkopuolinen rahoitus    
Tuotot yhteensä 3 000 5 800 2 800 

    
Hankkeiden kokonaiskustannukset 3 000 22 923 14 000 

    
Omarahoitusosuus (tuotot - kustannukset) 0 -17 123 -11 200 

Omarahoitusosuus, % 0 75 80 

 

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa) 
    

Super Puma modifikaatio ja G-huolto 4 710 
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Yhteensä 4 710 

 

 

2015 talousarvio 4 710 000 

2014 talousarvio — 

2013 tilinpäätös 96 500 000 

30. Pelastustoimi ja hätäkeskustoiminta 

S e l v i t y s o s a :   Pelastustoimen tehtävänä on tulipalojen ehkäiseminen ja pelastustoiminta 

normaali- ja poikkeusoloissa sekä häiriötilanteissa, pelastustoimelle kuuluvat kansainvälisiin 

sopimuksiin perustuvat väestönsuojelutehtävät sekä varautuminen näihin tehtäviin. Lisäksi 

pelastustoimi osallistuu yhteistyössä muiden viranomaisten kanssa onnettomuuksien ehkäisytyöhön. 

Pelastustoimella on valmius kansainvälisen avun antamiseen ja vastaanottamiseen. 

Vastuun pelastustoimen eri tehtävien hoitamisesta jakavat valtio ja kuntien ylläpitämät 

pelastuslaitokset. Valtion talousarviosta rahoitetaan Pelastusopiston toiminta sekä sisäministeriön 

johtama pelastustoimen valtakunnallinen kehittämistoiminta. Pelastuslaitosten rahoituksesta vastaavat 

kunnat. Rakennepoliittisen ohjelman mukaisesti pelastuslaitosten tavoitteena on saavuttaa pysyvä, 

vähintään 7,5 milj. euron vuosittainen säästö palvelutasoa heikentämättä vuoteen 2017 mennessä. 

Pelastustoiminnan valmiudet erilaisissa onnettomuustilanteissa ja poikkeusolojen toiminnassa ovat 

hyvällä tasolla. 

Hätäkeskuslaitoksen tehtävänä on hätäkeskuspalvelujen tuottaminen sekä hätäkeskuspalvelujen 

tuottamiseen liittyvä pelastustoimen, poliisitoimen sekä sosiaali- ja terveystoimen viranomaisten 

toiminnan tukeminen, kuten tehtävän välittämiseen liittyvät toimenpiteet, viestikeskustehtävät, väestön 

varoittamistoimenpiteiden käynnistäminen äkillisessä vaaratilanteessa sekä muut viranomaisten 

toiminnan tukemiseen liittyvät tehtävät. Hätäkeskuslaitoksen tehtävänä on myös 

hätäkeskuspalveluihin liittyvien tehtävien ja toimintatapojen kehittäminen ja valvonta. 

Hätäkeskustoimintaa tehostetaan ja toiminnan tuottavuutta lisätään Hätäkeskuksen rakenteita 

kehittämällä. Hätäkeskusten ja hätäkeskuspalveluita käyttävien viranomaisten toimintaa 

yhdenmukaistetaan hälytyspalveluiden osalta valtakunnan tasolla. Tavoitteena on parantaa 

hätäkeskusten toimintaa ja viranomaisyhteistyötä ja sitä kautta väestön turvallisuuspalveluja. 

Hätäkeskustoiminta ja tietojärjestelmät uudistetaan vuoden 2016 loppuun mennessä siten, että 

verkottuneet hätäkeskukset voivat tukea toisiaan ruuhka- ja häiriötilanteissa. 

 

01. Pelastustoimen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 13 135 000 euroa. 

Määrärahaa saa käyttää myös: 

1) EU:n hyväksymiin ja rahoittamiin hankkeisiin sekä EU-rahastojen tuella toteutettaviin 

pelastustoimen kansainvälisiin hankkeisiin sisältyvien omarahoitusosuuksien maksamiseen 

2) Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tapaturmat ja toimintakyky -yksikölle myönnettävään 

rahoitukseen yhteistyösopimuksen mukaisesti 

3) Turvallisuus- ja kemikaaliviraston pelastustoimen laitelain (10/2007) mukaisten 

valvontaviranomaistehtävien sekä vuosittain laadittavan tulossopimuksen mukaisien pelastustoimen 

kehitys-, selvitys- ja valmistelutehtävien toimintamenoihin 

4) pelastuslain (379/2011) 107 §:n mukaisten erityisten palon- tai onnettomuuden syiden 

tutkimusten aiheuttamien menojen suorittamiseen 

5) pelastuslain 100 §:n 1 momentin nojalla suoritettavien korvausten maksamiseen 

6) pelastuslain 97 §:ssä tarkoitetulla tavalla valmiuden ylläpitämiseen 

7) pelastustoimeen liittyvään standardisointitoiminnan edistämiseen ja standardisointityöhön 

osallistumisesta johtuviin menoihin 
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Momentille saa nettobudjetoida siirtotalouden tuottoina Palosuojelurahastolta tutkimus- ja 

kehittämistoimintaan saadut erityisavustukset. 

S e l v i t y s o s a :   Sisäministeriö asettaa pelastustoimelle seuraavat alustavat 

tuloksellisuustavoitteet: 

Onnettomuuksien ehkäisy 

Pelastustoimen tehtävä on erityisesti tulipalojen ehkäisy. Toimiala osallistuu myös muiden 

onnettomuuksien ehkäisyyn. Onnettomuuksia ja niiden seurauksia pyritään ehkäisemään parantamalla 

ihmisten ja yhteisöjen omatoimista varautumista, lisäämällä väestön turvallisuustietoisuutta ja -

osaamista sekä toteuttamalla pelastuslaitosten laatimien valvontasuunnitelmien mukaisia toimia. 

Pelastuslain vaikutuksia pelastusviranomaisten toimintaan seurataan. 

 

Onnettomuuksien ehkäisy 

2013 

toteutuma 

2014 

arvio 

2015 

tavoite 

    
Tuotokset    
Erheellisten paloilmoitusten määrä (kpl), enintään 19 019 18 100 17 200 

Neuvontaa ja valistusta saaneiden osuus väestöstä (%), 

vähintään 17 20 20 

 

Pelastustoiminta ja varautuminen 

Pelastustoimi kykenee toimimaan nopeasti ja riskejä vastaavasti onnettomuustilanteissa, antamaan 

pelastustoimeen kuuluvaa apua suuronnettomuustilanteissa myös ulkomailla ja varautumaan avun 

vastaanottamiseen. Pelastuslaitosten toiminta on järjestetty pelastustoimen toimintavalmiuden 

suunnitteluohjeen mukaisesti. Pelastustoimen palvelutasopäätökset noudattavat pelastuslakia ja ohjetta 

palvelutasopäätöksen sisällöstä ja rakenteesta. 

Pelastustoimella on yhteiskunnan turvallisuusstrategian mukaisesti uhka-arvio pelastustoimen 

valtakunnallista koordinaatiota edellyttäviä erityistilanteita varten. Pelastustoimen osuutta 

yhteiskunnan turvallisuusstrategiasta toteutetaan.Tavoitteena on saada strategian päämäärät 

ulottumaan nykyistä laajemmin myös alue- ja paikallishallintoon.  

Huolehditaan aluehallintovirastojen ja muiden alueellisen tason toimijoiden varautumisen 

valtakunnallisesta yhteensovittamisesta keskushallinnossa. 

Turvataan väestön suojaamismahdollisuudet. Pelastustoimi toteuttaa sille osoitettua varautumisen 

yhteensovittamistehtävää. 

 

Pelastustoiminta ja varautuminen 

2013 

toteutuma 

2014 

arvio 

2015 

tavoite 

    
Tuotokset    
Pelastuslaitosten hälytysluonteisten tehtävien määrä, kpl, arvio, 

josta
1
 104 849 96 900 96 900 

— tulipaloista (pl. maastopalot) aiheutuvat tehtävät 10 657 11 000 11 000 

— maastopaloista aiheutuvat tehtävät 2 764 2 900 2 900 

— tarkistus- ja varmistustehtävät 29 815 21 000 21 000 

— ensivastetehtävät (pl. sairaankuljetustehtävät) 26 226 30 000 30 000 

— muut tehtävät 35 387 32 000 32 000 

Toiminnan laatu ja palvelukyky    
Pelastuslaitosten kiireellisten tehtävien toimintavalmiusaika 1. 

riskialueella ensimmäisen yksikön mukaan, % tavoitteesta  76 50 50 

Pelastuslaitosten kiireellisten tehtävien toimintavalmiusaika 2. 

riskialueella ensimmäisen yksikön mukaan, % tavoitteesta  75 50 50 
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1)
 Pelastuslaitoksen eri tehtävätyypeille ei aseteta tavoitteita, vaan niiden kehitystä seurataan. 

 

Koulutus- ja tutkimustoiminta 

Pelastusopistossa annettavan tutkintoon johtavan koulutuksen avulla varmistetaan pelastus- ja 

hätäkeskushenkilöstön riittävyys ja oikeanlainen osaaminen. 

Pelastusopiston jatko- ja täydennyskoulutusjärjestelmä tukee monipuolisesti pelastustoimen 

osaamista.  

Vahvistetaan pelastustoimen tutkimus- ja kehittämistoiminnan koordinointia. Lisätään 

pelastustoimen kotimaista tutkimustoimintaa ja kansainvälisen tutkimuksen sekä uusien 

toimintamenetelmien ja tekniikoiden hyödyntämistä.  

 

Pelastustoimi 

2013 

toteutuma 

2014 

arvio 

2015 

tavoite 

    
Tuotokset    
Pelastusopiston ammatillisen peruskoulutuksen 

koulutettavapäivien määrä, kpl, vähintään 48 578 50 400 43 560 

Pelastusopiston tutkintojen määrä, kpl, vähintään 173 215 172 

AMK-tutkintojen määrä, kpl  51 38 30 

Panokset    
Momentin 26.30.01 henkilötyövuodet, josta 116,2 114,4 112,7 

— Pelastusopiston henkilötyövuodet 104 104 102 

— Sisäministeriön henkilötyövuodet 3 2 2 

— Turvallisuus- ja kemikaaliviraston henkilötyövuodet 5 3,7 3,7 

— Kriisinhallintakeskuksen henkilötyövuodet (kv. 

pelastustoimi) 4,2 4,7 5 

Koulutuksen kokonaiskustannukset (1 000 euroa) 12 225 12 666 12 512 

Toiminnan tehokkuus    
Pelastusopiston koulutettavapäivät/henkilötyövuodet 1 000 995 995 

Pelastusopiston koulutettavapäivät/opettaja 1 321 1 331 1 330 

Pelastusopiston ammatillisen peruskoulutuksen 

opiskelijakohtainen vuosikustannus, euroa, enintään 26 718 27 682 27 364 

Pelastusopiston ammatillisen peruskoulutuksen 

koulutettavapäivän hinta, euroa, enintään 148 150 150 

Toiminnan laatu ja palvelukyky    
Pelastusopiston tutkintopalaute (asteikolla 1—4) 3,18 3,08 3,08 

Hakeneiden lukumäärä/aloituspaikat 5,86 5,0 5,0 

Henkiset voimavarat    
Pelastusopiston henkilöstön määrä 111 111 108 

Kriisinhallintakeskuksen henkilöstön määrä (kv. 

pelastuspalvelu) 6 6 6 

Työtyytyväisyys, indeksi (asteikko 1—5) 3,4 3,4 3,4 

Sairauspoissaolot, työpäivää/htv, enintään 6,6 6,5 6,5 

 

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa) 

 
2013 

toteutuma 

2014 

varsinainen 

talousarvio 

2015 

esitys 

       

Bruttomenot 19 476 20 508 17 547 

Pelastustoimen bruttotulot 4 968 4 146 4 412 

Nettomenot 14 508 16 362 13 135 

— Pelastusopisto 11 876 11 142 11 230 
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2013 

toteutuma 

2014 

varsinainen 

talousarvio 

2015 

esitys 

— Sisäministeriö 2 256 4 770 1 455 

— Kansainvälinen pelastuspalvelu 375 450 450 

    
Siirtyvät erät    
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 3 473   
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 2 624   

 

Pelastustoimen maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa) 

 
2013 

toteutuma 

2014 

varsinainen 

talousarvio 

2015 

esitys 

    
Maksullisen toiminnan tuotot    
— suoritteiden myyntituotot 1 143 1 053 1 200 

    
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset    
— erilliskustannukset 473 594 533 

— osuus yhteiskustannuksista 874 810 968 

Kustannukset yhteensä 1 347 1 404 1 501 

    
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) -204 -351 -301 

Kustannusvastaavuus, % 85 75 80 

 

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa) 
    

Kunnallisten toimijoiden liittäminen TUVEen -3 000 

Säästöjen kohdentuminen (osuus 10 milj. eurosta) -100 

Uusien tuottavuustoimien vähennys -90 

Julkisen hallinnon atk-menosäästö, II-kohdennus (HO) -9 

Palkkaliukumasäästö -27 

Palkkausten tarkistukset 37 

Toimintamenojen tuottavuussäästö -84 

Toimintamenosäästö (HO) 13 

Vuokramenojen indeksikorotus 33 

Yhteensä -3 227 

 

 

2015 talousarvio 13 135 000 

2014 talousarvio 16 362 000 

2013 tilinpäätös 13 659 000 

 

02. Hätäkeskuslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 53 223 000 euroa. 

S e l v i t y s o s a :   Sisäministeriö asettaa Hätäkeskuslaitokselle seuraavat alustavat toiminnalliset 

tulostavoitteet: 

Toteutetaan hätäkeskustoiminnan strategisten linjausten mukaisia toimenpiteitä. Hätäkeskuslaitos 

jatkaa toiminnan yhdenmukaistamista yhdessä hätäkeskuspalveluita käyttävien viranomaisten kanssa. 

Yhdenmukaistaminen tulee saattaa tasolle, joka mahdollistaa verkottuneen toimintamallin 

käyttöönoton uudella tietojärjestelmällä. Uuden hätäkeskustietojärjestelmän kehitystyötä ja 
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käyttöönoton valmistelua jatketaan siten, että käyttöönotto voidaan toteuttaa vuoden 2016 loppuun 

mennessä.  

 

Valtuuden käyttöön liittyvistä sitoumuksista ja sopimuksista aiheutuvat valtion menot (1 000 

euroa) 

 

2015 2016 2017 2018 2019— 

Yhteensä 

vuodesta 2015 

lähtien 

       
Hätäkeskustietojärjestel

män hankinta       
Ennen vuotta 2015 tehdyt 

sitoumukset 14 564     14 564 

Vuoden 2015 sitoumukset       
Menot yhteensä 14 564     14 564 

 

Hätäkeskuslaitos 

2013 

toteutuma 

2014 

arvio 

2015 

tavoite 

    
Tuotokset    
Ilmoitusten määrä, kpl, josta 4 050 000 3 985 000 4 050 000 

— hätäpuhelujen määrä, kpl 2 886 000 2 754 000 2 886 000 

— välitettyjen tehtävien määrä, kpl 1 678 000 1 842 000 1 678 000 

Panokset    
Hätäkeskustoiminnan kokonaismenot, brutto, 1 000 euroa 64 548 69 296 56 279 

Henkilötyövuodet 684 685 655 

Toiminnan tehokkuus    
Hätäilmoitusten määrä/hätäkeskuspäivystäjä (pl. vuoromestarit) 8 200 8 200 8 200 

Hätäkeskustoiminnan kustannukset, euroa/asukas, enintään 11,0 11,7 10,1 

Hätäkeskustoiminnan kustannukset, euroa/hätäkeskusilmoitus, 

enintään 14,7 13,7 12,6 

Toiminnan laatu ja palvelukyky    
Hätäkeskuslaitoksen yhteistyöviranomaisten tyytyväisyys, indeksi, 

vähintään (asteikko 1—5) - 3,4 - 

Väestöstä keskeiset hätäkeskuspalvelut tuntee, (%) 96 96 96 

Henkiset voimavarat    
Henkilöstön määrä 691 670 655 

Työtyytyväisyys, indeksi (asteikko 1—5) 3,14 3,22 3,3 

Sairauspoissaolot, työpäivää/htv, enintään 16,5 16,0 16,0 

 

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa) 

 
2013  

toteutuma 

2014  

varsinainen 

talousarvio 

2015  

esitys 

    
Bruttomenot 64 548 69 296 56 279 

Bruttotulot 4 444 3 970 3 056 

Nettomenot 60 104 65 326 53 223 

    
Siirtyvät erät    
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 3 672   
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 12 425   
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Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa) 

 
2013 

toteutuma 

2014  

varsinainen 

talousarvio 

2015  

esitys 

    
Maksullisen toiminnan tuotot, suoritteiden 

myyntituotot 4 303 3 973 3 000 

    
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset    
— erilliskustannukset 1 360 2 183 2 110 

— osuus yhteiskustannuksista 1 092 467 820 

Kustannukset yhteensä 2 452 2 650 2 930 

    
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) 1 851 1 323 70 

Kustannusvastaavuus, % 232 150 102 

 

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa) 
    

Hätäkeskustoiminnan rakennemuutokseen liittyvä muutosturva -540 

Hätäkeskusuudistuksen rakennemuutokseen liittyvän muutosturvan aikaistaminen -1 336 

Säästöjen kohdentuminen (osuus 10 milj. eurosta) -651 

Toimitilasäästöjen kohdentaminen -800 

Toti-hanke ja rakennemuutos -11 480 

Uuden hätäkeskustietojärjestelmän investointi 4 256 

Uuden hätäkeskustietojärjestelmän liittäminen Tuve-palveluihin -1 000 

Uusien tuottavuustoimien vähennys -405 

Julkisen hallinnon atk-menosäästö, II-kohdennus (HO) -42 

Palkkaliukumasäästö -193 

Palkkausten tarkistukset 295 

Toimintamenojen tuottavuussäästö -343 

Toimintamenosäästö (HO) 53 

Vuokramenojen indeksikorotus 83 

Yhteensä -12 103 

 

 

2015 talousarvio 53 223 000 

2014 talousarvio 65 326 000 

2013 tilinpäätös 68 857 000 

 

20. Erityismenot (arviomääräraha) 

Momentille myönnetään 3 406 000 euroa. 

Määrärahaa saa käyttää: 

1) pelastuslain (379/2011) 97 §:ssä tarkoitetulla tavalla toimintakustannuksiin, jotka aiheutuvat ilma-

alusten käytöstä etsintä- ja pelastustehtäviin sekä poliisiviranomaisen johtamiin etsintä- tai muihin 

vastaaviin virka-aputehtäviin ja niistä aiheutuvan valmiuden ylläpitämiseen sekä ilma-alusten käyttöön 

liittyvän hälytys- ja johtamisjärjestelmän välittömien kustannusten korvaamisesta Finavialle 

2) pelastuspalveluavun antamisesta ja vastaanottamisesta sekä siihen varautumisesta aiheutuviin 

kustannuksiin Euroopan unionin ja kansainvälisten järjestöjen yhteistyössä sekä Suomen kahden- ja 

monenvälisten pelastuspalvelun yhteistoimintasopimusten perusteella, mihin luetaan myös Suomen 

osallistuminen Euroopan unionin, YK:n sekä NATO:n euroatlanttisen kumppanuusneuvoston 

pelastuspalvelun hälytys- ja informaatiokeskusten ja järjestelmien asiantuntijatehtäviin niistä 

aiheutuvine palkkaus- ja toimintakustannuksineen. Määrärahaa saa käyttää enintään 7 

henkilötyövuotta vastaavan henkilöstömäärän palkkauksiin. 
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3) pelastuslain 31 §:n mukaisiin metsäpalojen tähystystoiminnasta ja sen valmiuden ylläpidosta 

aiheutuneisiin kustannuksiin. 

S e l v i t y s o s a :   

 

Määrärahan arvioitu käyttö (euroa) 

  
1) Ilma-alusten käyttö etsintä- ja pelastustehtäviin 1 706 000 

2) Kansainvälisen hätäavun antaminen ja vastaanottaminen sekä siihen varautuminen 1 000 000 

3) Metsäpalojen tähystystoiminta 700 000 

Yhteensä 3 406 000 

 

 

2015 talousarvio 3 406 000 

2014 talousarvio 3 406 000 

2013 tilinpäätös 2 166 077 

 

43. Turvallisuusviranomaisten viestintäverkot (siirtomääräraha 3 v) 

Momentille myönnetään 8 100 000 euroa. 

Määrärahaa saa käyttää viranomaisradioverkon hintatuen ja alijäämätuen maksamiseen Suomen 

Virveverkko Oy:lle. 

S e l v i t y s o s a :   Momentilta myönnetyn rahoituksen tavoitteena on turvata viranomaisradioverkon 

toiminta. 

 

2015 talousarvio 8 100 000 

2014 talousarvio 8 100 000 

2013 tilinpäätös 8 100 000 

40. Maahanmuutto 

S e l v i t y s o s a :   Sisäministeriö ohjaa ja kehittää maahanmuuttohallintoa ja vastaa 

maahanmuuttopolitiikan sekä maahanmuuttoa ja kansalaisuutta koskevan lainsäädännön valmistelusta 

ja edustaa maahanmuuttoasioissa Suomea Euroopan unionissa ja kansainvälisessä yhteistyössä. 

Sisäministeriö yhteensovittaa maahanmuuttoasioihin liittyvää toimintaa hallinnonalojen välillä. 

Sisäministeriö vastaa turvapaikanhakijoiden vastaanoton ja tilapäistä suojelua saavien vastaanoton 

yleisestä kehittämisestä, suunnittelusta, ohjauksesta, seurannasta ja yhteensovittamisesta sekä 

ihmiskaupan vastaisen toiminnan koordinoimisesta. 

Sisäministeriö huolehtii Maahanmuuttoviraston toimintaedellytyksistä. Maahanmuuttovirasto 

käsittelee ja ratkaisee ulkomaalaisten maahantuloon, maassa oleskeluun, pakolaisuuteen ja 

kansalaisuuteen liittyviä asioita, vastaa turvapaikanhakijoiden ja tilapäistä suojelua saavien 

vastaanoton käytännön toiminnan ohjauksesta ja suunnittelusta, säilöönottoyksiköiden käytännön 

toiminnan ohjauksesta ja valvonnasta sekä ihmiskaupan uhrien auttamisen toimeenpanon ohjauksesta. 

Lisäksi Maahanmuuttovirasto ylläpitää ulkomaalaisasioiden sähköistä asiankäsittelyjärjestelmää 

(UMA) ja tuottaa tietoja viranomaisille ja kansainvälisille järjestöille. Turvapaikanhakijoiden 

vastaanottopalvelut tuotetaan kahdessa valtion vastaanottokeskuksessa sekä ostopalveluina. Valtion 

vastaanottokeskukset sijaitsevat Joutsenossa ja Oulussa ja ne toimivat Maahanmuuttoviraston alaisina. 

Ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmän toimintaa koordinoi Joutsenon vastaanottokeskus. 

Ulkomaalaisten säilöönottoyksiköt toimivat Helsingin Metsälän ja Joutsenon vastaanottokeskusten 

yhteydessä. 

 

Maahanmuuttoa kuvaavat tunnusluvut 

2013 

toteutuma 

2014 

arvio 

2015 

arvio 
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Maahanmuuttoa kuvaavat tunnusluvut 

2013 

toteutuma 

2014 

arvio 

2015 

arvio 

    
Suomessa asuvat ulkomaalaiset

1
 207 511 215 900 224 300 

Maahanmuutto/ulkomaalaiset
2
 23 873 22 900 22 900 

Nettomaahanmuutto/ulkomaalaiset
2)

 19 638 17 400 17 400 

Suomen kansalaisuuden saaneet/vuosi
3
 9 292 9 000 9 000 

 
1)

 Vuosi 2013: Tilastokeskus/Väestörakenne 2013. Vuodet 2014 ja 2015: SM:n arvio on laskettu Tilastokeskuksen vuosien 2013 ja 2014 

tammi—maaliskuun väestön ennakkotilastoista toteutuneen muutosprosentin perusteella. 
2)

 Vuosi 2013: Tilastokeskus/Muuttoliike 2013. Vuodet 2014 ja 2015: SM:n arvio on laskettu Tilastokeskuksen vuosien 2013 ja 2014 

tammi—maaliskuun väestön ennakkotilastoista toteutuneen muutosprosentin perusteella. 
3)

 Taulukossa on esitetty Suomen kansalaisuuden hakemuksesta tai ilmoituksesta saaneiden henkilömäärä. Momentin 26.40.01 

perusteluissa oleva taulukko kuvaa Maahanmuuttovirastossa vireille tulevien ja ratkaistujen hakemusten määrää. Samassa hakemuksessa voi 

olla useita henkilöitä. 
 

Sisäministeriön hallinnonalan menot maahanmuuttajista (1 000 euroa) 

 2013 

tilinpäätös 

2014 

talousarvio 

2015 

esitys 

    
26.40.01 Maahanmuuttoviraston ja valtion vastaanottokeskusten 

toimintamenot 26 707 26 609 26 297 
26.40.20 Paluumuuttajien muuttovalmennus 606 876 876 
26.40.21 Pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden vastaanotto 35 601 30 657 25 852 
26.40.63 Vastaanottotoiminnan asiakkaille maksettavat tuet 15 996 10 017 8 584 

Yhteensä 78 910 68 159 61 609 

 

Maahanmuuttopolitiikka 

Maahanmuuttopolitiikka perustuu hallitusohjelman linjauksiin. 

Keskeiset strategiset tavoitelinjaukset ovat: 

— Edistämme Suomen kilpailukykyä ja väestön hyvinvointia tukevaa maahanmuuttoa 

— Huolehdimme kansainvälisen suojelun hakemiseen liittyvien menettelyjen 

oikeudenmukaisuudesta, tehokkuudesta ja inhimillisyydestä 

— Nopeutamme maahanmuuttohallinnon hakemusten käsittelyä 

— Torjumme laitonta maahantuloa. Varmistamme ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmän 

toimivuuden.  

Maahanmuuttopolitiikan toteutusta ohjaavan Maahanmuuton tulevaisuus 2020 -strategian mukaisesti 

maahanmuutto on ennakoitua ja hallittua. Maahanmuutto edistää väestön hyvinvointia ja vahvistaa 

Suomen kilpailukykyä. Maahanmuuttajat voivat hyödyntää osaamistaan ja osallistuvat yhteiskunnan 

rakentamiseen. Kansainvälistyvässä Suomessa arvostetaan moninaisuutta ja yhdenvertaisuus sekä 

tasa-arvo kuuluvat kaikille. 

Maahanmuuttohallinnon tuloksellisuutta parannetaan muun muassa viranomaisyhteistyötä 

kehittämällä sekä tarkastelemalla maahanmuuttoviranomaisten välistä tehtäväjakoa. Tavoitteena on, 

että maahanmuuttohallinto kykenee vastaamaan lakisääteisiin käsittelyaikatavoitteisiin maahanmuuton 

lupahakemusten käsittelyssä. Tavoitteena on kehittää edelleen turvapaikanhakijoiden 

vastaanottotoiminnan kustannustehokkuutta.  

Sisäministeriön hallinnonalan toimijoiden yhteistyötä ulkomaalaisten maahantuloon ja maassa 

oleskeluun liittyen tehostetaan. Yhteistyössä hyödynnetään maahanmuuttoviranomaisten 

moniviranomaismallia (MPR), joka antaa puitteet Maahanmuuttoviraston, poliisin ja 

Rajavartiolaitoksen väliselle yhteistyölle. 

Maahanmuuttohallinnossa kehitetään maahanmuuton tieto- ja analyysipalveluja osana 

Maahanmuutto 2020 -strategian toimenpideohjelman toteutusta. 
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Kehitetään edelleen ulkomaalaisasioiden sähköistä asiankäsittelyjärjestelmää (UMA), jotta pystytään 

tarjoamaan kattavasti lupaprosesseihin liittyvät sähköiset asiointipalvelut hakija-asiakkaille sekä 

automatisoidaan mahdollisuuksien mukaan lupaprosesseja. 

Maahanmuutto 

Maahantuloon liittyvää viranomaisyhteistyötä vahvistetaan. Oleskelulupajärjestelmän kehittämisessä 

tavoite on menettelyn selkeyttäminen. Vastataan tarpeeseen kehittää vaihtoehtoisia tapoja vastaanottaa 

oleskelulupahakemuksia ulkomailla. Toisaalta samalla on huolehdittava siitä, että valvonta on riittävää 

eivätkä laiton maahanmuutto ja ihmiskauppa lisäänny. Työvoiman maahanmuuton osalta on tärkeää 

vastata oikea-aikaisesti työmarkkinoiden tarpeisiin, jolloin käsittelyaikoihin kohdistuu erityinen 

huomio. Lupatoiminnalla on erittäin tärkeä merkitys työehtojen ennakkovalvonnassa. Jälkivalvonnassa 

kyse on käytännössä pitkälti poliisin ja työsuojeluhallinnon tarkastustoiminnan resursseista ja niiden 

kohdentamisesta. 

Yhteistyötä opetushallinnon kanssa jatketaan EU:n ulkopuolelta tulevien ulkomaalaisten 

opiskelijoiden maahantuloon liittyen. Väärinkäytösten määrä tulee pitää pienenä. Opiskelupaikkojen 

kohdentamisessa tulisi ottaa huomioon ne alat, joilla mahdollisesti esiintyy ulkomaisen työvoiman 

tarvetta tulevaisuudessa. Tämä vaatii myös kotimaisten kielten opintojen lisäämistä opiskelun aikana. 

Pidennetään Suomessa tutkinnon suorittaneiden ulkomaalaisten opiskelijoiden työnhakua varten 

myönnettävän oleskeluluvan pituus kuudesta kuukaudesta vuoteen. 

Vaikutetaan siihen, että EU-maiden maahanmuutto-, pakolais- ja turvapaikkapolitiikka pystytään 

sovittamaan entistä paremmin yhteen kehitys- ja ihmisoikeuspolitiikan tarpeisiin. EU-maiden 

maahanmuuttopolitiikan yhteyttä EU-maiden oman työvoimapolitiikan tarpeisiin vahvistetaan. EU:n 

yhteisessä maahanmuuttopolitiikassa tapahtuvassa lainsäädännön harmonisoinnissa Suomi huolehtii 

kansallisten etujen huomioon ottamisesta. 

Ongelmina laittoman maahanmuuton lisääntyessä ovat myös laittoman työnteon ja ihmiskaupan sekä 

muun eriasteisen hyväksikäytön lisääntyminen. Toteutetaan laittoman maahantulon vastaista 

toimintaohjelmaa. Tehostetaan viranomaisyhteistyötä laittoman maahantulon torjunnassa sekä 

huolehditaan tarvittavan lainsäädännön kehittämisestä. Keskeisiin maahanmuuttomaihin pyritään 

sijoittamaan maahanmuuton yhdyshenkilöitä. Laittoman maahanmuuton ongelmat näkyvät osaltaan 

myös lieveilmiöiden lisääntymisenä pidempiaikaisen maassa oleskelun tilanteissa henkilöiden jäädessä 

kotouttamistoimien ja yhteiskunnan palvelujen ulkopuolelle. Tehokas laittoman maahanmuuton 

torjunta ehkäisee näistä ongelmista yhteiskunnalle aiheutuvia kustannuksia.  

Kansainvälinen suojelu 

Seurataan turvapaikkamenettelyä ja turvapaikanhakijoiden vastaanottoa koskevien säännösten 

toimivuutta ja valmistellaan mahdolliset lainmuutokset. Kehitetään edelleen eri viranomaisten välistä 

yhteistyötä turvapaikkaprosessin tehostamiseksi.  

Jatketaan yhteisen eurooppalaisen turvapaikkajärjestelmän kehittämistä saattamalla loppuun 

turvapaikkajärjestelmän toisen vaiheen säädöksiä koskeva kansallinen täytäntöönpano ja osallistutaan 

EU-jäsenvaltioiden yhteistyöhön. Lainsäädännön kehittämisen ohella tiivistetään jäsenvaltioiden 

turvapaikkaviranomaisten välistä käytännön yhteistyötä erityisesti tukemalla Euroopan turvapaikka-

asioiden tukiviraston (EASO) toimintaa.  

Turvapaikkapolitiikan kehittämisessä vahvistetaan johdonmukaisuutta eri maahanmuuton 

politiikkalohkojen, kuten rajavalvonnan, laittoman maahanmuuton torjunnan ja palautuspolitiikan 

kanssa. 

Kiintiöpakolaispolitiikan toimeenpanoa jatketaan uudelleen sijoittamalla Suomeen kansainvälisen 

suojelun tarpeessa olevia ulkomaalaisia (ulkomaalaislaki 301/2004 90 §). Uudelleen sijoittamisen 

perusteet (voimavarat kiintiöpakolaisten ottamiselle ja kiintiöpakolaisten määrä) vahvistetaan 

vuosittain valtion talousarviossa. Vuoden 2015 pakolaiskiintiö on 750 henkilöä. 
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Jatketaan valmisteluja paluuta koskevien yhteistyöpöytäkirjojen solmimiseksi lähtömaiden kanssa ja 

toteutetaan vapaaehtoisen paluun toimintamalli. Turvapaikanhakijoita arvioidaan saapuvan vuoden 

aikana noin 3 000, joista alaikäisiä ilman huoltajaa tulleita noin 150. 

 

Vastaanottokeskusten paikkaluku keskimäärin vuodessa 

 2013 2014 2015 

    
Vastaanottokeskusten paikkaluku yhteensä 3 005 2 880 2 410 
— valtion vastaanottokeskukset 670 560 550 

— yksityisen, kunnan tai järjestön ylläpitämät keskukset 2 295 2 250 1 790 

— säilöönottoyksikkö 40 70 70 

— käyttöaste keskimäärin % 83,0 90,0 90,0 

Ryhmäkotien ja tukiasuntojen paikkaluku yhteensä 151 140 130 
— ryhmäkodit 104 70 65 

— tukiasunnot 47 70 65 

— käyttöaste keskimäärin % 63,0 85,0 85,0 

 
Vastaanottopalvelujen saajat   2013  2014  2015 

    
Keskimäärin vastaanoton piirissä olevia / henkilöä / vuosi 3 577 3 539 3 180 
— Vastaanottokeskuksiin majoitettuja 2 475 2 220 2 100 

— Alaikäisiä yksintulleita 96 149 110 

— Säilöön otetut ulkomaalaiset 40 70 70 

— Yksityismajoituksessa 966 1 100 900 

 

Vastaanoton kustannukset / euroa / vuosi  

2013 

tilinpäätös  

 2014 

talousarvio  

2015 

esitys  

    
Vastaanoton kokonaiskustannukset 60 282 475 49 823 000 43 663 000 
Vastaanottokeskusten kokonaiskustannukset  56 643 247 47 243 000 41 633 000 

— vastaanottokeskusten yksikkökustannus / hlö 17 532 16 367 13 657 

— alaikäisen kustannus ryhmäkodissa / hlö 108 964 82 487 84 775 

— alaikäisen kustannus tukiasunnossa / hlö 63 072 33 376 49 070 

— säilöön otetun kustannus / hlö 63 075 50 856 62 857 

— yksityismajoituksen kustannukset 7 438 408 4 003 817 4 028 400 

— yksityismajoituksen kustannus / hlö 5 752 4 003 4 476 

Lasten edustaminen 181 245 134 000 130 000 

Pakolaisten maahantuloon liittyvät kustannukset 872 518 946 000 800 000 

Muut maahantuloon liittyvät menot
1
 2 585 464 1 500 000 1 100 000 

 
1)

 Tulkkaus- ja käännöspalkkiot, Maahanmuuttoviraston ulkopuolella suoritettavat turvapaikkapuhuttelut, DNA-testit ja sähköiset palvelut 

(Umarek). 
 

 

01. Maahanmuuttoviraston ja valtion vastaanottokeskusten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 26 297 000 euroa. 

Määrärahaa saa käyttää myös: 

1) kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta annetun lain (746/2011) 33 §:n mukaisen 

ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmän toiminnan rahoittamiseen 

2) EU:n rahoittamiin hankkeisiin 

3) maahanmuuttohallinnon toiminnan kehittämiseen. 

S e l v i t y s o s a :   Maahanmuuttovirasto käsittelee ja ratkaisee maahantuloon, maassa oleskeluun, 

pakolaisuuteen sekä Suomen kansalaisuuteen liittyviä asioita hyödyntäen ja kehittäen 
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ulkomaalaisasioiden sähköistä asiankäsittelyjärjestelmää viranomaisten ajantasaisena asianhallinta- ja 

tietopalvelurekisterinä. Virasto tuottaa ajankohtaista tietoa maahanmuutto- ja kansalaisuusasioista. 

Virasto vastaa turvapaikanhakijoiden ja tilapäistä suojelua saavien vastaanoton käytännön toiminnan 

ohjauksesta ja suunnittelusta, säilöönottoyksiköiden käytännön toiminnan ohjauksesta ja valvonnasta 

sekä ihmiskaupan uhrien auttamisen toimeenpanon ohjauksesta. Valtiolla on kaksi 

vastaanottokeskusta: Joutsenon ja Oulun vastaanottokeskukset, jotka toimivat Maahanmuuttoviraston 

alaisina. Ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmän toimintaa koordinoi Joutsenon vastaanottokeskus.  

Sisäministeriö asettaa Maahanmuuttovirastolle alustavasti seuraavat toiminnalliset tulostavoitteet: 

 

Maahanmuuttovirasto ja valtion vastaanottokeskukset 

2013 

toteutuma 

2014 

talousarvio 

2015 

tavoite 

    
Tuotokset    
Päätökset 59 878 60 450 57 550 

Panokset    
Toimintamenot (1 000 €)    
Maahanmuuttovirasto 18 524 17 460 17 070 

Valtion vastaanottokeskukset 8 183 9 149 9 227 

Henkilötyövuodet    
Maahanmuuttovirasto 307,4 290 289 

Valtion vastaanottokeskukset 87,6 120 120 

Tehokkuus    
Toiminnallinen tuloksellisuus    
— tuottavuus (päätöstä/Maahanmuuttoviraston htv) 195 208 199 

— taloudellisuus (nettomenot €/päätös) 295 300 300 

— maksullisen toiminnan kustannusvastaavuus (%) 93 90 90 

 

Nopea ja oikeusvarma päätöksenteko 

Vireille tulleiden hakemusten läpivientiajat lyhenevät. Perheenyhdistämishakemusten käsittelyaika 

on enintään yhdeksän kuukautta. Asiakkaiden oikeusturva säilyy hyvänä. Henkilö- ja teknisiä 

resursseja käytetään joustavasti ja tehokkaasti. Päätöksentekoprosessit ovat laadullisesti mitattavia 

sekä läpinäkyviä, ohjaavia ja rutiinityötä säästäviä. Soveltamiskysymykset linjataan sisäisellä 

ohjeistuksella. 

 

Vireille tulleet ja ratkaistut asiat 2013—2015 

 
2013 

 toteutuma 

Vireille 

 tulevat Ratkaistut 

2014 

 

talousarvio 

Vireille 

 tulevat Ratkaistut 

2015 

 tavoite 

Vireille 

 tulevat Ratkaistut 

       
Maahanmuutto yhteensä 21 265 28 760 25 200 30 200 22 000 27 400 

— työntekijän oleskelulupa 5 740 5 953 6 700 6 700 6 000 6 000 

— opiskelijan oleskelulupa 5 755 5 730 6 500 6 500 6 000 6 000 

— muut oleskeluluvat (sis. kv. suojelu) 9 764 11 484 12 000 17 000 10 000 11 000 

Maasta poistaminen 7 088 8 147 4 000 4 000 6 000 6 000 

Kansainvälinen suojelu yhteensä 10 695 10 573 12 050 12 550 11 750 11 650 

— turvapaikkahakemukset  3 238 4 055 3 000 4 000 3 000 4 000 

— kiintiöpakolaiset 750 746 1 050 1 050 750 750 

— matkustusasiakirjat 5 271 5 593 6 000 5 000 5 600 5 600 

Kansalaisuus yhteensä  10 955 12 398 8 000 10 000 12 500 12 500 

— kansalaisuushakemukset 8 639 10 119 6 000 9 000 7 000 9 000 
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2013 

 toteutuma 

Vireille 

 tulevat Ratkaistut 

2014 

 

talousarvio 

Vireille 

 tulevat Ratkaistut 

2015 

 tavoite 

Vireille 

 tulevat Ratkaistut 

Yhteensä 50 003 59 878 49 250 56 750 52 250 57 550 

 

Käsittelyaika keskimäärin (vrk) 

 2013  

toteutuma 

2014 

talousarvio 

2015 

tavoite 

    
Maahanmuutto    
— työntekijän oleskelulupa (sis. TE-toimiston 

osapäätöksen) 90 65 65 

— oleskelulupa, opiskelija 19 30 30 

Kansainvälinen suojelu, kokonaiskäsittelyaika ilman 

muutoksenhakua    
— turvapaikka 190 180 180 

Kansalaisuushakemukset, kokonaiskäsittelyaika    
— kansalaisuushakemukset 317 254 244 

Ratkaistut/vireille tulleet (%) 120 125 110 

 

Maahanmuuttohallinnon prosessien sähköistäminen 

Maahanmuuttohallinnon kaikkien viranomaisten sähköistä asianhallintajärjestelmää (UMA) 

käytetään tehokkaasti ja sen ylläpidosta huolehditaan. Sähköisten palvelujen käyttöä laajennetaan ja 

samalla nopeutetaan prosessien kulkua automatisoinnin mahdollisuuksia hyödyntäen. Järjestelmän 

toimintoja kehitetään vastaamaan ulkomaalaislain muutoksia. 

Henkisten voimavarojen hallinta 

 

Henkiset voimavarat, Maahanmuuttovirasto 

 2013 

toteutuma 

2014 

talousarvio 

2015 

tavoite 

    
Henkilötyövuodet 307,4 290 289 

Sairauspoissaolot (työpäivää/htv) 9,6 9,9 9,7 

Työtyytyväisyysindeksi (1—5) 3,50 3,40 3,51 

 

Henkiset voimavarat, Valtion vastaanottokeskukset 

 2013 

toteutuma 

2014 

talousarvio 

2015 

tavoite 

    
Henkilötyövuodet 87,6 120 120 

Sairauspoissaolot (työpäivää/htv) 11,2 10 10 

Työtyytyväisyysindeksi (1—5) 3,40 3,70 3,60 

 

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa) 

 
2013 

toteutuma 

2014 

varsinainen 

talousarvio 

2015 

 esitys 

    
Bruttomenot 34 600 34 309 33 760 

Bruttotulot 8 174 7 700 7 700 
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2013 

toteutuma 

2014 

varsinainen 

talousarvio 

2015 

 esitys 

Nettomenot 26 426 26 609 26 060 

    
Siirtyvät erät     
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 1 909   
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 2 190   

 

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa) 
    

Tuottavuustoimenpiteet -75 

Palkkaliukumasäästö -100 

Toimintamenojen tuottavuussäästö -170 

Vuokramenojen indeksikorotus 33 

Yhteensä -312 

 

 

2015 talousarvio 26 297 000 

2014 talousarvio 26 609 000 

2013 tilinpäätös 26 707 000 

 

 

20. Paluumuuttajien muuttovalmennus (arviomääräraha) 

Momentille myönnetään 876 000 euroa. 

Määrärahaa saa käyttää: 

1) ulkomaalaislain (301/2004) 48 §:n perusteella järjestettävään paluumuuttovalmennukseen 

2) suomen tai ruotsin kielen taidon testaamiseksi laaditun kielitutkinnon järjestämiseen ja muihin 

menoihin 

3) enintään 40 000 euroa asiantuntijapalkkioiden maksamiseen. 

Määrärahaa saa käyttää myös enintään neljää henkilötyövuotta vastaavan määräaikaisen henkilöstön 

palkkausmenojen maksamiseen. 

Määräraha budjetoidaan suoriteperusteisena. 

S e l v i t y s o s a :   Ulkomaalaislain 48 §:n perusteella oleskelulupaa Suomesta hakevalta 

edellytetään todistusta Suomen viranomaisen järjestämän kielitutkinnon hyväksytystä suorittamisesta, 

jollei kielitutkintoon osallistumista ole pidettävä hakijan olosuhteet huomioon ottaen kohtuuttomana. 

Kielitutkintoja järjestetään useamman kerran vuodessa ja tutkintoihin osallistuu enimmillään noin 

2 000 henkilöä vuodessa. Kielitutkintoon valmistavaa paluumuuttovalmennusta on tarkoitus järjestää 

noin 600 henkilölle vuodessa.  

Asiantuntijapalkkioina maksetaan kielikokeen arvioijien matkakustannuksia ja palkkioita 

sivukuluineen. 

 

Määrärahan arvioitu käyttö (euroa) 

  
Paluumuuttovalmennus 836 000 

Asiantuntijapalkkiot (enintään) 40 000 

Yhteensä 876 000 

 

 

2015 talousarvio 876 000 

2014 talousarvio 876 000 
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2013 tilinpäätös 605 621 

 

 

21. Pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden vastaanotto (arviomääräraha) 

Momentille myönnetään 25 852 000 euroa. 

Määrärahaa saa käyttää: 

1) kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta annetun lain (746/2011) (vastaanottolaki) 7 §:n 

mukaisesti vastaanotto- ja järjestelykeskusten perustamis- ja ylläpitokustannusten sekä 

palveluntuottajalle vastaanottopalveluiden järjestämisestä aiheutuvien kustannusten korvaamiseen, 

ilman kotikuntalaissa (201/1994) tarkoitettua kotikuntaa Suomessa olevan ihmiskaupan uhrin 

auttamisesta aiheutuvien kulujen korvaamiseen vastaanottorahaa lukuun ottamatta ja alaikäisen, jolla 

ei ole oleskelulupaa Suomessa, edustajan palkkion maksamiseen sekä kansainvälistä suojelua 

hakevien yleisen oikeudellisen neuvonnan kustannuksiin 

2) säilöönottoyksiköstä annetun lain (116/2002) 3 luvun mukaisen toimeentulon ja huolenpidon 

järjestämiseen säilöön otetuille ulkomaalaisille käyttörahaa lukuun ottamatta 

3) vastaanottopalveluna järjestettyyn työ- ja opintotoimintaan osallistuvien henkilöiden 

vastaanottolain 30 §:n mukaisten tapaturmakorvausten ja ryhmävastuuvakuutusten sekä 

Valtiokonttorin näistä perimien hoitokulujen maksamiseen 

4) vastaanoton toteuttamiseksi erityistilanteissa tarpeellisten palvelujen hankkimisesta aiheutuvien 

menojen maksamiseen sekä vastaanottojärjestelmän kehittämisestä aiheutuvien menojen maksamiseen 

ja vastaanottotoiminnan kehittämistä tukeviin EU:n rahoittamiin hankkeisiin 

5) turvapaikkapuhuttelujen tulkkaus- ja käännösmenoihin sekä vapaaehtoisesta paluusta aiheutuviin 

kuluihin 

6) Maahanmuuttoviraston toimipisteiden ulkopuolella suoritettavien turvapaikkapuhuttelujen 

matkakustannusten, perhesiteen selvittämiseksi tehtävien DNA-testien ja oikeuslääketieteellisten 

testien kustannuksiin sekä kotipaikan tai kansalaisuuden selvittämiseksi tehtävien kielianalyysien 

kustannuksiin 

7) kotoutumisen edistämisestä annetun lain (1386/2010) 86 §:n mukaisesti kiintiöpakolaisten ja 

heidän perheenjäsentensä maahantulomatkojen järjestämisestä, lähtömaassa suoritettavista 

terveystarkastuksista ja koulutuksesta (kulttuuriorientaatiosta) sekä vastaanottoa edistävän 

koulutuksen ja tiedotustoiminnan järjestämisestä aiheutuvien menojen maksamiseen. 

Määräraha budjetoidaan maksatuspäätösperusteisesti. 

Vuoden 2015 pakolaiskiintiö on 750 henkilöä. 

S e l v i t y s o s a :   Kansainvälistä suojelua hakevien ja tilapäistä suojelua saavien 

vastaanottopalvelut järjestää vastaanottokeskus vastaanottolain 13 §:n nojalla. Laajamittaisen 

maahantulon yhteydessä vastaanottopalvelut järjestetään vastaanottolain 12 §:n mukaisesti. 

Maahanmuuttovirasto sopii kuntien, kuntayhtymien ja muiden yhteisöjen tai säätiöiden kanssa 

vastaanottopalvelujen järjestämisestä ja siitä aiheutuvien kustannusten korvaamisesta.  

Tilapäistä suojelua saaneen, ihmiskaupan uhrin tai kansainvälistä suojelua hakeneen, jonka 

oleskelulupahakemus on hylätty tai joka on peruuttanut hakemuksensa, vapaaehtoista paluuta voidaan 

tukea kohtuullisten matka- ja muuttokustannusten ja paluuavustuksen verran. 

Turvapaikkapuhuttelujen tulkkaus- ja käännöskustannukset vaihtelevat turvapaikanhakijoiden 

määrän ja hakijoiden kielen mukaan. Turvapaikkahakemuslomakkeella selvitetään hakemuksen 

perusteet ennen turvapaikkapuhuttelua. Hakijan täyttämä lomake sekä hakijan vieraskieliset asiakirjat 

ja selvitykset käännetään Maahanmuuttovirastossa. Maahanmuuttoviraston turvapaikkapuhuttelussa 

käytetään hakijan äidinkieltä tai hänen ymmärtämänsä kielen tulkkausta. 

Ulkomaalaislain (301/2004) 65 §:n mukaan Maahanmuuttovirasto voi varata hakijalle ja 

perheenkokoajalle tilaisuuden osoittaa biologinen sukulaisuus toteen valtion varoista kustannettavan 

DNA-tutkimuksen avulla, jos biologiseen sukulaisuuteen perustuvasta perhesiteestä ei muutoin voida 

saada riittävää selvitystä ja jos DNA-tutkimuksen avulla on mahdollista saada olennaista näyttöä 
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perhesiteestä. Ulkomaalaislain 6 a §:n mukaan oleskelulupaa hakevan ulkomaalaisen tai 

perheenkokoajan iän selvittämiseksi voidaan tehdä oikeuslääketieteellinen tutkimus jos on olemassa 

ilmeisiä perusteita epäillä hänen itsestään antamien tietojen luotettavuutta. Perheenkokoajille, joiden 

henkilöllisyyttä ei ole voitu varmistaa, voi olla tarpeen joissakin tapauksissa osana henkilöllisyyden 

selvittämistä tehdä kielianalyysi hakijan kielellisen identiteetin ja taustan ja sitä kautta kotiseudun 

selvittämiseksi. Kielianalyysin avulla selvitetään, täyttyvätkö perheenyhdistämisen edellytykset 

perheenyhdistämishakemusten käsittelyn yhteydessä. 

Kiintiössä otettavat pakolaiset voidaan valita talousarviovuonna ja he voivat saapua maahan sinä 

vuonna sekä sitä seuraavien kahden vuoden aikana. Kansainvälinen siirtolaisuusjärjestö (IOM) 

järjestää kiintiöstä valittujen pakolaisten maahantulomatkat ostopalveluna. Sopimus sisältää 

matkustusta varten tehtävän terveystarkastuksen. Vastaanoton erityistilanteissa korvataan 

erityispalveluja, kuten matkan aikana tarvittavat lääkäripalvelut tai kauttakulku- tai maasta 

poistumiseen vaadittavien viisumien kustannukset. 

 

Määrärahan arvioitu käyttö (euroa) 

  
Kuntien, kuntayhtymien, järjestöjen vastaanottokustannukset 18 157 000 

Vastaanoton muut menot 5 795 000 

— palvelujen ostot 1 200 000 

— terveydenhuolto 4 490 000 

— muut menot  105 000 

Vastaanottokustannukset yhteensä 23 952 000 

Muut maahantuloon liittyvät menot 1 100 000 

Pakolaisten maahantuloon liittyvät kustannukset 800 000 

Yhteensä 25 852 000 

 

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa) 
    

Maahanmuuttopolitiikan tehostaminen ja turvapaikanhakijoiden määrän lasku -4 805 

Yhteensä -4 805 

 

 

2015 talousarvio 25 852 000 

2014 talousarvio 30 657 000 

2013 tilinpäätös 35 601 000 

 

 

63. Vastaanottotoiminnan asiakkaille maksettavat tuet (arviomääräraha) 

Momentille myönnetään 8 584 000 euroa. 

Määrärahaa saa käyttää ulkomaalaiselle kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta annetun lain 

(746/2011) (vastaanottolaki) ja säilöönottoyksiköstä annetun lain (116/2002) perusteella myönnettävän 

vastaanottorahan, käyttörahan ja toimeentulotuen maksamiseen. 

S e l v i t y s o s a :   Kansainvälistä suojelua hakevalle ja tilapäistä suojelua saavalle sekä ihmiskaupan 

uhrille, jolla ei ole kotikuntalaissa tarkoitettua kotikuntaa Suomessa, myönnetään vastaanottoraha 

välttämättömän toimeentulon turvaamiseksi ja itsenäisen selviytymisen edistämiseksi, jos hän on tuen 

tarpeessa eikä voi saada toimeentuloa muulla tavalla. Jos vastaanottokeskus järjestää täyden ylläpidon, 

ilman huoltajaa olevalle lapselle myönnetään vastaanottorahan sijasta käyttöraha. 

Säilöön otetulle ulkomaalaiselle annetaan käyttörahaa, jos hänellä ei ole käytettävissään omia varoja 

eikä hän voi saada käyttövaroja muulla tavalla. Säilöön otetulle ulkomaalaiselle voidaan 

poikkeuksellisesti myöntää täydentävää vastaanottorahaa siten kuin vastaanottolaissa säädetään tai 

toimeentulotukea siten kuin toimeentulotuesta annetussa laissa (1412/1997) säädetään. 
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Määrärahan arvioitu käyttö (euroa) 

  
Vastaanottoraha 8 150 000 

Täydentävä vastaanottoraha 340 000 

Käyttöraha 94 000 

Yhteensä 8 584 000 

 

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa) 
    

Maahanmuuttopolitiikan tehostaminen ja turvapaikanhakijoiden määrän lasku -1 433 

Yhteensä -1 433 

 

 

2015 talousarvio 8 584 000 

2014 talousarvio 10 017 000 

2013 tilinpäätös 15 995 475 

 



   
PM 

26.10.01 Poliisitoimen toimintamenot (siirtomääräraha 2v) 

Perustelut kehyspäätöksestä poikkeavalle momentin mitoitukselle 

 
Poliisitoimen toimintamenomomentille kohdennetuista 7,360 miljoonan euron sääs-
tövelvoitteista esitetään luovuttavan. Poliisihallinnossa on toteutusvaiheessa hallin-
torakenneuudistus sekä siihen liittyvät merkittävät säästötoimenpiteet. 

Poliisin toimintamenomomentille on esitetty vuodelle 2015 yhteensä -7,360 milj. eu-
ron säästöt ja 0,840 milj. euron lisäys seuraavasti: 

Palkkaliukumasäästö 0,44%:  -2 688 

Toimintamenojen tuottavuussäästö:  -3 652 

Vuokrankorotuksia vastaava leikkaus:  -1 020 

Lisäys vuokrien indeksikorotuksiin:       840 

Yhteensä    -6 520 

Kehyskauden loppuun mennessä v. 2018 säästövelvoite kasvaa noin 25 milj. euroon 
ja laskee poliisin määrärahakehyksen v. 2011 tasoon, n. 705 milj. euroon. Vuoden 
2011 määrärahatason todettiin olevan poliisitoiminnan kannalta kestämättömän al-
hainen ja tämän johdosta poliisin taloudellista tilannetta ryhtyi selvittämään Poliisin 
tulosohjauksen ja voimavarojen kohdentamisen kehittämistyöryhmä. Poliisin talou-
den tasapainottamiseksi ja toimintakyvyn varmistamiseksi kevään 2012 kehyspäätök-
sessä poliisille myönnettiin lisärahoitusta v. 2011 kehyspäätökseen nähden vuoteen 
2016 mennessä 31 milj. euroa. Lisämäärärahan lisäksi poliisi velvoitettiin toteutta-
maan toimenpiteet, jotka merkitsevät menotason alenemista v. 2016 yhteensä -35 
milj. euroa.  

Tarvittavien pysyvien säästöjen aikaansaamiseksi perustettiin Pora III -hanke, jonka 
linjausten toteutus on käynnistynyt 1.1.2014 poliisin organisaatiouudistuksen myötä. 
Pora III -linjausten mukaisesti poliisin hallintoa on kevennetty, toimipaikkaverkostoa 
karsittu ja toimintamenoja leikattu kaikilla tasoilla siten, että vaadittu -35 milj. euron 
menotason aleneminen on mahdollista ja toiminnan taso säilytettävissä. Poliisihallin-
to on pystynyt vastaamaan rakenneuudistushankkeessa asetettuihin tavoitteisiin ja 
hallinto- ja tukitehtävissä olevan henkilöstön vähentäminen on alkanut. Huomioita-
vaa on, että poliisin hallintorakenneuudistukselle asetetut säästövelvoitteet on saa-
vutettava vuoteen 2016 mennessä ja vertailukohtana on v. 2011 tilanne.  

Tämän kevään kehysratkaisun uudet säästövelvoitteet ovat niin huomattavat, että 
niillä on merkittäviä vaikutuksia sekä poliisin toimintaan että henkilöstöön. Pora III 
uudistuksen jälkeen uusien organisatoristen tai kokoluokaltaan merkittävien uusien 
säästökohteiden löytäminen on erityisesti aikataulu huomioon ottaen erittäin haas-
tavaa. Uusien säästövelvoitteiden kattamiseksi poliisin henkilöstön määrä tulee las-
kemaan selvästi alle Pora III -hankkeessa määritellyn tason. Lisäksi Pora III -
hankkeessa asetetuista toiminnallisista tulostavoitteista on säästötavoitteiden toteu-



tuessa luovuttava ja toimintaa priorisoitava. Mikäli uusia säästövelvoitteita ei koh-
denneta poliisille, voidaan Pora III -hankkeessa asetetut toiminnalliset tavoitteet säi-
lyttää.  

Toiminnallisten vaikutusten lisäksi on huomioitava, että poliisihallinto on käynyt läpi 
kolme perättäistä hallintorakenneuudistusta, joista viimeisimmän, Pora III:n toi-
meenpano on juuri alkanut. Poliisin henkilöstön kannalta uudet, näin merkittävät 
säästövelvoitteet voivat olla kestämättömät työssäjaksamisen ja työmotivaation 
kannalta. Tämä voi entisestään heikentää saavutettavia tuloksia kentällä. Uusi sääs-
tökuuri tilanteessa, jossa edellistäkään ei ole ennätetty saattaa loppuun, voi aiheut-
taa voimakkaan vastareaktion kentällä.  

Vuoden 2015 osalta säästövelvoite on kohdennettu suoraan poliisin henkilöstön 
määrään. Poliisin henkilöstön määrä laskisi v. 2015 talousarvioesityksessä esitetyllä 
tavalla 9 800 henkilötyövuoteen (2013 tot. 10 364, 2014 arvio: 10 199). Poliisimiesten 
määrä vähenisi 7 375 henkilötyövuoteen (2013 tot. 7 512, 2014 arvio: 7 500). Muun 
henkilöstön osuus laskisi 2 325 henkilötyövuoteen (2013 tot. 2 645, 2014 arvio: 2 
489) Aikataulusyistä nopeiden uusien säästökohteiden löytäminen vaaditussa laajuu-
dessa on erittäin haastavaa muualta kuin palkkakuluista.  

Huolimatta siitä, että vuodelle 2015 suunnitelluista säästövaatimuksista pystytään 
edellä mainitun perusteella luopumaan, edellyttää kehyskauden 2016–2018 tämän-
hetkinen määrärahataso sitä, että poliisihallinnossa ryhdytään selvittämään talousar-
vioesityksen lukuperusteluissa tarkemmin kerrotun tavoin pitkäkestoisia säästökoh-
teita.  

  



 

 

26.30.01 Pelastustoimen toimintamenot (siirtomääräraha 2v) 
 
1. Ylimääräisen Hätäkeskuspäivystäjäkurssin järjestäminen 

Momentin 26.30.01 määrärahakehys on mitoitettu siten, että Pelastusopisto järjestää 
vuosittain yhden hätäkeskuspäivystäjäkurssin (24 aloituspaikkaa).  

Hätäkeskuslaitoksessa meneillään olevaan rakenneuudistukseen liittyvät henkilöstö-
vaikutukset ajoittuvat pitkälle aikavälille myös uusien hätäkeskusten käynnistymisen 
jälkeen. Tämä tuo haasteita riittävän henkilöstöresurssin turvaamiseksi. Hätäkeskus-
päivystäjäkurssin suorittaneita henkilöitä ei ole työttöminä käytännössä lainkaan ja 
laajan rakenneuudistuksen myötä henkilöstöpoistuma on hetkellisesti runsasta, mikä 
on osaltaan kasvattanut henkilöstötarvetta ja lisäksi vaikeuttanut sen ennustamista. 

Alla olevassa taulukossa esitetään Hätäkeskuslaitoksen arvio (11.4.2014) enna-
koidusta henkilöstöpoistumasta, virkojen määrän kehittymisestä sekä hätäkeskus-
päivystäjäkoulutuksesta valmistuvien määrästä vuosina 2014–2018. Taulukossa val-
mistuvien kohdalla olettamana on kolmen henkilön poistuma kurssin vahvuudesta. 

Syy v. 2014 v. 2015 v. 2016 v. 2017 v. 2018 Yht. 

Eläköityminen 10 10 10 10 10 50 

Muut eronneet 30 25 25 25 25 130 

Irtisanotut 18 30 0 0 0 48 

Poistuma yhteensä 58 65 35 35 35 228 

Virkojen väheneminen -19 -26 0 -10 0 -55 

Tarve 39 39 35 25 35 173 

              

Valmistuvat (-3) 42 21 21 21 21 126 

              

Tilanne yhteensä 3 -18 -14 -4 -14 -47 

Kumuloituva   -15 -29 -33 -47   
 

Laskelma osoittaa, että valmistuvien määrä ei riitä kattamaan ennakoitua henkilöstö-
poistumaa. Edellä esitetyn laskelman osalta ennusteet sisältävä epävarmuustekijöitä. 
Vuoden 2014 aikana saadaan selville, mikä on esimerkiksi Jyväskylästä Vaasaan 
siirtyvän henkilöstön lopullinen määrä. Hätäkeskuslaitoksen 9.5.2014 antaman arvion 
mukaan Vaasan hätäkeskuksessa olisi 8 hätäkeskuspäivystäjän vajaus, joka tämän 
hetken arvion mukaan saattaisi olla mahdollista täyttää vuonna 2014 valmistuvalta 
kurssilta. 

Poliisin perustutkinnon suorittaneita on rekrytoitu Hätäkeskuslaitoksen palvelukseen, 
mutta heidän kohdallaan haasteena on epävarmuus pysyvyydestä hätäkeskuspäivys-
täjän tehtävässä. 

Hätäkeskuslaitos on esittänyt 11.4.2014, että kaksikielisten henkilöiden rekrytointi hä-
täkeskuspäivystäjäkurssille ei ole onnistunutta. Tämä osaltaan aiheuttaa riskejä ruot-
sinkielisen palvelutason turvaamisessa tulevaisuudessa. 

Pelastusopisto ja Hätäkeskuslaitos perustivat sisäministeriön kehotuksesta (SM:n kir-
je 16.1.2014) työryhmän selvittämään hätäkeskuspäivystäjätutkinnon laadullisia ja 
määrällisiä kehittämistarpeita. Työryhmän tavoitteena on tehdä esitys hätäkeskus-
päivystäjätutkinnon kokonaisuudistuksesta ja mahdollisesta koulutusjärjestelmän 



muuttamisesta. Työryhmän toimenpide-esitykset eivät lyhyellä aikavälillä korjaa Hä-
täkeskuslaitoksen henkilöstötilannetta. 

Hätäkeskuspäivystäjäkurssi kestää 1,5 vuotta ja sen toteuttaminen Pelastusopistossa 
maksaa noin 1,0 milj. euroa. Alueellisena järjestettävä kurssin kustannukset ovat noin 
1,2–1,3 milj. euroa ylimääräisten tila- ym. kustannusten vuoksi. Kurssien kustannuk-
sia voitaneen pienentää tekemällä joitakin muutoksia opetussuunnitelmaan. Kurssien 
lyhentäminen 0,5 vuodella pienentää kustannuksia karkean, alustavan arvion mu-
kaan noin 0,200 milj. eurolla. Kurssien lyhentäminen edellyttää kuitenkin merkittävää 
opetussuunnitelmatyötä. 

Hätäkeskuslaitos on aiemmin rahoittanut ylimääräisten hätäkeskuspäivystäjäkurssien 
kustannukset. Tämä ei kuitenkaan ole enää mahdollista Hätäkeskuslaitoksen talou-
dellisen tilanteen ja uuden hätäkeskustietojärjestelmän rahoitustarpeen vuoksi. Kou-
lutusvolyymin sopeuttaminen hätäkeskuslaitoksen tarpeisiin on jatkuvaa ja koulutuk-
sen järjestäminen on Pelastusopiston lakisääteinen tehtävä. 

Hätäkeskuslaitoksen henkilöstötarpeen ja häiriöttömän hätäkeskustoiminnan turvaa-
miseksi esitetään momentille 26.30.01 lisäyksenä 1,0 milj. euroa. 

 

 

  



PM  

26.30.02 Hätäkeskuslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2v) 

Perustelut kehyspäätöksestä poikkeavalle momentin mitoitukselle 

 
Momentilta esitetään kehyksen ylittävänä esityksenä rahoitettavaksi 
ERICA- hätäkeskustietojärjestelmän ja nykyisen ELS-tietojärjestelmän 
päällekkäiset kustannukset vuosina 2015-2016. 

Momentin mitoitus ylittää tällöin kehyspäätöksen 1,941 milj. eurolla.  

 

Kehyksen ylittävä määrärahatarve TAE 2015, momentti 26.30.02 

ERICA-järjestelmän käyttöönotto ja nykyi-
sen tietojärjestelmän (ELS/GEOFIS) päällek-
käinen käyttö 2015–2016 

1 941 000 

 

ERICA 

Uusi hätäkeskustietojärjestelmä ERICA otetaan vaiheittain (hätäkeskus kerrallaan) 
käyttöön aikavälillä 10/2015 - 4/2016. Järjestelmän tulee olla teknisesti rakennettuna 
ja sen toiminnallinen kokonaisuus tulee olla kaikilta osin testattavissa heinäkuussa 
2015. Tämä tarkoittaa sitä, että kaikki järjestelmän tarvitsemat TUVE-
tietoliikenneyhteydet, tietoturvajärjestelmät, palvelinkonesalit, työasemat, integraa-
tiot, pääsynhallinta sekä yhteydet viranomaisradioverkko VIRVEen tulee saada val-
miiksi tuohon aikatauluun mennessä. Hätäkeskuslaitos on yhdessä HALTIKin, VM:n 
TUVE-yksikön, Suomen Erillisverkkojen ja muiden toimijoiden sekä asiantuntijoiden 
kanssa suunnitellut kaikki tarvittavat yhteydet ja niihin liittyvät yksityiskohdat.  

Uuden tietojärjestelmän toteuttaminen TUVE-ympäristöön on osoittautunut haasta-
vaksi tehtäväksi ja monet tekniset yksityiskohdat ovat olleet sellaisia, joita ei ennen 
ole ratkottu ja jotka ovat siksi ainutlaatuisia. Suurin osa teknisistä järjestelyistä on 
ratkennut vasta viimeisen puolen vuoden aikana (11/2013 - 4/2014) ja siksi näiden 
ratkaisujen toteuttamiseen tarvittavia määrärahatarpeita ei ole voitu aiemmin esit-
tää.  

ERICA-järjestelmän käyttöönotto ja nykyisen tietojärjestelmän (ELS/GEOFIS) päällekkäinen käyt-
tö vuosina 2015–2016 

Uuden hätäkeskustietojärjestelmän on oltava testausvalmiina kesällä 2015 ja se ote-
taan ensimmäisessä hätäkeskuksessa käyttöön syys-marraskuussa 2015. Hätäkeskus-
laitoksen nykyistä tietojärjestelmää ELS/GEOFIS on kuitenkin ylläpidettävä vielä koko 
vuosi 2015 ja myös puolet vuodesta 2016. Kahden järjestelmän ylläpidosta aiheutuu 
ylimääräisiä menoja, jotka eivät sisälly Hätäkeskuslaitoksen menokehykseen vuosille 
2015–2016.  



Esitettävä kehyksen ylittävä määräraha 1,941 milj. euroa koostuu seuraavista koko-
naisuuksista:  
 

 1,85 milj. euroa on valmisohjelmistojen käyttö- ja tukimaksut, jotka Hätäkeskus-
laitoksen ja Instan välisen sopimuksen mukaan maksetaan joka vuosi etukäteen. 
Kun ERICA otetaan käyttöön syksyllä 2015, on valmisohjelmistojen tuki oltava 
olemassa kun palvelinympäristöt ja työasemat laitetaan toimimaan. Tämä on ELS-
ylläpidon kanssa päällekkäinen kustannus, koska ELS-järjestelmää tulee ylläpitää 
ELISAn kanssa tehdyn 24/7 huolto- ja viankorjaussopimuksen nojalla. 

 0,091 milj. euroa on ERICA-järjestelmän palvelumaksu, joka Hätäkeskuslaitoksen 
ja Instan välisen sopimuksen mukaan on 70 % täysimääräisestä palvelumaksusta 
ja tätä on summaan laskettu 3 kk oletuksella että ensimmäinen ERICA otetaan 
käyttöön syys-lokakuussa 2015.  

 

 

ERICA-hätäkeskustietojärjestelmän käyttöönottoon ja järjestelmän toimintaympäris-
tön kehittämiseen liittyy muitakin lisämäärärahatarpeita, kokonaisuuden kuvaus on 
SM:n budjettiesityksen pääluokan liitteenä.  

Määrärahaesitykset aktualisoituvat joko syksyn 2014 lisätalousarviossa, vuoden 2015 
myöhemmissä talousarviovalmisteluissa tai viimeistään kehyksissä 2016–2019. Kaikki 
ERICA-tietojärjestelmän käyttöönottoon liittyvät tarpeet on kuitenkin tärkeä hah-
mottaa tässä vaiheessa, jotta yksittäisistä kehittämistarpeista puhuttaessa pystytään 
hahmottamaan kokonaisuus, johon asia liittyy. 

 

  



 

PM  
 

26.40.21 Pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden vastaanotto (ar-

viomääräraha)  
  

Momentin talousarvioesitys on laadittu kehyspäätöksen määrärahamitoituksen mu-
kaisesti. 

Momentin päätösosan kohtaa 4 esitetään täsmennettäväksi siten, että päätösosaan 
kirjataan näkyviin mahdollisuus käyttää momentin määrärahoja vastaanottotoiminnan 
kehittämistä tukeviin EU:n rahoittamiin hankkeisiin. Nykyisellään tämän on katsottu 
sisältyvän jo päätösosan kohdassa 4 olevaan kirjaukseen, että määrärahaa saa käyt-
tää "vastaanottojärjestelmän kehittämisestä aiheutuvien menojen maksamiseen". 
Päätösosan kohdassa 5 on erikseen ollut kirjaus mahdollisuudesta käyttää määrära-
haa vapaaehtoista paluuta tukeviin EU:n rahoittamiin hankkeisiin. Nyt tämä esitetään 
poistettavaksi, kun päätösosan kohta 4 täsmennetään sisältämään vastaanottojärjes-
telmän kehittämisen EU:n rahoittamilla hankkeilla.  

Päätösosan kohta 4 kuuluisi esitetyn lisäyksen jälkeen: vastaanoton toteuttamiseksi 
erityistilanteissa tarpeellisten palvelujen hankkimisesta aiheutuvien menojen maksa-
miseen sekä vastaanottojärjestelmän kehittämisestä aiheutuvien menojen maksami-
seen ja vastaanottotoiminnan kehittämistä tukeviin EU:n rahoittamiin hankkeisiin 

Päätösosan kohta 5 kuuluisi esitetyn poiston jälkeen: turvapaikkapuhuttelujen tulkka-
us- ja käännösmenoihin sekä vapaaehtoisesta paluusta aiheutuviin kuluihin ja va-
paaehtoista paluuta tukeviin EU:n rahoittamiin hankkeisiin. 

Esitetyt päätösosan muutokset eivät aiheuta lisäkustannuksia. Nykyisellään momen-
tin määrärahoista rahoitetaan vastaanottojärjestelmän kehittämistä EU:n osarahoit-
tamilla hankkeilla. Kyseessä on momentin päätösosan selkiyttäminen, jotta päätös-
osaan kirjoitetaan selvästi, että määrärahaa saa käyttää EU:n rahoittamiin hankkei-
siin. EU-rahoituksen hyödyntäminen on keskeisessä roolissa turvapaikanhakijoiden 
vastaanottotoiminnan kehittämisessä ottaen huomioon yhteisen eurooppalaisen tur-
vapaikkajärjestelmän ja tätä tukevan turvapaikka- ja maahanmuuttorahaston. 

Talousarvioesityksessä turvapaikanhakijoiden vastaanottoa koskeva arvio vastaan-
oton piirissä olevista on sopeutettu kehyspäätöksen määrärahanmitoitukseen. Tämän 
mukaisesti vuoden 2015 aikana arvioitaisiin vastaanoton piirissä olevan keskimäärin 
3 100 turvapaikanhakijaa. Vastaanoton piirissä olevien määrää on vaikea ennakoida, 
sillä määrään vaikuttavat monet tekijät. 

Arviona on, että vuonna 2015 turvapaikanhakijoita saapuisi enintään 3 000, joista ala-
ikäisiä ilman huoltajaa tulleita korkeintaan 150. Hakijamäärä on vuosina 2011-2013 
ollut noin 3 000/vuosi. Vuoden 2014 tammi-huhtikuun on uusia hakijoita tullut yhteen-
sä 980 hakijaa, joista alaikäisiä ilman huoltajaa tulleita 54. Näin ollen vuonna 2014 
turvapaikkaa hakisi noin 3000 henkilöä, joista alaikäisiä ilman huoltajaa tulleita noin 
150. Määrien kehitystä on kuitenkin mahdoton ennustaa, joten hakijamäärät voivat 
myös kääntyä nousuun. 

Maahanmuuttoviraston turvapaikkapäätöksenteon henkilöresurssit pysyvät vuonna 
2015 edellisen vuoden tasolla. Henkilöstön palkkausta, joka vuosina 2009-2012 oli 
palkattu lisämäärärahojen turvin (40 htv), jatkettiin hallituksen 4.4.2012 tekemän ke-
hyspäätöksen mukaisesti vuosiksi 2013-2015. On arvioitavissa, että vuonna 2015 
Maahanmuuttovirastossa tehdään noin 4 000 turvapaikkahakemukseen päätös.  



Kuntien kiinnostus vastaanottaa pakolaisia ja luvan saaneita turvapaikanhakijoita on 
edelleen vähäistä. On arvioitavissa, että vuoden 2015 aikana vastaanoton piirissä on 
keskimäärin kuukausittain n. 400 luvan saanutta, jotka odottavat kuntaan sijoittumis-
ta. Koska luvan saaneiden kuntiin siirtyminen on pitkittynyt, on tämä lisännyt vas-
taanottokapasiteetin tarvetta ja vastaanoton kustannuksia. Vuonna 2013 keskimää-
räinen kuntiin sijoittumisen aika luvan saannista oli 3,8 kk. 

Turvapaikkaprosessissa myös poliisin ja hallinto-oikeuksien toiminta ja resurssointi 
vaikuttavat vastaanottomenoihin. Eli keskeistä on, kuinka nopeasti poliisi toteuttaa 
sen vastuulle kuuluvat toimet turvapaikkaprosessissa ja miten sujuvasti hallinto-
oikeudet pystyvät käsittelemään valitukset. Poliisi tekee turvapaikkatutkinnan (alku-
vaiheen selvitys henkilöllisyydestä ja maahantulosta), antaa Maahanmuuttoviraston 
päätökset tiedoksi ja toimeenpanee kielteisen päätöksen saaneiden maasta poista-
miset. Kielteisen päätöksen saaneet voivat valittaa päätöksestään hallinto-oikeuteen, 
ja he ovat vastaanoton piirissä valitusprosessin ajan.  

Hallitusohjelman mukaisesti turvapaikkaprosessia on tehostettu ja turvapaikanhaki-
joiden vastaanottomenoille on asetettu mittavat säästötavoitteet (-40 milj. vuoteen 
2015 mennessä). Vastaanoton menot ovat pienentyneet vuoden 2010 tasosta noin 
34,4 milj. euroa vuoteen 2014 mennessä. Vuonna 2013 vastaanoton kokonaiskus-
tannukset (momentit 26.40.21, 26.40.63 ja osa momentista 26.40.01) olivat 60,3 milj. 
euroa, vuonna 2014 määrärahamitoitus on 49,8 milj. euroa ja 43,7 milj. euroa vuonna 
2015. Turvapaikkaa hakevien määrän tarkka arvioiminen on mahdotonta ja turva-
paikkaprosessissa eri toimijoiden mahdolliset viiveet lisäävät vastaanotonpiirissä ole-
vien määrää. Todennäköistä on, että määrärahamitoitus ei tule riittämään turvapai-
kanhakijoiden vastaanottomenoihin vuonna 2015, joten määrärahan riittävyyttä voi-
daan joutua tarkistamaan talousarviovuoden aikana. 

  



PM  

26.40.63 Vastaanottotoiminnan asiakkaille maksettavat tuet (ar-

viomääräraha)  
 

Momentin talousarvioesitys on laadittu kehyspäätöksen määrärahamitoituksen mu-
kaisesti. 

Momentin määrärahoilla katetaan turvapaikanhakijoille tai ulkomaalaislain perusteella 
säilöön otetuille ulkomaalaisille maksettava vastaanottoraha, käyttöraha tai toimeen-
tulotuki.  

Kuten momentin 26.40.21 yhteydessä on todettu, vastaanoton piirissä olevien mää-
rän kehitystä on vaikea ennakoida. Turvapaikkaa hakevien määrän tarkka arvioimi-
nen on mahdotonta ja turvapaikkaprosessissa eri toimijoiden mahdolliset viiveet li-
säävät vastaanotonpiirissä olevien määrää. On mahdollista, että määrärahamitoitus 
ei tule riittämään vuonna 2015, joten määrärahaa voidaan joutua tarkistamaan talo-
usarviovuoden aikana. 

  



PM 
 

ERICA-HÄTÄKESKUSTIETOJÄRJESTELMÄ 

26.30.02 Hätäkeskuslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2v) 

26.01.20 Tietohallinnon yhteiset menot (siirtomääräraha 2v) 
26.30.43 Turvallisuusviranomaisten viestintäverkot (siirtomääräraha 2v) 

 

Perustelumuistiossa esitetään ERICA-hätäkeskustietojärjestelmään käyttöönottoon 
liittyvät rahoitushaasteet vuodesta 2014 alkaen (LTAE II 2014, TAE2015, kehykset 
2016->). ERICA-järjestelmän asennukset tehdään vuosien 2014 - 2015 aikana. 
Konesalien tulee olla käyttöönottovalmiina jo vuoden 2015 alussa, joten osa 
määrärahoista tarvittaneen jo vuoden 2014 toisessa lisätalousarviossa.   
 

1 Hätäkeskuslaitoksen operatiivinen tietojärjestelmä, ERICA 
 
Hätäkeskuslaitos on käynnistänyt vuonna 2008 erillisen hankkeen hätäkeskustoimintaan liittyvien 
viranomaisten ja hätäkeskusten yhteiskäyttöisen tietojärjestelmän suunnittelemiseksi ja toteutta-
miseksi.  
 
Hätäkeskuslaitokselle myönnettiin VM:n taholta erillistä suunnittelurahaa ensimmäisen kerran ja 
vuodelle 2008, jolloin Hätäkeskuslaitos käynnisti TOTI-hankkeen (toiminnan ja tietotekniikan kehi-
tyshanke). Hanke on ollut merkittävänä osana Hätäkeskuslaitoksen strategista kehitysohjelmaa ja 
rakennemuutosta. Uuden tietojärjestelmän käyttöönotolla on tarkoitus mahdollistaa niiden stra-
tegisten päämäärien saavuttaminen, jotka sisäasiainministeriön 11.11.2008 asettama, hätäkeskus-
toiminnan kehittämistä pohtiva, strategiatyöryhmä loppuraportissaan 17.3.2009 julkaisi.  
 

1.1. Tausta ja yleiskuvaus 

Tässä perustelumuistiossa esitetyt määrärahatarpeet liittyvät uuden hätäkeskustietojärjestelmä 
ERICAn toteuttamiseen ja käyttöönottoon. Hätäkeskustietojärjestelmä on eri viranomaisten ja 
Hätäkeskuslaitoksen yhteiskäyttöinen järjestelmä, joka tullaan sijoittamaan TUVE-
tietoliikenneympäristöön ja joka hyödyntää TUVE-palveluita osana kokonaisjärjestelmän toimin-
taa.  
 
Uusi hätäkeskustietojärjestelmä ERICA on tarkoitus ottaa hätäkeskuksissa käyttöön aikavälillä 
10/2015 - 4/2016. Järjestelmän tulee olla teknisesti rakennettuna ja sen toiminnallinen kokonai-
suus tulee olla kaikilta osin testattavissa 7/2015. Tämä tarkoittaa sitä, että kaikki järjestelmän tar-
vitsemat TUVE-tietoliikenneyhteydet, tietoturvajärjestelmät, palvelinkonesalit, työasemat, integ-
raatiot, pääsynhallinta sekä yhteydet viranomaisradioverkko VIRVEen on rakennettu valmiiksi tuo-
hon aikatauluun mennessä. Hätäkeskuslaitos on yhdessä HALTIKin, VM:n TUVE-yksikön, Suomen 
Erillisverkkojen ja muiden toimijoiden sekä asiantuntijoiden kanssa suunnitellut kaikki tarvittavat 
yhteydet ja niihin liittyvät yksityiskohdat. Uuden tietojärjestelmän toteuttaminen TUVE-



ympäristöön on osoittautunut haastavaksi tehtäväksi ja monet tekniset yksityiskohdat ovat olleet 
sellaisia, joita ei ennen ole ratkottu ja jotka ovat siksi ainutlaatuisia.  
 
Suurin osa teknisistä järjestelyistä on ratkennut vasta viimeisen puolen vuoden aikana (11/2013 - 
4/2014) ja siksi näiden ratkaisujen toteuttamiseen tarvittavia määrärahatarpeita ei ole voitu ai-
emmin esittää. 
 
Nyt esitetyistä määrärahoista osa on investointityyppisiä kertahankintoja, jolla tekninen perusra-
kenne laitetaan toimintaan ja osa on näiden järjestelmien ylläpidosta aiheutuvia jatkuvia ATK-
käyttökuluja. Määrärahojen osalta suurin lisätarve tulee vuodelle 2015, koska uusi hätäkeskustie-
tojärjestelmä on silloin oltava testausvalmiina ja se otetaan ensimmäisessä hätäkeskuksessa käyt-
töön. Hätäkeskuslaitoksen nykyistä tietojärjestelmää ELS/GEOFIS on kuitenkin ylläpidettävä vielä 
koko vuosi 2015 ja myös puolet vuodesta 2016. Kahden järjestelmän ylläpidosta aiheutuu ylimää-
räisiä menoja, jotka eivät sisälly Hätäkeskuslaitoksen menokehykseen vuonna 2015 tai 2016.  
 
Tähän esitykseen sisältyvät ERICA-järjestelmän kaikki nyt tiedossa olevat kuluerät, kun ERICA-
järjestelmä toteutetaan TUVE-ympäristöön. ERICA-järjestelmän toteuttamiseen TUVE-
ympäristössä liittyy myös VIRVEn liittäminen TUVE-ympäristöön.  
 
Valtioneuvosto antoi 4.12.2007 eduskunnalle hätäkeskusuudistuksesta selonteon (VNS 3/2007 vp). 
Selonteon mukaan hätäkeskustoimintaa tulee kehittää ja toiminnan tuottavuutta lisätä 
Hätäkeskuslaitoksen rakenteita muuttamalla. Eduskunta hyväksyi valtioneuvoston 
hätäkeskusuudistusta koskevan selonteon. 
 
Valtioneuvoston hätäkeskusuudistuksesta antaman selonteon ja sitä koskevan Eduskunnan 
kannanoton pohjalta sisäministeriö päätti 15.5.2009 hätäkeskustoiminnan strategiset linjaukset. 
Kehittämisen keskeisiä tavoitteita ovat olleet väestön ja viranomaisten palveluodotuksiin 
vastaaminen, hätäkeskusten toimintamallien uudistaminen ja yhtenäistäminen valtakunnallisesti, 
hätäkeskustietojärjestelmän uudistaminen, hätäkeskustoiminnan sopeuttaminen väheneviin 
resursseihin sekä alueiden laajentaminen ja niiden määrän vähentäminen. 
 
Hätäkeskuslaitoksen nykyisen tietojärjestelmän (ELS/GEOFIS) on arvioitu tulevan elinkaarensa 
päähän vuonna 2015. Vaikka järjestelmää on vuosien aikana kehitetty vastaamaan nykyajan 
toimintaa, tietoliikenneinfrastruktuurissa tapahtuvat (VoiP) muutokset edellyttäisivät 
järjestelmässä kokonaisvaltaista arkkitehtuurista muutosta. Strategisena tavoitteena oleva 
hätäkeskusten verkottaminen ja valtakunnallisten toimintamallien yhdenmukaistaminen ei 
nykyisellä järjestelmällä ole järkevästi toteutettavissa. 
 

1.2. Tavoitteet ja tuotokset 

Vuonna 2008 TOTI-hanke lähti hätäkeskusten ja viranomaisten toimintamallien kehittämisestä ja 
niiden valtakunnallisesta yhtenäistämisestä. Yhteinäisten toimintamallien nähtiin olevan edellytys 
resurssien tehokkaalle käytölle.  Hätäkeskustoiminnan strategiatyöryhmän asettamien 
tavoitteiden mukaan hätäkeskustoimintaan käytettävä tekninen ympäristö tieto- ja 
viestijärjestelmineen tulee suunnitella ja toteuttaa siten, että hätäkeskusten verkottuminen ja 
hallittu hätäilmoitusten ohjaaminen ruuhkatilanteissa hätäkeskusten välillä sekä tehtävänhoito 
ilman kiinteitä rajoja on mahdollista.  



 
Hätäkeskustietojärjestelmän automatiikkatoimintojen tulee tukea päivystäjän työtä 
viranomaisrekisterikyselyissä sekä hätäilmoituksen tekijän paikantamisessa.  
 
Hätäkeskustoimintaan osallistuvien viranomaisten tietojärjestelmät tulee integroida 
hätäkeskustietojärjestelmään mahdollisimman kiinteästi niin, että kaikki hätäkeskusten ja kentän 
viranomaisyksiköiden välinen tehtävänhoidon nopeuttamiseksi tarkoituksenmukaisen 
informaation tiedonsiirto (reaaliaikaiset tila- ja paikkatiedot, tehtävien lisätiedot, jne.) tapahtuu 
sähköisesti järjestelmien välillä. Vuonna 2010 voimaan tulleessa laissa hätäkeskustoiminnasta oli 
otettu huomioon uuden hätäkeskustietojärjestelmän määritysten mukainen yhteiskäyttöisyys ja 
toiminnallisuus.  
 
Laki hätäkeskustoiminnasta määrittelee hätäkeskustietojärjestelmän pelastus-, poliisi- sekä sosiaa-
li- ja terveysviranomaisten ja Hätäkeskuslaitoksen käyttöön tarkoitetuksi pysyväksi automaattisen 
tietojenkäsittelyn avulla ylläpidettäväksi valtakunnalliseksi tietojärjestelmäksi (692/2010, 16 §).  
 
Edellä mainitun lain 18 §:ssä todetaan, että asianomaiset pelastustoimen, poliisin sekä sosiaali- ja 
terveystoimen viranomaiset tallettavat hätäkeskustietojärjestelmään teknisen käyttöyhteyden, 
sähköisen tiedonsiirron tai muun soveltuvan ja luotettavan tavan avulla 14 §:n 2 momentissa tar-
koitetut suunnitelmat, ohjeet ja niiden sisältämät vaste-ehdotukset, jotka sisältävät pelastus-, po-
liisi- sekä sosiaali- ja terveystoimen tehtäviä suorittaviin N:o 692 2413 yksiköihin tai tahoihin liitty-
viä tietoja, kuten valmius, kutsu, johtosuhteet, varustus, tehtäväalue, koko ja koostumus sekä mui-
ta vastaavia tietoja. Tietojen tallettaja vastaa tallettamiensa tietojen luotettavuudesta ja ajantasai-
suudesta. Valtioneuvoston asetuksella voidaan säätää tarkemmin talletettavista tiedoista.  
 
Hätäkeskuslaitoksen uusi tietojärjestelmä on siis viranomaisten yhteiskäyttöinen järjestelmä, jossa 
eri viranomaiset itse ylläpitävät omia resurssejaan koskevia tietoja ja toisaalta eri viranomaiset 
voivat seurata tehtävien suorituksia, laatua ja koko auttamisen ketjun toiminnallisuutta. 
 
Hätäkeskustietojärjestelmän käytettävyys ja toimintavarmuus tulee olla korkealla tasolla. 
 

1.3. Keskeiset hyödyt 

ERICA-järjestelmän toteutuksen ja käyttöönoton keskeiset hyödyt on yleisesti kuvattu edellä. 
Tärkeimmät yksilöidyt hyödyt ovat: 
 
- Valtakunnallinen tietojärjestelmä, joka mahdollistaa hätäkeskusten valtakunnallisen 
toimintaverkoston ja sitä kautta hätäkeskustoiminnan valtakunnallisen yhdenmukaistamisen ja 
tehokkaan resurssien käytön. 
- Hätäkeskusjärjestelmän toimintavarmuuden edelleen parantaminen (käytettävyysvaatimus 
99,996 %).  
- Uusien hätäilmoitustapojen käyttöönotto (eCall, 112SMS, mahdollisesti kuvien ja videon 
vastaanotto). Tekstiviestien vastaanotto tukee kuulovammaisten ja mahdollisten muiden 
erityisryhmien yhdenvertaisuutta. 
- Hätäilmoittajien paikantamisen parantaminen. 
- Hätäkeskusten ja viranomaisten välisen viestinnän ja tiedonvaihdon kehittäminen. 



- Uusi järjestelmä mahdollistaa jatkossa paremmin hätäkeskustoiminnan edelleen kehittämisen ja 
resurssien tehokkaamman käytön (ylivuodot ja toiminta häiriötilanteissa ja poikkeuksellisissa 
onnettomuustilanteissa). 
- Palveluhankinta mahdollistaa ennakoivan taloussuunnittelun, koska investointeja ei tule 
sopimuskaudella vaan hätäkeskustietojärjestelmän toimintavarmuus taataan pitkäaikaisella 
palveluostosopimuksella. 
- Parantuneet raportointi ja analysointivälineet kaikille järjestelmän käyttäjätahoille (koko 
auttamisenketju). 
- Yhteinen tietojärjestelmä hätäkeskustoiminnassa mukana oleville tahoille. 
 

1.4. Riippuvuudet muista järjestelmistä / toiminnoista 

Hätäkeskustietojärjestelmä ERICA toteutetaan TUVE-ympäristöön, joten ERICA-järjestelmän 
toteutus ja käyttöönotto on eniten riippuvainen TUVE-tietoliikenneyhteyksien ja palveluiden 
saannista. Keskeisinä TUVE-palveluina ovat pääsynhallinta-, tietoturva- ja integraatioratkaisut.  
 
Tietoliikenneratkaisujen osalta ERICAan vaikuttavat keskeisesti TUVE-tietoliikenneratkaisuihin 
sovellettavat KATAKRI ja Vahti-ohjeet sekä Viestintäviraston määräykset tietoturvaratkaisujen 
toteuttamiseksi. Hätäliikenteen tuonti julkisesta teleoperaattorien verkosta TUVEn kautta 
ERICAan, ERICAN ja viranomaisradioverkon liittäminen toisiinsa sekä ERICA-järjestelmän käytön 
mahdollistaminen kuntatoimijoille, ovat kaikki TUVE-sidonnaisia rajapintoja, joista aiheutuu ERICA-
järjestelmän toteutukselle mittavat lisäkustannukset. 
 
Muita keskeisiä järjestelmäriippuvuuksia on kenttäjohtojärjestelmään (KEJO), 
turvakarttajärjestelmään (TUKA) sekä viranomaisten toimintajärjestelmään (VITJA). 
Hätäkeskustietojärjestelmä on keskeinen järjestelmä turvallisuustoimijoiden tiedonvälityksessä. 
ERICA-järjestelmään on alun perin määritelty noin 70 liityntäjärjestelmää, joista nykyisellä 
kustannustasolla ja toteutusvauhdilla saadaan toteutettua vain murto-osa. 
 

2 Kustannukset ja rahoitus (liitetaulukko) 

ERICA-järjestelmän toteuttaminen ja käyttö tulevat huomattavasti alkuperäisiä suunnitelmia 
kalliimmiksi. ERICA-järjestelmän toteutusta varten on saatu 31,256 miljoonan euron valtuusraha, 
joka on tarkoitettu nimenomaan järjestelmän Hätäkeskuslaitoksen ja järjestelmän toimittajan 
(Insta DefSec Oy) välisen toimitussopimuksen mukaisiin kustannuksiin. ERICA-järjestelmän 
toteuttaminen TUVE-ympäristöön ja ERICAn liittäminen viranomaisradioverkkoon tulevat 
aiheuttamaan sellaisia lisäkustannuksia, joita Hätäkeskuslaitos ei ole aiemmin pystynyt 
suunnittelemaan eikä ole voinut näihin kustannuksiin varautua.  
 
Hätäkeskuslaitos on jo vuoden 2013 lisätalousarviossa saanut 525 000 euron määrärahan ja 
vuodelle 2014 on saatu 1 000 000 euroa, jotka on tarkoitettu Hätäkeskuslaitoksen ja Insta DefSec 
Oy:n välisen toimitussopimuksen mukaisten tilaajavelvoitteiden täyttämiseen. Hätäkeskuslaitos ja 
hallinnon tietotekniikkakeskus ovat tehneet edellä mainittujen töiden tekemisestä 
projektisopimuksen. Sopimuksella Haltikin vastuulle on annettu TUVE-tietoliikenteen suunnittelu 
ja toteutus, konesalit ja työasemat sekä pääsynhallinta ja integraatioalustaan liittyvät työt. 
 



Turvallisuusverkkoympäristössä on edelleenkin sellaisia kustannustekijöitä, jotka eivät ole tarkasti 
Hätäkeskuslaitoksen tiedossa. Esimerkiksi fyysisen verkon ylläpitokustannukset ja laitetilavuokrat 
ovat Hätäkeskuslaitoksen näkemyksen mukaan määrittelemättä.  
 
Haltikin TUVE-palveluiden ja muidenkin palveluiden siirto Valtoriin aiheuttanee 
kustannusvaikutuksia, joiden suunnasta ja suuruudesta Hätäkeskuslaitoksella ei ole tietoa. 
 

2.1. Kehityskustannukset 

ERICA-järjestelmän toteuttamiseen tarvitaan investointiluonteisia järjestelmien hankinta- ja 
asennusmäärärahoja ja toisaalta ko. järjestelmien jatkuvista käyttökustannuksista. ERICA-
järjestelmän ensimmäinen installaatio tehdään vuoden 2015 aikana, joten tarvittavalla tekniselle 
rakentamiselle tulee saada pääosa määrärahoista vuodelle 2015. Käyttökustannukset alkavat 
myös vuonna 2015 ja ne tulevat nousemaan täyteen laajuuteensa vuoden 2016 aikana, kun 
järjestelmä on kokonaan käyttöönotettu ja käyttöönoton seurantajakso on päättynyt (oletettavasti 
6/2016).  
 

2.2. Investoinnit 
 
ERICA-järjestelmän toteuttaminen TUVE-ympäristöön edellyttää uudentyyppisten 
tietoliikenneratkaisujen toteuttamista.  
 
2.3. Käyttökustannukset 
 
Osittain edellä mainituista syistä Hätäkeskuslaitoksen vuotuiset ICT-käyttömaksut tulevat 
kasvamaan vuonna 2015. Liitetaulukossa esitetyt käyttökustannukset ovat vuonna 2015 
määrärahakehystä korottavia menoja, koska vuoden 2015 aikana on vielä ylläpidettävä nykyisin 
käytössä oleva ELS-järjestelmä täysipainoisesti ja koko vuoden. Tämän vuoksi ERICAn 
käyttöönotosta ja TUVE-yhteyksistä ja -palveluista syntyvät käyttökulut tulevat vuonna 2015 
nykyisten käyttökulujen lisäksi.  
 
Vuonna 2016 ELS-järjestelmän käyttökustannukset osittain poistuvat ja toisaalta ERICAn 
palvelumaksut nousevat, joten tilanne on vuodelle 2016 laskettava erikseen. Jatkuva vuosittainen 
määrärahatarve on kuitenkin noin 3 M € vuodesta 2016 eteenpäin. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 


