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Sisäministeriön kannanotto Hätäkeskuslaitoksen vuoden 2019
tilinpäätöksestä
Sisäministeriö antaa valtion talousarviosta annetun asetuksen (1243/1992) 66
i §:n edellyttämän kannanottonsa Hätäkeskuslaitoksen vuoden 2019
tilinpäätöksestä.
Kannanotto perustuu Hätäkeskuslaitoksen vuoden 2019 tilinpäätösasiakirjaan,
Valtiontalouden tarkastusviraston laatimaan tilintarkastuskertomukseen
vuodelta 2019 sekä viraston toiminnasta saatuun muuhun informaatioon.
1. Toimenpiteet aikaisempien palautteiden perusteella
Hätäkeskuslaitos on huomioinut aikaisempina vuosina saamansa palautteet ja
käynnistänyt niiden johdosta toimenpiteitä.
2. Arvio tilinpäätöksen tietojen oikeellisuudesta, riittävyydestä ja selkeydestä sekä ministeriön kanta
kehittämistarpeista
Hätäkeskuslaitoksen tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen tietoja voidaan
pitää oikeina ja riittävinä.
Valtiontalouden tarkastusvirasto (VTV) on antanut 30.3.2020
tilintarkastuskertomuksen Hätäkeskuslaitoksen tilintarkastuksesta
varainhoitovuodelta 2019. Tarkastuksen perusteella VTV on lausunut, että
talousarviota ja sitä koskevia keskeisiä säännöksiä on noudatettu.
Tilipäätöslaskelmat on laadittu säännösten mukaisesti. Tilinpäätöslaskelmien
liitteenä esitettävät tiedot ja tilinpäätösanalyysi on esitetty valtion
talousarviosta annetun asetuksen mukaisesti. Valtiontalouden
tarkastusviraston lausunnon mukaan toiminnallisesta tehokkuudesta
annettuja tietoja voidaan pitää oikeina ja riittävinä.
Hätäkeskuslaitoksen tilinpäätöksessään esittämien
kustannusvastaavuuslaskelmien mukaan julkisoikeudellisten suoritteiden
kustannusvastaavuus vuonna 2019 oli vain 82 prosenttia, vaikka
maksuperustelain 6 §:n mukaan julkisoikeudellisesta suoritteesta valtiolle
perittävän maksun suuruuden tulee vastata suoritteen tuottamisesta valtiolle
aiheutuvia kokonaiskustannuksia.
Hätäkeskuslaitoksen tulee yhdessä sisäministeriön kanssa varmistaa, että
Hätäkeskuslaitoksen suoritteiden maksullisuudesta annettavassa
sisäministeriön asetuksessa määrätyt julkisoikeudellisten suoritteiden hinnat
vastaavat omakustannushintaa ja ryhtyä tarvittaessa toimenpiteisiin.
3. Arvio tuloksellisuudesta ja sen kehityksestä sekä asetettujen tulostavoitteiden toteutumisesta
Hätäkeskuslaitos saavutti keskeiset hätäkeskustoiminnalle asetetut tavoitteet.
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Keskeisenä toiminnallisena tavoitteena vuonna 2019 oli uuden
hätäkeskustietojärjestelmän (ERICA) käyttöönotto. Viranomaisten
yhteiskäyttöinen ja valtakunnallisesti verkottunut ERICA-järjestelmä otettiin
vaiheittain onnistuneesti käyttöön kaikissa hätäkeskuksissa. Uuden
tietojärjestelmän käyttöönoton ohella operatiivisessa toiminnassa siirryttiin
verkottuneeseen toimintamalliin.
Hätäpuhelujen vastausnopeudelle asetetut tavoitteet saavutettiin sekä 10
sekunnin että 30 sekunnin aikatavoitteen osalta kaikissa hätäkeskuksissa ja
toteuma vastasi edellisen vuoden tasoa.
Vastausnopeustavoite saavutettiin sekä 10 sekunnin että 30 sekunnin
aikatavoitteen osalta. Kaikista hätäpuheluista 10 sekunnin vastausaikaan
päästiin 94 prosentissa puheluista (vuoden 2019 tavoite 90 prosenttia), 30
sekunnissa vastattiin 97 prosenttiin hätäpuheluista (vuoden 2019 tavoite 95
prosenttia).
Vuonna 2019 hätäilmoitusten määrä päivystyshenkilöstöä kohden oli 6630.
Kyseisen tunnusluvun osalta on vuonna 2019 havaittavissa selvää kasvua.
Kasvuun vaikuttavat vastattujen hätäilmoitusten määrä sekä henkilöstön
rekrytointihaasteet. Käsiteltyjen ilmoitusten määrä vaihteli jonkin verran eri
hätäkeskusten välillä. Pienin käsittelymäärä oli Kuopion hätäkeskuksessa
(6090 ilmoitusta) ja suurin Keravan hätäkeskuksessa (7330 ilmoitusta).
Hätäkeskuslaitos ei toteuttanut vuonna 2019 asiakastyytyväisyyttä koskevia
kyselyjä, jotka on toteutettu viimeksi vuonna 2016. Hätäkeskuslaitos toteutti
vuonna 2019 yhteistyöviranomaisten tyytyväisyyttä koskevan tutkimuksen.
Hätäkeskuslaitoksen henkilötyövuosimäärä (580) pysyi edellisen vuoden
tasolla (584). Sairauspoissaolojen määrä nousi hieman edellisen vuoden
tasosta eikä asetettua tavoitetta saavutettu (vuoden 2019 toteuma 16,7 ja
tavoite 15 työpäivää/henkilö). Jaksotyötä tekevien henkilöiden
sairauspoissaolojen määrä oli korkealla tasolla (18,5 työpäivää/henkilö vuonna
2018 ja 18,9 vuonna 2019)
Työtyytyväisyyskyselyn tulosten keskiarvo (3,16) laski hiukan edellisestä
vuodesta (3,26). Vakituisen henkilöstön lähtövaihtuvuus kasvoi ja oli 13
prosenttia vuonna 2019, kun vuonna 2018 vaihtuvuus oli 7,6 prosenttia.
Operatiivisen salihenkilöstön poistuma oli noin 56 henkilöä.
Hätäkeskuslaitos on onnistunut kohtalaisen hyvin näitä osa-alueita koskevassa
määrätietoisessa kehittämistyössään, vaikka tulokset laskivatkin hieman
edellisvuoden tasosta. Keskeisimpänä syynä työtyytyväisyysarvon lievään
laskuun voidaan pitää uuden hätäkeskustietojärjestelmän käyttöönoton
aiheuttamaa työkuormitusta.
Ministeriö näkee myönteisenä sen, että Hätäkeskuslaitoksessa laadittiin
yksiköittäin vuosille 2020-2021 kehittämissuunnitelma, jolla pyritään
parantamaan heikoimpia työtyytyväisyyden osa-alueita.
4. Viraston toimenpiteet tilinpäätöksen johdosta ja tuloksellisuuden parantamiseksi
ERICA-järjestelmän kehittämistä tulee edelleen jatkaa, jotta hanke toteutuu
KEJO-ERICA (KEKO) -kokonaisuudessa yhteisen tiekartan mukaisesti.
Hätäkeskuslaitoksen johdon tulee määrätietoisesti jatkaa toimenpiteitä, joilla
tähdätään johtamisindeksin tulosten parantamiseen, sairauspoissaolojen
määrän vähenemiseen sekä lähtövaihtuvuuden alenemiseen.
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Hätäkeskuslaitoksen tulee varmistaa, että yhteisviranomaisille asetuksen
perusteella annettavat tukipalvelut säilyvät vähintään nykyisellä tasolla.
Hätäkeskuspäivystäjäkoulutuksen kehittämistä tulee jatkaa hyvässä
yhteistyössä Pelastusopiston kanssa.
Hätäkeskuslaitoksen tulee osallistua yhteistyössä tulosohjaavien osastojen
kanssa sisäasiainhallinnon tulosohjausmallin toimeenpanoon ja varmistaa
tulosohjausketjun toteutuminen.
Hätäkeskuslaitos laatii oman kestävän kehityksen sitoumuksen sisäministeriön
sitoumuksessa kuvatun mukaisesti.
Hätäkeskuslaitoksen tulee jatkaa toiminnan ja talouden suunnittelun
kehittämistä aiempaa ennakoivammaksi. Viraston tulee kiinnittää huomioita
erityisesti tietojärjestelmäkustannusten ennakointiin ja arviointiin.
Hätäkeskuslaitoksen tuloksellisuutta ja toimintaa tarkastellaan ja siitä
raportoidaan säännöllisesti sisäministeriön ja laitoksen johdon välisissä sekä
sisäasiainhallinnon tulosohjausprosessin mukaisissa ohjausvuoden
tapaamisissa ja neuvotteluissa.

5. Ministeriön toimenpiteet tilinpäätöksen johdosta ja tuloksellisuuden parantamiseksi
Sisäministeriö seuraa aktiivisesti ERICA-hankkeen toimittajayhteistyötä,
hankkeen edistymistä ja hankeriskien hallintaa sekä ryhtyy tarvittaessa
tilanteen vaatimiin toimenpiteisiin.
Ministeriö edistää toimialojen ja ministeriöiden välistä hankeyhteistyötä
yhteisen KEKO- tilannekuvan, toimintojen kehitys- ja ylläpitovaiheen
koordinaation ja resursoinnin näkökulmista.
Sisäministeriö edistää hallitusohjelman, hallinnonalan konsernistrategian sekä
sisäasiainhallinnon tulosohjausmallin toimeenpanoa.
Ministeriö edistää osaltaan hallitusohjelman tavoitteiden toteutumista
hallinnonalan hiilijalanjäljen pienentämiseksi ja väestöryhmien välisten
turvallisuuserojen kaventamiseksi sekä ihmisoikeusperusteisen ja
oikeusturvan takaavan turvapaikka- ja maahanmuuttopolitiikan
toteuttamiseksi.
Ministeriö edistää Hätäkeskuslaitoksen resurssien myönteistä kehitystä myös
pidemmällä aikavälillä toiminnan ja talouden paremmalla
yhteensovittamisella osana sisäasiainhallinnon tulosohjausprosessia sekä
vuoden 2021 istuntokauden alussa eduskunnalle annettavalla sisäisen
turvallisuuden selonteolla.
Sisäministeriö varmistaa, että Hätäkeskuslaitoksen toiminnallisen ohjauksen
ryhmä toimii aktiivisesti ja osaltaan varmistaa hätäkeskustoiminnan
tuloksellisuutta. Ohjaavat ministeriöt osallistuvat aktiivisesti
hätäkeskustoimintaa koskevaan strategiatyöhön, jossa määritellään myös
hätäkeskustoiminnan ohjaukseen liittyvät mahdolliset muutostarpeet.
Ministeriö varmistaa Hätäkeskuslaitoksen toiminnan lainmukaisuuden.
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Sisäministeriö jatkaa Hätäkeskuslaitoksen johtamisindeksin, henkilöstön
työtyytyväisyyden, lähtövaihtuvuuden ja sairauspoissaolojen määrän
kehityksen aktiivista seuraamista.
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Kirsi Pimiä
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Sisäministeriön kannanotto Maahanmuuttoviraston vuoden 2019
tilinpäätöksestä
Sisäministeriö antaa valtion talousarviosta annetun asetuksen (1243/1992) 66
i §:n edellyttämän tilinpäätöskannanottonsa Maahanmuuttoviraston vuoden
2019 tilinpäätöksestä.
Kannanotto perustuu Maahanmuuttoviraston vuoden 2019
tilinpäätösasiakirjaan, Valtiontalouden tarkastusviraston (VTV) laatimaan
tilintarkastuskertomukseen vuodelta 2019 sekä viraston toiminnasta saatuun
muuhun informaatioon.
1. Toimenpiteet aikaisempien palautteiden perusteella
Maahanmuuttovirasto on huomioinut toiminnassaan aiempina vuosina
saamansa palautteet ja on käynnistänyt niihin liittyviä toimenpiteitä.
Sisäministeriö on käsitellyt Maahanmuuttoviraston kanssa VTV:n suosituksen
EU:n sisäasioiden rahastojen tuottojen käsittelystä kirjanpidossa.
2. Arvio tilinpäätöksen tietojen oikeellisuudesta, riittävyydestä ja selkeydestä sekä ministeriön kanta
kehittämistarpeista
Maahanmuuttoviraston tilinpäätös ja sen osana julkaistu toimintakertomus on
Valtiontalouden tarkastusviraston (VTV) mukaan laadittu pääosin voimassa
olevien säännösten ja Valtiokonttorin ohjeistuksen mukaisesti.
Tarkastuksen perusteella VTV on lausunut, että talousarviota ja sitä koskevia
keskeisiä säännöksiä on noudatettu lukuun ottamatta kahta erikseen eriteltyä
talousarvion noudattamiseen liittyvää virhettä momenttien 26.01.29 ja
26.40.63 käytössä. Talousarvion noudattamiseen liittyviä puutteita on syytä
pitää myös sisäisen valvonnan puutteena. Maahanmuuttoviraston tulee
ryhtyä toimenpiteisiin puutteiden korjaamiseksi.
Maahanmuuttoviraston maksullisen toiminnan kustannusvastaavuus oli 65
prosenttia, mikä jäi aiempaa enemmän 91 prosentin tavoitteesta (vuoden
2018 toteuma 75 prosenttia). Sisäministeriö kiinnittää huomiota siihen, ettei
virasto ole tilinpäätöksen yhteydessä selvittänyt laskun syitä ja toteaa tarpeen
raportoida kattavammin kustannusvastaavuudesta.
Yhteisrahoitteisen laskelman kustannusvastaavuus oli 103 prosenttia. VTV:n
vuosiyhteenvetoon viitaten sisäministeriö toteaa, että Maahanmuuttoviraston
tulee kiinnittää huomiota yhteisrahoitteisen toiminnan kirjausperusteisiin
siten, että varmistetaan tulo menon kohdalle -periaatteen toteutuminen.
3. Arvio tuloksellisuudesta ja sen kehityksestä sekä asetettujen tulostavoitteiden toteutumisesta
Maahanmuuttovirasto saavutti sille asetetut tulostavoitteet osittain.
Laadullisena tulostavoitteena oli Maahanmuuttoviraston päätösten
laintulkinta- tai menettelyvirheiden osuuden pysyminen alle 5 prosentissa
valitusten kokonaismäärästä. Tavoite ylittyi selvästi, sillä mainituilla perusteilla
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viraston päätöksiä kumottiin muutoksenhakutuomioistuimissa vain 1,1
prosenttia. Tältä osin tulos parani myös edellisvuoden hyvästä tuloksesta.
Myös käsiteltyjen asioiden kokonaismäärää koskeva tavoite saavutettiin.
Virasto kykeni käsittelemään kokonaisuudessaan 102 prosenttia vireille
tulleista asioista. Oleskelulupahakemusten määrä kasvoi 7 prosenttia
edellisvuodesta ja kasvua oli erityisesti työperusteisten
oleskelulupahakemusten määrässä.
Älykäs digitaalinen virasto -hankkeen myötä virastoon kohdistettu 5 prosentin
vuotuinen tuottavuuden kasvuodotus ei toteutunut. Virastotason
kokonaistuottavuus säilyi kuitenkin edellisvuoden tasolla (140 päätöstä/
henkilötyövuosi).
Vuoden 2019 yhtenä keskeisenä tulostavoitteena oli pysyä asetetuissa
hakemusten käsittelyajoissa. Käsittelyaikaa koskeviin tulostavoitteisiin ei
päästy yhdenkään lupatyypin kohdalla, tosin kansalaisuushakemusten
kohdalla tavoitteen ylittäneiden osuus oli vain 6 prosenttia.
Eniten käsittelyaikatavoitteista jäätiin työntekijöiden ja opiskelijoiden
oleskelulupien kohdalla. Työntekijän oleskeluluvan käsittelylle asetettu
enimmäisaikatavoite oli 30 vuorokautta ja toteuma 79 vuorokautta. Opiskelun
perusteella haettavien oleskelulupien käsittelyn tavoiteaikaraja ylittyi 50
prosentissa päätöksistä.
Turvapaikkapäätöksiä tehtiin 17 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna.
Ratkaistujen tapausten määrä (7 494) oli selvästi suurempi kuin hakemusten
määrä (4 550). Uusintahakemusten määrä pysyi korkeana (vuonna 2019 osuus
kaikista hakemuksista noin 47 prosenttia). Virasto arvioi, ettei kesäkuussa
2019 voimaan tullut lakimuutos vähentänyt niiden määrää.
Käsittelyaikavelvoitteen (180 vuorokautta) piirissä olevien
turvapaikkahakemusten käsittelyaika oli keskimäärin 136 vuorokautta.
Kansalaisuushakemusten kohdalla ratkaisujen määrä (11 544) jäi hakemusten
määrästä (14 469). Vuonna 2019 pilotoitiin kansalaisuushakemusten osaautomatisointia osallistamalla työhön koko kansalaisuusyksikkö, mikä sitoi
henkilöstöresursseja ja heijastui kokonaistehokkuuteen.
Kansalaisuushakemusten keskimääräinen käsittelyaika kasvoi edellisvuodesta
190 vuorokauteen, mutta alitti selvästi enimmäiskäsittelyaikatavoitteen (365
vuorokautta).
Virasto saavutti tavoitteet turvapaikanhakijoiden vastaanoton kustannusten
hallinnassa. Keskimääräisen majoitusvuorokauden hinta 49 euroa alitti
tavoitteen 52 euroa. Vastaanottokeskusten kapasiteettia alennettiin ja
keskusten määrää vähennettiin, kun vastaanoton piirissä olleiden henkilöiden
määrä laski. Vastaanottokeskusten keskimääräinen käyttöaste jatkoi kuitenkin
laskuaan ja oli 83 prosenttia (tavoite 90 prosenttia). Luvan saaneen
turvapaikanhakijan kuntaan sijoittumisen odotusaikatavoite (60 vuorokautta)
ei toteutunut. Odotusaika oli keskimäärin 75 vuorokautta. Kuntaan
sijoittamisen järjestelmän toimivuudesta ja kuntapaikoista vastaavat kuitenkin
työ- ja elinkeinoministeriö ja sen ohjauksessa toimivat ELY-keskukset.
Viraston henkilötyövuosimäärä vuonna 2019 oli 1034. Henkilöstön
sairauspoissaolot (9,4 vuorokautta) vähenivät hieman vuodesta 2018. Viraston
työtyytyväisyysindeksi (3,5) laski hieman edellisvuodesta (3,6).
Viraston tuloksellisuudessa näkyvät edelleen viime vuosien voimakas kasvu ja
siitä johtuva muutostarve kaikilla viraston toimialoilla. Haastetta lisää
oleskelulupahakemusten määrän kasvusuuntaus samalla, kun on painetta
resurssien vähentämiseen.
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4. Viraston toimenpiteet tilinpäätöksen johdosta ja tuloksellisuuden parantamiseksi
Ministeriö pitää erittäin tärkeänä, että Maahanmuuttovirasto saavuttaa
asetetut hakemusten käsittelyaikatavoitteet. Käsittelyaikojen toteutumista on
seurattava eri mittarein kaikissa oleskelulupaprosesseissa. Käsittelyaikoja on
seurattava tarkasti myös niissä turvapaikkapäätöksenteon prosesseissa, joille
ei ole lakisääteistä käsittelyaikaa.
Ministeriö edellyttää, että viraston lupaprosesseja kehitetään ja nopeutetaan
niin, että samalla turvataan päätösten oikeusvarmuus ja laatu. Tulee
varmistaa, että kansainvälisen suojelun hakemiseen liittyvien menettelyjen
oikeudenmukaisuus, oikeusturva ja sujuvuus toteutuvat.
Toimintakertomuksen mukaan työperusteisia oleskelulupia on onnistuttu
hankkimaan väärennetyillä ammattitaitotodistuksilla. Lupamenettelyn
väärinkäytösten ehkäisemiseksi ja paljastamiseksi jälkikäteistä lupavalvontaa
ja seurantaa tulee edelleen jatkaa.
Ministeriö kiinnittää huomiota myös turvapaikanhakijoiden
vastaanottokapasiteetin käyttöasteen alenevaan kehitykseen viime vuosina.
Vastaanottojärjestelmän sopeuttamistoimia tulee mahdollisuuksien mukaan,
ja luonnollisesti koronaviruspandemiasta johtuvat erityisvaatimukset
huomioon ottaen, jatkaa käyttöasteen nostamiseksi ja tavoitetason
saavuttamiseksi.
Viraston vuonna 2019 käynnistämän Migri2021 -muutoshankkeen tavoitteena
on vastata muun muassa vähenevään henkilöstökehykseen ja
tuottavuusvaatimuksiin tukemalla lupa- ja kansalaisuusasioiden automaattisen
käsittelyn käyttöönottoa sekä uudistamalla asiakaspalvelua. Ministeriö pitää
tämän kokonaisvaltaisen hankkeen läpiviemistä erittäin tarpeellisena.
Hankkeella tulee pyrkiä pääsemään toiminnan tehokkuudessa kasvusuuntaan
erityisesti tuottavuudessa ja päätösten määrässä. Ministeriö pitää hyvänä
viraston erillistä hanketta palkkausjärjestelmän henkilökohtaisen kriteeristön
kehittämiseksi. Se tukee osaltaan Migri2021 -hankkeen läpivientiä.
Ministeriö kannustaa virastoa automaation käyttöönottoon nopeus- ja
kustannushyötyjen aikaansaamiseksi kaikissa niissä hakemusprosesseissa,
joihin se soveltuu. Esimerkiksi kansalaisuusyksikön osa-automaatiopilotista
saadut kokemukset vaikuttavat lupaavilta. Huomiota tulee kiinnittää erityisesti
viraston toiminta- ja työkulttuurien muutostarpeeseen.
Maahanmuuttoviraston tulee osallistua yhteistyössä tulosohjaavan osaston
kanssa sisäasiainhallinnon tulosohjausmallin toimeenpanoon ja varmistaa
tulosohjausketjun toteutuminen.
Maahanmuuttovirasto laatii oman kestävän kehityksen sitoumuksen
sisäministeriön sitoumuksessa kuvatun mukaisesti.
Viraston tulee jatkaa taloussuunnittelun ja -seurannan kehittämistä, jotta
varmistetaan resurssien oikea ja oikea-aikainen kohdentaminen ja turvataan
siten viraston tuloksellisuus.
Maahanmuuttoviraston tuloksellisuutta ja toimintaa tarkastellaan ja siitä
raportoidaan säännöllisesti sisäministeriön ja viraston johdon välisissä sekä
sisäasiainhallinnon tulosohjausprosessin mukaisissa ohjausvuoden
tapaamisissa ja neuvotteluissa.
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VTV:n lausunnon mukaisesti Maahanmuuttoviraston tulee ryhtyä viipymättä
toimenpiteisiin talousarvion noudattamiseen liittyvien ja sisäisen valvonnan
puutteiden korjaamiseksi. Toimenpiteistä raportoidaan ministeriölle
30.11.2020 mennessä.

5. Ministeriön toimenpiteet tilinpäätöksen johdosta ja tuloksellisuuden parantamiseksi
Tiiviissä yhteistyössä viraston kanssa etsitään keinoja viraston tuloksellisuuden
parantamiseksi, erityisesti tuottavuuden lisäämiseksi sekä eri lupaprosessien
käsittelyaikojen lyhentämiseksi ja laadun ja oikeusturvan toteuttamiseksi.
Sisäministeriö edistää hallitusohjelman, hallinnonalan konsernistrategian sekä
sisäasiainhallinnon tulosohjausmallin toimeenpanoa.
Ministeriö edistää osaltaan hallitusohjelman tavoitteiden toteutumista
hallinnonalan hiilijalanjäljen pienentämiseksi ja väestöryhmien välisten
turvallisuuserojen kaventamiseksi sekä ihmisoikeusperusteisen ja
oikeusturvan takaavan turvapaikka- ja maahanmuuttopolitiikan
toteuttamiseksi.
Ministeriö edistää Maahanmuuttoviraston resurssien myönteistä kehitystä
myös pidemmällä aikavälillä toiminnan ja talouden paremmalla
yhteensovittamisella osana sisäasiainhallinnon tulosohjausprosessia sekä
vuoden 2021 istuntokauden alussa eduskunnalle annettavalla sisäisen
turvallisuuden selonteolla.
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Sisäministeriön kannanotto Palosuojelurahaston vuoden 2019
tilinpäätöksestä
Sisäministeriö antaa valtion talousarviosta annetun asetuksen (1243/1992) 66
i §:n edellyttämän kannanottonsa Palosuojelurahaston vuoden 2019
tilinpäätöksestä.
Kannanotto perustuu Palosuojelurahaston vuoden 2019 tilinpäätösasiakirjaan,
Valtiontalouden tarkastusviraston laatimaan tilintarkastuskertomukseen
vuodelta 2019 sekä viraston toiminnasta saatuun muuhun informaatioon.
1. Toimenpiteet aikaisempien palautteiden perusteella
Palosuojelurahasto on huomioinut toiminnassaan aiempina vuosina annetut
palautteet ja käynnistänyt niiden johdosta toimenpiteitä.
Palosuojelurahasto ja sisäministeriö valmistelivat yhteistyössä
Palosuojelurahastosta annetun lakiin tehdyn muutoksen mukaisesti
tulostavoiteasiakirjan vuodelle 2020.
2. Arvio tilinpäätöksen tietojen oikeellisuudesta, riittävyydestä ja selkeydestä sekä ministeriön kanta
kehittämistarpeista
Palosuojelurahaston tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen tietoja voidaan
pitää oikeina ja riittävinä.
Valtiontalouden tarkastusvirastolla (VTV) ei ole ollut 20.3.2020 annetussa
tilintarkastuskertomuksessa olennaista huomautettavaa tilinpäätökseen.
Tilinpäätöslaskelmat on laadittu säännösten mukaisesti. Tilinpäätöslaskelmien
liitteenä esitettävät tiedot ja tilinpäätösanalyysi on esitetty valtion
talousarviosta annetun asetuksen mukaisesti. Tilinpäätös antaa oikeat ja
riittävät tiedot rahaston toiminnallisesta tehokkuudesta, tuloksesta sekä
taloudellisesta asemasta.
Palosuojelurahaston tilinpäätökseen sisältyvässä toimintakertomuksessa
kuvataan aiempien vuosien tapaan laajasti ja kattavasti rahaston ja
tuensaajien toimintaa. Toimintakertomuksen rakenne on
Palosuojelurahastolain mukainen, mutta poikkeaa kirjanpitoyksikön
toimintakertomuksen rakenteesta. Poikkeaminen on Valtiokonttorin
toimintakertomuksen laatimisesta antaman ohjeen mukaan mahdollista.
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3. Arvio tuloksellisuudesta ja sen kehityksestä sekä asetettujen tulostavoitteiden toteutumisesta
Palosuojelurahasto saavutti keskeiset rahastolle asetetut tavoitteet.
Vuonna 2019 Palosuojelurahaston hallitus teki yhteensä 432 päätöstä (439
päätöstä vuonna 2018). Tehdyistä päätöksistä 70 prosenttia oli
avustuspäätöksiä. Rahastosta haettiin avustusta 21,3 miljoonaa euroa ja
avustuksia myönnettiin 11,33 miljoonaa euroa. Myönnettyjen avustusten
osuus oli noin 53 prosenttia haetusta. Euromääräisesti eniten avustuksia
myönnettiin tutkimus- ja kehittämishankkeisiin (29 prosenttia) ja vähiten
pienavustuksiin (4 prosenttia).
Palosuojelurahaston toiminnan kulut suhteessa palosuojelumaksukertymään
pysyivät edelleen alhaisena (3,25 prosenttia), vaikkakin ne nousivat edellisestä
vuodesta (310 603 euroa vuonna 2018 ja 370 771 euroa vuonna 2019). Nousu
johtuu henkilötyövuoden työpanoksen kasvusta (4,75 vuonna 2019 ja 4,12
vuonna 2018). Palosuojelumaksun kertymä oli 11,4 miljoonaa euroa (11
miljoonaa euroa vuonna 2018).
Rahasto sai päätökseen mittavan tutkimus- ja kehittämishankkeita koskeva
selvitystyön, jota valmisteltiin laajassa yhteistyössä pelastusalan toimijoiden
sekä pelastusosaston kanssa. Työskentelyn tuloksena rahasto avasi tutkimusja kehittämishankkeiden osalta painotetun haun. Ministeriön käsityksen
mukaan kohdennetuilla avustuksilla on mahdollista vaikuttaa konkreettisesti
paloturvallisuuden tilaan Suomessa.
Ministeriö pitää myönteisenä, että Palosuojelurahasto on aktiivisesti
kehittänyt toimintaansa. Palosuojelurahasto on merkittävästi panostanut
rahaston tunnettavuuden lisäämiseen ja avustustoiminnan esittelyyn. Rahasto
julkaisi kertomusvuonna useita esittelyvideota avustustoiminnastaan sekä otti
käyttöön avustuksesta kertovat tarrat sekä laatat kiinnitettäväksi avustuksen
kohteisiin (esimerkiksi paloaseman ulkoseinälle).
Ministeriö näkee myönteisenä, että hankkeiden tarkastuskäyntien tekemistä
on jatkettu ja niiden määrä on vuositasolla lisääntynyt. Lisäksi rahaston
hallituksessa toteutettiin kysely sisäisen valvonnan ja siihen sisältyvän
riskienhallinnan asianmukaisuudesta ja riittävyydestä. Rahasto toteutti myös
joka neljäs vuosi toteuttavan asiakastyytyväisyyskyselyn. Lisäksi rahasto on
osallistunut valtiovarainministeriön asettamaan valtionavustustoiminnan
kehittämis- ja digitalisointihankkeeseen.
4. Viraston toimenpiteet tilinpäätöksen johdosta ja tuloksellisuuden parantamiseksi
Palosuojelurahaston tulee jatkaa hyvää yhteistyötä sisäministeriön kanssa
seuratessaan pelastustoimen kehittämisen vaikutuksia rahaston
avustuskäytäntöihin ja valmistautuessaan niihin.
Palosuojelurahaston tulee jatkaa hyvää yhteistyötä sisäministeriön kanssa,
kun kehitetään pelastustoimen tutkimuspalveluiden hanketoiminnan
vaikuttavuutta.
Palosuojelurahaston tulee osallistua tiiviisti valtionavustusten kehittämis- ja
digitalisointihankkeen kehittämistyöhön ja sitä kautta vahvistaa
tietojärjestelmiensä toimivuutta ja edistää rahaston toimintojen
digitalisaatiota.
Hankehallinnon kehittämistä tulee jatkaa asiakastyytyväisyyskyselyn tulosten
pohjalta.
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Palosuojelurahaston tulee päivittää rahaston strategian ja avustustoiminnan
strategiset linjaukset vuoteen 2021 mennessä.
Tutkimus- ja kehittämishankkeiden painotetun haun toteutumista tulee
arvioida toisena hakuvuotena, jolloin Palosuojelurahaston tulee aloittaa
painotetun haun vaikutusten arviointiin liittyvä kehittämistyö.
Palosuojelurahaston tulee jatkaa terveellisten ja turvallisten toimitilojen
edistämistä rakennusavustusten kautta.
Rahasto tukee toiminnallaan hallitusohjelman tavoitteiden saavuttamista
erityisesti niiltä osin, kun ne edistävät rahastolain tarkoituksen toteutumista.
Rahoituspäätöksissä pyydetään mahdollisuuksien mukaan huomioimaan myös
hiilijalanjäljen pienentämisen edistäminen.
Palosuojelurahaston tuloksellisuutta ja toimintaa tarkastellaan ja siitä
raportoidaan sisäministeriön ja Palosuojelurahaston johdon välisissä
yhteistapaamisissa tulosohjausprosessin mukaisissa välitulos- ja
tulosneuvotteluissa.
5. Ministeriön toimenpiteet tilinpäätöksen johdosta ja tuloksellisuuden parantamiseksi
Sisäministeriö tekee hyvää yhteistyötä Palosuojelurahaston kanssa
seuratessaan pelastustoimen kehittämisen vaikutuksia rahaston
avustuskäytäntöihin ja valmistautuessaan niihin.
Sisäministeriö ohjaa osaltaan Palosuojelurahaston strategisten linjausten
päivittämistyötä.
Sisäministeriö kehittää aktiivisesti pelastustoimen ja siviilivalmiuden
kansallisen tutkimus- ja kehittämistoiminnan koordinointia sekä tutkimus- ja
kehittämistoimintaan liittyvää ennakointia ja arviointia.
Sisäministeriö edistää rahaston toimintojen digitalisaatiota ja seuraa
aktiivisesti Palosuojelurahaston hankehallinnon kehittämistä sekä rahaston
tietojärjestelmien toimivuutta.
Sisäministeriö varmistaa, että hallitusohjelman, hallinnonalan
konsernistrategian sekä sisäasiainhallinnon tulosohjausmallin toimeenpano
huomioidaan tarvittavilta osin myös Palosuojelurahaston tulosohjauksessa.

Sisäministeri

Maria Ohisalo

Kansliapäällikkö

Kirsi Pimiä

Jakelu

Palosuojelurahasto

Tiedoksi

Valtiovarainministeriö
Valtiontalouden tarkastusvirasto
Valtiokonttori
Valtiosihteeri
Sisäministerin erityisavustajat
Sisäministeriön pelastusosasto
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Sisäministeriön kannanotto Pelastusopiston vuoden 2019
tilinpäätöksestä
Sisäministeriö antaa valtion talousarviosta annetun asetuksen (1243/1992) 66
i §:n edellyttämän kannanottonsa Pelastusopiston vuoden 2019
tilinpäätöksestä.
Kannanotto perustuu Pelastusopiston vuoden 2019 tilinpäätösasiakirjaan,
Valtiontalouden tarkastusviraston laatimaan tilintarkastuskertomukseen
vuodelta 2019 sekä viraston toiminnasta saatuun muuhun informaatioon.
1. Toimenpiteet aikaisempien palautteiden perusteella
Pelastusopisto on huomioinut toiminnassaan pääosin aiempina vuosina
saamansa palautteet ja virasto on käynnistänyt niihin liittyen toimenpiteitä.
2. Arvio tilinpäätöksen tietojen oikeellisuudesta, riittävyydestä ja selkeydestä sekä ministeriön kanta
kehittämistarpeista
Pelastusopiston tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen tietoja voidaan pitää
oikeina ja riittävinä.
Valtiontalouden tarkastusvirasto (VTV) on antanut 6.4.2020
tilintarkastuskertomuksen Pelastusopiston tilintarkastuksesta
varainhoitovuodelta 2019. Tarkastuksen perusteella VTV on lausunut, että
talousarviota ja sitä koskevia keskeisiä säännöksiä on noudatettu.
Talousarvion toteumalaskelma ja tuotto- ja kululaskelma on laadittu
valtiovarainministeriön määräämien kaavojen mukaisesti. Tase-erittelyt on
laadittu talousarvioasetuksen 66 e §:n mukaisesti ja ne täsmäävät taseeseen.
Tilinpäätöksen liitteet on esitetty talousarvioasetuksen 66 h §:n mukaisesti.
VTV on tarkastuksessaan todennut, että Pelastusopiston vuoden 2019
taloudellisuudesta esitettyihin tietoihin sisältyy olennainen virhe, joka koskee
kuitenkin vain osaa Pelastusopiston taloudellisuudesta esitettyjä tietoja eli
kansainvälistä pelastustoimintaa. Tämän lisäksi Pelastusopiston
toimintakertomuksessa on havaittu joitakin virheitä, joilla ei ole vaikutusta
tuottavuudesta ja taloudellisuudesta esitettyjen tietojen luotettavuuteen.
VTV:n lausunnon mukaan toiminnallisesta tehokkuudesta annettuja tietoja
voidaan pitää oikeina ja riittävinä.
Pelastusopiston tilinpäätösasiakirjassa kuvataan aiempien vuosien tapaan
kattavasti viraston toimintaa ja toiminnan haasteita sekä virastolle asetettujen
numeeristen tavoitteiden toteutumia. Viraston tulee edelleen Valtiokonttorin
tilinpäätösohjeistuksen mukaisesti pyrkiä lisäämään erityisesti
taloudellisuudelle asetettujen tavoitteiden toteuman analyysiä.
Pelastusopiston tulee myös kiinnittää erityistä huomioita toiminnallista
tehokkuutta kuvaavien tietojen keruun virheettömyyteen.
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3. Arvio tuloksellisuudesta ja sen kehityksestä sekä asetettujen tulostavoitteiden toteutumisesta
Pelastusopisto on saavuttanut lähes kaikki keskeiset koulutukselle ja
tutkimukselle asetetut tavoitteet. Myös muita lakisääteisiä tehtäviä sekä
toiminnan kehittämistä koskevat tavoitteet on saavutettu.
Pelastusopisto ei kaikilta osin edelleenkään saavuttanut
varautumiskoulutukselle asetettuja tavoitteita, vaikka tähän oli ministeriön
toimesta kiinnitetty huomiota jo edellistä vuotta koskevassa
tilinpäätöskannanotossa sekä tulosohjauksessa. Pelastusopiston tulee esittää
konkreettinen suunnitelma väestönsuojelun johto- ja erityishenkilöstön
koulutuksen toteuttamisesta elokuun 2020 loppuun mennessä.
Ammatillisen peruskoulutuksen tutkintoja toteutettiin tavoitteen mukaisesti
189. Pelastajatutkintoja toteutettiin 115 (tavoite 120),
hätäkeskuspäivystäjätutkintoja 34 (tavoite 32) ja alipäällystötutkintoja 40
(tavoite 40 kpl). Ammattikorkeakoulututkintoja toteutettiin 34 (tavoite 30).
Koulutuksen palaute parani: päättävien kurssien opiskelijoiden
tutkintopalaute laatuasteikolla 1-4 oli 3,30 (tavoite 3,08),
täydennyskoulutuksen palaute 3,69 (tavoite 3,50) ja varautumiskoulutuksen
3,56 (tavoite 3,5).
Pelastusopiston uudeksi lakisääteiseksi tehtäväksi siirtyi vuoden 2019 alusta
pelastustoimintaan osallistuvan sopimushenkilöstön koulutusjärjestelmästä
huolehtiminen. Yleisesti toiminnasta saadun palautteen mukaan tehtävän
haltuunotto on sujunut hyvin.
Ministeriö pitää myönteisenä, että kaksikielinen hätäkeskuspäivystäjäkurssi
saatiin toteutettua erityisjärjestelyin ja kurssi valmistui joulukuussa.
Hyvää kehitystä on ammatillisten tutkintojen sisällöllinen kehittäminen ja
täydennyskoulutustarjonnan kehittäminen. Myös Pelastusopiston viestintää
on kehitetty edelleen vuoden 2019 aikana.
Pelastusopisto ei saavuttanut tavoitetta kansainvälisen pelastustoiminnan
toiminnan häiriöttömyydestä. Esimerkiksi rauniopelastusmuodostelmalla ei
ole ollut lääkinnällistä valmiutta ja kansainvälisen pelastustoiminnan
valmiudessa on ollut katkoksia. Vuonna 2019 haasteena on ollut erityisesti
virka-ajan ulkopuolisen valmiuden rakentaminen, jota ei ole saatu toteutettua.
Henkilötyövuosikertymään vaikutti Kriisinhallintakeskuksen siviilikriisinhallinta
-toiminnon siirtyminen osaksi sisäministeriötä 1.1.2019. Kansainvälisen
pelastustoiminnan henkilöstö jäi osaksi Pelastuspiston siviilivalmiuden
koulutuslinjaa. Pelastusopiston henkilötyövuosimäärä (116) nousi 5,8
prosenttia vuodesta 2018.
Tutkimus- ja kehittämishankkeiden määrä suhteessa henkilötyövuosiin (1,5)
laski edellisvuoteen verrattuna (2,2 vuonna 2018).
Ministeriö pitää hyvänä, että Pelastusopiston työtyytyväisyysindeksi nousi
edellisvuodesta. Sairauspoissaolojen ja sairaustapausten määrä laski hieman
edellisvuodesta. Tapaturmia sattui viidelle työntekijälle ja niiden syyt on käyty
läpi asianmukaisesti. Vuoden 2019 aikana toteutettiin organisaatiouudistus.
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4. Viraston toimenpiteet tilinpäätöksen johdosta ja tuloksellisuuden parantamiseksi
Pelastusopiston tulee vuoden 2020 aikana esittää suunnitelma
väestönsuojelun johto- ja erityishenkilöstön koulutuksen järjestämisestä ja
toteuttamisesta. Sisäministeriön hallinnonalan väestönsuojelukoulutuksen
tarjonnan riittävyys ja valtakunnallisten koulutusten toteutus tulee varmistaa.
Pelastusopiston tulee huolehtia kansainvälisen pelastustoiminnan
häiriöttömyydestä, todellisen valmiuden ylläpitämisestä sekä kansainvälisen
pelastustoiminnan koulutusten toteuttamisesta kustannustehokkaasti.
Pelastusopiston tulee kiinnittää erityistä huomioita tutkimus- ja
kehittämistoiminnan kehittämiseen. Pelastusopiston tulee kehittää tutkimusja kehittämistoimintaan liittyviä laadullisia mittareita, joiden avulla voidaan
seurata tutkimus- ja kehittämistoiminnassa tapahtuvia muutoksia.
Pelastusopisto on kehittänyt koulutussuunnitteluprosessia ja muuttanut
organisaatiorakennettaan. Jatkossa erityistä huomioita tulee kiinnittää
varautumiskoulutuksen laadulliseen kehittämiseen.
Pelastusopisto osallistuu jatkossakin aktiivisesti pelastustoimen uudistamiseen
ja muiden keskeisiin turvallisuusviranomaisten hankkeisiin.
Pelastusopiston tulee osallistua yhteistyössä tulosohjaavan osaston kanssa
sisäasiainhallinnon tulosohjausmallin toimeenpanoon ja varmistaa
tulosohjausketjun toteutuminen.
Pelastusopisto laatii oman kestävän kehityksen sitoumuksen sisäministeriön
sitoumuksessa kuvatun mukaisesti.
Pelastusopiston toiminnan ja talouden suunnittelun ja seurannan tulee olla
suunnitelmallista. Suunnittelu tulee toteuttaa hyvässä yhteistyössä
ministeriön kanssa.
Pelastusopiston tuloksellisuutta ja toimintaa tarkastellaan ja siitä raportoidaan
säännöllisesti sisäministeriön ja viraston johdon välisissä sekä
sisäasiainhallinnon tulosohjausprosessin mukaisissa ohjausvuoden
tapaamisissa ja neuvotteluissa.
Pelastusopiston tulee ryhtyä viipymättä toimenpiteisiin toiminnan
tuottavuutta ja taloudellisuutta koskevien tietojen luotettavuuden
parantamiseksi ja talouden seurannan puutteiden korjaamiseksi.
Toimenpiteistä raportoidaan ministeriölle 30.11.2020 mennessä.
5. Ministeriön toimenpiteet tilinpäätöksen johdosta ja tuloksellisuuden parantamiseksi
Sisäministeriö seuraa Pelastusopiston toimintaa ja jatkaa tiivistä ja avointa
yhteistyötä Pelastusopiston kanssa sekä ryhtyy tarvittaviin toimenpiteisiin
erityisesti työhyvinvointiin liittyvän myönteisen kehityksen vahvistamiseksi.
Sisäministeriö edistää hallitusohjelman, hallinnonalan konsernistrategian sekä
sisäasiainhallinnon tulosohjausmallin toimeenpanoa.
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Ministeriö edistää osaltaan hallitusohjelman tavoitteiden toteutumista
hallinnonalan hiilijalanjäljen pienentämiseksi ja väestöryhmien välisten
turvallisuuserojen kaventamiseksi sekä ihmisoikeusperusteisen ja
oikeusturvan takaavan turvapaikka- ja maahanmuuttopolitiikan
toteuttamiseksi.
Ministeriö edistää Pelastusopiston resurssien myönteistä kehitystä myös
pidemmällä aikavälillä toiminnan ja talouden paremmalla
yhteensovittamisella osana sisäasiainhallinnon tulosohjausprosessia sekä
vuoden 2021 istuntokauden alussa eduskunnalle annettavalla sisäisen
turvallisuuden selonteolla.

Sisäministeri

Maria Ohisalo

Kansliapäällikkö

Kirsi Pimiä

Jakelu

Pelastusopisto

Tiedoksi

Valtiovarainministeriö
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Sisäministeriön kannanotto Poliisihallituksen vuoden 2019
tilinpäätöksestä
Sisäministeriö antaa valtion talousarviosta annetun asetuksen (1243/1992) 66
i §:n edellyttämän kannanottonsa Poliisihallituksen vuoden 2019
tilinpäätöksestä.
Kannanotto perustuu Poliisihallituksen vuoden 2019 tilinpäätösasiakirjaan,
Valtiontalouden tarkastusviraston laatimaan tilintarkastuskertomukseen
vuodelta 2019 sekä viraston toiminnasta saatuun muuhun informaatioon.
1. Toimenpiteet aikaisempien palautteiden perusteella
Poliisihallitus on huomioinut toiminnassaan aikaisempien vuosien palautteet
ja ryhtynyt niiden johdosta toimenpiteisiin.
Sisäministeriön ja Poliisihallituksen yhteistyötä on tiivistetty toiminnan ja
talouden suunnittelussa sisäasiainhallinnon uuden tulosohjausmallin
mukaisesti. Poliisihallituksen toimintakertomuksesta ilmenee tulosohjausketju
sisäministeriön strategisista tavoitteista viraston tulostavoitteisiin sekä
edelleen poliisin toimialalle. Tulosohjausketjun ajallinen yhteensovitus
toteutuu vuonna 2020 sisäasiainhallinnon tulosohjausmallin mukaisesti.
Toiminnan tuloksellisuus- ja vaikuttavuusmittareiden kehittäminen toteutuu
osana Poliisihallituksen vuoden 2020 tulostavoitteiden toimeenpanoa yhdessä
sisäministeriön kanssa. Talousrikostorjunnan ohjauksen kehittämistä tulee
edelleen jatkaa eduskunnalle raportointivelvollisuuden täyttämiseksi.
Sisäministeriön konsernistrategia ja hallitusohjelma on huomioitu sekä
ministeriön että Poliisihallituksen toiminnan ja talouden suunnittelussa sekä
muussa toiminnassa.
Sisäministeriö toteaa, että toimenpiteet ovat kokonaisuutena riittäviä, mutta
osaa jatketaan edelleen osana monivuotista toiminnan kehittämistä ja muita
käytännön kehittämistoimenpiteitä.
2. Arvio tilinpäätöksen tietojen oikeellisuudesta, riittävyydestä ja selkeydestä sekä ministeriön kanta
kehittämistarpeista
Sisäministeriö toteaa, että Poliisihallituksen tilinpäätöksen ja
toimintakertomuksen tietoja voidaan pitää oikeina ja riittävinä.
Valtiontalouden tarkastusvirastolla (VTV) ei ole ollut 27.4.2020 annetussa
tilintarkastuskertomuksessa olennaista huomautettavaa tilinpäätökseen.
Tarkastuksen perusteella VTV on lausunut, että talousarviota ja sitä koskevia
keskeisiä säännöksiä on noudatettu.
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Poliisihallituksen julkisoikeudellisten suoritteiden kustannusvastaavuus on
edelleen noussut siten, että vuonna 2019 se oli 117,3 prosenttia (vuonna 2018
oli 111,2 prosenttia). Sisäministeriö toteaa painokkaasti, että Poliisihallituksen
tulee jatkossa kiinnittää aiempaa määrätietoisemmin huomiota
kustannusvastaavuuteen ja lupavolyymin pitkän aikavälin sykliin, sillä valtion
maksuperustelain 6 §:n mukaan julkisoikeudellisen suoritteen maksu tulee
määrätä omakustannusarvoa vastaavasti. Tämä edellyttää pitkäaikaista
ennakointia.
3. Arvio tuloksellisuudesta ja sen kehityksestä sekä asetettujen tulostavoitteiden toteutumisesta
Poliisihallitus saavutti sille asetetut tavoitteet kokonaisuutena tarkastellen.
Toimintakertomus sisältää pääosin analyysit tulostavoitteiden
toteuttamisesta. Kaikkien tulostavoitteiden toteutumisesta ei ole raportoitu
johtuen osin myös sisäasiainhallinnon uuteen tulosohjausmalliin siirtymisestä
syksyllä 2019.
Rikoslakirikoksia ilmoitettiin vuoden 2019 aikana 1,62 prosenttia edellisvuotta
enemmän. Katuturvallisuusindeksi säilyi edellisvuoden tasolla.
Liikenneturvallisuus kehittyi myönteiseen suuntaan, vaikka
liikenteenvalvontaan käytetty työaika väheni. Poliisibarometri suoritetaan joka
toinen vuosi eikä sitä suoritettu vuonna 2019.
Kansalaisten hälytyspalveluiden saatavuus pystyttiin turvaamaan vuonna
2019, vaikka EU-puheenjohtajuuskausi lisäsi poliisin turvaamistehtäviä. EUpuheenjohtajuuskausi näkyi paikoin perustoiminnan tuloksellisuudessa,
esimerkiksi liikennevalvonnassa. Poliisin perus- ja erityistoimintojen
suorituskykyä ja työturvallisuutta parannettiin huomattavasti.
Rikostorjunnassa kaikkien rikoslakirikosten selvitystaso ja rikostorjunnan
tuottavuus säilyivät suurin piirtein samalla tasolla, mutta tutkinta-aika kasvoi
edelleen. Rikostorjunnan kuormitus ilmeni jo vuoden 2018
henkilöstöbarometrissä. Paljastuneihin ilmiöihin vastattiin nopeilla toimilla ja
saadulla lisärahoituksella, esimerkiksi seksuaalirikosten paljastamiseksi.
Ennalta estävän työn strategian toimeenpanon kehittämistä tulee jatkaa
strategian toimenpanoraportin johtopäätösten, kehittämistarpeiden ja ehdotusten mukaisesti.
Vuonna 2019 poliisin lupahallinnon työt lisääntyivät. 1.6.2019 tuli voimaan
sakkolain ja ajokorttilain muutokset, joiden myötä kaikki käräjäoikeuksissa
aikaisemmin käsitellyt ajokieltoasiat siirtyivät poliisille. Uuden
asetietojärjestelmän kehittämisprojektilla oli vaikeuksia.
4. Viraston toimenpiteet tilinpäätöksen johdosta ja tuloksellisuuden parantamiseksi
Poliisihallituksen keskeisenä tehtävänä on vastata kansalaisten palvelujen
tasapuolisesta saatavuudesta ja laadusta maan eri osissa. Poliisihallituksen on
jatkettava kehittämistoimia, joiden avulla parannetaan toiminnan
tuloksellisuutta ja kansalaisten palveluja yhteiskunnallisesti vaikuttavasti.
Samalla toimintakertomusta tulisi kehittää siten, että siitä ilmenisi jatkossa
analyysi poliisilaitosten välisistä eroista ja Poliisihallituksen toimenpiteet
havaintojen johdosta.

Sisäministeriö

3 (4)

Poliisihallituksen tulee myös kehittää toimintojaan, jotta myös nopeissa ja
yllättävissä toimintaympäristön muutosten tilanteissa voidaan eduskunnan
päätöksen mukaisesti raportoida määrärahan käytöstä ja sen kohdennuksesta
kansalaisten palveluiden parantamiseksi.
Poliisihallitus on arvioinut toimitila-, kalusto- ja ICT-kustannusten kasvavan ja
sen uhkaavan hallitusohjelman mukaisen poliisimiesten määrän kasvattamista
koskevaa tavoitetta. Poliisihallituksen tulee aktiivisesti jatkaa toimenpiteitä
kustannusten hillitsemiseksi hyvän omaisuuden hallinnan periaatteiden
mukaisesti sekä investointien elinkaari ja ylläpito sekä riskit huomioiden.
Lisäksi Poliisihallituksen tulee varmistaa ICT-hankkeiden tehokas ja
tuloksellinen toteutus konsernin tavoitteet huomioiden. Korvaavien
järjestelmien tulisi vähentää kustannustason nousua pitkällä aikavälillä.
Poliisihallituksen tulee edelleen kehittää toimintojaan eri uudistusten ja
hankkeiden taloudellisten ja viranomaisvaikutusten arvioimiseksi aiempaa
varhaisemmassa vaiheessa, jotta ne ovat oikea-aikaisesti sisäministeriön
käytettävissä poliisin toimintaedellytysten turvaamiseksi. Arvioinnissa tulee
ilmetä läpinäkyvästi uudistusten kaikki, resursseja lisäävät ja niitä vähentävät,
vaikutukset.
Poliisihallitus osallistuu yhteistyössä ohjaavan osaston kanssa
sisäasiainhallinnon tulosohjausmallin toimeenpanoon ja varmistaa
tulosohjausketjun toteutumisen.
Poliisihallitus laatii oman kestävän kehityksen sitoumuksen sisäministeriön
sitoumuksessa kuvatun mukaisesti.
Poliisihallituksen tuloksellisuutta ja toimintaa tarkastellaan ja siitä
raportoidaan säännöllisesti sisäministeriön ja viraston johdon välisissä sekä
sisäasiainhallinnon tulosohjausprosessin mukaisissa ohjausvuoden
tapaamisissa ja neuvotteluissa.
5. Ministeriön toimenpiteet tilinpäätöksen johdosta ja tuloksellisuuden parantamiseksi
Sisäministeriö tukee Poliisihallitusta edellä mainituissa toimenpiteissä poliisiin
toimintaedellytysten myönteisen kehityksen vahvistamiseksi. Ministeriö kehittää
edelleenkin omia toimintojaan ja vaikuttaa aktiivisesti muiden hallinnonalojen
säädös- ja muihin hankkeisiin.
Sisäministeriö edistää hallitusohjelman, hallinnonalan konsernistrategian sekä
sisäasiainhallinnon tulosohjausmallin toimeenpanoa.
Ministeriö edistää osaltaan hallitusohjelman tavoitteiden toteutumista
hallinnonalan hiilijalanjäljen pienentämiseksi ja väestöryhmien välisten
turvallisuuserojen kaventamiseksi sekä ihmisoikeusperusteisen ja
oikeusturvan takaavan turvapaikka- ja maahanmuuttopolitiikan
toteuttamiseksi.
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Ministeriö edistää poliisin resurssien myönteistä kehitystä myös pidemmällä
aikavälillä toiminnan ja talouden paremmalla yhteensovittamisella osana
sisäasiainhallinnon tulosohjausprosessia sekä vuoden 2021 istuntokauden
alussa eduskunnalle annettavalla sisäisen turvallisuuden selonteolla.

Sisäministeri

Maria Ohisalo

Kansliapäällikkö

Kirsi Pimiä

Jakelu

Poliisihallitus

Tiedoksi

Valtiovarainministeriö
Valtiontalouden tarkastusvirasto
Valtiokonttori
Sisäministerin erityisavustajat
Sisäministeriön poliisiosasto

1 (3)

12.06.2020

SMDno-2020-450

Sisäministeriön kannanotto suojelupoliisin vuoden 2019
tilinpäätöksestä
Sisäministeriö antaa valtion talousarviosta annetun asetuksen (1243/1992) 66
i §:n edellyttämän kannanottonsa suojelupoliisin vuoden 2019
tilinpäätöksestä.
Kannanotto perustuu suojelupoliisin vuoden 2019 tilinpäätösasiakirjaan,
Valtiontalouden tarkastusviraston laatimaan tilintarkastuskertomukseen
vuodelta 2019 sekä viraston toiminnasta saatuun muuhun informaatioon.
1. Toimenpiteet aikaisempien palautteiden perusteella
Suojelupoliisi on huomioinut toiminnassaan aiempina vuosina saamansa
palautteet ja virasto on käynnistänyt niihin liittyen toimenpiteitä.
2. Arvio tilinpäätöksen tietojen oikeellisuudesta, riittävyydestä ja selkeydestä sekä ministeriön kanta
kehittämistarpeista
Suojelupoliisin tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen tietoja voidaan pitää
oikeina ja riittävinä lukuun ottamatta taloudellisuudesta ja tuottavuudesta
koskevia tietoja.
Valtiontalouden tarkastusvirasto on antanut 9.4.2020
tilintarkastuskertomuksen suojelupoliisin tilinpäätöksestä vuodelta 2019.
Tarkastuksen perusteella VTV on lausunut, että talousarviota ja sitä koskevia
säännöksiä on noudatettu lukuun ottamatta taloudellisuudesta ja
tuottavuudesta koskevia tietoja. Näiden osalta ei ole esitetty tietoja lainkaan
johtuen tietoturvallisuussyistä.
Suojelupoliisin tulee edellä mainittujen tietojen osalta jatkossa hakea
poikkeukselliseen menettelyyn lupa valtiovarainministeriöstä.
3. Arvio tuloksellisuudesta ja sen kehityksestä sekä asetettujen tulostavoitteiden toteutumisesta
Suojelupoliisi saavutti sille asetetut yhteiskunnallisen vaikuttavuuden
tavoitteet vuonna 2019. Toiminnan vaikuttavuuden ja tuloksellisuuden
voidaan edelleen todeta olevan hyvällä tasolla. Suojelupoliisi on uudistanut
organisaatiotaan ja rekrytoinut viraston kokoon nähden merkittävän määrän
henkilöstöä.
Siviilitiedustelulainsäädännön mukanaan tuoma muutos on ollut viraston
toiminnan keskiössä, mikä on edelleen näkynyt tavoitteellisena organisaation
suorituskyvyn, strategian ja henkilöstön kehittämisenä. Erityisen merkittävää
on ollut muutos turvallisuuspoliisista turvallisuus- ja tiedustelupalveluksi.
Muutos on aiheuttanut tarpeen vahvistaa sekä organisaation että henkilöstön
osaamista. Tähän muutokseen suojelupoliisin voidaan katsoa vastanneen
tuloksellisesti.
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Vuonna 2019 toteutuneet määrälliset tunnusluvut noudattavat
pääsääntöisesti vuodelle 2019 asetettuja tavoitteita. Keskeisten määrällisten
tunnuslukujen perusteella on kauttaaltaan havaittavissa nousua
suojelupoliisin tuottamassa tiedossa.
Suojelupoliisin tuottaman yhteiskunnan turvallisuustiedon ja
asiantuntemuksen tarpeen voidaan edelleen arvioida kasvaneen.
Suojelupoliisin turvallisuusinformaatiotilaisuuksien määrä kasvoi selvästi
edellisvuodesta (tilaisuuksia 246 vuonna 2018 ja 342 vuonna 2019) ja ylitti
tavoitteen (200) vuodelle 2019. Tuotettujen raporttien määrä kasvoi myös
jonkin verran (100 raporttia vuonna 2018 ja 111 vuonna 2019), tavoitteen
vuodelle 2019 ollessa 120.
Myös turvallisuusselvitysten määrä (68 895) kasvoi edellisestä vuodesta ja
ylitti vuoden 2019 tavoitteen 47 650 (vuonna 2018 selvityksiä 61 601). Vuoden
2019 tavoite oli arvioitu huomattavasti pienemmäksi, koska tavoitteessa oli
pyritty arvioimaan turvallisuusrekisterin käyttöönoton vaikutuksia.
Kansalaisuusasialausuntoja sekä oleskelu- ja työlupahakemuksia koskevia
lausuntoja tehtiin edellisvuotta jonkin verran enemmän. Viisumihakemuksia
koskevia lausuntoja puolestaan tehtiin edellisvuotta vähemmän.
4. Viraston toimenpiteet tilinpäätöksen johdosta ja tuloksellisuuden parantamiseksi
Suojelupoliisin tulee edelleen kiinnittää erityistä huomiota
siviilitiedustelulainsäädännöstä johtuvan muutoksen tehokkaaseen
täytäntöönpanoon voimassa olevan strategiansa mukaisesti. Erityisen tärkeää
on kiinnittää huomiota laadukkaan, ennakoivan ja merkityksellisen, asiakkaan
tarpeista lähtevän tiedustelutiedon tuottamiseen päätöksenteon tueksi.
Siviilitiedustelun täytäntöönpanossa on huomioitava kattava, tehokas ja
ajantasainen laillisuusvalvonta sekä siihen liittyvä yhteistyö suojelupoliisin
laillisuusvalvontaan osallistuvien viranomaisten kanssa.
Ministeriön ja suojelupoliisin välistä yhteistyötä ja tiedonkulkua niin ohjauksen
kuin tiedustelun strategisen tilannekuvan näkökulmasta jatketaan
säännöllisesti.
Turvallisuusselvityksiä koskevan prosessin laatu ja tehokkuus ovat hyvällä
tasolla muun muassa viiveiden ja keston näkökulmasta. Asiaan tulee
jatkossakin kiinnittää huomiota, jotta prosessi ja palvelutaso saadaan pidettyä
nykyisellä tasolla.
Suojelupoliisin tulee kiinnittää huomioita henkilöstön hyvinvointiin ja
osaamiseen siviilitiedustelulain täytäntöönpanon edetessä. Henkilöstön
kokonaisvaltaista hyvinvointia ja jaksamista tulee arvioida säännöllisesti
järjestettävin kyselyin.
Suojelupoliisin ja ministeriön yhteisesti sovittua vaikuttavuusarviointia
jatketaan säännöllisesti toiminnallisen tuloksellisuuden ja vaikuttavuuden
seuraamiseksi. Vaikuttavuusarviointia, keskinäistä vuorovaikutusta ja
suojelupoliisin toimintaa kuvaavaa mittaristoa kehitetään sekä syvennetään
yhteistyössä ministeriön kanssa.
Suojelupoliisi osallistuu tiiviisti yhteistyössä tulosohjaavan yksikön kanssa
sisäasiainhallinnon tulosohjausmallin toimeenpanoon ja varmistaa
tulosohjausketjun toteutumisen.
Suojelupoliisi laatii oman kestävän kehityksen sitoumuksen sisäministeriön
sitoumuksessa kuvatun mukaisesti.
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Suojelupoliisin tuloksellisuutta ja toimintaa tarkastellaan ja siitä raportoidaan
säännöllisesti sisäministeriön ja viraston johdon välisissä sekä
sisäasiainhallinnon tulosohjausprosessin mukaisissa ohjausvuoden
tapaamisissa ja neuvotteluissa.
5. Ministeriön toimenpiteet tilinpäätöksen johdosta ja tuloksellisuuden parantamiseksi
Ministeriö jatkaa suojelupoliisin ja siviilitiedustelun ohjauksen
vakiinnuttamista tukien suojelupoliisia edellä mainituissa toimenpiteissä.
Säännöllisen vuorovaikutuksen avulla pyritään vahvistamaan suojelupoliisin
toimintaedellytyksiä ja tuloksellisuutta. Ministeriön ohjaava yksikkö varmistaa
riittävän tiedonkulun ministeriön ja suojelupoliisin välillä jatkamalla
säännöllisiä tapaamisia suojelupoliisin johdon kanssa.
Ministeriö varmistaa ja tarvittaessa kehittää tiedustelutietoon perustuvan
raportoinnin tiedonkulkua ministeriön sisällä.
Sisäministeriö edistää hallitusohjelman, hallinnonalan konsernistrategian sekä
sisäasiainhallinnon tulosohjausmallin toimeenpanoa.
Ministeriö edistää osaltaan hallitusohjelman tavoitteiden toteutumista
hallinnonalan hiilijalanjäljen pienentämiseksi ja väestöryhmien välisten
turvallisuuserojen kaventamiseksi sekä ihmisoikeusperusteisen ja
oikeusturvan takaavan turvapaikka- ja maahanmuuttopolitiikan
toteuttamiseksi.
Ministeriö edistää suojelupoliisin resurssien myönteistä kehitystä myös
pidemmällä aikavälillä toiminnan ja talouden paremmalla
yhteensovittamisella osana sisäasiainhallinnon tulosohjausprosessia sekä
vuoden 2021 istuntokauden alussa eduskunnalle annettavalla sisäisen
turvallisuuden selonteolla.
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Sisäministeriön kannanotto Rajavartiolaitoksen vuoden 2019
tilinpäätöksestä
Sisäministeriö antaa valtion talousarviosta annetun asetuksen (1243/1992) 66
i §:n edellyttämän kannanottonsa Rajavartiolaitoksen vuoden 2019
tilinpäätöksestä.
Kannanotto perustuu Rajavartiolaitoksen vuoden 2019 tilinpäätösasiakirjaan,
Valtiontalouden tarkastusviraston laatimaan tilintarkastuskertomukseen
vuodelta 2019 sekä viraston toiminnasta saatuun muuhun informaatioon.

1. Toimenpiteet aikaisempien palautteiden perusteella
Rajavartiolaitos on huomioinut aikaisempina vuosina saamansa palautteet ja
käynnistänyt niiden johdosta toimenpiteitä.
Rajavartiolaitoksella on käynnissä valvontalentokoneita, kahta ulkovartiolaivaa
sekä itärajan ja merialueen valvontajärjestelmiä koskevat hankkeet.
Rahoitusta on saatu vain osittain valvontajärjestelmien uudistamiseen, joiden
osalta on jo käynnissä korvausinvestoinnit. Kahden muun hankkeen osalta ei
ole vielä päästy esiselvityksiä pidemmälle. Rahoitusta kaikkiin kolmeen
hankkeeseen on haettu aktiivisesti Rajavartiolaitoksen ja ministeriön toimesta
ja työ jatkuu myös vuoden 2020 aikana.
Rajavartiolaitos on osallistunut sisäasianhallinnon uuden tulosohjausmallin
toimeenpanoon. Työ jatkuu myös vuoden 2020 aikana.
Valtiontalouden tarkastusviraston suositus EU:n rahastojen tuottojen
käsittelystä kirjanpidossa huomioitiin vuoden 2019 aikana. Tästä aiheutui
merkittävä kasvu tulojen kertymässä vuodelle 2019.

2. Arvio tilinpäätöksen tietojen oikeellisuudesta, riittävyydestä ja selkeydestä sekä ministeriön kanta
kehittämistarpeista
Rajavartiolaitoksen tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen tietoja voidaan
pitää oikeina ja riittävinä. Raportoinnin perusteet ovat tulosohjauksen
näkökulmasta riittävät ja oikeat.
Valtiontalouden tarkastusvirastolla (VTV) ei ole ollut 28.4.2020 annetussa
tilintarkastuskertomuksessa olennaista huomautettavaa tilinpäätökseen.
Tarkastuksen perusteella VTV on lausunut, että talousarviota ja sitä koskevia
keskeisiä säännöksiä on noudatettu.

3. Arvio tuloksellisuudesta ja sen kehityksestä sekä asetettujen tulostavoitteiden toteutumisesta
Rajavartiolaitos saavutti sille asetetut tavoitteet.
Rajavartiolaitos otti hallitusohjelman mukaisesti 1.1.2019 johtovastuun
merialueilla tapahtuvien ympäristöonnettomuuksien operatiivisesta
johtamisesta.
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Rajavartiolaitoksen yhteiskunnallinen vaikuttavuus laski selvästi edellisen
vuoden tasosta. Tärkein syy vaikuttavuuden huomattavaan laskuun oli
teknisen valvonnan määrän ja kattavuuden lasku erityisesti merialueella.
Vanhojen valvontajärjestelmien vikojen vuoksi teknistä valvontaa tuotettiin
aikaisempaa vähemmän. Henkilötyövuosia kertyi 86 enemmän kuin edellisenä
vuonna. Kustannusvaikuttavuudessa tapahtui pientä parantumista.
Tuottavuus laski ja taloudellisuus parani hiukan edellisestä vuodesta.
Tunnuslukujen laskusta huolimatta Rajavartiolaitos toteutti keskeiset
tehtävänsä maasto- ja merirajalla, rajanylityspaikoilla, merellisessä
turvallisuudessa sekä alueellisessa koskemattomuudessa ja
puolustusvalmiudessa. Toiminnan sopeuttamista laskeviin rahoituskehyksiin
jatkettiin. Tästä huolimatta uusiin lisääntyneisiin tehtäviin kohdistettiin niin
henkilöstö- kuin muitakin resursseja.

4. Viraston toimenpiteet tilinpäätöksen johdosta ja tuloksellisuuden parantamiseksi
Rajavartiolaitos jatkaa valvontalentokoneita, kahta ulkovartiolaivaa sekä
itärajan ja merialueen valvontajärjestelmiä koskevia korvaushankkeita.
Rahoituksen puitteissa hankkeissa edetään korvausinvestointien
toteutusvaiheeseen.
Vuosi 2020 tulee olemaan tuloksellisuuden laskennan lukujen näkökulmasta
poikkeuksellinen Rajavartiolaitoksesta riippumattomista syistä mm.
rajanylitysliikenteen määrän romahtamisen ja sisärajavalvonnan vuoksi. On
oletettavaa, että tuloksellisuus tulee laskemaan.
Rajavartiolaitos osallistuu yhteistyössä ohjaavan osaston kanssa
sisäasiainhallinnon tulosohjausmallin toimeenpanoon ja varmistaa
tulosohjausketjun toteutumisen.
Rajavartiolaitos laatii oman kestävän kehityksen sitoumuksen sisäministeriön
sitoumuksessa kuvatun mukaisesti.
Rajavartiolaitoksen tuloksellisuutta ja toimintaa tarkastellaan ja siitä
raportoidaan säännöllisesti sisäministeriön ja viraston johdon välisissä sekä
sisäasiainhallinnon tulosohjausprosessin mukaisissa ohjausvuoden
tapaamisissa ja neuvotteluissa.

5. Ministeriön toimenpiteet tilinpäätöksen johdosta ja tuloksellisuuden parantamiseksi
Sisäministeriö edistää hallitusohjelman, hallinnonalan konsernistrategian sekä
sisäasiainhallinnon tulosohjausmallin toimeenpanoa.
Ministeriö edistää osaltaan hallitusohjelman tavoitteiden toteutumista
hallinnonalan hiilijalanjäljen pienentämiseksi ja väestöryhmien välisten
turvallisuuserojen kaventamiseksi sekä ihmisoikeusperusteisen ja
oikeusturvan takaavan turvapaikka- ja maahanmuuttopolitiikan
toteuttamiseksi.
Ministeriö edistää Rajavartiolaitoksen resurssien myönteistä kehitystä myös
pidemmällä aikavälillä toiminnan ja talouden paremmalla
yhteensovittamisella osana sisäasiainhallinnon tulosohjausprosessia sekä
vuoden 2021 istuntokauden alussa eduskunnalle annettavalla sisäisen
turvallisuuden selonteolla.
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