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Sisäministeriön kannanotto Hätäkeskuslaitoksen vuoden 2020 
tilinpäätöksestä 

Sisäministeriö antaa valtion talousarviosta annetun asetuksen (1243/1992) 66 i §:n 
edellyttämän kannanottonsa Hätäkeskuslaitoksen vuoden 2020 tilinpäätöksestä.  

 
Kannanotto perustuu Hätäkeskuslaitoksen vuoden 2020 tilinpäätösasiakirjaan, 
hallinnonalan tulosohjausasiakirjoihin, Valtiontalouden tarkastusviraston laatimaan 
tilintarkastuskertomukseen vuodelta 2020 sekä viraston toiminnasta saatuun 
muuhun informaatioon.  

 
1. Toimenpiteet aikaisempien kannanottojen perusteella 

Hätäkeskuslaitos on huomioinut aikaisempina vuosina saamansa palautteet ja 
käynnistänyt niiden johdosta seuraavia toimenpiteitä: henkilöstön jaksamiseen 
liittyen työnohjauksen ja työterveyshuollon tukitoimia, ERICA-
hätäkeskustietojärjestelmän edelleen kehittämistoimia sekä viraston strategian 
päivittämisen valmistelutoimia. 

 
2. Arvio tilinpäätöksen tietojen oikeellisuudesta, riittävyydestä ja selkeydestä sekä 
ministeriön kanta kehittämistarpeista  

Hätäkeskuslaitoksen tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen tietoja voidaan pitää 
oikeina ja riittävinä. 
 
Valtiontalouden tarkastusviraston (VTV) 26.4.2021 antaman 
tilintarkastuskertomuksen mukaan tilinpäätöslaskelmat ja liitetiedot antavat oikeat 
ja riittävät tiedot (oikean ja riittävän kuvan) talousarvion noudattamisesta sekä 
kirjanpitoyksikön tuotoista ja kuluista sekä taloudellisesta asemasta valtion 
talousarviosta annetun lain mukaisesti. 

 
3. Arvio tuloksellisuudesta ja sen kehityksestä sekä asetettujen tulostavoitteiden 
toteutumisesta 

Arvio tuloksellisuudesta: Hyvä (tavoitteet saavutettu); Keskeiset toiminnalle 
asetetut tavoitteet toteutuivat. 

 
Hätäpuhelujen vastausnopeudelle asetetut aikatavoitteet saavutettiin sekä 10 
sekunnin että 30 sekunnin aikatavoitteen osalta kaikissa hätäkeskuksissa.  
 
Kaikista hätäpuheluista 10 sekunnin vastausaikaan päästiin 91 prosentissa 
puheluista (vuonna 2020 tavoite 90 prosenttia), 30 sekunnissa vastattiin 99 
prosenttiin hätäpuheluista (vuonna 2020 tavoite 95 prosenttia). Tulos heikentyi 10 
sekunnin osalta aikaisempiin vuosiin nähden johtuen pääosin päivystyshenkilöstön 
resurssivajeesta. Hätäkeskuslaitoksen verkottuneen toimintamallin avulla kyettiin 
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turvaamaan hätäkeskustoiminta, joka näkyy parantuneena vastausaikatoteutumana 
30 sekunnin osalta. 

 
Vuoden 2020 aikana käsiteltiin yhteensä 2 787 190 hätäilmoitusta, joista 
hätäpuheluja oli 2 764 290. Hätäilmoitusten määrä väheni edellisvuodesta 6 
prosenttia. Vuoden 2020 koronapandemia ja siihen liittyneet yhteiskunnan 
varautumistoimenpiteet vähensivät hätäilmoitusten kokonaismäärää. 
Hätäilmoitusten perusteella välitettiin eri viranomaisille 1 445 690 tehtävää, myös 
tämä luku oli matalampi kuin edellisenä vuotena. Hätäkeskukseen kuulumattomien 
puheluiden kokonaismäärä laski edellisvuoteen verrattuna (865 400 vuonna 2020, 
672 400 vuonna 2019).   
 
Vuonna 2020 hätäilmoitusten määrä päivystyshenkilöstöä kohden oli 6 320, kun se 
edellisenä vuotena oli ollut 6 630. Virastotasolla tunnusluvussa on tapahtunut 
laskua edelliseen vuoteen verrattuna ja hätäilmoitusten kokonaismäärän lasku 
näkyy tunnusluvussa.  

 
Hätäkeskuslaitoksen henkilötyövuosimäärä oli vuoden 2020 lopussa (585) edellisen 
vuoden tasolla (580). Hätäkeskuspäivystäjien vuosittaiset koulutusmäärät eivät ole 
riittäneet kattamaan viraston viime vuosien rekrytointitarpeita. Vakituisen 
henkilöstön lähtövaihtuvuus oli 6,3 prosenttia ja väheni merkittävästi edellisestä 
vuodesta (vuonna 2019 vaihtuvuus 13 prosenttia). Myös operatiivisen 
salihenkilöstön poistuma väheni (35 henkilöä vuonna 2020 ja 56 henkilöä vuonna 
2019). Ministeriö näkee myönteisenä, että Hätäkeskuslaitoksen toimenpitein on 
pystytty vaikuttamaan lähtövaihtuvuuden alenemiseen. 
 
Tavoitetta sairauspoissaolojen laskemiseksi (15 työpäivää/henkilö) ei saavutettu, 
vaan kokonaismäärä pysyi lähes ennallaan edellisen vuoden tasolla (vuonna 2020 
toteuma 16,6 ja vuonna 2019 toteuma 16,7 työpäivää/henkilö). Jaksotyötä tekevien 
henkilöiden sairauspoissaolojen määrä nousi ja oli korkealla tasolla (19,7 
työpäivää/henkilö vuonna 2020 ja 18,9 vuonna 2019), kun taas hallintohenkilöstön 
sairauspoissaolot (5,3 työpäivää/henkilö) laskivat vuoteen 2019 verrattuna (8,2 
työpäivää/henkilö). Keskeisimpinä syinä päivystyshenkilöstön sairauspoissaolojen 
kasvuun voidaan pitää resurssipulasta ja verkottuneen järjestelmän käyttöönotosta 
johtuvaa työkuormitusta. Hätäkeskuslaitos on onnistunut koronapandemian 
aiheuttamista haasteista huolimatta hyvin seurattavia osa-alueita koskevassa 
määrätietoisessa kehittämistyössään, vaikka tulokset laskivatkin hieman 
edellisvuoden tasosta.  

 
Kansalaisten yhdenvertaisuutta on edistetty verkottuneen järjestelmän, 
ruotsinkielisen ilmoitusjonon, uusien hätäilmoitustapojen ja palveluiden 
kehittämisen avulla. Toiminnan laatua ja sen seurantaa on parannettu kehittämällä 
uusia tunnuslukuja ja laatimalla osaamisen kehittämissuunnitelma tuleville vuosille.  
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4. Viraston toimenpiteet tilinpäätöksen johdosta ja tuloksellisuuden parantamiseksi  

Hätäkeskuslaitoksen tulee: 

 jatkaa ERICA-järjestelmän kehittämistä siten, että ERICA-järjestelmän 
suunnittelussa esillä olleet tavoitteet pystytään toteuttamaan ja ottamaan 
käyttöön. 

 toteuttaa henkilöstön työtyytyväisyyskysely ja jatkaa määrätietoisesti 
toimenpiteitä, joilla tähdätään sairauspoissaolojen määrän vähenemiseen. 

 toteuttaa asiakastyytyväisyyskysely vuonna 2021. 

  pystyä ylläpitämään oman toimintansa tilannekuvaa.  

  omalta osaltaan jatkaa häiriötilanteisiin ja poikkeusoloihin liittyviä 
varautumistoimenpiteitä ottaen huomioon koronapandemian aikaisista 
häiriö- ja poikkeusolotilanteista saadut kokemukset. 

 jatkaa hätäkeskuspäivystäjäkoulutuksen kehittämistä hyvässä yhteistyössä 
Pelastusopiston kanssa.  

 laatia toimenpideohjelma, jossa kuvataan viraston keskeiset tavoitteet ja 
toiminnalliset painopisteet vuoteen 2025. 

 edelleen toiminnan ja talouden suunnittelussaan huomioida 
ilmastonmuutoksen hillitsemiseen, yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon 
edistämiseen sekä henkilöstön osaamiseen kehittämiseen liittyvät 
tavoitteet. Ministeriö tulee ohjauksessaan jatkamaan näiden em. 
tavoitteiden edistämistä. 

 yhteistyössä ministeriön kanssa varmistaa tulosohjausketjun toteutuminen.  

 osallistua aktiivisesti hallinnonalan konsernistrategiassa määriteltyjen 
hallinnonalan tavoitteiden yhteiseen toimeenpanoon. Tuloksellisuudessa ja 
vaikuttavuudessa korostuu ministeriön ja hallinnonalan yhdessä tekeminen 
ja yhteistyö. 

 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-järjestelmän uutta toimittajayhteistyötä, sen 
edistymistä ja riskien hallintaa sekä ryhtyy tarvittaessa tilanteen vaatimiin 
toimenpiteisiin.  

Sisäministeriö edistää osaltaan hallitusohjelman tavoitteiden toteutumista 
hallinnonalan hiilijalanjäljen pienentämiseksi ja väestöryhmien välisten 
turvallisuuserojen kaventamiseksi sekä ihmisoikeusperusteisen ja oikeusturvan 
takaavan toimialakehityksen toteuttamiseksi. 
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Sisäministeriö edistää Hätäkeskuslaitoksen resurssien myönteistä kehitystä 
pidemmällä aikavälillä toiminnan ja talouden paremmalla yhteensovittamisella 
osana sisäasiainhallinnon tulosohjausprosessia sekä toukokuussa 2021 annetun 
sisäisen turvallisuuden selonteon käsittelyä. 

Tuloksellisuuden arvioinnissa mittareilla on keskeinen merkitys. Ministeriö jatkaa 
yhteistyössä virastojen kanssa mittareiden kehitystyötä siten, että mittarit voidaan 
ottaa käyttöön vuosien 2022-2026 tulossopimuksessa. 

Sisäministeriö varmistaa, että Hätäkeskuslaitoksen toiminnallisen ohjauksen ryhmä 
toimii aktiivisesti ja osaltaan varmistaa hätäkeskustoiminnan tuloksellisuutta 

 
Sisäministeriö valvoo Hätäkeskuslaitoksen toiminnan lainmukaisuutta.  
 
Sisäministeriö jatkaa Hätäkeskuslaitoksen johtamisindeksin, henkilöstön 
työtyytyväisyyden, lähtövaihtuvuuden ja sairauspoissaolojen määrän kehityksen 
aktiivista seuraamista. 

 

 

 

Sisäministeri  Maria Ohisalo   

 

 

 

Kansliapäällikkö Kirsi Pimiä  

 

 

 

 

Jakelu  Hätäkeskuslaitos 

 

Tiedoksi  Valtiovarainministeriö 
Valtiontalouden tarkastusvirasto  
Valtiokonttori  
Sisäministerin erityisavustajat  
Sisäministeriön pelastusosasto  
Sisäministeriön poliisiosasto 
Sosiaali- ja terveysministeriö 
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Sisäministeriön kannanotto Maahanmuuttoviraston vuoden 2020 tilinpäätöksestä 

Sisäministeriö antaa valtion talousarviosta annetun asetuksen (1243/1992) 66 i §:n 
edellyttämän kannanottonsa Maahanmuuttoviraston vuoden 2020 tilinpäätöksestä. 
 
Kannanotto perustuu Maahanmuuttoviraston vuoden 2020 tilinpäätösasiakirjaan, 
hallinnonalan tulosohjausasiakirjoihin, Valtiontalouden tarkastusviraston laatimaan 
tilintarkastuskertomukseen vuodelta 2020 sekä viraston toiminnasta saatuun muuhun 
informaatioon. 

1. Toimenpiteet aikaisempien kannanottojen perusteella 

Maahanmuuttovirasto on huomioinut toiminnassaan aiempina vuosina saamansa palautteet 

ja on käynnistänyt niihin liittyviä toimenpiteitä.  

 

Maahanmuuttovirasto on raportoinut 30.11.2020 toimenpiteistä, joita virastossa on tehty 

liittyen talousarvion ja sisäisen valvonnan puutteiden korjaamiseksi. 

 

VTV:n havainnot on käyty virastossa yksityiskohtaisesti läpi. Taloushallinnon osaamista ja 

ohjeistusta on kehitetty systemaattisesti. Sisäisen valvonnan kehittämistoimenpiteenä virasto 

on ottanut käyttöön sisäasiainhallinnon yhteisen sisäisen valvonnan arviointikehikon. Vuonna 

2021 viraston taloushallinnon kehittämistoimenpiteet jatkuvat ja sisäisen valvonnan 

ohjesääntö päivitetään. 
 

2. Arvio tilinpäätöstietojen oikeellisuudesta, riittävyydestä ja selkeydestä sekä ministeriön kanta 
kehittämistarpeista  

Maahanmuuttoviraston tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen tietoja voidaan pitää oikeina ja 
riittävinä. 
 
Valtiontalouden tarkastusviraston (VTV) 24.4.2021 antaman tilintarkastuskertomuksen 
mukaan tilinpäätöslaskelmat ja liitetiedot antavat oikeat ja riittävät tiedot (oikea ja riittävä 
kuva) talousarvion noudattamisesta sekä kirjanpitoyksikön tuotoista ja kuluista sekä 
taloudellisesta asemasta valtion talousarviosta annetun lain mukaisesti. 
 

3. Arvio tuloksellisuudesta ja sen kehityksestä sekä asetettujen tulostavoitteiden toteutumisesta 

Arvio tuloksellisuudesta: Tyydyttävä (tulostavoitteet toteutuneet osittain). 

Maahanmuuttovirastossa oli tarkasteluvuonna käynnissä Migri2021 -projekti ja 
organisaatiossa tehtiin muutoksia. Koronapandemiasta johtuneet maahantulon rajoitukset 
vaikuttivat viraston toimintaan. Oleskelulupahakemusten määrä laski 10 prosenttia 
edellisvuodesta johtuen koronapandemian aiheuttamista rajoituksista, hakemusmaksujen 
korotuksen myötä maksutulot kasvoivat kuitenkin edellisvuoteen nähden. Kausityölupia 
päästiin koronatilanteen vuoksi ratkaisemaan tavallista myöhemmin, mutta virasto panosti 
näiden huoltovarmuuden kannalta tärkeiden hakemusten käsittelyyn ja luvat saatiin nopeasti 
myönnetyksi. 
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Yhteiskunnallisena vaikuttavuustavoitteena oli Maahanmuuttoviraston päätösten laintulkinta- 
tai menettelyvirheiden osuuden pysyminen alle 3 prosentissa valitusten kokonaismäärästä. 
Tavoite ylitettiin, sillä mainituilla perusteilla valitus hyväksyttiin 1,5 prosentissa tapauksista. 
Tulos heikentyi hieman edellisvuoden hyvästä tuloksesta (1,1 prosenttia). Käsiteltyjen 
asioiden kokonaismäärää koskeva tavoite saavutettiin: virasto kykeni käsittelemään saman 
verran asioita kuin koko vuoden aikana tuli vireille. Myös virastotason toiminnallisen 
tehokkuuden mittaamisessa arvioitu kokonaistuottavuus (päätös/henkilötyövuosi) koheni 
edellisvuoteen nähden 140 päätöksestä 150 päätökseen henkilötyövuotta kohden.  
 
Yksi vuoden 2020 keskeisimmistä tulostavoitteista oli pysyä asetetuissa hakemusten 
käsittelyajoissa, jota arvioidaan sillä, kuinka monta prosenttia hakemuksista on pystytty 
ratkaisemaan tavoiteajassa. Käsittelyaikaa koskevaan tulostavoitteeseen ei päästy täysin 
missään lupatyypissä. Kausityötodistusten kohdalla on huomattava, että tavoiteaika ylittyi 
vain 3 prosentissa tapauksia. Tavoitekäsittelyajoissa pysyminen kuitenkin parani 
kokonaisuudessaan työperusteisten ja perhesideperusteisten hakemusten kohdalla ollen 28 
prosenttia (32 prosenttia vuonna 2019). Työntekijän oleskeluluvan käsittelylle asetettu 
enimmäisaikatavoite oli 30 vuorokautta ja toteuma keskimäärin 73 vuorokautta, 
perhesideperustaisissa luvissa toteuma oli keskimäärin 137 vuorokautta (tavoite 270 
vuorokautta).  
 

Johtuen resurssien kohdentamisesta työ- ja perhesidehakemusten käsittelyyn käsittelyajat 
venyivät kansalaisuusasioissa huomattavasti ja tavoiteajan ylittäneiden hakemusten osuus 
kasvoi 28 prosenttiin (6 prosenttia vuonna 2019). Kansalaisuushakemusten kohdalla 
ratkaisujen määrä (8 549) jäi hakemusten määrästä (11 569). Myös turvapaikkahakemusten 
osalta tavoitteen ylittäneiden osuus kasvoi edellisvuodesta 36 prosenttiin (25 prosenttia 
vuonna 2019). Turvapaikkahakemusten kokonaismäärä väheni 30 prosentilla edellisvuoteen 
nähden, mutta päätösmäärissä lasku oli suurempi: päätöksiä tehtiin viime vuonna 37 
prosenttia vähemmän kuin vuonna 2019. Turvapaikkapäätöksenteossa tehokkuus heikkeni 
myös päätös/henkilötyövuosi -mittarilla mitattaessa. Käsittelyaikojen pitkittyminen lisää 
yleensä kanteluita, mutta kanteluiden määrät pysyivät vuonna 2020 suunnilleen samalla 
tasolla kuin edellisenä vuonna. Merkittävä osa kanteluista koski oleskelulupahakemusten 
käsittelyaikoja. 
 
Virasto saavutti tavoitteet turvapaikanhakijoiden vastaanoton kustannusten hallinnassa. 
Kustannustaso oli keskimäärin 50 euroa vuorokautta kohden/asiakas. Vastaanottokeskusten 
kapasiteettia alennettiin ja keskusten määrää vähennettiin, kun vastaanoton piirissä olleiden 
henkilöiden määrä laski. Vastaanottokeskusten keskimääräinen käyttöaste (69 prosenttia) 
jatkoi edelleen laskuaan ja virasto jäi tavoitteesta koronapandemian vaatimien 
karanteenitoimien sekä niihin varautumisen johdosta (tavoite 90 prosenttia). Luvan saaneen 
turvapaikanhakijan kuntaan sijoittumisen odotusaikatavoite (60 vuorokautta) ei toteutunut. 
Odotusaika oli keskimäärin 78 vuorokautta, mikä on 3 vuorokautta enemmän kuin 
edellisvuonna. Kuntaan sijoittamisen järjestelmän toimivuudesta ja kuntapaikoista vastaavat 
kuitenkin työ- ja elinkeinoministeriö ja sen ohjauksessa toimivat ELY-keskukset. 

 
Kustannusvastaavuudessa (72 prosenttia) virasto jäi vuoden 2020 talousarviossa asetetusta 91 
prosentin tavoitetasosta. Maahanmuuttoviraston lupahallinnon taloudellisuutta mitataan 
omakustannusarvolla (kustannukset/ratkaisu). Päätösten omakustannushinnat ovat nousseet 
lähes kaikissa lupatyypeissä. 
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Viraston henkilötyövuosimäärä vuonna 2020 oli 896. Henkilöstön sairauspoissaolot vähenivät 
vuodesta 2019. Viraston työtyytyväisyysindeksi (3,5) pysyi samana edellisvuoteen nähden.  
 
Koronapandemia vaikutti vuonna 2020 osaltaan viraston tuloksellisuuteen, samalla 
toiminnassa näkyvät viime vuosien resurssitason muutokset sekä kasvaneet asiamäärät. 
 

4. Viraston toimenpiteet tilinpäätöksen johdosta ja tuloksellisuuden parantamiseksi   

Maahanmuuttoviraston tulee saavuttaa asetetut hakemusten käsittelyaikatavoitteet. 
Käsittelyaikojen toteutumista on seurattava kaikissa oleskelulupaprosesseissa. Käsittelyaikoja 
on seurattava tarkasti myös niissä turvapaikkapäätöksenteon prosesseissa, joille ei ole 
lakisääteistä käsittelyaikaa. Ministeriö edellyttää, että viraston lupaprosesseja kehitetään ja 
sujuvoitetaan niin, että samalla turvataan päätösten oikeusvarmuus ja laatu. Tulee varmistaa, 
että kansainvälisen suojelun hakemiseen liittyvien menettelyjen oikeudenmukaisuus, 
oikeusturva ja sujuvuus toteutuvat.  
 
Toimintakertomuksen mukaan Maahanmuuttovirastossa oli vuoden 2020 alussa käsittelyssä 
4233 turvapaikkahakemusta ja vuoden aikana määrä pieneni noin tuhannella hakemuksella.  
Apulaisoikeuskansleri antoi 7.9.2020 virastolle huomautuksen hallinto-oikeuden palauttamien 
hakemusten pitkittyneistä käsittelyajoista.  
 
Virasto ryhtyy asianmukaisiin toimenpiteisiin ja tulostavoitteiden mukaisesti saa vuoden 2021 
aikana käsiteltyä hallinto-oikeuksien vuosina 2018-2020 palauttamat hakemukset. 
Vastaanottojärjestelmän sopeuttamistoimia tulee mahdollisuuksien mukaan (ja 
koronaviruspandemiasta johtuvat erityisvaatimukset huomioon ottaen) jatkaa käyttöasteen 
nostamiseksi ja tavoitetason saavuttamiseksi. Kapasiteetin käyttöasteessa ja sille asetetussa 
tavoitetasossa tullaan jatkossa huomioimaan myös varautuminen. 

 
Maahanmuuttoviraston palvelupisteissä on ollut ruuhkaa vuoden 2020 alkupuolelta lähtien 
johtuen henkilöstövajauksesta ja koronatilanteesta. Ministeriö pitää tärkeänä, että virasto 
kehittää toimintaansa asiakaspalvelutilanteen korjaamiseksi.  
 
Virasto kiinnittää huomiota viraston kokonaiskustannusvastaavuuden kehittämiseen sekä eri 
lupatyyppien omakustannushintojen kehitykseen ja alentaa kustannuksia toimintaa 
tehostamalla. Automaation käyttöönottoa sekä henkilöstön osaamisen kehittämistä jatketaan 
nopeus- ja kustannushyötyjen aikaansaamiseksi kaikissa niissä hakemusprosesseissa, joihin se 
soveltuu. Virasto seuraa aktiivisesti kaikkien hakemusjonojen tilannetta ja pystyy joustavasti 
suuntaamaan resurssejaan kulloinkin kuormittuneisiin prosesseihin estääkseen ruuhkien 
syntymisen. Maahanmuuttoviraston tulee kiinnittää erityistä huomiota asiakaspalvelun, 
asiakasviestinnän sekä asiakasohjauksen ja -neuvonnan kehittämiseen. Viraston tulee jatkaa 
taloussuunnittelun ja -seurannan sekä tiedolla johtamisen kehittämistä, jotta saadaan 
luotettava ja kattava kuva tuottavuudesta ja tuloksellisuudesta ja voidaan turvata viraston 
resurssien oikeasuhtaisuus toimintaympäristöön nähden.  
 
Virasto jatkaa palkkausjärjestelmän kehittämistä vuonna 2021. Huomiota tulee kiinnittää 
erityisesti viraston toiminta- ja työkulttuurien muutostarpeeseen. 
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Maahanmuuttoviraston tulee yhteistyössä tulosohjaavan osaston kanssa varmistaa 
tulosohjausketjun toteutuminen.  
 
Tuloksellisuudessa ja vaikuttavuudessa korostuu ministeriön ja hallinnonalan yhdessä 
tekeminen ja yhteistyö. Maahanmuuttoviraston tulee osallistua aktiivisesti hallinnonalan 
konsernistrategiassa määriteltyjen hallinnonalan tavoitteiden yhteiseen toimeenpanoon. 
 
Maahanmuuttoviraston tulee edelleen toiminnan ja talouden suunnittelussaan huomioida 
ilmastonmuutoksen hillitsemiseen, yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistämiseen sekä 
henkilöstön osaamiseen kehittämiseen liittyvät tavoitteet. Ministeriö tulee ohjauksessaan 
jatkamaan näiden tavoitteiden edistämistä. 
 
Maahanmuuttoviraston tuloksellisuutta ja toimintaa tarkastellaan ja siitä raportoidaan 
säännöllisesti sisäministeriön, työ- ja elinkeinoministeriön ja Maahanmuuttoviraston johdon 
välisissä sekä sisäasiainhallinnon tulosohjausprosessin mukaisissa ohjausvuoden tapaamisissa 
ja neuvotteluissa.  

 
5. Ministeriön toimenpiteet tilinpäätöksen johdosta ja tuloksellisuuden parantamiseksi   

Maahanmuuttoviraston ohjauksen näkökulmasta suurin muutos vuonna 2020 oli 
tulosohjauksen jakautuminen siten, että työ- ja elinkeinoministeriö vastaa työperäisen 
maahanmuuton ohjauksesta. Tulosohjaavat ministeriöt kehittävät edelleen 
Maahanmuuttoviraston tulosohjausta hyvässä yhteistyössä. Tiiviissä vuoropuhelussa viraston 
kanssa etsitään keinoja viraston tuloksellisuuden parantamiseksi, erityisesti tuottavuuden 
lisäämiseksi sekä eri lupaprosessien käsittelyaikojen lyhentämiseksi ja laadun ja oikeusturvan 
toteuttamiseksi sekä asiakaspalvelun kehittämiseksi. 
 
Sisäministeriössä on käynnissä Tulevaisuuden Maahanmuuttovirasto -hanke, jonka tehtävänä 
on selkeyttää kuvaa siitä, millaisiin toimintaympäristön muutoksiin Maahanmuuttoviraston on 
tulevaisuudessa pystyttävä vastaamaan ja millaista henkilöstö- ja määrärahatasoa se 
edellyttää. Hankkeen puitteissa tehdään työtä viraston tuottavuuden ja tiedolla johtamisen 
edistämiseksi. 
 
Sisäministeriö edistää osaltaan hallitusohjelman tavoitteiden toteutumista hallinnonalan 
hiilijalanjäljen pienentämiseksi ja väestöryhmien välisten turvallisuuserojen kaventamiseksi 
sekä ihmisoikeusperusteisen ja oikeusturvan takaavan turvapaikka- ja 
maahanmuuttopolitiikan toteuttamiseksi.  
 
Sisäministeriö edistää Maahanmuuttoviraston resurssien myönteistä kehitystä pidemmällä 
aikavälillä toiminnan ja talouden paremmalla yhteensovittamisella osana sisäasiainhallinnon 
tulosohjausprosessia sekä toukokuussa 2021 annetun sisäisen turvallisuuden selonteon 
käsittelyä. 
 
Tuloksellisuuden arvioinnissa mittareilla on keskeinen merkitys. Ministeriö jatkaa yhteistyössä 
virastojen kanssa mittareiden kehitystyötä siten, että mittarit voidaan ottaa käyttöön vuosien 
2022-2026 tulossopimuksessa. 
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Sisäministeriön kannanotto Palosuojelurahaston vuoden 2020 
tilinpäätöksestä 

Sisäministeriö antaa valtion talousarviosta annetun asetuksen (1243/1992) 66 i §:n 
edellyttämän kannanottonsa Palosuojelurahaston vuoden 2020 tilinpäätöksestä.  

Kannanotto perustuu Palosuojelurahaston vuoden 2020 tilinpäätösasiakirjaan, hallinnonalan 
tulosohjausasiakirjoihin, Valtiontalouden tarkastusviraston laatimaan 
tilintarkastuskertomukseen vuodelta 2020 sekä viraston toiminnasta saatuun muuhun 
informaatioon.  

1. Toimenpiteet aikaisempien kannanottojen perusteella  

Palosuojelurahasto on huomioinut toiminnassaan aiempina vuosina annetut palautteet ja 
käynnistänyt niiden johdosta toimenpiteitä. 
 

2. Arvio tilinpäätöksen tietojen oikeellisuudesta, riittävyydestä ja selkeydestä sekä ministeriön kanta 
kehittämistarpeista  

Palosuojelurahaston tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen tietoja voidaan pitää oikeina ja 
riittävinä. 
 
Valtiontalouden tarkastusviraston (VTV) 18.3.2021 antaman tilintarkastuskertomuksen mukaan 
tilinpäätös on laadittu tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti. 
Tilinpäätös antaa oikeat ja riittävät tiedot (oikean ja riittävän kuvan) rahaston toiminnan tuloksesta 
ja tuloksellisuudesta sekä sen taloudellisesta asemasta. 
 

3. Arvio tuloksellisuudesta ja sen kehityksestä sekä asetettujen tulostavoitteiden toteutumisesta  

Arvio tuloksellisuudesta: Hyvä (tavoitteet saavutettu); Saavutti keskeiset rahastolle asetetut 
tavoitteet. 
 
Palosuojelurahasto on edelleen aktiivisesti kehittänyt toimintaansa ja panostanut rahaston 
tunnettavuuden lisäämiseen ja avustustoiminnan esittelyyn. Valtionavustustoiminnan kehittämis- 
ja digitalisointityöhön on erillisen hankkeen myötä panostettu. 
 
Vuonna 2020 Palosuojelurahaston hallitus teki yhteensä 427 päätöstä (432 päätöstä vuonna 2019). 
Tehdyistä päätöksistä prosenttia 68 prosenttia oli avustuspäätöksiä. Rahastosta haettiin avustusta 
27,97 miljoonaa euroa ja avustuksia myönnettiin 11,93 miljoonaa euroa. Myönnettyjen avustusten 
osuus oli noin 43 prosenttia haetusta. Euromääräisesti eniten avustuksia myönnettiin tutkimus- ja 
kehittämishankkeisiin (31 prosenttia) ja vähiten pienavustuksiin (4 prosenttia). Tämä on linjassa 
Palosuojelurahaston lähivuosien avustusten jaon painotuksiin. Vuodesta 2023 lukien 
Palosuojelurahasto suuntaa rahoitustaan erityisesti tutkimus- ja kehittämistoimintaan, pelastusalan 
järjestöjen tukemiseen sekä sopimuspalokuntien toimintaedellytysten varmistamiseen. 
 
Palosuojelurahaston toiminnan kulut suhteessa palosuojelumaksukertymään pysyivät alhaisella 
tasolla (3,0 prosenttia). Toiminnan kulut laskivat vuodesta 2019 (370 771 euroa) 347 487 euroon 
vuonna 2020. Lasku johtuu rahaston sihteeristön käytössä olleen työpanoksen pienentymisestä 
(4,29 htv vuonna 2020; 4,75 htv vuonna 2019). Palosuojelumaksun kertymä oli 11,39 miljoonaa 
euroa (11,40 miljoonaa euroa vuonna 2019). 
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Rahaston hallitus nosti kertomusvuonna sopimuspalokuntien pienavustusten yksikköhintaisen 
hankinnan hintarajaa merkittävästi vuoden 2021 pienavustushakuun (uusi hintaraja: 20 000 e). 
Nousu mahdollistaa merkittävien varuste- ja kalustohankintojen tukemisen ohella myös esimerkiksi 
parempikuntoisten turvallisempien ajoneuvohankintojen tukemisen. Myös pieniä paloaseman 
peruskorjauksia on jatkossa helpompi toteuttaa. 
 
Pelastusalan järjestöille ja yhteisöille myönnetyillä yleisavustuksilla (v. 2020: yht. 3,22 milj. euroa) 
on tuettu palokuntakoulutusta sekä ylläpidetty ja kehitetty vapaaehtoisen ja sivutoimisen 
henkilöstön lakisääteistä koulutustasoa. Rahaston tuella on mm. laadittu nuorille ja heidän 
huoltajilleen palokuntaa harrastuksena esittelevä matalan kynnyksen rekrytointiesite, jolla 
pelastusalan houkuttelevuutta osaltaan voidaan lisätä. 
 
Tutkimus- ja kehittämishankkeiden avustuksiin myönnettiin vuonna 2020 yhteensä 3,74 miljoonaa 
euroa (3,31 miljoonaa euroa vuonna 2019). Hankkeissa oli ensimmäistä kertaa käytössä 

tutkimusaiheiden mukaan painotettu haku. Painotettuja aihealueita olivat rakentamisen 
paloturvallisuus, asumisen paloturvallisuus sekä vaikuttavuus ja suorituskyky pelastustoimen 
palveluissa. Hankkeiden vaikuttavuuden merkitystä korostetaan jo hakuvaiheessa. Hyvin 

kohdennetuilla avustuksilla on mahdollista vaikuttaa paloturvallisuuden tilaan Suomessa.  
 
Palosuojelurahaston tarkastuskäyntejä rahaston avustamiin kohteisiin suoritettiin vuonna 2020 
koronatilanteesta johtuen supistetusti vain pääkaupunkiseudulla. Rahaston hallitus tulee kuluvan 
vuoden lopussa arvioimaan rahaston toiminnan riskejä sekä riskitasoissa tapahtuneita muutoksia 
aiempiin vuosiin nähden. 
 

4. Rahaston toimenpiteet tilinpäätöksen johdosta ja tuloksellisuuden parantamiseksi 
 
Palosuojelurahaston tulee jatkaa hyvää yhteistyötä sisäministeriön pelastusosaston kanssa 
seuratessaan pelastustoimen kehittämisen ja lainsäädäntömuutosten vaikutuksia rahaston 
avustuskäytäntöihin ja valmistautuessaan niihin. Muodostuvien hyvinvointialueiden 
pelastustoimien rahoituksen siirtyessä valtion vastuulle on avustusten painopistettä ja rahaston 
strategiaa tarpeellista päivittää.   
 
Palosuojelurahaston avustamaa tutkimus-ja kehittämistoimintaa kohdennetaan painotetun haun 
avulla Palosuojelurahaston strategisten tavoitteiden toteuttamiseksi. Pelastustoimen tutkimus-ja 
kehittämistoimintaa on tarpeellista vahvistaa rahaston toimin. Samalla tuetaan tietojohtamisen 
edellytyksiä pelastustoimessa. 
 
Rahaston tulee vastaisuudessakin aktiivisella viestinnällä ja avustuskäytäntöjä kehittämällä lisätä 
avustustoiminnan tunnettavuutta. Yhdenvertaisuuden ja tasa-arvoisuuden huomioon ottamista 
avustusprosesseissa tulee jatkaa. Rahoituspäätöksissä tulee huomioida myös hiilijalanjäljen 
pienentämisen edistäminen.  
 
Rahastoa kannustetaan jatkamaan valtionavustusten kehittämistä ja digitalisointia. Prosessin 
myötä rahaston haku- ja päätösprosesseja voidaan keventää ja automatisoida. Rahaston tulee 
noudattaa toiminnassaan hyvää hallintotapaa ja riskienhallintaa ja jakaa 
palosuojelumaksukertymän mahdollisimman täysimääräisesti avustuksina eteenpäin.  
 
Koronatilanteesta johtuen tarkastuskäyntejä avustettuihin kohteisiin suoritettiin supistetusti vain 
pääkaupunkiseudulla. Koronatilanteen helpottumisen myötä tulee ministeriön näkemyksen 
mukaan hankkeiden tarkastuskäyntien tekemistä jatkaa edeltäneiden vuosien hyvän 
kehityssuunnan mukaisesti. Sisäministeriö pitää myös tärkeänä, että uusi hallitus arvioi 
loppuvuodesta rahaston toiminnan riskejä sekä riskitasoissa tapahtuneita muutoksia aiempiin 
vuosiin nähden. 
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Rahasto tukee toiminnallaan hallitusohjelman tavoitteiden saavuttamista erityisesti niiltä osin, kun 
ne edistävät rahastolain tarkoituksen toteutumista. Palosuojelurahaston tulee tukea 
sopimuspalokuntatoiminnan jatkuvuutta ja toimintaedellytyksiä valtakunnallisesti. Rahaston tulee 
myös jatkaa terveellisten, turvallisten ja toiminnallisesti tarkoituksenmukaisten pelastustoimen 
toimitilojen edistämistä rakennusavustusten kautta. 
 
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 toimii tiiviissä ja hyvässä yhteistyössä Palosuojelurahaston kanssa sekä seuraa 
pelastustoimen kehittämisen ja lainsäädännön vaikutuksia rahaston avustuskäytäntöihin. 
 
Sisäministeriö seuraa Palosuojelurahaston hankehallinnon kehittämistä ja digitalisointia sekä tätä 
kautta avustushallinnon keventymistä ja yksinkertaistumista.  
 
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  
Sisäministerin erityisavustajat  
Sisäministeriön pelastusosasto 
 

 



 1 (5)
     
 

14.6.2021 
 

VN/6399/2021-SM-2 
 

 

 
 

Sisäministeriön kannanotto Pelastusopiston vuoden 2020 tilinpäätöksestä  

Sisäministeriö antaa valtion talousarviosta annetun asetuksen (1243/1992) 66 i §:n 
edellyttämän kannanottonsa Pelastusopiston vuoden 2020 tilinpäätöksestä.  

Kannanotto perustuu Pelastusopiston vuoden 2020 tilinpäätösasiakirjaan, hallinnonalan 
tulosohjausasiakirjoihin, Valtiontalouden tarkastusviraston laatimaan 
tilintarkastuskertomukseen vuodelta 2020 sekä viraston toiminnasta saatuun muuhun 
informaatioon. 

1. Toimenpiteet aikaisempien kannanottojen perusteella 

Pelastusopisto on huomioinut toiminnassaan osittain aikaisemmin saamansa palautteen.  

Ministeriö kiinnitti jo edellistä vuotta koskevassa tilinpäätöksessä ja tulosohjauksessa 
huomiota pakollisen varautumiskoulutuksen toteuttamiseen. Pelastusopiston toimenpiteet 
pakollisen varautumiskoulutuksen toteuttamiseksi vuonna 2020 eivät kuitenkaan 
pandemiasta johtuen riittäneet tavoitteiden toteutumiseen täysimääräisesti.  

Pelastusopiston vuoden 2019 tilinpäätöksestä annetussa ministeriön 
tilinpäätöskannanotossa edellytettiin useita toimenpiteitä. Pelastusopiston tuli  

- esittää konkreettinen suunnitelma väestönsuojelun johto- ja 
erityishenkilöstön koulutuksen toteuttamisesta elokuun 2020 loppuun 
mennessä. 

- kehittää tutkimus- ja kehittämistoiminnan laadullisia mittareita, joiden avulla 
voidaan seurata tutkimus- ja kehittämistoiminnassa tapahtuvia muutoksia.  

- ryhtyä viipymättä toimenpiteisiin toiminnan tuottavuutta ja taloudellisuutta 
koskevien tietojen luotettavuuden parantamiseksi ja talouden seurannan 
puutteiden korjaamiseksi sekä raportoida toimenpiteistä ministeriölle 
30.11.2020 mennessä.  

Pelastusopisto ei raportoinut edellä mainituista vuoden 2019 tilinpäätöskannanotossa 
edellytetyistä toimenpiteistä tilinpäätöksessään 2020 eikä erikseen tulosohjaajalle vuoden 
2020 aikana. 

Pelastusopiston tuli huolehtia kansainvälisen pelastustoiminnan häiriöttömyydestä, 
todellisen valmiuden ylläpitämisestä sisäministeriön kanssa sovitulla tavalla sekä 
kansainvälisen pelastustoiminnan koulutusten toteuttamisesta kustannustehokkaasti. 
Kansainvälisen pelastustoiminnan koulutukset ja harjoitukset eivät toteutuneet 
suunnitellusti koronapandemian vuoksi. Tilinpäätöksen mukaan kansainvälisen 
pelastustoiminnan valmius lähettää kansainvälistä apua säilytettiin koronapandemiasta 
huolimatta. Häiriöttömän valmiuden ylläpitäminen on kuitenkin ollut haasteellista toteuttaa.  

Sisäministeriö on ohjannut vuoden 2020 aikana Pelastusopiston toimintaa, tukenut 
haasteissa ja pyrkinyt turvaamaan Pelastusopiston toimintaedellytyksiä sekä tehnyt 
yhteistyötä mm. STOM -prosessin kehittämisessä. Pelastustoimen ja hätäkeskustoiminnan 
koulutuksen uudistamishanke on käynnistetty. 
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2. Arvio tilinpäätöksen tietojen oikeellisuudesta, riittävyydestä ja selkeydestä sekä ministeriön kanta 
kehittämistarpeista  

Pelastusopiston tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen tietoja voidaan pitää oikeina ja riittävinä. 
 
Valtiontalouden tarkastusviraston (VTV) 26.4.2021 antaman tilintarkastuskertomuksen mukaan 
tilinpäätöslaskelmat ja liitetiedot antavat oikeat ja riittävät tiedot (oikean ja riittävän kuvan) 
talousarvion noudattamisesta sekä kirjanpitoyksikön tuotoista ja kuluista sekä taloudellisesta 
asemasta valtion talousarviosta annetun lain mukaisesti. 

3. Arvio tuloksellisuudesta ja sen kehityksestä sekä asetettujen tulostavoitteiden toteutumisesta 

Arvio tuloksellisuudesta: Tyydyttävä (tulostavoitteet toteutuneet osittain). 

Koronapandemia vaikutti merkittävästi Pelastusopiston toimintaan. Pandemian vuoksi 
toimintaa jouduttiin suuntaamaan, sopeuttamaan sekä kehittämään aiemmin 
ennakoimattomin tavoin. Pelastusopisto on toteuttanut pakollista varautumiskoulutusta 
vuoden 2020 aikana. Koulutuksen määrä jäi pandemian vuoksi suunnitellusta. 

Pandemiatilanne on vaatinut paljon johdolta, henkilökunnalta ja opiskelijoilta. Erityisessä 
keskiössä on ollut opintojaan jatkavien ja opintonsa päättävien opiskelijoiden jatkon sekä 
valmistumisen turvaaminen. Haastavassa tilanteessa erityistä huomiota on kiinnitetty 
viestintään sekä henkilökunnan että oppilaiden osalta. Tilanteen hallitsemiseksi perustettiin 
eri tahojen edustajista koostunut koronaryhmä. Lisäksi toimi kokopäiväinen 
koronakoordinaattori. 

Opetustoimintaa on toteutettu etäopiskeluna. Välttämättömän lähiopetuksen 
mahdollistamiseksi henkilökunnan ja opiskelijoiden liikkuminen oppilaitoksen tiloissa 
mahdollistettiin tilanteeseen sovittujen sääntöjen avulla. Varautumiskoulutuksessa 
koulutuksen verkkototeutus on kasvatti joidenkin kurssien suosiota.   

Koulutuksia ja harjoituksia jouduttiin peruuttamaan ja siirtämään pandemiatilanteen vuoksi, 
mikä näkyy Pelastusopiston suoritteissa, kuten täydennyskoulutuksen, 
varautumiskoulutuksen ja valmiusharjoituksien määrässä sekä liiketaloudellisesti 
hinnoitellun täydennyskoulutuksen määrässä ja tuotossa. Pandemiatilanteen vallitessa 
pakollista varautumiskoulutusta toteutettiin 78 koulutettavapäivää, tavoitteen ollessa 100. 
Muun varautumiskoulutuksen koulutettavapäivät laskivat noin 60 prosenttia.   

Ammatillisen peruskoulutuksen tutkintoja toteutettiin tavoitteen mukaisesti 180. 
Pelastajatutkintoja toteutettiin 121 (tavoite 120), hätäkeskuspäivystäjätutkintoja 39 (tavoite 
40) ja alipäällystötutkintoja 20 (tavoite 20). Ammattikorkeakoulututkintoja toteutettiin 45 
(tavoite 30). 

Koulutuksen palaute parani: päättävien kurssien opiskelijoiden tutkintopalaute 
laatuasteikolla 1-4 oli 3,28 (tavoite 3,08) ja varautumiskoulutuksen 3,69 (tavoite 3,50). 
Täydennyskoulutuksen palaute ylitti tavoitteen ollen 3,7 (tavoite 3,50). 

Pelastusopisto on kyennyt jatkamaan opetustoimintaansa sekä kehittämään toimintaansa 
tarvittavaan suuntaan koronapandemiatilanteessa ja tehnyt eri tahojen yhteistyössä 
parhaansa sekä henkilökunnan että opiskelijoiden terveysturvallisuuden varmistamiseksi. 
Siviilivalmiuden koulutuslinjan toiminnan kehittämisen jatkaminen on hyvää kehitystä.  

Pelastusopisto on jatkanut KEJO-kenttäjärjestelmän toiminnallisuuden testaamista ja 
opetuksellisen käytön suunnittelua. Koulutus- ja opiskelijapalveluiden toimesta on toteutettu 
ja osallistuttu lukuisiin eri hankkeisiin.  

TKI-toiminnassa on toteutettu lukuisia eri hankkeita ja jatkettu sen ja koulutuksen yhteyden 
vahvistamista. Toimintaa kuvien mittareiden kehittämiselle on edelleen tarvetta.  
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Kansainvälisen pelastustoiminnan koulutuksen osalta suunnitellut harjoittavat kurssit ja 
ulkomaan kenttäharjoitukset eivät toteutuneet. Lisäksi muu kansainvälinen koulutus on ollut 
pandemian vuoksi tauolla eikä projektirahoituksella toteutettuja kursseja ollut.  

Eurooppalaisten pelastuspalvelu- ja kriisinhallintakeskusten verkosto -hankkeeseen 
osallistuminen on raportoitu tuoneen näkyvyyttä EU:n pelastuspalvelumekanismissa. 
Kansainvälisen pelastustoiminnan asiantuntijoita kyettiin lähettämään tehtäviin pandemiasta 
huolimatta (Dominikaaninen tasavalta sekä Libanon).  

Pelastusopiston virka-ajan ulkopuolista kansainvälisen pelastustoiminnan valmiutta on 
pyritty kehittämään yhteistyössä sisäministeriön kanssa. Tästä huolimatta kansainvälisen 
pelastustoiminnan valmiudessa on ollut katkoksia erityisesti pelastusmuodostelmien osalta.  

Pelastusopiston henkilötyövuosimäärä oli 126 nousten noin 8,5 prosenttia edellisestä 
vuodesta. Nousuun vaikuttivat uudet tehtävät, lisääntyneet projektit sekä rekrytoinnit. 
Tutkimus- ja kehittämishankkeiden määrä suhteessa henkilötyövuosiin oli 1,58 ja se nousi 
edellisvuoden 1,50 henkilötyövuoteen verrattuna. TKI-palveluissa kertyi 12,66 
henkilötyövuotta. Vakinaisten ja määräaikaisten työntekijöiden määrästä raportoiminen 
kertoisi osaltaan lisää TKI-toiminnasta.  

Pelastusopiston työtyytyväisyysindeksi laski hiukan aiemmasta 3,54 ollen 3,52. 
Sairauspoissaolojen määrä kasvoi muutaman yksittäisen pidemmän sairauspoissaolon 
vuoksi. Sairaustapausten määrä väheni edellisestä vuodesta 36 prosenttia.  

Pelastusopiston toiminnan tuotot laskivat ja kulut kasvoivat vuoden 2020 aikana. Tuottojen 
lasku oli 48,9 prosenttia (yli 1 500 000 euroa), johon vaikutti koronapandemia. Kulut 
kasvoivat, koska virkoja täytettiin ja työterveyskulut nousivat.  

4. Viraston toimenpiteet tilinpäätöksen johdosta ja tuloksellisuuden parantamiseksi 

Pelastusopiston tulee varmistaa, että toiminnan ja talouden suunnittelu ja seuranta sekä 
raportointi ovat suunnitelmallista ja riittävää huomioiden sisäasiainhallinnon ohjausmallin (STOM) 
toimeenpano. 
 
Pelastusopiston tulee raportoida 31.8.2021 mennessä sisäministeriölle vuoden 2019 
tilintarkastuksen johdosta tehdyistä toimenpiteistä toiminnan tuottavuutta ja taloudellisuutta 
koskevien tietojen luotettavuuden parantamiseksi ja talouden seurannan puutteiden korjaamiseksi. 
 
Pandemiatilanteen vaikutuksesta tapahtunut Pelastusopiston toiminnan kehittäminen ja siitä 
syntyneet uudet tekemisen innovaatiot, kuten etäopetuksen mahdollisuudet tulee huomioida 
soveltuvin osin myös jatkossa.   
 
Pelastusopiston lähivuosien haasteena on koulutuksen laadun ja määrän sovittaminen nopeasti 
muuttuvan turvallisuusympäristön, pelastustoimen järjestelmän muutoksen sekä työnantajien 
tarpeisiin. Koulutuksen laatua tulee seurata ja siitä tulee raportoida aktiivisesti.  
 
Pelastusopiston tulee olla aktiivinen toimija Pelastustoimen ja hätäkeskustoiminnan koulutuksen 
uudistamishankkeessa. 

 
Pelastusopiston tulee edelleen huolehtia kansainvälisen pelastustoiminnan häiriöttömyydestä, 
todellisen valmiuden ylläpitämisestä sisäministeriön kanssa sovitusti sekä kansainvälisen 
pelastustoiminnan koulutusten toteuttamisesta kustannustehokkaasti.  
 
Pelastusopiston tulee kehittää tutkimus- ja kehittämistoimintaan liittyviä laadullisia mittareita, 
joiden avulla voidaan seurata tutkimus- ja kehittämistoiminnassa tapahtuvia muutoksia. 
Toimintaan käytettyjen resurssien seurantaa tulee tarkentaa. 
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Pelastusopistoa pyydetään esittämään 31.8.2021 mennessä sisäministeriölle konkreettinen 
suunnitelma väestönsuojelun johto- ja erityishenkilöstön koulutuksen toteuttamisesta.  

 
Pelastusopiston tulee yhteistyössä tulosohjaavan osaston kanssa varmistaa tulosohjausketjun 
toteutuminen.  
 
Tuloksellisuudessa ja vaikuttavuudessa korostuu ministeriön ja hallinnonalan yhdessä tekeminen ja 
yhteistyö. Pelastusopiston tulee osallistua aktiivisesti hallinnonalan konsernistrategiassa 
määriteltyjen hallinnonalan tavoitteiden yhteiseen toimeenpanoon. 
 
Pelastusopiston tulee edelleen toiminnan ja talouden suunnittelussaan huomioida 
ilmastonmuutoksen hillitsemiseen, yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistämiseen sekä henkilöstön 
osaamiseen kehittämiseen liittyvät tavoitteet. Ministeriö tulee ohjauksessaan jatkamaan näiden 
tavoitteiden edistämistä. 
 
Edellä esitettyyn liittyvistä toimenpiteistä tulee raportoida Pelastusopiston kuukausikokouksissa, 
osavuosiraportissa, välituloskeskustelussa, tuloskeskustelussa ja tilinpäätöksessä. 

 

5. Ministeriön toimenpiteet tilinpäätöksen johdosta ja tuloksellisuuden parantamiseksi. 

Sisäministeriö ohjaa ja seuraa Pelastusopiston toimintaa, jatkaa yhteistyötä ja 
toimintaedellytysten turvaamista sekä sisäasiainhallinnon tulosohjausmallin (STOM) 
toimeenpanoa ja kehittämistä.  

Sisäministeriö edistää osaltaan hallitusohjelman tavoitteiden toteutumista hallinnonalan 
hiilijalanjäljen pienentämiseksi ja väestöryhmien välisten turvallisuuserojen kaventamiseksi 
sekä ihmisoikeusperusteisen ja oikeusturvan takaavan toimialakehityksen toteuttamiseksi. 

Sisäministeriö edistää Pelastusopiston resurssien myönteistä kehitystä pidemmällä aikavälillä 
toiminnan ja talouden paremmalla yhteensovittamisella osana sisäasiainhallinnon 
tulosohjausprosessia sekä toukokuussa 2021 annetun sisäisen turvallisuuden selonteon 
käsittelyä. 

Tuloksellisuuden arvioinnissa mittareilla on keskeinen merkitys. Ministeriö jatkaa 
yhteistyössä virastojen kanssa mittareiden kehitystyötä siten, että mittarit voidaan ottaa 
käyttöön vuosien 2022-2026 tulossopimuksessa. 

Pelastusopiston tuloksellisuutta ja toimintaa tarkastellaan ja siitä raportoidaan 
sisäministeriön ja Pelastusopiston johdon välisissä tapaamisissa sekä tulosohjausprosessin 
mukaisissa välitulos- ja tulosneuvotteluissa ja Pelastusopiston rehtorin kanssa käytävissä 
johtamissopimusneuvotteluissa.  

 

 

 

Sisäministeri  Maria Ohisalo 

 

 

 

Kansliapäällikkö Kirsi Pimiä 
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Sisäministeriön kannanotto Poliisihallituksen vuoden 2020 tilinpäätöksestä 

Sisäministeriö antaa valtion talousarviosta annetun asetuksen (1243/1992) 66 i §:n edellyttämän 
kannanottonsa Poliisihallituksen vuoden 2020 tilinpäätöksestä. 

Kannanotto perustuu Poliisihallituksen vuoden 2020 tilinpäätösasiakirjaan, hallinnonalan 
tulosohjausasiakirjoihin, Valtiontalouden tarkastusviraston laatimaan tilintarkastuskertomukseen 
vuodelta 2020 sekä viraston toiminnasta saatuun muuhun informaatioon. 

1. Toimenpiteet aikaisempien kannanottojen perusteella 

Poliisihallitus on huomioinut toiminnassaan aikaisempien vuosien palautteita ja ryhtynyt niiden 
johdosta toimenpiteisiin.  

Poliisihallitus on kehittänyt toimintojaan eri uudistusten ja hankkeiden taloudellisten vaikutusten 
arvioinnissa ja koronapandemian aikana on reagoitu nopeasti toimintaympäristön muutoksiin.  

Sisäministeriön ja Poliisihallituksen tiivistä yhteistyötä toiminnan ja talouden suunnittelussa on 
toteutettu sisäasiainhallinnon uuden tulosohjausmallin mukaisesti. Poliisihallituksen tuloksellisuutta 
ja toimintaa on tarkasteltu ja siitä raportoitu säännöllisesti sisäministeriön ja viraston johdon välisissä 
kuukausikokouksissa sekä sisäasiainhallinnon tulosohjausprosessin mukaisissa ohjausvuoden 
tapaamisissa ja neuvotteluissa. 

Poliisihallituksessa on valmisteltu vuonna 2020 osana sisäministeriön kestävän kehityksen 
sitoumuksen toimeenpanoa poliisin hiilijalanjäljen pienentämisen tiekartta ja se tavoittelee 50 
prosentin vähennystä poliisin hiilijalanjäljessä.  

Poliisihallituksen tulee edelleen jatkaa ICT-hankkeiden tehokkaan ja tuloksellisen toteutuksen 
varmistamista konsernin tavoitteet huomioiden. Korvaavien järjestelmien tulee edelleen vähentää 
kustannustason nousua pitkällä aikavälillä poliisin henkilöresurssien varmistamiseksi.  

Poliisihallituksen toimintakertomusta tulee edelleen kehittää siten, että siitä ilmenee toiminnallinen 
analyysi poliisilaitosten välisistä tuloksellisuuden eroista ja kuvaus niistä toimista, joihin Poliisihallitus 
on ryhtynyt analyysin perusteella.  

Sisäministeriö toteaa, että Poliisihallituksen tulee jatkaa aiemman palautteen johdosta toimia 
edelleen osana monivuotista toiminnan kehittämistä ja muita käytännön kehittämistoimenpiteitä. 

2. Arvio tilinpäätös tietojen oikeellisuudesta, riittävyydestä ja selkeydestä sekä ministeriön kanta 
kehittämistarpeista  

Poliisille vuosi 2020 oli taloudellisesti haastava. Poliisin maksullisen toiminnan tuotot laskivat 
voimakkaasti (-26,5 miljoonaa euroa) ja myös muun toiminnan tuotoissa oli laskua (-0,6 miljoonaa 
euroa). Vuodelta 2020 seuraavalle vuodelle siirtyvän määrärahan osuus laski. Poliisille vuoden 2020 
lisätalousarvioissa myönnetyt lisäykset eivät kattaneet täysimääräisesti kaikkia koronapandemiasta 
aiheutuneita vaikutuksia. Poliisin taloudellinen tilanne heikkeni vuoden 2020 aikana, mutta se ei 
vielä oleellisesti heijastunut toiminnan tuloksellisuuteen kokonaisuutena  
 
Valtiontalouden tarkastusvirasto (VTV) on tarkastuskertomuksessaan esittänyt huomautuksia 
koskien talousarvion noudattamista. Momentin 28.70.22 (Hallinnon palveluiden digitalisoinnin tuki, 
siirtomääräraha 3 v vuodelta 2018) käyttämistä talousarvion vastaisesti vakinaisen virkamiehen 
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palkkojen maksamiseen (75 434 euroa), sekä momentin 26.10.01 (Poliisitoimen toimintamenot, 
siirtomääräraha 2 v) käyttämistä talousarvion vastaisesti talousarviotilille 26.01.50.3 
(Todistajansuojeluohjelma, siirtomääräraha 2 vuotta) kuuluvien menojen maksamiseen. Mikäli 
menot olisi kirjattu talousarvion mukaisesti, olisi momentin 26.01.50 (Eräät avustukset, 
siirtomääräraha 2 vuotta) määräraha ylittynyt 11 455 eurolla. Valtion talousarviosta annetun lain 7 
§:n mukaan siirtomäärärahaa ei saa ylittää.  

Ministeriö edellyttää, että poliisi kiinnittää huomiota määrärahojen käyttöön ja ryhtyy tarvittaviin 
toimenpiteisiin edellä mainittujen virheiden ehkäisemiseksi. 

3. Arvio tuloksellisuudesta ja sen kehityksestä sekä asetettujen tulostavoitteiden toteutumisesta 

Arvio tuloksellisuudesta: Hyvä (tavoitteet saavutettu). 

Poliisihallitus saavutti hyvin sille asetetut toiminnalliset tulostavoitteet kokonaisuutena arvioiden ja 
huomioiden tavoitteiden monivuotisuus (2021-2025) sekä vuonna 2020 vallinnut koronapandemia. 
Toimintakertomus ja muiden ohjausasiakirjojen raportoinnit sisältävät pääosin riittävät tiedot 
tulostavoitteiden toteuttamisesta. Poliisin toiminnallisten tulostavoitteiden ja alueellisten 
palveluiden yhdenvertaisuutta osoittavien mittareiden kehittäminen jatkuu vuonna 2021. 
Toiminnassa saavutetut tulokset vastaavat kokonaisuutena arvioiden toiminnalle osoitettuja 
rahoitusta.  

Vuonna 2020 koronapandemia haastoi ennen kuulumattomalla tavalla poliisin toimintaa ja koko 
yhteiskuntaa. Poliisi suoriutui hyvin koronapandemian aikana vallinneista Suomen poikkeusoloista ja 
pandemialiitännäistä lisätehtävistä, mikä on osoitus poliisin resilienssikyvystä yllättävässä 
toimintaympäristössä. Poliisin keskeiset palvelut kyettiin kokonaisuutena varmistamaan. Myös 
poliisin suorituskykyä edistäviä investointeja lisättiin hallitusti vuoden 2020 lisämäärärahojen 
ansiosta ja myös ulkopuolisella rahoituksella, pääosin EU-rahastoista. Hankerahoituksen taso ei ole 
mahdollistanut juurikaan varsinaista poliisin toiminnan innovatiivista kehittämistä, vaan 
hankerahoitus keskittyi pakollisiin kehittämiskohteisiin. 

Kansalaisten palveluiden turvaamiseksi poliisimiesten määrän kasvattamista jatkettiin 
hallitusohjelman mukaisesti kohti 7 500 henkilötyövuoden tavoitetta. Vuonna 2020 saavutettiin 7374 
poliisien määrä. Hallitusohjelman mukaisten lisäresurssien kohdentamisen suunnitelmaa 
hallituskaudelle ei ole tehty, mikä edistäisi osaltaan tietojohteista ja pitkän aikavälin suunnittelua 
sekä toiminnan läpinäkyvyyttä annettujen tavoitteiden toteuttamiseksi. Vuoden 2020 poliisin 
henkilötyövuodet kasvoivat hälytystoiminnassa ja rikostorjunnassa. Valvonnan henkilötyövuodet 
vähenivät lukuun ottamatta liikenteenvalvontaa, jonka henkilötyövuodet kasvoivat hieman.  

Kansalaisten hälytyspalveluiden saatavuus turvattiin vuonna 2020 pitämällä toimintavalmiusaika 
hyvällä tasolla ja lisäämällä poliisin näkyvyyttä, erityisesti harva-alueilla. Toimintavalmiusaika oli A-
luokan tehtävissä 10,0 minuuttia (10,8 minuuttia vuonna 2019). A- ja B-luokan tehtävissä se oli 15,0 
minuuttia (15,6 minuuttia vuonna 2019). Hälytystehtävien määrä pysyi samalla tasolla. 
Katuturvallisuusindeksi oli hieman edellisvuotta heikompi, mutta vuosittaista vaihtelua esiintyy. 
Ennakkotietojen mukaan tieliikenneonnettomuuksissa kuolleiden määrä kasvoi, mutta 
loukkaantuneiden määrät vähenivät merkittävästi edellisvuoteen verrattuna. Merkittävänä 
kehittämistoimena oli uusi poliisin toimintavalmiusajan tarkastelumalli, jolla turvataan poliisin 
hälytyspalveluiden alueellisesti tasapuolista saatavuutta. Malli perustuu viisiportaiseen alueelliseen 
riskiluokitteluun ja asetuille enimmäisaikatavoitteelle ja otetaan käyttöön tulevina vuosina.  



 3 (5)

  
 

14.6.2021 
 

VN/6399/2021-SM-2 
 

 

Ihmisten turvallisuuden tunnetta ja luottamusta poliisiin lisättiin poliisin ennalta ehkäisevällä 
toiminnalla poliisin ennalta estävän työn strategian linjausten mukaisesti. Vuonna 2020 toteutetun 
Poliisibarometrin tulokset heikkenivät hieman verrattuna edelliseen toteutusvuoteen 2018. Tulos 
säilyi kuitenkin hyvällä tasolla. Barometrin mukaan 91 prosenttia kansalaisista luottaa poliisiin melko 
tai erittäin paljon.  

Ihmisten, ympäristön ja omaisuuden turvaamiseksi painotettiin poliisin toiminnassa henkeen ja 
terveyteen kohdistuvien rikosten, seksuaalirikosten sekä yhteiskunnalle haitallisimpien rikosten ja 
niiden haittojen ehkäisyä sekä avun tarpeessa olevien ohjausta palveluihin. Ihmiskaupan vastaista 
toimintaa tehostettiin. Moniammatillisia työmuotoja, kuten Ankkuritoiminta, Marak-riskinarviointi ja 
Barnahus-malli, käytettiin haavoittuvassa asemassa olevien palvelutarpeen turvaamiseksi. 
Koronapandemiankin vaikutuksesta lisääntyneiden kyberrikosten torjuntaa tehostettiin. 

Rikoslakirikoksia ilmoitettiin vuoden 2020 aikana noin 20 prosenttia enemmän (537 800) kuin vuonna 
2019 (447 000). Suurinta nousu oli omaisuusrikoksissa, mutta nousua oli myös 
huumausainerikoksissa ja liikennerikoksissa. Henkirikosten ja niiden yritysten määrä lisääntyi lähes 
15 prosenttia, mutta pahoinpitelyiden määrä laski. Selvitettyjen rikoslakirikosten (ilman 
liikennerikkomuksia) määrä kasvoi (vuonna 2020 yhteensä 308 500, vuonna 2019 yhteensä 269 800), 
Rikostorjunnan taloudellisuus ja tuottavuus parani, vaikka rikoslakirikosten määrän kasvun myötä 
rikoslakirikosten selvitystaso heikkeni 44,6 prosenttiin (48,7 prosenttia vuonna 2019) ja tutkinta-aika 
kasvoi 146 vuorokauteen (135 vuorokautta vuonna 2019). 

Lupahallinnon kustannusvastaavuus heikkeni vuonna 2020, mitä selittää suurissa määrin 
koronapandemiasta johtuva passihakemusten määrän lasku. Toisaalta vuonna 2020 myönnettiin 
toiseksi eniten henkilökortteja historiassa. Poliisilta hankittiin vuonna 2020 yli 840 000 lupaa, kun 
määrä edellisenä vuonna oli yli 1,3 miljoonaa kappaletta. Laskua oli runsas 37 prosenttia. 

4. Viraston toimenpiteet tilinpäätöksen johdosta ja tuloksellisuuden parantamiseksi   

Poliisihallituksen tulee jatkaa toimia aiempien palautteiden johdosta. 

Poliisihallituksen tulee jatkaa laajasti toimia toimitila-, kalusto- ja ICT-kustannusten kasvun 
hillitsemiseksi ja hankkeissa tavoiteltujen hyötyjen saavuttamiseksi, jotta poliisin henkilöresurssit 
voidaan turvata. Erityisesti kustannuksiltaan merkittävien hankkeiden tavoiteltuihin vaikutuksiin (ml. 
tuottavuuspotentiaali) on kiinnitettävä enemmän huomiota jo niiden suunnitteluvaiheessa. 
Poliisihallituksen tulee yhdessä sisäministeriön kanssa tarkastella eri vaihtoehtoja poliisin talouden 
läpinäkyvyyden lisäämiseksi ja budjetin momenttirakenteen kehittämiseksi siten, että 
kustannustason nousu voidaan tuoda näkyviin poliisin toimintaedellytysten turvaamiseksi. 
Poliisihallituksen tulee varautua toiminnan sopeuttamiseen julkisen talouden sitä edellyttäessä.  

Poliisihallituksen tulee kehittää hankkeiden suunnittelua siten, että niitä suunniteltaessa arvioidaan 
etukäteen hankkeen vaikutuksia yhteiskunnallisesti poliisin toimialaa laajemmin ja vaikutuksia yksilön 
perus- ja ihmisoikeuksiin. Merkittävistä hankkeista on informoitava etukäteen tulosohjaajaa. 

Tietojärjestelmäuudistusten takia kaikkia poliisitoiminnan taloudellisuutta ja tuottavuutta koskevia 
tietoja ei ollut saatavilla, mutta korjaaviin toimenpiteisiin on ryhdytty. Toiminnan taloudellisuus ja 
tuottavuus poliisin eri palvelujen toteuttamisessa tulee varmistaa.  

Poliisihallituksen tulee jatkaa toimia, joilla varmistetaan poliisipalveluiden saatavuus alueellisesti 
tasapuolisesti. Palvelutason määrittelyä tulee kehittää myös rikostorjunnassa ja lupahallinnossa, 
kuten hälytyspalveluiden osalta on tehty alueellisten palveluiden saatavuuden edistämiseksi. 
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Toiminnan tuloksellisuus syntyy toiminnan yhteiskunnallisesta vaikuttavuudesta, toiminta- ja 
palvelukyvystä sekä toiminnan tuottavuudesta ja taloudellisuudesta. Huolimatta myönteisistä 
pyrkimyksistä Poliisihallituksen toiminnan tuloksellisuus- ja vaikuttavuusmittareiden kehittäminen on 
yhä kesken ja siihen tulee pyrkiä määrätietoisemmin yhdessä sisäministeriön kanssa vuoden 2021 
aikana. Mittareiden kehittämisessä on huomioitava asiakastyytyväisyys osana poliisin palvelukykyä.  

Tuloksellisuudessa ja vaikuttavuudessa korostuu ministeriön ja hallinnonalan yhdessä tekeminen ja 
yhteistyö. Poliisihallituksen tulee osallistua aktiivisesti hallinnonalan konsernistrategiassa 
määriteltyjen hallinnonalan tavoitteiden yhteiseen toimeenpanoon. 

Poliisihallituksen tulee yhteistyössä tulosohjaavan osaston kanssa varmistaa tulosohjausketjun 
toteutuminen.  

Poliisihallituksen tulee edelleen toiminnan ja talouden suunnittelussaan huomioida 
ilmastonmuutoksen hillitsemiseen, yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistämiseen sekä henkilöstön 
osaamiseen kehittämiseen liittyvät tavoitteet. Ministeriö tulee ohjauksessaan jatkamaan näiden 
tavoitteiden edistämistä.  

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 turvaamiseksi. Ministeriö kehittää edelleenkin omia toimintojaan ja vaikuttaa 
aktiivisesti muiden hallinnonalojen säädös- ja muihin hankkeisiin. 

Sisäministeriö edistää hallitusohjelman, hallinnonalan konsernistrategian ja sisäasiainhallinnon 
tulosohjausmallin toimeenpanoa sekä poliisin toimintaedellytyksiä. 

Sisäministeriö edistää osaltaan hallitusohjelman tavoitteiden toteutumista hallinnonalan 
hiilijalanjäljen pienentämiseksi ja väestöryhmien välisten turvallisuuserojen kaventamiseksi sekä 
ihmisoikeusperusteisen ja oikeusturvan takaavan toimialakehityksen toteuttamiseksi. 

Sisäministeriö edistää Poliisihallituksen resurssien myönteistä kehitystä pidemmällä aikavälillä 
toiminnan ja talouden paremmalla yhteensovittamisella osana sisäasiainhallinnon 
tulosohjausprosessia sekä toukokuussa 2021 annetun sisäisen turvallisuuden selonteon käsittelyä. 

Tuloksellisuuden arvioinnissa mittareilla on keskeinen merkitys. Ministeriö jatkaa yhteistyössä 
virastojen kanssa mittareiden kehitystyötä siten, että mittarit voidaan ottaa käyttöön vuosien 2022-
2026 tulossopimuksessa.  

 

 

Sisäministeri  Maria Ohisalo 

 

 

 

Kansliapäällikkö  Kirsi Pimiä 
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Sisäministeriön kannanotto Rajavartiolaitoksen vuoden 2020 tilinpäätöksestä 

Sisäministeriö antaa valtion talousarviosta annetun asetuksen (1243/1992) 66 i §:n edellyttämän 
kannanottonsa Rajavartiolaitoksen vuoden 2020 tilinpäätöksestä. 
Kannanotto perustuu Rajavartiolaitoksen vuoden 2020 tilinpäätösasiakirjaan, hallinnonalan 
tulosohjausasiakirjoihin, Valtiontalouden tarkastusviraston laatimaan tilintarkastuskertomukseen 
vuodelta 2020 sekä viraston toiminnasta saatuun muuhun informaatioon. 
 

1. Toimenpiteet aikaisempien kannanottojen perusteella 

Rajavartiolaitos on huomioinut aikaisempina vuosina saamansa palautteet ja käynnistänyt niiden 
johdosta toimenpiteitä. 
 
Rajavartiolaitoksen tavoitteena on ollut useamman vuoden ajan keskeisten hankintojen, kuten 
valvontalentokoneiden, ulkovartiolaivojen ja valvontajärjestelmien hankintojen toteuttaminen. 
Näihin hankkeisiin on saatu rahoitusta vain osittain (valvontajärjestelmien uudistaminen ja kahden 
ulkovartiolaivan hankinta). Valvontalentokoneiden osalta Rajavartiolaitos on toteuttanut tarvittavat 
selvitykset hankkeen toteuttamiseksi, mutta rahoituksesta ei ole saatu päätöstä. Rahoitusta kaikkiin 
kolmeen hankkeeseen on haettu aktiivisesti Rajavartiolaitoksen ja ministeriön toimesta. Rahoituksen 
saaminen edellyttää työn jatkamista myös vuoden 2021 aikana. 
 

2. Arvio tilinpäätöstietojen 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 26.4.2021 annetussa 
tilintarkastuskertomuksessa olennaista huomautettavaa tilinpäätökseen. Rajavartiolaitoksen 2020 
valtiovarainministeriön ohjeiden mukaisesti taseeseen kymmenelle vuodelle kirjaama laskennallinen 
1,6 miljoonan euron saatava on korjattu VTV:n ohjeistuksen mukaisesti kertasuoritukseksi vuodelle 
2021.  

Tarkastuksen perusteella VTV on lausunut, että talousarviota ja sitä koskevia keskeisiä säännöksiä on 
noudatettu. 

Ministeriö katsoo, että erityisiin kehittämistoimiin ei ole tarvetta ryhtyä. 

3. Arvio tuloksellisuudesta ja sen kehityksestä sekä asetettujen tulostavoitteiden toteutumisesta 

Arvio tuloksellisuudesta: Hyvä (tavoitteet saavutettu); Vuodelle 2020 asetetut tavoitteet pääosin 
toteutuneet. 

Huomattava osa Rajavartiolaitoksen resursseista kohdistui 2020 maaliskuussa alkaneeseen ja 
edelleen jatkuvaan sisärajavalvontaan. Tämä uusi ylimääräinen tehtävä vähensi resursseja muista 
tehtävistä ja nosti kustannuksia. Tehtävän laajuuteen ja kestoon nähden sisärajavalvonta on 
kuitenkin toteutettu kustannustehokkaasti.  
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Rajavartiolaitos on kyennyt ylläpitämään tilanteeseen nähden riittävän valmiuden ja operatiivisen 
suorituskyvyn ulkorajavalvonnassa, vaikka valvontakyky on laskenut. Rajojen valvonnan valmius ja 
reagointikyky mittarin tunnusluku itärajalla oli samalla 3,1 (mittarin arvo 1- 5) tasolla kuin vuonna 
2019. Rajavartiostojen sisärajoille suunnattuja henkilöstöresursseja korvattiin osin lisääntyneellä 
siirrettävällä teknisellä valvonnalla, jonka käyttötuntimäärät nousivat noin 75 prosenttia. Kyseessä 
on kuitenkin tilapäinen ratkaisu, jolla ei voi pitkällä aikavälillä korvata henkilöstöresursseja. Teknisen 
valvonnan tuottamien hälytysten käsittelyyn ja tarkistamiseen tarvitaan henkilöstöresursseja. 
Merivartiostoissa ulkorajavalvontaan liittyvä partiointi pysyi vuoden 2019 tasolla, sen sijaan 
yhteistoimintapartiointi muiden viranomaisten kanssa laski 95 prosenttia vuodesta 2019. 

Turvallinen ja sujuva rajanylitysliikenne on kyetty turvaamaan ylläpitämällä liikennemäärään nähden 
riittävä henkilöstö rajanylityspaikoilla. 

Rajavartiolaitos on kyennyt ylläpitämään operatiivista suorituskykyä ja vastetta hätä- ja YVT-
tilanteisiin merialueilla. Vaste ei ole alentunut. Meripelastusavun saapuminen onnettomuuspaikalle 
mittarin tunnusluku pysyi samalla 4,9 (mittarin arvo 1- 5) tasolla kuin vuonna 2019. Kaikkiin 
meripelastuksen hätätilanteisiin (179 kappaletta) kyettiin osoittamaan apua. Näiden lisäksi 
merialueella toteutettiin noin 1 700 kappaletta muita meripelastukseen liittyviä tehtäviä. 

Varautumissuunnitelmat häiriötilanteisiin ja poikkeusoloihin on ylläpidetty ja pantu tarvittavilta osin 
toimeen sisärajavalvonnan palauttamisen yhteydessä. Suunnitelmat ovat osoittautuneet toimiviksi. 
Johtamis- ja toimintavalmiutta on tehostettu poikkeusolojen edellyttämällä tavalla. 

Rajavartiolaitoksen tuloksellisuuden laskentajärjestelmässä ei ole huomioitu näin pitkäkestoista ja 
poikkeuksellista tilannetta, jossa sisärajavalvontaan kohdentuu huomattava osa kaikista resursseista. 
Järjestelmää on kehitettävä huomioimaan paremmin pitkäkestoisten poikkeustilanteiden 
aiheuttamat uudet ja lisääntyneet tehtävät.  

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 2021 tulee olemaan edelleen poikkeuksellinen Rajavartiolaitoksesta riippumattomista syistä 
mm. rajanylitysliikenteen määrän romahtamisen ja sisärajavalvonnan vuoksi. Sisärajavalvonta ja 
ulkorajaliikenteen rajoitukset jatkuvat oletettua pidempään. On oletettavaa, että tuloksellisuus ei 
kehity kuten vuoden 2020 lopulla suunniteltiin.  

Rajavartiolaitoksen tulee edelleen toiminnan ja talouden suunnittelussaan huomioida 
ilmastonmuutoksen hillitsemiseen, yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistämiseen sekä henkilöstön 
osaamiseen kehittämiseen liittyvät tavoitteet. Ministeriö tulee ohjauksessaan jatkamaan näiden em. 
tavoitteiden edistämistä. 

Rajavartiolaitos osallistuu sisäasiainhallinnon tulosohjausmallin toimeenpanoon ja varmistaa 
tulosohjausketjun toteutumisen. 

Tuloksellisuudessa ja vaikuttavuudessa korostuu ministeriön ja hallinnonalan yhdessä tekeminen ja 
yhteistyö. Rajavartiolaitoksen tulee osallistua aktiivisesti hallinnonalan konsernistrategiassa 
määriteltyjen hallinnonalan tavoitteiden yhteiseen toimeenpanoon.  
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Rajavartiolaitoksen tuloksellisuuden laskentajärjestelmää kehitetään huomioimaan paremmin 
pitkäkestoisten poikkeustilanteiden aiheuttamat uudet ja lisääntyneet tehtävät.   

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   

Ministeriö edistää osaltaan hallitusohjelman tavoitteiden toteutumista hallinnonalan hiilijalanjäljen 
pienentämiseksi ja väestöryhmien välisten turvallisuuserojen kaventamiseksi sekä 
ihmisoikeusperusteisen ja oikeusturvan takaavan toimialakehityksen toteuttamiseksi. 

Ministeriö edistää Rajavartiolaitoksen resurssien myönteistä kehitystä pidemmällä aikavälillä 
toiminnan ja talouden paremmalla yhteensovittamisella osana sisäasiainhallinnon 
tulosohjausprosessia sekä toukokuussa 2021 annetun sisäisen turvallisuuden selonteon käsittelyä. 

Tuloksellisuuden arvioinnissa mittareilla on keskeinen merkitys. Ministeriö jatkaa yhteistyössä 
virastojen kanssa mittareiden kehitystyötä siten, että mittarit voidaan ottaa käyttöön vuosien 2022-
2026 tulossopimuksessa.  
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