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Rajavartiolaitoksen tulossopimus vuodelle 2021-2025 

Sisäministeriön visio: "Arjen turvallisuus kuuluu kaikille – Suomi on maailman turvallisin maa" 

Sisäministeriön hallinnonalan yhteiset strategiset tavoitteet suunnittelukaudella 2021–2025 

1. Turvallisuuden tunne on korkea 
— Huolehdimme laadukkaiden sisäisen turvallisuuden palveluiden tuottamisesta   ̶ viranomaiset ovat näkyvissä ja tavoitettavissa 
— Pidämme luottamuksen viranomaisiin korkeana 
— Viestimme avoimesti ja oikea-aikaisesti toiminnastamme ja välitämme monipuolista tietoa turvallisuudesta  ̶  viestintä tukee turvallisuuden tunnetta 
2. Ihmiset, ympäristö ja omaisuus ovat turvassa 
— Tunnistamme uhkaavat ilmiöt ja kykenemme reagoimaan niihin 
— Ehkäisemme ennalta mahdollisimman monta rikosta ja onnettomuutta 
— Edistämme yksilöiden ja yhteisöjen kykyä toimia onnettomuuksissa ja häiriötilanteissa 
— Kykenemme osoittamaan hätätilanteisiin apua 
— Torjumme yleistä järjestystä ja turvallisuutta sekä yhteiskuntarauhaa vaarantavaa toimintaa 
3. Kansallisen turvallisuuden uhkat torjutaan 
— Tunnistamme kansallista turvallisuutta uhkaavat ilmiöt 
— Paljastamme ja estämme uhat oikea-aikaisesti 
— Yhteensovitamme siviilivalmiutta 
— Huolehdimme valtakunnan rajojen koskemattomuudesta 
— Olemme varautuneet häiriötilanteisiin ja poikkeusoloihin 
4. Maahanmuutto on hallittua ja yhteiskunnallisesti kestävää 
— Edistämme Suomen elinvoimaisuutta tukevaa maahanmuuttoa 
— Varmistamme kansainvälisen suojelun hakemiseen liittyvien menettelyjen oikeudenmukaisuuden, oikeusturvan toteutumisen ja sujuvuuden 
— Ehkäisemme ja torjumme laitonta maahantuloa ja maassaoloa 
— Viestimme maahanmuutosta kattavasti ja tosiasioihin perustuen 
5. Hyvinvoiva henkilöstö mahdollistaa strategian toimeenpanon 
— Varmistamme strategian toimeenpanon edellyttämän riittävän henkilöstön 
— Varmistamme henkilöstölle terveelliset työtilat ja uudenaikaiset työvälineet 
— Kehitämme osaamista strategia- ja tulevaisuuslähtöisesti 
— Johdamme henkilöstöä osallistavasti ja vastuullisesti 
— Olemme työnantajana ja työhyvinvoinnin ylläpitäjänä edelläkävijä 
— Teemme yhteistyötä kansallisesti, Euroopan unionissa, lähialueilla sekä osana kansainvälistä yhteisöä 
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Virastokohtaiset tulostavoitteet 

Yhteys 
hallitusohjelmaan 

Konsernistrategia Toiminnallinen 
tulostavoite 

Indikaattorin / Mittarin nimi 
2021 2022 2023 2024 2025 

3.1 Hiilineutraali ja 
monimuotoisuuden 
turvaava Suomi 

Kestävän kehityksen 
toimenpiteet. 

Toimitaan aktiivisesti 
kestävän kehityksen 
sitoumuksen 
tavoitteiden 
saavuttamiseksi 
panemalla toimeen 
hiilijalanjälkeä 
pienentäviä ja muita 
ilmastonmuutoksen 
torjuntaa tukevia 
toimia.  

1. Siirrytään hallinnollisissa ajoneuvoissa hybridiratkaisuihin 
hankintasuunnitelman mukaisessa aikataulussa. EU-direktiivin 
mukaisia puhtaita autoja (CO2 päästöt enintään 50g/km) 
hankitaan vuosittain vähintään 38,5% hankittavista 
hallinnollisista ajoneuvoista.  
2. Siirrytään VL Turvalla biokaasuun rahoituksen salliessa. 
Tavoitteena Turvalla on lisätä biokaasun osuus ainakin 70% 
käytettävästä seossuhteesta vuonna 2021 ja alentaa CO2 
päästöjä 60%. Suunnitellaan uudet vartiolaivat ja muut 
kalustohankkeet energiatehokkaalla ja ympäristöystävällisellä 
tavalla. 
3. Jatketaan hankintaprosessin tehostamista teknillisen 
osaston toimintaa kehittämällä sekä vaikutetaan 
mahdollisuuksien mukaan Hanselin puitesopimuksiin 
4. Edistetään energiatehokkaita ja ympäristöystävällisiä 
kiinteistöratkaisuja yhteistyössä Senaattikiinteistöjen kanssa 

x x x x x 

3.3. Turvallinen 
oikeusvaltio Suomi 

4.3 Ehkäisemme ja 
torjumme laitonta 
maahantuloa ja 
maassaoloa 

Suomen rajavalvonta 
on järjestetty 
uskottavasti. 
Luvattomat 
rajanylitykset, rajat 
ylittävä rikollisuus ja 
muu laiton toiminta 
paljastetaan ja 
luvattomat 
rajanylittäjät otetaan 
kiinni. 

1. Laittoman maahantulon yrityksiä kyetään ennalta estämään 
ja paljastamaan.  
2. Rikostorjuntatoimenpiteet laittoman maahantulon 
torjumiseksi ovat tuloksellisia ja laitonta maahantuloa 
järjestäviin organisaatioihin kyetään vaikuttamaan. 
Ihmiskaupan torjunnassa on tehtävä aktiivista yhteistyötä 
poliisin ja Migrin kanssa. 
3. Yhteistyö Venäjän Federaation kanssa ylläpidetään hyvällä 
tasolla.  
4. Valvonta- ja tarkastustekniikkaa hyödynnetään 
taloudellisen ja kustannustehokkaan toiminnan turvaamiseksi. 

x x x x x 

3.3. Turvallinen 
oikeusvaltio Suomi 

2.4. Kykenemme 
osoittamaan 
hätätilanteisiin apua. 

Meripelastustoimen 
hätätilanteisiin ja 
ympäristövahinkoihin 
osoitetaan 
viipymättä apua. 

1. Vasteaika hätätilanteisiin ja YVT-tilanteisiin.  
2. Tutkittujen merellisten rikosasioiden määrä ja laatu.  

x x x x x 
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Yhteys 
hallitusohjelmaan 

Konsernistrategia Toiminnallinen 
tulostavoite 

Indikaattorin / Mittarin nimi 
2021 2022 2023 2024 2025 

3.3. Turvallinen 
oikeusvaltio Suomi 

3.5 Olemme 
varautuneet 
häiriötilanteisiin ja 
poikkeusoloihin 

Rajavartiolaitoksen 
valmius ja 
suorituskyky vastaa 
tehtäviä ja 
toimintaympäristön 
vaatimuksia. 

1. Ylläpidetyt varautumissuunnitelmat häiriötilanteisiin ja 
poikkeusoloihin.  
2. Tilanteen edellyttämä johtamis- ja toimintavalmius sekä 
valmius joukkojen perustamiseen.  
3. Rajavartiolaitos pystyy antamaan ja vastaanottamaan apua 
yhteistoiminnassa Frontexin kanssa rajaturvallisuuden 
hallitsemiseksi EU-alueella. 

x x x x x 

3.3. Turvallinen 
oikeusvaltio Suomi 

3.4 Huolehdimme 
valtakunnan rajojen 
koskemattomuudesta 

Rajavartiolaitos 
kykenee 
havaitsemaan ja 
vaikuttamaan 
tilanteisiin, jotka 
uhkaavat alueellista 
koskemattomuutta. 

1. Tilanteet havaitaan ja niihin kyetään vaikuttamaan 
viipymättä.  
2. Epäillyt alueloukkaukset tutkitaan laadukkaasti. 

x x x x x 

3.3. Turvallinen 
oikeusvaltio Suomi 
 

1.2. Pidämme 
luottamuksen 
viranomaisiin 
korkeana. 

Kansalaiset kokevat, 
että 
Rajavartiolaitoksen 
toiminta ja näkyvyys 
lisäävät turvallisuutta 
ja palvelujen 
saatavuus on hyvä.  

1. Rajalla on hyvä käsitys raja- ja merialueella liikkuvan 
väestön turvallisuuden tunteesta ja   
2. Miten väestö kokee rajan saavutettavuuden ja läsnäolon 
vaikutuksen arjen turvallisuuteen. Kyselyssä harva-alueen 
asukkaiden kokema turvallisuuden tunne RVL:n toiminnan 
osalta oli tasolla 3,8 ja rajanylittäjillä 4,1 vuonna 2018.  
3. Toimeenpannaan kyselyt rajanylitysliikenteessä ja RVL:n 
pääasiallisilla toiminta-alueilla ja sidosryhmille. 
4. Tietoa hyödynnetään viestinnässä sekä toiminnan 
suuntaamisessa ja kohdentamisessa turvallisuuden tunteen 
vahvistamiseksi. 

x x x x x 

3.3 Turvallinen 
oikeusvaltio Suomi 

5. Hyvinvoiva 
henkilöstö 
mahdollistaa 
strategian 
toimeenpanon 

Toimitilahankkeiden 
toimeenpano 
terveellisten ja 
turvallisten 
työolosuhteiden 
takaamiseksi 
henkilöstölle.  

1. Immolan hanke saatetaan tavoitteeseen ja Onttolan sekä 
Ivalon hankkeet käynnistetään. 
2. Muiden heikkokuntoisten toimitilojen kunnossapidon tasoa 
nostetaan. x x x x x 

3.6.Oikeudenmukainen, 
yhdenvertainen ja 
mukaan ottava Suomi  

Yhdenvertaisuuden ja 
tasa-arvon 
edistäminen 

Varmistetaan ja 
edistetään sekä 
henkilöstön että 

1. Valmis päivitetty suunnitelma, jota toimeenpannaan 2021. 
x x x x x 
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Yhteys 
hallitusohjelmaan 

Konsernistrategia Toiminnallinen 
tulostavoite 

Indikaattorin / Mittarin nimi 
2021 2022 2023 2024 2025 

asiakkaiden 
yhdenvertaista ja 
tasa-arvoista 
kohtelua kaikissa 
tilanteissa perus- ja 
ihmisoikeuksia 
kunnioittaen. 

2. Työtyytyväisyyskyselyn tulokset on käsitelty koko 
organisaatiossa ja havaintojen mukaisiin toimenpiteisiin on 
ryhdytty. 
3. Asiakaskyselyt on päivitetty ja kyselyt toteutettu 2021 
kuluessa. 

4.5. Maailman paras 
julkinen hallinto 

5.3. Kehitämme 
osaamista strategia- 
ja tulevaisuus-
lähtöisesti. 

Henkilöstön 
osaaminen vastaa 
muuttuvan 
toimintaympäristön 
(mm. digitaalisuus) ja 
konsernistrategian 
toimeenpanon 
edellyttämiä 
vaatimuksia 

1. Strategisten osaamisten määrittely 
2. Osaamisen kehittäminen 
  

x x x x x 

 

Voimassaolo ja seuranta 

Sopimus on voimassa vuoden 2021 loppuun. Sopimuksen toteutumista seurataan säännöllisesti ministeriön ja viraston yhteisissä tapaamisissa. 

 
Allekirjoittaja     Allekirjoittaja 

 
 
 
 
 

Maria Ohisalo     Pasi Kostamovaara 
Sisäministeri     Rajavartiolaitoksen päällikkö 
Sisäministeriö     Rajavartiolaitos 
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