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Hallituskauden kääntyessä kohden loppuaan on hyvä 
tehdä katsaus neljän vuoden taipaleeseen.
Sisäisen turvallisuuden ja maahanmuuton ministeriönä 
sisäministeriö on ollut usean keskustelun keskiössä täl-
lä hallituskaudella. Tavoitetila on säilynyt kirkkaana: Suo-
mi on Euroopan turvallisin maa, jossa ihmiset ja eri vä-
estöryhmät kokevat yhteiskunnan yhdenvertaisena ja 
oikeudenmukaisena.

Hallitus asetti aloittaessaan selkeitä tavoitteita sisäi-
sen turvallisuuden saralle. Toinen sisäisen turvalli-
suuden ohjelma julkistettiin keväällä 2008. Ohjelma 
sisälsi useita toimenpiteitä, jotka jakautuivat eri hal-
linnonaloille. Sisäinen turvallisuus muodostuu usei-
den toimijoiden yhteistyöllä, jossa myös kolmas sek-
tori ja elinkeinoelämä ovat aktiivisesti mukana.  

Hallinnon rakenteet ja lain-
säädäntö nykypäivään

Hallinnon uudistaminen ja tehostaminen otti aimo harp-
pauksen eteenpäin tällä hallituskaudella. Poliisin hallinto-

rakenneuudistus toteutettiin sekä paikallispoliisin osalta 
että keskushallinnossa. Aiemmat 90 poliisilaitosta yh-
distettiin 24 suurempaan poliisilaitokseen vuoden 2009 
alusta. Keskushallinnossa ministeriön tehtävät ja polii-
sin operatiivinen johto jaettiin perustamalla kokonaan 
uusi keskusvirasto, Poliisihallitus. Uudistuksella on turvat-
tu poliisin peruspalveluiden saatavuus koko maassa. Täs-
sä kuten muissakin uudistuksissa tavoitteena on poistaa 
päällekkäisiä hallinnollisia toimia ja lisätä operatiiviseen, 
päivittäiseen turvallisuustyöhön osallistuvien määrää. 

Hätäkeskustoiminnan uudistuksella puututaan sekä ra-
kenteisiin että toimintatapoihin. Hätäpuheluiden vas-
taanotto keskitetään kuuteen hätäkeskukseen vuoteen 
2015 mennessä. Uusi paremman toiminnan ohjauksen 
mahdollistava hätäkeskuslaki tuli voimaan vuoden 2011 
alusta. Myös hätäkeskusten tietojärjestelmä sekä toimin-
tatavat ja ohjeistus uudistetaan kokonaisuudessaan. Uu-
distuksen perusajatus on varmistaa yhdenvertaiset hätä-
keskuspalvelut koko maassa sekä turvata avun saaminen 
hätätilanteessa paikalle mahdollisimman nopeasti. 

Rajavartiolaitoksen organisaatio uudistetaan vuosina 
2010-2012 siirtymällä kaksiportaiseen organisaatiomal-

liin, missä yhteydessä lakkautetaan raja- ja merivartioalu-
eet sekä niiden johtopaikat.  Uudistuksella vapautetaan 
hallinto- ja tukitehtäviin nyt sitoutuvaa työpanosta, joka 
voidaan näin kohdentaa operatiiviseen toimintaan raja- 
ja merialueilla. Rajavartiolaitos sai myös käyttöön nyky-
aikaista kalustoa, esimerkiksi kokonaan uudentyyppisen 
kotimaisen partioveneen. 

Maahanmuuttohallinnossa turvapaikanhakijoiden vas-
taanottotoiminnan käytännön ohjaus siirrettiin Maahan-
muuttoviraston vastuulle. Maahanmuuttovirasto tehosti 
toimintaansa myös ottamalla käyttöön sähköisen asian-
käsittelyjärjestelmän UMAn, joka tehostaa prosesseja ja 
tuo merkittäviä kustannussäästöjä. 

Sisäasiainministerin toimialalla uudistettiin merkittävä 
osa keskeisestä lainsäädännöstä.  Yhteistyössä oikeus-
ministeriön kanssa valmisteltu poliisi-, esitutkinta- ja pak-
kokeinolain kokonaisuudistus hyväksyttiin eduskunnas-
sa keväällä 2011. Pelastuslain kokonaisuudistusta koskeva 
esitys annettiin eduskunnalle syksyllä 2010. Eduskunta 
hyväksyi myös mittavat aselain sekä arpajaislain muu-
tokset.

Neljän vuoden taival loppusuoralla

JOHDON KATSAUS

Kuvat: Hannes Victorzon
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Harvaan asuttujen alueiden 
ja kaupunkien erilaiset  
turvallisuushaasteet  
tunnistettu

Harvaan asuttujen alueiden turvallisuuden varmista-
minen vaatii uudenlaista suhtautumista viranomaisten 
yhteistoimintaan. Kainuussa ja Lapissa kokeiltiin onnis-
tuneesti turvallisuusviranomaisten, kuten Rajavartiolai-
toksen ja poliisin yhteispartiointia, kaluston lainausta ja 
niin sanottua lähimmän partion periaatetta. Kokeilun par-
haat käytännöt on tarkoitus ottaa käyttöön koko maassa. 
Harvaan asutuilla alueilla yhteistoiminta on ainut mah-
dollisuus ylläpitää turvallisuusviranomaisten toiminta 
asukkaita tyydyttävällä ja turvallisuutta lisäävällä tasolla.

Myös kaupunkien turvallisuussuunnittelussa on edistytty 
hyvin. Suurimmissa kaupungeissa on jo toimivat turval-
lisuussuunnitelmat. Turvallisuussuunnittelussa on otet-
tu käyttöön uusia lähestymistapoja, esimerkiksi lasten ja 
nuorten vaikutusmahdollisuuksia turvallisuussuunnitte-
luun on lisätty. Pitääkin huomioida, että erilaiset ryhmät 

näkevät turvallisuuden haasteet eri lailla. Turvallisen kau-
pungin voi rakentaa vain huomioimalla kaikki asukasryh-
mät. Oleellista on myös kokonaisvaltainen käsitys turval-
lisuudesta: se ei ole vain turvallisuusviranomaisten työtä, 
vaan osa kunnan viranomaisten päivittäistä työtä jokai-
sella sektorilla. 

Maahanmuutossa suuria la-
kiuudistuksia

Maahanmuutossa uudistettiin kaikki keskeiset lait: kansa-
laisuuslaki, kotoutumislaki ja  laki turvapaikanhakijoiden 
vastaanotosta. Kun hallitus aloitti, oli kuva maahanmuu-
tosta varsin erilainen kuin millaiseksi todellisuus neljän 
vuoden aikana muodostui. Oletimme tuolloin työvoi-
matarpeen kasvavan huomattavasti toteutunutta enem-
män ja tästä syystä työvoiman houkuttelu Suomeen oli 
tärkeä näkökulma. Todellisuudessa taloudellinen taantu-
ma vähensi työvoiman tarvetta. Samaan aikaan turvapai-
kanhakijoiden määrä lähti nousuun vuosiksi 2008-2009, 
vain kääntyäkseen jälleen laskusuuntaan vuonna 2010. 
Hallitus reagoi muuttuneeseen tilanteeseen nopeasti ja 

useita ulkomaalaislain muutoksia tehtiin, jotta Suomen 
linja kansainvälisen suojelun osalta vastaisi pohjoismai-
sia käytäntöjä. 

Kotoutumislain ja kansalaisuuslain uudistaminen käyvät 
käsi kädessä. Voisikin sanoa, että kotoutuminen on osa 
kansalaisuusprosessia ja kansalaisuuden saaminen osa 
kotoutumisprosessia. Kotoutumislaissa lähtökohtana on 
muuttunut maahanmuuton tilanne: enää Suomeen ei 
tulla vain pakolaisina, vaan pääasialliset syyt tulla Suo-
meen ovat työ, opiskelu ja perhe. Tämän takia kotoutu-
mislain soveltamisalaa laajennettiin koskemaan kaikkia 
maahanmuuttajia. Kansalaisuuslaissa kansalaisuuteen 
vaadittava asumisaika lyheni viiteen vuoteen. Tutkimuk-
sissa on huomattu, että kansalaisuuden saaminen on yksi 
kotouttava tekijä. Toisaalta hyvin kotoutunut henkilö on 
myös halukas hankkimaan kansalaisuuden. 

Anne Holmlund sisäasiainministeri
Astrid Thors maahanmuutto- ja eurooppaministeri
Ritva Viljanen kansliapäällikkö

Rajatarkastukset 2008 2009 2010
Rajatarkastukset (milj. hlöä) 16,4 11,7 10,8

Tullitarkastukset (hlöä) 24 180 15 400 5 841

Käännyttämispäätökset 1 606 1 471 1 190

Myönnetyt viisumit 1 564 1 421 1 854

Vastaanotetut turvapaikkahakemukset 226 263 415
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MANAGEMENT’S REVIEW

Nu när regeringsperioden närmar sig sitt slut är det tid att 
blicka tillbaka på de senaste fyra åren. Som ministerium 
för inre säkerhet och migration har inrikesministeriet 
varit i centrum för många diskussioner under denna 
regeringsperiod. Målet har hållits klart och tydligt: 
Finland är Europas tryggaste land, där människor och 
olika befolkningsgrupper upplever samhället som jämlikt 
och rättvist.

I början av sin regeringsperiod ställde regeringen 
upp tydliga mål för den inre säkerheten. Det andra 
programmet för den inre säkerheten offentliggjordes 
våren 2008. Programmet innehöll flera åtgärder för 
olika förvaltningsområden. Inre säkerhet uppstår som 
ett samarbete mellan flera olika parter, där även tredje 
sektorn och näringslivet deltar aktivt. 

Förvaltningsstrukturerna 
och lagstiftningen  
moderniserades
Revideringen och effektiviseringen av förvaltningen 
tog ett stort kliv framåt under denna regeringsperiod. 

Omorganiseringen av polisförvaltningen genomfördes 
såväl inom den lokala polisen som inom centralför-
valtningen. De tidigare 90 polisinrättningarna slogs 
ihop till 24 större polisinrättningar i början av 2009. 
Inom centralförvaltningen delades ministeriets uppgifter 
och polisens operativa ledning när ett helt nytt centralt 
ämbetsverk, Polisstyrelsen, inrättades. Omorganiseringen 
har tryggat tillgången till polisens basservice i hela 
landet. Målet med denna och andra reformer är att 
slopa överlappande administrativa funktioner och 
öka den personal som deltar i det dagliga operativa 
säkerhetsarbetet. 

Revideringen av nödcentralsverksamheten ändrar 
både strukturer och verksamhetssätt. Mottagandet av 
nödsamtal koncentreras till sex nödcentraler senast 2015. 
Den nya lagen om nödcentraler, som möjliggör bättre 
verksamhetsstyrning, trädde i kraft i början av 2011. Även 
nödcentralernas informationssystem, verksamhetssätt 
och anvisningar ska revideras i sin helhet. Utgångspunkten 
är att trygga likvärdiga nödcentralstjänster i hela landet 
och att man i nödsituationer kan skicka hjälp till platsen 
så snabbt som möjligt. 

Gränsbevakningsväsendets organisation revideras 

2010–2012 genom att man övergår till en 
organisationsmodell i två nivåer. Samtidigt läggs gräns- 
och sjöbevakningsområdena och deras ledningsplatser 
ned. Reformen frigör den arbetsinsats som nu är 
bunden till förvaltnings- och stöduppgifter så att man 
kan fokusera på operativ verksamhet i gräns- och 
havsområden. Gränsbevakningsväsendet fick också 
ny, modern materiel, t.ex. en helt ny typ av inhemsk 
patrullbåt. 
Inom migrationsförvaltningen överfördes ansvaret för 
den praktiska styrningen av mottagandet av asylsökande 
till Migrationsverket. Migrationsverket effektiviserade 
sin verksamhet genom att ta i bruk ett elektroniskt 
ärendehanteringssystem, UMA, som gör processerna 
effektivare och ger betydande kostnadsbesparingar. 

Inom inrikesministerns ansvarsområde reviderades 
en betydande andel av den centrala lagstiftningen. 
Totalrevideringen av polis-, förundersöknings- 
och tvångsmedelslagen bereddes i samarbete 
med justitieministeriet och antogs av riksdagen 
våren 2011. Propositionen om totalrevidering av 
räddningslagen lämnades till riksdagen hösten 
2010. Riksdagen antog också de omfattande 
ändringarna av vapenlagen och lotterilagen. 

I slutet av en fyra år lång mandatperiod

Kuva: Hätäkeskuslaitos
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Rajatarkastukset 2008 2009 2010
Rajatarkastukset (milj. hlöä) 16,4 11,7 10,8

Tullitarkastukset (hlöä) 24 180 15 400 5 841

Käännyttämispäätökset 1 606 1 471 1 190

Myönnetyt viisumit 1 564 1 421 1 854

Vastaanotetut turvapaikkahakemukset 226 263 415

Säkerhetsutmaningar i  
glesbygdsområden och  
städer identifierades
För att trygga säkerheten i glesbygdsområden krävs 
en ny inställning till samarbete mellan myndigheter. I 
Kajanaland och Lappland har säkerhetsmyndigheterna, 
såsom Gränsbevakningsväsendet och polisen, 
framgångsrikt testat gemensam patrullering, utlåning 
av materiel och principen om den närmaste patrullen. 
Avsikten är att införa den bästa praxis som fåtts genom 
försöket i hela landet. I glesbygdsområden är samarbete 
den enda möjligheten att upprätthålla säkerhetsmyn-
digheternas verksamhet på en nivå som tillfredsställer 
invånarna och förbättrar säkerheten.

Även städernas säkerhetsplanering har gått bra 
framåt. De största städerna har redan fungerande 
säkerhetsplaner. I säkerhetsplaneringen har man tagit i 
bruk nya tillvägagångssätt, där man t.ex. har ökat barns 
och ungas möjligheter att påverka planeringen. Man 
måste ta hänsyn till att olika grupper har olika syn på 
säkerhetsutmaningarna. En stad kan göras trygg bara om 
man beaktar alla invånargrupper. Det är också viktigt att 

ha ett övergripande perspektiv på säkerheten: Säkerhet 
är inte enbart säkerhetsmyndigheternas arbete, utan en 
del av det dagliga arbetet för kommunens myndigheter 
inom varje sektor. 

Stora lagändringar inom  
migrationen

Inom migrationen reviderades alla centrala lagar: 
medborgarskapslagen, integrationslagen och lagen om 
mottagande av asylsökande. När regeringen inledde 
sitt arbete var bilden av migrationen mycket olik än vad 
verkligheten visade sig bli under de följande fyra åren. 
I början antog vi att behovet av arbetskraft kommer 
att öka mycket mer än vad som var fallet, och därför 
ansågs det viktigt att locka mer arbetskraft till Finland. 
Samtidigt ökade antalet asylsökande åren 2008–2009 för 
att igen minska år 2010. Regeringen reagerade snabbt 
på den ändrade situationen och flera ändringar gjordes 
i utlänningslagen för att Finlands riktlinjer när det gäller 
internationellt skydd skulle motsvara praxis i övriga 
Norden. 

Revideringen av integrationslagen och 
medborgarskapslagen går hand i hand. Man kan 
säga att integration är en del av medborgarskap-
sprocessen och förvärvandet av medborgarskap en 
del av integrationsprocessen. Utgångspunkten för 
integrationslagen är det ändrade läget för migrationen: 
Man kommer inte längre till Finland enbart som 
flykting, utan de huvudsakliga orsakerna att komma till 
landet är arbete, studier och familj. Därför utvidgades 
integrationslagens tillämpningsområde till att gälla 
alla invandrare. I medborgarskapslagen förkortades 
den vistelsetid som krävs för medborgarskap till 
fem år. Undersökningar har visat att förvärvandet 
av medborgarskap är en faktor som inverkar på 
integrationen. Å andra sidan är en person som har 
integrerats väl också villig att förvärva medborgarskap. 

Anne Holmlund inrikesminister
Astrid Thors migrations- och Europaminister
Ritva Viljanen kanslichef

I slutet av en fyra år lång mandatperiod

Kuva: Pasi Autio
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MANAGEMENT’S REVIEW

As the present Government’s term of office is drawing 
to a close, it is time to reflect on the past four years. 
As the ministry responsible for internal security and 
migration, the Ministry of the Interior has been at the 
heart of many discussions and debates during the 
present Government’s term. The goal has been clear right 
from the beginning: Finland will be the safest country 
in Europe - one in which people feel that they live in 
a fair and equal society regardless of how they identify 
themselves.

At its inception, the Government set out clear objectives 
for internal security. The second Internal Security 
Programme was introduced in spring 2008. The 
programme contained a raft of measures to be taken 
in different administrative sectors. As internal security 
is our common agenda, it calls for active cooperation 
between a large number of actors, including the third 
and business sectors. 

Bringing administrative 
structures and legislation  
up to date
Over the past four years, we have made significant 
progress in reforming administration and making it more 
efficient. The administrative reorganisation of the police 
service was completed at both local level and central 

government level. At the beginning of 2009, the previous 
90 district police departments throughout Finland 
were merged to form 24 larger police departments. 
At central government level, the duties of the Ministry 
and the command for operational police activities were 
separated by establishing a new central agency under 
the Ministry - the National Police Board. This reform has 
helped to ensure that basic police services are maintained 
throughout the country, and like many other reforms, it is 
also aimed at removing overlapping administrative tasks 
and increasing the number of officials taking part in the 
daily operational security work. 

Under the current reform of emergency response centre 
activities, the Emergency Response Centre Administration 
will be restructured and operating practices improved. 
By 2015, the current number of emergency response 
centres will be reduced and the responsibility for 
responding to emergency calls will rest with six centres. 
The new Emergency Response Centres Act that enables a 
better guidance of emergency response centre activities 
came into force on 1 January 2011. Work is also underway 
to reform the information system and operating practices 
of the emergency response centres and to issue them 
with new instructions. The ultimate aim of this reform is 
to ensure that all people have equal access to emergency 
response centre services regardless of where they live, 
and that in an emergency help can be sent to the scene 
without delay. 
The Finnish Border Guard will be reorganised in 

2010-2012. The Border Guard has already moved to a 
two-tier organisational model, and the border and coast 
guard areas have been abolished together with their 
command posts.  This reform allows the Border Guard 
to release personnel from administrative and support 
tasks and to allocate them to operational work in border 
and sea areas. Now the Border Guard also has at its 
disposal new modern equipment, such as a new type 
of Finnish-made patrol boat. 

In the field of migration administration, the Finnish 
Immigration Service assumed responsibility for the 
practical guidance of the reception of asylum seekers. 
The Immigration Service also improved its efficiency by 
introducing an electronic document processing system 
(UMA). The new system streamlines processes and brings 
significant cost savings. 

Some of the key pieces of legislation in sectors that fall 
under the responsibility of the Minister of the Interior 
were reformed. In spring 2011, Parliament passed a 
comprehensive reform of the Police Act, the Pre-trial 
Investigations Act and the Coercive Measures Act that 
was prepared jointly by the Ministry of the Interior and 
the Ministry of Justice. The government proposal to 
overhaul the Rescue Act was submitted to Parliament 
in autumn 2010. Parliament also passed the proposed 
major amendments to the Firearms Act and the Lotteries 
Act.

Kuva: Vesa Rajala
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Security challenges faced 
by sparsely populated areas 
and towns now identified
Ensuring security in sparsely populated areas requires 
that authorities take a new approach to cooperation. In 
the regions of Kainuu and Lapland, security authorities 
have had positive experiences of working together; for 
example, the police and border guard authorities have 
made joint patrols, borrowed each other’s equipment 
and applied the principle according to which the patrol 
nearest to the scene is assigned to the case. The aim 
is to take the best practices from this experiment and 
adopt them across the country. In sparsely populated 
areas, cooperation is the only way to maintain the 
services provided by security authorities at a level that 
is satisfactory to residents and improves security.

Noticeable progress has also been made in urban 
security planning. The largest cities and towns already 
have effective security plans in place. Measures have 
also been taken to introduce new approaches to security 
planning; for example, children and young people now 
have more ways to influence security planning. It is 
important to remember that different groups assess 
security challenges in a different way. Thus, to create a safe 
city or town, it is necessary to take account of all groups 
of residents. It is also essential to adopt a comprehensive 
approach to security. It is not just security authorities who 

play a vital role here; security is also part of the daily work 
done by municipal authorities in all sectors. 

Major legislative reforms 
concerning immigration

All key laws on immigration - the Nationality Act, the 
Act on the Promotion of Integration and the Act on the 
Reception of People Applying for International Protection 
- were reformed. When the present Government took 
office, the picture of immigration was very different 
from the reality we have become familiar with over 
the past four years. At the time, we assumed that the 
need for labour would grow much more than it actually 
did, and for this reason, it was considered important to 
attract foreign labour to Finland. In reality, the economic 
recession reduced the need for labour. At the same time, 
in 2008 and 2009, the number of asylum seekers started 
to rise, only to start falling again in 2010. The Government 
responded to the changing situation quickly, and a 
number of amendments were made to the Aliens Act 
so that Finland’s policy on international protection would 
be in line with those of other Nordic countries. 

The reform of the Act on the Integration of Immigrants 
and Reception of Asylum Seekers went hand in hand 
with that of the Nationality Act. We could therefore say 
that integration is part of the citizenship process and 

the acquisition of citizenship is part of the integration 
process. The basic motive behind the new Act on the 
Promotion of Integration is the changed situation 
regarding immigration. People coming to Finland are 
no longer just refugees; in fact, the main reasons for 
coming here are work, studies and family. Therefore, the 
scope of application of the Act was expanded to include 
all immigrants. The period of residence required for 
Finnish citizenship in the Nationality Act was shortened 
to five years. Surveys have shown that the acquisition 
of citizenship is one of the key factors promoting 
integration. On the other hand, people who are well 
integrated into their new society are also more eager to 
acquire Finnish citizenship. 

Anne Holmlund, Minister of the Interior
Astrid Thors, Minister of Migration and European Affairs
Ritva Viljanen, Permanent Secretary

kuva: E. Jämsä
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Poliisin ylintä hallintorakennetta uudistettiin vuoden 
2010 alusta, jolloin toimintansa aloittivat sisäasiainmi-
nisteriön uusi poliisiosasto ja uutena keskushallintoviran-
omaisena Poliisihallitus. Poliisiosaston tehtäviin kuuluvat 
Poliisihallituksen tulosohjaus, poliisin toimialan strategi-
nen ohjaus ja yleinen valvonta, lainvalmistelu sekä minis-
teriölle kuuluvat poliisin kansainväliset asiat. 

Sisäasiainministeriö antoi marraskuussa eduskunnalle 
selvityksen poliisin hallintorakenneuudistuksen onnis-
tumisesta. Vastauksessaan eduskunnan hallintovaliokun-
ta katsoo uudistuksen tavoitteiden onnistuneen koko-
naisuutena hyvin pitäen uudistusta välttämättömänä. 
Uudistusten myötä poliisin johtamisjärjestelmä on sel-
keytynyt ja poliisin toiminnalliset tulokset ovat pysyneet 
jokseenkin ennallaan tai parantuneet. Hallintovaliokun-
ta edellyttää laadittavaksi poliisin pitkän aikavälin teh-
tävä-, resurssi- ja rahoitussuunnitelman, johon myös si-
toudutaan.  

 

Poliisilain sekä esitutkinta-  
ja pakkokeinolain  
kokonaisuudistus

Sisäministeriön ja oikeusministeriön yhdessä valmistele-
ma poliisi-, esitutkinta- ja pakkokeinolain kokonaisuudis-
tus vahvistettiin eduskunnassa maaliskuussa 2011. Lait 
tulevat voimaan 1.4.2014. Lait sisältävät runsaasti täsmen-
nyksiä ja tarkennuksia poliisin toimivaltasäännöstöön. 

Poliisilain salaisia tiedonhankintakeinoja ja salaisia pak-
kokeinoja koskevat säännökset on pyritty yhdenmukais-
tamaan. Salaisia tiedonhankintakeinoja voidaan jatkossa 
käyttää rikosten estämiseen lähes samoilla edellytyksillä 
kuin niitä voidaan käyttää rikosten selvittämiseen. Lais-
sa esitettyjä salaisia tiedonhankintakeinoja olisivat muun 
muassa telekuuntelu, peitetoiminta, televalvonta, suun-
nitelmallinen tarkkailu, tekninen tarkkailu, peitetoiminta, 
valeosto, ohjattu tietolähdetoiminta ja valvottu läpilasku. 
Osa näistä keinoista on uusia. 

 

Aselain ensimmäisen  
vaiheen uudistus valmiiksi

Aselain ensimmäisen vaiheen uudistus vahvistettiin hel-
mikuussa 2011 ja se tulee voimaan kesäkuussa 2011. Uu-
della lailla rajoitetaan käsiaseiden saantia: käsiaseen saa 
jatkossa vain 20 vuotta täyttänyt henkilö, joka on aktiivi-
sesti harrastanut ammuntaa seuran jäsenenä vähintään 
kaksi vuotta. Ensimmäinen aselupa myönnetään aina 
määräaikaisena, enintään viideksi vuodeksi. 

Arpajaislain uudistus  
suojelee alaikäisiä

Arpajaislain uudistuksessa määrättiin rahapeleille 18 vuo-
den ikäraja. Tällä pyritään suojelemaan alaikäisiä rahape-
lien haitoilta. Rahapelien markkinointia ei saa kohdistaa 
alaikäisiin eikä luoda markkinoinnilla runsaalle pelaami-
selle myönteistä mielikuvaa. Erityisiä pelihaittariskejä si-
sältävien pelien markkinointi on luvallista vain pelihal-
leissa, pelikasinoilla ja raviradoilla. 

Uusi poliisihallinto aloitti toimintansa 

POLIISITOIMI

Poliisiosaston osastopäällikkönä toimii Kauko Aaltomaa (vas.), Poliisihallitusta johtaa poliisiylijohtaja Mikko Paatero (oik.). Kuva: sisäasiainministeriön viestintä
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Poliisin kansainvälinen  
toiminta tuottaa tuloksia 

Yhdysvaltojen kanssa solmittiin rikoksentorjuntasopimus 
ja Vietnamin kanssa rikosten torjuntaan liittyvä yhteisym-
märryspöytäkirja. Venäjän kanssa sovittiin raja-alueyhteis-
työn järjestämisestä huumausainerikollisuuden torjun-
nassa. Lissabonin sopimuksen myötä EU:n päätöksenteko 
myös poliisin toimialalla muuttui pääosin enemmistö-
päätöksiin perustuvaksi. Tähän varauduttiin laatimalla kat-
tava vaikuttamissuunnitelma. 
 

Poliisi painottaa ennalta  
estävää toimintaa

Poliisin ennalta estävää toimintaa on tehostettu ja valta-
kunnallisilla valvontateemoilla on pystytty vaikuttamaan 
häiriökäyttäytymiseen yleisillä paikoilla ja liikenneturval-
lisuuteen. Toimenpiteitä on erityisesti kohdistettu nuo-
riin ja yleisillä paikoilla tapahtuvaan alkoholin käyttöön. 

Rikostorjunnan tuloksellisuus 2008 2009 2010
Kaikki selvitetyt rikokset, määrä 684 598 731 648 748 898

Selvitetyt rikoslakirikokset, määrä 355 453 343 921 332 878

Henkeen ja terveyteen kohdistuvat rikokset, määrä 37 704 35 853 35 798

Poliisin tietoon tulleet törkeät huumausainerikokset, määrä 790 784 930

Poliisin toiminnan yhteiskunnallinen  
vaikuttavuus

2008 2009 2010

Rikoslakimäärä 539 319 522 851 499 791

   Liikennerikokset 183 781 171 397 154 070

   Liikennerikkomukset 312 843 372 614 401 232

   Omaisuusrikokset 256 958 254 542 246 537

Katuturvallisuusindeksi (1999=100) 82,9 89,7 91,3

Liikenneturvallisuusindeksi (1999=100) 125,1 128,5 145

Poliisin myöntämät luvat 2008 2009 2010
Passit 433 522 427 580 459 416

Henkilökortit 71 347 77 666 80 242

Ajoluvat 357 091 366 952 343 416

Aseluvat 82 629 71 515 70 164

Ulkomaalaisluvat 60 140 60 460 60 414

Muut luvat 91 224 82 588 87 485

kuva: E. Jämsä
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Hallituksen esitys uudeksi pelastuslaiksi annettiin edus-
kunnalle marraskuussa 2010 ja eduskunta hyväksyi lain 
maaliskuussa 2011. Uuden lain keskeinen tavoite on eh-
käistä onnettomuuksia ennakolta ja erityisesti parantaa 
asumisen paloturvallisuutta ja vähentää palokuolemia. 
Uudessa pelastuslaissa määritellään aiempaa tarkemmin 
jokaisen ihmisen ja yhteisöjen vastuut pelastustoimen 
tehtävien hoitamisessa. 

Hoitolaitosten sekä palvelu- ja tukiasumisen turvallisuut-
ta pyritään parantamaan nykyistä tarkemmalla poistu-
misturvallisuuden sääntelyllä. Väestönsuojien rakenta-
misvelvoitetta lievennettiin siten, että väestönsuoja on 
rakennettava rakennuksiin joissa on yli 1 200 neliömetriä. 
Teollisuusrakennuksissa raja on 1 500 neliömetriä. Onnet-
tomuuksien ehkäisyssä siirrytään nykyisestä palotarkas-
tuksiin perustuvasta toiminnasta riskien arviointiin pe-
rustuvaan valvontaan. Valvontatoimenpiteet ja niiden 
kohdentaminen suunnitellaan pelastuslaitoksen laati-
massa valvontasuunnitelmassa. Sääntelyn muuttami-
sella on tarkoitus kohdentaa pelastuslaitoksen valvonta 
nykyistä paremmin alueen riskejä ja muita erityisiä val-

vontatarpeita vastaavaksi. Pelastuslaitokset osana valvon-
tatehtäväänsä tekevät edelleenkin palotarkastuksia myös 
asuinrakennuksiin. 
Pelastuslain mukaiset viranomaistehtävät suoritetaan ny-
kyisin maksutta. Uuden pelastuslain mukaan pelastus-
laitos voi periä jatkossa maksun valvontasuunnitelman 
mukaisen palotarkastuksen suorittamisesta. Lisäksi pe-
lastuslaitos voi periä maksun hätäkeskukseen liitetyn pa-
loilmoittimen toistuvasta erheellisestä toiminnasta. Tällä 
tähdätään paljon turhia hälytyksiä aiheuttavien erheel-
listen ilmoitusten vähentämiseen.

Asumisen paloturvallisuu-
den toimenpideohjelman  
toteuttaminen jatkui
Pelastustoimi jatkoi yhteistyössä muiden vastuuviran-
omaisten kanssa asumisen paloturvallisuuden toimenpi-
deohjelman toteuttamista. Ohjelmassa on selvitetty mm. 
hoitolaitosten paloturvallisuutta. Pelastuslaitosten neu-

vonta- ja valistustyössä ei päästy asetettuun tavoittee-
seen. Pelastuslaitoskohtaisissa tuloksissa on huomatta-
via eroja. Vuonna 2010 käynnistettiin pelastushenkilöstön 
mitoituksen perusteiden, rakenteen ja suorituskykyvaa-
timusten uudistustyö ja pelastustoimen toimintavalmi-
utta koskeva uudistustyö.   

Hätäkeskusuudistus etenee 
aikataulussa

Hätäkeskustoiminnan uudistaminen etenee aikataulus-
sa. Valtioneuvosto päätti hätäkeskusalueista tammikuus-
sa ja sisäasiainministeriö hätäkeskusten sijaintipaikoista 
maaliskuussa 2010. Hätäkeskustoiminta keskitetään kuu-
delle hätäkeskusalueelle vuoteen 2015 mennessä. Hel-
singin hätäkeskus siirtyi lokakuussa 2010  Keravalle sa-
moihin tiloihin Keski- ja Itä-Uudenmaan hätäkeskuksen 
kanssa. Seuraavana on vuorossa Lapin hätäkeskuksen 
toiminnan siirtäminen Ouluun vuoden 2011 loppuun 
mennessä. Laki ja asetus hätäkeskustoiminnasta tulivat 
voimaan 1.1.2011. 

Pelastuslaki uudistui 

PELASTUSTOIMI JA HÄTÄKESKUKSET

Tampereen aluepalastuslaitoksen pelastusjohtaja Olli-Pekka Ojanen (ed.vas), hallitusneuvos Esko Koskinen sisäasiainministeriöstä (ed.oik),  Pohjois-Karjalan pelastusjohtaja 
Jorma Parviainen (takana vas), Kainuun pelastusjohtaja Anssi Parviainen (takana kesk.) ja pelastusylijohtaja Pentti Partanen keskustelivat toiminnan kehittämisestä 
maaliskuussa 2011 Helsingin Säätytalolla. Kuva: sisäasiainministeriön viestintä
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Hätäkeskusten uudistamisen sujuvuuden takaamiseksi 
hätäkeskuslaitokseen perustettiin hätäkeskuslaitoksen 
strateginen muutoshanke, Hakmu. Hankkeen tavoittee-
na on suunnitella Hätäkeskuslaitokselle uusi johtamis- ja 
toimintamalli, johon siirrytään vuoteen 2015 mennes-
sä. Samanaikaisesti Hakmu-hankkeen kanssa toteute-
taan mittava tietojärjestelmäuudistus, joka mahdollistaa 
hätäkeskusten toiminnan tehostamisen ja muun mu-
assa hätäpuheluihin vastaamisen toisesta keskuksesta 
ruuhkatilanteissa. Sisäasiainministeriö antoi syyskuussa 
2010 eduskunnalle selvityksen hätäkeskusuudistuksen 
etenemisestä. Selvityksen mukaan uudistus etenee ai-
kataulussaan. 

Tulipalot ja palokuolemat 2008 2009 2010
Tulipalojen määrä (pl. maastopalot) 11 483 12 248 11 994

   josta rakennuspalojen määrä 4 485 6 233 6 267

Palokuolemien määrä 108 107 80

Pelastustoimen hälytystehtävät 2008 2009 2010
Pelastuslaitosten hälytysluonteisten tehtävien määrä (kpl), 
josta:

101 483 101 435 110 367

   tulipaloista aiheutuvat tehtävät 14 644 14 994 14 991

   tarkistus- ja varmistustehtävät 30 259 29 461 34 180

   ensivastetehtävät (pl. sairaankuljetus) 25 579 26 528 27 043

   muut tehtävät 31 001 30 452 34 153

Hätäilmoitusten määrä 2008 2009 2010
Hätäilmoitusten määrä, josta: 3 840 000 4 183 000 4 195 000

   hätäpuheluiden määrä 2 844 000 3 034 000 3 031 000

   kentälle välitetyt tehtävät 1 632 000 1 704 000 1 760 000

Kuva: Hätäkeskuslaitos
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Laki kotoutumisen edistämisestä vahvistettiin joulukuus-
sa 2010 ja se tulee voimaan syyskuussa 2011. Lakiin liittyy 
myös kokeilulakiosuus (Osallisena Suomessa -hanke), jol-
ta osin laki tuli voimaan jo vuoden alussa. Kotoutumislain 
soveltamisalaa laajennettiin koskemaan kaikkia maahan-
muuttajia riippumatta maahantulon perusteesta. Kaikil-
la Suomeen muuttaneilla on mahdollisuus alkukartoi-
tukseen, jossa selvitetään mm. kielikoulutuksen tarpeet. 
Kotoutumissuunnitelma tehdään niille maahanmuuttajil-
le, jotka sitä alkukartoituksen perusteella tarvitsevat. Kai-
kille maahanmuuttajille jaetaan myös perustietoa Suo-
mesta oleskeluluvan saamisen yhteydessä. 

Osallisena Suomessa -kokeilussa etsitään kotoutumiskou-
lutukseen parhaita käytäntöjä ja uusia toimintamalleja. 
Tavoitteena on tehdä kokeilun perusteella pysyvä lain-
säädäntö kotoutumiskoulutuksen toteutuksesta. Osal-
lisena Suomessa -hankkeeseen valittiin tammikuussa 
mukaan 17 kuntaa. Osallisena Suomessa -kokeilun ra-
hoittavat valtio, Kuntaliitto, Suomen Kulttuurirahasto ja 
Svenska Kulturfonden. 

Vuoden 2010 aikana valmisteltiin uusi kansainvälistä 
suojelua hakevan vastaanottoa koskeva laki, joka tulee 
voimaan syyskuussa 2011. Laki selkiyttää vastaanoton 
sääntelyä ja edistää vastaanottopalveluiden yhdenmu-
kaisuutta. Merkittävin muutos liittyy hakijoille maksetta-
van taloudellisen tuen irrottamiseen yleisestä toimeentu-
lotuesta. EU-kansalaisten oikeutta turvapaikanhakijoiden 
vastaanottopalveluihin rajattiin lainmuutoksella jo heinä-
kuun alusta 2010, mikä vähensi selvästi EU-kansalaisten 
tekemiä turvapaikkahakemuksia. 

Kansalaisuuteen vaadittava 
asumisaika lyhenee viiteen 
vuoteen
Eduskunta hyväksyi kansalaisuuslain uudistuksen alku-
vuonna 2011. Kansalaisuuteen vaadittava asumisaika on 
viisi vuotta. Kansalaisuuden voi saada jo neljän vuoden 
asumisen jälkeen, mikäli osoittaa osaavansa hyvin suo-
men tai ruotsin kielen. Puolet tilapäisellä oleskeluluval-

la oleskellusta ajasta lasketaan mukaan kansalaisuuteen 
edellytettävään asumisaikaan. 

EU-kansalaisten oikeutta turvapaikanhakijoiden vas-
taanottopalveluihin rajattiin ja tämä vähensi selkeästi 
EU-kansalaisten tekemiä turvapaikkahakemuksia. Mui-
ta lakiuudistuksia olivat mm. inkeriläisten paluumuut-
tojärjestelmän lakkauttaminen, EU:n paluudirektiivin 
voimaansaattaminen ja biometristen tunnisteiden käyt-
töönotto oleskelulupakorteissa. 

Maahanmuuttovirastoon tuli 
vireille aiempaa enemmän 
asioita
Maahanmuuttoviraston käsittelyyn tuli 50 730 asiaa, kun 
vastaava luku edellisvuonna on 47 681. Erityisesti kas-
vua oli perheenyhdistämisasioissa ja opiskelijoiden oles-
kelulupahakemuksissa. Perheenyhdistämishakemusten 
käsittely on ruuhkautunut Maahanmuuttovirastossa ja 

Merkittävät lakiuudistukset  
saatiin päätökseen

MAAHANMUUTTOHALLINTO

ETNOn Meistä on moneksi -kampanja kannusti kaikkia arjen toimintaan, jossa eri taustaiset ihmiset voivat tutustua ja tehdä yhdessä. Kuva kampanjan avaustilaisuudesta Oop-
perasta. Kuva: Heikki Tuuli 
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Maahanmuuttovirasto onkin siirtänyt resursseja perheen-
yhdistämishakemusten käsittelyyn. 

Maahanmuuttovirasto on tehostanut toimintaansa mm. 
käyttöönottamalla sähköisen asiankäsittelyjärjestelmän 
UMAn. UMA on ulkomaalaisprosesseihin osallistuvien vi-
ranomaisten ja sidosryhmien yhteinen työväline ja sillä 
on yhteensä yli 10 000 käyttäjää. Uusi tietojärjestelmä ly-
hentää käsittelyaikoja, tehostaa asiankäsittelyprosessin 
hallittavuutta, parantaa asiakaspalvelua ja tuo merkittä-
viä kustannussäästöjä.

Hakemusmäärät 2008 2009 2010
Oleskelulupahakemukset (kaikki perusteet) 22 752 20 638 24 547

Kansalaisuushakemukset 3 380 2 897 3 470

Kansalaisuusilmoitukset 9 611 487 501

Turvapaikanhakijat 2008 2009 2010
Kaikki hakijat yhteensä 4 016 5 910 4 018

joista yksin tulleita alaikäisiä 706 557 329

EU:n sisäasioista vastaava komissaari Cecilia Malmström (kesk.) keskusteli kansalaistilaisuudessa ministeri Thorsin kanssa EU:n maahanmuutto-
politiikasta helmikuussa 2011 Helsingissä. Puhetta johti UPI:n johtaja Teija Tiilikainen (oik). Kuva: Heikki Saukkomaa
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Rajaturvallisuustilanne valtakunnan rajoilla ja Rajavartio-
laitoksen valvomilla rajanylityspaikoilla on säilynyt vakaa-
na. Maastorajoilla tilanne palautui normaaliksi vuoden 
2010 aikana, kun vuonna 2009 lisääntyneet Afganistanin 
kansalaisten luvattomat rajanylitykset laittoman maahan-
tulon tarkoituksessa saatiin lähes kokonaan tyrehdytettyä 
pääsääntöisesti yhteistyössä Venäjän rajavartiopalvelun 
kanssa. Schengen-ulkorajan rajanylityspaikoilla havaitut 
laittoman maahantulon tapaukset ovat vähentyneet vuo-
teen 2009 verrattuna, sisärajoilla vastaavasti tapaukset 
ovat lisääntyneet. 

Rajavartiolainsäädännön uudistamista koskeva laki tuli 
voimaan 15.6.2010. Rajavartiolaitokselle säädettiin muun 
ohella uusia toimivaltuuksia törkeän laittoman maahan-
tulon ja siihen liittyvän ihmiskaupan torjuntakyvyn lisää-
miseksi. Poliisin, Tullin ja Rajavartiolaitoksen yhteistoimin-
nasta annetun lain (PTR-lain) voimaantulo vuoden 2010 
alusta lukien paransi huomattavasti mahdollisuuksia en-
tistä tiiviimmän rikostorjuntayhteistyön toteuttamiseksi.  

Rajatarkastuksia kehitetään 
liikenteen kasvaessa

Rajaliikenteen kasvu jatkui taantumavuoden 2009 jälkeen 
voimakkaana. Kasvua tapahtui erityisesti Suomen ja Ve-
näjän välisessä rajaliikenteessä. Syinä liikenteen kasvuun 
ovat muun muassa Venäjän talouskasvun piristyminen, 
Venäjän tullisäädösten muuttuminen ja Suomen jousta-
va viisumipolitiikka. Kasvun odotetaan jatkuvan voimak-
kaana myös vuonna 2011. Matkustajaliikenteen kannalta 
merkittävä tapahtuma oli Helsingin ja Pietarin väliä liiken-
nöivän Allegro-junan liikennöinnin alkaminen joulukuus-
sa 2010, mikä vähensi matkustusaikaa merkittävästi. Ju-
naliikenteen matkustajamäärien arvioidaankin kääntyvän 
vuonna 2011 selvään nousuun. 

Helsinki-Vantaan lentoasemalla otettiin operatiiviseen 
käyttöön biometriseen tunnistamiseen perustuva uusi 
automaattinen rajatarkastuslinjasto. Vaalimaan rajany-
lityspaikalla jatkettiin automaattilinjaston pilotointia.

Rooli merellisenä monitoimi-
viranomaisena vahvistui

Itämeren kauppa-alusliikenteen, erityisesti vaarallisten ai-
neiden kuljetusten, aiheuttaman merellisen uhkan joh-
dosta Rajavartiolaitos on aiempaa selvemmin ottanut 
merellisen varautumisensa painopisteeksi vaativiin mo-
nialaonnettomuuksiin vastaamisen Suomen merialueil-
la ja on tähän liittyen aktiivisesti kehittänyt merellisten 
viranomaisten yhteistoimintaa. Rajavartiolaitoksen roo-
lia merellisenä monitoimiviranomaisena on kehitetty 
määrätietoisesti. Meripelastuslain päivitys, joka edelleen 
vahvistaa Rajavartiolaitoksen roolia johtavana meripelas-
tusviranomaisena, astui voimaan 1.1.2010. Rajavartiolai-
tokselle myönnettiin tilausvaltuus ja määräraha öljyntor-
juntakykyisen ulkovartiolaivan hankintaan. 

Laittoman maahantulon  
torjuntaan panostettu

RAJAVARTIOLAITOS

Helsinki-Vantaan lentoasemalla otettiin käyttöön uusi automaattinen rajatarkastuslinjasto. Kuva: Rajavartiolaitos
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Viranomaisyhteistyötä  
jatkettiin

Rajavartiolaitos on osallistunut aktiivisesti harvaan asut-
tujen alueiden turvallisuuspalvelujen kehittämiseen täh-
täävään HARVA-hankkeeseen. Kokemukset ovat olleet 
myönteisiä. Rajavartiolaitoksella on valmiudet jatkaa 
hankkeessa kokeiltuja yhteistyökäytänteitä harvaan asut-
tujen alueiden turvallisuuspalvelujen varmentamiseksi.

Rajatarkastukset 2008 2009 2010
Rajatarkastukset (milj.hlöä) 11,7 10,8 12,1

Tullitarkastukset (hlöä) 15 400 5 841 8 700

Käännyttämispäätökset 1 471 1 190 1 170

Myönnetyt viisumit 1 936 1 633 2 080

Vastaanotetut turvapaikkahakemukset 263 415 160

Kuva: Rajavartiolaitos
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Valtioneuvosto teki periaatepäätöksen sisäisen turvalli-
suuden ohjelmasta keväällä 2008. Ohjelma ulottuu vuo-
teen 2015. Ohjelman etenemisestä tehtiin väliarviointi 
alkuvuodesta 2011. 

Sisäisen turvallisuuden ohjelman toimeenpano on onnis-
tunut hyvin siitä huolimatta, että sisäisen turvallisuuden 
toimintaympäristön haasteet ovat lisääntyneet. Useilla 
alueilla on edetty hyvään suuntaan. Esimerkkinä voidaan 
mainita tapaturmien ja väkivallan määrä, joiden kasvu 
on taittunut ja määrä jopa hieman kääntynyt laskuun. 
Uusiin uhkiin, kuten koulusurmiin on pystytty reagoi-
maan nopeasti. 

Sisäisen turvallisuuden ohjelmassa on kuusi yhteistä ta-
voitetta ja kymmenen erityistä tavoitetta. Ohjelmassa 
päätettiin yli 70 toimenpiteestä ja näistä vain kolme on 
toteuttamatta. Tavoitteista parhaiten on edistytty pai-
kallisen turvallisuussuunnittelun kehittämisessä, rajatur-

vallisuudessa, kilpailukyvyn lisäämisessä turvallisuutta 
parantamalla ja rakennetun ympäristön turvallisuuden 
kehittämisessä.   

 
Nettiin liittyvät riskit  
tunnistettu
Internetiin sisältyviä riskejä on tunnistettu ja niihin on 
puututtu hyvässä yhteistyössä eri toimijoiden kanssa.  Tie-
to ja osaaminen kasvavan maahanmuuttajaväestön tur-
vallisuuteen liittyvistä kysymyksistä on lisääntynyt. Paikal-
linen turvallisuussuunnittelu on edennyt merkittävästi ja 
tuonut uusia mahdollisuuksia paikallisen turvallisuuden 
parantamiseksi ja ongelmiin puuttumiseksi. Globaalit uh-
kat on tunnistettu ja niihin on vaikutettu niin kansallises-
ti kuin myös kansainvälisellä yhteistyöllä. 

Alkoholi edelleen keskeisin 
yksittäinen tekijä väkivallan 
taustalla
Toimintaympäristön haasteet turvallisuudelle ovat lisään-
tyneet. Alkoholin käytön kasvu on taittunut, mutta se on 
silti korkealla tasolla. Alkoholi on tärkein yksittäinen teki-
jä väkivallan ja tapaturmien taustalla. Taloudellinen las-
kukausi heijastui myös Suomeen erityisesti lisääntyvänä 
nuorisotyöttömyytenä. Kuntien taloustilanteen vaikeutu-
minen on vaikuttanut peruspalveluihin, jotka ovat keskei-
siä ennalta ehkäisevän työn kannalta ja jotka luovat ihmi-
sille turvallisuuden tunnetta. Taloudellisista vaikeuksista 
huolimatta tietoisuus ennalta ehkäisevän turvallisuus-
työn merkityksestä niin taloudellisesti kuin myös hyvin-
voinnin kannalta on lisääntynyt kunnissa. 

Sisäisen turvallisuuden  
ohjelma eteni hyvin

SISÄISEN TURVALLISUUDEN OHJELMA18



Osallistuminen  
yhteiskunnan toimintaan 
estää syrjäytymistä
Syrjäytyminen on entistä monimuotoisempaa. Perintei-
sen huono-osaisuudesta johtuvan syrjäytymisen rinnalle 
on tullut henkinen syrjäytyminen, joka kohdistuu myös nii-
hin ihmisiin, joiden taloudellinen tilanne on hyvä. Ihminen, 
joka kokee, että hän ei pysty täyttämään yhteiskunnan hänel-
le asettamia vaatimuksia, kokee avuttomuutta. Tämä saattaa joh-
taa syrjäytymiseen yhteiskunnasta. Turvallisuuden näkökulmasta 
ihminen, joka ei koe osallisuutta yhteiskuntaan, saattaa olla riski it-
selleen ja muille. Syrjäytyminen on edelleen sisäisen turvallisuuden 
suurin uhka, johon voidaan vaikuttaa vain laajalla yhteistyöllä. 
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EU:n sisäisen turvallisuuden strategia ja sen toimeenpa-
nosuunnitelma vahvistettiin EU:ssa. Suomi on painot-
tanut voimakkaasti strategian tehokasta eteenpäin vie-
mistä ja Suomi osallistuu erittäin aktiivisesti strategian 
toteuttamiseen. Erityisinä painopisteinä strategiassa ovat 
terrorismin ehkäisy, verkkoympäristön turvallisuus, kan-
sainvälisten rikollisverkostojen hajottaminen sekä rajaval-
vonnan vahvistaminen. Suomi on ollut aktiivisesti muka-
na Euroopan rajaturvallisuusviraston Frontexin toiminnan 
kehittämisessä ja yhteisoperaatioissa. 

Maahanmuuttoasioissa EU:ssa on työskennelty yhteisen 
eurooppalaisen turvapaikkajärjestelmän aikaansaamisek-
si. Järjestelmän perusdirektiivit ovat jo kansallisesti vah-
vistettu, mutta silti maiden käytännöissä on eroja. Di-
rektiiveihin onkin ehdotettu muutoksia, joita käsitellään 
EU:ssa. Erityisesti Kreikan tilanne nousi vuoden 2010-2011 
taitteessa esiin, kun Euroopan ihmisoikeustuomioistuin 
linjasi, että Kreikan vastaanotto-olot eivät täytä ihmisoi-

keussopimuksen ehtoja. Suomi, kuten useat muutkin EU-
maat, ovat toistaiseksi keskeyttäneet turvapaikanhakijoi-
den palautukset Kreikkaan. 

 
Siviilikriisinhallinta
Siviilikriisinhallinnassa saavutettiin vuonna 2010 ope-
raatioihin osallistujien määrässä tavoitetaso: 150 suo-
malaisasiantuntijaa. Lähes 30 % heistä on naisia. Suo-
meen luotetaan siviilikriisinhallinnan osaajana. Tästä 
oivana osoituksena oli Rajavartiolaitoksen raja- ja me-
riosaston apulaisosastopäällikkö Jukka Savolaisen ni-
mittäminen kesäkuussa 2010 EUPOL Afganistan -si-
viilikriisinhallintaoperaation johtajaksi. Savolainen on 
ensimmäinen suomalainen siviilikriisinhallintaoperaati-
on johtaja. EUPOL Afganistan -operaation johtaminen 
on erittäin haastava tehtävä. 

Sisäisen turvallisuuden strategian  
toimeenpano saatiin EU:ssa käyntiin

EU JA SIVIILIKRIISINHALLINTA

Rajavartiolaitoksen raja- ja meriosaston apulaisosastopäällikkö Jukka Savolainen (vas.) nimitettiin kesäkussa 2010 EUPOL-Afganistan -siviilikriisinhallintaoperaation johtajaksi. 
Kuva: sisäasiainministeriön viestintä.
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Sisäasiainministeriön hallinnonalalla työskenteli 15 812 
henkilöä vuonna 2010. Vähennystä henkilöstömäärässä 
oli 1,2 % edellisvuoteen verrattuna. Hallinnonalan hen-
kilöstöstä naisia on 29 % ja miehiä 71 %. Sisäasiainminis-
teriön palveluksessa on 274 henkilöä. 

Pelastustoimessa työskentelevä henkilöstö on pääosin 
kuntien palveluksessa. Pelastustoimessa työskentelee 
noin 20 000 henkilöä, joista päätoimisia on n. 5 000 ja 
vapaaehtoisia n. 15 000.

HENKILÖSTÖ

Sisäasiainhallinnon 
henkilöstö

Poliisitoimi ......................................................................................69,4%

Rajavartiolaitos ..............................................................................18,1%

Pelastushallinto  ..............................................................................5,7%

Hallinnon tietotekniikkakeskus .................................................2,5%

Maahanmuuttovirasto ..................................................................2,0%

Sisäasiainministeriö .......................................................................1,7%

Pakolaisten ja turvapaikan hakijoiden vastaanotto ...........0,7%

SM:n hallinnonalan henkilötyövuosijakauma vuonna 2010

69,4

18,1

5,7
2,5

0,7

2,0
1,7

Kuva: sisäasiainministeriön viestintä 
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Sisäasiainministeriön pääluokassa oli määrärahaa vuoden 
2010 talousarviossa 1 419 milj. euroa (12% kasvua vuo-
teen 2009 verrattuna). Määrärahoja siirtyi lisäksi edellisil-
tä vuosilta yhteensä 104 milj. euroa. Suuren osan tason 
noususta selittää Suomen Erillisverkot Oy:n pääomitta-
minen, lisäksi erityisesti maahanmuuttoon ja pakolaisten 
vastaanottamiseen liittyvät kustannukset ovat kasvaneet 
edelliseen vuoteen verrattuna. Pääluokan käyttö vuo-
den 2010 tilinpäätöksessä oli yhteensä 1 355 milj. euroa. 
Kahdessa seuraavassa kuviossa esitetään vuoden 2010 ta-
lousarviossa olleiden määrärahojen käyttöä pääluokka-
tasolla (pääluokka 26) ja tarkemmin Hallinto-luvun (luku 
26.01) osalta.
Seuraavassa kuviossa havainnollistetaan toiminnasta ai-
heutuvien kustannusten jakautumista sisäasiainhallin-
nossa. Ylivoimaisesti suurin kuluerä on henkilöstökulut 
(66 %).
Sisäasiainministeriö-kirjanpitoyksikön tilinpäätös 2010, 
joka sisältää myös toimintakertomuksen, on saatavissa 
ministeriön verkkosivuilta osoitteesta: www.intermin.fi/
julkaisu/092011.

Talous

TALOUS

Ministeriön toimintamenot ......................................................... 22,5

HALTIKin toimintamenot .................................................................2,7

Tietohallinnon yhteiset menot ......................................................3,9

SOLID-rahastot ................................................................................. 10,1

Hallinnonalan alv-menot .............................................................. 58,2

Kv. järjestöjen jäsenmaksut ............................................................1,2

Hallinnon määrärahojen jakautuminen vuonna 2010 
momenteittain (98 milj. euroa)

3,9

22,5

2,7

1,2

10,1

58,2

Hallinto ....................................................................................................98

Poliisitoimi .......................................................................................... 706

Rajavartiolaitos .................................................................................. 234

Pelastustoimi ja hätäkeskukset ................................................... 117

Maahanmuutto ................................................................................. 200

SM:n pääluokan käyttö vuonna 2010 (1 355 milj. euroa)

98
200

117

234 706

Aineet, tarvikkeet ja tavarat ............................................................5%

Henkilöstökulut................................................................................66%

Vuokrat ...................................................................................................8%

Palvelujen ostot ...............................................................................16%

Muut kulut ja poistot.........................................................................5%

Toiminnan kulut SM:n hallinnonalalla 2010 
(1 282 milj. euroa)

16%

66%

8%

5% 5%

Kuva: Hätäkeskuslaitos
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