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1 Johdon katsaus

Suunnittelukaudella korostuvat erityisesti Matti Vanhasen II hallituksen ohjelman linja-
usten toteuttamisen edellyttämät toimenpiteet yhtenäisen sisäasiainhallinnon rakentami-
seksi. Maahanmuuttohallinnon kokoamisesta ja institutionalisoimisesta aiheutuvien or-
ganisatoristen ja toiminnallisten muutosten ohella hallinnonalan toiminnassa suunnitte-
lukaudella korostuu mm. kokonaisvastuun sisäisestä turvallisuudesta edellyttämät toi-
menpiteet.

Maahanmuuttajien määrä on noussut ja ikärakenteen muutoksen sekä työmarkkinoiden
ja elinkeinoelämän kansainvälistyessä on todennäköistä, että maahanmuuton kasvu lä-
hivuosina jatkuu yleisessä taloustilanteessa tapahtuneesta muutoksesta huolimatta. Tä-
mä nopea ja merkittävä monikulttuuristuminen edellyttää Suomen maahanmuuttajien
palvelujen ja myös perinteisten toimintatapojen ja asenteiden muutosta. Maahanmuuttoa
Suomeen pyritään hallitusti edistämään ja luomaan kansainvälisesti kilpailukykyinen
maahanmuuttopolitiikka.

Sisäasiainhallinto toimeenpanee sisäisen turvallisuuden ohjelmaa laajassa yhteistyössä
muiden ministeriöiden ja keskeisten toimijoiden kanssa. Hallitus on määrittänyt poikki-
hallinnollisesti sisäisen turvallisuuden tavoitteet ja toimenpiteet sisäisen turvallisuuden
ohjelmassa.

Sisäasiainhallinto huolehtii osaltaan kansalaisille tarjottavien palveluiden korkeasta laa-
dusta, palveluiden saatavuudesta sekä toimialoittain asetettujen alueellisten palveluta-
voitteiden toteutumisesta.

Poliisin hallintorakenneuudistuksen päätavoitteena asiakaspalvelun näkökulmasta on
poliisin peruspalvelujen turvaaminen kansalaisille koko maassa. Rakenteellisia pääta-
voitteita ovat hallintorakenteiden keventäminen sekä johtamisjärjestelmän selkiyttämi-
nen kaikilla poliisihallinnon tasoilla. Paikallispoliisin siirtyessä 1.1.2009 lukien 90 po-
liisilaitoksesta 24 poliisilaitosalueeseen poliisin johtamisrakenteita on mahdollista ke-
ventää ja yhdenmukaistaa myös alue- ja keskustasolla. Kiinteä osa poliisin rakenneuu-
distusta on poliisin keskushallintoviranomaisen (työnimenä poliisihallitus) perustami-
nen osana kaksiportaiseen ohjaus- ja johtamismalliin siirtymistä. Uudistus toteutetaan
1.1.2010 alkaen hallituksen 2008 syksyllä tekemän linjauksen mukaisesti. Sisäasiainmi-
nisteriön osalta uudistuksen tavoitteena on ministeriötehtävien ja operatiivisen poliisi-
toiminnan ohjauksen erottamista toisistaan.

Suunnittelukaudella korostuvat osana ns. ”konserniajattelun” vahvistamista mm. valtio-
neuvostotason yhteistyö ja tilanneseuranta, aktiivinen yhteiskunnallinen vuorovaikutus,
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hallinnonalan jatkuva kehittämistyö, palvelukeskustoiminnan edelleen kehittäminen
sekä koordinoitu tutkimustiedon hankinta ja sen soveltaminen.

Sisäasiainministeriöön ja koko sen hallinnonalaan tulee suunnittelukaudella merkittä-
västi vaikuttamaan myös aluehallinnon uudistamishanke (ALKU). Hankkeen tausta on
hallitusohjelman aluehallinnon uudistamisen linjauksissa ja sen tavoitteena on kansa-
lais- ja asiakaslähtöisesti, tehokkaasti ja tuloksellisesti toimiva aluehallinto. Uudistukset
on tarkoitus toteuttaa kokonaisuudessaan vuoteen 2010 mennessä.

Suunnittelukaudella vahvistetaan myös Hätäkeskuslaitoksen strategia ja tehdään siihen
pohjautuvat rakenteelliset ratkaisut.

Henkilöstön hyvä ammattitaito ja osaaminen ovat sisäasiainministeriön ja sen hallin-
nonalan toiminnan perusta. Suunnittelukaudella henkilöstösuunnittelu liitetään kiin-
teämmäksi osaksi toiminta- ja taloussuunnittelua. Tällä pyritään osaltaan varmistamaan
osaavan ja ammattitaitoisen henkilöstön saatavuus myös jatkossa sekä huolehtimaan
hyvästä henkilöstöpolitiikasta olemassa olevan henkilöstön osalta. Sisäasiainministeriön
ja sen hallinnonalan toiminnassa suunnittelukaudella korostuvat myös joustava amma-
tillinen kehittyminen, osaamisenhallinta sekä osaamisen kehittäminen.

Sisäasiainministeriön hallinnonalan toiminta- ja taloussuunnitelman 2010 - 2013 val-
mistelu ja toimeenpano on kytketty kiinteästi hallitusohjelman ja hallituksen strategia-
asiakirjan tavoitteisiin. Perustana ovat myös ministeriön ja hallinnonalan virastojen vä-
liset tulosneuvottelut ja -sopimukset, ministeriön sisäiset tuloskeskustelut, valtioneuvos-
ton menokehyspäätös sekä eduskunnan hyväksymä valtion talousarvio.

Sisäasiainministeriön hallinnonalan 2010 - 2013 toiminta- ja taloussuunnitelma sekä
tulossuunnitelma 2009, mukaan lukien vuoden 2009 hankintojen toteuttamismenettelyt,
vahvistettiin sisäasiainministeriön johtoryhmässä 18.12.2008.
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2 Lähtökohdat suunnittelukauden toiminnalle
2.1 Toimintaympäristön analyysi

Kehitys lähialueilla
Suomen sisäisen turvallisuuden kannalta tärkeää on Venäjällä ja myös muilla Suomen
lähialueilla tapahtuva kehitys. Lähialueiden taloudellinen kehitys ja lisääntyvä kaupan-
käynti ovat eduksi Suomelle. Venäjän talouden kehitys lisää erityisesti Suomenlahden
meriliikennettä joka vuorostaan lisää suuronnettomuusriskejä. Lisääntyvät maantiekulje-
tukset saattavat heikentää liikenneturvallisuutta, lisätä onnettomuusriskejä ja aiheuttaa
ympäristön pilaantumista alueellisesti läpikulkuliikenteen käyttämillä tiestöillä ja niiden
lähistöllä.

Suomessa on suhtauduttava vakavasti lähialueilla vallitseviin kielteisiin ilmiöihin, kuten
korruptioon ja lahjontaan, ja kaikin keinoin pyrittävä estämään näiden ilmiöiden leviämi-
nen suomalaiseen yhteiskuntaan.

Järjestäytynyt rikollisuus hyödyntää globalisaatiota ja etsii tuottavia toimintatapoja, -
alueita, reittejä ja kohteita. Viron ja Venäjän järjestäytyneellä rikollisuudella on voima-
kas vaikutus Suomen rikollisuustilanteeseen.

Haasteet sisäasiainministeriön hallinnonalalle:
- Miten ylläpidetään turvallisuutta alueilla ja teillä joita Venäjälle suuntautuva läpikul-

kuliikenne kuormittaa?
- Miten vastataan haasteisiin, joita lisääntyvä taloudellinen aktiviteetti ja säännöstelyn

väheneminen aiheuttavat - esimerkkeinä järjestäytyneen rikollisuuden lisääntyvät
toimintamahdollisuudet, korruptio, lahjonta ja kiristys sekä Venäjältä tuleva laitto-
man maahantulon uhka?

- Miten varmistetaan rajanylitysten sujuvuus liikenteen lisääntyessä?

Lisääntyvä liikkuminen
Maailma pienenee lisääntyvien ja nopeutuvien kulkuyhteyksien kehittyessä. Kehitys tar-
joaa kilpailukykyisen toimintaympäristön talouselämälle ja lisää huomattavasti kansalais-
ten mahdollisuuksia liikkua ympäri maailmaa. Myös Suomeen suuntautuva liikkuminen
monipuolistuu. Kehitys tarkoittaa myös sitä, että maailmalla olevat ei-toivotut ilmiöt saa-
puvat entistä nopeammin Suomeen, eikä kehitystä voi Suomesta käsin estää.

Haasteet sisäasiainministeriön hallinnonalalle:
- Miten vaikutetaan siihen, että järjestäytynyt rikollisuus ei hyödynnä lisääntyvän liik-

kuvuuden mahdollisuuksia rikollisiin tarkoituksiinsa?
- Miten torjutaan entistä tehokkaammin laitonta maahantuloa, ihmiskauppaa, korrup-

tiota, lahjontaa ja kiristystä, joiden uhka kasvaa?
- Miten järjestetään laittoman maahantulon ja laittoman oleskelun torjunta niin, että

torjunnassa otetaan huomioon sekä turvallisuuden että ihmisoikeuksien näkökulmat?
- Miten varmistetaan rajatarkastuksia korvaavat toimenpiteet?
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- Miten varmistetaan resurssit uusien uhkien torjuntaan tilanteessa, jossa resurssit ko-
konaisuudessaan eivät kasva vaan jopa vähenevät?

- Miten varmistetaan, että viranomaiset tunnistavat uudet ilmiöt riittävän ajoissa?

Yhteiskunnan nopea rakennemuutos ja monikulttuurisuuden lisääntyminen
Suomalainen yhteiskunta muuttui nopeasti 1960 ja 1970-luvuilla. Suomi elää tällä hetkel-
lä murroskautta, jota voidaan perustellusti verrata tilanteeseen muutama vuosikymmen
sitten. Väestön siirtyminen kasvukeskuksiin on ollut viime vuosina nopeata. Kaupungis-
tumisaste on tällä hetkellä 66 % ja sen on arvioitu nousevan 80%:iin vuonna 2020. Tämä
tarkoittaa käytännössä sitä, että esimerkiksi pääkaupunkiseudulla asuisi noin miljoona
ihmistä enemmän kuin tällä hetkellä.

Suurten kaupunkiseutujen positiivinen kehitys heijastuu niiden lähialueille ja niiden väli-
sille alueille. Kehitys johtaa alueiden erojen kasvuun, jossa Etelä-Suomen metropolialue
sekä muut vahvat maakuntakeskukset kehittyvät ja muut alueet taantuvat. Väestö keskit-
tyy kasvukeskuksiin ja Suomi jakautuu kahteen erilaiseen alueeseen: kasvaviin kaupun-
keihin ja seudullisiin kasvukeskuksiin sekä harvaan asuttuihin alueisiin. Turvallisuuden
näkökulmasta tarkasteltuna muutos vaikuttaa eri alueilla eri tavalla ja se saattaa korostaa
eri alueiden välisiä eroja.

Monikulttuurisuus lisääntyy erittäin nopeasti erityisesti kasvukeskuksissa. Maahanmuu-
ton avulla voidaan paikata mahdollista tulevaa työvoiman niukkuutta ja vahvistaa myös
osaamispohjaa, jota väestön ikääntyminen maan eri alueilla voisi muuten kaventaa. Työ-
perusteinen maahanmuutto tulee lisääntymään edelleen. Monilla toimialoilla maahan-
muutolla on huomattava merkitys työvoiman saatavuuden kannalta.

Ikääntyvän väestön määrä kasvaa. Vuonna 2026 joka neljäs suomalainen on 65-vuotias
tai vanhempi. Erityisesti hyvin iäkkäiden määrä kasvaa.
Tulevaisuudessa yksityisen ja kolmannen sektorien merkitys kasvaa palveluiden tuottaji-
na. Yhä useampi kansalainen käyttää tulevaisuudessa muita kuin julkishallinnon tarjo-
amia palveluja mm. nopeamman saannin takia.

Haasteet sisäasiainministeriön hallinnonalalle:
- Miten varmistetaan kaupunkien turvallisuus väestön siirtyessä kasvukeskuksiin ja

syrjäytymisen kasaantuessa?
- Miten estetään sosiaalisten ongelmien kasaantuminen tietyille asuinalueille?
- Miten varmistetaan turvallisuuspalvelut harvaan asutuilla alueilla?
- Miten varmistetaan turvalliset sähköiset palvelut tietoverkkorikollisuuden uhkien

kasvaessa ja monimuotoistuessa?
- Miten vähennetään yhteiskunnan haavoittuvuutta ja pystytään varmistamaan keskei-

set toiminnot esimerkiksi tilanteissa, joissa tietotekniikka pettää tai energian saanti
keskeytyy?

- Miten edistetään osaavan työvoiman muuttoa Suomeen ja opastusta, neuvontaa sekä
kotoutumista?

- Miten turvallisuus- ja maahanmuuttopalveluja tuotetaan niin, että ne kohtaavat maa-
hanmuuttajien ja etnisten vähemmistöjen tarpeet?

- Miten ennalta estetään ja torjutaan erityisesti maahanmuuttajien ja etnisten vähem-
mistöjen syrjäytymistä ja heihin kohdistuvaa syrjintää ja rasismia?
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- Kotoutuminen on kaksisuuntainen prosessi, joka edellyttää viranomaisten, työnanta-
jien ja yhteisöjen tukea laajasti. Miten varmistetaan laaja yhteistyö kotoutumisen
edistämiseksi ja saadaan maahanmuuttajat, kantaväestö, työelämän osapuolet ja kol-
mannen sektorin edustajat sitoutumaan laajasti yhteiseen työhön?

- Miten lisätään maahanmuuttajien ja etnisten vähemmistöjen luottamusta turvallisuus-
viranomaisiin?

- Miten varmistetaan perus- ja ihmisoikeuksien toteutuminen hallinnonalan toiminnas-
sa ja edistetään hyvien etnisten suhteiden, syrjimättömyyden, yhdenvertaisuuden sekä
rasismin ehkäisyn toteutumista?

- Miten huolehditaan kasvavan ikääntyvän väestön turvallisuudesta ja turvallisuuden
tunteesta?

Syrjäytyminen
Syrjäytyminen liittyy voimakkaasti yhteiskunnassa tapahtuvaan nopeaan rakennemuu-
tokseen, monikulttuurisuuden kasvuun sekä maailmalla ja Suomessa tapahtuvaan varalli-
suuden uusjakoon.

Työttömyys ja muut toimeentuloa vaikeuttavat ongelmat kuten ylivelkaisuus lisäävät yk-
silöiden välisiä tuloeroja, köyhyyttä ja syrjäytymisriskiä. Heikko koulutustaso, riittävien
osaamisvalmiuksien, erityisesti tietoyhteiskuntavalmiuksien puuttuminen ja harrastusten
puute lisää riskiä joutua syrjään työmarkkinoilta ja yhteiskunnasta. Syrjäytyminen voi
ilmentyä myös osallistumattomuutena yhteiskunnalliseen toimintaan.

Ongelmien periytyminen eli ylisukupolvinen syrjäytyminen on varsin uusi ja huolestutta-
va ilmiö Suomessa.  Ylisukupolvisessa syrjäytymisessä vanhempien elämäntapa ja asen-
teet siirtyvät lapsille. Viime vuosina on ollut selvästi nähtävillä ongelmien kasaantumi-
nen: alkoholinkäyttö lisääntyy, siitä seuraa taloudellisia ongelmia ja toimeentulovaikeuk-
sia ja lapsista huolehtiminen jää usein heikoksi. Alkoholin käyttö lisää riskiä väkivallan
käyttöön perheen sisällä ja lähisuhteissa.

Maahanmuuttajien syrjäytymisriski kohdistuu niihin maahanmuuttajiin, joiden kotoutu-
minen suomalaiseen yhteiskuntaan jää puutteelliseksi.

Haasteet sisäasiainministeriön hallinnonalalle:
- Miten ylläpidetään suomalaisen yhteiskunnan vahvaa sosiaalista koheesiota ja siihen

liittyvää ihmisten välistä ja viranomaisiin kohdistuvaa korkeaa luottamusta, jotka
ovat hyvän turvallisuuden perusta?

- Miten turvallisuusviranomaiset voivat omalta osaltaan edistää tehokasta moni amma-
tillista yhteistyötä?

- Miten ylläpidetään turvallisuutta tilanteessa, jossa yhteiskunnan ulkopuolelle joko
omasta tahdostaan tai muista syistä jäävien määrä kasvaa?

- Miten tunnistetaan uudet marginaaliryhmät joiden syntymisellä saattaa olla merkitys-
tä turvallisuudelle?

- Miten maahanmuuttohallinto yhdessä muiden toimijoiden kanssa voi ehkäistä maa-
hanmuuttajien ja etnisten vähemmistöjen syrjäytymistä?
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Siirtyminen sähköiseen maailmaan
Sähköiset palvelut lisääntyvät nopeasti kaikilla yhteiskunnan alueilla ja yhä enemmän ar-
jen asioita toimintoja hoidetaan tietoverkoissa. Kehitys on monella tavalla myönteistä.
Palvelut ovat laajemmin ja tasapuolisemmin kaikkien saatavilla riippumatta asuinpaikas-
ta. Asiointi on helppoa eikä se ole sidottu virastojen tai myymälöiden aukioloaikoihin
Verkko luo mahdollisuuksia kahdensuuntaiseen viestintään, palautetta on helppo antaa ja
saada. Verkkomaailmaan siirtyminen voi vahvistaa demokratiaa ja kansalaisten osallis-
tumista.

Sähköinen maailma mahdollistaa entistä nopeamman tiedonsiirron joka on irti ajasta ja
paikasta. Kerran internetiin siirrettyä tietoa ei voida poistaa. Tiedon hankkija määrää mitä
tieto hän hankkii, mistä, koska, mihin kiinnittää huomiota ja mitä johtopäätöksiä hän te-
kee.

Sähköinen maailma luo uudenlaisia virtuaalisia yhteisöjä ja uudenlaista yhteisöllisyyttä,
joka sisältää sekä mahdollisuuksia että uhkia. Virtuaalinen maailma tarvitsee rinnalleen
vahvaa reaalimaailman yhteisöllisyyttä ja todellisia ihmissuhteita. Haasteena on, miten
vanhemmat pystyvät seuraamaan lasten toimintaa virtuaalisessa maailmassa.

Tietoverkkoihin on syntynyt huomattavat mittasuhteet saavuttanut rikollinen infrastruk-
tuuri. Tämä mahdollistaa perinteisten rikosten tekemisen uudella tavalla ja kokonaan uu-
sien rikosten tekemisen. Yhteiskunnan haavoittuvimmat jäsenet, kuten lapset, tarvitsevat
tukea jotta he voivat liikkua verkossa turvallisesti. Viranomaiset sähköiseen maailmaan
siirtyminen haastaa niin toiminta- kuin ajattelutapojenkin muuttamiseen. Ihmisten turval-
lisuustaidot ovat varsin heikot eikä verkkomaailman riskeistä aina ole riittävästi tietoa.

Haasteet sisäasiainministeriön hallinnonalalle:
sähköisten palvelujen lisääminen edelleen ja uusien palvelumuotojen kehittäminen
virtuaalisen maailman ja sen mukanaan tuomien uusien ilmiöiden ja toimintatapojen
huomioon ottaminen viranomaistoiminnassa riittävästi ja oikea-aikaisesti
nettipoliisitoiminnan käynnistäminen
toimivaltuuksien saattaminen nettimaailman edellyttämälle tasolle, esimerkiksi peite-
toiminta netissä saattaa vaatia erilaisia toimivaltuuksia kuin peitetoiminta reaalimaa-
ilmassa
haasteena asenteisiin vaikuttaminen - nettirasismi, kiusaaminen, kunnianloukkaukset,
grooming - viestinä että netissä pätee samat säännöt kuin reaalimaailmassa
tietoverkkorikollisuuden torjunnan tehostaminen
sähköiseen maailman ja tietoverkkorikollisuuden torjunnan edellyttämän osaamisen
ja ammattitaidon lisääminen
turvallisuustaitojen laajentaminen niin, että myös sähköisen maailman edellyttämät
turvallisuustaidot tulevat otetuksi huomioon perinteisten turvallisuustaitojen rinnalla

Ilmastonmuutos
Ilmastonmuutos on ihmiskunnan ja luonnonjärjestelmien kestävyyden suurimpia uhkia.
Muutoksen nopeus on ollut ennakoitu nopeampaa eikä tahdista ole varmaa tietoa. Ilmas-
tonmuutos vaikuttaa asioihin joita aikaisemmin on pidetty itsestään selvinä ja joiden py-
syvää muutosta on vaikea ymmärtää. Ilmastonmuutokseen liittyvät nopeasti vaihtelevat
sääolosuhteet, myrskyjen ja tulvien lisääntyminen sekä talvien jatkuvat lämpötilavaihte-
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lut vaikuttavat laajasti yhä voimakkaammin tieliikenteen ja muihin onnettomuusriskeihin
sekä rakennettuun ympäristöön ja infrastruktuureihin.

Haasteet sisäasiainministeriön hallinnonalalle:
- Miten vaikutetaan yhdyskuntasuunnitteluun niin, että turvallisuusseikat otetaan huo-

mioon jo suunnitteluvaiheessa?
- Miten varmistetaan väestön turvallisuuden ja viranomaisten toiminnan kannalta vält-

tämättömien järjestelmien, kuten energianjakelun ja tietoyhteyksien, toimivuus myrs-
kyn tai muun vakavan laaja-alaisen häiriötilanteen sattuessa?

- Miten päästään tilanteeseen, jossa ihmiset ja yhteiskunnan eri toimijat ottavat turval-
lisuusseikat huomioon osana omaa toimintaansa nykyistä enemmän?

- Miten parannetaan ihmisten turvallisuustietoja ja -taitoja niin, että ihmiset osaavat
toimia tilanteessa jossa luonnononnettomuudet ja sääolosuhteiden nopeat vaihtelut li-
sääntyvät ilmastomuutoksen seurauksena?

- Miten sisäasiainhallinnon eri toimialat voivat yhdessä ja yhteistyössä muiden toimi-
alojen kanssa parantaa valmiuksia toimia suuronnettomuus- tai niitä vastaavissa häi-
riötilanteissa

2.2 Toiminta-ajatus, visio ja arvot

Toiminta-ajatus
Sisäasiainministeriö rakentaa turvallista, vastuullista ja välittävää Suomea edistämällä
moniarvoisuutta, yhdenvertaisuutta ja maahanmuuttoa.

Sisäasiainministeriön hallinnonalan visio
Suomi on Euroopan turvallisin ja moniarvoisin maa, jonka kansainvälistä kilpailukykyä
tukevat aktiivinen maahanmuuttopolitiikka sekä jokaisen kokemus yhdenvertaisuuteen
perustuvasta ja turvallisesta yhteiskunnasta.

Ministeriön toimintaa ohjaavat arvot
- luotettavuus,
- muutoskykyisyys
- yhteistyökykyisyys ja
- avoimuus.

2.3 Toiminnan strategiset painopisteet suunnittelukaudella

Toiminnan strategiset painopisteet ovat:
- Keskitytään onnettomuuksia ja rikoksia ennaltaehkäisevien toimenpiteiden varmis-

tamiseen ja edelleen kehittämiseen. Erityisinä painopisteinä ovat mm. järjestäytyneen
rikollisuuden leviämisen ja syrjäytymisen estäminen, kotoutumisen tukeminen sekä
asumisen turvallisuuden edistäminen.

- Varmistetaan yleisen järjestyksen ja turvallisuuden toteutuminen huolehtimalla ope-
ratiivisesta toimintavalmiudesta ja -kyvystä.
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- Toteutetaan kokonaisvaltaista, johdonmukaista ja aktiivista maahanmuuttopolitiikkaa
muun muassa edistämällä yhteistyöllä maahanmuuttajien ja suomalaisen yhteiskun-
nan kaksisuuntaista, hyvää kotoutumista.

- Varmistetaan perus- ja ihmisoikeuksien toteutuminen hallinnonalan toiminnassa sekä
edistetään hyvien etnisten suhteiden, syrjimättömyyden, yhdenvertaisuuden sekä ra-
sismin ehkäisyn toteutumista.

- Lisätään valmiuksia laajentuvalle siviilikriisinhallinnalle ja kansainväliselle toimin-
nalle. Turvallisuuden lisäksi painopisteinä ovat demokratia, tasa-arvo ja hyvä hallin-
to.

- Uudistetaan ja yhtenäistetään hallitusti hallinnolliset menettelytavat ja toimintakult-
tuurit.

Sisäasiainministeriön hallinnonalalle laaditaan parhaillaan uutta strategiaa, jonka yhtey-
dessä arvioidaan uudestaan mm. visio ja toiminnan strategiset painopis-
teet/tavoitelinjaukset. Uusi strategia valmistuu keväällä 2009.
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3 Poliisitoimi
3.1 Keskeiset linjaukset painopisteittäin

Keskitytään onnettomuuksia ja rikoksia ennaltaehkäisevien toimenpiteiden var-
mistamiseen ja edelleen kehittämiseen. Erityisinä painopisteinä ovat mm. järjes-
täytyneen rikollisuuden leviämisen ja syrjäytymisen estäminen, kotoutumisen tu-
keminen sekä asumisen turvallisuuden edistäminen.

Poliisi vahvistaa myönteistä turvallisuuskulttuuria ja parantaa edellytyksiä
onnettomuuksien ja rikosten ennaltaehkäisyyn toteuttamalla lakisääteisiä tehtäviään
tavoitteellisesti ja laadukkaasti. Poliisi jatkaa strategisten tavoitteiden pohjalta tehtävää
järjestäytyneen rikollisuuden, huumausainerikollisuuden ja terrorismin torjuntaa sekä
talousrikostutkinnan tehostamistoimia muun muassa laittoman työvoiman käytön eh-
käisemiseksi. Väkivaltarikollisuuden torjunnassa painotetaan lapsiin ja nuoriin kohdis-
tuvaa rikollisuutta sekä lähisuhdeväkivaltaa. Rasistisia piirteitä omaavaan rikollisuu-
teen puututaan entistä aktiivisemmin. Poliisin teknisen rikostutkinnan laatua ja puitteita
koskevaa kehittämistyötä jatketaan. Poliisin liikenneturvallisuustyötä ja liikenneval-
vontaa kehitetään edelleen.

Poliisi pyrkii aktiivisesti siihen, että kaikilla alueilla on käytettävissään ajanmukaiset ja
vahvistetut turvallisuussuunnitelmat, joissa määritellään konkreettisia toimenpiteitä
yleisten paikkojen häiriökäyttäytymisen ja väkivallan vähentämiseksi. Suunnitelmissa
luodaan myös toimivia yhteistyömuotoja perhe- ja läheisväkivallan ennalta etämiseksi
ja alkoholihaittojen vähentämiseksi. Kuntien turvallisuussuunnitelmien toteutumista ja
vaikutuksia tullaan seuraamaan tiiviisti. Suunnitelmissa käsitellään erityisesti harvaan
asuttujen alueiden turvallisuuspalvelujen järjestämistä, Jokelan ja Kauhajoen kaltaisten
tapahtumien ennaltaehkäisemistä sekä etnisten vähemmistöjen turvallisuutta.

Ampuma-ase- ja yksityisen turva-alan lainsäädännön uudistaminen on käynnissä. Ase-
rekisterin tietosisältö tarkistetaan aserekisterin uudistamistyötä varten. Aselupakäytän-
töjen yhtenäistämisohjeiden vaikuttavuutta seurataan.

Aselainsäädännön uudistaminen etenee kahdessa vaiheessa, joista ensimmäisessä kes-
kitytään käsiaseiden luvansaannin tiukentamiseen ja terveystietojen saatavuuden paran-
tamiseen.

Rahapeli- ja arpajaisjärjestelmää kehitetään rahapelaamiseen liittyvien sosiaalisten on-
gelmien rajoittamiseksi, rikollisuuden torjumiseksi ja yksinoikeuden säilyttämiseksi
sekä sen takaamiseksi, että viranomaisilla on riittävät voimavarat puuttua laittomaan
pelitarjontaan. Rahapeli- ja arpajaisjärjestelmän kehittämisessä otetaan huomioon EY-
oikeudellinen ja pelien jakelutekninen kehitys.
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2. Varmistetaan yleisen järjestyksen ja turvallisuuden toteutuminen huolehtimalla
operatiivisesta toimintavalmiudesta ja -kyvystä.

Poliisin hallintorakenneuudistuksessa siirretään voimavaroja hallinnosta palveluihin,
varmistetaan poliisipalvelujen saatavuus koko maassa sekä turvataan ruotsinkieliset
poliisipalvelut. Vähentämällä tuottamattomia toimipisteitä ja kehittämällä
tehokkaampia palvelumuotoja pyritään poliisin voimavaroja kohdistamaan
peruspalvelujen tuottamiseen ja varmistetaan erikoisosaamista vaativien tehtävien
asianmukainen hoito maan eri osissa.  Hallintorakenneuudistus ulotetaan koskemaan
myös poliisin keskus- ja aluehallintoa. Rakenneuudistushankkeen yhteydessä laaditaan
poliisin henkilöstötarpeesta pitkän aikavälin kehittämissuunnitelma.

Poliisin toimintaedellytykset varmistetaan myös huolehtimalla kaluston sekä tietojärjes-
telmien kunnosta ja ajanmukaisuudesta.

3. Toteutetaan kokonaisvaltaista, johdonmukaista ja aktiivista maahanmuuttopo-
litiikkaa muun muassa edistämällä yhteistyöllä maahanmuuttajien ja suomalaisen
yhteiskunnan kaksisuuntaista, hyvää kotoutumista.

Poliisi edistää hyvän maahanmuuttopolitiikan toteutumista parantamalla maahanmuut-
tajien ja etnisten vähemmistöjen turvallisuuspalveluja. Poliisi puuttuu rasistisia piirteitä
omaavaan rikollisuuteen entistä aktiivisemmin. Vuonna 2009 käydään lävitse syyttäjä-
ja tuomioistuinlaitosten kanssa rasististen rikosten käsittelyprosessi mahdollisten pro-
sessiin liittyvien kehittämistarpeiden kartoittamiseksi.

Työntekijän ja opiskelijan oleskeluluvat käsitellään 2 viikon kuluessa. Myös turvapaik-
kahakemuksen vastaanottamisen yhteydessä poliisille kuuluvat henkilöllisyyden, mat-
kareitin ja maahantulon selvittäminen suoritetaan kahdessa viikossa, mikäli ei tarvita li-
säselvityksiä, kuten esim. iänmääritystutkimuksia tai kielianalyysejä.

Kansainvälistä suojelua koskevien päätösten keskimääräinen tiedoksiantoaika on
myönteisten päätösten osalta 14 vuorokautta ja kielteisten päätösten osalta 21
vuorokautta.

4. Varmistetaan perus- ja ihmisoikeuksien toteutuminen hallinnonalan toiminnas-
sa sekä edistetään hyvien etnisten suhteiden, syrjimättömyyden, yhdenvertaisuu-
den sekä rasismin ehkäisyn toteutumista.

Viranomaisten tasa-arvoinen ja syrjimätön kohtelu on perusoikeus, jonka toteutuminen
pyritään varmistamaan hyvällä johtamisella, laillisuusvalvonnalla sekä henkilökunnan
koulutuksella. Tavoitteena on, että poliisi toimii kaikissa tilanteissa vahvistettujen
arvojen mukaisesti ja eettisesti korkeatasoisesti, jotta kansalaisten vahva luottamus
poliisia kohtaan säilyy.

Poliisiorganisaation tasa-arvoiseen ja oikeudenmukaiseen menettelyyn, rasismiin ja
kaikenlaiseen syrjintään kiinnitetään erityistä huomiota. Havaittuihin epäkohtiin tullaan
puuttumaan välittömästi.
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5. Lisätään valmiuksia laajentuvalle siviilikriisinhallinnalle ja kansainväliselle
toiminnalle. Turvallisuuden lisäksi painopisteinä ovat demokratia, tasa-arvo ja
hyvä hallinto.

Poliisi ylläpitää valmiuttaan osallistua päätettäviin siviilikriisinhallintaoperaatioihin se-
kä osallistuu siviilikriisinhallinnan koulutukseen. Luodaan sujuva tiedonvaihtokanava
poliisin ylijohdon ja Pelastusopiston Kriisinhallintakeskuksen välille.

Kansainvälinen yhteistyö ja sen edelleen kehittäminen ovat keskeinen osa poliisin toi-
mintaa suunnittelukaudella. Poliisi osallistuu aktiivisesti kansainvälistä poliisiyhteistyö-
tä edistäviin hankkeisiin erityisesti EU- ja lähialueyhteistyön puitteissa.

6. Uudistetaan ja yhtenäistetään hallitusti hallinnolliset menettelytavat ja toimin-
takulttuurit.

Poliisin toimivaltuuksien sääntelyä selkeytetään toteuttamalla eritutkintalain, pakkokei-
nolain ja poliisilain kokonaisuudistus.

Poliisin hallintorakenneuudistuksen yhteydessä tullaan kriittisesti arvioimaan ja yhte-
näistämään poliisin toiminnallisia prosesseja, johtamiskäytäntöjä sekä eri toimintayksi-
köiden noudattamia menettelytapoja sekä toimintakulttuureja.

Poliisin tietojärjestelmien kokonaisuudistus toteutetaan suunnittelukaudella. Uudistus
on välttämätöntä toteuttaa, jotta hallinnollisia menettelytapoja voidaan yhtenäistää ja
sähköistä asiointia kehittää. Vuosina 2009-2010 toteutetaan ampuma-ase- ja turvalli-
suusalan valvontarekisteri sekä rahankeräysrekisteri. Toisessa vaiheessa, vuosina 2009-
2012 yhdistetään nykyisen poliisiasiaintietojärjestelmän ja epäiltyjen rekisterin ominai-
suudet täydennettynä analyysityökaluilla sekä sähköisellä työnkululla. Uuden Schengen
tietojärjestelmän (SIS II) suunnittelua ja käyttöönottovalmisteluja jatketaan. Poliisin
asianhallintajärjestelmä otetaan käyttöön hallintodiaarin osalta. Poliisin lupahallinnon
työnkulkujen yhtenäistäminen käynnistetään tavoitteena kaikkien lupien sähköinen kä-
sittely yhdellä järjestelmäkokonaisuudella. Poliisin sähköistä asiointia laajennetaan
tuomalla 20 uutta lupaa/ilmoitusta sähköisen vireillepanon piiriin. Verkkomaksaminen
mahdollistetaan vireillepanon yhteydessä.
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3.2 Lainsäädäntöhankkeet

Lainsäädäntöhankkeet – vuonna 2009 käynnistyvät
1. Henkilöllisyyden luomista koskevaan hankkeeseen eli identiteettiohjelmaan liittyvät

lainsäädäntömuutokset (työryhmä asetettu 29.10.2008)
2. EU:n ns. palveludirektiivin kansallista täytäntöönpanoa koskevat lainsäädäntötoimet.

Direktiivi pantava täytäntöön viiimeistään 28.12.2009.
3. Henkilökorttilain muutokset liittyen biometristen tunnisteiden käyttöönottoon

henkilökorteissa (passilakityöryhmän jatkotyö).
4. Internetin tehostettuun valvontaan liittyvä selvityshanke, mahdollisesti jatkossa myös

lainsäädäntöhanke.
5. Viranomaisten välisen tiedonvaihtoon liittyvä kartoitus, mahdollisesti jatkossa

lainsäädäntöhanke.
6. Henkilöturvallisuutta koskevan lain valmistelu (sisäisen turvallisuuden ohjelma).

Lainsäädäntötyöryhmä asetteilla.
7. Poliisin erityistoimintayksikön (Karhu) kansallisen ja kansainvälisen toiminnan tarkempi

määrittely: sis. yhteistyön parantamisesta kriisitilanteissa Euroopan unionin jäsenvaltioiden
erityistoimintayksiköiden välillä tehdyn neuvoston päätöksen 2008/617/YOS täytäntöön-
pano. Hanke asetettaneen vuoden 2008 puolella, ja toimikautena mahdollisesti vuosi 2009.

8. Europol-yleissopimuksen korvaavan neuvoston Europol-päätöksen edellyttämät
lainsäädäntömuutokset: Europol-päätöstä sovelletaan 1.1.2010 alkaen, joten päätöksen edel-
lyttämä kansallinen lainsäädäntö on saatettava voimaan vuoden 2009 loppuun mennessä.
Hanke asetettaneen sen jälkeen, kun neuvoston päätös on lopullisesti hyväksytty.

9. Ampuma-ase- ja yksityisen turva-alan lainsäädännön kehittäminen

Toiminta- ja taloussuunnittelukauden lainsäädäntöhankkeet –
nimi ja käynnistymisvuosi

2010 2011 2012 2013

Ampuma-ase- ja yksityisen turva-alan lainsäädännön
kehittäminen

X X
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3.3 Poliisitoimi - yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet

Poliisitoiminnan eri osa-alueiden tuloksellisella toiminnalla osaltaan vaikutetaan siihen,
että Suomi on Euroopan turvallisin maa.

Poliisi toimii asiakaslähtöisesti ja eettisesti korkeatasoisesti niin, että kansalaisten
luottamus toimintaan säilyy. Poliisi ennakoi tulevaisuutta ja kohdistaa ennakoivat toimet
ja voimavarat turvallisuuden kannalta kriittisiin kohtiin, kuten väkivaltarikollisuuden ja
liikenteen riskikäyttäytymisen vähentämiseen. Yleisen turvallisuuden taso ja ihmisten
kokema turvallisuuden tunne sekä hälytyspalveluiden saatavuus eivät heikkene ja liiken-
teen riskikäyttäytyminen vähenee.

Kansalaiset luottavat poliisiin ja sen kykyyn ennalta estää, paljastaa ja selvittää rikoksia.
Rikosten selvitystaso ei laske. Harmaan talouden ja talousrikollisuuden kokonaismäärä
vähenee. Järjestäytyneen rikollisuuden ja muun vakavan rikollisuuden toimintaedellytyk-
siä pyritään heikentämään.

Poliisin lupatoiminnan ennalta estävä merkitys kasvaa yleisen järjestyksen ja turvallisuu-
den ylläpitämisessä, rikostorjunnassa sekä liikenneturvallisuudessa. Lupatoiminta vaikut-
taa osaltaan siihen, että yksityisen turva-alan toiminta on yhteiskunnallisesti luotettavaa.
Poliisin lupapalvelut ovat kustannustehokkaita. Poliisin lupapalvelupisteet ja niiden tar-
jonta on järjestetty siten, että palvelut ovat kohtuullisen vaivattomasti saatavilla ajanva-
rausta ja yhteispalvelua hyödyntäen. Uudet lupapalveluprosessit tukevat päätösten yh-
denmukaisuutta ja palvelujen laatu pysyy hyvällä tasolla.

Poliisin kansainvälisen toiminnan peruslähtökohtana on tukea ja edistää yleisen järjes-
tyksen ja turvallisuuden ylläpitämistä sekä turvata Suomeen ulottuvan ja Suomesta käsin
toimivan kansainvälisen rikollisuuden ennalta ehkäisyä, selvittämistä ja syyteharkintaan
saattamista. Kansainvälisen poliisiyhteistyön keinoin vaikutetaan siihen, että sen maan
viranomaiset pystyvät itse torjumaan rikollisuutta, jonka vaikutukset muutoin ulottuisivat
Suomen alueelle.

Yhteiskunnalliset
vaikuttavuustavoitteet

toteuma arvio TAE-
tavoite

TTS – kauden tavoitteet

Vuosi 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Poliisitoimi
Katuturvallisuusindeksin arvo,
1999=100 91,62 82,90 83,3 94 94 94 94 94
Liikenneturvallisuusindeksin arvo,
2001=100 127,6 125,1 138 138 138 138 138 138
Rikosten määrä/kaikki rikokset, kpl,
enintään 763 052 815 216 840 000 760 000 760 000 760 000 760 000 760 000
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3.4 Poliisitoimi - toiminnallinen tehokkuus, tuotokset ja
laadunhallinta

Poliisin toiminnallista tehokkuutta parannetaan suunnittelukaudella seuraavien poliisin
ylijohdon asettamien strategisten tavoitteiden mukaisesti.

1. Poliisin toimintavalmiusaika A- ja B-luokan hälytystehtävissä ei heikkene vuoden
2008 tasosta.

2. Pahoinpitelyt yleisillä paikoilla vähenevät. Kohdennetaan valvontaa alueille, joissa
pahoinpitelyjä tapahtuu.

3. Läheisväkivalta sekä lapsiin ja nuoriin kohdistuva väkivalta vähenee. Kehitetään
yhteistoimintaa poliisin ja sosiaali- ja terveysviranomaisten välillä ja lisätään ilmoi-
tusaktiivisuutta näistä rikoksista.

4. Rikoshyödyn poisottamista lisätään. Jäljitetään ja haetaan turvaamistoimen piiriin
rikoshyötyä kaikkien rikoslajien osalta.

5. Tietotekniikkarikosten torjuntaa tehostetaan. Tietotekniikkatutkinta on järjestetty
yhdenmukaisesti kaikissa poliisiyksiköissä.

6. Lupapalveluprosessit suunnitellaan ja organisoidaan uudelleen kaikilla tasoilla si-
ten, että huomioidaan palveluverkoston keventäminen, yhteispalvelun hyödyntämi-
nen sekä ajanvarauksen ja siirrettävien lupapisteiden käyttöönotto. Yhteispalvelu-
pisteiden määrä lisääntyy, siirrettävät lupapisteet otetaan käyttöön ja uudistettujen
prosessien käyttöönottoa tuetaan sähköisellä asioinnilla.

7. Kunnallisten turvallisuussuunnitelmien vaikuttavuutta lisätään ja suunnitelmia so-
velletaan uuteen poliisilaitosjakoon.

8. Lähiesimiestoimintaa painotetaan osana laillisuusvalvontaa. Laillisuusvalvonta on
osa päivittäistä esimiestyötä. Poliisin sisäisen tarkastuksen toimivuus varmistetaan.

9. Poliisia koskevien kanteluiden määrää vähennetään. Poliisista tehdään vähemmän
kanteluita poliisin esimiesorganisaatioille ja ylimmille laillisuusvalvojille.

10. Uusien poliisilaitosten toiminta vakiinnutetaan. Poliisin rahoituksen pitkän aikavä-
lin periaatteet vahvistetaan.

11. Poliisi siirtyy vuoden 2010 alusta kaksiportaiseen hallintomalliin, jonka mukaan
nykyisestä poliisin ylijohdosta ja poliisin lääninjohdoista koostuvan poliisin kes-
kushallintoviranomaisen suorassa alaisuudessa ovat poliisilaitokset sekä keskusri-
kospoliisi, suojelupoliisi, liikkuva poliisi, Poliisiammattikorkeakoulu ja Poliisin
tekniikkakeskus.
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12. Henkilöstön hyvinvoinnista huolehditaan. Keskeisenä painopisteenä on poliisin
henkilöstöstrategiassa määritellyt sekä keväällä 2008 tehdyn henkilöstöbarometrin
pohjalta tehtävät toimenpiteet.

3.4.1 Valvonta- ja hälytystoiminta

Yleisen turvallisuuden taso ja ihmisten kokema turvallisuuden tunne sekä hälytyspalve-
luiden saatavuus eivät heikkene ja liikenteen riskikäyttäytyminen vähenee. Poliisi pystyy
yhdessä muiden turvallisuusalan toimijoiden kanssa ennakoimaan tulevaisuutta ja koh-
distamaan ennakoivat toimet ja voimavarat turvallisuuden kannalta kriittisiin kohtiin.

Vuoden 2009 tavoitteet
Kaikilla alueilla on paikallisesti laaditut turvallisuussuunnitelmat, joissa otetaan
kantaa perhe- ja läheisväkivallan ennalta estäviin toimenpiteisiin.
Poliisi osallistuu alkoholivalvontaan humalahakuisen juomisen vähentämiseksi.
Sisämaan ulkomaalaisvalvontaa suoritetaan osana peruspoliisitoimintaa ja analyy-
siin perustuvana teemavalvontana.
Poliisin palvelutavoitteeksi asetettu keskimääräinen toimintavalmiusaika
saavutetaan sekä kiireellisissä A-luokan hälytystehtävissä että A- ja B-luokan
hälytystehtävissä.
Automaattinen liikennevalvonta kattaa vuoden 2009 lopussa noin 3000 tiekilo-
metriä.
Automaattisessa liikennevalvonnassa lisätään liikuteltavia yksiköitä.
Liikkuva poliisi lisää raskaan liikenteen valvontaa niin, että sen liikenteen valvon-
taan käyttämästä työajasta noin 20 % on suunnattu raskaan liikenteen valvontaan
vuoden 2009 lopussa.

Vuosien 2010–2013 tavoitteet
Nopean poliisiavun turvaamisen lisäksi hälytystehtävien suorittamisessa huomioi-
daan ennalta estävän toiminnan vaatimukset ja mahdolliset rikostorjunnan tarpeet.
Sisämaan ulkomaalaisvalvontaa suoritetaan osana peruspoliisitoimintaa ja analyy-
siin perustuvana teemavalvontana.
Poliisin hälytyspalveluiden laatua parannetaan yhteistyössä hätäkeskusten kanssa.
Poliisin, pelastuslaitosten ja tiehallinnon yhteistyötä vaarallisten aineiden kuljetus-
ten valvonnassa lisätään.
Valvonta- ja hälytystoiminnan palvelutasotavoitteet asetetaan
poliisilaitoskohtaisesti poliisihallinnon tulossopimuksissa.

Poliisin valvonta- ja hälytystoiminnan tuloksellisuutta arvioidaan seuraavissa taulukossa
esitettyjen tunnuslukujen avulla.
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Valvonta

Toiminnallinen tehokkuus,
tuotokset ja laadunhallinta

toteuma arvio TAE-
tavoite

TTS -kauden tavoitteet

Vuosi 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Valvonta – taloudellisuus
Toimintamenomääräraha, 1 000
euroa 192 664 176 603 192 583 200 582 192 697 192 631 192 631 210 000

Henkilötyövuodet 3 337 3 046 3 146 3 145 3 340 3 339 3 339 3 339

Valvonnan kustannukset, 1 000 euroa 231 436 213 605 232 005 239 982 234 476 234 396 234 396 234 396
Taloudellisuus, kustannukset / yjt-
tehtävät 216 194 211 217 212 212 212 214
Valvonta - tuottavuus
Tuottavuus, yjt-tehtävät / htv 321 361 350 352 332 332 332 332
Valvonta – palvelukyky ja laatu
Onnistuminen1 kotiväkivaltaan puut-
tumisessa, arvosana 4-10 7,60 7,60 7,68 7,60 7,60 7,60 7,60 7,60
Onnistuminen liikennevalvonnassa,
arvosana 4-10 7,67 7,68 7,77 7,67 7,67 7,67 7,67 7.67

Poliisin partiointi, arvosana 4-10 7,47 7,41 7,44 7,47 7,47 7,47 7,47 7,47
Katuturvallisuusindeksin arvo,
1999=100 91,6 82,9 83,3 94 94 94 94 94
Liikenneturvallisuusindeksin arvo,
2001=100 127,6 125,1 138 138 138 138 138 138
Valvonta - suoritteet
Yleisen järjestyksen ja turvallisuuden
(yjt) tehtävämäärä, 1000 kpl 1072 748 1100 061 1100 000 1106 000 1108 000 1108 000 1108 000 1108000

1 Poliisipalveluissa onnistumista koskevien kansalaisarvioiden tietolähde on valtiovarainministeriön toimesta tehtävä Jul-
kisten palvelujen laatubarometri (Taloustutkimus Oy). Vuoden 2008 haastattelut tehtiin huhti-toukokuussa). Taulukoiden
muiden lukujen tietolähde on poliisin tulostietojärjestelmä PolStat.
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Hälytystoiminta

2 Tietolähde: Julkisten palvelujen laatubarometri (Taloustutkimus Oy, 15.7.2008).

Toiminnallinen tehokkuus,
tuotokset ja laadunhallinta

toteuma arvio TAE-
tavoite

TTS -kauden tavoitteet

Vuosi 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Hälytystoiminta – taloudellisuus

Toimintamenomääräraha, 1 000 euroa 51 917 59 353 54 578 58 158 54 512 54 501 54 501 54501

Henkilötyövuodet 899 1023 937 937 919 918 918 918
Hälytystoiminnan kustannukset, 1000
euroa 60 768 68 370 65 952 69 726 66 677 66 663 66 663 66 663
Taloudellisuus, kustannukset / häly-
tystehtävät, (A + B) euroa 69 75,4 73,1 77,1 74 74 74 74
Hälytystoiminta - tuottavuus
Tuottavuus, hälytystehtävät / henkilö-
työvuodet (A + B tehtävät) 985 887 961 963 986 987 987 987
Hälytystoiminta – palvelukyky ja
laatu
Toimintavalmiusaika  A-luokan
tehtävissä, min 13,7 12,9 12,3 12 12 12 12 12
Toimintavalmiusaika A ja B -luokan
tehtävissä, min 23,4 22,9 22,2 21 21 21 21 21
Onnistuminen2 kiireellisissä hälytys-
tehtävissä, arvosana 4-10 7,68 7,64 7,65 7,68 7,68 7,68 7,68 7,68
Hälytystoiminta - suoritteet

Hälytystehtävien määrä,  kpl, enin-
tään 1072748 1100061 1090000 1106000 1108000 1108000 1108000 1108000

Perheväkivaltaan liittyvät hälytysteh-
tävät, lkm 17648 18548 18 600 18 000 18 000 18 000 18 000 18 000

A ja B hälytystehtävien määrä, kpl,
enintään 885 917 907 167 902 000 904 000 906 000 906 000 906 000 906000

A, B ja C hälytystehtävien määrä, kpl 1072495 1099655 1103900 1105900 1107900 1107900 1107900 1107900
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3.4.2 Rikostorjunta

Poliisin hallintorakenneuudistus ja rikostorjunnan toimintojen uudelleen järjestäminen
parantavat poliisin palvelukykyä, nostavat rikosten selvitysprosenttia ja nopeuttavat jut-
tujen käsittelyä. Uudistuksen myötä poliisin erikoisosaamista voidaan keskittää ja paran-
taa palvelua. Paikallistuntemus säilyy rikostutkinnassa ja päivittäisrikokset tutkitaan
omalla alueella. Rikostorjunnassa sovelletaan tietojohtoista poliisitoimintaa ja etenkin
juttujen sarjoittamisessa hyödynnetään tietojen analysointia. Rikostorjunta on
responsiivista ja kykenee estämään ennalta rikoksia, paljastamaan piilossa olevaa
rikollisuutta sekä toteuttamaan rikosvastuuta.

Vuoden 2009 tavoitteet
Poliisin teknisen rikostutkinnan laadun kehittämistyötä jatketaan.
Verkkovalvontaa ja tietotekniikkarikosten torjuntaa tehostetaan.
Tietotekniikkatutkinta järjestetään yhdenmukaisesti kaikissa poliisiyksiköissä.
Poliisin palvelutavoitteeksi asetettu rikoslakirikosten (pl. liikennerikokset)
keskimääräinen selvitystaso ja tutkinta-aika saavutetaan.

Vuosien 2010–2013 tavoitteet
Henkeen ja terveyteen kohdistuvien rikosten ilmitulo lisääntyy.
Omaisuusrikosten selvitystaso nousee.
Huumausaineiden tarjonnan vähentämisen lisäksi rajoitetaan kysyntää muun
muassa hoitoonohjauksella.
Päätettyjen talousrikosjuttujen määrä on suurempi kuin avoimien määrä.
Rikostorjunnan palvelutasotavoitteet asetetaan poliisilaitoskohtaisesti
poliisihallinnon tulossopimuksissa.
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Rikostorjunnan tuloksellisuutta arvioidaan seuraavassa taulukossa esitettyjen tunnuslukujen avulla.

Toiminnallinen tehokkuus,
tuotokset ja laadunhallinta

toteuma arvio TAE-
tavoite

TTS -kauden tavoitteet

Vuosi 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Rikostorjunta – taloudellisuus
Toimintamenomääräraha, 1000 euroa 235477 237707 244343 251 258 237595 236644 236644 236644

Henkilötyövuodet 4 079 4 098 3 979 3 972 4 055 4 039 4 039 4 039
Rikostorjunnan kustannukset, 1000
euroa 302128 304394 294958 302510 290576 289413 289413 289413
Taloudellisuus, kustannukset / kaikki
selvitetyt rikokset 518 484 510 504 484 482 482 482
Rikostorjunta - tuottavuus
Tuottavuus, kaikki selvitetyt rikokset
/ henkilötyövuodet 143 153 145 151 148 149 149 149
Rikostorjunta – palvelukyky ja
laatu

Rikoslakirikosten selvitystaso (pl.
liikennerikokset), %, vähintään 49,1 49,5 50 50 50 50 50 50
Rikoslakirikosten tutkinta-aika (pl.
liikennerikokset), keskiarvo, vrk 91 80 80 90 90 90 90 90
Omaisuusrikosten selvitystaso, %,
vähintään 38,3 38,5 39 41,5 42 42,5 43 43

Henkeen ja terveyteen kohdistuneiden
rikosten selvitystaso, %, vähintään 79,6 75,7 80 83 83 83 83 83
Onnistuminen3 väkivaltarikosten
selvittämisessä / paljastamisessa,
arvosana 1-10 7,54 7,54 7,54 7,54 7,54 7,54 7,54 7,54
Onnistuminen huumerikosten selvit-
tämisessä / paljastamisessa, arvosana
1-10 7,47 7,47 7,53 7,47 7,47 7,47 7,47 7,47
Onnistuminen asuntomurtojen selvit-
tämisessä, arvosana 1-10 7,28 7,28 7,37 7,28 7,28 7,28 7,28 7,28

Onnistuminen autovarkauksien selvit-
tämisessä, arvosana 1-10 7,03 7,03 7,14 7,03 7,03 7,03 7,03 7,03
Rikostorjunta - suoritteet

Kaikki selvitetyt rikokset, määrä 583 236 628 593 650 000 600 000 600 000 600 000 600 000 600 000

Selvitetyt rikoslakirikokset, määrä 348 076 372 733  360 000 350 000 350 000 350 000 350 000 350 000
Takaisin saatu rikoshyöty talousri-
koksissa (netto), milj. euroa 29,3 39,7 58 40 40 40 40 40

Päätettyjen talousrikosten määrä 1 802 1674 1 600 1 900 1 900 1 900 1 900 1 900

Avoinna olevien talousrikosten määrä 1806 1 679 1 800 1 650 1 600 1 550 1 500 1 500
Henkeen ja terveyteen kohdistuneiden
rikosten määrä, kpl 36 930 37 603 38 000 34 000 34 000 34 000 34 000 34 000
Poliisin tietoon tulleet törkeät huu-
mausainerikokset, määrä 658 882 680 750 750 750 750 750
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3.4.3 Lupapalvelut

Poliisin lupapalvelupisteet ja niiden tarjonta on järjestetty siten, että palvelut ovat kansa-
laisten saatavilla kohtuullisen vaivattomasti ajanvarausta ja yhteispalvelua hyödyntäen.
Uudet lupapalveluprosessit tukevat päätösten yhdenmukaisuutta ja palvelujen laatu pysyy
hyvällä tasolla. Lupatoiminnan ennalta estävä merkitys kasvaa yleisen järjestyksen ja
turvallisuuden ylläpitämisessä, rikostorjunnassa sekä liikenneturvallisuudessa. Lupatoi-
minta vaikuttaa osaltaan siihen, että yksityisen turva-alan toiminta on yhteiskunnallisesti
luotettavaa.

Vuoden 2009 tavoitteet
Poliisin lupapalvelut tuotetaan joustavasti ja kustannustehokkaasti.
Biometrisen tunnisteen (sormenjäljet) sisältävien passien hallittu käyttöönotto
varmistetaan.
Biometrisen tunnisteen sisältävien henkilökorttien käyttöönotto tehdään mahdol-
liseksi.
Sähköisten lomakkeiden käyttöä laajennetaan, ajanvarausjärjestelmä otetaan
käyttöön ja sähköistä ohjeistoa kehitetään.
Valtakunnallinen lupaneuvontapuhelin otetaan käyttöön.
Ulkomaalaisasioiden sähköisen asiankäsittelyjärjestelmän hallittu käyttöönotto.

Vuosien 2010–2013 tavoitteet
Merkittävä osa poliisin lupaprosesseista tehdään sähköisesti hallittaviksi.
Ulkomaalaisasioiden sähköinen asiankäsittelyjärjestelmä otetaan hallitusti käyt-
töön ulkomaalaislupien käsittelyn tehostamiseksi.
Erityisesti ampuma-aseturvallisuuden parantamista tuetaan kehittämällä yhtenäi-
siä lupaprosesseja.
Lupapalvelujen palvelutasotavoitteet asetetaan poliisilaitoskohtaisesti
poliisihallinnon tulossopimuksissa.
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Lupapalvelujen tuloksellisuutta arvioidaan seuraavassa taulukossa esitettyjen tunnuslukujen avulla.

Toiminnallinen tehokkuus,
tuotokset ja laadunhallinta

toteuma arvio TAE-
tavoite

TTS -kauden tavoitteet

Vuosi 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Lupapalvelut – taloudellisuus
Henkilötyövuodet 772 787 728 718 706 687 687 687
Lupapalvelujen kustannukset, 1000
euroa 36 800 33 860 35 500 35 803 34 700 37 200 37 200 37 200
Taloudellisuus, kustannukset / polii-
sin myöntämät luvat 33,7 34,3 36,7 37,4 36,6 36,6 36,6 36,6
Lupapalvelujen kustannusvastaavuus,
% 109 106 100 100 100 100 100 100
Lupapalvelut – tuottavuus
Tuottavuus, poliisin myöntämät luvat
/ henkilötyövuodet 1 415 1 251 1 330 1 322 1 341 1 480 1 523 1 523
Lupapalvelujen tuottotavoite, milj.
euroa 40,1 35,9 35,5 35,8 34,7 37,2 37,2 37,2
Lupapalvelut – palvelukyky ja
laatu4

Onnistuminen lupapalveluissa, arvo-
sana 4-10 8,24 8,2 8,15 8,24 8,24 8,24 8,24 8,24
Lupapalvelut – suoritteet
Poliisin myöntämät luvat yhteensä,
kpl 1092928 986 352 1132000 957 000 947 000 1017000 1047 000 1047 000

Passit 515 778 374 375 460 000 400 000 400 000 470 000 500 000 500 000
Henkilökortit 39 886 51234 70 000 45 000 40 000 40 000 40 000 40 000
Ajoluvat 325 678 336 835 370 000 300 000 300 000 300 000 300 000 300 000
Aseluvat 82 047 85 409 82 000 75 000 70 000 70 000 70 000 70 000
Ulkomaalaisluvat 45 079 51 894 60 000 52 000 52 000 52 000 52 000 52 000
Muut luvat 84 460 86 605 90 000 85 000 85 000 85 000 85 000 85 000
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3.4.4 Toimialakohtaiset yhteiset palvelut (poliisi)

Poliisin konsernipalveluihin kuuluu poliisikoulutuksen lisäksi poliisin tietojärjestelmä- ja
tietotekniikkapalvelut, kaluston ja materiaalin hankinta, toimitilahallinta sekä
viestintäpalvelujen, tietoturvan ja laillisuusvalvonnan kehittäminen.

Vuoden 2009 tavoitteet
Poliisikoulutuksella vastataan poliisin henkilöstötarpeeseen.
Valmistuneiden poliisien sijoittumista poliisivirkoihin edistetään.
Poliisin hallintotietojärjestelmän (HALTI) ja poliisiasiaintietojärjestelmän
(PATJA) kokonaisuudistus käynnistetään (hankeaika 2009 - 2013).
Poliisin kenttäjärjestelmä (POKE) sekä poliisin analyysijärjestelmä (PONA) ote-
taan valtakunnalliseen käyttöön.
Poliisin asianhallintahanke (ASPO) käynnistetään.
Lupahallinnon palveluiden sähköistämistä jatketaan, verkossa anottavien lupien
määrää lisätään ja verkkomaksaminen mahdollistetaan lupahakemusta vireille-
pantaessa.

Vuosien 2010–2013 tavoitteet
Poliisiin kohdistuvien kanteluiden määrää vähennetään painottamalla
laillisuusvalvontaa.
Viestintää ja viestinnällisten tarpeiden tunnistamista kehitetään osana johtamista.
Viestinnän seurantaa ja arviointia kehitetään osana tilannekuvan muodostamista.
HALTI-PATJA kokonaisuudistus toteutetaan seuraavassa järjestyksessä: ase- ja
turvallisuusalan valvontarekisteri (2010), rahankeräysrekisteri (2010), poliisi-
asiaintietojärjestelmän, epäiltyjen rekisterin sekä analyysityökalujen ja sähköisen
työnkulun kokonaisuus (2013).
Schengen tietojärjestelmä (SIS II) otetaan käyttöön (2010).
Poliisin valtakunnallinen asianhallintajärjestelmä otetaan käyttöön (2010).
Lupahallinnon prosessit yhtenäistetään ja kaikkien lupien sähköinen työnkulku
mahdollistetaan osana poliisin asianhallintajärjestelmää (2011).
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Poliisin toimialakohtaiset yhteiset palvelut kokonaisuuden tuloksellisuutta arvioidaan seuraavissa
taulukossa esitettyjen tunnuslukujen avulla.

Toiminnallinen tehokkuus,
tuotokset ja laadunhallinta

toteuma arvio TAE-
tavoite

TTS -kauden tavoitteet

Vuosi 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Taloudellisuus

Poliisikoulutuksen kokonaiskustan-
nukset, 1000 euroa 25 303 25 473 25 000 25 500 25 000 25 000 25 000 25 000

Perustutkintokoulutuksen koulutus-
päivän hinta, euroa, enintään 111 148 135 149 149 149 149 149

Poliisipäällystötutkinnon koulutuspäi-
vän hinta, euroa, enintään 225 218 320 290 290 290 290 290

Poliisiammattikorkeakoulun koulutus-
päivän hinta, euroa, enintään 195 148 146 150 150 150 150 150
Tuottavuus

Tuottavuus (poliisiksi valmistuvien
määrä/henkilötyövuodet) 1,45 1,86 2,31 1,59 1,43 1,65 1,65 1,65
Palvelukyky ja laatu

Poliisioppilaitosten henkilömäärä 230 220 218 218 218 218 218 218
Poliisin perustutkintokoulutuksen
läpäisyprosentti 96,9 98,4 97,5 97,5 97,5 97,5 97,5 97,5
Suoritteet

Perustutkintokoulutukseen hakijoiden
määrä 1 769 1322 947 1000 1000 1000 1000 1000

Perustutkintokoulutuksen aloittanei-
den määrä 398 321 218 3125 360 360 360 360

Perustutkintokoulutuksesta valmistu-
neiden määrä 350 372 467 3686 269 312 360 360
Poliisin ylijohtoon osoitettujen kante-
luiden määrä - - 257 200 150 100 100 100
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3.5 Poliisitoimi - henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen

Poliisin henkilöstötarpeesta tehdään pitemmän aikavälin suunnitelma. Poliisin
henkilöstöstrategian mukaisesti koko henkilöstön urakehitystä ja sijoittumista eri tehtäviin
edistetään. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi tulos- ja kehityskeskustelut käydään koko
henkilöstöä koskien. Keskustelujen perusteella laadittavien kehityssuunnitelmien avulla voidaan
luoda muun muassa horisontaalista urallaetenemistä edistäviä toimenpiteitä.

Henkiset voimavarat toteuma arvio TAE-
tavoite

TTS -kauden tavoitteet

Vuosi 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Poliisitoimi
Henkilötyövuodet 10 871 10 773 10 844 10 6897 10 343  10 345 10 345 10 345
Kokonaistyövoimakustannukset (%
palkkasummasta) - - - - - - - -
Työtyytyväisyysindeksi (1-5) - - - - - - - -
Sairauspoissaolot, työpäivää/htv 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3
Vakituisen henkilöstön
lähtövaihtuvuus - - - - - - - -
Henkilöstön keski-ikä 42 42 42 42 42 41,8 41,5 41,5
Koulutustasoindeksi - - - - - - - -
Poliisin henkilöstö yhteensä 10 953 10 871 10 943 10 786 10 437 10 439 10 439 10 439
Naisia, %-osuus 26,03 26 26 26,2 27 27,5 27,5 27,5
Poliisimiehet, lkm 7 645 7 591 7 619 7 750 7 650 7 580 7 580 7 580
Naisia, %-osuus 11,15 11,65 12,16 12,5 12,9 13 13,2 13,2
Opiskelijat, lkm 564 569 591 505 350 529 529 529
Naisia, %-osuus 21,1 17,09 18,41 20,0 22 23 23 23
Muu henkilöstö, lkm 2 744 2 712 2 7338  2 531 2 437 2 330 2 330 2 330
Naisia, %-osuus 68,54 67,52 70,93 66,5 67 66 66 66
Naisten %-osuus alipäällystössä,
päällystössä ja päällikkötasolla 5,83 6,38 6,79 7,0 6,5 6,5 6,5 6,5



Sisäasiainministeriön hallinnonalan toiminta- ja taloussuunnitelma 2010-2013 sekä tulossuunnitelma 2009

32

4 Rajavartiolaitos
4.1 Keskeiset linjaukset painopisteittäin

1. Keskitytään onnettomuuksia ja rikoksia ennaltaehkäisevien toimenpiteiden var-
mistamiseen ja edelleen kehittämiseen. Erityisinä painopisteinä ovat mm. järjestäy-
tyneen rikollisuuden leviämisen ja syrjäytymisen estäminen, kotoutumisen tukemi-
nen sekä asumisen turvallisuuden edistäminen.

Rajavartiolaitos vahvistaa myönteistä turvallisuuskulttuuria sekä parantaa edellytyksiä
onnettomuuksien ja rikosten ennaltaehkäisyyn lakisääteisillä tehtävillään. Rikostorjuntaa
kehitetään keskittämällä toimintoa valtakunnallisesti, tehostamalla viranomaisyhteistyötä
ja kytkemällä kansainväliset yhteistyöverkostot nykyistä paremmin mukaan toimintaan.
Kehittämistyössä painotetaan erityisesti kykyä ja valmiuksia laittoman maahantulon ja
ihmiskaupan torjuntaan. EU:n yhdennetyn rajaturvallisuusjärjestelmän kehittämiseen,
rajastrategian toimeenpanoon sekä EU:n yhteisiin rajaturvallisuusoperaatioihin ja EU:n
nopean toiminnan joukkoihin osallistutaan aktiivisesti. Sisäisen turvallisuuden ohjelman
toteuttamiseen osallistutaan erityisesti rajaturvallisuuden, ihmiskaupan estämisen ja
laittoman maahantulon torjunnan sekä merellisten suuonnettomuuksien ja
ympäristötuhojen torjunnan osalta.

2. Varmistetaan yleisen järjestyksen ja turvallisuuden toteutuminen huolehtimalla
operatiivisesta toimintavalmiudesta ja -kyvystä.

Itäraja pidetään turvallisena ja toimivana. Rajaliikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta
parannetaan kehittämällä kansainvälisten rajanylityspaikkojen - erityisesti Vaalimaan ja
Helsinki-Vantaan - rakenteita, henkilöstövoimavaroja ja teknologiaa. Meripelastustoimi
järjestetään siten, että apua voidaan osoittaa palvelutasopäätösten edellyttämällä tavalla.
Aktiivisella kansainvälisellä vaikuttamisella edistetään Itämeren maiden
yhteisvastuullisuutta meripelastuksessa. Merellisten monialaonnettomuuksien ja
ympäristötuhojen ennaltaehkäisyn ja torjunnan sekä viranomaisyhteistyön valmiuksia
kehitetään. Rajajoukkojen käyttöperiaatteiden, kokoonpanojen ja varustuksen sekä
operatiivisten suunnitelmien uudistamista jatketaan osana valtakunnallista valmius- ja
puolustussuunnittelua. Palvelukseen astuneet asevelvolliset koulutetaan sijoituskelpoisina
rajajoukkoihin.

3. Varmistetaan perus- ja ihmisoikeuksien toteutuminen hallinnonalan toiminnassa
sekä edistetään hyvien etnisten suhteiden, syrjimättömyyden, yhdenvertaisuuden
sekä rasismin ehkäisyn toteutumista.

Perus- ja ihmisoikeuksien noudattaminen sekä jokaisen ihmisen tasa-arvoinen kohtelu
ovat kaiken toiminnan lähtökohtana. Korostetaan sitä, että jokaisen työ on yhtä tärkeä ja
jokainen on yhtä arvokas. Rajavartiolaitokselle laaditaan tasa-arvo- ja
yhdenvertaisuussunnitelmat. Etnisten suhteiden, syrjimättömyyden ja yhdenvertaisuuden
sekä rasismin ehkäisy otetaan huomioon Rajavartiolaitoksessa annettavassa
koulutuksessa.
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Laillisuusvalvontaa ja oikeudellisen päätöksenteon laadunvalvontaa kehitetään edelleen
sen varmistamiseksi, että kaikki ihmiset saavat hallintomenettelyssä, hallintolainkäytössä
ja rikosten esitutkintamenettelyssä tasapuolisen kohtelun sukupuoleen, ikään, rotuun,
kansalaisuuteen  ja etniseen taustaan katsomatta.

4. Lisätään valmiuksia laajentuvalle siviilikriisinhallinnalle ja kansainväliselle toi-
minnalle. Turvallisuuden lisäksi painopisteinä ovat demokratia, tasa-arvo ja hyvä
hallinto.

Ylläpidetään valmius osallistua erityisesti niihin siviilikriisinhallintaoperaatioihin, joilla
edesautetaan rajaturvallisuuden kehittämistä Suomeen suuntautuvan laittoman
maahantulon  kannalta  merkityksellisissä suunnissa. Osallistutaan siviilikriisin-
hallinnan koulutukseen ja sen kehittämiseen rajaturvallisuutta koskevilta osin.

Valmiutta ja kykyä osallistua EU:n yhteisiin rajaturvallisuusoperaatioihin ja EU:n
nopean toiminnan joukkoihin ylläpidetään ja kehitetään edelleen. Itämeren maiden
yhteisvastuullisuutta meripelastuksessa edistetään.

5. Uudistetaan ja yhtenäistetään hallitusti hallinnolliset menettelytavat ja toiminta-
kulttuurit.

Strategian ja arvojen merkitystä keskeisinä toimintaa ohjaavina tekijöinä korostetaan.
Kehittämistyössä otetaan huomioon toimintaympäristössä, erityisesti
yhteistoimintaviranomaisten toiminnassa tapahtuvat muutokset. Avoimuutta ja
vuorovaikutusta edistetään. Päätösvaltaa jaetaan organisaatiossa alaspäin. Kansalliset ja
kansainväliset verkostoitumisen mahdollisuudet käytetään täysimääräisesti hyväksi.
Valtionhallinnon palvelukeskushankkeita hyödynnetään tehokkaasti.

4.2 Lainsäädäntöhankkeet

Selvitys rajavartiolaitosta koskevan lainsäädännön toimivuudesta ja soveltamisesta sekä
esitykset sen tarkistamiseksi annetaan eduskunnalle vuoden 2008 loppuun mennessä.
Hankkeeseen liittyvät lait ja asetukset valmistellaan siten, että ne tulevat voimaan vii-
meistään 1.5.2009.  Hankkeella turvataan Rajavartiolaitoksen toimintaedellytykset päivit-
tämällä esitutkinnan menetelmät torjuntakohteita vastaaviksi. Samalla otetaan huomioon
muut lainsäädännön kehityksestä johtuvat muutokset, joita ovat ainakin poliisi-, tulli- ja
rajavartioviranomaisten yhteistoimintaa koskeva lain valmisteluhanke sekä esitutkinta- ja
pakkokeinolainsäädännön ja poliisilain uudistaminen.
Muita meneillään olevia lainsäädäntöhankkeita ovat eduskunnan hyväksymisen saaminen
COSPAS-SARSAT-järjestöön liittymiselle ja Hampurin sopimukseen tehdyille muutok-
sille sekä hallituksen esitys meripelastuslain muuttamiseksi (SM062:00/2008). Meripe-
lastuslain muutoksessa on arvioinnin kohteena erityisesti viranomaisten organisaatiora-
kenteissa tapahtuneiden muutosten vaikutukset meripelastustoimen tehtäviin osallistumi-
selle. Tavoitteena on hallituksen esityksen antaminen eduskunnalle vuoden 2009 kevätis-
tuntokauden alussa.
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4.3 Rajavartiolaitos - yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet

Rajavartiolaitos osallistuu omalta osaltaan kansallisen kilpailukyvyn kannalta tärkeän si-
säisen turvallisuuden ylläpitämiseen tavoitteena, että Suomi on Euroopan turvallisin maa.
Rajavartiolaitoksen yhteiskunnallisena vaikuttavuustavoitteena on

1. Suomen rajaturvallisuus on parhaalla tasolla Euroopassa. Turvallisimmat ja sujuvim-
mat liikenneyhteydet Venäjän ja Euroopan unionin välillä kulkevat Suomen rajojen kaut-
ta. Rajavartiolaitoksen panos Euroopan Unionin ulkorajastrategian kehittämisessä ja eu-
rooppalaisen yhteisvastuun toteuttamisessa on vahva.

2. Rajavartiolaitoksen toiminta lisää monipuolisesti kansalaisten turvallisuutta, erityisesti
rajamaakunnissa ja saaristossa.

3. Suomen meripelastusjärjestelmä on Itämeren luotettavin. Rajavartiolaitoksen panos
merellisen ympäristöturvallisuuden edistämiseksi on vahva. Toimintavalmius merellisten
monialaonnettomuuksien varalta on hyvä.
4. Yhteiskunnan turvaamiseksi Rajavartiolaitos kykenee toimimaan kaikissa häiriö-
tilanteissa ja poikkeusoloissa, myös sodan aikana. Rajavartiolaitos toimii maalla,
merellä ja ilmassa vaikeissakin luonnonoloissa.

Rajavartiolaitoksen yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tavoitearvot on määritelty ensim-
mäistä kertaa vuoden 2009 talousarvioesitykseen. Vuosien 2007 tunnuslukujen arvot ja
arvio vuodelle 2008 on määritetty niiltä osin kuin tunnuslukujen laskemiseen on ollut
käytettävissä tilastotietoa. Yhteiskunnallisen vaikuttavuuden osa-alueiden vaikuttavuuden
ja kustannusvaikuttavuuden raportointi tehdään valtion tulostietojärjestelmässä (Netra).

Lainsäädäntöhankkeet – vuonna 2009 käynnistyvät
1. Tiedossa ei ole vuonna 2009 käynnistyviä lainsäääntöhankkeita.

Yhteiskunnalliset
vaikuttavuustavoitteet

toteuma arvio TAE-
tavoite

TTS – kauden tavoitteet

Vuosi 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Rajavartiolaitos
Yhteiskunnallinen
vaikuttavuus (ind)

- - - 100,0 102,1 102,3 102,7 102,5

Vaikuttavuus (ind) - - - 100,0 103,5 104,3 104,6 104,7

Kustannusvaikuttavuus
(ind) - - -

100,0 100,6 100,4 100,8 100,4
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4.4 Rajavartiolaitos - toiminnallinen tehokkuus, tuotokset ja
laadunhallinta

4.4.1 Rajavalvonta

Rajavalvonta kohdennetaan ja valmiutta ylläpidetään siten, että tärkeimmillä alueilla lu-
vattomat rajanylitykset estetään tai havaitaan välittömästi. Muilla alueilla luvattomat ra-
janylitykset paljastetaan.

Toiminnallinen
tehokkuus, tuotokset ja
laadunhallinta

toteuma arvio TAE-
tavoite

TTS -kauden tavoitteet

Vuosi 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Rajavalvonta –
taloudellisuus
Taloudellisuus ind 81,0 84,4 91,1 100,0 99,1 98,2 97,1 95,8

Rajavalvonta –
tuottavuus
Tuottavuus ind 80,7 84,6 91,3 100,0 100,1 100,8 100,8 100,9

Rajavalvonta –
palvelukyky ja laatu
Rajatapahtumien estä-
minen (%) 91,8 % 87,8 % 92,1 % 96,0 % 96,0 % 96,0 % 96,0 % 96,0 %

Rajatapahtumien pal-
jastaminen (%) 82,9 % 81,3 % 88,1 % 85,0 % 85,0 % 85,0 % 85,0 % 85,0 %
Tilannekuvan laatu - - - 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0

Rajavalvonta –
 suoritteet
Partiointi (h) 352175 328145 328750 323400 323500 320500 315000 310500
    josta itärajalla 268808 244502 242750 236500 237500 233500 229500 223000

Tekninen valvonta 883014 841331 900946 937440 945440 945440 945440 945440
Tarkastukset 81923 81836 80997 83700 84700 85200 85700 85700
Rajavyöhykeluvat 13213 11914 10540 11050 11050 11050 11050 11050
Turvallisuuspalvelut
harva-alueella (poliisi-
ja virka-aputehtävät) 390 431 493 490 490 495 485 490



Sisäasiainministeriön hallinnonalan toiminta- ja taloussuunnitelma 2010-2013 sekä tulossuunnitelma 2009

36

4.4.2 Rajatarkastukset

Kaikki Schengen-alueen ulkorajan ylittävät henkilöt tarkastetaan. EU/ETA
-kansalaisille tehdään vähimmäistarkastus ja muille perusteellinen tarkastus. Schengen-
alueen sisärajoilla ylläpidetään valmius rajatarkastusten palauttamiseen. Maahantulo ja
maastalähtö vastoin säädettyä järjestystä paljastetaan turvaten sujuva rajan-ylitysliikenne.
Rajatarkastuksissa ja niihin liittyvissä tutkinnoissa ja hallintopäätöksissä huolehditaan
henkilöiden oikeusturvasta.

Toiminnallinen tehokkuus,
tuotokset ja laadunhallinta

toteuma arvio TAE-
tavoite

TTS -kauden tavoitteet

Vuosi 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Rajatarkastukset –
taloudellisuus

Taloudellisuus ind 111,3 125,5 96,8 100,0 106,0 108,4 114,0 117,3
Rajatarkastukset –
tuottavuus
Tuottavuus ind 110,8 125,8 97,0 100,0 107,1 111,2 118,3 123,6
Rajatarkastukset –
palvelukyky ja laatu

Rajatarkastusten kattavuus
(%)

99,9
%

99,9
%

99,9
%

100,0
%

100,0
%

100,0
%

100,0
%

100,0
%

Rajatarkastusten laatu (%)
99,5

%
99,2

%
99,4

% 99,8 %
99,9

%
99,9

%
99,9

%
99,9

%

Rajatarkastusten sujuvuus
(min) 7,7 8,4 7,8 8,2 8,7 9,3 9,3 9,3
Rajatarkastusten asiakas-
palvelu (1-5) - - - 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0

Oikeusturva (%)
100,0

%
99,8

%
100,0

%
100,0

%
100,0

%
100,0

%
100,0

%
100,0

%
Rajatarkastukset - suoritteet

Rajatarkastukset (milj.hlöä) 16 16 11 12 13 13 14 14

Tullitarkastukset (hlöä)
22

603
24

180
11

521 2 020 2 030 2 030 2 030 2 030

Käännyttämispäätös 1 609 1 606 1 476 1 505 1 565 1 615 1 670 1 720
Myönnetyt viisumit 1 375 1 561 1 711 1 745 1 755 1 755 1 755 1 755
Päätökset rajanylityslupa-
anomuksiin 34 13 12 13 13 13 13 13

Vastaanotetut turvapaikka-
hakemukset 309 226 245 245 250 250 250 250
Vastaanotetut kiintiöpako-
laiset 325 630 1 160 1 120 1 120 1 120 1 120 1 120

Muun viranomaisen pää-
töksen täytäntöönpano 1 058 966 770 815 820 820 820 820
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4.4.3 Rikostorjunta, hallinnolliset maksuseuraamukset ja
valvontatoimenpiteet

Rajavartiolaitos toimii ammattitaitoisena ja tehokkaana rikostorjuntaviranomaisena raja-
turvallisuuden ylläpitämisen yhteydessä paljastettujen laittomaan maahantuloon ja ih-
miskauppaan liittyvien rikosten ja niiden oheisrikosten osalta. Rajavartiolaitoksen  rikos-
torjuntatyön valtakunnallisessa ja alueellisessa resursoinnissa sekä kehittämisessä keski-
tytään laittoman maahantulon ja siihen liittyvän ihmiskaupan torjuntaan. Vakavan ja jär-
jestäytyneen rikollisuuden torjuntatyö keskitetään valtakunnallisesti. Kaikkien vartiosto-
jen  on  kyettävä  huolehtimaan  omassa  valvontatoiminnassaan  esille  tulleista  Rajavartio-
laitoksen vastuulle säädettyjen epäiltyjen rikosten tutkinnasta. Rajavartiolaitoksen rikos-
torjunnassa tarvittavaa ammattitaitoa ja osaamista kehitetään osallistumalla muiden PTR-
viranomaisten kanssa perustettaviin yhteisiin tutkintaryhmiin sekä kehittämällä kansain-
välistä rikostorjuntayhteistyötä. Edellä mainitun lisäksi kaikkien vartiostojen on kyettävä
huolehtimaan omassa valvontatoiminnassaan esille tulleista suppeaa esitutkintaa edellyt-
tävistä asioista sekä epäillyistä ratti- ja vesiliikennejuopumuksista.
Aluspäästövalvonnalla havaitaan ja todennetaan öljypäästöt merialueella, saatetaan pääs-
tön suorittaja vastuuseen määräämällä hallinnollinen öljypäästömaksu, kerätään esitut-
kintamateriaalia poliisin suorittamalle rikosoikeudelliselle tutkintaprosessille ja käynnis-
tetään mahdolliset torjuntatoimenpiteet.

Toiminnallinen tehokkuus,
tuotokset ja laadunhallinta

toteuma arvio TAE-
tavoite

TTS -kauden tavoitteet

Vuosi 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Rikostorjunta –
taloudellisuus
Taloudellisuus ind - 114,2 105,9 100,0 100,6 100,2 99,8 99,0

Rikostorjunta –
tuottavuus
Tuottavuus ind - 114,5 106,1 100,0 101,6 102,9 103,6 104,3

Rikostorjunta –
palvelukyky ja laatu
Rikoslakirikosten selvitys-
taso (pl. liikennerikokset)
(%)

66,5
%

98,5
%

87,9
% 87,9 %

87,9
%

87,9
%

87,9
%

87,9
%

Laittoman maahantulon
järjestämisten ja ihmis-
kaupparikosten selvitystaso
(%)

42,9
%

79,4
%

93,9
% 92,6 %

92,3
%

92,3
%

92,3
%

92,3
%

Aluspäästötapausten selvi-
tystaso (1-5) 5,0 5,0 5,0 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4
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Tavoiteajassa (60 vrk) sel-
vitettyjen rikoslakirikosten
osuus (%)

71,4
%

65,8
%

66,6
% 71,0 %

71,0
%

71,0
%

71,0
%

71,0
%

Tavoiteajassa (180 vrk)
selvitettyjen laittoman
maahantulon järjestämisten
ja ihmiskauppatapausten
osuus (%) - -

77,5
% 77,4 %

76,5
%

76,5
%

76,5
%

76,5
%

Oikeusturva (%)
99,6

%
100,0

%
100,0

%
100,0

%
99,9

%
99,9

%
99,9

%
99,9

%

Rikostorjunta - suoritteet
Rikosilmoitus (R-ilmoitus) 906 904 1015 1115 1125 1125 1125 1125
Valtionrajarikos (kpl) 144 177 168 168 168 168 168 168
Laittoman maahantulon
järjestäminen ja ihmiskaup-
pa (kpl) 63 68 70 76 86 86 86 86
Muu rikos (kpl) 1515 1590 1110 1090 1090 1090 1090 1090
Rikesakko 582 648 539 555 555 555 555 555
Rangaistusvaatimusilmoitus 2 931 2 620 2 363 2 280 2 280 2 280 2 280 2 280

Pakkokeino 4001 4299 2100 2100 2100 2100 2100 2100
Huomautus 1 806 1 502 912 910 905 905 900 900
Päätös alusöljypäästöasias-
sa 23 13 10 10 10 10 10 10
Päätös liikkeenharjoittajan
seuraamusmaksussa 3 19 14 20 20 20 20 20

Turvaamistoimenpide 2 638 3 196 3 314 3 260 3 330 3 380 3 430 3 480
Sekalainen ilmoitus (S-
ilmoitus) 788 372 391 415 415 415 415 415

Valvontailmoitus 326 319 320 285 285 285 285 285
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4.4.4 Meri- ja muu pelastustoimi

Kaikkiin merellisiin hätätilanteisiin osoitetaan apua viivytyksettä. Meripelastustapahtumien ha-
vaitsemiseksi ja ennalta ehkäisemiseksi huolehditaan merialueiden riittävästä valvonnasta raja-
valvonnan yhteydessä. Pelastustoimea ja lentopelastuspalvelua tuetaan tarpeen mukaan Raja-
vartiolaitoksen kalustolla ja henkilöstöllä.

Toiminnallinen tehokkuus,
tuotokset ja laadunhallinta

toteuma arvio TAE-
tavoite

TTS -kauden tavoitteet

Vuosi 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Meripelastus –
taloudellisuus
Taloudellisuus ind 114,0 108,2 101,2 100,0 99,1 97,9 96,9 95,4

Meripelastus –
tuottavuus
Tuottavuus ind 113,6 108,5 101,4 100,0 100,1 100,5 100,5 100,5

Meri- ja muu
pelastustoimi –
palvelukyky ja laatu
Johtamisen laatu (1-5) - - - 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0
Yksiköiden valmius (1-5) - - - 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5
Meritilannekuva (1-5) - - - 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5

Meri- ja muu
pelastustoimi –
suoritteet

Etsinnät (kpl) 341 354 311 311 311 310 310 310
Pelastustehtävät (kpl) 1 013 1 203 1 027 1 033 1 033 1 033 1 033 1 033
Sairaankuljetus (kpl) 47 126 190 190 190 190 190 190
Avustustehtävä (kpl) 495 476 580 580 580 580 580 580
Muu pelastussuorite (kpl) 105 91 65 65 65 65 65 65
RVL:n yksiköiden toimintatunti (h) 1 598 1 771 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100

Päivystyspalvelu (tuntia) 65 000
65

000
65

000
65

000
58

000
Pelastettu henkilö (kpl) 3 223 3 100 5 500 3 100 3 100 3 100 3 100 3 100
Estetty onnettomuus (kpl) 2 15 60 45 15 15 15 15
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4.4.5 Sotilaallinen maanpuolustus

Puolustussuunnitelmat, tilanteen edellyttämä johtamis- ja toimintavalmius sekä
valmius joukkojen perustamiseen ylläpidetään. Vastataan osaltaan rajajoukkojen
tuottamisesta kouluttamalla varusmiehiä ja järjestämällä kertausharjoituksia.

Toiminnallinen
tehokkuus, tuotokset ja
laadunhallinta

toteuma arvio TAE-
tavoite

TTS -kauden tavoitteet

Vuosi 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Sotilaallinen
maanpuolustus –
taloudellisuus
Taloudellisuus ind 125,7 114,7 97,9 100,0 100,3 100,7 98,6 94,1

Sotilaallinen
maanpuolustus –
tuottavuus
Tuottavuus ind 125,2 115,1 98,1 100,0 101,3 103,3 102,3 99,1
Sotilaallinen
maanpuolustus –
palvelukyky ja laatu
Suunnitelmavalmius
(1-5) 3,2 2,7 3,5 3,7 3,8 3,9 4,1 4,1
Sijoitettavuus (%) 79,4 % 75,4 % 80,0 % 80,0 % 80,0 % 80,0 % 80,0 % 80,0 %

Koulutettavuus (%) 72,0 %
Ei harjoi-
tuksia 90,0 % 88,0 % 88,0 % 88,0 % 88,0 % 88,0 %

Sijoitustilanne (1-5) 4,5 4,6 4,6 4,5 4,6 4,6 4,6 4,6
Koulutus (1-5) 3,7 3,5 3,2 3,3 3,5 3,7 3,8 3,8
Materiaalivalmius (1-
5) 2,8 2,6 2,3 2,8 3,0 3,0 3,1 3,1

Sotilaallinen
maanpuolustus -
suoritteet
Koulutusvuorokaudet 134599 107929 109470 107822 107848 107815 102905 102015
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4.5 Rajavartiolaitos - henkisten voimavarojen hallinta ja
kehittäminen

Henkilöstön kehittyvä osaaminen ja laadukas esimiestyö luovat edellytykset muutoksen hallin-
taan. Rajavartiolaitoksen henkilöstörakenne ja henkilöstömäärä vastaavat operatiivisia tarpeita.
Työn tuottavuus ja palkkakilpailukyky paranevat ja tukevat osaltaan strategisia tavoitteita.
Henkilöstön kenttäkelpoisuus ja fyysinen kunto ovat tehtäviä vastaavat.

Henkiset voimavarat toteuma arvio TAE-
tavoite

TTS -kauden tavoitteet

Vuosi 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Rajavartiolaitos
Henkilötyövuodet (sis
harjoittelijat ja työllisyysvaroin
palkatut)

3062 2960 2926 2 924 2 927 2 930 2 907 2 884

Kokonaistyövoimakustannukset
(% palkkasummasta)

76,6 77,5 75 75 75 75 75 75

Työtyytyväisyysindeksi (1-5) 3,3 - 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5
Sairauspoissaolot, työpäivää/htv 8,3 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0
Vakituisen henkilöstön
lähtövaihtuvuus

0,3 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6

Henkilöstön keski-ikä 37,7 37,8 38 38 38 39 39 39
Koulutustasoindeksi 3,7 3,8 3,7 3,7 3,8 3,8 3,8 3,8
Sukupuolijakauma (m/n) 12,2/8

7,8
12,3/8

7,7
12,5/8

7,5
13/87 13/87 13/87 13/87 13/87
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5 Pelastustoimi
5.1 Keskeiset linjaukset painopisteittäin

1. Keskitytään onnettomuuksia ja rikoksia ennaltaehkäisevien toimenpiteiden var-
mistamiseen ja edelleen kehittämiseen. Erityisinä painopisteinä ovat mm. järjestäy-
tyneen rikollisuuden leviämisen ja syrjäytymisen estäminen, kotoutumisen tukemi-
nen sekä asumisen turvallisuuden edistäminen.

Pelastustoimi jatkaa onnettomuuksien ehkäisytyön ja erityisesti asumisen paloturvalli-
suuden tehostamista. Pelastustoimi toteuttaa yhteistyössä muiden vastuuviranomaisten
kanssa asumisen paloturvallisuuden toimenpideohjelmaa (Sisäisen turvallisuuden minis-
teriryhmän päätös 15.12.2006). Vuoden 2009 aikana jatketaan osana pelastuslain uudis-
tamista onnettomuuksien ehkäisyä koskevien muutostarpeiden säädösvalmistelutyötä.
Uudistettu pelastuslaki on tarkoitus saattaa voimaan vuoden 2011 alusta. Tavoitteena on
kohdistaa pelastusviranomaisten turvallisuutta edistävät toimenpiteet paremmin riskikoh-
teisiin. Myös riskikohteen omalla vastuulla olevan varautumisen merkitystä korostetaan.
Pelastustoimi osallistuu paikallisten turvallisuussuunnitelmien tarkistamiseen yhteistyös-
sä muiden vastuuviranomaisten kanssa siten, että vuoden 2009 alusta aloittavissa kuntien
valtuustoissa voidaan tarkistaa ja hyväksyä paikalliset turvallisuussuunnitelmat.

2. Varmistetaan yleisen järjestyksen ja turvallisuuden toteutuminen huolehtimalla
operatiivisesta toimintavalmiudesta ja -kyvystä.

Pelastustoimen suunnittelukauden painopisteenä on pelastuslaitosten toiminta- ja palve-
lukyvyn kehittäminen sekä osaavan henkilöstön riittävyyden ja saatavuuden varmistami-
nen. Vuonna 2007 käynnistetty hanke pelastushenkilöstön toiminta- ja palvelukyvyn tur-
vaamiseksi jatkuu vuoden 2009 loppuun. Väestönsuojelujärjestelmää ja väestönsuojien
rakentamista koskevien muutostarpeiden säädösvalmistelutyötä jatketaan osana pelastus-
lain uudistamista. Suunnittelukauden tavoitteena on, että pelastushenkilöstölle on urake-
hitysvaihtoehtoja ja koulutusjärjestelmä tukee monipuolisesti pelastustoimen osaamista.

Valmiuden kehittäminen suuronnettomuuksien ja poikkeusolojen varalta on myös paino-
pisteenä suunnittelukaudella. Tavoitteena on valtioneuvoston periaatepäätöksen
(23.11.2006) Yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen turvaamisen strategiasta (YETTS)
johdettujen linjausten mukaisesti väestön hälytysjärjestelmän kehittäminen ja ylläpitämi-
nen siten, että väestöä on mahdollista varoittaa jonkin sähköisen viestimen avulla.

Lisäksi painopisteenä on pelastustoimea tukevan tutkimus- ja kehittämistoiminnan va-
kiinnuttaminen. Tavoitteena on luoda järjestelmällinen menettelytapa, jonka avulla huo-
lehditaan pelastustointa koskevan kotimaisen ja kansainvälisen tutkimuksen sekä uusien
toimintamenetelmien ja tekniikoiden hyödyntämisestä.
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3. Varmistetaan perus- ja ihmisoikeuksien toteutuminen hallinnonalan toiminnassa
sekä edistetään hyvien etnisten suhteiden, syrjimättömyyden, yhdenvertaisuuden
sekä rasismin ehkäisyn toteutumista.

Sisäasiainministeriön yhdenvertaisuussuunnitelmassa on määritelty useita toimenpiteitä
yhdenvertaisuuden edistämiseksi. Pelastusosasto edistää suunnittelukaudella sen vastuul-
le yhdenvertaisuussuunnitelmassa osoitettujen toimenpiteiden toteutumista.

4. Lisätään valmiuksia laajentuvalle siviilikriisinhallinnalle ja kansainväliselle toi-
minnalle. Turvallisuuden lisäksi painopisteinä ovat demokratia, tasa-arvo ja hyvä
hallinto.

Suunnittelukauden tavoitteena on, että pelastustoimi kykenee antamaan apua YK:n ja
EU:n määrittelemien vaatimusten mukaisesti Suomen kansainväliset sitoumukset täyttä-
en.

5. Uudistetaan ja yhtenäistetään hallitusti hallinnolliset menettelytavat ja toiminta-
kulttuurit.

Pelastuslain uudistamistyössä huomioidaan suunnittelukauden aikana aluehallinnon uu-
distamishankkeen (ALKU), ministeriön rakennehankkeen ja valtion kriisijohtamismallin
kehittämishankkeen tuomat vaikutukset pelastustoimen toimialalle ja uudistetaan tarvit-
tavilta osin menettelytapoja ja toimintakulttuuria.

Pelastustoimi on myös aktiivisesti mukana kyseisen painopisteen edistämisessä osallis-
tumalla HALTIK:n ja PALKE:n uudistus- ja kehittämistyöhön.

5.2 Lainsäädäntöhankkeet

Vuonna 2009 jatketaan pelastuslain uudistamiseen tähtäävää lainsäädäntöhanketta.
Pelastuslain uudistamishankkeen säädösvalmistelu tehdään vuosina 2008-2009 ja
hallituksen esitys lainsäädäntömuutoksiksi annetaan alkuvuodesta 2010. Lakimuutokset
on tarkoitus saattaa voimaan 1.1.2011 lukien. Pelastuslain uudistaminen pohjautuu
hallitusohjelmaan ja sen tavoitteena on erityisesti onnettomuuksien ehkäisyn ja
asumisturvallisuuden parantaminen. Samalla arvioidaan nykyisten
väestönsuojelumääräysten tarkoituksenmukaisuus.

Lainsäädäntöhankkeet – vuosi 2009
1. Jatketaan pelastuslain uudistamista
2. Jatketaan hätäkeskuslain uudistamista

Toiminta- ja taloussuunnittelukauden lainsäädäntöhankkeet –
nimi ja käynnistymisvuosi

2010 2011 2012 2013

1. Pelastuslain uudistaminen (käynnistynyt v. 2008) X
2. Pelastustoimen laitteista annetun lain uudistaminen X
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Pelastustoimen uudistamishanke koskee neljää aihekokonaisuutta:
1. Onnettomuuksien ehkäisyä koskevat säännökset
2. Väestönsuojelujärjestelmää koskevat säännökset
3. Väestönsuojien rakentamista koskevat säännökset
4. Pelastuslain muut muutostarpeet

Vuonna 2009 jatketaan hätäkeskuslain uudistamistyötä.

Suunnittelukaudella huolehditaan myös pelastuslain, pelastustoimen laitelain sekä
hätäkeskuslain  täytäntöönpanoon liittyvästä säädösvalmistelusta (valtioneuvoston
asetukset).

Pelastustoimi - yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet

Pelastustoimi osallistuu omalta osaltaan kansallisen hyvinvoinnin ja kilpailukyvyn kan-
nalta tärkeän sisäisen turvallisuuden ylläpitämiseen tavoitteena, että Suomi on Euroopan
turvallisin maa, ja että Suomessa on hyvä turvallisuuskulttuuri sekä tehokas pelastustoi-
men järjestelmä. Pelastustoimen keskeisenä yhteiskunnallisena vaikuttavuustavoitteena
on vähentää onnettomuuksia, erityisesti tulipaloja ja palokuolemia. Onnettomuuksien ta-
pahtuessa pelastustoimen tehtävänä on antaa nopeaa ja tehokasta apua sekä pyrkiä pie-
nentämään onnettomuuksista aiheutuneita vahinkoja.

Vuosien 2009–2013 tavoitteet
Tulipalojen määrä vähenee.
Palokuolemien määrä vähenee.
Rakennuspaloista aiheutuneet palovahingot laskevat.
Turvallisuuskulttuuri yhteiskunnassa paranee.
Väestön luottamus pelastustoimeen säilyy hyvällä tasolla.

Yhteiskunnalliset
vaikuttavuustavoitteet

toteuma arvio TAE-
tavoite

TTS – kauden tavoitteet

Vuosi 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Pelastustoimi
Tulipalojen määrä, enintään
(pl. metsä- ja maastopalot),
kpl

11281 11310 10900 <12000 <12000 <11000 <11000 <11000

josta rakennuspalojen
määrä, kpl

3997 4025 4400 <4400 <4400 <4300 <4200 <4200

Rakennuspaloista
aiheutuneiden
palovahinkojen korvausten
arvo, milj. euroa

180 160 187 <160 <160 <150 <150 <150

Palokuolemien määrä,
enintään (hlö)

120 100 90 <81 <73 <65 <60 <56

Rakennuspaloissa
pelastetun omaisuuden
arvo, milj. euroa

10519 10198 10150 <10100 <10050 <10000 <9950 <9950



Sisäasiainministeriön hallinnonalan toiminta- ja taloussuunnitelma 2010-2013 sekä tulossuunnitelma 2009

45

Rakennuspaloissa
pelastetun omaisuuden arvo
suhteessa uhattuna olleen
omaisuuden arvoon (%)

97,7 98,7 98,8 98,9 99 99 99 99

Luottamus pelastustoimeen,
%:a väestöstä9

- - 97 - - 97 - -

Pelastuslaitosten
hälytysluonteisten tehtävien
määrä, kpl10

104811 105500 98000 94300 94000 94000 94000 94000
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5.3 Pelastustoimi - toiminnallinen tehokkuus, tuotokset ja
laadunhallinta

Pelastustoimi jatkaa ensimmäisessä sisäisen turvallisuuden ohjelmassa asetettujen toi-
menpiteiden toteuttamista ja ryhtyy toteuttamaan keväällä 2008 hyväksyttyä uutta sisäi-
sen turvallisuuden ohjelmaa. Ohjelmassa esitetyt tavoitteet ja toimenpiteet liittyvät pelas-
tustoimen osalta erityisesti asumisen paloturvallisuuden edistämiseen, onnettomuuksien
ehkäisyn tehostamiseen sekä suuronnettomuusvalmiuksien parantamiseen.

Pelastustoimea ohjaava keskeinen asiakirja on myös valtioneuvoston periaatepäätös Yh-
teiskunnan elintärkeiden toimintojen turvaamisesta (YETTS) 23.11.2006. Tässä asiakir-
jassa pelastustoimeen liittyvät tavoitteet koskevat erityisesti suuronnettomuusvalmiuksi-
en parantamista.

5.3.1 Onnettomuuksien ehkäisy

Pelastustoimi toteuttaa yhteistyössä muiden vastuuviranomaisten kanssa asumisen palo-
turvallisuuden toimenpideohjelmaa (Sisäisen turvallisuuden ministeriryhmän päätös,
15.12.2006, SM-2006-02688/Tu-33).

Vuoden 2009 aikana jatketaan osana pelastuslain uudistamista onnettomuuksien ehkäisyä
koskevien muutostarpeiden säädösvalmistelutyötä. Tavoitteena on saada uudistettu pelas-
tuslaki voimaan vuoden 2011 alusta. Suunnittelukauden tavoitteena on kohdistaa pelas-
tusviranomaisten turvallisuutta edistävät toimenpiteet paremmin riskikohteisiin.

Onnettomuuksien ehkäisylle asetetaan lisäksi seuraavat tavoitteet:

Vuoden 2009 tavoitteet
Strategiaan pohjautuvaa neuvonta- ja valistustyötä tehostetaan.
Automaattisella sammutuslaitteistolla suojattujen hoito- ja huoltolaitosten määrä li-
sääntyy.
Huolehditaan palovaroitinsäädösten toteuttamisesta.
Omatoimisen turvallisuuden edistämisen ohjaukseen panostetaan.
Osallistutaan paikallisten turvallisuussuunnitelmien tarkistamiseen.
Hoito- ja hoivalaitosten (ml. palvelutalot) turvallisuusselvityskäytännöt ovat yhden-
mukaiset koko maassa.

Vuosien 2010–2013 tavoitteet
Ihmisillä ja yhteisöillä on hyvät valmiudet estää onnettomuuksia ja toimia
vaaratilanteissa.
Turvallisuutta parantavan tekniikan käyttöä lisätään.
Pelastusviranomaisten viranomaistoimintaa onnettomuuksien ehkäisyssä tehostetaan.
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Toiminnallinen
tehokkuus, tuotokset
ja laadunhallinta

toteuma arvio TAE-
tavoite

TTS -kauden tavoitteet

Vuosi 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Onnettomuuksien
ehkäisy –
palvelukyky ja laatu
Rakennuspalojen
määrä/palokuolemien
määrä

33 40 49 54 60 66 70 75

Onnettomuuksien
ehkäisy – suoritteet
Tehtyjen erityiskohteiden
palotarkastusten määrä
(kpl)11

32920 33000 36500 36500 36500 36500 36500 36500

Tehtyjen erityiskohteiden
palotarkastusten määrä
(%), vähintään

89 83 100 100 100 100 100

Neuvontaa ja valistusta
saaneiden määrä, hlö

707242 740000 790000 1060000 1060000 1060000 1060000 1060000

Neuvontaa ja valistusta
saaneiden osuus (%)

13,5 13 15 20 20 20 20 20

Erheellisten automaattisten
paloilmoitusten määrä
(kpl)

22780 20000 18000 10000 9000 9000 9000 9000

Erheellisten automaattisten
paloilmoitusten osuus
pelastuslaitosten
hälytysluonteisten
tehtävien määrästä (%)

21,7 19,1 18,4 10,6 9,6 9,6 9,6 9,6

Automaattisella
sammutuslaitteistolla
suojatut hoito- ja
huoltolaitokset (%),
vähintään

- 13 14 17 18 20 25 32
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5.3.2 Pelastustoiminta ja varautuminen

Pelastustoimessa vuonna 2007 käynnistetty hanke pelastushenkilöstön toiminta- ja palve-
lukyvyn turvaamiseksi saa työnsä päätökseen vuoden 2009 loppuun mennessä. Vuonna
2009 jatketaan pelastuslain uudistamista, jonka yhteydessä selvitetään väestönsuojien ra-
kentamista koskevat muutostarpeet. Tavoitteena on saada uudistettu pelastuslaki voimaan
vuoden 2011 alusta.

Suunnittelukauden tavoitteena on valtioneuvoston periaatepäätöksen (23.11.2006) Yh-
teiskunnan elintärkeiden toimintojen turvaamiseen strategiasta (YETTS) linjausten mu-
kaisesti väestön hälytysjärjestelmän kehittäminen ja ylläpitäminen siten, että väestöä on
mahdollista varoittaa jonkin sähköisen viestimen avulla.

Aluehallinnon uudistamishanke (ALKU) ehdottaa, että valtion aluehallinto kootaan kah-
teen viranomaiseen. Tämä merkitsisi sitä, että nykyisten lääninhallitusten, työvoima- ja
elinkeinokeskusten, alueellisten ympäristökeskusten, ympäristölupavirastojen, tiepiirien
ja työsuojelupiirien tehtävät organisoidaan uudelleen. Viranomaisten työniminä ehdote-
taan jatkovalmistelun aikana käytettäväksi nimiä ”Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökes-
kus” (viranomainen 1) ja ”Aluehallintovirasto” (viranomainen 2). Tällä hankkeella on
vaikutuksia myös pelastustoimen aluetason organisointiin. Suunnittelukauden aikana
huomioidaan ALKU -hankkeen aiheuttamat muutokset. Terveydenhuoltolainsäädännön
muutokset saattavat vaikuttaa pelastuslaitosten sairaankuljetus- ja ensivastetehtäviin.

Vuoden 2009 tavoitteet
Pelastustoimella on yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen turvaamisen strategian
mukaisesti uhka-arvio valtakunnallista koordinaatiota edellyttäviä erityistilanteita
varten.
Pelastuslaitoksen ensimmäisen yksikön toimintavalmiusaika paranee vuoden 2008
tasosta.
Erheellisten paloilmoitusten määrä kääntyy laskuun.

Vuosien 2010–2013 tavoitteet
Suuronnettomuusvalmius sekä valmius toimia poikkeusoloissa on hyvällä tasolla (si-
sältäen henkilöstövaraukset ja koulutuksen, materiaalin, tilat, suunnitelmat ja harjoi-
tukset).
Pelastustoimi kykenee antamaan apua YK:n ja EU:n määrittelemien vaatimusten mu-
kaisesti Suomen kansainväliset sitoumukset täyttäen.
Pelastustoimi kykenee reagoimaan ja toimimaan nopeasti onnettomuustilanteissa
riskejä vastaavasti.
Pelastushenkilöstön mitoituksen perusteet, rakenne ja suorituskykyvaatimukset
tarkistetaan.
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Toiminnallinen
tehokkuus, tuotokset ja
laadunhallinta

toteuma arvio TAE-
tavoite

TTS -kauden tavoitteet

Vuosi 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Pelastustoiminta –
taloudellisuus
Pelastuslaitosten kustannukset
(pl. saku), bruttokulu,
euroa/asukas

61 61 61 61 61 61 61 61

Pelastustoiminta –
palvelukyky ja laatu
Pelastuslaitosten kiireellisten
tehtävien toimintavalmiusaika
1. riskialueella ensimmäisen
yksikön mukaan, %
tavoitteesta (6 min.)

57 54 60 90 90 90 90 90

Pelastuslaitosten kiireellisten
tehtävien toimintavalmiusaika
2. riskialueella ensimmäisen
yksikön mukaan, %
tavoitteesta (10 min.)

84 82 85 90 90 90 90 90

Suojapaikkojen
määrä/asukasluku (%)

69,6 70 75 75 75 75 75 75

Pelastustoiminta -
suoritteet
Pelastuslaitosten
hälytysluonteisten tehtävien
määrä (kpl)

104811 104978 97600 94300 94000 94000 94000 94000

- tulipaloista aiheutuvat
tehtävät

17800 14100 13800 13500 12000 12000 12000 12000

- tarkistus- ja varmistustehtävät 31200 31400 23800 19300 18300 18300 18300 18300
- ensivastehtävät (pl. saku) 27759 28078 32000 34000 37000 37000 37000 37000
- muut tehtävät 28052 31400 28000 27500 26700 26700 26700 26700
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5.3.3 Pelastustoimen tukipalvelut

Suunnittelukauden tavoitteena on, että pelastustoimen henkilöstölle on urakehitysvaih-
toehtoja ja koulutusjärjestelmä tukee monipuolisesti pelastustoimen osaamista sekä mah-
dollistaa erikoistumisen. Tavoitteena on myös luoda järjestelmällinen menettelytapa,
jonka avulla huolehditaan pelastustointa koskevan kotimaisen ja kansainvälisen tutki-
muksen sekä uusien toimintamenetelmien ja tekniikoiden hyödyntämisestä.

Vuoden 2009 tavoitteet
Turvataan pelastajien ja päällystön peruskoulutuksen riittävyys.
Pelastustoimessa tehtävää tutkimusta ohjataan ja tutkimusvoimavaroja suunnataan
tehokkaasti ja tuloksellisesti pelastustoimen tutkimusohjelman mukaisiin hankkeisiin.

Vuosien 2010–2013 tavoitteet
Varmistetaan koulutuksen avulla osaavan ja riittävän henkilöstön saatavuus.
Pelastustoimen koulutusjärjestelmä tukee monipuolisesti pelastustoimen osaamista.
Pelastustoimen henkilöstöllä on urakehitysvaihtoehtoja.
Pelastustointa koskevan kotimaisen ja kansainvälisen tutkimuksen hyödyntämiseen ja
uusien toimintamenetelmien ja tekniikoiden analysointiin on toimialalla yhtenäinen
järjestelmä.

Toiminnallinen tehokkuus,
tuotokset ja laadunhallinta

toteuma arvio TAE-
tavoite

TTS -kauden tavoitteet

Vuosi
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Pelastustoimen tukipalvelut
– taloudellisuus
Pelastusopiston koulutettavapäivän
hinta, ammatillinen peruskoulutus
(€)

136 154 157 175 160 165 170 165

Opiskelijakohtainen vuotuinen
käyttömeno ammatillisessa
peruskoulutuksessa (€)

25831 29227 28339 31500 28800 29700 30600 29700

Koulutuksen kokonaiskustannukset
(€)

14033 14437 14125 15090 14850 14750 14750 14750

Pelastustoimen tukipalvelut
– kustannusvastaavuus
Pelastusopiston maksullisen
toiminnan kustannusvastaavuus,
julkisoikeudelliset suoritteet (%)

40 23 24 40 40 40 40 40

Pelastusopiston maksullisen
toiminnan kustannusvastaavuus,
liiketaloudelliset suoritteet (%)12

77 64,1 65 76,7 85 85 85 85

Pelastustoimen tukipalvelut
– tuottavuus
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Pelastusopiston
koulutettavapäivät/henkilötyövuodet
(kpl)

1028 957 930 904 987 1050 1016 969

Pelastusopiston
koulutettavapäivät/opettaja (kpl)

1510 1345 1200 1186 1294 1283 1241 1184

Pelastusopiston tutkimusprojektien
määrä/htv

2,2 2 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5

Pelastustoimen tukipalvelut
– palvelukyky ja laatu
Tutkintokoulutuksen laatuarviointi
(asteikolla 1-4)

2,86 3,01 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00

Hakeneiden lukumäärä/aloituspaikat 6,95 6,0 5,5 5 5 5 5 5
Opintonsa lopettaneet tai
keskeyttäneet (%)

2,4 4,44 1,9 >3 >3 >3 >3 >3

Pelastustoimen tukipalvelut
- suoritteet
Pelastusopiston koulutettavapäivien
määrä (kpl)13

107447 104928 101700 92490 100970 100070 96830 92330

Pelastusopiston ammatillisen
peruskoulutuksen
koulutettavapäivien määrä (kpl)

54571 52619 51036 47340 51840 49680 47880 49680

Pelastusopiston ammatillisen
lisäkoulutuksen koulutettavapäivien
määrä (kpl)

25648 24648 16428 15900 17000 17000 17000 17000

Pelastusopiston ammatillisen
peruskoulutuksen tutkintojen määrä
(kpl)

216 201 206 164 238 184 194 214

Pelastusopiston julkaisujen määrä - - 5 6 6 7 8 9
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5.3.4 Turvallisuusviranomaisten viestintäverkot

Suunnittelukauden keskeisenä tavoitteena on järjestää sisäasiainministeriön Hallinnon tie-
totekniikkakeskuksen (Haltik) ja Suomen Erillisverkot Oy:n väliset toiminnot uudestaan
osana valtioneuvoston 13.12.2007 asettamaa verkkoturvallisuutta edistävää hanketta. Vi-
ranomaisradioverkko VIRVE liitetään osaksi hankkeessa muodostuvaa yhteiskäyttöistä
infrastruktuuria.

Vuoden 2009 tavoitteet
Viranomaisradioverkon välttämättömät perusparannusinvestoinnit aktivoidaan.

Vuosien 2010–2013 tavoitteet
Sisäasiainministeriön Hallinnon tietotekniikkakeskuksen (Haltik) ja Suomen Erillis-
verkot Oy:n väliset toiminnot järjestetään uudelleen turvallisuusverkkohankkeen yh-
teydessä.
Suoritetaan Huoltovarmuuskeskuksen rahoittamat viranomaisradioverkon välttämät-
tömät perusparannusinvestoinnit.

5.4 Pelastustoimi - henkisten voimavarojen hallinta ja
kehittäminen

5.4.1 Kunnallinen pelastustoimi

Henkilöstön ikääntymiseen varautuminen on yksi pelastustoimen keskeinen tavoite
suunnittelukaudella. Henkilöstön ikääntyminen on uhka pelastustehtävissä tarvittavalle
toimintakyvylle. Väestö- ja aluerakenteen muutokset vaikuttavat vapaaehtoishenkilöstön
saatavuuteen erityisesti harvaan asutuilla seuduilla. Suunnittelukauden tavoitteena on
turvata sekä palkatun että vapaaehtoishenkilöstön määrä palvelujen tuottamiseksi.

Vuoden 2009 tavoitteet
Käynnistetään pelastushenkilöstön fyysisen ja henkisen työkyvyn kehittämistyöhön
liittyvä kokeiluhanke pelastustoimen alueilla.

Vuosien 2010–2013 tavoitteet
Tarvelähtöinen työterveys- ja työturvallisuustoiminta tukee ja edistää laaja-alaisesti
henkilöstön hyvinvointia koko työuran ajan.
Palkatun ja vapaaehtoisen henkilöstön määrä mahdollistaa pelastustoimen palvelujen
tehokkaan ja taloudellisen tuottamisen.
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5.4.2 Pelastusopisto

Henkiset voimavarat toteuma arvio TAE-
tavoite

TTS -kauden tavoitteet

Vuosi 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Pelastusopisto
Henkilötyövuodet 104,52 122,53 131 138 144 139 138 138
- joista CMC (josta CMC:n ESR) 4,12 16 (8) 19 (8) 27 (8) 27 (8) 27 (8) 27 (8)
- joista Pelastusopiston
erillisrahoituksella

10 12 12 11 11 11

Kokonaistyövoimakustannukset (%
palkkasummasta)

125,5 128,3 130 132 132 132 132 132

Työtyytyväisyysindeksi (1-5) 3,54 3,65 3,5 3,54 3,55 3,55 3,55 3,55
Sairauspoissaolot (työpäivää/htv) 6,0 5,26 6,8 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0
Vakituisen henkilöstön
lähtövaihtuvuus

5,8 4,5 4,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0

Henkilöstön keski-ikä (vuosi) 44,08 43,79 43,70 43,50 43 43 43 43
Koulutustasoindeksi (1-8) 5,16 5,39 5,40 5,42 5,42 5,42 5,45 5,45
Sukupuolijakauma (m/n %) 67/23 72/28 70/30 69/31 69/31 71/29 71/29 71/29
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6 Hätäkeskuslaitos
6.1 Keskeiset linjaukset painopisteittäin

1. Varmistetaan yleisen järjestyksen ja turvallisuuden toteutuminen huolehtimalla
operatiivisesta toimintavalmiudesta ja -kyvystä.

Tietojärjestelmiä uudistetaan siten, että hätäkeskukset voidaan verkottaa. Sen avulla ne
kykenevät tukemaan toisiaan ja viranomaisia ruuhkatilanteissa ja poikkeusoloissa. Hen-
kilöstön työhyvinvoinnista huolehditaan. Parannetaan viranomaisyhteistyön sujuvuutta
sekä asiakastyytyväisyyttä ja luottamusta.

2. Varmistetaan perus- ja ihmisoikeuksien toteutuminen hallinnonalan toiminnassa
sekä edistetään hyvien etnisten suhteiden, syrjimättömyyden, yhdenvertaisuuden
sekä rasismin ehkäisyn toteutumista.

Tuotetaan hätäkeskuslaitoksen palveluja eri kielillä tulkkauspalvelua käyttäen.
Korostetaan palvelun yhdenvertaisuutta riippumattomuutta kansalaisuudesta, etnisestä
taustasta tai muista apua tarvitsevan henkilökohtaisista ominaisuuksista.

3. Uudistetaan ja yhtenäistetään hallitusti hallinnolliset menettelytavat ja toiminta-
kulttuurit.

Mukautetaan toiminta annettuun määrärahakehykseen toimintaa tehostamalla ja laatuta-
soa parantaen. Kehitetään ja selkeytetään hätäkeskuslaitoksen sisäisiä johtamis- ja ohja-
usjärjestelmiä.

6.2 Hätäkeskuslaitos - yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet

Hätäkeskuslaitoksen tavoitteena on omalla toimialallaan edistää turvallisuutta, terveyttä
ja toimintakykyä sekä ehkäistä vahinkojen vaikutuksia välittämällä kiireellisissä
tilanteissa välitöntä apua.

Yhteiskunnalliset
vaikuttavuustavoitteet

toteuma arvio TAE-
tavoite

TTS – kauden tavoitteet

Vuosi 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Väestöstä yleisen
hätänumeron tuntee (%)

94 95 94 96 96 96 96 96

Hätäpuheluun vastataan 10
sekunnissa (%:ssa
hätäpuheluista)

71 76 84 86 86 86 86 86

Hätäpuheluun vastataan 30
sekunnissa (%:ssa
hätäpuheluista)

- - - 95 95 95 95 95



Sisäasiainministeriön hallinnonalan toiminta- ja taloussuunnitelma 2010-2013 sekä tulossuunnitelma 2009

55

Hätäkeskuslaitoksen yhteistyöviranomaisten poliisin, pelastustoimen sekä sosiaali- ja
terveystoimen viranomaisten toimintamallien valtakunnallinen yhdenmukaistaminen
suhteessa Hätäkeskuslaitokseen on edellytys Hätäkeskuslaitoksen tulostavoitteiden
hyvälle toteutumiselle.

6.3 Hätäkeskuslaitos - toiminnallinen tehokkuus, tuotokset ja
laadunhallinta

Hätäkeskusten toimintavarmuus ja palvelukyky varmistetaan.

Hätäkeskustoiminnan ja tietotekniikan kehittämishankkeen (TOTI-hanke 2008-2011)
toiminnallisena tavoitteena on parantaa hätäkeskusten toimintaa ja viranomaisyhteistyötä
sekä sitä kautta väestön turvallisuuspalveluja. Päämääränä on kehittää viranomaisten
yhteisiä toimintamalleja ja -järjestelmiä. Valtakunnallisesti yhtenäinen
hätäkeskusjärjestelmä ja yhtenäinen tai mahdollisimman hyvin integroitu tekninen
ympäristö tukee koko viranomaisauttamisketjun tehokasta ja laadukasta toimintaa.

Vuosien 2009-2013 aikana hätäkeskustoimintaa ja tietojärjestelmiä uudistetaan siten, että
hätäkeskukset voidaan verkottaa niin, että ne voivat tukea toisiaan ruuhkatilanteissa ja
poikkeusoloissa. Hätäkeskuslaitoksen tietojärjestelmähanke ja toimintamallit toteutetaan
siten, että hätäkeskusten toiminta verkottuu. Suunnittelukauden tavoitteena on myös
lisätä hätäkeskustoiminnan tuottavuutta.

Vuoden 2009 tavoitteet
Vahvistetaan Hätäkeskuslaitoksen strategia ja tehdään siihen pohjautuvat rakenteelli-
set ratkaisut.
Uudistetaan hätäkeskusten salityöskentelyohjeet osana TOTI-hanketta
Hätäkeskuslaitos vastaa hätäpuheluihin asetetussa tavoiteajassa ja huolehtii puhelun
asianmukaisesta käsittelystä tehtävänkäsittelylle asetetun tavoiteajan puitteissa ottaen
huomioon yhteistyöviranomaisten ohjeistukset avun hälyttämisessä.
Helsingin hätäkeskusalueen hätäkeskuspalvelut turvataan.
Päivystyshenkilöstön määrä on oikein mitoitettu ja kohdennettu työtehtävien mukaan.
Kehitetään menettelytapa hätäkeskukselle kuulumattomien ja neuvontapuheluiden
päättämiseksi.
Hätäkeskustoimintaa ja teknisiä järjestelmiä kehitetään siten, että hätäkeskukset
voivat varmistaa toisiaan häiriö- ja ongelmatilanteissa. Vuonna 2009 saatetaan
loppuun edellisenä vuonna käynnistetty toiminnan varmistus

Vuosien 2010–2013 tavoitteet
Hätäkeskusten toiminta yhdenmukaistetaan valtakunnallisella tasolla.
Keskeisten yhteistoimintaviranomaisten valtakunnalliset tietojärjestelmät kytketään
Hätäkeskuslaitoksen tietojärjestelmään.
Käynnistetään Hätäkeskuslaitoksen strategiassa määriteltyjen toimenpiteiden toteut-
taminen.
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Hätäkeskustoiminnan tuloksellisuutta seurataan seuraavien tunnuslukujen avulla:

Toiminnallinen
tehokkuus, tuotokset ja
laadunhallinta

toteuma arvio TAE-
tavoite

TTS -kauden tavoitteet

Vuosi 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Hätäkeskustoiminta
– taloudellisuus
Hätäkeskustoiminnan
kustannukset
(euroa/asukas), enintään

10,9 11,1 11,3 10,2 10,3 10,3 10,3 10,3

Hätäkeskustoiminnan
kustannukset,
(euroa/suorite), enintään

4,7 4,6 4,6 4,2 4,2 4,1 4,1 4,1

Hätäkeskustoiminta
–
kustannusvastaavuus
Maksullisen toiminnan
kustannusvastaavuus,
julkisoikeudelliset
suoritteet (%)

174,2 128,8 105,3 100 100 100 100 100

Maksullisen toiminnan
kustannusvastaavuus,
liiketaloudelliset suoritteet
(%)

119,6 97,2 108,3 121,4 121,4 121,4 121,4 121,4

Hätäkeskustoiminta
–
tuottavuus
Hätäpuhelujen
määrä/hätäkeskuspäivystäjä
(pl. vuoromestarit), kpl

7300 7300 7200 7400 7400 7400 7400 7400

Hätäkeskustoiminta
– palvelukyky ja
laatu
Kiireellisissä tapauksissa
aika hätäilmoituksesta
tehtäväksiantoon on
tehtävän edellyttämässä
ajassa (%)

49 24 57 90 90 90 90 90

Hätäkeskuslaitoksen
yhteistyöviranomaisten
tyytyväisyys (indeksi,
asteikolla 1-5)

3,2 3,3 3,4 3,9 4,0 4,0 4,0 4,0

Väestön tyytyväisyys
Hätäkeskuslaitoksen
palveluihin (indeksi,
asteikolla 1-5)

4,20 4,22 4,00 4,25 4,25 4,25 4,25 4,25

Hätäkeskustoiminta -
suoritteet
Hätäilmoitusten määrä
(kpl)

3751000 3780000 3770000 3900000 3900000 3900000 3900000 3900000

josta hätäpuhelut (kpl) 2918000 2900000 2882000 2886000 2886000 2886000 2886000 2886000
josta kentälle välitetyt
tehtävät (kpl)

1616000 1710000 1595000 1595000 1595000 1595000 1595000 1595000
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6.4 Hätäkeskuslaitos - henkisten voimavarojen hallinta ja
kehittäminen

Hätäkeskuslaitoksen keskeisenä tavoitteena suunnittelukaudella on työhyvinvoinnin
parantaminen ja sairauspoissaolojen vähentäminen.

Henkiset voimavarat toteuma arvio TAE-
tavoite

TTS -kauden tavoitteet

Vuosi 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Hätäkeskuslaitos
Henkilötyövuodet 750 745 765 777 735 734 732 729
Kokonaistyövoimakustannukset (%
palkkasummasta)

125,5 125,5 124,4 125,0 125,0 125,0 125,0 125,0

Työtyytyväisyysindeksi (1-5) 3,02 3,05 3,16 3,13 3,16 3,19 3,22 3,25
Sairauspoissaolot (työpäivää/htv) 12 17,9 16,3 11 11 11 11 11
Vakituisen henkilöstön
lähtövaihtuvuus

5,0 7,5 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0

Henkilöstön keski-ikä (vuosi) 42 42 42 42 42 42 42 42
Koulutustasoindeksi (1-8) 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0
Sukupuolijakauma (m/n %) 45/55 43/57 43/57 44/56 44/56 43/57 43/57 43/57
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7 Maahanmuuttohallinto

7.1 Keskeiset linjaukset painopisteittäin
1. Keskitytään onnettomuuksia ja rikoksia ennaltaehkäisevien toimenpiteiden var-
mistamiseen ja edelleen kehittämiseen. Erityisinä painopisteinä ovat mm. järjestäy-
tyneen rikollisuuden leviämisen ja syrjäytymisen estäminen, kotoutumisen tukemi-
nen sekä asumisen turvallisuuden edistäminen.

Maahanmuuttajien ja etnisten vähemmistöjen turvallisuuden parantaminen

Tavoitteena on, että maahanmuuttajien ja etnisiin vähemmistöihin kuuluvien turvallisuus
paranee. Turvallisuuspalvelut ovat nykyistä paremmin maahanmuuttajien ja etnisten vä-
hemmistöjen saatavissa ja saavutettavissa. Viranomaisten tietoisuus ja toimintavalmiudet
maahanmuuttajien ja etnisten vähemmistöjen turvallisuuteen liittyvistä erityiskysymyk-
sistä paranee.

Otetaan etnisten vähemmistöjen turvallisuuskysymykset osaksi suunnittelujärjestelmää ja
lisätään etnisten vähemmistöjen osallisuutta suunnittelussa. Varmistetaan, että kaikki tur-
vallisuusviranomaiset laativat yhdenvertaisuussuunnitelmat.Varmistetaan, että viran-
omaisilla on riittävät keinot puuttua etnisten vähemmistöjen turvallisuutta uhkaaviin ti-
lanteisiin, joissa kulttuurista johtuvat erityispiirteet vaativat viranomaisilta erityisiä toi-
menpiteitä perus- ja ihmisoikeuksien turvaamiseksi. Asiasta tehtävän selvityksen perus-
teella arvioidaan mahdollisten toimenpiteiden, kuten toimintaohjeiden laatimisen tarve.

Rajaturvallisuuden, laittoman maahantulon estäminen ja tullivarmuus

Maahanmuuttoviraston sekä poliisi-, raja-, tulli- ja viisumiviranomaisten laittomaan
maahantuloon ja laittomaan maahanmuuttoon liittyvää yhteistyötä kehitetään myös uusi-
en sidosryhmäyhteyksien kautta.

Työvoiman maahanmuuton kehitys ja siihen liittyvät tarpeet otetaan erityisesti huomi-
oon.

Ihmiskaupan ja siihen rinnastuvan rikollisuuden estäminen

Viranomaisten sekä kansalais- ja työmarkkinajärjestöjen yhteistoimintaa ihmiskaupan
vastaisessa työssä tiivistetään. Ihmiskaupan uhrien auttamiseen liittyviä yhteistyöverkos-
toja ja auttamistoimia täydennetään tarpeiden mukaisesti.

Kysynnän ehkäiseminen mm. tietoisuutta lisäämällä otetaan tarkemmin huomioon ihmis-
kaupan vastaisessa työssä. Yleisölle ja uhreille suunnattava viestintä toteutetaan riittäväs-
sä laajuudessa ja hyvässä yhteistyössä eri toimijoiden ja median kesken. Myös Suomeen
saapuvien työntekijöiden opastusta ja työehtojen valvontaa tehostetaan. Ihmiskauppaa
koskevaan tutkimukseen ohjataan voimavaroja.
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2. Varmistetaan yleisen järjestyksen ja turvallisuuden toteutuminen huolehtimalla
operatiivisesta toimintavalmiudesta ja -kyvystä.

Ei toimenpiteitä maahanmuuttohallinnon osalta.

3. Toteutetaan kokonaisvaltaista, johdonmukaista ja aktiivista maahanmuuttopoli-
tiikkaa muun muassa edistämällä yhteistyöllä maahanmuuttajien ja suomalaisen
yhteiskunnan kaksisuuntaista, hyvää kotoutumista.

Syrjimättömyyden, hyvien etnisten suhteiden ja yhdenvertaisuuden edistämisen periaat-
teet sisällytetään kaikkeen toimintaan.  Turvataan perus- ja ihmisoikeuksien toteutumi-
nen.
Kehitetään ja edistetään työvoiman maahanmuuttoa ottaen huomioon väestökehitys ja
siitä aiheutuva työvoiman tarve. Työvoiman maahanmuuton lisäksi huomioidaan muilla
perusteilla tapahtuva maahanmuuton kasvu (esim. opiskelijat, perheenyhdistäminen).
Torjutaan laitonta maahanmuuttoa. ESR-rahoituksella toteutetaan valtakunnallisia kehit-
tämisohjelmia kaudella 2007–2013.

Edistetään kaikkien maahanmuuttajaryhmien kotoutumista ja tehostetaan kotouttamisjär-
jestelmän ohjausta. Maahanmuuttajien pääsyä työmarkkinoille pyritään nopeuttamaan
kehittämällä kotouttamispalveluja. Tavoitteena on, että maahanmuuttajien työttömyysas-
teen ja koko väestön työttömyysasteen välinen ero pienenee vuosittain ja puolittuu suun-
nittelukauden loppuun mennessä.

Pakolaisten kuntiin sijoittaminen turvataan kehittämällä kuntiin sijoittamista koskevaa
korvaus- ja sopimusjärjestelmää. Vuoden 2009 aikana korvausten säädöspohja ja mah-
dolliset muutostarpeet tunnistetaan sekä tehostetaan aluehallinnon ohjausta.

Varmistetaan kansainvälisen suojelun ja ihmisoikeuksien toteutuminen menettelyissä,
vastaanotossa ja ihmiskaupan vastaisessa toiminnassa. Kiintiöpakolaispolitiikan toi-
meenpanoa jatketaan vastaamalla YK:n pakolaisjärjestön (UNHCR) tarpeisiin ottaen
huomioon kuntien vastaanottovalmiudet. Tarvittaessa osallistutaan muuhun kansainväli-
seen vastuunjakoon esimerkiksi EU-tasolla.

Uusimuotoisen maahanmuuttohallinnon tavoitteena on, että päätöksenteko on tehokasta,
nopeaa ja oikeusvarmaa. Laadukkaissa palveluissa korostuvat hyvän hallinnon periaat-
teet, asiakaslähtöinen palvelutapa sekä ihmis- ja perusoikeudet. Maahanmuuttohallinnon
asiakkaille tarjotaan helppokäyttöisiä ja laadukkaita sähköisiä palveluja.

4. Varmistetaan perus- ja ihmisoikeuksien toteutuminen hallinnonalan toiminnassa
sekä edistetään hyvien etnisten suhteiden, syrjimättömyyden, yhdenvertaisuuden
sekä rasismin ehkäisyn toteutumista.

Maahanmuuton edellytyksiä vahvistetaan toteuttamalla syrjimättömyyttä ja yhdenvertai-
suutta edistäviä sekä muita työelämän ja koko yhteiskunnan monimuotoisuutta hyödyn-
täviä toimenpiteitä. Edistetään hyviä etnisiä suhteita ja yhdenvertaisuutta käymällä moni-
suuntaista vuoropuhelua ja edistämällä maahanmuuttajien osallisuutta heitä koskevassa
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päätöksenteossa. Kehitetään maahanmuuttajien ja heitä edustavien järjestöjen osallistu-
misedellytyksiä.

5. Lisätään valmiuksia laajentuvalle siviilikriisinhallinnalle ja kansainväliselle toi-
minnalle. Turvallisuuden lisäksi painopisteinä ovat demokratia, tasa-arvo ja hyvä
hallinto.

Suomessa olevien maahanmuuttajien osaamista ja paikallistuntemusta hyödynnetään ny-
kyistä enemmän siviilikriisihallinnassa.

6. Uudistetaan ja yhtenäistetään hallitusti hallinnolliset menettelytavat ja toiminta-
kulttuurit.

Maahanmuuttokysymysten lupahallinnon kehittämisen näkökulmasta tiivistetään yhteis-
työtä sisäasiainministeriön sisällä (erityisesti maahanmuutto-osaston ja poliisiosaston vä-
lillä) sekä ulkoasiainhallinnon toimintaa liittyen.

Maahanmuuttohallinnon toimijoiden päätöksentekoprosessit sähköistetään ja viedään ne
toimintaan ottamalla käyttöön onnistuneesti uusi ulkomaalaisasioiden tietojärjestelmä
(UMA) kaikissa sitä tarvitsevissa viranomaisissa.

7.2 Lainsäädäntöhankkeet

Lainsäädäntöhankkeet – vuonna 2009 annettavat
1. Kansalaisuuslaki
2. Laki maahanmuuttajien kotouttamisesta ja turvapaikanhakijoiden vastaanotosta
   a) Kotouttamislain kokonaisuudistus
   b) Turvapaikanhakijoiden vastaanottolaki
3. Ulkomaalaislain maasta poistamista koskevien säännösten tarkistaminen suhteessa Schengenin
rajasäännöstöön
4. Ulkomaalaisten säilöönottokohtelulain uudistaminen

Toiminta- ja taloussuunnittelukauden lainsäädäntöhankkeet –
nimi ja käynnistymisvuosi

2010 2011 2012 2013

1. Ulkomaalaisrekisteristä annetun lain uudistaminen x
2. Puitedirektiivin implementointi hanke x
3. Blue card, yritysten sisällä siirtyvät työntekijät/palkalliset
harjoitteijat

x

4. Kausityöntekijät x
5. Paluudirektiivi, työnantajasanktiot x
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7.3 Maahanmuutto -yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet

Kehitetään ja edistetään työvoiman maahanmuuttoa ottaen huomioon väestökehitys ja
siitä aiheutuva työvoiman tarve. Torjutaan laitonta maahanmuuttoa ja ihmiskauppaa.
Varmistetaan kansainvälisen suojelun ja ihmisoikeuksien toteutuminen menettelyssä,
vastaanotossa ja ihmiskaupan vastaisessa toiminnassa. Parannetaan kotouttamisen vaikut-
tavuutta ja tehostetaan sen ohjausta. Syrjimättömyyden ja hyvien etnisten suhteiden edis-
tämisen periaatteet sisällytetään kaikkeen toimintaan.

Varaudutaan pohjoismaissa ja muilla lähialueilla tapahtuviin lainsäädännön, maahan-
muuttopolitiikan ja turvapaikkapäätöskäytäntöjen muutoksiin.

Työperusteisesti Suomeen muuttavien perheenjäsenten tarpeet huomioidaan kototutumi-
sen tukemiseksi ja varmistamiseksi. Sähköisiin käytäntöihin siirryttäessä huomioidaan
myös maahanmuuttaja-asiakkaiden palvelutarpeet. Lupaprosesseja sujuvoitetaan mm.
UMA -järjestelmän avulla.

Maahanmuuttohallinto pyrkii tunnistamaan lisääntyvän liikkuvuuden aiheuttamat uhkat
ja löytämään tasapainon liikkuvuuden ja sujuvan ja oikeuksia kunnioittavien lupaproses-
sien ja päätöstentekokäytäntöjen välillä. Tavoitteen haasteellisuutta lisää se, että ulko-
mailla asuvien Suomen kansalaisten määrän kasvaessa ja monikansalaisuuden lisääntyes-
sä useamman eri valtion laillisesti hankittujen matkustus- ja muiden henkilöasiakirjojen
määrä lisääntyy.
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1 TE -keskuksille on asetettu tavoitteeksi, että maahanmuuttajien työttömyysasteen suhteessa koko väestön työttömyyteen
pienenee vuosittain ja puolittuu suunnittelukauden loppuun mennessä.
2 Tavoitteena on, että niiden muutoksenhakutuomioistuinten päätösten, joissa Maahanmuuttoviraston päätös kumotaan sillä
perusteella, että virasto on tehnyt laintulkinta- tai menettelyvirheen on alle 5 % valitusten kokonaismäärästä. Niitä
päätöksiä, joissa viraston päätös kumotaan olosuhteiden muutoksen perusteella, ei oteta tässä huomioon.

Yhteiskunnalliset
vaikuttavuustavoitteet

toteuma arvio TAE-
tavoite

TTS -kauden tavoitteet

Vuosi 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Maahanmuuttohallinto
Vastaanotto
Turvapaikanhakijoita
rekisteröitynä keskimäärin
/vuosi (hlöä)

2 231 1 964 2 250 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000

Turvapaikanhakjijoiden
vastaanoton kustannukset
(vok, alaikäiset ja
säilö)(1000 €)

31 864 31 814 35 268 61 716 61 716 61 716 61 716 61 716

Kotouttaminen
Laskennallisten korvauksen
opiirissä olevat (hlöä) 4385 4356 4750 4850 4950 5050 5150 5250

Kuntakorvaukset (1000 €) 38 577 40 111 36 727 43 817 44 782 45 687 46 592 47 496
Oleskeluluvan saaneiden
turvapaikanhakijoiden
kuntiin sijoittaminen (hlöä)

435 763 400 400 600 600 600 600

Maahanmuuttajien
(ulkomaan kansalaiset)
työttömyysaste1 (%)

23 20 18 16 14 12 10 10

Maahanmuuttovirasto
Maahanmuuttoviraston
päätösten pysyvyys
muutoksenhaussa (%)2

95 95 95 95 95 95 95 95
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7.4 Poliisitoimen tavoitteet - maahanmuuttohallinto

Toiminnallinen tehokkuus,
tuotokset ja laadunhallinta

Tavoite TTS -kauden tavoitteet

Vuosi 2009 2010 2011 2012 2013
Palvelukyky ja laatu -
päätöksenteko
14Keskimääräiset
käsittelyajat (vrk)
jatkoluvissa
Työntekijän oleskelulupa 14 14 14 14 14
Opiskelijan oleskelulupa 14 14 14 14 14
Kansainvälistä suojelua
koskevien päätösten
keskimääräinen
tiedoksiantoaika (vrk)
Myönteiset päätökset 14 14 14 14 14
Kielteiset päätökset 21 21 21 21 21

Turvapaikkahakemuksen vastaanottamisen yhteydessä poliisille kuuluvat henkilöllisyy-
den, matkareitin ja maahantulon selvittäminen suoritetaan kahdessa viikossa (2009 -
2013), mikäli ei tarvita lisäselvityksiä, kuten esim. iänmääritystutkimuksia tai kieliana-
lyysejä.

Yhdenmukaisten toimintatapojen kehittämiseksi poliisilaitoksiin nimetään laittoman
maahantulon torjunnasta vastaavien verkosto ja käynnistetään verkoston toiminta. Laadi-
taan sisäisen turvallisuuden ohjelman edellyttämä laittoman maahantulon vastainen poik-
kihallinnollinen toimintasuunnitelma.

7.5 Maahanmuutto - toiminnallinen tehokkuus, tuotokset ja
laadunhallinta

Keskeiset tavoitteet vuonna 2009
ALKU -hankkeen edellyttämä organisointi ja valmistelu maahanmuuttohallinnon
kokonaisuuden osalta.
Kotouttamiseen liittyvissä kysymyksissä pyritään alue- ja paikallishallinnon toimi-
vaan ohjaamiseen sekä menettelyihin, joilla kotouttamisasiat voidaan yhteensovittaa
eri viranomaisissa.
Edistetään pakolaisten kuntiin sijoittamista laskennallisia korvauksia korottamalla ja
vahvistamalla alueviranomaisten määräysvaltaa kuntasijoituksissa.
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Selvitetään mahdollisuudet maahanmuuttokoordinaattoreiden sijoittamiseen keskei-
siin edustustoihin.
Lähtömaassa annettavan Suomi-tietouden lisäämisellä pyritään ehkäisemään maa-
hanmuuttoon liittyviä väärinkäytöksiä. Valmistellaan yhteistyön tiivistämistä kes-
keisten lähtömaiden kanssa esimerkiksi yhteistyöpöytäkirjojen avulla.
Kansalaisuuslain muutoksella selkeytetään kansalaisuuden saamisen edellytyksiä ja
nopeutetaan asioiden käsittelyä.
Luodaan yhteistyömalli maahanmuuttajajärjestöjen voimavaraistamiseksi.
Selvitetään maahanmuuttoasioiden liittäminen osaksi yhteispalvelua.

Tavoitteet vuosille 2010–2013

Muuttoliike
Vuonna 2008 laadittavan maahanmuuttohallinnon strategian mukaisten toimenpiteiden
sekä maahanmuuttopoliittisen ohjelman kirjausten ja työvoiman maahanmuuton toimin-
taohjelman toteuttamista jatketaan. Saatavuusharkinnasta luovutaan tavoitteena, että työ-
perusteinen maahanmuutto vastaa sekä laadullisesti että määrällisesti työmarkkinoiden
tarpeisiin.

Lupahallinnon yhteistyötä sisäasiainministeriön hallinnonalan sisällä vahvistetaan. Kan-
sallinen vetovoimastrategia sekä työperusteisesti muuttavien ja heidän perheenjäsentensä
tarpeisiin laadittava opastusjärjestelmä rahoitetaan ESR-rahoituksella kaudella 2007—
2013. Biometriset oleskelulupakortit otetaan hallitusti käyttöön.

Vaikutetaan siihen, että EU-maiden maahanmuuttopolitiikka pystytään sovittamaan en-
tistä paremmin yhteen kehitys- ja ihmisoikeuspolitiikan ja EU-maiden oman työvoima-
politiikan tarpeisiin. EU:ssa pyritään yhteiseen maahanmuutto- ja turvapaikkapolitiik-
kaan muun muassa harmonisoimalla lainsäädäntöä. Suomi huolehtii kansallisten etujen
huomioon ottamisesta säädösten valmistelussa. EU:ssa hyväksytyt säädökset saatetaan
kansallisesti voimaan määräajassa

Kansainvälinen suojelu
Huolehditaan siitä, että ihmis- ja perusoikeudet, hyvä hallinto ja oikeusturva toteutuvat
turvapaikkapolitiikassa. Turvapaikkamenettelyä koskevien säännösten toimivuutta seura-
taan.

Vaikutetaan EU:n yhteisen turvapaikkajärjestelmän toisen vaiheen toteuttamisessa siten,
että järjestelmä yhdenmukaistuu, selkiytyy ja täyttää pakolaissopimuksen ja muiden kes-
keisten ihmisoikeussopimusten vaatimukset. Tavoitteena on yhteinen menettely, yhteiset
kansainvälisen suojelun myöntämisen perusteet ja yhtenäinen suojeluasema. Turvapaik-
kapolitiikan kehittämisessä painotetaan johdonmukaisuutta paitsi eri maahanmuuton po-
litiikkalohkojen välillä, kuten rajavalvonnan, laittoman maahanmuuton torjunnan ja pa-
lautuspolitiikan alueilla, myös muiden politiikkalohkojen kanssa, kuten kehitys- ja ih-
misoikeuspolitiikan alueilla.

Kehitetään turvapaikanhakijoiden vastaanoton kokonaisprosessin toimivuutta ja yhteis-
toimintaa eri vastaanotossa toimivien viranomaisten kesken huomioiden vastaanoton eri-
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laiset tilanteet kuten nopeat, ennakoimattomat tulijamäärien määrävaihtelut. Käynniste-
tään lasten ja nuorten asemaa ja lapsen edun toteutumista turvapaikanhakijoita ja pako-
laislapsia koskevissa päätöksissä koskevan selvityksen edellyttämät toimenpiteet.

Käynnistetään vuonna 2008 asetetun ulkomaalaislain nojalla säilötönotettujen ulkomaa-
laisten kohtelua, säilöönottoyksikön toimintaa sekä säilöönottamisen edellytyksiä ja me-
nettelyitä selvittävän hankkeen edellyttämät jatkotoimet.

Selvitetään vuoden 2009 aikana turvapaikanhakijoiden oikeusapupalvelut.

Kiintiöpakolaispolitiikan toimeenpanoa jatketaan vastaanottamalla YK:n pakolaisjärjes-
tön (UNHCR) esittämiä pakolaisia eduskunnan vuosittaisen päätöksen mukaisesti. Vuo-
den 2010 pakolaiskiintiön määräksi esitetään 750 henkilöä.

 Kotouttaminen
Osana vuoden 2010 kehystä käydään läpi maahanmuuton ja kotoutumisen edistämisen
mahdolliset kehittämis- ja muutostarpeet. Kotouttamisen vaikuttavuutta lisätään ja sen
ohjausta tehostetaan kotouttamisen ja etnisten suhteiden puiteohjelmalla, jossa on asetet-
tu valtakunnalliset painopisteet sekä toimintaa ja voimavaroja koskevat tavoitteet vuosil-
le 2008–2011. Puiteohjelman ja kotouttamisen vaikuttavuuden seurantajärjestelmä ote-
taan käyttöön. Seurantajärjestelmän ja mittareiden kehittämiseksi hyödynnetään EU:n
kotouttamisrahaston määrärahoja.

Valtion ja kuntien väliseen yhteistyöhön pohjautuva aiesopimus (2009–2012) osana hal-
lituksen metropolipolitiikkaa toteutetaan. Tavoitteena on kehittää alkuvaiheen ohjausta ja
neuvontaa työllistymisen nopeuttamiseksi.

Hallitusohjelman mukaisesti pääkaupunkiseudulle, Turun seudulle ja muille merkittäville
maahanmuuttoalueille laaditaan yhdessä valtion ja seudun kuntien kanssa pilottiohjelma
maahanmuuttajien kotouttamisen ja työllistymisen edistämiseksi.

Maahanmuuttajien pääsyä työmarkkinoille pyritään nopeuttamaan kehittämällä työelä-
mälähtöisiä kotouttamispalveluja (kotoutumiskoulutus, työelämävalmennus, maahan-
muuttajille räätälöity oppisopimus) yhteistyössä työ- ja elinkeinoministeriön ja opetus-
ministeriön kanssa. Selvitetään mahdollisuus siirtää aikuisten luku- ja kirjoitustaidon
opetus opetusministeriön hallinnonalalle. Osana ammatillisesti suuntautuneen aikuiskou-
lutuksen kokonaisuudistusta (AKKU) laaditaan konkreettiset suunnitelmat ja ehdotukset
toimenpiteistä, joilla tuetaan maahanmuuttajien ammatillista koulutusta ja kehitetään
koulutustarjontaa heidän osaamistarpeitaan paremmin vastaaviksi ja erityispiirteitä huo-
mioiviksi.

Ehdotus kotouttamislain kokonaisuudistuksesta valmistuu vuoden 2009 loppuun mennes-
sä. Siinä otetaan erityisesti huomioon muutokset maahanmuuton rakenteessa sekä kotout-
tamisen välineiden kehittämistarpeet.
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Hyvien etnisten suhteiden edistäminen
Sisäasiainministeriölle kuuluu rasismin ehkäisy ja hyvien etnisten suhteiden edistäminen.
Hyvien etnisten suhteiden edistämisperiaate sisällytetään maahanmuuttopolitiikan val-
misteluun ja toimeenpanoon. Maahanmuuton edellytyksiä vahvistetaan myös toteutta-
malla syrjimättömyyttä ja yhdenvertaisuutta edistäviä sekä muita työelämän ja koko yh-
teiskunnan monimuotoisuutta hyödyntäviä toimenpiteitä.
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7.6 Maahanmuuttovirasto - toiminnallinen tehokkuus, tuotokset
ja laadunhallinta

Keskeiset tavoitteet vuonna 2009
Valmistellaan vuoden 2009 aikana Uusimuotoisen maahanmuuttohallinnon alatyö-
ryhmän esitykset selvitysmiehen ehdotusten toimeenpanemiseksi.
Toimivallan siirto Maahanmuuttovirastolle turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskus-
ten käytännön ohjauksesta ja turvapaikanhakijoiden sijoittamisesta valmistellaan ke-
vään 2009 aikana.
Tavoitteena on, että turvapaikanhakijoiden vastaanottoon liittyvästä käytännön oh-
jaamisesta ja yksittäisiä ulkomaalaisia koskevista toimista päätetään Maahanmuutto-
virastossa.

Tavoitteet vuosille 2010–2013
Päätöksenteko
Päätöksenteko on nopeaa ja oikeusvarmaa. Vireille tulleiden hakemusten läpivientiajat
pidetään vähintään saavutetulla tasolla. Asiakkaiden oikeusturva säilyy hyvänä. Asiakas-
palvelua kehitetään. Henkilö- ja teknisiä resursseja käytetään joustavasti ja tehokkaasti.
Päätöksentekoprosessit ovat laadullisesti mitattavia sekä läpinäkyviä, ohjaavia ja rutiini-
työtä säästäviä. Tavanomaiset soveltamiskysymykset linjataan.

Maahanmuuttohallinnon prosessien sähköistäminen
Maahanmuuttohallinnon kaikkien viranomaisten sähköinen asianhallintajärjestelmä ote-
taan käyttöön vuonna 2009. Muutoksen hallinta ja käyttäjien (15 000) koulutus järjeste-
tään ja osin koordinoidaan. Järjestelmän sisältämiä sähköisiä asioiden vireille tuloon ja
päätöksen tiedoksiantoon liittyviä palveluja otetaan käyttöön aluksi opiskelijan oleskelu-
luvissa ja jatkolupien myöntämisen yhteydessä.

Toiminnallinen tehokkuus,
tuotokset ja laadunhallinta

toteuma arvio TAE-
tavoite

TTS -kauden tavoitteet

Vuosi 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Taloudellisuus
Päätöksen hinta
Maahanmuuttovirastossa
(kustannukset €/päätös)

333 341 308 309 309 316 316 316

Kustannusvastaavuus/
kannattavuus

Maahanmuuttoviraston maksullisen
toiminnan kustannusvastaavuus (%)

67 67 65 70 75 80 85 85

Tuottavuus
Maahanmuuttoviraston päätösten
määrä (päätöstä/htv)

155 165 179 179 194 210 230 230
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7.7 Maahanmuuttovirasto - palvelukyky ja laatu

Palvelukyky ja laatu toteuma arvio TAE-
tavoite

TTS -kauden tavoitteet

Vuosi 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Päätöksenteko
Keskimääräiset
käsittelyajat (vrk)
Työntekijän oleskelupa 50 46 50 50 (7) 70 70 70 70
Oleskelulupa opiskelun
perusteella

20 27 30 30 45 45 45 45

Turvapaikkahakemukset,
normaali menettely

220 280 210 370 370 370 370 370

Turvapaikkahakemukset,
nopeutettu menettely

59 88 90 90 90 90 90 90

Kansalaisuushakemukset,
ns. selvät

461 448 350 300 300 250 250 250

Kansalaisuushakemukset,
ns. muut

1039 1128 900 550 500 500 500 500

Toiminnallinen tehokkuus,
tuotokset ja laadunhallinta

toteuma arvio TAE-
tavoite

TTS -kauden tavoitteet

Vuosi 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Tuottavuus
Vastaanottokeskusmajoituksen
keskimääräinen kesto (vrk)

179 198 160 160 160 160 160 160

Kannattavuus
Käyttöaste (vähintään %) 80 80 90 90 90 90 90 90
Palvelukyky ja laatu

Odotusaika
vastaanottokeskuksessa
myönteisen
oleskelulupapäätöksen tiedoksi
saamisen jälkeen (kk)

3,3 2 2 2 2 2 2 2

Suoritteet
Majoituspaikat
vastaanottokeskuksissa
keskimäärin/vuosi

2021 1512 1700 2000 2000 2000 2000 2000

Ilmoitettujen kuntapaikkojen
määrä

1093 1345 1450 1450 2 200 2 200 2 200 2 200
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Ulkomaalaisrekisterin15

ylläpito ja prosessien
sähköistäminen
Ulkomaalaisrekisterin
tekninen toimivuus

99,5 - - - - -

Sähköisten palvelujen
käyttöaste (%)

- 10 15 30 30

Asiakkaiden tyytyväisyys
sähköisiin palveluihin
(asteikko 1-5)
Suoritteet
Ratkaistut asiat/vireille
tulleet asiat
(Maahanmuuttovir.)  (%)

102 99,5 80 88
(98;TAE

2009)

88 88 86 86

Vireille tulevat 34 810 38 782 52 000 46 000 48 000 50 000 53 000 53000
Ratkaistut16 35 481 38 564 41 600 40 600 42 300 43 900 45 800 45800

7.8 Maahanmuuttohallinto - henkisten voimavarojen hallinta ja
kehittäminen

Maahanmuuttovirasto
Maahanmuuttovirasto on työpaikka, jossa henkilöstön kehittäminen ja hyvinvointi muo-
dostavat lähtökohdan työyhteisön toimivuudelle ja tehokkaalle toiminnalle. Maahan-
muuttoviraston henkilöstövoimavarojen kehittäminen perustuu Maahanmuuttoviraston
strategiaan ja henkilöstöstrategiaan. Henkilöstövoimavarojen aktiivinen suunnittelu
(henkilöstön määrä, laatu ja rakenne), seuranta ja tulevaisuuspainotteinen strateginen joh-
taminen vakiinnutetaan osaksi Maahanmuuttoviraston johtamisjärjestelmää ja toimin-
nanohjausta kuluvalla suunnittelukaudella. Henkisten voimavarojen hallinnan tietopohjaa
vahvistetaan, samoin siihen liittyvää henkilöstön ja johdon välistä yhteistyötä ja koulu-
tusta. Esimiestaitoja kehitetään johtamisen terävöittämistä tukevalla johtamisen arvioin-
nilla ja koulutuksella.

Maahanmuuttovirasto on asiantuntijaorganisaatio, jossa asiantuntijuuden ja osaamisen
kehittäminen on keskeisessä asemassa. Henkilöstön asiantuntemusta lisätään
koulutustasoa nostamalla ja osaamista laaja-alaistamalla. Koulutus- ja osaamisen kehit-
tämistoiminta on käynnistynyt ja suunnittelukaudella määritellään laajemmin tarvittavat
ydinosaamiset ja selvitetään olemassa olevat osaamisvajeet, sovitaan henkilökohtaisista
kehittymisohjelmista, toteutetaan henkilökiertoa sekä pyritään osaamisen suunnitelmalli-
seen siirtoon. Rekrytoinneilla tuetaan parhaan osaamisen hankintaa. Lisäksi kehitetään jo
palveluksessa olevan henkilöstön perehdyttämistä. Henkilöstön käyttö viraston eri
tehtävissä on joustavaa.

Viraston houkuttelevuutta työnantajana parannetaan kehittämällä palkkausjärjestelmän
palkitsevuutta ja ottamalla suunnittelukauden aikana käyttöön tulospalkkaus. Uuden yh-
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tenäisen palkkausjärjestelmän myötä luodaan kannustava ja oikeudenmukainen palkkaus
sekä kehitetään muita palkitsemisen muotoja. Vuosittain toteutetaan työtyytyväisyys-
kysely, jonka pohjalta päätetään vuosittaiset kehittämistoimenpiteet. Työhyvinvoinnille
ja tyky-toiminnalle laaditaan ja toteutetaan omat toimenpideohjelmat. Yhteistyötä työter-
veyshuollon kanssa kehitetään ja toteutetaan aktiivisesti varhaisen puuttumisen malleja.
Työn määrää ja työajan käyttöä seurataan säännöllisesti sekä hyödynnetään liukuvan työ-
ajan, osa-aikatyön, etätyön, saldovapaiden ja lomarahavapaan käyttöä. Työturvallisuus-
riskit minimoidaan, toteutetaan aktiivisesti riskien arviointeja työpaikoilla ja tehdään
työpaikkaselvityksiä.

* uudet tehtävät Maahanmuuttovirastolle:
2008: kirjastonhoitaja, kiintiöpakolaisasiantuntija, inkeriläisten paluumuutto 2, virastomestari (PTK alueellistaminen),
yhteensä 5
2009: EMN yhteysviraston tehtävät 3,  Marek-rekisterin pito, yhteensä 4
2010: VOK tehtävien siirto 4 (2 ministeriö, 2 TE-keskus)

Henkiset voimavarat toteuma arvio TAE-
tavoite

TTS -kauden tavoitteet

Vuosi 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Maahanmuuttovirasto
Henkilötyövuodet 229 233,6 232

(+5)*
227

(+14)*
216

(+14)*
207

(+14)*
197

(+14)*
188

(+14)*

Työtyytyväisyysindeksi
(1-5)

3,20 3,23 3,30 3,40 3,40 3,50 3,50 3,50

Sairauspoissaolot,
työpäivää/htv

10,7 11,4 10 10 9 9 9 9
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8 Siviilikriisinhallinta
8.1 Toiminnan strategiset painopisteet suunnittelukaudella

Siviilikriisinhallinnan kansallisia valmiuksia ohjataan yksiköstä tehokkaasti yhden luukun
periaatteella paitsi koko ministeriön myös laajemmin koko valtioneuvoston tasolla.

Kuopion siviilikriisinhallintakeskuksen asema EU:n tason tunnustettuna osaamiskeskuksena
vakiintuu.

8.2 Siviilikriisinhallinta - toiminnallinen tehokkuus, tuotokset ja
laadunhallinta

Vuoden 2009 tavoitteet
Pannaan toimeen siviilikriisinhallinnan kansallinen strategia yhteistyössä ulkoasiainhal-
linnon ja muiden toimintaan kytkeytyvien hallinnonalojen kanssa. Siviilikriisinhallinnan
kotimaan valmiuksien laadullisen ja määrällisen taso pidetään tasolla, joka vastaa Suo-
men sitoumuksia kansainvälisessä kriisinhallinnassa.

Suomi osallistuu vahvasti EU:n siviilikriisinhallintatoiminnan kehitystyöhön ja pyrkii
omalta osaltaan kehittämään sekä siviilikriisinhallinnan konseptuaalista toimintaa että
operatiivista valmiutta vastata kansainvälisiin kriisinhallinnan haasteisiin.

Kotimaan valmiuksien kehittämiseen tarvittavaa määrärahaa nostetaan vastaamaan tosi-
asiallisia kustannuksia, pyrkimyksenä myös selkeästi nykyistä parempi tasapaino soti-
laalliseen ja siviilikriisinhallintaan osoitettavien taloudellisten voimavarojen välillä.

Tavoitteet vuosille 2009–2012
Kansallisen siviilikriisinhallintastrategian toimeenpanolla tehostetaan
siviilikriisinhallinnan kotimaan valmiuksia ja luodaan edellytykset lisätä Suomen
osallistumista siviilikriisinhallintaan.

Siviilikriisinhallinnan kansallisia valmiuksia ohjataan ministeriön kansainvälisten
asioiden yksikköstä tehokkaasti yhden luukun periaatteella paitsi koko ministeriön myös
laajemmin koko valtioneuvoston tasolla.

Kuopion kriisinhallintakeskuksen asema EU:n tason tunnustettuna osaamiskeskuksena
vakiintuu.

Kehitetään ja syvennetään keskeisten kriisinhallintatoiminnassa mukana olevien
ministeriöiden välistä yhteistyötä.
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8.2.1 Lainsäädäntöhankkeet

9 Yhteinen konsernihallinto - yhteiskunnallinen
vaikuttavuus ja toiminnallinen tuloksellisuus

9.1 Keskeiset toimenpiteet

- Valtioneuvosto teki 8.5.2008 periaatepäätöksen sisäisen turvallisuuden ohjelmasta.
Ohjelman toimeenpanoa yhteensovittaa ja koordinoi sisäasiainministeriö. Ohjelman
toimeenpanoa koskeva suunnitelma hyväksyttiin sisäisen turvallisuuden
ministeriryhmässä 30.9.2008. Sisäasiainministeriön osastoilla on päävastuu usean
toimenpiteen toimeenpanosta. Lisäksi ministeriö ja sen hallinnonala on mukana
lähes kaikkien ohjelmaan sisältyvien toimenpiteiden toimeenpanossa.
Sisäasiainministeriön osastot ja hallinnonalan virastot ja laitokset toimeenpanevat
ohjelman sisäisen turvallisuuden ministeriryhmän päätösten mukaisesti
poikkihallinnollisena yhteistyönä ja raportoivat ohjelman toimeenpanosta ja
tuloksista vuosittain annettavien ohjeiden mukaisesti.

- Toiminta vakautetaan organisatorisesti ja turvataan toiminnan edellyttämä ydin-
osaaminen. Kehitetään Hallinnon tietotekniikkakeskus HALTIKin palveluja sisäi-
sen turvallisuuden ja maahanmuuton toimijoiden tarpeisiin verkottuneesti kaupallis-
ten ICT -toimijoiden kanssa.

- Luodaan luotettava ja turvallinen perusta sisäisen turvallisuuden ja maahanmuuton
ydintoimintoja tukeville tietoteknisille palveluille. Turvataan kehitystoiminnassa ja -
hankkeissa edellä mainittuihin hallinnonalan ydintoimintoihin liittyvät hankeet. To-
teutetaan valtion turvallisuusverkon (TUVE) palveluja turvallisuudesta vastaaville
viranomaisille.

- Kehitetään varautumisen tehostamiseksi tietojärjestelmien tilannekeskuksen 24/7
toiminnan varmuutta, luotettavuutta ja osaamista.

- Panostuksia hallinnonalan tietoturvallisuuden kehittämisen, seurannan ja raportoin-
nin osalta jatketaan ja syvennetään henkilöstön tietoturvallisuuteen liittyviä val-
miuksia sekä osaamista.

- Hallinnonalan yhteisen palvelutarjonnan kehittäminen olemassa olevia palveluja
edistämällä (mm. tietohallinto-, talous- ja  henkilöstöhallinto sekä puhepalvelut) ja

Lainsäädäntöhankkeet – vuonna 2009 käynnistyvät
1. Kriisinhallintakeskuksen toiminnan kehittämisessä tarvittava lainsäädäntö (mahd.)
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niiden palveluprosesseja jatkokehittämällä sekä uusille toiminta-alueille
laajentumalla.

- Hyvän työnantajapolitiikan toteuttaminen sekä huolehtiminen sisäasiainhallinnon
kilpailukyvystä työnantajana muun muassa henkilökierron, rekrytoinnin,
perehdyttämisen sekä osaamisen hallinnan ja esimiestyön kehittämisen avulla.

- Ministeriön EU- ja kv.koordinaatio tukee entistä tehokkaammin sisäasiainhallinnon
kv. toimintapolitiikan toteuttamista ja varmistaa ministeriön yhtenäisen politiikan
toteutuminen EU- ja kv. asioissa.

- Ministeriön ylimmän johdon tuki EU- ja kv. asioissa tuottaa jatkuvasti riittävät ja
laadukkaat taustatiedot päätöksenteon tueksi.

- Toiminta SOLID-rahastojen kansallisena vastuuviranomaisena takaa rahastojen
optimaalisen hyödyntämisen Suomessa. SOLID-rahastojen lisäksi myös muita
oikeus- ja sisäasioiden rahoitusohjelmia pyritään hyödyntämään mahdollisimman
tehokkaasti.

- Hallinnollis- ja tukipalveluluonteiset prosessit hoidetaan mahdollisimman laajasti
keskitetysti viraston sisäisesti tai palvelukeskuksissa yhtenäisten ja tehokkaiden
toimintatapojen varmistamiseksi.

- Poliisihallituksen mahdolliseen perustamiseen liittyvät täytäntöönpanotoimenpiteet
ministeriön ja osin poliisin toimialan osalta.

- Ministeriön sisäisten sähköisten toimintatapojen kehittäminen erityisesti ASDO-
järjestelmän tarjoamia mahdollisuuksia hyväksikäyttäen. Parannetaan sisäisellä
koulutuksella olemassaolevien ja uusien tiedonhallintajärjestelmien osaamista ja
nostetaan näin järjestelmiin tallennetun tiedon laatua.

- Selvitetään SM:n mahdollisuudet tarjota www-pohjaisia palveluja.

- Laadunhallinnan/-arvioinnin kehittäminen (itsearviointi CAF-järjestelmää
hyväksikäyttäen -> ulkoinen arviointi/sertifiointi).

9.2 Lainsäädäntöhankkeet ja muut keskeiset hankkeet

Osastot valmistelevat vuoden 2009 aikana lainsäädäntösuunnitelman, johon sisältyy tie-
toja säädöshankkeiden keskeisestä sisällöstä, aikatauluista, resursseista ja säädösvalmis-
telullisista kysymyksistä (mm. hankkeen organisointia, viestintää, kuulemista sekä vaih-
toehtojen ja vaikutusten arviointia koskevat suunnitelmat).

Osastojen säädösvalmistelussa toteutetaan hallituksen lainsäädäntösuunnitelmaan sisäl-
tyvät EU:n lainsäädäntötyöhön vaikuttamista, lainvalmistelun avoimuutta, sidosryhmien
osallistumismahdollisuuksia, vaihtoehtojen ja vaikutusten arviointia sekä säädöshuoltoa
koskevat säädöspoliittiset toimenpiteet.
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Muut keskeiset hankkeet 2009

M

Muut keskeiset hankkeet suunnittelukaudella 2010–2013

9.3 Talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus (PALKE)
Vuoden 2009 aikana palvelukeskus jatkaa prosessien kehittämistä yhdessä asiakasvirasto-
jen kanssa ja asiakassuhteiden kehittämistä talous-, henkilöstö- ja yhteyspalveluiden osalta.
Sisäasiainhallinnon palvelukeskus tuottaa asiakkailleen toimintavarmat talous- ja henkilös-
töhallinnon palvelut sekä yhteyspalvelut sopimusten mukaisesti.

Toiminnan painopisteet suunnittelukaudella:
- STM:n hallinnonalan asiakkaaksi tulo
- Esimiestyön kehittäminen
- Yhteyspalveluyksikön toiminnan vakiinnuttaminen ja valmistautuminen hallinnolli-

sen aseman muutokseen
- Sisäisten hallinnollisten prosessien kehittäminen
- Asianhallintajärjestelmä
- Siirtyminen uusiin toimitiloihin Joensuussa

Valtionhallinnon neljä talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskusta (Oikeushallinnon
palvelukeskus, Sisäasiainhallinnon palvelukeskus, Puolustushallinnon palvelukeskus ja
Valtiokonttorin tulosyksikkönä toimiva Valtiokonttorin palvelukeskus) kootaan 1.1.2010
valtiovarainministeriön hallinnonalalle hallinnollisesti yhdeksi, useissa alueellisissa toimi-
pisteissä toimivaksi virastoksi. Yhtenä keskeisenä painopisteenä vuodelle 2009 on näin ol-
len valmistautuminen yhteen palvelukeskukseen siirtymiseen.

1. Turvallisuusverkko -hanke (TUVE)
2. Asian ja dokumentinhallinnan järjestelmän ASDO:n käyttöönoton jatkaminen ministeriössä ja sen
hallinnonalalla
3. Virastoevaluoinnin jatkaminen
4. Palken uudelleenorganisoinnin / siirtymisen valmistelu

Toiminta- ja taloussuunnittelukauden muut keskeiset hankkeet –
nimi ja toteutusvuosi

2010 2011 2012 2013

1.  ASDO:n käyttöönotto sisäasianhallinnossa X X X
2.  TUVE-hanke X X X
3.  Virastoevaluoinnin jatkaminen X X X
4.  Talous- ja henkilöstöhallinnon tietojärjestelmän käyttöönotto
hallinnonalan laajuisesti

X X X

5. Hallinnonalan julkaisujärjestelmän toteuttaminen ja käyttöönotto X X X
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Toiminnallinen
tehokkuus, tuotokset ja
laadunhallinta

toteuma arvio TAE-
tavoite

TTS -kauden tavoitteet
(vain yhteyspalvelut)

Vuosi 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Taloudellisuus
€/ostolasku 5,21 3,98 5,63 5,60
€/matkalasku,
maksutapahtuma

0,26 0,40 3,24 3,32

€/myyntilasku 13,41 10,89 11,90 8,18
€/palkkalaskelma 4,76 5,10 6,49 5,51
€/palvelusuhde 170,54 235,45 245 228
€/käsitelty puhelu 4,49 1,39 0,89 1,05 1,05 1,05 1,05
Kustannusvastaavuus
Maksullinen toiminta 100 100 100 100 100
Tuottavuus
Ostolaskut/htv 11630 18636 18000 18650
Matkalaskut,
maksatus/htv (1 000)

427 135 145 145

Myyntilaskut/htv 8018 7910 8300 8800
Palkkalaskelmat/htv 21346 15238 16200 15300
Palkkiolaskelmat/htv 3708 5708 6000 6300
Hoidettu
palvelusuhde/htv

413 341 370 270

Käsitellyt puhelut/htv 32317 50000 75000 75000 75000 75000 75000
Palvelukyky ja laatu
Asiakastyytyväisyys
talouspalvelut

3,72 3,75 3,75

Asiakastyytyväisyys
henkilöstöpalvelut

3,79 3,8 3,8

Asiakastyytyväisyys
yhteyspalvelut

3,65 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7

Suoritteet
Ostolaskujen lkm (1 000) 254 374 380 456
Myyntilaskujen lkm
(1 000)

32 50 61 79

Palkkalaskelmien lkm
(1 000)

224 365 375   428

Palkkiolaskelmien lkm
(1 000)

8 21 21 28

Henkilöä keskitetyn
puhelunvälityksen
piirissä

5 800 18000 18000 18000 18000 18000 18000
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9.4 Hallinnonalan tietotekniikkakeskus (HALTIK)
Toteutetaan sisäasiainhallinnon tietohallintostrategiaa osallistumalla sen hankkeisiin sekä
kehittämällä tietohallinnon kokonaisarkkitehtuuria.

Kohdennetaan HALTIKin tuote- ja palveluvalikoima sisäisen turvallisuuden ja maahan-
muuton ydintoimintojen tukemiseen. Turvataan kehitystoiminnassa ja -hankkeissa edellä
mainittuihin hallinnonalan ydintoimintoihin liittyvät hankkeet. Painopisteinä on erityises-
ti järjestäytyneen rikollisuuden ja syrjäytymisen estämisen tukeminen, kotoutumisen tu-
keminen ja asumisen turvallisuuden edistämisen tukeminen tieto- ja viestintäteknisillä
palveluilla sekä valtion turvallisuusverkkohankkeen palveluiden luominen.

Toiminta vakautetaan organisatorisesti ja toiminnan edellyttämä ydinosaaminen turva-
taan. Kehitetään HALTIKin organisaatiota ja toimintamalleja hallinnonalan yhteisten
palvelujen tuottajana ja turvallisuusalan ICT- toimijana.

Toiminnallinen tehokkuus,
tuotokset ja laadunhallinta

toteuma arvio TAE-
tavoite

TTS -kauden tavoitteet

Vuosi 2006* 2007* 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Taloudellisuus
Kehysmääräraha/aktiivinen
käyttäjätunnus (€)

882 1030  1020 1172 1635 - - -

Kehysmääräraha/ tuettu
vakioitu työasema (€)

2214 2739 1494 1758 2392 - - -

Bruttomenot/ aktiivinen
käyttäjätunnus  (€)

990 1020 1680 1648 1722 1889 2169 2277

Bruttomenot / tuettu
vakioitu työasema  (€)

2433 2713 2460 2380 2250 2764 3174 3332

Kiinteistömenot (1000 €) 761 824 1 029 1 603 2 170 3 115 4 194 4 154

Kustannusvastaavuus
HALTIKin hallinnolliset
menot/  HALTIKin koko-
naismenot (%)

10,7 10,6 10,6 10,3 10,0 10,0 10,0 10,0

HALTIKin
asiantuntiatyönhinta €/vuosi

- - 57383 60252 63300 66400 69700 73100

Tuetut vakioidut työasemat/
lähitukihenkilöstön määrä

129 129 134 146 149 150 152 156

Tuottavuus
Tuottavuusvähennystavoitte
en toteutuminen /
lakkautetut virat

- - 4 2 4 3 2 5
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Kannattavuus
Palveluiden oston ja
investointien osuus
kokonaisbudjetista %
(ilman TUVE rahoitusta)

36 43 32 32 34 34 34 35

Palvelukyky ja laatu
Asiakastyytyväisyys (1-5) 3,86 3,73 3,50 3,50 3,60 3,70 3,70 3,70
Keskeisten järjestelmien
saatavuus virka-aikana (%)

99,86 99,8 99,0 99,0 99,5 99,8 99,8 99,8

1-tasolla ratkaistujen virka-aikana
osoitettujen palvelupyyntöjen osuus
kaikista palvelupyynnöistä (%)

- - - 40 45 50 55 60

Suoritteet
Tuettujen työasemien määrä
(kpl)

7330 7330 14350 14350 14350 14350 14350 14350

HALTIKin ylläpitämät
tietojärjestelmät (kpl)

49 52 68** 70 71 72 72 72

HALTIKin toiminnan
kokonaislaatu SMn
hallinnonalalla otettavan
CAF-mittariston mukaisesti
hallinonalan keskitasoa

- - - - määrite-
tään
myö-
hem-
min

määrite
-

tään
myö-
hem-
min

määrite
-

tään
myö-
hem-
min

määrite
-

tään
myö-
hem-
min

* = luvut kuvaavat PTHK:n toimintaa
** = HALTIK tuottaa lisäarvopalvelua näistä 61 järjestelmälle
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Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen

Henkiset voimavarat toteuma arvio TAE-
tavoite

TTS -kauden tavoitteet

Vuosi 2006* 2007* 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Henkilötyövuodet 166 173 280 300 296 293 291 288
Kokonaistyövoimakustann
ukset (% palkkasummasta)

- 69 70 70 70 70 70 70

Työtyytyväisyysindeksi (1-
5)

3,37 ei
mitattu

3,4 3,8 3,8 4,0 4,0 4,0

Sairauspoissaolot,
työpäivää/htv

3,6 8,1 7,5 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0

Vakituisen henkilöstön
lähtövaihtuvuus

5,5 7,5 7,5 8,0 7,5 7,5 7,5 7,5

Henkilöstön keski-ikä 4,1 40 42 44 45 45 46 47
Koulutustasoindeksi - 5,3 4,5 5,0 6,0 6,0 6,0 6,0
Sukupuolijakauma N/M 34/66 34/66 35/65 35/65 35/65 35/65 35/65 35/65
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9.5 Sisäasiainministeriö: henkisten voimavarojen hallinta ja
kehittäminen

Lähivuosina ennakoitavissa olevaan poikkeuksellisen suureen eläköitymiseen ja siitä
aiheutuvaan henkilöstön vaihtuvuuteen varaudutaan erityisesti toimintaprosessien
jatkuvalla kehittämisellä, osaamisenhallinnan, henkilökierron, rekrytoinnin sekä
esimiestyön ja perehdyttämisen kehittämisen avulla. Hallinnollis- ja tukipalveluluonteiset
prosessit hoidetaan mahdollisimman laajasti keskitetysti viraston sisäisesti tai
palvelukeskuksissa yhtenäisten ja tehokkaiden toimintatapojen varmistamiseksi. Edellä
mainittuun varaudutaan myös hallinnonalan strategisen henkilöstösuunnitelman pohjalta
laadittavaksi edellytettyjä henkilöstösuunnitelmia hyödyntämällä ja ajantasaistamalla.

Henkilöstön kehittämisen painopistealueet suunnittelukaudella

Sisäasiainministeriön henkilöstöstrategian toteuttaminen ja päivittäminen
Osaamisen siirtämisen kehittäminen ja varmistaminen osana eläköitymiseen
varautumista
Henkilökiertojärjestelmän luominen sisäasiainministeriön hallinnonalalle
Rekrytoinnin kehittäminen sisäasiainministeriön hallinnonalalla
Henkisten voimavarojen hallinnan prosessien tehostaminen ja sähköistäminen
Osastojen ja erillisyksiköiden sisäisen henkilöstösuunnitelun kehittäminen

Henkiset voimavarat toteuma arvio TAE-
tavoite

TTS -kauden tavoitteet

Vuosi 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Sisäasiainministeriö
Henkilötyövuodet 426,9 418,1 363,3 356,4 349,5 341,6 341,6 336,6
Kokonaistyövoimakustannukset
(% palkkasummasta)

124,2 122,9 127,8 127,9 128,0 128,0 128,0 128,0

*Työtyytyväisyysindeksi (1-5) 3,35 3,40 3,45 3,45 3,45 3,45 3,50 3,50
Sairauspoissaolot, työpäivää/htv 7,7 7,6 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,4
Vakituisen henkilöstön
lähtövaihtuvuus (% vakituisista)

4,3 4,5 4,7 4,8 4,7 4,6 4,6

Henkilöstön keski-ikä 45,7 46,3 45,5 45,3 45,1 45,1 45,1 45,1
Koulutustasoindeksi 5,8 5,6 5,8 5,8 5,9 5,9 5,9 6,0
Sukupuolijakauma N/M % 53/47 54/46 60/40 60/40 60/40 60/40 60/40 60/40
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10 Tuottavuustoimenpiteet

Sisäasiainministeriön hallinnonalan tuottavuustoimenpiteet kohdistetaan siten, että niillä ei ole yleistä
järjestystä ja turvallisuutta vaarantavia vaikutuksia. Poliisin resurssityöryhmän esitysten valmistuttua
arvioidaan uudelleen poliisin mahdollisuuksia toteuttaa sille määritelty osuus tuottavuusvähennyksistä.
Lisäksi sisäasiainministeriö arvioi vielä muiden hallinnonalan toimialojen mahdollisuuksia toteuttaa
nykyistä laajemmin tuottavuusohjelman tavoitteita. Hätäkeskuslaitoksen osalta arviointi voidaan tehdä,
kun laitoksen strategiaa ja toiminnan kehittämistä koskevan työryhmän työ on valmistunut vuoden
vaihteessa. Tuottavuusvähennystavoitteen hallinnonalan sisäistä jakaumaa sisäasiainministeriö tarken-
taa tarvittaessa keväällä 2009 kehysneuvotteluiden yhteydessä
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2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016-
1) Toteutuneet htv:t 15 692 15 906
2) TUOTTAVUUSOHJELMAN MUKAISET
HTV-VÄHENNYKSET YHTEENSÄ,
kumulatiivisesti (= (2a) + 2b)) -272 -385 -484 -591 -744 -800 -853 -886 -922 -922
2a) TOIMENPITEET VUOTEEN 2011
MENNESSÄ (kumuloituva) -256 -347 -446 -553 -682 -692 -692 -692 -692 -692

Sisäasiainministeriö 378 376 -9 -13 -19 -26 -30 -30 -30 -30 -30 -30
*-SM:n tehostaminen -9 -13 -19 -26 -30 -30 -30 -30 -30 -30
Palvelukeskus 4             105*
Hallinnon tietotekniikkakeskus (PTHK)

150 166 -4 -6 -10 -13 -13 -13 -13 -13 -13
*-Palvelutuotantostrategian kehittäminen -4 -6 -10 -13 -13 -13 -13 -13 -13
Poliisitoimi 10 997 11 006 -85 -160 -242 -327 -434 -434 -434 -434 -434 -434
*-Palke-vähennys -45 -57 -64 -64 -64 -64 -64 -64 -64 -64
*-Hallintorakenteiden uudistus (Pora I) -19 -41 -63 -89 -115 -115 -115 -115 -115 -115
*-Sähköisen asioinnin kehittäminen -6 -16 -27 -39 -60 -60 -60 -60 -60 -60
*-Koulujen yhdistyminen (pakk/Pk) -11 -14 -17 -20 -20 -20 -20 -20 -20
*-Kihlakuntien yhteisistä vähennys -6 -12 -20 -31 -31 -31 -31 -31 -31
*-Muut hankkeet -15 -29 -62 -98 -144 -144 -144 -144 -144 -144
Rajavartiolaitos 3 150 3 079 -160 -160 -162 -162 -162 -162 -162 -162 -162 -162
*-Johto-organisaatioden ja teknillisten
palveluiden kehittäminen -131 -131 -131 -131 -131 -131 -131 -131 -131 -131
*-Varusmieskoulutuksen tukipalvelut
(Kajaanin rajajääkärikomppanian
lakkauttaminen 1.7.2007) -9 -9 -9 -9 -9 -9 -9 -9 -9 -9
*-Palke-vähennys -20 -20 -22 -22 -22 -22 -22 -22 -22 -22
Hätäkeskuslaitos 605 760 -8 -10 -12 -13 -13 -13 -13 -13 -13
*-Hätäkeskuksien verkottumishanke -8 -10 -12 -13 -13 -13 -13 -13 -13
Pelastusopisto 100 107 -5 -5 -5 -5 -5 -5
*-Palke-vähennys -3 -3 -3 -3 -3 -3
*-Toiminnan tehostaminen -2 -2 -2 -2 -2 -2
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Maahanmuuttovirasto 233 230 -2 -2 -7 -16 -25 -35 -35 -35 -35 -35
*-Prosessien sähköistäminen (UMA) -4 -11 -20 -30 -30 -30 -30 -30
*-Palke-vähennys -1 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2
*-Muut tehostamistoimet -2 -2 -2 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3
Vastaanottokeskukset (valtion) 75 77

2b) UUDET TOIMENPITEET
(kumuloituva) -16 -38 -38 -38 -62 -108 -161 -194 -230 -230

Sisäasiainministeriö -4 -4 -5 -6 -7 -7
*-Toiminnan tehostaminen -4 -4 -5 -6 -7 -7
Palvelukeskus
Hallinnon tietotekniikkakeskus -2 -7 -12 -18 -18
*-Palvelutuotantostrategian kehittäminen -2 -7 -12 -18 -18
Poliisitoimi -20 -35 -50 -55 -60 -60
*-Hallintorakenteiden uudistus (Pora II) -20 -35 -50 -55 -60 -60
Rajavartiolaitos -27 -47 -63 -77 -77
*-Uusi rajavalvontamalli -10 -16 -22 -26 -26
*-Rajavalvontatekniikan kehittäminen -4 -8 -12 -16 -16
*-Organisaatiouudistukset -13 -23 -29 -35 -35
Hätäkeskuslaitos -2 -5 -11 -18 -18
*-Toiminnan ja tietojärjestelmän
kehittäminen -2 -5 -11 -18 -18
Pelastusopisto -3 -3
*-Toiminnan tehostaminen -3 -3
Maahanmuuttovirasto -9 -9 -9 -9
*-UMA-järjestelmä ja lainsäädännön
kehittäminen -9 -9 -9 -9
Vastaanottokeskukset (valtion) -16 -38 -38 -38 -38 -38 -38 -38 -38 -38
*-Perniön vok:n lakkauttaminen -16 -38 -38 -38 -38 -38 -38 -38 -38 -38

3) Vähennyksiä vastaavat
kokonaishenkilötyö-vuosimäärät

15 420 15 307 15 208 15 101 14 948 14 892 14 839 14 806 14 770 14 770
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4) Muut perustellut htv-muutokset
(kumuloituva) 18 146 162 126 123 122 186 186 179 179
HTV-lisäykset
Palvelukeskuksen lisäykset 60 96 123 123 123 123 123 123 123 123
Poliisin alueellistamisen lisäykset 22 50 50 50 50 50
Poliisikokelaat, lisäykset 44 68 68 51 51 50 50
Poliisien määrän vähennys -78 -167 -167 -167 -167 -167 -167
Hätäkeskuslaitoksen ELS-asiantuntijat,
lisäykset 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Hätäkeskusten lisäykset 21 67 41 1 1 1 1 1 1 1
Pelastusopisto/Kriisinhallintakeskuksen
perustaminen, lisäykset 2 5 8 10 10 10 10 10 5 5
Pelastusopisto/Kriisinhallintakeskuksen
rekrytointitehtävät, lisäykset 5 7 7 7 7 7 7 5 5
Pelastusopiston lisäykset 4 6 4 3 3 3 3 3 3 3
Maahanmuuttoviraston lisätarve 4 12 41 44 42 41 38 38 38 38
HTV-siirrot
Palkeen siirrot 58
HALTIK:in siirrot, joista 7 128 129 129 129 129 129 129 129 129
*-Ministeriöstä -5
*-Poliisitoimesta -7 -78
*-Rajavartiolaitoksesta -27
*-Hätäkeskuslaitoksesta -18
*-Pelastusopistosta -1
5) Kokonaishenkilötyö-vuosimäärät 15 438 15 453 15 370 15 227 15 071 15 014 15 025 14 992 14 949 14 949
Toteutuneet vuosien 2005 ja 2006 HTV-määrät perustuvat Tahti-järjestelmään, joihin on tehty seuraavat korjaukset, jotta tiedot vastaisivat nykyistä organisaatiorakennetta:
Ministeriö: 2005 vuoden HTV:t: 429 -46 (siirrot VM:ön) -52 (siirrot TEM:ön) +47 (siirrot TM:stä) =378
Ministeriö: 2006 vuoden HTV:t: 427 -46 (siirrot VM:ön) -52 (siirrot TEM:ön) +47 (siirrot TM:stä) =376
Poliisitoimi: 2005 vuoden HTV:t: 10958 -150 (PTHK) +189 (siirrot kihlakuntien yhteisistä) = 10997
Poliisitoimi: 2006 vuoden HTV:t: 10983 -166 (PTHK) +189 (siirrot kihlakuntien yhteisistä) = 11006
Vastaanottokeskukset (valtion): HTV-tiedot saatu maahanmuutto-osastolta (RO)
*1)Palvelukeskuksen 105 htv:stä vuonna 2006 on 58 htv:tä siirtona, kaikki muut ovat lisäyksiä.
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11 Sisäasiainhallinnon menojen peruslaskelma

TA 2009 S 2010 S 2011 S 2012 S 2013

26.01.01 Sisäasiainministeriö

Kehys 13.3.2008 23 128 22 590 22 399 22 554 22 554
Vuoden 2009 TA:sta aiheutuvat muutokset
Siirto momentille 28.20.06 (Valtion IT-keskus) -20 -20 0 0
Siirto momentilta 28.20.02 70 70 70 70
Palkkojen tarkistukset (työnantajatoimenpit., VM 14.4.2008) 168 168 168 168
Siirto 1 htv momentilta 26.40.01 67 67 67 67
Siirto 2 htv momentille 26.40.01 -92 -92 -92 -92
Siviilikriisinhallinta 200 200 200 200
VES-korjaus 1 1 1 1
Eduskunnan lisäys kuntapilotteihin 1 000 1 000 1 000 1 000
Peruslaskelma 23 984 23 793 23 968 23 968

26.01.02 Talous- ja henkilöstöhal. palv.keskus

Kehys 13.3.2008 100 100 100 100 100
Peruslaskelma 0 0 0 0

26.01.03 Hall.alan tietotekniikkakeskus

Kehys 13.3.2008 25 234 26 559 0 0 0
Vuoden 2009 TA:sta aiheutuvat muutokset
Siirto momentilta 26.20.01 100
Siirto 1 htv momentilta 26.30.01 50
Siirto 1 htv momentilta 26.30.02 50
VES-korjaus -1 0 0 0
Peruslaskelma 26 758 0 0 0

26.01.20 Tietohallinnon yhteiset

Kehys 13.3.2008 1 561 1 282 4 732 4 732 4 732
Vuoden 2009 TA:sta aiheutuvat muutokset
Siirto momentille 28.20.06 (Valtion IT-palvelukeskus) -21 -21 0 0
Peruslaskelma 1 261 4 711 4 732 4 732

26.01.21 SM:n hallinnonalan tuottavuusmääräraha

Kehys 13.3.2008 351 1 485 0
Peruslaskelma 351 1 485 0

26.01.22 EU:n osuus yht.vastuun ja maahanm.

Kehys 13.3.2008 9 515 10 10 10 10
Peruslaskelma 10 10 10 10

26.01.29 SM:n hall.alan alv-menot

Kehys 13.3.2008 53 100 44 700 45 100 45 100 45 100
Vuoden 2009 TA:sta aiheutuvat muutokset
Määrärahan korotus hallinnonalasiirroista johtuen 8 400 8 400 8 400 8 400 8 400
Peruslaskelma 53 100 53 500 53 500 53 500



Sisäasiainministeriön hallinnonalan toiminta- ja taloussuunnitelma 2010-2013 sekä tulossuunnitelma 2009

85

26.01.65 Jäsenmaksut ja maksuosuudet ulkom

Kehys 13.3.2008 1 813 1 715 1 715 1 715 1 715
Vuoden 2009 TA:sta aiheutuvat muutokset
Määrärahan tasokorotus 114 114 114 114
Peruslaskelma 1 829 1 829 1 829 1 829

26.10.01 Poliisitoimi

Kehys 13.3.2008 660 061 660 163 675 100 674 396 674 396
Vuoden 2009 TA:sta aiheutuvat muutokset
Siirto momentille 28.20.06 (Valtion IT-palvelukeskus) -454 -454 0 0
Siirto momentille 32.30.01 -34 -34 -34 -34
Siirto momentille 30.01.03 -37 -37 -37 -37
Palkkojen tarkistukset (työnantajatoimenpit., VM 14.4.2008) 3 822 3 822 3 822 3 822
Siirto 1 htv momentilta 26.30.02 72 72 72 72
Siirto momentille 26.20.01 (Virve-oikaisu) -300 -300 -300 -300
VES-korjaus 1 1 1 1
Vuoden 2008 III LTA:sta aiheutuvat muutokset
Internet-seurannan kehittäminen 881 881 881 881
Peruslaskelma 664 114 679 051 678 801 678 801

26.10.20 Maastapoistamis- ja noutokulj.

Kehys 13.3.2008 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500
Peruslaskelma 2 500 2 500 2 500 2 500

26.20.01 RVL:n toimintamenot

Kehys 13.3.2008 217 511 219 738 221 838 221 165 221 165
Vuoden 2009 TA:sta aiheutuvat muutokset
Palkkojen tarkistukset (työnantajatoimenpit., VM 14.4.2008) 1 440 1 440 1 440 1 440
Siirto momentilta 26.10.01 (Virve-oikaisu) 300 300 300 300
Siirto momentille 26.01.03 -100
Siirto momentille 28.20.06 (Valtion IT-palvelukeskus) -127 -127 0 0
VES-korjaus 1 1 1 1
Eduskunnan lisäys 2 000 2 000 2 000 2 000
Peruslaskelma 223 252 225 452 224 906 224 906

26.20.70 RVL:n ilma- ja vartioalushankinnat

Kehys 13.3.2008 8 710 7 210 6 710 10 710 10 710
Vuoden 2009 TA:sta aiheutuvat muutokset
Ulkorajarahaston lisäyksen poistaminen -1 500 -2 000 -6 000 -6 000
Peruslaskelma 5 710 4 710 4 710 4 710

26.30.01 Pelastustoimen toimintamenot

Kehys 13.3.2008 15 970 14 184 14 218 14 193 14 193
Vuoden 2009 TA:sta aiheutuvat muutokset
Palkkojen tarkistukset (työnantajatoimenpit., VM 14.4.2008) 63 63 63 63
Palkkojen tarkistukset (kertaluont. väh., VM 14.4.2008) -40 0 0 0
Siirto 1 htv momentille 26.01.03 -50 -50 -50 -50
Siirto momentille 28.20.06 (Valtion IT-palvelukeskus) -6 -6 0 0
Pelastajakoulutus 877 877 877 877
Kv. pelastustoimi 1 100 1 100 1 100 1 100
Peruslaskelma 16 128 16 202 16 183 16 183
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26.30.02 Hätäkeskuslaitoksen toim.menot

Kehys 13.3.2008 54 177 54 261 53 141 53 076 53 076
Vuoden 2009 TA:sta aiheutuvat muutokset
Siirto 1 htv momentille 26.01.03 -50 -50 -50 -50
Siirto 1 htv momentille 26.10.01 -72 -72 -72 -72
Siirto momentille 28.20.06 (Valtion IT-palvelukeskus) -32 -32 0 0
Palkkojen tarkistukset (työnantajatoimenpit., VM 14.4.2008) 351 351 351 351
Itä- ja Keski-Uudenmaan hätäkeskuksen vuokramenot 276 276 276 276
Peruslaskelma 54 734 53 614 53 581 53 581

26.30.20 Pelastustoimen erityismenot

Kehys 13.3.2008 3 500 3 500 3 500 3 500 3 500
Peruslaskelma 3 500 3 500 3 500 3 500

26.30.31 Pelastus, valt. osuudet

Kehys 13.3.2008 3 510 3 510 3 510 3 510 3 510
Peruslaskelma 3 510 3 510 3 510 3 510

26.30.43 Turv.viranomaisten viestintäverkot

Kehys 13.3.2008 10 000 10 000 8 100 8 100 8 100
Peruslaskelma 10 000 8 100 8 100 8 100

26.40.01 Maahanmuuttoviraston toim. menot

Kehys 13.3.2008 13 668 14 742 14 630 14 630 14 630
Vuoden 2009 TA:sta aiheutuvat muutokset
Palkkojen tarkistukset (kertaluont. väh., VM 14.4.2008) 0 0 0 0
Siirto 1 htv momentille 26.01.01 -67 -67 -67 -67
Siirto 2 htv momentilta 26.01.01 92 92 92 92
Siirto momentille 28.20.06 (Valtion IT-palvelukeskus) -10 -10 0 0
VES-korjaus -1 -1 -1 -1
Peruslaskelma 14 756 14 644 14 654 14 654

26.40.02 Pakolaisten ja turvapaikanhakijoi-
den vastaanottotoiminta valtion osalta

Kehys 13.3.2008 7 670 7 738 7 738 7 738 7 738
Peruslaskelma 7 738 7 738 7 738 7 738

26.40.20 Paluumuuttajien muuttovalmennus

Kehys 13.3.2008 900 900 900 900 900
Peruslaskelma 900 900 900 900

26.40.30 Valtion korvaus kunnille

Kehys 13.3.2008 9 300 9 300 9 300 9 300 9 300
Peruslaskelma 9 300 9 300 9 300 9 300

26.40.xx Maahanmuuttajien kotoutumisen ja
työllistymisen edistäminen

Kehys 13.3.2008 0 0 0 0 0
Peruslaskelma 0 0 0 0
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26.40.63 Pakolaisten ja turvapaikanhakijoi-
den vastaanotto

Kehys 13.3.2008 61 352 53 152 53 152 53 152 53 152
Vuoden 2009 TA:sta aiheutuvat muutokset
Lisäys kuntakorvauksiin 7 090 7 090 7 090 7 090
Lisäys alaikäisten turvapaikanhakijoiden kust. 1 110 1 110 1 110 1 110
Peruslaskelma 61 352 61 352 61 352 61 352

PL 26 YHTEENSÄ

Kehys 13.3.2008 1 183 280 1 157 854 1 148 744 1 152 566
Peruslaskelma 1 184 436 1 174 767 1 175 259 1 173 774
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12 Liitteet
12.1  Sisäasiainministeriön hallinnonalan tulot

TA 2009 S 2010 S 2011 S 2012 S 2013

12.26.98 EU:lta saatavat tulot
yhteisvastuun ja maahanmuutto-
virtojen hallintaan

Pakolaisrahasto 1 309 1 486 1 486 1 788
Ulkorajarahasto 5 505 6 837 9 750 13 727
Kotouttamisrahasto 1 011 1 156 1 329 1 441
Paluurahasto 831 1 061 1 425 1 647
Arvio 9 515 8 656 10 540 13 990 18 603

12.26.99 SM:n hall.alan muut tulot

Takavarikoitujen esineiden myyntitulot 50 50 50 50
Muut tulot 50 50 50 50
Arvio yhteensä 100 100 100 100 100
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12.2  Valtuuksien käytöstä aiheutuva määrärahan tarve

Valtuudet ja niiden käytöstä aiheutuvat menot toiminta- ja taloussuunnitelmakaudella

Luvut miljoonina euroina
I Aikaisemmin myönnetyistä (=vanhoista) valtuuksista 2010 2011 2012 2013 TTS-kausi
aiheutuvat menot yhteensä
— Avustusten myöntämisvaltuus (AVM) 0
— EU-hankkeiden myöntämisvaltuus (EUM) 0
— Kehitys- ja lähialueyhteistyövaltuus (KYH) 0
— Korkotukilainavaltuus (KTU) 0
— Kuntien valtionapuihin liittyvä valtuus (VAP) 0
— Lainojen myöntämisvaltuus (LAI) 0
— Maa- ja vesirakentamisvaltuus (MRA) 0
— Osakkeiden ja osuuksien merkintävaltuus (OSM) 0
— Talonrakennusvaltuus (TRA) 0
— Tilausvaltuus (TIL) 11 757 8 310 0 20 067
— Muu valtuus (MUU) 0
Kohta I yhteensä 11 757 8 310 0 0 20 067
II Talousarviovuonna myönnettävistä
(=uusista) valtuuksista aiheutuvat menot
— Avustusten myöntämisvaltuus (AVM) 0
— EU-hankkeiden myöntämisvaltuus (EUM) 0
— Kehitys- ja lähialueyhteistyövaltuus (KYH) 0
— Korkotukilainavaltuus (KTU) 0
— Kuntien valtionapuihin liittyvä valtuus (VAP) 0
— Lainojen myöntämisvaltuus (LAI) 0
— Maa- ja vesirakentamisvaltuus (MRA) 0
— Osakkeiden ja osuuksien merkintävaltuus (OSM) 0
— Talonrakennusvaltuus (TRA) 0
— Tilausvaltuus (TIL) 0
— Muu valtuus (MUU) 0
Kohta II yhteensä 0 0 0 0 0
III Talousarviovuoden jälkeen (=TTS-kaudella)
myönnettävistä valtuuksista aiheutuvat menot
— Avustusten myöntämisvaltuus (AVM) 0
— EU-hankkeiden myöntämisvaltuus (EUM) 0
— Kehitys- ja lähialueyhteistyövaltuus (KYH) 0
— Korkotukilainavaltuus (KTU) 0
— Kuntien valtionapuihin liittyvä valtuus (VAP) 0
— Lainojen myöntämisvaltuus (LAI) 0
— Maa- ja vesirakentamisvaltuus (MRA) 0
— Osakkeiden ja osuuksien merkintävaltuus (OSM) 0
— Talonrakennusvaltuus (TRA) 0
— Tilausvaltuus (TIL) 0 0 10 710 10 710 21 420
— Muu valtuus (MUU) 0
Kohta III yhteensä 0 0 10 710 10 710 21 420
Kohdat I—III yhteensä 11 757 8 310 10 710 10 710 41 487
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12.3  Hankintastrategiat sekä hankintojen toteuttamismenettelyt
vuonna 2009

I HANKINTASTRATEGIAT

Sisäasiainhallinnon hankintatoimen periaatteet ja tavoitteet

Hankintatoimen periaatteet

Hankintatoimi on ydintoiminnan välttämätön tukitoiminto, jonka tehtävänä on tarjota or-
ganisaatiolle oikeanlaatuiset tuotteet ja muut palvelut taloudellisesti ja tarkoituksenmu-
kaisesti siten, että organisaatiolla on tarvittavat edellytykset tulokselliseen toimintaan.

Hankintatoimessa on käytettävä hyväksi olemassa olevat kilpailuolosuhteet ja pyrittävä
sisäasiainhallinnon kannalta kokonaistaloudellisesti edullisimpaan lopputulokseen. Han-
kinnoissa on, riippumatta hankinnan suuruudesta, noudatettava avoimuuden ja suhteelli-
suuden periaatteita. Ehdokkaita ja tarjouksen tekijöitä on kohdeltava tasapuolisesti ja syr-
jimättömästi.

Laissa julkisista hankinnoista edellytetään, että hankintayksiköt pyrkivät järjestämään
hankintatoimensa siten, että hankintoja voidaan toteuttaa mahdollisimman taloudellisesti
ja suunnitelmallisesti sekä mahdollisimman tarkoituksenmukaisina kokonaisuuksina ym-
päristönäkökohdat huomioiden.

Perusedellytys hankintaan ryhtymiselle on, että hankittavan tavaran tai palvelun tarve on
välttämätön ja että hankintaa varten on tarpeelliset varat tai talousarviossa myönnetty ti-
lausvaltuus.

Tavoitteet
Hankintatoimen tavoitteena on edistää avointa ja taloudellista hankintaa ja siihen liitty-
vää logistiikkaa sekä lisätä hankintatoimen toteutuksen tuottavuutta koko sisäasiainhal-
linnossa.

Hankintatoimi tukee organisaation tulostavoitteiden saavuttamista tuottamalla oikeat
tuotteet, oikealla hinnalla, oikeaan aikaan ja oikeaan paikkaan.

Hankintatoimen kehittämisen tavoitteena on tuotteiden ja palvelujen standardisoimisella
yhdenmukaistaa viranomaistoimintaa sekä myös supistaa tuotevalikoimaa optimoimalla
tuotteiden ja toimittajien määrää.

Tavoitteena on kokonaiskustannusten alentaminen sekä tuotteiden taloudellinen ja teho-
kas hallinta koko elinkaaren ajan.

Hankintatoimessa pyritään yhteistyöhön valtionhallinnon muiden hankintayksiköiden ja
valtion yhteishankintayksikön kanssa, jotta saavutettaisiin myös koko valtion kannalta ta-
loudellinen ja tarkoituksenmukainen lopputulos.

Hankintatoimen arvostusta ja ammattitaitoa kehitetään määrätietoisesti.
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Vuosittain päätettävät strategiset toimintamallit
Sisäasiainhallinnon hankintastrategia muotoillaan vuosittain ja linjataan ministeriön vuo-
tuisessa hankintojen toteuttamismenettelyssä, jossa määritetään keskeisiä linjauksia, mm:

Yhteistoiminta ja yhteishankinnat toimialojen sekä ministeriöiden välillä sekä ko-
ko valtion yhteishankinnoissa
Hallinnonalan alueellistetun toimintamallin huomioon ottaminen
Mitä tehdään itse ja mitä ulkoistetaan
Hankintatoimen kehittämistä koskevat tavoitteet ja niiden seuranta
Hankintatarpeiden ja rahoituksen käsittelymenettely ja seuranta
Hankintojen toteuttamisen organisointi, esimerkiksi:
- Valtion yhteishankintoja käytetään valtioneuvoston asetuksen ja valtiovarainmi-
nisteriön päätöksen mukaisesti
- Missä tilanteissa ei ole mahdollista käyttää valtion yhteishankintayksikön palve-
luja. Hansel Oy ei ota kaikkia sisäasiainhallinnon tarpeiden mukaisia kilpailutuk-
sia hoidettavakseen yhteishankintoina. Tällöin ministeriö ja virastot joutuvat itse
miettimään tarkoituksenmukaisimman hankintojen organisoinnin.
- Mitkä hankinnat kilpailutetaan keskitetysti koko hallinnonalalla ja mitkä han-
kinnat hankintayksiköt kilpailuttavat itse
- Missä tilanteissa tulee toimia yhteistoiminnassa hallinnonalan muiden hankin-
tayksikköjen tai valtion muiden hankintayksikköjen kanssa
- Oikeussuojadirektiivin implementointi tuo muutoksia Hansel Oy:n puitejärjeste-
lyjen minikilpailutuksiin ja mutkistaa sekä mahdollisesti vähentää puitejärjestely-
jen käyttöä.

Perusstrategiat hankintaluokittain
Tavarat ja palvelut on sisäasiainhallinnossa luokiteltu ABC-luokkiin niiden strategisen
merkityksen, yhteensopivuusvaatimusten, volyymitekijäin tai massatavaraluonteen mu-
kaan. Seuraavassa on esitetty perusstrategiat hankintaluokittain:

A-strategiat
A-hankinnoille on ominaista, että niillä on vaikutusta usealle toimialalle, hankinta on
seurausta uudesta tai muuttuneesta toiminnasta tai hankinta edellyttää huomattavia B- tai
C-hankintojen lisäystä tai muuttamista aiempaan nähden. A-hankinta on aina toiminnalli-
sesti ja taloudellisesti merkittävä.

A-hankinta liittyy usein toiminnan muutoksiin tai organisaatiomuutoksiin (sisä-
asiainhallinnossa erityisesti valtion ja sisäasiainhallinnon yhteisiin tietojärjestel-
miin sopeutuminen, toimitilajärjestelyt, PORA-hanke)
Sillä on vaikutuksia muihin hankintoihin, yleensä A-hankinta aiheuttaa joukon B-
ja C-luokan hankintoja tai muita hankkeita
Edellyttää pitkäjänteistä näkemystä ympäristön ja toiminnan kehittymisestä
Edellyttää pitkäjänteistä hankinnan suunnittelua
Eri osapuolten sitouttaminen, erityisesti johdon sitouttaminen
Edellyttää monipuolista omaa asiantuntemusta: substanssiosaamista, kaupallista,
taloudellista, juridista ja teknillistä asiantuntemusta
Rahoitustavan valinta keskitetyn ja hajautetun välillä
Vaatii panostusta tarjouskilpailuihin, sopimusneuvotteluihin
Edellyttää projekti/tiimiorganisaation hyödyntämistä, yhteistyöpartnereiden käyt-
töä tai liittoutumista
Edellyttää usein myös ulkopuolisten tukipalvelujen käyttöä
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Voidaan antaa toimeksiantona hoidettavaksi esim. Hansel Oy:lle, mutta se ei voi
yleensä yhteishankintayksikkönä huolehtia hankinnasta.
Hyödykkeen saatavuuden tai muun syyn johdosta hankintahinta nousee huomat-
tavasti (esimerkiksi energia: sähkö ja polttoaineet).

B-strategiat
B-hankintoja ovat tavanomaisesti saatavilla olevat tuotteet silloin, kun tuotteita, toimin-
taa ja menettelytapoja halutaan yhdenmukaistaa. Ne voivat myös olla hallinnonalan toi-
minnan vaatimia käyttöesineitä tai immateriaalisia oikeuksia, joilta vaaditaan toimintaan
soveltuvuutta, saatavuutta tai muusta syystä nimike on toiminnalle tärkeä.

B-tuotteilla yhdenmukaistetaan laitteistoja ja työmenetelmiä ja ohjataan koko hal-
linnonalan toimintaa yhteensopivaksi
Käytetään keskitettyjä sopimuksia volyymietujen saavuttamiseksi
Edellyttää ohjeistusta ja ohjausta tarjouspyynnöissä yhdenmukaisuuden saavut-
tamiseksi
Nimikkeiden ja toimittajien määrän vähentäminen
Hankinta/sopimusrytmin aikaansaaminen (esim. 3-vuotiset sopimukset, optioiden
hyväksikäyttö)
Edellyttää aktiivista yhteistoimintaa

C-strategiat
C-hankintoja ovat massatuotteet (toimitilojen tukipalvelut, toimisto- ja muut tarvikkeet)
sekä välittömän kulutuksen nimikkeet, jotka eivät kuulu A- tai B-nimikkeisiin.

Keskitytään ydintoimintaan järkevöittämällä tukitoimintojen tehtäviä
VM/Hansel Oy:n puitejärjestelyjen käyttäminen
Hankintaprosessin suorituksen ja lainmukaisuuden vastuun antaminen yhteishan-
kintayksikölle
Henkilöpanoksen vapauttaminen keskeisimpiin hankintatoimen tehtäviin
Materiaalinen ja logistinen yhteistoiminta silloin, kun toimitaan samalla maantie-
teellisellä alueella.

II HANKINTOJEN TOTEUTTAMISMENETTELYT VUONNA 2009

1. Yleistä
Vuoden 2009 hankintojen toteuttamismenettelyt perustuvat edellä esitettyihin strategisiin
linjauksiin sekä virastojen ja laitosten hankintasuunnitelmiin, jotka on laadittu osana
vuosien 2010 - 2013 toiminta- ja taloussuunnittelua sekä vuoden 2009 tulossuunnittelua.
Hankintasuunnitelmissa sisäasianhallinnon hankkimat tuotteet ja palvelut on luokiteltu
ABC-luokkiin niiden strategisen merkityksen, yhteensopivuusvaatimusten, volyymiteki-
jäin tai massatavaraluonteen mukaan. Hankintasuunnitelmatiedot on kerätty kaikista
ABC-nimikkeistä. Suunnitelmien mukainen hankintavolyymi koko hallinnonalalla on yh-
teensä 276 miljoonaa euroa, joista A-hankintoja on 42 miljoonaa euroa, B-hankintoja 80
miljoonaa euroa ja C-hankintoja 154 miljoonaa euroa. Toimitilavuokrien osuus hankin-
noista on lähes 83 miljoonaa euroa. Hankintavolyymiin ei sisälly valtion turvallisuus-
verkkohankkeen (TUVE) hankintoja. Niiden volyymit voidaan todentaa hankkeen suun-
nittelun edetessä.
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Vuoden 2009 hankintojen toteuttamismenettelyt kohdistuvat noin 79 miljoonan euron
hankintoihin, jotka jakautuvat seuraavasti: A-nimikkeisiin kuuluvia hankintoja on noin
33 miljoonaa euroa, B-nimikkeisiin kuuluvia noin 25 miljoonaa euroa ja C-nimikkeisiin
noin 21 miljoonaa euroa.

Virastojen hankintatointa rajaavana säädöksenä tuli vuonna 2006 voimaan talousarvio-
lain 22a§ ja sen perusteella valtioneuvoston asetus valtionhallinnon yhteishankinnoista
(765/2006) sekä valtiovarainministeriön päätös valtionhallinnon yhteishankinnoista
(766/2006). Niiden mukaisesti tietyt tuotteet on hankittava Hansel Oy:n kilpailuttamien
sopimusten tai puitejärjestelyjen perusteella em. säädöksissä mainituin poikkeuksin.

2. Hankintojen huomioon ottaminen määrärahojen jaossa ja tulossopimuksissa
Jäljempänä mainituissa keskitetyillä menettelyillä toteutettavissa hankinnoissa sisäasi-
ainministeriön kukin osastopäällikkö/erillisyksikön päällikkö vastaa siitä, että ao. osaston
ja sen toimialan virastojen, laitosten tai muiden yksiköiden tulossopimuksiin ja määrära-
han jakopäätöksiin otetaan keskitettyjä hankintoja koskevat seuraavat sitovat velvoitteet:

1. Valtiovarainministeriön päätöksessä valtionhallinnon yhteishankinnoista määritellyt
yhteishankittavat tuotteet ja palvelut hankitaan Hansel Oy:n sopimuksin. Valtiovarainmi-
nisteriön päätöksen mukaan virasto voi käyttää muuta hankintasopimusta, jos virastolla
on voimassaoleva, ennen 8.9.2006 kilpailutettu kirjallinen hankintasopimus yhteishankit-
tavaksi määrätystä tuotteesta tai palvelusta.

2. Sisäasiainministeriön vahvistamissa keskitettyjen hankintojen toteuttamismenettelyjen
piiriin kuuluvissa hankinnoissa noudatetaan niitä koskevia puitesopimuksia ja tuotteiden
sekä palveluiden yhteensopivuuteen tähtääviä ohjeita. Seuraavan vuoden hankinnat aloi-
tetaan vasta sen jälkeen, kun sisäasiainministeriö on vahvistanut keskitetyt hankintojen
toteuttamismenettelyt.

3. Määrärahaa saa käyttää keskitettyjen hankintamenettelyjen piiriin kuuluvissa hankin-
noissa tuotteiden ja palveluiden ostoon vain valituilta sopimustoimittajilta.

3. Valtionhallinnon yhteishankinnat
Seuraavien nimikkeiden hankinnat toteutetaan Hansel Oy:n sopimusten perusteella, ellei
virastolla ole em. valtiovarainministeriön päätöksessä mainittua perustetta hankkia tuo-
tetta muulla tavoin.

Energia
Poltto- ja voiteluaineet A 290
Polttoaineet on edelleen säilytetty A-nimikkeenä.

Hankintojen arvo on noin 11,7 miljoonaa euroa.Käytetään Hansel Oy:n sopimustoimitta-
jia. Voiteluainetoimituksia koskevat Oy Shell Ab:n, Oy Teboil Ab:n ja Neste Markki-
nointi Oy:n sopimukset ovat voimassa 31.3.2011 asti. Polttoaineiden säiliötoimituksissa
ovat toimittajina 31.1.2009 saakka Neste Markkinointi Oy, Oy Shell Ab ja Oy Teboil Ab.
Hansel Oy:n uusi puitejärjestely tullee voimaan 1.2.2009. Polttoainetankkaukset valtion
maksuaikakortilla ovat mahdollisia Oy Teboil Ab:n ja Neste Markkinointi Oy:n asemilla
(huom: eräitä rajoituksia, ks. Hanselin nettisivut).
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Sähkö A 4001
Sähkö on siirretty luokasta B (B 4001) A-luokkaan energian voimakkaan hinnannousun
ja saatavuuden johdosta.

Hankintojen arvo on noin 4 miljoonaa euroa (vuokriin sisältymättömät). Sähkö hankitaan
Hansel Oy:n sopimuksen perusteella Fortum Markets Oy:ltä. Jos sähköntoimitukset sisäl-
tyvät vuokrasopimukseen, noudatetaan vuokrasopimuksen ehtoja.

ICT-hankinnat ja HALTIK
Hallinnonalalla noudatetaan pääsääntöisesti ns. yhden laitteen politiikkaa ja hankinnoissa
ollaan siirtymässä leasing-menettelyyn.

Hallinnonalan tietotekniikkakeskus (HALTIK) aloitti toimintansa 1.3.2008 hallinnonalan
yhteisenä tietotekniikan palvelukeskuksena. Se myös vastaa sovittavilta osin ICT-
hankintatehtävistä.

Henkilökohtaiset työasemat, näytöt ja tulostimet B 2104, 2105, 2106
Hankintojen arvo on noin 1,4 miljoonaa euroa. Hankinnat tehdään Hanselin puitejärjeste-
lyn ehdoilla. Toimittaja on Atea Finland Oy. Tuoteluetteloa ja hinnastoa ylläpidetään si-
säasiainministeriön hallinnonalan tietohallinnon intranetissä (Halti) ja Atean sähköisessä
eShop-kauppapaikassa.

Kannettavat tietokoneet B 2108
Hankintojen arvo on noin 700.000 euroa. Hankinnat tehdään Hanselin puitejärjestelyn
ehdoilla. Toimittaja on Atea Finland Oy. Tuoteluetteloa ja hinnastoa ylläpidetään sisäasi-
ainministeriön hallinnonalan tietohallinnon intranetissä (Halti) ja Atean sähköisessä eS-
hop-kauppapaikassa.

Ruggeroiduiksi kannettaviksi tietokoneiksi hankintaan joko Panasonic-laitteita Atea Fin-
land Oy:ltä tai ARC- ja Itronix-laitteita Eagle Data Ky:ltä.

Koneiden ja laitteiden vuokrauspalvelut: leasingpalvelut (tietokoneet, tietotekniset
laitteet, toimistokoneet ja -laitteet) C5303

Koneiden ja laitteiden leasingmaksut ovat noin 1,4 milj. euroa. Käytetään Hansel Oy:n
sopimustoimittajia talousarvion vuokrausta koskevien säännösten puitteissa. Ministeriö
on tehnyt koko hallinnonalaa koskevan liittymisen Hansel Oy:n 18.9.2009 päättyvään
puitejärjestelyyn, jossa toimittajana on 3StepIT Oy. HALTIK on tehnyt yhteistyösopi-
muksen 3StepIT Oy:n kanssa. Sopimukseen perustuen virastot tekevät omat vuokrasopi-
muksensa ja ohjeistavat leasinghankinnat. Leasing-menettelyn käyttöönotossa virastojen
tulee olla yhteydessä HALTIKiin.

Ajoneuvot
Moottoriajoneuvot B 300
Henkilöautot ja tila-autot, pakettiautot ja niiden alustat, pick-up-autot ja pikkubussit
(myös erityistarkoituksiin muutettavissa olevat), maastoautot ja nelivetoautot (myös eri-
tyistarkoituksiin muutettavissa olevat), kevyet kuorma-autot (<6 t). Hankintojen arvo on
noin 9,5 miljoonaa euroa.

Poliisin tekniikkakeskus toteuttaa hankinnat koko hallinnonalan puolesta hyödyntäen
Hansel Oy:n 31.3.2009 saakka voimassaolevia sopimuksia. Hansel Oy kilpailuttaa uudet
sopimukset ja Poliisin tekniikkakeskus toteuttaa edelleen hankinnat.
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Kuljetusvälineiden vuokrauspalvelut; leasingpalvelut (C5204)
Leasingvuokrien arvo on noin 445 000 euroa. Ajoneuvojen huoltoleasing- ja rahoitus-
leasing-palvelut hankintaan Hansel Oy:n puitesopimustoimittajalta Easy Km Oy:ltä. Pui-
tesopimus on voimassa 30.6.2009 saakka.

Kalusteet
Kalusteet C 150
Hankintojen arvo on noin 1,5 miljoonaa euroa. Toimistokalusteet hankitaan Hansel Oy:n
sopimustoimittajilta,  joita  ovat  EFG  Toimistokalusteet  Oy,  Isku  Interior  Oy  ja  Martela
Oyj. Hansel Oy kilpailuttaa uudet sopimukset niin, että ne ovat voimassa 1.7.2009 alka-
en.

Toimistokalusteiden vuokrauspalvelut; leasingpalvelut
Käytetään Hansel Oy:n sopimustoimittajia talousarvion vuokrausta koskevien säännösten
puitteissa. Ministeriö on tehnyt koko hallinnonalaa koskevan liittymisen Hansel Oy:n
18.9.2009 päättyvään puitejärjestelyyn, jossa toimittajana on 3StepIT Oy.

Muut yhteishankintoihin kuuluvat tavarat ja palvelut

Toimistotarvikkeet C 180
Hankintojen arvo on noin 1,7 miljoonaa euroa. Toimistotarvikkeet ja niiden täyttö- ja
suoratoimitukset hankitaan Hansel Oy:n sopimustoimittajilta. Syyskuussa 2008 alkaneen
sopimuskauden kokonaistoimittajia paremmuusjärjestyksessä ovat Oy Lindell Ab, Pape-
ripalvelu Koskimo & Rännäli ja Officeday Finland Oy. Virasto voi valita myös tuo-
tealuekohtaisesti toimittajat, joita on useita.
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Matkustuspalvelut C 460; lentokuljetus- ja matkatoimistopalvelut
Kaikkien matkustuspalveluhankintojen arvo on yhteensä noin 9,5 miljoonaa euroa, josta
lentokuljetus- ja matkatoimistopalvelut ovat noin 6,5 miljoonaa euroa.

Kotimaan ja ulkomaan lentokuljetuspalveluissa käytetään Hansel Oy:n sopimustoimitta-
jia ja matkatoimistopalveluissa sisäasiainhallinnolle keskitetysti valittua Matkatoimisto
Oy Areaa. Sisäasiainministeriö on liittänyt hallinnonalan keskitetysti näihin puitejärjeste-
lyihin.

Työterveydenhuoltopalvelut C 610
Hankintojen arvo on noin 5,7 miljoonaa euroa. Käytetään virastojen omia voimassaolevia
sopimuksia, ja niiden päätyttyä siirrytään käyttämään Hansel Oy:n vuoden 2009 loppuun
saakka voimassa olevan puitesopimuksen mukaisia alueellisia työterveyshuollon palve-
luntarjoajia.

Ulkomaan virkamatkavakuutus C 500
Hankintojen arvo on noin 37 000 euroa. Hansel Oy:n sopimustoimittajaksi on valittu
Keskinäinen Vakuutusyhtiö Tapiola 1.1.2009 alkaen. Virastojen tulee liittyä puitejärjes-
telyyn ja tehdä tarpeidensa mukainen sopimus vakuutusyhtiön kanssa.

4. Sisäasiainhallinnon keskitettyjen hankintojen toteuttamismenettelyjen
piiriin kuuluvat tuotteet ja palvelut

1. Tele- ja tietoliikennepalvelut A 480
Hankintojen arvo on noin 17 miljoonaa euroa.
Noudatetaan vuonna 2006 voimaan tulleita ja vuoteen 2010 voimassaolevia sopimuksia.
Puhepalvelujen osalta pääasiallisena sopimustoimittajana on Elisa Oyj sekä sen palveluja
varmistamassa TeliaSonera Finland Oyj. Lähiverkkojen yhdistämispalvelujen osalta pää-
asiallisena toimittajana on TeliaSonera Finland Oyj sekä palvelujen varmistajana Elisa
Oyj. Kiinteiden datasiirtoyhteyksien osalta sopimustoimittajina ovat sekä Elisa Oyj että
TeliaSonera Finland Oyj. Hallinnonalan numero- ja osoitepalvelun osalta sopimustoimit-
tajana on Fonecta Oy.

2. Uudet toimitilavuokraukset
Toimitilavuokrauksissa noudatetaan sisäasiainhallinnon hankintaohjetta. Vuokraukset,
joista aiheutuvat menot koko vuokrakaudella ovat vähintään 5 miljoonaa euroa, käsitel-
lään ministeriön hankinta- ja toimitila-asioiden ryhmässä siten kuin em. ohjeessa on mää-
ritelty. (Toimitilavuokrauksien arvo koko hallinnonalalla on noin 83 miljoonaa euroa.)

Käynnissä olevat hankkeet

Poliisi
Helsingin kihlakunnan poliisilaitoksen Pasilan toimitilojen vuokrausta on puollettu raha-
asiainvaliokunnassa lokakuussa 2006 ja esivuokrasopimus on tehty 26.11.2006. Tilat val-
mistuvat vaiheittain tammikuussa vuonna 2010 ja helmikuussa 2012.

Tulevan Kanta-Hämeen kihlakunnan poliisilaitoksen Hämeenlinnan pääpoliisiasema,
mukana Liikkuvan poliisin Etelä-Suomen osaston Hämeenlinnan yksikkö: Hämeenlinnan
poliisitalon osalta on tehty hankintamenettelypäätös 2.3.2005. Hankesuunnitelma on teh-
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ty yhdessä oikeusministeriön kanssa, mutta sitä ei ole vahvistettu eikä kilpailuttamista ole
vielä käynnistetty.

Tulevan Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren kihlakunnan poliisilaitoksen Pietarsaaren po-
liisiasema ja tulevan Etelä-Pohjanmaan kihlakunnan po-liisilaitoksen Seinäjoen pääpo-
liisiasema sekä liikkuvan poliisin Länsi-Suomen osaston Seinäjoen yksikkö: Pietarsaaren
ja Seinäjoen kihlakunnanvirastojen osalta hankintamenettely- ja hankintapäätökset on
tehty. Hankkeet on käsitelty valtioneuvoston raha-asiainvaliokunnassa syksyllä 2008 ja
suunnittelu on käynnistynyt. Rakentaminen käynnistyy kesällä 2009. Tilat ovat käyt-
töönotettavissa vuoden 2011 alussa.

Rajavartiolaitos
Vaalimaan rajanylityspaikan kehittäminen, raskaan ja kevyen liikenteen eriyttäminen.
Rajavartiolaitokselle aiheutuvat kustannukset ovat 3,8 milj. euroa ja tullin kustannukset
ovat yli 12 milj. euroa. Hanke vietäneen raha-asiainvaliokuntaan yhteishankkeena. Ra-
kentaminen ajoittuu vuosille 2009 – 2011 ja käyttöönotto arviolta  loppuvuoteen 2011.

Immolan erikoisjääkärikomppanian perusparannushankkeen rakentaminen (n. 6 milj. eu-
roa) vuosina 2009 - 2010 ja käyttöönotto vuonna 2010.

Emäsalon merivartioaseman rakentaminen (n. 5 milj. euroa) vuosina 2009 - 2010. Käyt-
töönoton arvioidaan tapahtuvan alkuvuodesta 2011.

Hallinnonalan yhteiset
HALTIKin Rovaniemen toimitilan hankinnasta on tehty uusi hankintamenettelypäätös
syyskuussa 2007. Hankinta suoritetaan yhteistyössä Senaatti-kiinteistöjen kanssa niin, et-
tä se toimii hankintayksikkönä ja vuokraa tilat edelleen HALTIKille.  Rakentaminen
käynnistyy vuonna 2009 ja toimitila valmistunee vuonna 2011. Vuokrasopimuksen arvo
on noin 29 miljoonaa euroa.

Muut toimialat
Muilla toimialoilla ei ole käynnissä tai käynnistymässä toimitilahankkeita, joiden vuok-
rausmenot ylittäisivät vuokrakaudella 5 milj. euroa.

3. Atk-laitteet ja ohjelmistot B 210 sekä eräät palvelut
Hankintojen arvo on noin 10 miljoonaa euroa.

Sisäasiainhallinto on kokonaisuudessaan liittynyt Hansel Oy:n puitejärjestelyyn, johon
kuuluvista toimittajista on valittu tuotealueittain seuraavat koko hallinnonalaa varten:

1. Työasemat, näytöt, tulostimet ja kannettavat tietokoneet
Ks. edellä kohdassa 1 Valtionhallinnon yhteishankinnat kohdat B 2104, 2105, 2106 ja
B 2108

2. Palvelimet
Tuotteeksi on valittu Hewlett-Packardin palvelimet, joita hankitaan Atea Finland
Oy:ltä. Puitesopimus päättyy 30.11.2009. Hansel Oy kilpailuttaa hankinnan vuoden
2009 aikana.

3. Atk-verkon aktiiviset komponentit
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Lähiverkon aktiivilaitteiden toimittajat ovat Fujitsu Services Oy ja PALnet Oy. Valit-
tavat tuotemerkit ovat Hewlett Packard, Extreme, Enterasys ja Cisco.

4. Työasemien virustorjuntaohjelmistot
HALTIK on tehnyt koko hallinnonalalle Hansel Oy:n puitejärjestelystä Lan & Wan
Oy:n kanssa sopimuksen McAfee-tuotteista. Sopimus on voimassa 29.9.2009 saakka.
Toimittaja laskuttaa lisenssit suoraan virastoilta. Ennen sopimuksen päättymistä
HALTIK testaa puitejärjestelyn kautta saatavissa olevien muiden tuotteiden soveltu-
vuuden hallinnonalan tarpeisiin ja tekee puitejärjestelyyn perustuvan hankinnan.
Hansel Oy:n puitejärjestely on voimassa 30.10.2010 saakka.

Sisäasiainhallinnon atk-kilpailutusryhmä on kilpailuttanut erikseen seuraavat tuotealu-
eet koko hallinnonalan käyttöä varten:

1. Runkoverkon aktiivilaitteet ja verkon tietoturvatuotteet
Toimittaja on Nordic Lan & Wan Oy. Sopimusta on laajennettu koskemaan myös
CheckPoint Endpoint -salaustuotteita. Tuotehinnastoa ylläpidetään sisäasiainministe-
riön hallinnonalan tietohallinnon intranetissä (Halti).

2. Atk-laitteiden huolto-, ylläpito- ja ympäristöpalveluita koskeva sopimus
Atk-laitteiden huolto-, ylläpito- ja ympäristöpalvelut hankitaan Fujitsu Services
Oy:ltä.

Muut atk-laite- ja palveluhankinnat
1. Videoneuvottelulaitteet (Atk-laitteet, muut oheislaitteet B 21010)

Videoneuvottelulaitteiden toimittaja on Videra Oy HALTIKin ja Oikeusministeriön
tietotekniikkakeskuksen kilpailuttaman sopimuksen ehdoilla. Ohjeet ja hinnasto ovat
Haltissa (HALTIK - Videoneuvottelu).

2. Microsoft EA (enterprise agreement) ja Select  –sopimukset
Hankintojen arvo on yhteensä noin 3,3 miljoonaa euroa vuodessa. Hallinnonalan EA-
sopimukset yhdistetään yhdeksi koko hallinnonalaa koskevaksi sopimukseksi
1.1.2009 alkaen. Toimittajaksi on valittu Hansel Oy:n puitejärjestelystä Atea Finland
Oy, jonka kanssa HALTIK tekee sopimukset. Sisäasiainministeriö tekee koko hallin-
nonalaa koskevan liittymisen Hansel Oy:n puitejärjestelyyn.

4. AV-laitteet ja tarvikkeet, valokuvaus

1. Dataprojektorit (C 2202)

Hankintojen arvo on noin 165 000 euroa. Dataprojektorit hankitaan Hansel Oy:n so-
pimustoimittajilta. Sisäasiainministeriö on tehnyt koko hallinnonalaa koskevan liitty-
misilmoituksen dataprojektoreista Hanselin puitesopimukseen. Tuote- ja toimittajava-
lintaa ei ole tehty keskitetysti, vaan hankinnat tehdään Hanselin toimintaohjeen mu-
kaisesti ja tarvittaessa hankintayksiköt tekevät kevennetyt kilpailutukset itse.

2. Kamerat, valokuvauslaitteet, tarvikkeet (C 2206)

Hankintojen arvo on noin 200 000 euroa. Koko hallinnonalaa koskevaa liittymisilmoi-
tusta Hansel-puitejärjestelyyn ei ole tehty, vaan hankintayksiköt tekevän omat liitty-
misilmoituksensa hankintatarpeidensa mukaisesti.
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5. Viestilaitteet, varaosat ja tarvikkeet

1. Viestilaitteet viranomaisverkkoihin, Virve (B 2301)

Hankintojen arvo on noin 348 000 euroa. Hansel Oy on irtautunut sopimuksesta py-
syvästi elokuussa 2008. Tuotteen kilpailutusvastuu on virastoilla ja laitoksilla. Tois-
taiseksi virastot voivat hankkia päätelaitteet omana kilpailutuksenaan tai mahdollisesti
suorahankintoina.

Sisäasiainministeriössä valmistellaan työryhmätyönä sekä verkon että päätelaitteiden
toiminnallisten vaatimusten määrittelyä. Tästä annetaan erillinen ohjeistus.

2. Matkaviestimet (C 2302)

Hankintojen arvo on noin 720 000 euroa. Koko hallinnonalaa koskeva liittymisilmoi-
tus matkapuhelinlaitteita, tarvikkeita ja niihin liittyviä peruspalveluja koskevaan Han-
sel Oy:n puitejärjestelyyn on tehty. Puitesopimus on voimassa 30.4.2012 saakka.
Toimittaja- ja tuotevalintaa ei ole tehty keskitetysti.

Matkaviestimiä koskevien elinkaari-, ylläpito- ja hallintapalvelujen ratkaisumallia
valmistellaan MS Exchange -järjestelmän käyttöönoton yhteydessä ja ohjeistus anne-
taan tietohallinnon intranetissä Haltissa.

6. Hengitysilman alkoholin mittauslaitteet (B 2503)

Hankintojen arvo on noin 900.000 euroa. Poliisiosasto huolehtii, että hankinta kilpailute-
taan koko hallinnonalan osalta siten, että sopimukset ovat voimassa vuonna 2009.

7. Asianajo- ja oikeusapupalvelut (B 5507)

Hankintojen arvo on noin 320 000 euroa. Hankintatiimi on koonnut ministeriön osastoilta
asiantuntijaryhmän hankinta- ja kilpailuttamistarpeen selvittämiseksi. Tarvittaessa kilpai-
lutus suoritetaan vuonna 2009.

8. Matkustuspalvelut (C 460)

Hankintojen arvo on noin 9,5 miljoonaa euroa, josta lentomatkojen ja matkatoimistopal-
velujen osuus on noin 6,5 miljoonaa euroa.

Hansel Oy on kilpailuttanut matkustuspalvelut myös muilta osin kuin valtionhallinnon
yhteishankintoja koskevassa päätöksessä on edellytetty. Hansel Oy:n sopimuksia käyte-
tään kotimaan majoitus- ja kokouspalvelujen, ulkomaan majoituspalvelujen sekä laiva- ja
junakuljetusten hankinnoissa. Ministeriö on liittänyt koko hallinnonalan Hanselin puite-
järjestelyihin. Sopimukset ovat nähtävillä Sallissa.



Sisäasiainministeriön hallinnonalan toiminta- ja taloussuunnitelma 2010-2013 sekä tulossuunnitelma 2009

100

9. Rekrytointi- ja henkilöstöpalvelut (C 590)

Käännös- ja tulkkauspalvelut
Hankintojen arvo on noin 1,7 miljoona euroa. Käytetään Hansel Oy:n 1.1.2009 voimaan
tulevaa puitejärjestelyä. Virastot valitsevat toimittajat puitejärjestelystä kevennetyn kil-
pailutuksen perusteella.

Muut toimenpiteet vuonna 2009

Sisäasiainhallinnon toimitilahallinnon kehittäminen
Sisäasiainministeriö jatkaa hallinnonalan toimitilahallinnon uudelleen organisoinnin
valmistelua lokakuussa 2008 asetetulla hankkeella.

Sopimusten hallinta SOHVI
Sisäasiainhallinnon sopimushallintajärjestelmän SOHVIn avulla sisäasiainhallinnon vi-
rastojen on mahdollista saada sopimukset virastokohtaiseen ja hallinnonalakohtaiseen
käyttöön ja hallintaan. Järjestelmä palvelee koko hallinnonalan operatiivista toimintaa
sekä yhteistoimintaa hankintojen kaupallisen valmistelun kanssa.

Sopimushallintajärjestelmä SOHVI on toiminnallinen työväline, joka toimii asian- ja do-
kumentinhallinnan (ASDO) tietojärjestelmän yhteydessä. Järjestelmä palvelee myös yh-
teishankintayksikkö Hansel Oy:n puitesopimuksiin liittymistä siten, että SOHVIin sisäl-
tyy linkki Hansel Oy:n palvelusivustolle, josta käyttäjä näkee oman hallinnonalansa ja vi-
rastonsa liittymisilmoitukset. Järjestelmän käyttö aloitetaan sisäasiainministeriössä maa-
liskuussa 2009.

Toistaiseksi sisäasiainhallinnon keskitetyt sopimukset ovat mahdollisuuksien mukaan
nähtävillä sekä sisäasiainministeriön intranet-sivuilla (Iines) että hallinnonalan intranet-
sivuilla (Salli), sekä tietohallinnon osalta myös ao. intranetissa (Halti). Sopimukset ovat
myös toimialojen intranet-sivuilla (esim. Seitti). Hansel Oy:n sopimuksista tietoa löytyy
Hansel Oy:n Internet-sivuilta.

Hankintatoimen osaamisen varmistaminen
Sisäasiainministeriön osastojen tulee huolehtia omalla toimialallaan tarvitsemiensa tuot-
teiden sisällöllisistä ja teknisistä vaatimuksista. Ministeriön osastojen tulee ministeriön
sisäisten hankintojen valmistelussa noudattaa vahvistettuja menettelyjä ja voimaantullut-
ta sisäistä määräystä sekä varata omalta osaltaan riittävät resurssit hankinnan asianmu-
kaiseen hoitamiseen.

Hankintatoimen asiantuntijaverkostotyön kehittäminen
Sisäasiainhallinnon hankinta-asiantuntijaverkosto jatkaa toimintaansa hallinnonalan vuo-
den 2008 alussa toteutetun organisaatiouudistuksen jälkeen tarkistetussa kokoonpanos-
saan. Verkostoa hyödynnetään sisäasiainhallinnon hankintatoimen kehittämisessä. Asian-
tuntijaverkoston jäsenten tehtävänä on huolehtia hankintoja koskevien yhteisten ohjeis-
tusten yms. jakelusta ja jalkauttamisesta omassa virastossaan. Hankintatiimi huolehtii
asiantuntijaverkoston kokoontumisesta ja tarvittavasta osaamisen kehittämisestä.
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12.4  Palosuojelurahaston suunnitelmat

Toimintasuunnitelma 2009

Yleistä
Palosuojelurahastolain (306/2003) mukaan tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan
edistämiseksi on Suomessa olevasta palovakuutetusta kiinteästä ja irtaimesta omaisuu-
desta vuosittain suoritettava palosuojelumaksu. Palosuojelumaksun on velvollinen suorit-
tamaan jokainen, joka harjoittaa vakuutusliikettä Suomessa. Palosuojelumaksuista saadut
varat tuloutetaan valtion talousarvion ulkopuolella olevaan Palosuojelurahastoon.

Palosuojelurahasto toimii sisäasiainministeriön hoidossa ja valvonnassa. Rahaston hal-
linnosta sekä talouden ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii rahaston
hallitus, jonka tehtävänä on päättää rahaston toiminnan ja talouden kannalta merkityksel-
lisistä ja laajakantoisista asioista sekä huolehtia kirjanpidon ja varainhoidon valvonnan
asianmukaisesta järjestämisestä.

Palosuojelurahastosta voidaan myöntää lain tarkoituksen toteuttamiseksi rahaston varo-
jen ja vuosittaisen käyttösuunnitelman puitteissa yleis- tai erityisavustuksia. Myönnettä-
viin avustuksiin sovelletaan, mitä valtionavustuslaissa (688/2001) säädetään ja rahasto
toimii näissä avustuksissa valtionavustuslaissa tarkoitettuna valtionapuviranomaisena.

Palosuojelurahasto toimii osana pelastustoimen kokonaisrahoitusjärjestelmää ja myöntää
harkinnanvaraisia avustuksia tarkoituksensa mukaisiin hankkeisiin. Rahaston avustukset
on yhteen sovitettu valtionosuusjärjestelmän kanssa siten, että avustuksia ei myönnetä
samoihin kohteisiin. Muilta osin noudatetaan 1.9.2008 voimaantullutta Ohjetta avustuk-
sen hakemisesta Palosuojelurahastosta (SM-2008-1180/Tu-394).

Toiminnan tavoitteet 2009
Palosuojelurahaston avustuksia kohdennettaessa otetaan huomioon pelastustoimen vuo-
den 2009 tulossuunnitelmassa ja vuosien 2009–2013 toiminta- ja taloussuunnitelmassa
esitetyt keskeiset tavoitteet. Palosuojelurahasto tukee omalla toiminnallaan näiden tavoit-
teiden saavuttamista, erityisesti onnettomuuksien ehkäisyn sekä koulutus- ja tutkimus-
toiminnan osalta.

Avustukset kohdennetaan olemassa olevien riskien mukaisesti ja huomioiden pelastus-
toimen palvelujen sekä henkilöstön saatavuuden turvaaminen koko maan alueella. Rahas-
to tukee palokuolemien vähentämistä, hyvän turvallisuuskulttuurin kehittymistä, turvalli-
suuden edistämiseen tähtäävien tietojen ja taitojen parantumista, valistuksen ja neuvon-
nan tehostumista, pelastustoimen palveluiden saatavuuden ja pelastuslaitosten toiminta-
kyvyn kehittämistä ja alaa hyödyttävää tutkimus- ja kehittämistoimintaa.

Palosuojelurahasto avustaa pelastusalan järjestöjen toteuttamaa valistusta ja neuvontaa,
palokuntatoiminnan kehittämistä, koulutustoimintaa sekä muuta mahdollista toimintaa,
joka edistää tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan kehittämistä. Yleisavustusten ha-
kumenettelyn ja myöntämiskriteerien kehittäminen jatkuu siten, että suunnitelmavuoden
keväällä tarkastellaan vaikuttavuustavoitteiden uudenmuotoisen raportoinnin antia ja tu-
loksia sekä tehdään tarvittaessa vaikuttavuustavoitteiden raportoinnin ohjeistukseen ja
vaikuttavuustavoitetaulukkoon pieniä tarkennuksia. Yleisavustuksen hakuprosessin uu-
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distamistyössä on huomioitu erityisesti toiminnan tavoitteiden liittyminen pelastustoimen
valtakunnallisiin tulostavoitteisiin. Myös yleisavustuksella rahoitetun toiminnan rapor

tointia tullaan kehittämään niin, että vaikuttavuustavoitetaulukot palvelevat myös rapor-
toinnin pohjana ja toimijan itsearvioinnin välineenä. Kehittämistyötä tehdään tiiviissä yh-
teistyössä avustusta saavien järjestöjen kanssa.

Valtakunnallisista järjestöistä avustetaan Suomen Pelastusalan Keskusjärjestöä, Suomen
Palopäällystöliittoa ja Nuohousalan Keskusliittoa. Rahasto tukee viranomaisten ja järjes-
töjen yhteistyössä järjestämiä valtakunnallisia tiedotus- ja valistuskampanjoita, joiden
kattavuuteen sekä sisällön kehittämiseen kiinnitetään erityistä huomiota. Lisäksi voidaan
avustaa erityisryhmille suunnattuja valtakunnallisia kampanjoita, joilla pyritään palo-
kuolemien ja tulipalovahinkojen määrän vähentämiseen.

Paloasemien rakentamiseen ja peruskorjaukseen tarkoitettujen erityisavustusten osalta
tuetaan erityisesti sellaisia uusia asemia ja merkittäviä peruskorjauksia tai laajennuksia,
joilla parannetaan pelastustoimen palvelujen saatavuutta. Avustuksia suunnataan varsin-
kin sellaisiin uusiin asemiin, joilla poistetaan paloasemaverkostossa olevia aukkoja, sekä
merkittäviin peruskorjauksiin työturvallisuuden puutteiden korjaamiseksi. Rahasto seuraa
pelastustoimen harjoitusaluestrategian laatimista ja tekee päätökset harjoitusalueiden ra-
kentamiseen kohdistetuista avustuksista strategian johtopäätösten pohjalta.

Pelastustoimen alueiden kalustohankintojen osalta avustetaan ensisijaisesti hankkeita,
joilla parannetaan alueen palvelutasoa kokonaisuutena sekä henkilöstön työturvallisuutta.
Avustuksia myönnettäessä tarkastellaan koko alueen kalustotilanteen kehittämistä pelas-
tustoimen palvelutasopäätöksen ja kehittämissuunnitelman mukaisesti. Rahasto tukee
vuoden 2009 aikana myös pelastustoimen kenttäjohtamisjärjestelmän (PEKE) päätelait-
teiden hankintaa, millä kehitetään johtamisvalmiuksia koko valtakunnan alueella.

Palosuojelurahasto avustaa sopimuspalokuntien palokuntasopimuksen mukaisia kalusto-
hankkeita, jotka kohdistuvat hälytysvalmiuden tehostamiseen tai työturvallisuuden paran-
tamiseen. Avustusta voidaan myöntää myös sellaisiin kalustohankintoihin, joilla turva-
taan VPK-toiminnan jatkuvuutta ja toimintaedellytyksiä maassamme. Toimintavuoden
aikana avustetaan ilman määräaikaa tehtäviä pienkaluston hankintoja, jotka kohdistuvat
em. tarkoituksiin. Avustusta voidaan myös myöntää sopimuspalokuntien omistamien pa-
loasemien uudisrakennushankkeisiin sekä merkittäviin peruskorjauksiin ja laajennuksiin.

Pelastustoimen kokeilu-, käynnistämis-, tutkimus- ja kehittämistoimintaan, tiedotus- ja
valistustoimintaan sekä oppimateriaalin tuottamiseen varaudutaan suuntaamaan määrära-
haa edellisvuoden tasoa enemmän ja tutkimushankkeiden määrä huomioiden. Julistetta-
essa avustuksia haettavaksi sekä niiden vaikuttavuutta ja hyödyllisyyttä arvioitaessa
huomioidaan pelastustoimen vuosien 2007–2011 tutkimusohjelman mukaiset teemat. Eri-
tyisesti pyritään löytämään tutkimusteemojen mukaisia, koko pelastustoimea hyödyttäviä
tutkimus- ja kehittämishankkeita. Rahasto seuraa tutkimus- ja kehittämistoiminnan orga-
nisoimista ja tekee yhteistyötä Pelastusopiston kanssa hankkeiden hyödyllisyyden ja vai-
kuttavuuden arvioinnissa sekä hankkeista tiedottamisessa.

Sisäinen hallinto ja talous
Rahastolla on käytössään uusi avustuksen hakuohje sekä uudistuneet avustuksen haku-
lomakkeet. Hakuohjeistusta ja hakumenettelyjä uudistetaan edelleen tarkastelemalla käy-
tössä olevien hakulomakkeiden ja -ohjeiden kattavuutta ja toimivuutta sekä laatimalla
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tarvittaessa täydentäviä lomakkeita tai tarkentamalla ohjeistusta. Rahaston avustuksenha-
ku- ja myöntöprosessit tullaan suunnitelmavuonna kuvaamaan tarkemmin ja tarvittaessa

avustusten myöntöperusteita ja niiden kehittämistarpeita tarkastellaan perusteellisemmin
esim. erillisen työryhmän toimesta.

Palosuojelurahaston hallinto pysyy kevyenä, ja hallintomenojen osuus kaikista menoista
on enintään 3 prosenttia. Sihteeristössä toimii kolme päätoimista henkilöä, jotka ovat vir-
kasuhteessa sisäasiainministeriöön. Rahaston henkilöstöhallinnosta vastaa ministeriön
pelastusosasto. Rahaston avustusten käytön laillisuusvalvontaan ja tarkastustoimintaan
tullaan suunnitelmavuonna kiinnittämään erityistä huomiota.

Toimintasuunnitelmaa, talousarviota, toimintakertomusta ja tilinpäätöstä kehitetään in-
formatiivisempaan suuntaan valtion talousarviolainsäädännön säännösten mukaisesti.
Mittarien kehittäminen kuvaamaan varsinkin avustusten vaikuttavuutta jatkuu osana ra-
haston kehittämistyötä. Mittarien ja tunnuslukujen kehitystyötä tehdään yhteistyössä Pe-
lastustoimen tunnusluvut ja mittarit -työryhmän kanssa. Palosuojelurahastolla on kysei-
sessä työryhmässä edustaja. Vuonna 2004 hyväksytty strategia uudistetaan vastaamaan
rahaston nykyistä toimintaa ja tavoitteita.

Palosuojelumaksukertymä säilynee lähes edellisvuoden (2008: 8,35 milj. €) ennätystasol-
la, koska kertymä perustuu maksuvelvollisten vuoden 2008 vakuutusmaksutuloihin. Tä-
män jälkeen kertymän kasvun arvioidaan kääntyvän laskuun ja olevan vuosina 2010–
2011 yhä varsin korkealla tasolla, lähellä 8 miljoonan euron tasoa.

Johtuen pitkään kestäneestä taloudellisesta nousukaudesta, joka on nyt taittumassa, on
Palosuojelurahastolle syntynyt useana vuonna ylijäämiä. Rahaston hallitus on huomioi-
nut tilanteen ja lisännyt talousarviossa päätettävien avustusten tason jo edellisvuonna
10,35 milj. euroon. Suunnitelmavuoden osalta tasoksi on määritelty 9,7 miljoonaa euroa.

Palosuojelumaksukertymän kasvu tasaantuessa ja kohonneen avustustason myötä tilan-
teen arvioidaan jatkossa muuttuvan. Talousarvion mukaan suunnitelmavuodelta jää 1,65
miljoonan euron alijäämä. Rahaston pääoma ja maksuvalmius säilyvät erinomaisena, ja
tavoitteena on jatkaa rahaston pääoman hallittua pienentämistä lähivuosina.

Talouden suunnittelua ja seurantaa kehitetään edelleen siten, että talousarvion ja varojen
käyttösuunnitelman pohjana on todellinen palosuojelumaksukertymä. Rahaston si-
toumustilannetta seurataan edellisvuonna aloitetun käytännön tapaan kuukausitasolla.
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Varojen käyttösuunnitelma eli rahoituslaskelma 2009
kaikki luvut euroja

2008

Yhdystilisaatava valtiolta 1.1.2008 16 387 925

Menot Tulot
Vanhojen sitoumusten maksut 5 025 032 Palosuojelumaksut 8 348 796
Hallintomenot    244 040 Avustusten palautukset      14 202
Varojen käyttösuunnitelmassa 6 355 437
päätetyt menot vuonna 2008
Rahamenot vuonna 2008 11 624 509

Rahoitustarve 2008                   - 3 261 511
Yhdystilisaatava  31.12.2008     13 126 414

2009

Menot Tulot
Vanhojen sitoumusten maksut          5 398 543 Palosuojelumaksut  8 300 000
Hallintomenot    250 000 Avustusten palautukset         6 000
Varojen käyttösuunnitelmassa 5 000 000
päätettävät menot vuonna 2009
Rahamenot vuonna 2009                10 648 543

Rahoitustarve 2009                  -  2 348 543
Yhdystilisaatava 31.12.2009 10 777 871

2010

Menot Tulot
Vanhojen sitoumusten maksut  5 949 028 Palosuojelumaksut 7 850 000
Hallintomenot     256 000 Avustusten palautukset        6 000
Varojen käyttösuunnitelmassa  4 000 000
päätettävät menot vuonna 2010
Rahamenot vuonna 2010 10 205 028

Rahoitustarve 2010                  - 2 349 028
Yhdystilisaatava 31.12.2010 8 428 843

Laskelma perustuu 30.11.2008 tilanteeseen, jolloin tehtyjä avustuspäätöksiä oli maksamatta yhteensä 10
563 571 euron edestä.
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TALOUSARVIO 2009

Toiminnan kulut                                                                                                             250 000 e

Siirtotalouden tuotot ja kulut:

Tuotot                                                                                                                                        0 e

Kulut

Alueen pelastustointen ja sopimuspalokuntien   1 000 000 e
erityisavustukset (kalusto- ja järjestelmähankinnat)

Päätetään keväällä 2009

Pelastustoimen kenttäjohtamisjärjestelmän päätelaitteiden       700 000 e erityis-
avustukset

Päätetään keväällä 2009

Kuntien ja sopimuspalokuntien erityisavustukset   2 400 000 e
(paloasemien rakennushankkeet)

Päätetään keväällä 2009

Pelastusalan järjestöjen yleisavustukset   2 600 000 e
Päätetään joulukuussa 2008

Sopimuspalokuntien erityisavustukset (pienkalustohankinnat)      200 000 e
Ei kiinteää hakuaikaa

Erityisavustukset tutkimus- ja kehityshankkeisiin, oppimateriaaliin,   2 800 000 e
valistukseen ja neuvontaan, henkilökohtaiset apurahat ja stipendit

Päätetään keväällä 2009

Yhteensä   9 700 000 e

Tuotot veroista ja pakollisista maksuista
Palosuojelumaksut                                                                                   8 300 000 e
Arvonlisäverot                                                                                       -      10 000 e

Tilikauden kulujäämä (alijäämä)                                                                                   - 1 640 000 e
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12.5  Tietojärjestelmä- sekä perustietotekniikka- ja tietotekniset
infrastruktuurihankkeet

Ministeriön tulee toimittaa osana toiminta- ja taloussuunnitelmaansa valtiovarainministe-
riölle tiedot hallinnonalansa tietojärjestelmien (ml. perustietotekniikan ja tietoteknisen
infrastruktuurin) kehittämiseen tai hankintaan liittyvistä hankkeista, joiden kokonaiskus-
tannukset ovat suunnittelukaudella yli 1 miljoonaa euroa.

Tietojärjestelmähankkeiden ilmoittamista koskevat määräykset ja ilmoituslomake sisäl-
tyvät VM:n 2.4.2008 (no TM 0802) antamaan määräykseen toiminta- ja taloussuunnitel-
mien sekä talousarvioehdotusten laadinnasta.

Oheisissa liitteissä on tietohallinnon yhteistyöryhmässä (TIHRY) 19.9.2008 käsitellyt kä-
sitellyt ja hyväksytyt hallinnonalan yli miljoonan euron IT-hankkeet TTS-kaudelle 2010–
2013. Oheinen listaus ei ole hankkeiden priorisointijärjestys.

1. Ampuma-ase ja aseluparekisterin ja turvallisuusalan valvontasovelluksen kokonais-
uudistus

2. Poliisiasiain tietojärjestelmien kokonaisuudistus
3. POOL SM-OM viranomaisportaali
4. Schengen järjestelmän uudistaminen, SIS II
5. Hätäkeskustietojärjestelmän kehityshanke
6. GMDSS-hanke (TUVE -hankkeen osahanke)
7. Automatisoidut rajatarkastuslinjastot
8. Rajavartiolaitoksen toiminnallinen tietojärjestelmä
9. Ulkomaalaisvalvonnan tietojärjestelmä
10. Sisäasiainhallinnon yhteinen julkaisujärjestelmä
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TTS 2010 - 2013: Tietojärjestelmä- sekä perustietotekniikka- ja tietotekniset infrastruktuurihankkeet                                v5.2
OSA A 15.8.2009

1 Hankkeen nimi Ampuma-ase ja aseluparekisterin ja turvallisuusalan valvontasovelluksen koko-
naisuudistus

2 Hankeen nimilyhenne  Turva-Ase
3 Hankkeen luokka (hankkeen pääasiallinen kehittämis-

kohde)
4 Virasto tai laitos  Haltik Hallinnoala (PL) Hallinnonala

5 Hankkeen ohjauksesta vastaava henkilö Kristiina Koivula

6
Yhteyshenkilön nimi, puhelinnumero ja s-posti

 Kristiina Koivula  040 827 8781

7 Hankkeen verkko-osoite (jos on)
8

Hanketta koskevat virastoa ohjaavien organisaatioiden
päätökset yksilöintitietoineen (ministeriön käynnistys- tai
rahoituspäätös, tulossopimus etc.)

9
Hankkeen taustalla olevat hallituksen lakiesitykset tai
EU-säädöshankkeet (esityksen nimi ja nro)

10

Hankkeen yleiskuvaus (mistä kysymys) ja toiminnalliset
tavoitteet

 Poliisin nykyisin käytössä oleva ampuma-aseita, aselupia sekä turvallisuusalan lupia
koskeva järjestelmäkokonaisuus on erittäin vanhaa teknologiaa. Järjestelmään on mah-
dotonta toteuttaa kehittävää ylläpitoa ja järjestelmän raportointia ja tilastointia koskevia
toimintoja ei ole lainkaan. Kokonaisuudistuksessa toteutetaan uusi tietojärjestelmä, joka
mahdollistaa tehokkaan raportoinnin ja seurannan sekä lisäksi tehostaa poliisin toimintaa
lupahallinnossa.

11
Hankkeen status/etenemisen vaihe joulukuussa 2007

12

Tarvittaessa lyhyt tilannekuvaus

Uuden järjestelmän määrittely on  toteutettu v 2004. Määrittelyä on tarkennettu loppu-
vuodesta 2005.
Järjestelmän toteutuskilpailu ja määrittelyn tarkennus valittavan toimittajan kanssa
vuonna 2009
Järjestelmän varsinainen toteutus alkaa 01/2010, toteutus jatkuu vuonna 2011
Järjestelmätestaus 10/2010- 03/2011
Hyväksymistestaus 04/2011 - 06/2011
Koulutuksen suunnittelu, ohjeistus 06 - 07/11
Käyttäjäkoulutukset 08 - 10/2011
Turva-Ase käyttöönotto 11/2011

13

Hankkeen tuloksena syntyvän tietojärjestelmän tai
palvelun keskeiset hyödyt virastolle ja mahdollisille
muille tahoille

Uuden Turva-Aseen tavoitteena on tehostaa poliisitoimen ja lupahallinon toimintaa
erityisesti ampuma-aseiden ja niihin liittyvien lupien käsittelyssä. Uudella järjestelmällä
saadaan haluttaessa raportoitua lupien haltijoiden mahdollisia lupien myöntämiseen ja
aseiden hallussapitoon vaikuttavia asioita (Patja-järjestelmä). Turva-Ase järjestelmän
myötä myös ase- ja turva-alan elinkeinolupien myöntö- ja valvontaprosessia voidaan
tehostaa. Käyttöönoton yhteydessä vanha kanta on tarkoitus siivota (poistaa päällekäi-
syydet asiakas- ja ampuma-aseiden osalta) sekä lisätä uuteen järjestelmään aseen elin-
kaari-toiminnallisuus, jolloin aseita voidaan seurata niiden maahantuonnista mahdolli-
seen romuttamiseen saakka. Käyttöönoton jälkeen tavoitteena sähköinen pilotti aseiden
valmistajan (esim Sako) kanssa sekä turvallisuusalan koulutusta tarjoavan oppilaitok-
sen/toimijan kanssa..

14

Hankkeen (konkreettinen) lopputulos tai tulokset

 Uusi Turva-Ase järjestelmäkokonaisuus
ampuma-aseet, aseluvat
ase-elinkeinoalan luvat
turvallisuusalan luvat (vartijat, järjestyksenvalvojat, turvasuojaajat)
turvallisuusalan elinkeinoluvat

15
Hankkeen mahdollinen liityntä muun viranomaisen
hankkeeseen ja/tai valtioneuvoston/ministeriön toiminta-
tai kehittämisohjelmiin sekä päätöksiin

16 Hankkeen aikataulu Aloitusvuosi: 2009 Suunn. käyttöönotto-vuosi: 2011-2012
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OSA B

17 Hankkeen investointimenot (1000 €/v)
TP

2007
TA

2008
TAE
2009

TTS
2010

TTS
2011

TTS
2012

TTS
2013 Yhteensä

a Ostetun työn arvo (1000 €/v)  400  1000  900  50 2350
b Muut kustannukset, laitteet, kertalisenssit yms.

(1000 €/v)  50  50  70  10 180
c Hankintamenot yhteensä (1000 €/v) 0 0 450 1050 970 60 0 2530

d Oman työn määrä, nykyinen henkilöstö (htv/v)  0.5 1  1  0.25 2.75
e Oman työn arvo, nykyinen henkilöstö (1000 €/v)  40  80  80  20 220
f Mahdollisen oman lisähenkilöstön tarve (htv/v)  1  2  2  0.5 5.5
g Mahdollisen oman lisähenkilöstön vuotuiset menot (1000

€/v)  50  110  110  55 325

18
Arvioidut vuotuiset käyttömenot
Käyttöön otettavan IT-järjestelmän tai palvelun käyttömenot
(1000 €/v)

TP
2007

TA
2008

TAE
2009

TTS
2010

TTS
2011

TTS
2012

TTS
2013

Invest. arv. pitoai-
ka, vuotta

a
Käyttöpalvelut ja muut vuotuiset käyttömenot (1000 €/v)  100  100  100

b Järjestelmän/palvelun käytön oman hlöstön vuotuiset menot
(1000 €/v)  70  70  70

c Käyttömenot yhteensä (1000 €/v) 0 0 170 1700 170 0
19 Lisätietoja tai huomautuksia

OSA C Päiväys

Hankkeen nimi 0

20
Hankkeen rahoitustarve (täytetään vain, jos haetaan
rahoitusta VM:n kehittämismomenteilta, esim. 28.40.71)

TTS
2010

TTS
2011

TTS
2012

TTS
2013 Yhteensä

a Ostetun työn arvo (1000 €/v)
b

Muut kustannukset, laitteet, kertalisenssit yms. (1000 €/v)
c Hankkeen investointeihin haettava rahoitus yhteensä

(1000 €/v) 0 0 0 0 0

d Rahoitustarpeen perustelut ja investoinnin kohteet

e Hankkeesta laadittu hanke- tms. suunnitelma K/E

Mikäli hankesuunnitelman yhteydessä on laadittu myös investointilaskelma, kustannushyötyanalyysi tai vastaava, niin se pyydetään toimittamaan
valtiovarainministeriöön.

Lomakkeen täyttöä helpottava lisäselite on sisällytetty valtiovarainministeriön verkkosivuilta (www.vm.fi) ladattavissa olevan sähköisen lomakkeen
yhteyteen.

http://www.vm.fi/
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TTS 2010 - 2013: Tietojärjestelmä- sekä perustietotekniikka- ja tietotekniset infrastruktuurihankkeet                                v5.2
OSA A Päiväys  15.08.2008

1 Hankkeen nimi  Poliisiasiain tietojärjestelmien kokonaisuudistus

2 Hankeen nimilyhenne   Patja
3 Hankkeen luokka (hankkeen pääasiallinen kehittämis-

kohde)
4 Virasto tai laitos  Haltik Hallinnoala (PL) Hallinnonala

5 Hankkeen ohjauksesta vastaava henkilö  Olli Lehtoranta

6
Yhteyshenkilön nimi, puhelinnumero ja s-posti

 Olli Lehtoranta  040-7066963  olli.lehtoranta@haltik.fi

7 Hankkeen verkko-osoite (jos on)  -

8
Hanketta koskevat virastoa ohjaavien organisaatioiden
päätökset yksilöintitietoineen (ministeriön käynnistys- tai
rahoituspäätös, tulossopimus etc.)

9
Hankkeen taustalla olevat hallituksen lakiesitykset tai
EU-säädöshankkeet (esityksen nimi ja nro)

10

Hankkeen yleiskuvaus (mistä kysymys) ja toiminnalliset
tavoitteet

Poliisiasiain tietojärjestelmän ja Epäiltyjen rekisterin uudistaminen yhtenäisellä tavalla
toimivaksi poliisin toiminnanohjausjärjestelmäksi. Tavoitteena on merkittävästi säästää
poliisin tietojärjestelmäkirjauksiin käyttämää työaikaa ja samalla tarjota käyttäjille
helppokäyttöisiä työkaluja nykyistä tehokkaampaan tiedon hakuun ja analysointiin.

11
Hankkeen status/etenemisen vaihe joulukuussa 2007

Hanke on jäädytetty rahoituspulan vuoksi.

12 Tarvittaessa lyhyt tilannekuvaus Hankkeessa on kartoitettu poliisitoiminnan tavoitetilan prosesseja ja tehty vaatimusmää-
rittelyä tiettyyn tasoon asti.

13 Hankkeen tuloksena syntyvän tietojärjestelmän tai
palvelun keskeiset hyödyt virastolle ja mahdollisille
muille tahoille

Säästynyt työaika ja tehokkaammat välineet mahdollistavat sisäisen turvallisuuden tason
noston valtiohallinnon henkilöstön tuottavuusohjelman aiheuttamista paineista huolimat-
ta.

14
Hankkeen (konkreettinen) lopputulos tai tulokset

Uusi teknisesti yhtenäinen poliisiasiain tietojärjestelmä ja Epäiltyjen rekisteri, eli poliisin
toiminnanohjausjärjestelmäkokonaisuus.

15
Hankkeen mahdollinen liityntä muun viranomaisen
hankkeeseen ja/tai valtioneuvoston/ministeriön toiminta-
tai kehittämisohjelmiin sekä päätöksiin

Hanke valmistuttuaan mahdollistaa nykyistä parempien kansalaisen sähköisien asiointi-
palvelujen rakentamisen.

16 Hankkeen aikataulu Aloitusvuosi: 2009 Suunn. käyttöönotto-vuosi: 2013

OSA B

17 Hankkeen investointimenot (1000 €/v)
TP

2007
TA

2008
TAE
2009

TTS
2010

TTS
2011

TTS
2012

TTS
2013 Yhteensä

a Ostetun työn arvo (1000 €/v)  0 0  1300  6000  8000 8000   4500 27 800
b Muut kustannukset, laitteet, kertalisenssit yms.

(1000 €/v)  0  0  0  200 700  500  100 1 500
c Hankintamenot yhteensä (1000 €/v) 0 0 1300 6200 8700 8500 4600 29 300

d Oman työn määrä, nykyinen henkilöstö (htv/v)  0  0  5  5 5 5 8 28
e Oman työn arvo, nykyinen henkilöstö (1000 €/v)  0  0  350  350  350  350  580 1 980
f Mahdollisen oman lisähenkilöstön tarve (htv/v)  3  3  3  3  3 15
g Mahdollisen oman lisähenkilöstön vuotuiset menot (1000

€/v)  210  210  210  210  210 1 050

18
Arvioidut vuotuiset käyttömenot
Käyttöön otettavan IT-järjestelmän tai palvelun käyttömenot
(1000 €/v)

TP
2007

TA
2008

TAE
2009

TTS
2010

TTS
2011

TTS
2012

TTS
2013

Invest. arv. pitoai-
ka, vuotta

a
Käyttöpalvelut ja muut vuotuiset käyttömenot (1000 €/v)  0  0 0  100 100 300 300

 15

b Järjestelmän/palvelun käytön oman hlöstön vuotuiset menot
(1000 €/v)  0  0  0  70 70  70  140

c Käyttömenot yhteensä (1000 €/v) 0 0 0 170 170 370 440

mailto:olli.lehtoranta@haltik.fi
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19 Lisätietoja tai huomautuksia

OSA C Päiväys

Hankkeen nimi 0

20
Hankkeen rahoitustarve (täytetään vain, jos haetaan
rahoitusta VM:n kehittämismomenteilta, esim. 28.40.71)

TTS
2010

TTS
2011

TTS
2012

TTS
2013 Yhteensä

a Ostetun työn arvo (1000 €/v)
b

Muut kustannukset, laitteet, kertalisenssit yms. (1000 €/v)
c Hankkeen investointeihin haettava rahoitus yhteensä

(1000 €/v) 0 0 0 0 0

d Rahoitustarpeen perustelut ja investoinnin kohteet

e Hankkeesta laadittu hanke- tms. suunnitelma K/E

Mikäli hankesuunnitelman yhteydessä on laadittu myös investointilaskelma, kustannushyötyanalyysi tai vastaava, niin se pyydetään toimittamaan
valtiovarainministeriöön.

Lomakkeen täyttöä helpottava lisäselite on sisällytetty valtiovarainministeriön verkkosivuilta (www.vm.fi) ladattavissa olevan sähköisen lomakkeen
yhteyteen.

http://www.vm.fi/
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TTS 2010 - 2013: Tietojärjestelmä- sekä perustietotekniikka- ja tietotekniset infrastruktuurihankkeet                                v5.2
OSA A Päiväys  15.8.2008

1 Hankkeen nimi  POOL SM-OM viranomaisportaali

2 Hankeen nimilyhenne  POOL
3 Hankkeen luokka (hankkeen pääasiallinen kehittämis-

kohde)
4 Virasto tai laitos  HALTIK Hallinnoala (PL) Hallinnonala

5 Hankkeen ohjauksesta vastaava henkilö  SM/PO:n tietohallintopäällikkö ja POOL-ohjausryhmän pj Tapani Hämäläinen

6
Yhteyshenkilön nimi, puhelinnumero ja s-posti

 Pekka Tikkanen 040 706 9810 pekka.h.tikkanen@haltik.fi

7 Hankkeen verkko-osoite (jos on)
8

Hanketta koskevat virastoa ohjaavien organisaatioiden
päätökset yksilöintitietoineen (ministeriön käynnistys- tai
rahoituspäätös, tulossopimus etc.)

POOL3-ohjausryhmä, jonka toimikausi päättyy 31.12.2008, on päättänyt esittää ministe-
riöille ohjausryhmän toimikauden jatkamista ajalle 2009-2012.

9
Hankkeen taustalla olevat hallituksen lakiesitykset tai
EU-säädöshankkeet (esityksen nimi ja nro)

10
Hankkeen yleiskuvaus (mistä kysymys) ja toiminnalliset
tavoitteet

Poliisin ja oikeuslaitoksen välisen tietojärjestelmäyhteistyön koordinointi ja kehittämi-
nen, yhtenäismenettelyjen ja rajapintojen määrittely sekä yhteisten hankkeiden ja projek-
tien toteuttaminen.

11
Hankkeen status/etenemisen vaihe joulukuussa 2008

Yksittäisiä kehittämishankkeita kesken.

12

Tarvittaessa lyhyt tilannekuvaus

Syyttäjän RM-sovellus käytössä; Poliisin ja oikeuslaitoksen videoneuvottelukäytäntö
rikosasioissa pilottikäytössä, laite- ym. hankinnat käynnissä; Lyhyen aikavälin toiminta-
suunnitelman mukaisesti käynnistetty syyttäjän RV-sovelluksen toteutukseen ja poliisi-
liittymän kehittämiseen (tarjouspyynnöt) sekä rikosseuraamusviraston etsintäkuulutusten
sähköinen siirto PATJAan (hinta-arvio)tähtäävät toimenpiteet.  Vuoteen 2012 ulottuva
toimintasuunnitelma lähes valmis.

13 Hankkeen tuloksena syntyvän tietojärjestelmän tai
palvelun keskeiset hyödyt virastolle ja mahdollisille
muille tahoille

Rikosasioiden käsittelyprosessi poliisilta oikeuslaitokselle ja toimeenpanoon takaisin-
kytkentöineen nopeutuu ja laatu paranee siirrettäessä tiedot sähköisesti järjestelmien
välillä; Käytännössä se tarkoittaa tavoitteita tukevien projektien ja hankkeiden käynnis-
tämistä, toteuttamista ja ohjeistamista.

14

Hankkeen (konkreettinen) lopputulos tai tulokset

 Lyhyellä aikavälillä toteutettavat ja käyttöön otettavat uudet sovellukset: Syyttäjän RV-
sovellus; RISEn etsintäkuulutusten sähköinen siirto PATJAan; Muutokset poliisiliitty-
mään (Patja-Sakari -liittymä).
Pidemmällä aikavälillä useita muitakin rikosketjuun liittyvien tietojärjestelmien välisten
liittymien ja kokonaan uusien sovellusten määrittelyn, suunnittelun, toteutuksen ja
käyttöön oton koordinointi erillisinä projekteina.

15
Hankkeen mahdollinen liityntä muun viranomaisen
hankkeeseen ja/tai valtioneuvoston/ministeriön toiminta-
tai kehittämisohjelmiin sekä päätöksiin

 POOL on SM/poliisin ja OM/oikeuslaitoksen yhteistyöhanke, josta OM:ssä vastaa
OTTK.

16 Hankkeen aikataulu Aloitusvuosi:  2002? Suunn. käyttöönotto-vuosi:

OSA B

17 Hankkeen investointimenot (1000 €/v)
TP

2007
TA

2008
TAE
2009

TTS
2010

TTS
2011

TTS
2012

TTS
2013 Yhteensä

a Ostetun työn arvo (1000 €/v) 136,5 88,5 170 170 170 170 0
b Muut kustannukset, laitteet, kertalisenssit yms.

(1000 €/v) 7,8 7,5 10 10 10 10 0
c Hankintamenot yhteensä (1000 €/v) 144,3 96 180 180 180 180 0 0

d Oman työn määrä, nykyinen henkilöstö (htv/v) 1 1 0
e Oman työn arvo, nykyinen henkilöstö (1000 €/v) 50 54 0
f Mahdollisen oman lisähenkilöstön tarve (htv/v)  1 1 1 1 0
g Mahdollisen oman lisähenkilöstön vuotuiset menot (1000

€/v)  70 70 70 70 0

18
Arvioidut vuotuiset käyttömenot
Käyttöön otettavan IT-järjestelmän tai palvelun käyttömenot
(1000 €/v)

TP
2007

TA
2008

TAE
2009

TTS
2010

TTS
2011

TTS
2012

TTS
2013

Invest. arv. pitoai-
ka, vuotta

mailto:pekka.h.tikkanen@haltik.fi
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a
Käyttöpalvelut ja muut vuotuiset käyttömenot (1000 €/v)

b Järjestelmän/palvelun käytön oman hlöstön vuotuiset menot
(1000 €/v)

c Käyttömenot yhteensä (1000 €/v) 0 0 0 0 0 0 0
19 Lisätietoja tai huomautuksia

OSA C Päiväys

Hankkeen nimi 0

20
Hankkeen rahoitustarve (täytetään vain, jos haetaan
rahoitusta VM:n kehittämismomenteilta, esim. 28.40.71)

TTS
2010

TTS
2011

TTS
2012

TTS
2013 Yhteensä

a Ostetun työn arvo (1000 €/v)
b

Muut kustannukset, laitteet, kertalisenssit yms. (1000 €/v)
c Hankkeen investointeihin haettava rahoitus yhteensä

(1000 €/v) 0 0 0 0 0

d Rahoitustarpeen perustelut ja investoinnin kohteet

 Hankerahalla rahoitetaan hankkeessa sovittavat kokous- ja vastaavat kulut sekä tietojär-
jestelmien määrittelyn, suunnittelun, toteutuksen ja käyttöönoton aiheuttamat ulkopuoli-
silta toimittajilta ostettujen palvelujen kulut sekä yhden suunnittelijan palkkauksesta
aiheutuvat kulut.

e Hankkeesta laadittu hanke- tms. suunnitelma K K/E

Mikäli hankesuunnitelman yhteydessä on laadittu myös investointilaskelma, kustannushyötyanalyysi tai vastaava, niin se pyydetään toimittamaan
valtiovarainministeriöön.

Lomakkeen täyttöä helpottava lisäselite on sisällytetty valtiovarainministeriön verkkosivuilta (www.vm.fi) ladattavissa olevan sähköisen lomakkeen
yhteyteen.

http://www.vm.fi/
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TTS 2010 - 2013: Tietojärjestelmä- sekä perustietotekniikka- ja tietotekniset infrastruktuurihankkeet                                v5.2
OSA A Päiväys  15.08.2008

1 Hankkeen nimi  Schengen järjestelmän uudistaminen

2 Hankeen nimilyhenne SIS II
3 Hankkeen luokka (hankkeen pääasiallinen kehittämis-

kohde)
4 Virasto tai laitos  HALTIK Hallinnoala (PL) Hallinnonala

5 Hankkeen ohjauksesta vastaava henkilö Johtoryhmän pj. Kari Santalahti

6
Yhteyshenkilön nimi, puhelinnumero ja s-posti Erkki Kaila 040 775 7583 erkki.kaila@haltik.fi

7 Hankkeen verkko-osoite (jos on)
8

Hanketta koskevat virastoa ohjaavien organisaatioiden
päätökset yksilöintitietoineen (ministeriön käynnistys- tai
rahoituspäätös, tulossopimus etc.)

SIS II lainsäädäntö kokonaisuudessaan

9
Hankkeen taustalla olevat hallituksen lakiesitykset tai
EU-säädöshankkeet (esityksen nimi ja nro)

SIS II lainsäädäntö kokonaisuudessaan

10
Hankkeen yleiskuvaus (mistä kysymys) ja toiminnalliset
tavoitteet

 Schengen tietojärjestelmän uudistaminen

11
Hankkeen status/etenemisen vaihe joulukuussa 2007

Kesken

12
Tarvittaessa lyhyt tilannekuvaus

 Järjestelmän kehitys on vielä kesken. Ensivuodelle komissio ei ole vielä vahvistanut
projektisuunnitelmaa, joten oletamme että järjestelmä ei valmistu v.2009 ja käyttöönotto
siirtyy vuodelle 2010..

13 Hankkeen tuloksena syntyvän tietojärjestelmän tai
palvelun keskeiset hyödyt virastolle ja mahdollisille
muille tahoille

Järjestelmä mahdollistaa kansallisen toiminnan Schengen yhteisössä

14
Hankkeen (konkreettinen) lopputulos tai tulokset Schengen Information System II (SIS II tietojärjestelmä)

15
Hankkeen mahdollinen liityntä muun viranomaisen
hankkeeseen ja/tai valtioneuvoston/ministeriön toiminta-
tai kehittämisohjelmiin sekä päätöksiin

16 Hankkeen aikataulu Aloitusvuosi: 2004 Suunn. käyttöönotto-vuosi: 2010

OSA B

17 Hankkeen investointimenot (1000 €/v)
TP

2007
TA

2008
TAE
2009

TTS
2010

TTS
2011

TTS
2012

TTS
2013 Yhteensä

a Ostetun työn arvo (1000 €/v)  1492  1634  2500  750 750 7 126
b Muut kustannukset, laitteet, kertalisenssit yms.

(1000 €/v)  52 79  220  40  40 431
c Hankintamenot yhteensä (1000 €/v) 1544 1713 2720 790 790 0 0 7557

d Oman työn määrä, nykyinen henkilöstö (htv/v)  0,5 3,5  4  3  3 14
e Oman työn arvo, nykyinen henkilöstö (1000 €/v)  28 187  280  210  210 915
f Mahdollisen oman lisähenkilöstön tarve (htv/v) 0
g Mahdollisen oman lisähenkilöstön vuotuiset menot (1000

€/v) 0

18
Arvioidut vuotuiset käyttömenot
Käyttöön otettavan IT-järjestelmän tai palvelun käyttömenot
(1000 €/v)

TP
2007

TA
2008

TAE
2009

TTS
2010

TTS
2011

TTS
2012

TTS
2013

Invest. arv. pitoai-
ka, vuotta

a
Käyttöpalvelut ja muut vuotuiset käyttömenot (1000 €/v)

b Järjestelmän/palvelun käytön oman hlöstön vuotuiset menot
(1000 €/v)

c Käyttömenot yhteensä (1000 €/v) 0 0 0 0 0 0 0

mailto:erkki.kaila@haltik.fi
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19 Lisätietoja tai huomautuksia

OSA C Päiväys

Hankkeen nimi 0

20
Hankkeen rahoitustarve (täytetään vain, jos haetaan
rahoitusta VM:n kehittämismomenteilta, esim. 28.40.71)

TTS
2010

TTS
2011

TTS
2012

TTS
2013 Yhteensä

a Ostetun työn arvo (1000 €/v)
b

Muut kustannukset, laitteet, kertalisenssit yms. (1000 €/v)
c Hankkeen investointeihin haettava rahoitus yhteensä

(1000 €/v) 0 0 0 0 0

d Rahoitustarpeen perustelut ja investoinnin kohteet

e Hankkeesta laadittu hanke- tms. suunnitelma K/E

Mikäli hankesuunnitelman yhteydessä on laadittu myös investointilaskelma, kustannushyötyanalyysi tai vastaava, niin se pyydetään toimittamaan
valtiovarainministeriöön.

Lomakkeen täyttöä helpottava lisäselite on sisällytetty valtiovarainministeriön verkkosivuilta (www.vm.fi) ladattavissa olevan sähköisen lomakkeen
yhteyteen.

http://www.vm.fi/


Sisäasiainministeriön hallinnonalan toiminta- ja taloussuunnitelma 2010-2013 sekä tulossuunnitelma 2009

115

TTS 2010 - 2013: Tietojärjestelmä- sekä perustietotekniikka- ja tietotekniset infrastruktuurihankkeet                                v5.2
OSA A Päiväys  21.08.2008

 1 Hankkeen nimi Hätäkeskustietojärjestelmän kehityshanke
 2 Hankeen nimilyhenne TOTI

3 Hankkeen luokka (hankkeen pääasiallinen kehittämis-
kohde)

4 Virasto tai laitos  Hätäkeskuslaitos Hallinnoala (PL) Hallinnonala
SM

5 Hankkeen ohjauksesta vastaava henkilö Hankejohtaja Tapio Saarinen
6

Yhteyshenkilön nimi, puhelinnumero ja s-posti
 Juha-Matti Mik-
kola
Jukka Sulkunen

juha-matti.mikkola@112.fi,
jukka.sulkunen@haltk.fi

7 Hankkeen verkko-osoite (jos on) Ei ole
8

Hanketta koskevat virastoa ohjaavien organisaatioiden
päätökset yksilöintitietoineen (ministeriön käynnistys- tai
rahoituspäätös, tulossopimus etc.)

SM 2008 – 01323/TU-37 ja SM 2007-02390/VA-423 (SM:n ja
hätäkeskuslaitoksen välinen tulosopimus vuodelle 2008)

9
Hankkeen taustalla olevat hallituksen lakiesitykset tai
EU-säädöshankkeet (esityksen nimi ja nro)

 Ei ole

10

Hankkeen yleiskuvaus (mistä kysymys) ja toiminnalliset
tavoitteet

Hankkeessa uudistetaan hätäkeskusten käytössä oleva operatii-
vinen tietojärjestelmä. Tietojärjestelmä sisältää hätäkeskus-
päivystäjiä avustavan sovelluksen ja siihen liittyvät rajapinnat.
Hanke on osa laajempaa hanketta, joka tähtää hätäkeskuslai-
toksen hätäkeskusten toiminnan ja viranomaisyhteistyön kehit-
tämiseen

11
Hankkeen status/etenemisen vaihe joulukuussa 2007 Esisuunnitteluvaihe

12

Tarvittaessa lyhyt tilannekuvaus

Hanke on käynnistymässä. Hankkeeseen on tehty konsultointi-
sopimukset TietoEnator GMR Oy:n ja VTT:n kanssa. Hankeor-
ganisaatio on rekrytointi- ja järjestäytymisvaiheessa. Hanke-
suunnitelmaa ollaan täsmentämässä ja hankkeen osaprojektit ja
työryhmät ovat suunnitteilla.

13

Hankkeen tuloksena syntyvän tietojärjestelmän tai
palvelun keskeiset hyödyt virastolle ja mahdollisille
muille tahoille

Hätäkeskusten tietotekninen infrastruktuuri saadaan säilymään
ajanmukaisena ja sillä pystytään vastaamaan yhteiskunnan
vaatimuksiin. Selvänä hyötynä on se, että viranomaisten tieto-
tarpeet pystytään tyydyttämään ja viranomaisten tehokas opera-
tiivinen verkottuminen saadaan aikaiseksi. Muina hyötyinä voi-
daan mainita hätäkeskustoiminnan luotettavuuden varmistami-
nen ja tehostuminen sekä koko auttamisketjun toiminnan laadun
ja sen seurannan paraneminen.

14

Hankkeen (konkreettinen) lopputulos tai tulokset

Valtakunnallinen, viranomaisten yhteiskäyttöinen tai mahdolli-
simman hyvin integroitu operatiivisen toiminnan tietojärjestelmä,
jonka osamoduuleja ovat mm. hätäkeskussovellus, kenttäjohta-
missovellus ja toiminnan seuranta- ja raportointijärjestelmä sekä
operatiivisen tilannekuvan hallintajärjestelmä.

15

Hankkeen mahdollinen liityntä muun viranomaisen
hankkeeseen ja/tai valtioneuvoston/ministeriön toiminta-
tai kehittämisohjelmiin sekä päätöksiin

Viranomaisten kenttäjohtojärjestelmät, hallinnonalan yhteisen
tilannekuvan ja taktisen johtamisen alusta, tietoliikennestrategia
ja TUVE-hanke, operatiivinen paikkatietoaineisto, mahdollisesti
RVL:n operatiiviset päivystysjärjestelmät, hallinnonalan teknolo-
gia-arkkitehtuuri, viranomaisten seuranta- ja raportointijärjestel-
mät.

16 Hankkeen aikataulu Aloitusvuosi: 2008 Suunn. käyttöönotto-vuosi: 2012

mailto:juha-matti.mikkola@112.fi
mailto:jukka.sulkunen@haltk.fi
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OSA B

 17 Hankkeen investointimenot (1000 €/v)
TP

2007
TA

2008
TAE
2009

TTS
2010

TTS
2011

TTS
2012

TTS
2013 Yhteensä

a Ostetun työn arvo (1000 €/v)  800  400 200 200 1 600
b Muut kustannukset, laitteet, kertalisenssit yms.

(1000 €/v)  1000  2500 3 500
c Hankintamenot yhteensä (1000 €/v) 0 1100 600 1200 2700 5 100

d Oman työn määrä, nykyinen henkilöstö (htv/v) 0
e Oman työn arvo, nykyinen henkilöstö (1000 €/v) 300 200 400 400 1 300
f Mahdollisen oman lisähenkilöstön tarve (htv/v) 0
g Mahdollisen oman lisähenkilöstön vuotuiset menot (1000

€/v)

18
Arvioidut vuotuiset käyttömenot
Käyttöön otettavan IT-järjestelmän tai palvelun käyttömenot
(1000 €/v)

TP
2007

TA
2008

TAE
2009

TTS
2010

TTS
2011

TTS
2012

TTS
2013

Invest. arv. pitoai-
ka, vuotta

a
Käyttöpalvelut ja muut vuotuiset käyttömenot (1000 €/v)

b Järjestelmän/palvelun käytön oman hlöstön vuotuiset menot
(1000 €/v)

c Käyttömenot yhteensä (1000 €/v) 0 0 0 0 0
19 Lisätietoja tai huomautuksia

OSA
C Päiväys

Hankkeen nimi 0

 20
Hankkeen rahoitustarve (täytetään vain, jos haetaan
rahoitusta VM:n kehittämismomenteilta, esim. 28.40.71)

TTS
2010

TTS
2011

TTS
2012

TTS
2013 Yhteensä

a Ostetun työn arvo (1000 €/v)
b

Muut kustannukset, laitteet, kertalisenssit yms. (1000 €/v)
c Hankkeen investointeihin haettava rahoitus yhteensä

(1000 €/v) 0 0 0 0 0

 d Rahoitustarpeen perustelut ja investoinnin kohteet

 e Hankkeesta laadittu hanke- tms. suunnitelma  K* K/E

Mikäli hankesuunnitelman yhteydessä on laadittu myös investointilaskelma, kustannushyötyanalyysi tai vastaava, niin se pyydetään toimittamaan
valtiovarainministeriöön.

Lomakkeen täyttöä helpottava lisäselite on sisällytetty valtiovarainministeriön verkkosivuilta (www.vm.fi) ladattavissa olevan sähköisen lomakkeen
yhteyteen.

http://www.vm.fi/
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TTS 2010 - 2013: Tietojärjestelmä- sekä perustietotekniikka- ja tietotekniset infrastruktuurihankkeet                                v5.2
OSA A Päiväys

1 Hankkeen nimi Merenkulun hätä ja –turvallisuusradioverkon (GMDSS) uusiminen

2 Hankeen nimilyhenne GMDSS-hanke (TUVE -hankkeen osahanke)

3 Hankkeen luokka (hankkeen pääasiallinen kehittämis-
kohde)

4 Virasto tai laitos  Rajavartiolaitos ja Merenkulkulaitos Hallinnoala (PL) SM ja LVM

5 Hankkeen ohjauksesta vastaava henkilö Jaakko Ritola (RVL) ja  Jouni Patrakka (MKL)

6
Yhteyshenkilön nimi, puhelinnumero ja s-posti

 Jaakko Ritola 020 410 6573 jaakko.ritola@raja.fi

7 Hankkeen verkko-osoite (jos on)
8

Hanketta koskevat virastoa ohjaavien organisaatioiden
päätökset yksilöintitietoineen (ministeriön käynnistys- tai
rahoituspäätös, tulossopimus etc.)

TUVE -hankkeen ohjausryhmän päätös 25.4.2008 sisällyttää GMDSS -järjestelmän
uusiminen TUVE -hankkeen osaksi

MKL:n päätös GMDSS-järjestelmän hankeryhmän perustamisesta 21.5.2008.

9
Hankkeen taustalla olevat hallituksen lakiesitykset tai
EU-säädöshankkeet (esityksen nimi ja nro)

10 Hankkeen yleiskuvaus (mistä kysymys) ja toiminnalliset
tavoitteet

Merenkulun hätä ja –turvallisuusradiojärjestelmä eli  GMDSS -järjestelmä (Global
Maritime Distress and Safety System).

Kansainvälinen yleissopimus ihmishengen turvallisuudesta merellä, SOLAS 1974,
velvoittaa sopimusmaita huolehtimaan, että niillä on tarkoituksen mukaiset järjestelmät
merenkulun GMDSS -radiopalveluja varten, ottaen huomioon myös IMO:n suositukset
A19/Res.801. Sopimusmaiden on huolehdittava tarkoituksen mukaisista järjestelyistä
GMDSS -radioliikenteen hoitamiseen ja hätäradioliikenteen koordinointiin merihädässä
olevien ihmisten pelastamiseksi maansa rannikolla ja sen ulkopuolella. Suomessa viran-
omaisten välinen vastuunjako on määritelty meripelastuslaissa (2001/1145). Hätära-
dioliikenteestä vastaa Rajavartiolaitos ja turvallisuusradioliikenteestä Merenkulkulaitos.

Nykyisen GMDSS -järjestelmän tekninen ylläpito päättyy 2010 loppuun mennessä. Uusi
verkko tulee rakentaa 2009- 2010 aikana ja ottaa käyttöön 2011 alusta alkaen, jotta
kansainvälisten sitoumusten mukainen palvelutaso voidaan turvata.

11
Hankkeen status/etenemisen vaihe joulukuussa 2008

Hankeryhmä on tehnyt järjestelmän uusimiseen liittyvän esiselvityksen ja aloittanut
uuden järjestelmän hankinnan valmisteluun liittyvän suunnittelun.

12 Tarvittaessa lyhyt tilannekuvaus Hankeryhmän puheenjohtaja on nimetty. Osapuolia on pyydetty nimeämään edustajat.

13 Hankkeen tuloksena syntyvän tietojärjestelmän tai
palvelun keskeiset hyödyt virastolle ja mahdollisille
muille tahoille

Suomi on sitoutunut kansainvälisissä sopimuksissa ylläpitämään GMDSS -järjestelmän.
Korvattaessa vanha järjestelmä uudella huolehditaan Suomen kyvystä ylläpitää merialu-
een turvallisuusviestintäpalvelua kansainvälisten sitoumusten edellyttämällä tavalla.

14
Hankkeen (konkreettinen) lopputulos tai tulokset

Korvataan teknisesti elinkaarensa päätepisteen saavuttanut järjestelmä uudella järjestel-
mällä. Kansainvälisten sitoumusten mukainen palvelutaso voidaan turvata.

15 Hankkeen mahdollinen liityntä muun viranomaisen
hankkeeseen ja/tai valtioneuvoston/ministeriön toiminta-
tai kehittämisohjelmiin sekä päätöksiin

Uuden GMDSS -järjestelmän rakentaminen sekä hallinto- ja kustannustenjakomalli
suunnitellaan TUVE -hankkeen yhteydessä, jotta hankkeessa valmisteltavat ratkaisut ja
investoinnit tulisi täysimääräisesti hyödynnettyä.

Nykyisen järjestelmän ylläpitokustannukset on jaettu RVL:n ja MKL:n kesken. Uuden
järjestelmän hankinnan ja ylläpidon kustannustenjakomallista ei ole vielä sovittu. Alla
olevissa taulukoissa on esitetty karkea arvio kokonaiskustannuksista, jotka tullaan
myöhemmin jakamaan hallinnonalojen kesken.

16 Hankkeen aikataulu Aloitusvuosi:  2008 Suunn. käyttöönotto-vuosi: 2011

mailto:jaakko.ritola@raja.fi
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OSA B

17 Hankkeen investointimenot (1000 €/v)
TP

2007
TA

2008
TAE
2009

TTS
2010

TTS
2011

TTS
2012

TTS
2013 Yhteensä

a Ostetun työn arvo (1000 €/v) 50 50  50 150
b Muut kustannukset, laitteet, kertalisenssit yms.

(1000 €/v)  2 000  1 700 3 700
c Hankintamenot yhteensä (1000 €/v) 0 50 2 050 1 750 0 0 0 3 850

d Oman työn määrä, nykyinen henkilöstö (htv/v)  0,2 0,4 0,4 1,0
e Oman työn arvo, nykyinen henkilöstö (1000 €/v) 10  20  20 50
f Mahdollisen oman lisähenkilöstön tarve (htv/v) 0
g Mahdollisen oman lisähenkilöstön vuotuiset menot (1000

€/v) 0

18
Arvioidut vuotuiset käyttömenot
Käyttöön otettavan IT-järjestelmän tai palvelun käyttömenot
(1000 €/v)

TP
2007

TA
2008

TAE
2009

TTS
2010

TTS
2011

TTS
2012

TTS
2013

Invest. arv. pitoai-
ka, vuotta

a
Käyttöpalvelut ja muut vuotuiset käyttömenot (1000 €/v)  1 000  1 000  1 000

 10

b Järjestelmän/palvelun käytön oman hlöstön vuotuiset menot
(1000 €/v)  10 10 10

c Käyttömenot yhteensä (1000 €/v) 0 0 0 0 0 0 0
19 Lisätietoja tai huomautuksia

OSA C Päiväys

Hankkeen nimi 0

20
Hankkeen rahoitustarve (täytetään vain, jos haetaan
rahoitusta VM:n kehittämismomenteilta, esim. 28.40.71)

TTS
2010

TTS
2011

TTS
2012

TTS
2013 Yhteensä

a Ostetun työn arvo (1000 €/v)
b

Muut kustannukset, laitteet, kertalisenssit yms. (1000 €/v)
c Hankkeen investointeihin haettava rahoitus yhteensä

(1000 €/v) 0 0 0 0 0

d Rahoitustarpeen perustelut ja investoinnin kohteet

e Hankkeesta laadittu hanke- tms. suunnitelma K/E

Mikäli hankesuunnitelman yhteydessä on laadittu myös investointilaskelma, kustannushyötyanalyysi tai vastaava, niin se pyydetään toimittamaan
valtiovarainministeriöön.

Lomakkeen täyttöä helpottava lisäselite on sisällytetty valtiovarainministeriön verkkosivuilta (www.vm.fi) ladattavissa olevan sähköisen lomakkeen
yhteyteen.

http://www.vm.fi/
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TTS 2010 - 2013: Tietojärjestelmä- sekä perustietotekniikka- ja tietotekniset infrastruktuurihankkeet                                v5.2
OSA A Päiväys

1 Hankkeen nimi Automatisoidut rajatarkastuslinjastot

2 Hankeen nimilyhenne
3 Hankkeen luokka (hankkeen pääasiallinen kehittämis-

kohde)
4 Virasto tai laitos  Rajavartiolaitos Hallinnoala (PL) Hallinnonala SM

5 Hankkeen ohjauksesta vastaava henkilö  Pasi Tolvanen

6
Yhteyshenkilön nimi, puhelinnumero ja s-posti

Ismo Parvianen  0204106546 etunimi.sukunimi@raja.fi

7 Hankkeen verkko-osoite (jos on)
8

Hanketta koskevat virastoa ohjaavien organisaatioiden
päätökset yksilöintitietoineen (ministeriön käynnistys- tai
rahoituspäätös, tulossopimus etc.)

9
Hankkeen taustalla olevat hallituksen lakiesitykset tai
EU-säädöshankkeet (esityksen nimi ja nro)

10

Hankkeen yleiskuvaus (mistä kysymys) ja toiminnalliset
tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on toteuttaa biometrisiä tunnisteita hyväksikäyttäviä automaattisia
tarkastuslinjastoja sekä muita rajatarkastuksia automatisoivia ja matkustajien sähköisiä
itsepalveluja lisääviä ratkaisuja. Jos EU-kansalaisella on biometrinen passi hänelle
voidaan tehdä säädösten mukainen tarkastus automaattilinjastolla. Muille kuin EU-
kansalaisille on mahdollista suunnitella osittain automatisoituja tarkastuslinjastoja.

11

Hankkeen status/etenemisen vaihe joulukuussa 2008

Markkinaselvitys on tehty 2007. 2008 pilotoidaan Helsinki-Vantaan lentoasemalla
kolmea linjastoa sekä selvitetään linjastojen kustannus-hyötysuhteet. 2009 varaudutaan
laajentamaan Hki-Vantaan lentoaseman linjastomäärää pilotoinnin kokemusten perus-
teella sekä luomaan itärajan kansainvälisille rajanylityspaikoille soveltuva linjastomalli.
Tätä mallia on tarkoitus laajentaa 2010-2011 muille itärajan kansainvälisille rajanylitys-
paikoille.

12 Tarvittaessa lyhyt tilannekuvaus

13
Hankkeen tuloksena syntyvän tietojärjestelmän tai
palvelun keskeiset hyödyt virastolle ja mahdollisille
muille tahoille

On pystytty kohdentamaan henkilöstöä lisääntyvien tarkastusten hoitamiseen ja hoita-
maan näin tarkastukset nykyhenkilöstöllä. Matkustajille, joilla on biometrisen tunnisteen
sisältävä passi, on pystytty tarjoamaan vaihtoehtoinen itsepalvelulinjasto ja osoittamaan
heihin kohdistuvia passiuudistuksen hyötyjä. Matkustajaliikenteen sujuvuus pystytään
pitämään nykytasolla.

14
Hankkeen (konkreettinen) lopputulos tai tulokset

Riittävä määrä luotettavasti toimivia itsepalvelulinjastoja, joiden käytöllä on pystytty
pitämään matkustajaliikenteen sujuvuus nykytasolla sekä hoitamaan lisääntyvät tarkas-
tukset nykyhenkilöstöllä.

15
Hankkeen mahdollinen liityntä muun viranomaisen
hankkeeseen ja/tai valtioneuvoston/ministeriön toiminta-
tai kehittämisohjelmiin sekä päätöksiin

Passiuudistus, biometria-hanke

16 Hankkeen aikataulu Aloitusvuosi: 2007 Suunn. käyttöönotto-vuosi: 2009

OSA B

17 Hankkeen investointimenot (1000 €/v)
TP

2007
TA

2008
TAE
2009

TTS
2010

TTS
2011

TTS
2012

TTS
2013 Yhteensä

a Ostetun työn arvo (1000 €/v) 15 175 100 290
b Muut kustannukset, laitteet, kertalisenssit yms.

(1000 €/v) 0 135 1000 500 500 2135
c Hankintamenot yhteensä (1000 €/v) 15 300 1100 500 500 2425

d Oman työn määrä, nykyinen henkilöstö (htv/v) 0,5 1,5 3 2 2
e Oman työn arvo, nykyinen henkilöstö (1000 €/v) 30 90 180 180 540
f Mahdollisen oman lisähenkilöstön tarve (htv/v)  0 0 0 0 0 0
g Mahdollisen oman lisähenkilöstön vuotuiset menot (1000

€/v)  0  0  0  0  0 0

18
Arvioidut vuotuiset käyttömenot
Käyttöön otettavan IT-järjestelmän tai palvelun käyttömenot
(1000 €/v)

TP
2007

TA
2008

TAE
2009

TTS
2010

TTS
2011

TTS
2012

TTS
2013

Invest. arv. pitoai-
ka, vuotta

mailto:etunimi.sukunimi@raja.fi
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a
Käyttöpalvelut ja muut vuotuiset käyttömenot (1000 €/v) 80 200 200 200 200 200

10

b Järjestelmän/palvelun käytön oman hlöstön vuotuiset menot
(1000 €/v) 30 60 60 60 60 60

c Käyttömenot yhteensä (1000 €/v) 110 260 260 260 260 260
19 Lisätietoja tai huomautuksia

OSA C Päiväys

Hankkeen nimi 0

20
Hankkeen rahoitustarve (täytetään vain, jos haetaan
rahoitusta VM:n kehittämismomenteilta, esim. 28.40.71)

TTS
2010

TTS
2011

TTS
2012

TTS
2013 Yhteensä

a Ostetun työn arvo (1000 €/v)
b

Muut kustannukset, laitteet, kertalisenssit yms. (1000 €/v) 500  500
c Hankkeen investointeihin haettava rahoitus yhteensä

(1000 €/v) 500 500 0 0 1000

d Rahoitustarpeen perustelut ja investoinnin kohteet
 Toimitetaan erikseen loppuvuodesta 2008 tai alkuvuodesta 2009. Lisäksi toivotaan
mahdollisuutta keskustella rahoituksen aloittamisesta jo vuonna 2009.

e Hankkeesta laadittu hanke- tms. suunnitelma  K K/E

Mikäli hankesuunnitelman yhteydessä on laadittu myös investointilaskelma, kustannushyötyanalyysi tai vastaava, niin se pyydetään toimittamaan
valtiovarainministeriöön.

Lomakkeen täyttöä helpottava lisäselite on sisällytetty valtiovarainministeriön verkkosivuilta (www.vm.fi) ladattavissa olevan sähköisen lomakkeen
yhteyteen.

http://www.vm.fi/
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TTS 2010 - 2013: Tietojärjestelmä- sekä perustietotekniikka- ja tietotekniset infrastruktuurihankkeet                                v5.2
OSA A Päiväys

1 Hankkeen nimi  Rajavartiolaitoksen toiminnallinen tietojärjestelmä

2 Hankeen nimilyhenne  RTT
3 Hankkeen luokka (hankkeen pääasiallinen kehittämis-

kohde)
4 Virasto tai laitos  Rajavartiolaitos Hallinnoala (PL) Hallinnonala SM

5 Hankkeen ohjauksesta vastaava henkilö  Jaakko Hamunen

6
Yhteyshenkilön nimi, puhelinnumero ja s-posti

 Matti Lallukka  0204106552 etunimi.sukunimi@raja.fi

7 Hankkeen verkko-osoite (jos on)
8

Hanketta koskevat virastoa ohjaavien organisaatioiden
päätökset yksilöintitietoineen (ministeriön käynnistys- tai
rahoituspäätös, tulossopimus etc.)

9
Hankkeen taustalla olevat hallituksen lakiesitykset tai
EU-säädöshankkeet (esityksen nimi ja nro)

 HE 6/2005

10

Hankkeen yleiskuvaus (mistä kysymys) ja toiminnalliset
tavoitteet

 Rajavartiolaitosta koskeva lainsäädäntö muuttui 2005 ja Rajavartiolaitoksen henkilöre-
kisterit muutettiin uudistuneen lain mukaisiksi 30.8.2008 mennessä. Muutoksen yhtey-
dessä on arvioitu operatiivisen tietojärjestelmän muidenkin kehittämistarpeiden toteut-
tamismahdollisuudet. Hanketta jatketaan toteuttamalla Rajavartiolaitoksen ydinprosesse-
ja tukevat osasovellukset sekä Rajavartiolaitoksen ydinprosessien johtamista palvelevat
osasovellusten yhteiset raportointi-, tilannekuva- ja johtamissovellukset.

11
Hankkeen status/etenemisen vaihe joulukuussa 2008

Lakimuutoksen edellyttämät toimenpiteet on toteutettu. Rajatarkastussovelluksen ja
tilannekuvasovelluksen ensimmäisen vaiheen määrittely on valmistunut. Rajatarkastus-
sovelluksen toteutus on aloitettu. Raportointisovellus otetaan käyttöön 31.12.2008.

12 Tarvittaessa lyhyt tilannekuvaus

13 Hankkeen tuloksena syntyvän tietojärjestelmän tai
palvelun keskeiset hyödyt virastolle ja mahdollisille
muille tahoille

 Hyödyiksi voidaan arvioida mahdollisuus toteuttaa uusia työprosesseja tukevia toimin-
nallisuuksia, järjestelmien yhteisiä palveluja sekä yksinkertaistaa järjestelmän teknistä
rakennetta ja pienentää näin ylläpitokustannuksia.

14
Hankkeen (konkreettinen) lopputulos tai tulokset

 Rajavartiolaitoksen ydinprosesseja ja johtamista tukevat sovellukset ovat käytössä.

15
Hankkeen mahdollinen liityntä muun viranomaisen
hankkeeseen ja/tai valtioneuvoston/ministeriön toiminta-
tai kehittämisohjelmiin sekä päätöksiin

Poliisin järjestelmäuudistus, maahanmuuttoviraston järjestelmäuudistus, ulkoasiainmi-
nisteriön järjestelmäuudistus. Uudistuksessa huomioidaan valtionhallinnon referens-
siarkkitehtuurien ja SM:n tietojärjestelmäarkkitehtuurin linjaukset niiltä osin, kuin se on
kustannus-hyöty -analyysin perusteella tarkoituksenmukaista. Uudistuksessa pyritään
toteuttamaan ja hyödyntämään tietojärjestelmien yhteisiä palveluja.

16 Hankkeen aikataulu Aloitusvuosi: 2006 Suunn. käyttöönotto-vuosi: 2008-2011
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OSA B

17 Hankkeen investointimenot (1000 €/v)
TP

2007
TA

2008
TAE
2009

TTS
2010

TTS
2011

TTS
2012

TTS
2013 Yhteensä

a Ostetun työn arvo (1000 €/v)  515  680  1200  700  500  0  0 3595
b Muut kustannukset, laitteet, kertalisenssit yms.

(1000 €/v)  95  0  100  0  0  0 0 195
c Hankintamenot yhteensä (1000 €/v) 610 680 1300 700 500 0 0 3790

d Oman työn määrä, nykyinen henkilöstö (htv/v)  3 3 3 3 3 0 0 15
e Oman työn arvo, nykyinen henkilöstö (1000 €/v) 180  180 180 180 180 0 0 900
f Mahdollisen oman lisähenkilöstön tarve (htv/v)  0 0 0 0 0 0
g Mahdollisen oman lisähenkilöstön vuotuiset menot (1000

€/v)  0  0  0  0  0 0

18
Arvioidut vuotuiset käyttömenot
Käyttöön otettavan IT-järjestelmän tai palvelun käyttömenot
(1000 €/v)

TP
2007

TA
2008

TAE
2009

TTS
2010

TTS
2011

TTS
2012

TTS
2013

Invest. arv. pitoai-
ka, vuotta

a
Käyttöpalvelut ja muut vuotuiset käyttömenot (1000 €/v)  520 600  600 600 600 600 600

 10

b Järjestelmän/palvelun käytön oman hlöstön vuotuiset menot
(1000 €/v)  200 200 200 200 200 200 200

c Käyttömenot yhteensä (1000 €/v) 720 800 800 800 800 800 800
19 Lisätietoja tai huomautuksia

OSA C Päiväys

Hankkeen nimi 0

20
Hankkeen rahoitustarve (täytetään vain, jos haetaan
rahoitusta VM:n kehittämismomenteilta, esim. 28.40.71)

TTS
2010

TTS
2011

TTS
2012

TTS
2013 Yhteensä

a Ostetun työn arvo (1000 €/v)
b

Muut kustannukset, laitteet, kertalisenssit yms. (1000 €/v)
c Hankkeen investointeihin haettava rahoitus yhteensä

(1000 €/v) 0 0 0 0 0

d Rahoitustarpeen perustelut ja investoinnin kohteet

e Hankkeesta laadittu hanke- tms. suunnitelma K/E

Mikäli hankesuunnitelman yhteydessä on laadittu myös investointilaskelma, kustannushyötyanalyysi tai vastaava, niin se pyydetään toimittamaan
valtiovarainministeriöön.

Lomakkeen täyttöä helpottava lisäselite on sisällytetty valtiovarainministeriön verkkosivuilta (www.vm.fi) ladattavissa olevan sähköisen lomakkeen
yhteyteen.

http://www.vm.fi/
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TTS 2010 - 2013: Tietojärjestelmä- sekä perustietotekniikka- ja tietotekniset infrastruktuurihankkeet                                v5.2
OSA A Päiväys

1 Hankkeen nimi Ulkomaalaisvalvonnan tietojärjestelmä

2 Hankeen nimilyhenne  ULKONET
3 Hankkeen luokka (hankkeen pääasiallinen kehittämis-

kohde)
4 Virasto tai laitos  Rajavartiolaitos Hallinnoala (PL) Hallinnonala SM

5 Hankkeen ohjauksesta vastaava henkilö  Mikko Kirjavainen

6
Yhteyshenkilön nimi, puhelinnumero ja s-posti

Ismo Parvianen  0204106546 etunimi.sukunimi@raja.fi

7 Hankkeen verkko-osoite (jos on)
8

Hanketta koskevat virastoa ohjaavien organisaatioiden
päätökset yksilöintitietoineen (ministeriön käynnistys- tai
rahoituspäätös, tulossopimus etc.)

9
Hankkeen taustalla olevat hallituksen lakiesitykset tai
EU-säädöshankkeet (esityksen nimi ja nro)

10
Hankkeen yleiskuvaus (mistä kysymys) ja toiminnalliset
tavoitteet

 Kehitetään viranomaisten yhteiskäytössä olevaa kyselyjärjestelmää vastaamaan muuttu-
via toiminnallisia tarpeita ja taustarekisterien muutoksia sitä mukaa kuin niitä tulee.

11
Hankkeen status/etenemisen vaihe joulukuussa 2008

Hanke on aloitettu jo 1995. Viimeisin versio kyselyjärjestelmästä on otettu käyttöön
2004. Kyselyjärjestelmän taustarekisterejä lisätään ja päivitetään tarpeen mukaan. tekni-
sen alustan vaihtoon tarvittava esiselvitys on tehty.

12 Tarvittaessa lyhyt tilannekuvaus
13 Hankkeen tuloksena syntyvän tietojärjestelmän tai

palvelun keskeiset hyödyt virastolle ja mahdollisille
muille tahoille

 Yhdellä kyselyjärjestelmän teknisellä toteutuksella usea viranomainen voi tehdä hakuja
useisiin taustarekistereihin.

14
Hankkeen (konkreettinen) lopputulos tai tulokset

 Yhdellä kyselyjärjestelmän teknisellä toteutuksella usea viranomainen voi tehdä hakuja
useisiin taustarekistereihin.

15
Hankkeen mahdollinen liityntä muun viranomaisen
hankkeeseen ja/tai valtioneuvoston/ministeriön toiminta-
tai kehittämisohjelmiin sekä päätöksiin

Poliisin järjestelmäuudistus, maahanmuuttoviraston järjestelmäuudistus, ulkoasiainmi-
nisteriön järjestelmäuudistus, EU-järjestelmien uudistukset. Kehittämisessä huomioidaan
valtion referenssiarkkitehtuurien ja SM:n tietojärjestelmäarkkitehtuurin linjaukset niiltä
osin kuin muutokset osoittautuvat kustannus-hyöty -analyysissä perustelluiksi. Järjes-
telmä sinänsä on esimerkki yhteisestä palvelusta.

16 Hankkeen aikataulu Aloitusvuosi: 1995 Suunn. käyttöönotto-vuosi: 2004
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OSA B

17 Hankkeen investointimenot (1000 €/v)
TP

2007
TA

2008
TAE
2009

TTS
2010

TTS
2011

TTS
2012

TTS
2013 Yhteensä

a Ostetun työn arvo (1000 €/v) 71 140 660 150 150 150 150 1471
b Muut kustannukset, laitteet, kertalisenssit yms.

(1000 €/v) 0 0 100 0 0 0 0 100
c Hankintamenot yhteensä (1000 €/v) 71 140 760 150 150 150 150 1571

d Oman työn määrä, nykyinen henkilöstö (htv/v) 1 1 1 1 1 1 1 7
e Oman työn arvo, nykyinen henkilöstö (1000 €/v) 60 60 60 60 60 60 60 420
f Mahdollisen oman lisähenkilöstön tarve (htv/v)  0 0 0 0 0 0
g Mahdollisen oman lisähenkilöstön vuotuiset menot (1000

€/v)  0  0  0  0  0 0

18
Arvioidut vuotuiset käyttömenot
Käyttöön otettavan IT-järjestelmän tai palvelun käyttömenot
(1000 €/v)

TP
2007

TA
2008

TAE
2009

TTS
2010

TTS
2011

TTS
2012

TTS
2013

Invest. arv. pitoai-
ka, vuotta

a
Käyttöpalvelut ja muut vuotuiset käyttömenot (1000 €/v) 240 240 240 240 240 240 240

10

b Järjestelmän/palvelun käytön oman hlöstön vuotuiset menot
(1000 €/v) 40 40 40 40 40 40 40

c Käyttömenot yhteensä (1000 €/v) 280 280 280 280 280 280 280
19 Lisätietoja tai huomautuksia

OSA C Päiväys

Hankkeen nimi 0

20
Hankkeen rahoitustarve (täytetään vain, jos haetaan
rahoitusta VM:n kehittämismomenteilta, esim. 28.40.71)

TTS
2010

TTS
2011

TTS
2012

TTS
2013 Yhteensä

a Ostetun työn arvo (1000 €/v)
b

Muut kustannukset, laitteet, kertalisenssit yms. (1000 €/v)
c Hankkeen investointeihin haettava rahoitus yhteensä

(1000 €/v) 0 0 0 0 0

d Rahoitustarpeen perustelut ja investoinnin kohteet

e Hankkeesta laadittu hanke- tms. suunnitelma K/E

Mikäli hankesuunnitelman yhteydessä on laadittu myös investointilaskelma, kustannushyötyanalyysi tai vastaava, niin se pyydetään toimittamaan
valtiovarainministeriöön.

Lomakkeen täyttöä helpottava lisäselite on sisällytetty valtiovarainministeriön verkkosivuilta (www.vm.fi) ladattavissa olevan sähköisen lomakkeen
yhteyteen.

http://www.vm.fi/
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Päiväys 9.9.2008

1 Hankkeen nimi

2 Hankeen nimilyhenne
3

Hankkeen luokka (hankkeen pääasiallinen kehittämiskohde)

4 Virasto tai laitos SM
5 Hankkeen ohjauksesta vastaava henkilö

6

Yhteyshenkilön nimi, puhelinnumero ja s-posti

7 Hankkeen verkko-osoite (jos on)
8

Hanketta koskevat virastoa ohjaavien organisaatioiden päätökset
yksilöintitietoineen (ministeriön käynnistys- tai rahoituspäätös,
tulossopimus etc.)

9 Hankkeen taustalla olevat hallituksen lakiesitykset tai EU-
säädöshankkeet (esityksen nimi ja nro)

10

Hankkeen yleiskuvaus (mistä kysymys) ja toiminnalliset tavoitteet

11
Hankkeen status/etenemisen vaihe joulukuussa 2008

12

Tarvittaessa lyhyt tilannekuvaus

13

Hankkeen tuloksena syntyvän tietojärjestelmän tai palvelun
keskeiset hyödyt virastolle ja mahdollisille muille tahoille

14 Hankkeen (konkreettinen) lopputulos tai tulokset
15 Hankkeen mahdollinen liityntä muun viranomaisen hankkeeseen

ja/tai valtioneuvoston/ministeriön toiminta- tai
kehittämisohjelmiin sekä päätöksiin

16 Hankkeen aikataulu 2011 (-2012)

Tietojärjestelmät (julkaisujärjestelmät)

Aloitusvuosi: 2008 Suunn. käyttöönotto-vuosi:

Vaatimusmäärittely ja kilpailutuksen suunnittelu ovat valmiina vuoden 2008 lopussa. Kilpailutus on EU- tasoinen ja
käynnistyy vuoden 2009 alussa.
Esiselvitys ja hankkeen suunnittelu virallisine päätöksineen ovat valmiita. Vaatimusmäärittelyn kirjoitus ja kilpailutuksen
valmistelu ovat  käynnissä

Organisatoriset tavoitteet ovat yhteiset ohjelmistot, yhteinen käyttöoikeuksilla rajoitettu tieto, kehittyvät sisäiset sähköiset
palvelut ja operatiivinen yhteistyö. Taloudelliset tavoitteet: usean, päällekkäisen järjestelmän ylläpidon ja kehitystyön
lakkaaminen säästää kustannuksia. Vapautetaan ylläpitäjien sekä sisällöntuottajien voimavarat sisällön ajantasaistamiseen ja
laadun parantamiseen. Virastokohtaisen räätälöinnin sijasta siirrytään yhteiseen järjestelmäylläpitoon ja jatkokehitykseen.
Yhteensopivuus muiden valtionhallinnon vastaavien järjestelmien kanssa tuo myös hyötyjä sisällön ja tiedon
uudelleenkäytettävyyden ansiosta.

Vuoden 2011 aikana hallinnonalalla on käytössä yhteinen julkaisujärjestelmä ja sähköinen työpöytä.

Sisäasiainministeriön hallinnonalan tietohallintostrategiat 2007-2011 ja 2008-2011. Sisäasiainhallinnon verkkoviestinnän
kehittämissuunnitelma 2007-2011. Projektiryhmän asettamispäätös hankkeelle 14.5.2008.

Hankkeen tavoitteena on, että hallinnonalalla otetaan porrastetusti käyttöön vuoteen 2011 mennessä yhteinen
julkaisujärjestelmä. Toteutettava järjestelmä sisältää sähköisen työpöydän eli portaalin, sekä julkaisujärjestelmän. Se korvaa
useat erilaiset järjestelmät yhdellä yhteisellä. Hankkeen päävaiheet ovat esiselvitys, vaatimusmäärittely, kilpailutus ja
toteutus.

Sisäasiainministeriö, tietohallinto ja viestintäyksikkö Hallinnoala (PL)
Larissa Jakobsson, Projektipäällikkö

Larissa Jakobsson, Projektipäällikkö p. (09) 160 43468, gsm: 050-
456 0823

larissa.jakobsson@intermin.fi

TTS 2010 - 2013: Tietojärjestelmä- sekä perustietotekniikka- ja tietotekniset infrastruktuurihankkeet                                v5.2
OSA A

Sisäasiainhallinnon yhteinen julkaisujärjestelmä
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TP TA TAE TTS TTS TTS TTS
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

a Ostetun työn arvo (1000 €/v) 0 60,6 60,9 460,1 311 153 0 1045,6
Muut kustannukset, laitteet, kertalisenssit yms.

(1000 €/v)

c Hankintamenot yhteensä (1000 €/v) 6 66,6 66,9 466,1 317 159 6 1087,6

d Oman työn määrä, nykyinen henkilöstö (htv/v) 0
e Oman työn arvo, nykyinen henkilöstö (1000 €/v) 95 96,8 108,2 54 55,6 0 409,7
f Mahdollisen oman lisähenkilöstön tarve (htv/v) 0
g

Mahdollisen oman lisähenkilöstön vuotuiset menot (1000 €/v) 0

Arvioidut vuotuiset käyttömenot TP TA TAE TTS TTS TTS TTS
Käyttöön otettavan IT-järjestelmän tai palvelun käyttömenot (1000
€/v) 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

a Käyttöpalvelut ja muut vuotuiset käyttömenot (1000 €/v) 6 6 6 20 20 20 6 10

b Järjestelmän/palvelun käytön oman hlöstön vuotuiset menot (1000
€/v)

c Käyttömenot yhteensä (1000 €/v) 6 6 6 20 20 20 6
19 Lisätietoja tai huomautuksia

Päiväys
Hankkeen nimi

TTS TTS TTS TTS

2010 2011 2012 2013
a Ostetun työn arvo (1000 €/v)

b Muut kustannukset, laitteet, kertalisenssit yms. (1000 €/v)

c
Hankkeen investointeihin haettava rahoitus yhteensä (1000 €/v) 0 0 0 0 0

d Rahoitustarpeen perustelut ja investoinnin kohteet

e Hankkeesta laadittu hanke- tms. suunnitelma K/E
Mikäli hankesuunnitelman yhteydessä on laadittu myös investointilaskelma, kustannushyötyanalyysi tai vastaava, niin se pyydetään toimittamaan valtiovarainministeriöön.

Lomakkeen täyttöä helpottava lisäselite on sisällytetty valtiovarainministeriön verkkosivuilta (www.vm.fi) ladattavissa olevan sähköisen lomakkeen yhteyteen.

6 426

OSA B

OSA C
0

20
Hankkeen rahoitustarve (täytetään vain, jos haetaan rahoitusta
VM:n kehittämismomenteilta, esim. 28.40.71) Yhteensä

18

Invest. arv.
pitoaika,
vuotta

6 6 6 6

b

6

17 Hankkeen investointimenot (1000 €/v) Yhteensä

http://www.vm.fi/
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