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1 Toimintakertomus 2012
Sisäasiainministeriö -kirjanpitoyksikön vuoden 2012 raportointi koostuu kirjanpitoyksi-
kön tilinpäätöksen lisäksi kirjanpitoyksikköön kuuluvien virastojen toimintakertomuk-
sista.

Sisäasiainministeriö –kirjanpitoyksikön muodostavat sisäasiainministeriö, Hallinnon
tietotekniikkakeskus (Haltik), Rajavartiolaitos ja Hätäkeskuslaitos. Pelastusopisto ja
Maahanmuuttovirasto ottivat Kieku-tietojärjestelmän käyttöön 1.5.2012 ja näin ollen ne
laativat vuodelta 2012 oman tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen.

Sisäasiainministeriö –kirjanpitoyksikkö purkautuu lopullisesti 1.4.2013, kun sisäasiain-
ministeriö, Haltik ja Hätäkeskuslaitos ottavat käyttöön Kieku-tietojärjestelmän. Rajavar-
tiolaitoksen Kieku-käyttöönotto on näillä näkymin 1.1.2014. Vuodelta 2013 kaikki si-
säministeriön hallinnonalan virastot laativat oman tilinpäätöksen ja toimintakertomuk-
sen.

1.1 Johdon katsaus

Sisäasianministeriön hallinnonalan eri sektorit saavuttivat keskeisiltä osin niille vuodel-
le 2012 asetetut yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet sekä toiminnalliset tulostavoit-
teet joko kokonaan tai erillisten osatavoitteiden osalta. Tulosta voidaan pitää hyvänä,
koska hallinnonala elää tällä hetkellä kokonaisuudessaan hyvin voimakasta murrosvai-
hetta. Toimintaympäristössä nopealla syklillä tapahtuvat muutokset sekä taloudelliset
reunaehdot ja näistä seuranneet hallinnonalan eri toimijoiden palvelukyvyn sekä tulok-
sellisuuden myös tulevaisuudessa turvaavat rakenteelliset uudistukset ovat sävyttäneet
vuotta 2012 sisäasiainministeriön hallinnonalalla.

Poliisin osalta tämä on tarkoittanut toiminnan kokonaisvaltaista kehittämistä ja toimin-
nan rationalisointitoimenpiteitä, joilla on osaltaan varauduttu tulos- ja resurssiohjauk-
sessa poliisin aleneviin toimintamenokehyksiin. Hallintorakenneuudistuksen (PORA)
kolmas vaihe on ollut kiivaimmillaan ja tämä työ jatkuu edelleen. Käytännössä uudis-
tukset tarkoittavat mm. sitä, että poliisien määrä pidetään mahdollisimman korkeana
(aiempi poliisien määrä säilyy), liikenneturvallisuustyö turvataan eivätkä poliisin palve-
lut karkaa ihmisten ulottumattomiin.

Poliisi on erityisesti panostanut ennalta estävään toimintaan. Käytännössä tämä on nä-
kynyt mm. hälytystehtävien määrän laskuna, yleisten paikkojen häiriökäyttäytymisen
vähenemisenä sekä lapsiin ja nuoriin kohdistuvan väkivallan merkittävänä vähentymie-
nä. Perheväkivaltaan liittyvät hälytystehtävät ovat aikaisempaan verrattuna lähes 10
prosentin kasvussa. Sen sijaan törkeät liikenteen vaarantamiset ja rattijuopumukset ovat
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vähentyneet, mikä heijastuu osaltaan myönteisenä kehityksenä liikennekuolemien osal-
ta.

Toimintaympäristön muutoksiin ja niukkeneviin resursseihin liittyen myös Rajavartio-
laitos on valmistellut omaa sopeuttamisohjelmaansa. Supistuvat määrärahat ja kustan-
nusten nousu ovat johtaneet siihen, että Rajavartiolaitos joutuu toimeenpanemaan laajan
sopeuttamisohjelman vuosien 2013–2017 aikana. Tämän ohjelman seurauksena toimin-
ta keskittyy aiempaa selvemmin Suomen rajaturvallisuuden ydinalueille kaakkoiselle
ulkorajalle ja Suomenlahdelle.

Rajavartiolaitoksen valvontavastuulla olevilla EU:n ulkorajan rajanylityspaikoilla hen-
kilöiden kokonaisliikennemäärä oli 16,5 miljoonaa, mikä on noin 1,8 miljoonaa ra-
janylitystä enemmän kuin vuonna 2011. Itärajan osuus tästä oli 12 miljoonaa matkusta-
jaa. Rajaliikenteen kasvuun ei kyetä enää vastaamaan.  Näköpiirissä olevan kehityksen
myötä rajaliikenteen pitäminen sujuvana ja turvallisena edellyttää liikenneväylien ja
rajainfrastruktuurin uudistamista sekä rajaviranomaisten voimavarojen vahventamista.

Rajavartiolaitos on pystynyt rajojen valvonnalla tehokkaasti ennaltaehkäisemään laiton-
ta maahantuloa ja rajatarkastukset on järjestetty tehokkaasti. Rikoslakirikosten selvitys-
prosentti nousi ja tavoiteajassa selvitettyjen rikosten määrä kasvoi. Meripelastustoimin-
nan kehittämisen painopiste oli suuronnettomuuksissa. Rajavartiolaitoksen sotilaalliselle
maanpuolustukselle ja kriisivalmiudelle asetetut tavoitteet on pääosin saavutettu.

Pelastustoimen keskeisenä yhteiskunnallisena vaikuttavuustavoitteena vuoden 2012
talousarviossa oli vähentää onnettomuuksia, erityisesti tulipaloja ja palokuolemia. Tuli-
palojen (pl. maastopalot) määrälle asetettu enimmäismäärätavoite alitettiin ja tulipalojen
määrä aleni edellisestä vuodesta noin 1,8 prosentilla. Sen sijaan rakennuspalojen mää-
rälle asetettu enimmäistavoitemäärä ylitettiin vaikkakin rakennuspalojen määrä väheni
runsaalla 100 kappaleella edellisestä vuodesta.

Palokuolemien määrä vuonna 2012 oli Suomen Pelastusalan Keskusliiton ennakkotieto-
jen mukaan 80. Palokuolemat sattuivat valtaosaltaan asunnoissa. Suomessa asumisen
paloturvallisuutta on pyritty viime vuosina parantamaan kieltämällä muiden kuin itses-
tään sammuvien savukkeiden myynti ja asentamalla uusiin taloihin sähköverkkoon kyt-
ketyt palovaroittimet. Palvelutalojen ja hoitolaitosten varustamista automaattisilla sam-
mutuslaitteistoilla on edistetty, mutta tavallisessa asumisessa sprinklaus on vielä harvi-
naista.

Pelastustoimella on yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen turvaamisen strategian mu-
kaisesti uhka-arvio pelastustoimen valtakunnallista koordinaatiota edellyttäviä erityisti-
lanteita varten.

Vuonna 2011 käynnistetty hätäkeskusuudistuksen toteutus jatkui myös vuonna 2012 Itä-
ja Kaakkois-Suomen alueella, jossa aiemmin toimineet Etelä-Savon, Pohjois-Karjalan ja
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Kaakkois-Suomen hätäkeskusten toiminnot yhdistettiin uuteen Kuopion hätäkeskuk-
seen. Tämän lisäksi Itä- ja Keski-Uudenmaan sekä Helsingin hätäkeskukset yhdistivät
hätäpuhelujononsa kesällä 2012.

Kaikista hätäpuheluista 10 sekunnin vastausaikaan päästiin 92 prosentissa puheluista.
30 sekunnissa vastattiin 97 prosenttiin hätäpuheluista. Kummassakin tunnusluvussa
tulos on parantunut edellisestä vuodesta ja ylittää määritellyn tavoitetason. Hätäkeskuk-
sen palveluun ollaan edellisvuosien tapaan erittäin tyytyväisiä, ja kaikkien osatekijöiden
tulokset ovat selvästi parempia kuin vuonna 2011. Alueellisesti tarkasteltuna voidaan
todeta, että kaikkien hätäkeskusten asiakastyytyväisyys on hyvällä tasolla.

Vuoden 2012 aikana vastaanotettiin hätäkeskuksiin yhteensä 4 137 000 ilmoitusta, jois-
ta hätäpuheluja oli 3 021 000. Ilmoitusten kokonaismäärä pieneni edellisvuodesta noin
kolme prosenttia. Hätäkeskuksiin kuulumattomien puheluiden määrä pysyi edellisvuo-
den tasolla, mutta asiattomien tai ilkivaltaisten puheluiden osuus pieneni. Hätäkeskuk-
sille kuulumattomien puheluiden osuus kaikista hätäpuheluista vuonna 2012 oli edelleen
noin kolmannes.

Vuoden 2012 alusta vastuu maahanmuuttajien kotouttamistoimista siirtyi sisäasiainmi-
nisteriöstä työ- ja elinkeinoministeriöön ja myös kotouttamisasioita hoitavat virkamie-
het siirtyivät työ- ja elinkeinoministeriöön. Muutoksen myötä kotouttaminen liitettiin
vahvemmin osaksi työllisyyskysymyksiä. Muutoksesta seuranneet säädösmuutokset,
virkojen siirrot ja muuton valmistelu toteutettiin vuoden 2011 syksyn aikana, jotta teh-
tävien siirto ja organisaatiomuutos voitiin toteuttaa vuoden 2012 alusta.

Suomen maahanmuuttostrategiaa valmisteltiin sisäasiainministeriön johdolla Maahan-
muuton tulevaisuus 2020 – hankkeessa. Kyseessä on yksi hallitusohjelman kärkihank-
keista, jonka tavoitteissa painotetaan Suomen talouskasvuun, työllisyyteen ja kilpailu-
kykyyn liittyviä kysymyksiä.

Maahanmuuttohallinnossa on toteutettu tai toteutetaan parasta aikaa useita kehittämis-
toimenpiteitä toiminnan tehostamiseksi ja käsittelyaikojen lyhentämiseksi. Muun muas-
sa. maahanmuuttohallinnon tuloksellisuushanke ja eri viranomaisten yhteistyön tiivis-
täminen luovat mahdollisuuksia tulosten parantumiselle. Kehittämistoimenpiteistä huo-
limatta turvapaikkahakemusten keskimääräinen käsittelyaika ei edelleenkään lyhene
tavoitteen mukaisessa aikataulussa.

Valtioneuvosto teki periaatepäätöksen sisäisen turvallisuuden ohjelmasta kesällä 2012.
Varsinaisen ohjelman lisäksi valmisteltiin kansallinen toimenpideohjelma väkivaltaisen
ekstremismin ennalta ehkäisemiseksi ja kansallinen yritysturvallisuusstrategia.

Sisäasiainministeriö kehitti yhdenvertaisuussuunnittelua yhdessä oppilaitosten, muun
muassa Poliisiammattikorkeakoulun ja Maanpuolustuskorkeakoulun kanssa laatimalla
oppilaitosten yhdenvertaisuussuunnittelun oppaan ja järjestämällä suunnitteluprosessia
tukevia työpajoja ja koulutuspäiviä.
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Suomi osallistui siviilikriisinhallintaan EU:n, YK:n, Etyj:n ja NATO:n tehtävissä. Krii-
sinhallintakeskuksen lähettämät asiantuntijat palvelivat noin 20 operaatiossa, joista suu-
rin osa oli EU:n operaatioita.

SOLID -rahastojen osalta on pyritty rahastojen optimaaliseen hyödyntämiseen Suomes-
sa ja erityisesti on panostettu rahastojen kansallisen hallinnointiprosessin kehittämiseen.
Rahastoprosessit on pyritty kytkemään mahdollisimman tiiviisti ministeriön budjetti- ja
kehysprosessiin.

Sisäasiainministeriön hallinnonalan virastoista Pelastusopisto ja Maahanmuuttovirasto
ottivat Kieku-ratkaisun käyttöönsä. Seuraavat käyttöönotot ovat huhtikuussa 2013, kun
sisäasiainministeriö, Hätäkeskuslaitos ja Hallinnon tietotekniikkakeskus ottavat järjes-
telmän käyttöönsä.
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1.2 Vaikuttavuus

1.2.1 Toiminnan vaikuttavuus

Sisäasiainministeriö

Sisäasiainministeriö on omalla toiminnallaan tukenut hallinnonalan yhteiskunnallisten
vaikuttavuustavoitteiden saavuttamista. Poliisitoimi, pelastustoimi ja Rajavartiolaitos
ovat osallistuneet sisäisen turvallisuuden ylläpitämiseen. Maahanmuuttopolitiikassa
vuoden aikana on kehitetty työvoiman maahanmuuttoa ja maahanmuuttajien kotoutta-
mista, edistetty hyviä etnisiä suhteita sekä vastattu kansainvälisen suojelun antamisen
velvoitteisiin. Lisäksi on torjuttu laitonta maahanmuuttoa ja ihmiskauppaa yhteistyössä
hallinnonalan muiden sektoreiden kanssa.

Poliisitoimen ohjaus ja poliisiosasto

Poliisiosaston keskeisimpiä tehtäviä vuonna 2012 ovat olleet poliisin toimialan strategi-
nen suunnittelu ja poliisihallintoon suuntautuva tulosohjaus. Tähän kokonaisuuteen on
sisältynyt ministeriötason lainsäädäntövalmistelu sekä EU-tason ja muun kansainvälisen
poliisiyhteistyön kehittäminen.

Poliisiosasto on ollut keskeisesti mukana talousrikollisuuden ja harmaan talouden tor-
juntaohjelmien koordinoinnissa sekä järjestäytyneen rikollisuuden ja tietoverkkorikolli-
suuden torjuntastrategioiden valmistelussa. Sisäisen turvallisuuden ohjelman valmiste-
lussa ja toimenpiteiden käynnistämisessä poliisiosasto on ollut aktiivinen, ja vaikuttanut
erityisesti vakavan parisuhde- ja läheisväkivallan estämiseksi kehitetyn riskinarviointi-
menetelmän (MARAK) käytön laajentamiseen. Poliisiosaston rooli on ollut merkittävä
myös Maahanmuuton tulevaisuus 2020 -strategian laadinnassa.

Ministeriön lainsäädäntösuunnitelman täytäntöönpano on edennyt suunnitellun mukai-
sesti ja aikataulussa. Hallitusohjelmaan perustuvien hankkeiden (mm. yksityinen turval-
lisuusala) lisäksi poliisiosastolla on valmisteltu muun muassa poliisin hallintorakenteen
uudistusta koskeva hallituksen esitys sekä siihen liittyvä Poliisiammattikorkeakoulua
koskeva lainsäädännön kokonaisuudistus. Aselainsäädännön sekä rahapelejä ja arpajais-
valvontaa koskevan lainsäädännön kehittämistä on jatkettu. Rahapelipolitiikan valmiste-
luun liittyen poliisiosasto on osallistunut aktiivisesti kansalliseen, EU-tason ja kansain-
väliseen toimintaan.

EU-tason ja muun kansainvälisen poliisiyhteistyön kehittämiseen liittyvää ennakkovai-
kuttamista on tehostettu erityisesti tiedonvaihdon parantamiseksi jäsenvaltioiden välillä
sekä EU:n ja kolmansien maiden välisen yhteistyön kehittämiseksi. Suomi on muun
muassa rekrytoinut lainvalvonta-alan kansallisen asiantuntijan komission sisäisen tur-
vallisuuden yksikköön.
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Poliisin hallintorakenteen uudistamista selvittäneen hanketyöryhmän valmistelu- ja joh-
totehtävät ovat olleet poliisiosaston vastuulla. Työryhmä luovutti esityksensä uudistuk-
sen päälinjauksiksi elokuussa 2012. Täydentävät linjausesitykset poliisin palveluverkon
kehittämisestä ja poliisin tekniikkakeskuksen toimintojen uudelleenjärjestelystä sekä
erillinen lisäselvitys poliisihallituksen ja sisäasiainministeriön poliisiosaston hallintora-
kenteen kehittämistarpeista luovutettiin sisäasiainministerille 13.2.2013. Uudistusten
tavoitteena on turvata poliisipalvelujen saatavuus ja poliisitoiminnan hyvä taso.

Pelastustoimen ohjaus ja pelastusosasto

Sisäasiainministeriö johtaa, ohjaa ja valvoo pelastustointa ja sen palvelujen saatavuutta
ja tasoa, huolehtii pelastustoimen valtakunnallisista valmisteluista ja järjestelyistä, yh-
teen sovittaa eri ministeriöiden ja toimialojen toimintaa pelastustoimessa ja sen kehit-
tämisessä sekä huolehtii eräistä muista sisäasiainministeriölle säädetyistä tehtävistä.
Valtion pelastusviranomaisia ovat sisäasiainministeriön pelastusylijohtaja ja hänen mää-
räämänsä sisäasiainministeriön ja aluehallintoviraston virkamiehet.

Kansalaisten käsityksiä ja tietoja pelastustoimesta selvitetään sisäasiainministeriön joka
kolmas vuosi teettämällä tutkimuksella. Seuraavan kerran tutkimus tehdään vuonna
2014. Vuonna 2012 toteutetun poliisibarometrin mukaan pelastustoimi on edelleen sel-
västi luotetuin turvallisuustaho. Barometrin mukaan 99 prosenttia suomalaisista luottaa
pelastustoimen toimintaan.

Talousarviossa asetettiin tavoitteeksi että pelastuslaitosten toiminta on järjestetty uusien,
yhdenmukaisten pelastustoimen mitoitusten, rakenteiden, suorituskyvyn ja toiminta-
valmiuden perusteiden mukaisesti. Sisäasiainministeriö antoi vuonna 2012 uuden pelas-
tustoimen toimintavalmiuden suunnitteluohjeen, jolla korvattiin aiempi toimintaval-
miusohje. Suunnitteluohjeessa määritellään riskienhallinnan perusteet, kansallisesti
merkittävät riskikohteet ja pelastustoiminnan suunnittelun perusteet. Uuden toiminta-
valmiuden suunnitteluohjeen toimeenpanoa on tuettu muun muassa järjestämällä kaikil-
le pelastuslaitoksille koulutusta ohjeen sisällöstä ja soveltamisesta.

Vuoden 2012 talousarviossa asetetun tavoitteen mukaisesti pelastustoimi kykenee an-
tamaan kansainvälistä apua suuronnettomuustilanteissa. Suomen kansallista pelastus-
palveluvalmiutta kehitettiin vastaamaan EU:n ja YK:n vaatimuksia. Suomen kansainvä-
lisen avunannon etsintä- ja pelastusmuodostelma hyväksyttiin YK/OCHA:n vaativim-
paan luokitukseen 17. - 19.4.2012 Lohjalla järjestetyssä harjoituksessa. Harjoituksesta
vastasi sisäasiainministeriön pelastusosasto ja käytännön toteutuksesta Kriisinhallinta-
keskus.

Tulossuunnitelmassa asetetun tavoitteen mukaisesti aluehallintovirastojen varautumisen
yhteisiä asioita hoidettiin yhteistyössä vastuutahojen kanssa. Vuoden 2012 aikana jär-
jestettiin varautumiseen liittyviä yhteistyökokouksia. Kuntien valmiussuunnitteluun
liittyvän soveltamisohjeen valmistelu aloitettiin.
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Pelastustoimi jatkoi vuonna 2012 yhteistyössä muiden vastuuviranomaisten kanssa
asumisen paloturvallisuuden toimenpideohjelman toteuttamista. Toimenpideohjelmassa
on selvitetty mm. hoitolaitosten ja erityisryhmien asumisyksiköiden paloturvallisuutta ja
jatkettu palokuolemien ehkäisykeinojen tehokkuuden arviointihankkeen työtä.

Pelastusalan koulutuksen sekä tutkimus- ja kehittämistoiminnan järjestämisvaihtoehtoja
koskeva sisäasiainministeriön selvitys valmistui suunnitelman mukaisesti. Selvityksen
johdosta tehtävien jatkotoimenpiteiden suunnittelu käynnistettiin ministeriössä.

Pelastustoimi

Kunnat vastaavat pelastustoimesta yhteistoiminnassa pelastustoimen alueilla. Pelastus-
toimen alueita on 22. Pelastustoimen alueeseen kuuluvilla kunnilla tulee olla sopimus
pelastustoimen järjestämisestä. Pelastuslaitokset hoitavat pelastustoimen tehtävät alueel-
laan. Vapaaehtoiset palokunnat, laitospalokunnat, tehdaspalokunnat ja sotilaspalokunnat
(sopimuspalokunnat) osallistuvat pelastustoimen tehtävien hoitamiseen alueen pelastus-
toimen kanssa tekemänsä sopimuksen mukaisesti.

Pelastustoimen keskeisenä yhteiskunnallisena vaikuttavuustavoitteena vuoden 2012
talousarviossa oli vähentää onnettomuuksia, erityisesti tulipaloja ja palokuolemia. On-
nettomuuksien tapahtuessa pelastustoimen tehtävänä on antaa nopeaa ja tehokasta apua
sekä pyrkiä pienentämään onnettomuuksista aiheutuneita vahinkoja.

Taulukko 1 Pelastustoimen yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tunnusluvut

Tunnusluku
2010
toteuma

2011
toteuma

2012 ta-
voite

2012 to-
teuma1

Tulipalojen määrä, enintään (pl.
maastopalot) (kpl)
- josta rakennuspalojen määrä 2

11 995
6 267

11 967
6 013

11 000
5 400

10 790
5 905

Palokuolemien määrä, enintään
(henkilöä) 90 66 60 80
Rakennuspaloista aiheutuneiden
palovahinkojen korvausten arvo
(milj. €), enintään3 207,6 ei saatavilla 160 ei saatavilla
Luottamus pelastustoimeen, %
väestöstä4 - 96,0 - -

Lähde: Pelastustoimen resurssi- ja onnettomuustilasto PRONTO

1 Vuoden 2012 toteumaluku on arvio
2 Sisältää rakennuspalovaarat
3 Lähde: FK
4 Lähde. Gallup-tutkimus, joka toteutetaan joka kolmas vuosi.
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Tulipalojen (pl. maastopalot) määrälle asetettu enimmäismäärätavoite alitettiin ja tulipa-
lojen määrä aleni edellisestä vuodesta noin 1,8 prosentilla. Sen sijaan rakennuspalojen
määrälle asetettu enimmäistavoitemäärä ylitettiin vaikkakin rakennuspalojen määrä vä-
heni runsaalla 100 kappaleella edellisestä vuodesta.

Palokuolemien määrä vuonna 2012 oli Suomen Pelastusalan Keskusliiton ennakkotieto-
jen mukaan 80. Palokuolemat sattuivat valtaosaltaan asunnoissa. Vuonna 2012 omakoti-
talopaloissa kuolleita oli 42, kerrostaloissa 17 sekä rivi- ja muissa pientaloissa 11. Yli
65-vuotiaiden osuus on noin kolmannes palokuolemista ja noin 18 prosenttia väestöstä.
Suomessa asumisen paloturvallisuutta on pyritty viime vuosina parantamaan kieltämällä
muiden kuin itsestään sammuvien savukkeiden myynti ja asentamalla uusiin taloihin
sähköverkkoon kytketyt palovaroittimet. Palvelutalojen ja hoitolaitosten varustamista
automaattisilla sammutuslaitteistoilla on edistetty, mutta tavallisessa asumisessa sprink-
laus on vielä harvinaista. Säädöksillä velvoitetaan kotikäyntejä tekeviä, paloturvallisuu-
den riskiryhmien kanssa työskenteleviä ilmoittamaan turvallisuusriskeistä pelastustoi-
melle.

Maahanmuuttohallinnon ohjaus ja maahanmuutto-osasto

Sisäministeriö vastaa maahanmuuttohallinnon ohjauksesta ja valvonnasta sekä erikseen
ministeriölle säädettävistä maahanmuuttohallinnon tehtävistä. Ministeriön alaisena hal-
lintoviranomaisena toimii Maahanmuuttovirasto, joka käsittelee ja ratkaisee maahantu-
loon, maassa oleskeluun, pakolaisuuteen sekä Suomen kansalaisuuteen liittyviä asioita.

Maahanmuuton strategisten tavoitelinjausten mukaisesti maahanmuuttohallinnon yh-
teiskunnallisena vaikuttavuustavoitteena on toteuttaa aktiivista ja vastuullista maahan-
muuttopolitiikkaa lainsäädäntöä tarpeen mukaan uudistamalla ottaen huomioonottamal-
la huomioon työvoiman tarve, maahanmuuttajien moninaiset lähtökohdat ja tarpeet sekä
kansainväliset velvoitteet. Työvoiman tarpeeseen perustuvaa maahanmuuttoa edistetään.
Vahvistetaan laittoman maahanmuuton ja ihmiskaupan vastaista toimintaa laaja-alaisen
viranomaisyhteistyön ja verkostoitumisen kautta. Varmistetaan kansainvälisen suojelun
velvoitteiden toteutuminen turvapaikkamenettelyssä ja vastaanotossa. Panostetaan kiin-
tiöpakolaisten ja oleskeluluvan saaneiden turvapaikanhakijoiden kuntaan siirtymisen
nopeutumiseen.

Maahanmuuttohallinnolle on asetettu keskeisten maahanmuutto- sekä kansalaisuusha-
kemusten käsittelyajoille tavoiteajat (kokonaiskäsittelyaika; kaikki hakemuskäsittelyyn
osallistuvat viranomaiset: UM, Poliisi, Maahanmuuttovirasto ja TEM (työntekijät, elin-
keinonharjoittajat)). Vuonna 2012 osassa seurantakohteista (työntekijöiden ja opiskeli-
joiden oleskelulupahakemukset sekä nopeutettu turvapaikkamenettely) asetetut koko-
naiskäsittelyn tavoiteajat alitettiin. Sen sijaan normaalissa turvapaikkamenettelyssä ja
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kansalaisuushakemuksissa asetettuja käsittelyaikatavoitteita ei saavutettu. Normaalissa
turvapaikkamenettelyssäkin käsittelyajat kuitenkin lyhenivät edellisestä vuodesta.

Maahanmuuttoviraston tulossopimuksen mukaisesti viraston päätöksenteko on yhtenäis-
tä, nopeaa ja oikeusvarmaa. Päätökset ovat selkeitä ja hyvin perusteltuja. Päätöskäytäntö
on mahdollisimman yhdenmukaista ja ennakoitavaa ja siinä toteutuvat ihmis- ja perus-
oikeudet.

Maahanmuuttovirastolle asetettuna yhteiskunnallisena vaikuttavuustavoitteena on, että
niiden muutoksenhakutuomioistuinten päätösten, joissa Maahanmuuttoviraston päätös
kumotaan sillä perusteella, että virasto on tehnyt laintulkinta- tai menettelytapavirheen,
on enintään viisi prosenttia valitusten kokonaismäärästä. Kertomusvuonna tämä tavoite
saavutettiin. Edellä mainituilla perusteilla valitus hyväksyttiin 0,4 prosentissa tapauksis-
ta.

Lisäksi maahanmuuttohallinnon yhteiskunnallisena vaikuttavuustavoitteena on, että
kuntiin sijoituksen odotusaika vastaanottokeskuksissa olisi enintään kaksi kuukautta.
Kuntapaikkatilanne on edelleen vaikea eikä kuntapaikkoja ole riittävästi osoittaa kaikil-
le niitä tarvitseville kiintiöpakolaisille ja oleskeluluvan saaneille turvapaikanhakijoille.
Kuntaan sijoituksen odotusaikatavoitetta ei saavutettu. Kotouttamisasioiden ollessa työ-
ja elinkeinoministeriön vastuulla sisäasiainministeriön mahdollisuudet vaikuttaa kunta-
paikkatilanteeseen ovat rajalliset.

Maahanmuuton yhdeksi tavoitteeksi on hallitusohjelmassa asetettu turvapaikkahake-
musten käsittelyn nopeuttaminen. Vastaanoton kokonaiskustannuksia on tarkoitus so-
peuttaa hakijoiden määrää ja käsittelyaikojen lyhenemistä vastaavasti. Kielteisestä tur-
vapaikkapäätöksestä johtuvat käännytykset pyritään panemaan täytäntöön nykyistä no-
peammin. Hallitusohjelmaan perustuen sisäasiainministeriö asetti 28.11.2011 hankkeen
maahanmuuttohallinnon tuloksellisuuden parantamiseksi. Hankkeen toimikausi on
1.12.2011–31.12.2014. Hankkeessa tarkastellaan erityisesti viranomaisten välistä yh-
teistyön tehostamista, työn organisointia ja keinoja tehostaa turvapaikkapäätöksentekoa
ja saavuttaa säästöjä vastaanottokeskusten ohjauksen tehostamisella ja niiden toiminnan
paremmalla integroinnilla Maahanmuuttoviraston toimintoihin. Hankkeessa selvitetään
myös vastaanottokeskusverkoston laajuus sekä tarkastellaan kuntasijoitusten ja muutok-
senhakuprosessin vaikutuksia kustannuksiin. Hankkeen konkreettisena tavoitteena on
tehostaa maahanmuuttoviranomaisten toimintaa siten, että valtionhallinnon menokehyk-
sissä edellytetty toiminnan tehostamiseen liittyvä 20 miljoonan euron säästö ja hakija-
määrien vähenemiseen liittyvä säästö (tämän hetken arvion mukaan 20 miljoonaa euroa)
turvapaikanhakijoiden vastaanottotoiminnan menoissa saavutetaan vuoteen 2015 men-
nessä.
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Taulukko 2 Yhteiskunnallisen vaikuttavuuden indikaattorit

2010 2011 2012 2012
Tunnusluku toteuma toteuma tavoite toteuma

Käsittelyaika keskimäärin (vrk)

Maahanmuutto

- työntekijän oleskelulupa (sis. osapäätöksen) 65 108 65 54
- oleskelulupa, opiskelija 26 38 40 18
Kansainvälinen suojelu (käsittelyaika Mig-
rissä)
- turvapaikka (kaikki) 170 263 135 250
- normaali menettely 304 370 180 332
- nopeutettu menettely 53 97 90 82
Kansalaisuushakemukset (kaikki) 385 373 300 381
Maahanmuuttoviraston päätösten pysyvyys
muutoksenhaussa (%) [1] 99,4 98,4 >95 99,6

Kuntaan sijoituksen odotusaika vastaanotto-
keskuksissa, enintään kk [2] 3,5 3,8 2 3,8

 [1]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 Maahanmuuttoviraston päätös kumotaan olosuhteiden muuttumisen perusteella, ei oteta tässä huomi-
oon.
 [2] Oleskeluluvan myöntämisen tiedoksisaannista kuntaan muuttoon kuluva aika.

Laki ulkomaalaislain muuttamisesta (1338/2011) tuli voimaan 1.1.2012. Lailla saatettiin
voimaan Euroopan unionin erityisosaajadirektiivin vaatimukset. Erityisosaajille voidaan
jatkossa myöntää niin sanottu EU:n sininen kortti. Oleskeluluvan myöntäminen edellyt-
tää, että henkilöllä on vähintään vuoden pituinen työsuhde erityispätevyyttä vaativaan
työhön ja työstä maksetaan keskimääräistä korkeampaa palkkaa.

Laki kotoutumisen edistämisestä annetun lain 45 §:n muuttamisesta (1313/2011) tuli
voimaan 1.1.2012. Lain mukaan valtio maksaa kunnalle laskennallista korvausta kan-
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sainvälistä suojelua saavien henkilöiden vastaanotosta ja kotoutumistoimista jatkossa
pääsääntöisesti kolmen vuoden ajalta. Pakolaiskiintiössä Suomeen otetuista henkilöistä
laskennallista korvausta maksetaan kuitenkin neljän vuoden ajalta.

Biometristen tunnisteiden käyttöönottoa oleskeluluvissa koskevat ulkomaalaislain, ul-
komaalaisrekisteristä annetun lain ja löytötavaralain muutokset (631,632,633/2011)
tulivat voimaan 1.1.2012.

Niin kutsuttu työnantajasanktiodirektiivi eli neuvoston direktiivi 2009/52/EY (EUVL L
168/24 30.6.2009) maassa laittomasti oleskelevien kolmansien maiden kansalaisten
työnantajiin kohdistettavia seuraamuksia ja toimenpiteitä koskevista vähimmäisvaati-
muksista saatettiin kansallisesti voimaan 1.8.2012.  Muutokset koskevat työsopimusla-
kia, ulkomaalaislakia, lähetetyistä työntekijöistä annettua lakia ja sakon täytäntöön-
panosta annettua lakia. Työnantajasanktiodirektiivin tavoitteena on kieltää EU:n alueel-
la laittomasti oleskelevien henkilöiden työhönotto ja näin ehkäistä laitonta maahan-
muuttoa. Työsopimuslakiin lisättiin 11 a luku (20.7.2012/451), jossa säädetään erityinen
seuraamusmaksu sellaiselle työnantajalle, joka on ottanut työhön laittomasti maassa
oleskelevan kolmannen maan kansalaisen. Seuraamusmaksun määrää Maahanmuuttovi-
rasto. Ulkomaalaislakiin lisättiin 53 d § (20.7.2012/449), jossa säädetään harkinta-ajan
antamisesta ja oleskeluluvan myöntämisestä sellaiselle laittomasti työskennelleelle kol-
mannen maan kansalaiselle, jonka tapaukseen liittyy erityistä hyväksikäyttöä tai joka on
alaikäinen.

Pohjoismainen kansalaisuussopimus tuli voimaan 5.9.2012 ja se saatettiin voimaan val-
tioneuvoston asetuksella. Sopimus tehtiin ensimmäisen kerran Tanskan, Norjan ja Ruot-
sin välillä vuonna 1950. Suomi liittyi siihen vuonna 1969 ja Islanti vuonna 1998. Sopi-
mus ylläpitää jo vuosikymmenien ajan noudatettuja periaatteita, joiden mukaan Poh-
joismaiden läheisten suhteiden vuoksi myös kansalaisuusasioissa tehdään yhteistyötä ja
helpotetaan kansalaisuuden saamista. Sopimus ei aiheuta muutoksia kansalliseen lain-
säädäntöön eikä käytäntöihin.

Kansainvälistä suojelua hakevien yksilöllisten oikeusapupalveluiden kustannukset siir-
rettiin 1.1.2013 lähtien kokonaisuudessaan oikeusapulain piiriin. Aiemmin kansainvälis-
tä suojelua hakeneiden yksilölliset oikeusapupalvelut on rahoitettu osittain vastaanotto-
keskusten määrärahoista.

Valtioneuvoston päätöksellä on säädetty kotoutumisen edistämisestä annetun lain
(1386/2010) 59 §:n ja kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta annetun lain
(746/2011) 7 §:n 3 momentin nojalla valtionneuvoston asetus ilman huoltajaa olevan
lapsen edustajalle maksettavasta palkkiosta ja kulukorvauksesta. Aiemmin asetuksen
asiasta on antanut sisäasiainministeriö, mutta kotouttamisasioiden hallinnon siirryttyä
sisäasiainministeriöstä työ- ja elinkeinoministeriölle kotoutumislain 59 §:ssä ja vastaan-
ottolain 7 §:n 3 momentissa olevia valtuutussäännöksiä on ollut tarkoituksenmukaista
muuttaa siten, että asetuksen antaa sisäasiainministeriön sijasta valtioneuvosto. Tämä on
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ollut tarpeen siksi, että asiasta säädeltäisiin yhteneväisesti myös jatkossa sisäasiainmi-
nisteriön ja työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalalla.

Yhteinen eurooppalainen turvapaikkajärjestelmä on ollut yksi sisäasiainministeriön EU-
prioriteeteista Tukholman ohjelman hyväksymisestä lähtien. Yhteiseurooppalaisen tur-
vapaikkajärjestelmän myötä turvapaikkahakemusten käsittelyn säännöt ja menettelyt
yhdenmukaistuvat koko EU:ssa, mikä paitsi tehostaa menettelyä, myös takaa turvapai-
kanhakijoiden oikeusturvan. Tukholman ohjelmassa yhteisen eurooppalaisen turvapaik-
kajärjestelmän toteutumisen määräajaksi on annettu vuosi 2012; järjestelmään liittyvien
säädösten ja direktiivien käsittelyssä on edetty Tanskan ja Kyproksen puheenjohtajuus-
kausien aikaan siinä määrin, että lainsäädännöllinen viitekehys yhteiselle turvapaikka-
järjestelmälle saataneen hyväksyttyä vuoden 2013 alkupuolella. Tulevaisuuden haastee-
na tuleekin olemaan yhteisen lainsäädännön täytäntöönpano ja soveltaminen siten, että
tavoite yhteisestä turvapaikkajärjestelmästä toteutuisi käytännössä. Lainsäädännön täy-
täntöönpanon ohella yhteisen järjestelemän aikaansaamiseksi on tärkeää kehittää edel-
leen käytännön yhteistyötä EASO:n koordinoimana. Suomi sitoutuu edistämään omalta
osaltaan yhteiseen turvapaikkajärjestelmään liittyvän lainsäädännön täytäntöönpanoa.

Lisäksi EU-tasolla direktiivi kausityöntekijöiden maahantulon ja maassaolon ehdoista
neuvoteltiin valmiiksi neuvoston toimielimissä ja pysyvien edustajien komitea Coreper
myönsi joulukuussa neuvotteluvaltuuden parlamentin kanssa käynnistettäville kolmi-
kantaneuvotteluille. EU-tasolla neuvoteltiin myös valmiiksi neuvoston toimielimissä
direktiivi kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksistä yri-
tyksen sisäisen siirron yhteydessä.

Yhdenvertaisuuden edistäminen

Yhdenvertaisuussuunnittelua kehitettiin vuonna 2012 yhdessä oppilaitosten, muun mu-
assa Poliisiammattikorkeakoulun ja Maanpuolustuskorkeakoulun kanssa laatimalla op-
pilaitosten yhdenvertaisuussuunnittelun opas ja järjestämällä suunnitteluprosessia tuke-
via työpajoja ja koulutuspäiviä. Koulutuksen yhdenvertaisuutta tuettiin myös hankki-
malla selvitys syrjimättömästä pedagogiikasta ja valmistamalla peruskoulun yläkoululle
suunnattu sähköinen oppimateriaali romanien historiasta, romanikulttuurista ja roma-
neihin liittyvistä käsityksistä ja uskomuksista. Materiaali sisältää myös opettajan op-
paan. Materiaalin tarkoituksena on tiedon jakamisen lisäksi purkaa ennakkoluuloja sekä
edistää avointa keskustelua osana perusopetusta.

Syrjinnän seurantajärjestelmän toimeenpanoa jatkettiin vuosille 2010–2013 laaditun
toimintasuunnitelman mukaisesti. Vuoden 2012 syrjintäselvityksen kohteena oli oikeus-
turvakeinojen käyttöä eri vähemmistö- ja ikäryhmissä koskeva tutkimus. Vuonna 2011
hankittu seurantaraportti syrjinnästä työelämässä, joka sisältää kenttätutkimuksen syr-
jinnästä työhönotossa, julkaistiin toukokuussa 2012.
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Kansallinen syrjinnän vastainen kampanja (Yhdenvertaisuus EtuSijalle 5 -hanke), jota
toteutetaan eri ministeriöiden, kansalaisjärjestöjen, valvontaviranomaisten ja neuvotte-
lukuntien yhteistyönä, on jatkunut Euroopan komission osarahoituksella. Vuonna 2012
kampanja toteutti edellä kuvattujen koulutukseen liittyvien osioiden lisäksi romanien
asumisen yhdenvertaisuutta edistävän seminaarisarjan ja asumiseen liittyvää materiaa-
lia. Romaniyhteisöille ja -järjestöille järjestettiin omia yhteisötapaamisia liittyen roma-
nien keskinäiseen yhdenvertaisuuteen. Osana hanketta toteutettiin mediakampanja vä-
hemmistönuorten työelämään pääsyn edistämiseksi; kampanjan kohderyhmiä olivat
työnantajien lisäksi erityisesti romaninuoret ja vammaiset nuoret. Lokakuussa 2012 lan-
seerattiin Suomen Monimuotoisuussitoumus (Diversity Charter), joka on eurooppalai-
nen konsepti monimuotoisuuden johtamisen kehittämiseksi ja monimuotoisuuden liike-
taloudellisten hyötyjen tunnistamiseksi.

Yhdenvertaisuutta edistettiin lisäksi muun muassa toimeenpanemalla "Syrjinnästä vapaa
alue" -kampanjaa ja toteuttamalla asumisen eriytymisen ehkäisyyn liittyvää hanketta
yhdessä Helsingin, Turun ja Vantaan kaupunkien kanssa. Kansainvälisessä, viiden EU -
jäsenmaan muodostamassa hankekumppanuudessa toimeenpantiin EU:n ulkopuolelta
muuttavien erityisosaajien integroitumiseen liittyvää hanketta. Marraskuussa 2012 aloi-
tettiin uusi EU -rahoitteinen kansainvälinen hanke, jonka tavoitteena on laatia hyvien
suhteiden indikaattorit ja opas paikallisille toimijoille siitä, kuinka hyviä suhteita voi-
daan edistää.

Etnisten suhteiden edistäminen

Valtioneuvoston asettaman valtakunnallisen Etnisten suhteiden neuvottelukunnan (Et-
no) ja sen seitsemän alueellisen neuvottelukunnan tehtävänä on toimia laajapohjaisena
asiantuntijaelimenä maahanmuuttopolitiikkaan liittyvissä kysymyksissä. Etnon tehtävä-
nä on rakentaa yhteistyötä viranomaisten, työmarkkinaosapuolten, eduskunnassa edus-
tettuna olevien puolueiden sekä maahanmuuttajien ja etnisten vähemmistöjen välillä.
Maahanmuuttaneiden henkilöiden yhdenvertaisia mahdollisuuksia vaikuttaa ja toimia
suomalaisessa yhteiskunnassa edistetään yhteistyöllä järjestöjen ja uskonnollisten yh-
dyskuntien kanssa. Etno tiedottaa ja käy julkista keskustelua monikulttuurisuudesta ja
maahanmuuttopolitiikasta suomalaisessa yhteiskunnassa.

Vuonna 2012 Etnon tavoitteena oli purkaa ennakkoluuloja ja edistää rakentavaa keskus-
telua monikulttuurisuudesta ja maahanmuuttopolitiikasta. Sananvapauden rajoista, po-
liittisten päättäjien ja median roolista ennakkoluulojen purkamisessa keskusteltiin neu-
vottelukunnan kokouksissa, avoimissa keskustelutilaisuuksissa sekä vuosittaisessa Et-
nisten suhteiden foorumissa 2012. Näkemykset koottiin ja julkaistiin Etnon teeseinä
vastuullisesta maahanmuuttokeskustelusta.

Maahanmuuttajien aktiivista kansalaisuutta ja osallisuutta suomalaisessa yhteiskunnassa
tuettiin tiedottamalla maahanmuuttajien oikeudesta äänestää ja asettua ehdolle kunnal-
lisvaaleissa 2012. Tiedottamisessa hyödynnettiin erityisesti maahanmuuttajien ja etnis-
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ten vähemmistöjen järjestöjä, uskonnollisia yhteisöjä sekä sosiaalista mediaa. Yhteis-
työssä muiden ministeriöiden kanssa Etno järjesti avoimia vaalipaneeleita, keskusteluti-
laisuuksia ja demokratialähettiläiden koulutuskiertueen. Erikieliset kunnallisvaalivideot
julkaistiin kuudella kielellä.

Vuonna 2012 perustettiin kolmatta kertaa Etnon uskonnollisen ja kulttuurisen vuoropu-
helun -työryhmä, joka toimii keskustelu- ja tiedonvaihtofoorumina uskonnollisten yh-
dyskuntien ja viranomaisten välillä sekä nostaa esille ja etsii ratkaisuja haasteellisiin
uskontojen ja kulttuurien välisiin kysymyksiin.

Laillisuusvalvonta

Sisäistä laillisuusvalvontaa sisäasiainministeriössä ja sen hallinnonalalla koskevan oh-
jeen (SMDno/2011/700) mukaisesti laillisuusvalvonnan keskeisenä tavoitteena on yllä-
pitää ja vahvistaa kansalaisten luottamusta ministeriöön ja sen hallinnonalaan sekä tuot-
taa ministeriön ja virastojen johdolle oikeaa, ajantasaista ja riittävää tietoa toiminnan
lainmukaisuudesta. Laillisuusvalvonnalla pyritään estämään ennalta mahdolliset virheet
mutta myös paljastamaan ja saattamaan asianmukaiseen menettelyyn virheellinen tai
lainvastainen toiminta.

Vuonna 2012 ministeriön oikeusyksikkö toteutti yhteistyössä sisäisen tarkastuksen yk-
sikön ja virastoa ohjaavan ministeriön osaston kanssa virastotarkastuksen Poliisihalli-
tukseen, Maahanmuuttovirastoon ja Hallinnon tietotekniikkakeskukseen. Tarkastetuissa
kohteissa tilaisuuksiin oli valmistauduttu hyvin ja osallistuminen oli aktiivista ja vas-
taanottavaista.

Laillisuusvalvontaohjeen mukaisesti sisäiseen laillisuusvalvontaan kuuluu myös oma-
aloitteinen julkisuudessa viranomaista kohtaan esitetyn arvostelun seuranta ja kansa-
laispalautteen huomioon ottaminen. Sisäasiainministeriön oikeusyksikkö käynnisti oma-
aloitteisen selvitystyön kolmessa tapauksessa vuonna 2012. Kansalaiskirjeitä ja muuta
kirjallista palautetta saapui ministeriöön vuonna 2012 runsaat 600 kappaletta.

Eduskunnan oikeusasiamies ja valtioneuvoston oikeuskansleri pyysivät sisäasiainminis-
teriöltä selvityksiä ja lausuntoja jonkin verran edellisvuotta harvemmin. Ministeriön
antamissa lausunnoissa kiinnitettiin erityisesti huomiota viranomaistoimintaan liittyviin
mahdollisiin rakenteellisiin epäkohtiin ja lainsäädännöllisiin puutteisiin. Oikeusyksikkö
myös jatkoi edelleen laillisuusvalvojien kanteluratkaisuissaan edellyttämien toimenpi-
teiden toteutumisen seurantaa.

Vuonna 2012 ministeriössä tuli vireille 16 uutta ihmisoikeusvalitusta, joista 12 Euroo-
pan ihmisoikeustuomioistuimessa (EIT) ja neljä YK:n kidutuksen vastaisessa komiteas-
sa (CAT).
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Vuoden 2012 lopussa sisäasiainministeriön toimialalla oli vireillä yhteensä 22 ihmisoi-
keusvalitusasiaa, joista yhdeksän koski poliisitoimintaa ja 13 maahanmuuttoviranomais-
ten toimenpiteitä.

Tarkempi selvitys ministeriön ja sen hallinnonalan laillisuusvalvontatoiminnasta vuonna
2012 julkaistaan laillisuusvalvontakertomuksessa maaliskuussa 2013.

Viestintä ja sidosryhmätyö

Sisäasiainhallinnon yhteisen julkaisujärjestelmän hankintaan ja käyttöönottoon liittyvä
JUPO-hanke päättyi kesäkuussa 2012. Vuoden 2012 loppuun mennessä järjestelmä oli
otettu käyttöön suurimmassa osassa virastoja.

Ministeriön, sisäisen turvallisuuden, vähemmistövaltuutetun toimiston ja syrjintälauta-
kunnan internetsivut uudistettiin palvelemaan entistä paremmin kansalaisten tiedontar-
peita. Viestintäyksikkö lisäsi myös sosiaalisen median käyttöä. Facebook-sivuston rin-
nalle avattiin Youtube- ja Twitter-kanavat.

Hankkeiden viestintää suunniteltiin entistä tarkemmin yhteistyössä osastojen ja yksiköi-
den kanssa. Erityisesti panostettiin poliisin hallintorakenteen uudistamista koskevan
hankkeen ja Maahanmuuton tulevaisuus 2020 -strategian viestintään. Konserniviestintä-
työryhmän loppuraportti valmistui syksyllä.

Sidosryhmäyhteistyötä edistettiin osallistumalla SuomiAreena –tapahtumaan Porissa
yhdessä koko hallinnonalan kanssa. Tapahtuma ja sisäasiainministeriön teemat saivat
hyvin julkisuutta. Ministeriön uuden visuaalisen ilmeen suunnittelu käynnistettiin. Vi-
suaalisen ilmeen uudistamiseen liittyen ministeriön johtoryhmä päätti esittää, että minis-
teriön nimi muutetaan sisäministeriöksi. Nimenmuutos ja uusi visuaalinen ilme otetaan
käyttöön toukokuussa 2013.

Rajavartiolaitos

Rajavartiolaitoksen yhteiskunnallisina vaikuttavuustavoitteina on ylläpitää rajaturvalli-
suutta, varmistaa sujuva rajaliikenne, tuoda viranomaisapua rajaseudun ja rannikon har-
vaan asutuille alueille, lisätä merellistä turvallisuutta ja osallistua sotilaalliseen maan-
puolustukseen. Nämä vaikuttavuustavoitteet tuotetaan kustannustehokkaasti maalla,
merellä ja ilmassa vaikeissakin luonnonoloissa myös yhteiskunnan kaikissa häiriötilan-
teissa ja poikkeusoloissa.



Sisäasiainministeriö – kirjanpitoyksikön tilinpäätös 2012

19

Taulukko 3.Yhteiskunnallinen vaikuttavuus

2010 Toteuma
2011

Tavoite
2012

Toteuma
2012

Yhteiskunnallinen vaikuttavuus
(ind)

103 104 107 106

Vaikuttavuus (ind) 98 95 98 96
Kustannusvaikuttavuus (ind) 108 113 116 116

Rajavartiolaitos paransi yhteiskunnallista vaikuttavuuttaan vuonna 2012. Yhteiskunnal-
lisen vaikuttavuuden kokonaistunnusluku nousi parantuneen kustannusvaikuttavuuden
vuoksi. Rajavartiolaitos tuotti suhteellisesti enemmän suoritteita kuin mitä kustannukset
nousivat. Myös vaikuttavuuden tunnusluku nousi hiukan.

Yhteiskunnallisen vaikuttavuuden vaikuttavuusindeksi lasketaan viidestä osa-alueesta:

Rajaturvallisuuden ylläpitäminen
Sujuvan rajaliikenteenvarmistaminen
Viranomaisavun tuominen rajaseudun ja rannikon harvaan asutuille alueille
Merellisen turvallisuuden lisääminen
Sotilaallisen maanpuolustukseen osallistuminen

Kullakin vaikuttavuuden osatekijällä on useita mittareita. Nämä muodostavat painotet-
tuina kyseisen vaikuttavuuden osatekijän tunnusluvun. Vaikuttavuuksien osatekijöiden
painotetuista tunnusluvuista puolestaan muodostuu kokonaisvaikuttavuuden tunnusluku.

Taulukko 4.Rajaturvallisuuden ylläpitäminen

2010 Toteuma
2011

Tavoite
2012

Toteuma
2012

Rajaturvallisuuden ylläpitäminen
(1-5)

4,1 3,9 4,2 3,9

Yhdysmiesten toiminnan perusteel-
la estetyt luvattomat maahantulot
(1-5)

5,0 5,0 4,1 5,0

Arvio yhdysmiesten toiminnan on-
nistumisesta (1-5)

4,0 3,9 4,1 3,9

Rajanaapuriyhteistyön seuraukse-
na estä-
mät/havaitsemat/paljastamat oi-
keudettomat rajanylitykset Schen-
gen-ulkorajalla (kpl)

188 455 200 542

Rajatarkastusten kattavuus (%) 100,0
%

100,0 % 100,0
%

100,0 %

Rajatilannekuvan laatu (1-5) 3,9 4,0 4,0 4,0
Rajatarkastusten laatu (%) 97,6 95,9 % 97,1 % 94,0 %
Rajatapahtumien estäminen (%) 89 % 83 % 98 % 94 %
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Rajatapahtumien paljastaminen
(%)

89 % 75 % 93 % 77 %

Rajanylityksiin liittyvä rikollisuus
(%)

0,01 % 0,01 % 0,02 % 0,01 %

Koettu rajaturvallisuus (1-5) 3,9 4,1 4,0 4,1

Rajaturvallisuus pysyi vuoden 2011 tasolla. Muutoksia tapahtui rajatarkastusten laadus-
sa, joka heikkeni. Rajatarkastuksien laadun heikkeneminen oli kuitenkin vähäisempää
kuin voimakkaasti kasvaneen rajanylitysliikenteen perusteella olisi voinut odottaa. Vas-
taavasti rajatapahtumien estämis- ja paljastamisprosentit nousivat. Kaikissa edellä mai-
nituissa mittareissa yksittäisillä epäonnistuneilla tapauksilla on iso vaikutus mittarin
arvoon.

Rajavartiolaitoksen yhdyshenkilötoiminnalla on pystytty estämään vuoden 2012 aikana
yhteensä yli 5 700 henkilön pääsy Suomeen tai Suomen myöntämien matkustusasiakir-
jojen avulla muihin Schengen-maihin. Määrä on reilut 300 suurempi kuin vuonna 2011.

Operatiivinen yhteistoiminta naapurimaiden viranomaisten kanssa on ollut tuloksellista.
Yhteistyön seurauksena on estetty, havaittu tai paljastettu lähes 90 oikeudetonta ra-
janylitystä enemmän kuin vuonna 2011. Venäjän rajavartiopalvelu on ilmoittanut otta-
neensa vuoden 2012 aikana kiinni Suomen vastaisella rajalla noin 150 laittoman maa-
hantulon yrittäjää, mikä on hiukan vähemmän kuin vuoden 2011 aikana. Laittoman
maahantulon paine on edelleen ollut suurempaa etelämpänä, erityisesti Baltian maiden
ja Puolan vastaisilla rajoilla.

 Taulukko 5. Sujuvan rajaliikenteen varmistaminen

2010 Toteuma
2011

Tavoite
2012

Toteuma
2012

Sujuvan rajaliikenteen varmis-
taminen (1-5)

4,5 4,3 4,6 4,6

Rajatarkastusten sujuvuus (min) 6 13 9 9
Koettu rajatarkastusten sujuvuus
(1-5)

3,9 4,1 4,1 4,1

Rajanylitysliikenteen sujuvuutta on pystytty parantamaan Helsinki-Vantaan lentoase-
malla käyttöön otettujen rajatarkastusautomaattien ansioista. Ruuhkahuippuja tasaa-
maan tarkoitetut automaatit lyhensivät Helsinki-Vantaan keskimääräistä jonotusaikaa
puoleen vuodesta 2011. Tämä paransi Rajavartiolaitoksen sujuvan rajaliikenteen koko-
naistunnuslukua. Sitä vastoin itärajan suurilla rajanylityspaikoilla rajanylitysliikenne on
edelleen ruuhkaantunut. Näin tapahtui lähes säännönmukaisesti viikonloppuisin ja venä-
läisten vapaapäivinä.
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Kaakkoisrajalla sekä Pohjois-Karjalan Niiralassa rajanylityspaikkojen infrastruktuuri ja
henkilöstöresurssit eivät vastaa enää kasvavan liikenteen tarpeita. Tämä heikentää lii-
kenteen sujuvuutta ja synnyttää jonoja.
Taulukko 6. Viranomaisavun tuominen rajaseudun ja rannikon harvaan asutuille alueille

2010 Toteuma
2011

Tavoite
2012

Toteuma
2012

Viranomaisavun tuominen raja-
seudun ja rannikon harvaan asu-
tuille alueille
(1-5)

4,1 4,1 4,0 3,9

RVL:n miehitettyjen toimipisteiden
kattavuus (1-5)

3,9 3,9 3,9 3,7

Partioinnin kattavuus maarajalla
(%)

1,04 1,03 % 0,97 % 0,90 %

Partioinnin kattavuus merirajalla
(%)

7,97 8,09 % 8,68 % 7,07 %

RVL:n antama viranomaisapu /
kokonaistarve (%)

100 % 100 % 75 % 100 %

RVL:n merkitys koetulle turvalli-
suudelle harvaan asutulla alueella
(1-5)

3,5 3,4 3,6 3,4

Viranomaisten näkemys RVL:n
merkityksestä harvaan asutun alu-
een turvallisuudelle (1-5)

3,8 3,6 3,9 3,6

Rajavartiolaitoksen osallistuminen rajaseudun ja rannikon harvaan asuttujen alueiden
viranomaispalvelujen tuottamisessa on laskenut odotetusti vuoden 2011 tasosta. Parti-
oinnin kattavuus maa- ja merirajalla laski. Partiotuntimäärä on laskenut itärajalla suun-
niteltua nopeammin, koska voimavaroja on jouduttu kohdentamaan ennakoitua enem-
män rajatarkastustehtäviin. Merialueella erityisesti ilma-aluspartioinnin ja ulkovartiolai-
vapartioinnin vähentyminen laski partioinnin kattavuutta. Kiireellisissä ja poliisin pyyn-
nöstä tehdyissä yleisen järjestyksen ja turvallisuuden tehtävissä oli kasvua vuodesta
2011 noin 40 prosenttia (kokonaismäärä noin 170 tapausta).
Taulukko 7. Merellisen turvallisuuden lisääminen

2010 Toteuma
2011

Tavoite
2012

Toteuma
2012

Merellisen turvallisuuden lisää-
minen (1-5)

4,3 4,3 4,1 4,3

Meripelastusyksiköiden merialueen
peittoaste (%)

- - 93 % -

Meripelastusavun saapuminen
onnettomuuspaikalle tavoiteajassa
(1-5)

4,7 4,9 4,4 4,8

Aluspäästötapausten määrä suh-
teessa liikennemäärän (%)

0,2 % 0,2 % 0,3 % 0,1 %

Meri- ja ympäristötilannekuvan
laatu (1-5)

3,6 3,5 3,7 3,5
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Rajavartiolaitos on ylläpitänyt merellisen turvallisuuden vuoden 2011 tasolla. Aluspääs-
tötapausten määrä suhteessa liikennemäärään laski jatkaen näin pidempiaikaista kehi-
tyssuuntaa. Rajavartiolaitoksen osuus meripelastustehtävien suorittajana on kasvussa.
Tähän ovat vaikuttaneet uusi partiovenekalusto sekä merellisten toimintamallien kehit-
täminen ja tehostunut riskiarviointi. Hätätapauksista 89 prosentissa apu voitiin osoittaa
alle 30 minuutissa.

Meripelastusyksiköiden merialueen peittoastetta ei voida arvioida, koska meripelastuk-
sen palvelutason arviointijärjestelmän käyttöönottaminen on yksiköiden katselmoimisen
osalta vielä kesken.

Taulukko 8. Sotilaallisen maanpuolustukseen osallistuminen

2010 Toteuma
2011

Tavoite
2012

Toteuma
2012

Sotilaalliseen maanpuolustuk-
seen osallistuminen
(1-5)

3,6 3,8 3,8 3,9

Suunnitelmavalmius (1-5) 3,1 3,6 3,7 3,6
Sijoitustilanne (1-5) 4,3 4,6 4,6 4,6
Koulutus (1-5) 3,7 3,9 3,9 3,7
Sotavarustus (1-5) 3,4 3,4 3,3 3,7

Rajavartiolaitoksen kyky osallistua sotilaallisen maanpuolustuksen tehtäviin on kehitty-
nyt. Tärkein syy tähän oli sodanajan joukkojen materiaalivalmiuden paraneminen.
Joukkojen koulutustasossa tapahtui vähäistä laskua. Syynä tähän oli rajajoukkojen ko-
koonpanojen uudistamisprosessi.

 Taulukko 9. Kustannusvaikuttavuus

2010 Toteuma
2011

Tavoite
2012

Toteuma
2012

Kustannusvaikuttavuus (ind) 108 113 118 116
Painotetut suoritteet (1000 kpl) 110 042

111 958
111
577 115 700

Kustannukset (milj. euroa) 240,8 239,7 235,0 245,7

Rajavartiolaitos on pystynyt parantamaan kustannusvaikuttavuuttaan. Syy tähän oli pai-
notettujen suoritteiden määrän kustannustason nousua nopeampi kasvu. Painotettujen
suoritteiden määrä kasvoi kaikilla muilla osa-alueilla paitsi meri- ja muussa pelastus-
toimessa sekä sotilaallisessa maanpuolustuksessa.
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Hätäkeskustoiminta

Hätäkeskustoiminnalle asetettiin vuoden 2012 talousarviossa yhteiskunnallinen vaikut-
tavuustavoite, jonka mukaan Suomessa on vuonna 2015 yhtenäinen, verkottunut ja luo-
tettava valtakunnallinen Hätäkeskuslaitos, joka ensimmäisenä lenkkinä vastaa avun tar-
peeseen viipymättä ja ammattitaitoisesti. Tavoitteen edellyttämät keskeiset päätökset
mm. hätäkeskustoiminnan strategiasta, aluejaosta ja hätäkeskusten sijainnista on tehty.
Hätäkeskuslaitoksen rakenneuudistus ja hätäkeskustietojärjestelmän kehittäminen ete-
nevät. Hätäkeskustietojärjestelmän etenemiseen vaikuttaa myös JulkICT:n strategiatyö.

Taulukko 10. Hätäkeskustoiminnan yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tunnusluvut

Tunnusluku
2010
toteuma

2011
toteuma

2012
tavoite

2012
toteuma

Hätäkeskus vastaa puheluun nope-
asti
Hätäpuheluun vastataan 10 sekunnis-
sa (x %:ssa hätäpuheluista)

Hätänumeroon soittaneet ovat tyy-
tyväisiä hätäkeskuslaitoksen palve-
luihin
Hätänumeroon soittaneiden tyytyväi-
syys hätäkeskusten tuottamiin palve-
luihin (asteikolla 1-5), vähintään

91 %

4,33

91 %

4,22

90 %

4,4

92 %

4,42

Hätäkeskuksen vastausnopeus hätäpuheluihin kuvaa resursoinnin onnistumista. Tämän
tunnusluvun laskennassa jaettavana käytetään tavoiteajassa (10 ja 30 sekuntia) vastattu-
jen hätäpuhelujen määrää. Jakajana on järjestelmään kytkeytyneiden hätäpuhelujen
määrä, poisluettuna ne joissa soittaja on luopunut alle 10 sekunnissa. Kaikista hätäpuhe-
luista 10 sekunnin vastausaikaan päästiin 92 prosentissa puheluista. 30 sekunnissa vas-
tattiin 97 prosenttiin hätäpuheluista. Kummassakin tunnusluvussa tulos on parantunut
edellisestä vuodesta ja ylittää määritellyn tavoitetason.

Taloustutkimus Oy toteutti hätäkeskusten asiakastyytyväisyyttä mittaavan kyselytutki-
muksen, jossa haastateltiin yhteensä 1 505 henkilöä joulukuussa 2012. Asiakastyytyväi-
syyskyselyn tulos 4,42 ylitti tavoitteen (4,40) ja parani edellisvuodesta (4,22). Palveluun
ollaan edellisvuosien tapaan erittäin tyytyväisiä, ja kaikkien osatekijöiden tulokset ovat
selvästi parempia kuin vuonna 2011. Alueellisesti tarkasteltuna voidaan todeta, että
kaikkien hätäkeskusten asiakastyytyväisyys on hyvällä tasolla.
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1.2.2 Siirto- ja sijoitusmenojen vaikuttavuus

Kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksut ja maksuosuudet ulkomaille (26.01.66)

Vuoden 2012 talousarvion momentilta 26.01.66 Kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksut
ja maksuosuudet ulkomaille maksettiin kahden poliisin kansainvälisen järjestön jäsen-
maksu/maksuosuus. Momentilta maksettiin Interpolin ja FATF:n (Financial Action
Task Force) jäsenmaksut. Poliisin kansainvälisessä yhteistyössä ja sen kehittämisessä
erityinen pääpaino oli EU:n puitteissa suoritettavalla poliisiyhteistyöllä sekä lainsää-
dännön että käytännön toiminnan tasolla. Huomiota kiinnitettiin myös lähialueyhteis-
työhön, YK:n ja Euroopan neuvoston sekä muiden kansainvälisten organisaatioiden
piirissä tapahtuvaan poliisin toimialaan liittyvään kehitykseen.

Poliisin osuus momentin käytöstä oli noin 56 % (0,497 milj. euroa). Käyttö jäi arvioitua
pienemmäksi em. järjestöjen maksuosuuksien realisoitumisesta ennakkotietoa alhai-
sempina.

Maahanmuuttohallinnon osuus momentin käytöstä oli noin 41 % (0,359 milj. euroa).
Tämä osuus sisälsi jäsenmaksut ja maksuosuudet kansainvälisille maahanmuutto- ja
siirtolaisuusjärjestöille (ICMPD, IOM, IGC).

Rajavartiolaitoksen osuus momentin käytöstä on noin 3 % (0,033 milj. euroa). Rajavar-
tiolaitos on maksanut momentilta Cospas-Sarsat – ohjelman maksut. Cospas-Sarsat on
satelliittipaikannusta maalla, merellä ja ilmassa hyödyntävä maailmanlaajuinen etsintä-
ja pelastusjärjestelmä.

Ilma ja vartioalusten hankinta (26.20.70)

Rajavartiolaitoksella on käynnissä laaja vartio- ja ilma-aluskaluston investointiohjelma.
Vuonna 2008 käynnistynyt partiovenehanke on edennyt aikataulun mukaisesti, par-
tioveneiden toimitus jatkuu vuoteen 2013. Partioveneillä on parannettu merkittävästi
merivartioasemien merellistä toimintakykyä erityisesti vaativammissa keliolosuhteissa.
Hankeen kokonaiskustannusarvio on 21,648 miljoonaa euroa. Hanketta rahoitetaan osin
Euroopan Unionin ulkorajarahastosta (External Borders Fund, EBF).

Rajavartiolaitos teki loppuvuodesta 2012 sopimuksen kaksimoottorisen AB 412-
helikopterikaluston korvaamiseksi kahdella uudella AS332L1e Super Puma helikopte-
rilla. Uuden helikopterin pääasialliset tehtävät ovat meripelastus, rajaturvallisuustehtä-
vät, muut pelastus- ja sairaankuljetustehtävät sekä muiden viranomaisten tukeminen.
Helikopterit toimitetaan vuoden 2015 loppuun mennessä. Kyky meripelastustehtäviin
paranee oleellisesti. Helikoptereissa on jäänpoistojärjestelmä, mikä mahdollistaa toi-
minnan kaikissa sääoloissa. Koneissa on myös täydellinen meripelastusvarustus, uuden
sukupolven suorituskykyinen lämpökamera, pimeänäkölaitteet sekä kattava ensihoitova-
rustus. Uudenaikainen state-of-the-art -autopilottijärjestelmä mahdollistaa vaativat pe-
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lastustehtävät erittäin huonoissa sääoloissa. Hankkeen kokonaiskustannusarvio on noin
60 milj. euroa. Hanketta rahoitetaan osin Euroopan Unionin ulkorajarahastosta (Exter-
nal Borders Fund, EBF).

Vanhemman AS322 Super Puma meripelastushelikopterikaluston modifikaatiosta ja G-
huollosta on valmisteltu sopimusta, joka solmittaneen vuoden 2013 alkupuolella. Van-
hentuneet meripelastushelikopterit modifioidaan ja huolletaan vuosien 2015 – 2017 ai-
kana. Modifioinnilla ja huollolla päivitetään koneet vastaamaan ominaisuuksiltaan uusia
vastaavia koneita ja jatketaan koneiden käyttöikää 10 – 15 vuotta. Hankkeen kokonais-
rahoitus on 33,710 milj. euroa.

Dornier-lentokoneiden valvontatekniikan uudistuksen toinen vaihe on käynnissä. Hanke
on viivästynyt Rajavartiolaitoksesta riippumattomista syistä toimittajan vaikeuksien
vuoksi vuodelle 2013. Molemmista koneista korvataan vanhentunut tutka- ja kamerajär-
jestelmä vuoden 2013 aikana. Koneiden valvontakyky erityisesti Rajavartiolaitoksen
ydintehtävien osalta paranee merkittävästi. Hankkeen toisen vaiheen kokonaiskustan-
nusarvio on 6 milj. euroa. Hanketta rahoitetaan osin öljysuojarahaston rahoituksella.

Vuonna 2012 käynnistynyt monitoimisen ulkovartiolaivan rakentaminen on edennyt
aikataulussa ja alus otetaan käyttöön vuonna 2014. Aluksen kolme tärkeintä käyttötar-
koitusta ovat rajaturvallisuustehtävät, meripelastus ja öljyntorjunta avomerellä. Suori-
tuskyky on käytettävissä todennäköisimmällä toiminta-alueella nopeasti, koska laiva
tulee purjehtimaan rajaturvallisuustehtävien ja Rajavartiolaitoksen muiden merellisten
tehtävien vuoksi ympäri vuoden Suomenlahden alueella ja Itämerellä. Aluksen suunnit-
telussa on huomioitu sen käytettävyys myös muissa merellisissä turvallisuustehtävissä,
kuten ympäristön- ja luonnonvarojen valvonnassa, valtion turvallisuuden ylläpitämises-
sä ja merellisen terrorismin torjunnassa, kansainvälisissä operaatioissa ja merentutki-
muksessa. Hankkeen kokonaiskustannusarvio on 97 milj. euroa. Hanketta rahoitetaan
osin öljysuojarahaston rahoituksella.

Pelastustoimen valtionavustukset (26.30.31)

Pelastustoimen valtionavuista on säädetty lailla alueen pelastustoimen valtionavustuk-
sesta (1122/2003). Lain tarkoituksena on edistää pelastustoimen valmiutta ja palvelujen
laatua sekä tehostaa voimavarojen käyttöä. Valtionavustuksen määrä on enintään 40
prosenttia hyväksyttävistä kustannuksista. Pelastustoimen valtionavustuksiin osoitettiin
vuoden 2012 talousarviossa 3,406 milj. euroa momentille 26.30.31. Momentilta myön-
netyn rahoituksen tavoitteena on tukea pelastuslaitosten mahdollisuuksia uusia kalusto-
aan, käynnistää järjestelmähankkeita sekä käynnistää erilaisia kehittämishankkeita. Li-
säksi määrärahan avulla edistetään pelastustoimen alueiden tasapainoista kehittymistä.
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Taulukko 11. Pelastustoimen valtionavustusten tuloksellisuustavoitteet

2010
toteuma

2011
toteuma

2012
tavoite

2012
toteuma

kpl euroa
(1 000)

kpl euroa
( 1000)

kpl euroa
(1 000)

kpl euroa
(1 000)

Tuetut kehittämis- ja
järjestelmähankkeet 1 6 3 301 2 1 0 0
Tuetut pelastusajoneu-
vot 47 3 535 53 3 250 38 3 150 54 3 257
Tuetut kuntien
johtokeskukset 2 3 1 3 2 100 3 3

Aluehallintovirastoille myönnettiin vuonna 2012 määrärahaa 3,257 milj. euroa. Myön-
netty rahoitus oli noin 44 % aluehallintovirastojen esittämästä määrärahatarpeesta.
Aluehallintovirastot osoittivat pelastustoimen valtionavustuksina pelastuslaitoksille pe-
lastusajoneuvoihin 3,257 milj. euroa. Kuntien johtokeskuksiin myönnettiin 3 000 euroa.

Turvallisuusviranomaisten viestintäverkot (26.30.43)

Vuoden 2012 talousarviossa momentille 26.30.43 (Turvallisuusviranomaisten viestintä-
verkot) myönnettiin 8,100 miljoonaa euroa (sis. alv). Momentilta myönnettiin viran-
omaisradioverkon hinta- ja alijäämätukea Suomen Erillisverkot Oy:lle yhteensä 8,100
milj. euroa (sis. alv). Momentilta myönnetyn rahoituksen tavoitteena on turvata viran-
omaisradioverkon toiminta. Verkon käyttökustannukset sopeutetaan käyttäjämaksuista
ja tuesta tulevaan rahoitukseen.

VIRVE-verkon käyttötalous on pyritty vakauttamaan niin, että verkon tuotot ja kustan-
nukset ovat tasapainossa. Vuoden 2012 lopussa VIRVEn liittymämäärä oli 32 600 kap-
paletta. Tämä oli noin 200 kappaletta edellistä vuotta enemmän. VIRVE-verkon palve-
luiden tuotannon kustannustehokkuus on säilynyt entisellään. VIRVE-verkon kustan-
nukset eivät muuttuneet vuoden aikana ja liikennemäärät pysyivät lähes entisellään.
Verkossa välitettiin vuoden 2012 aikana keskimäärin 1,05 miljoonaa ryhmäpuhelua
sekä noin 32 miljoonaa lyhytsanomaviestiä viikossa. VIRVE-liikenteen tuotantokustan-
nukset olivat alle 1,4 senttiä / lyhytsanomaviesti tai puheluminuutti.

VIRVE-verkon viisivuotinen kehittämisohjelma vuosille 2008 - 2012 jatkui suunnitel-
lusti. Tavoitteena on varmistaa verkon palvelukyky, ajanmukaisuus ja käytettävyys kat-
tavasti eri turvallisuustilanteissa.
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1.3 Toiminnallinen tehokkuus, tuotokset ja laadunhal-
linta

1.3.1 Sisäasiainministeriö

Toiminnan tuottavuus

Sisäasiainministeriön tehtäviä, suoritteita ja niihin sitoutuneita henkilötyövuosia on tar-
kasteltu vuosittain seuraavan taulukon mukaisella jaottelulla. Suoritteiden määrät koo-
taan pääsääntöisesti asiankäsittelyjärjestelmä Asdon tuottamasta tietosisällöstä. Osa
tiedoista, kuten viestinnän ja käännöspalvelujen suoritteiden lukumäärät tai kehittämis-
tehtäviin laskettavat suoritteet saadaan kysymällä lukumäärätieto suoraan ao. substans-
siyksiköstä.

Tehtäviin sitoutuneet htv-määrät eivät ole tehtäväkokonaisuuksittain katsottuna kaikilta
osin täysin vertailukelpoisia edelliseen vuoteen verrattuna johtuen ministeriössä vuoden
2012 alusta käyttöön otetuista Kieku-seurantakohdemallin mukaisista toiminnoista koh-
dennetun työajan seurannassa. Toiminnot eivät vastaa enää kaikilta osin aikaisempien
vuosien työaikatietojen keräämisen rakennetta, joten tietoja on osittain yhdistetty suu-
remmiksi kokonaisuuksiksi.

Työmuotojen kehittyminen ja sähköisten palvelujen lisääntyminen pienentää monissa
tehtäväkokonaisuuksissa ns. perinteisten, kappaleina laskettavien suoritteiden määriä.
Taulukon avulla on kuitenkin mahdollista seurata yksittäisen tehtäväkokonaisuuden
tuottamia suoritteita ja niiden muutoksia kolmen vuoden seurantajaksolta.

Toiminnan tuottavuutta kuvataan indeksillä, jossa suoritteet jaetaan työpanoksella (työn
tuottavuus). Indeksin heikkoutena ministeriötason tehtävissä on ollut suoritteiden mit-
taamisen vaikeus ja vertailtavuus. Esimerkiksi vuonna 2010 viestinnän suoritteena mi-
tattua lehdistökatsausta (vuonna 2010: 98 kpl) ei enää vuonna 2011 tuotettu entisessä
muodossa (vuonna 2011: 0 kpl). Käsityönä tehdyn lehdistökatsauksen sijaan on siirrytty
käyttämään sähköistä, automaattisesti saatavaa mediaseurantapalvelua. Sähköinen me-
diaseurannan kooste lähetetään jokaisena päivänä (vuonna 2012: 365 kpl) virkamiehille.

Suoritemäärien ja kohdennetun työajan seurantatavan muutokset näkyvät suoraan työn
tuottavuuden ja kokonaistuottavuuden muutoksina, mikä ei anna oikeaa kuvaa asiasta.
Väärien tai epäselvien tulkintojen välttämiseksi ao. indeksit on jätetty pois taulukosta
vuoden 2012 osalta.
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Taulukko 12. Ministeriön tehtävät ja suoritteet sekä tuottavuus 2010-2012
Tehtävät Htv Htv  Htv Suoritteet Suorite-

lukumäärä
Suorite-

lukumäärä
Suorite-

lukumäärä

2010 % 2011 % 2012 % 2010 2011 2012

Johtaminen 14,2 5,4 13,1 4,9 40,5 16,7 (ei)
Kehittäminen 22,9 8,6 23,4 8,7 21,9 9,0 Työryhmä- ym. julkaisut 40 27 48

Määräykset, ohjeet ja
suositukset

30 25 26

Suunnittelu ja
ohjaus

17,9 6,7 20,6 7,7 Esitykset (kehys, tae, ltae) 5 5 5
Suunnitelmat (tts, hsa,
muut)

6 8 3

Kertomukset ja kannanotot 5 5 5
Sisäinen tarkastus 0,4 0,2 1,6 0,6 Asiakirjat
Säädösvalmistelu 28,6 10,8 26,6 9,9 16,7 6,9 Hallituksen lakiesitykset 15 7 8

Asetukset 24 45 23
Annetut lausunnot 57 78 67

EU- ja kv. tehtä-
vät

28,7 10,9 30,9 11,6 21,1 8,7 EU-neuvoston kokousten
lkm

8 10 8

EU-neuvoston työryhmien
kokousten lkm

37 43 35

EU-komission komiteoiden
kokousten lkm

2

Kv. järjestöjen kokousten
lkm

5

Kv. sopimukset 3 5 8
Viestintä 11,2 4,2 12,5 4,7 7,2 3,0 Ulkoiset tiedotteet (inter-

net)
259 180 170

Ruotsinkieliset tiedotteet 209 155 144
Tiedotustilaisuudet 20 27 30
Lehdet (nroa) -- --
Lehdistökatsaukset 98 -- 365

Selvitys- ja
tutkimustoiminta

8,5 3,2 7,5 2,8 Tutkimusjulkaisut
Selvitykset eduskunnalle 25 28 28

Hankintatoimi 3,4 1,3 3,6 1,3 Tietojärjestelmäsopimukset 1 1
Muut hankintasopimukset 25 30 26

Käännöspalvelut 2,9 1,1 2,9 1,1 Käännöstehtävien luku-
määrä

870 910 980

Ministeriön
hallinto

68,1 25,8 67,0 25,0 54,3 22,3 (ei)

Muut tehtävät 16,0 6,1 14,8 5,5 27,8 11,4 (ei)
Lomat ym. 41,6 15,7 43,2 16,2 53,6 22,0
YHTEENSÄ 264,4 100 267,7 100 243,1 100
Kustannukset € 23 125 325 25 753 308 25 614 000

TYÖN TUOT-
TAVUUS

115,3 ~99

KOKONAIS-
TUOTTAVUUS

72,3 ~98
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Toiminnan taloudellisuus

Ministeriössä on vuoden 2012 alusta otettu käyttöön Kieku-seurantakohdemallin mu-
kaiset toiminnot menojen ja kohdennetun työajan seurannassa. Tästä johtuen vuoden
2012 tiedot eivät ole vertailukelpoisia edeltävien vuosien tietojen kanssa. Erityisesti
toimintojen jakoa on muutettu vastaamaan paremmin uuden seurantakohdemallin ra-
kennetta.

Ministeriön työaikatiedot on kerätty ensimmäistä kertaa päivätasolla tehdyllä lomak-
keella, jossa työajanseurannan kohteet ovat vastanneet tulevaa Kieku-
seurantakohdemallia ja Kiekun mukana tulevaa työaikaseurantaa. Toiminnot eivät vas-
taa enää kaikilta osin aikaisempien vuosien työaikatietojen keräämisen rakennetta, joten
tietoja on osittain yhdistetty suuremmiksi kokonaisuuksiksi.

Työaikakyselyn kautta koottujen tietojen aineistoa voidaan pitää riittävän kattavana
siihen nähden, että vuosi 2012 oli ensimmäinen nykymallilla tehty työajankohdennus ja
siirtymäkauden ajan käytössä oleva kohdennusväline (excel) ei anna riittäviä välineitä
kohdennetun työajan seuraamiseksi. Kohdennettujen tuntien osuus 243,1 henkilötyö-
vuotta kattaa 93 % ministeriön vuoden 2012 henkilöstöhallinnon tietojen mukaisesta
lopullisesta henkilötyövuosimäärästä (260,2 htv). Ministeriön ylijohdon työpanos on
osittain jätetty nykyisessä mallissa kohdentamatta, joten tämä osuus työpanoksesta on
jaettu toiminnoille osastopäällikkökokouksessa sovittujen suhteellisten osuuksien mu-
kaisesti.
Sisäasiainministeriön osasto- ja toimintokohtaiset kustannukset on saatu jakamalla mi-
nisteriön ylijohdon menot ja toimitilamenot sekä tukipalveluita tuottavien yksiköiden
menot palkkalaskennan mukaisten henkilötyövuosien suhteessa osastoille tai kohden-
nettujen henkilötyövuosien suhteessa toiminnoille. Siirtotalouden tuottoja tai kuluja,
teknisiä tilejä tai muita sisäisiä kuluja ei ole laskettu mukaan. Palvelukeskusten palve-
lumaksut sisältyvät jaettuihin kustannuksiin.
Taulukko 13. Kohdennettujen työaikojen ja kustannusten jakautuminen toiminnoittain

Toiminto HTV HTV HTV 1 000 e 1 000 e 1 000 e
2010 2011 2012 2010 2011 2012

Johtaminen, yleishallinto 16,9 15,6 51,9 1 475 1 502 5 469
Kehittäminen, suunnittelu, ohj. 48,9 54,3 28,1 4 282 5 228 2 962
Säädösvalmistelu 33,9 31,7 21,5 2 964 3 052 2 264
EU- ja kansainväliset tehtävät 34,1 36,8 27,1 2 983 3 542 2 857
Sisäinen hallinto 88,3 87,7 69,7 7 721 8 434 7 344
Ulkoinen viestintä 13,3 15,0 9,2 1 162 1 439 967
Muut tehtävät 29,0 26,6 35,6 2 538 2 556 3 751

Kohdennettu yhteensä 264,4 267,7 243,1 23 125 25 753 25 614
Kohdentamaton HTV 1,8 2,6 17,1
Henkilötyövuodet (Tahti) 266,2 270,3 260,2
Kohdennettu % 99 % 99 % 93 %
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Toiminnoittaisessa jakautumisessa henkilötyövuodet poikkeavat edellisvuodesta erityi-
sesti johtamisen ja yleishallinnon, kehittämisen ja suunnittelun ja ohjauksen kesken.
Näissä määrittelyt eri osa-alueiden välillä ovat muuttuneet. Myös sisäiseen hallintoon
kohdistuneesta työpanoksesta osa kohdistuu uudessa seurantamallissa yleishallintoon.

Osastoille jaettavien yhteiskustannusten määrä on kasvanut 9 % edellisvuodesta. Yksi
vaikuttava tekijä on ollut leasingmaksujen keskittäminen. Osassa erillisyksiköistä myös
toiminnan volyymi ja henkilöstön määrä on kasvanut.

Muutosta edellisvuoteen tai toimintojen suhteellisia osuuksia ei ole esitetty johtuen siitä,
että edellisvuosien tiedot eivät ole täysin vertailukelpoisia.

Taulukko 14. Ministeriön kustannukset osastoittain

Kustannukset 1 000 euroa
Osasto/yksikkö

2010 2011 2012 Muutos
2011–2012

Ministeriön kansainvälisten asioiden
yksikkö (ml. Siviilikriisinhallinta)

2 552 2 765 3 117 13 %

Ministeriön oikeusyksikkö 1 388 1 578 2 123 34 %
Poliisiosasto 3 838 4 773 6 172 29 %
Pelastusosasto 6 566 6 977 7 402 6 %
Maahanmuutto-osasto 7 190 8 011 4 972 -38 %
Vähemmistövaltuutettu, syrjintälautak. 1 591 1 649 1 828 11 %
Yhteensä 23 125 25 753 25 614 -1

Ministeriön kokonaiskustannukset ovat hieman vähentyneet edellisvuodesta. Kustan-
nuksiin kaikkien osastojen osalta vaikuttaa maahanmuutto-osaston organisaation muut-
tuminen vuoden 2012 alusta, koska yhteis- ja tukitoimintojen kustannuksia on jakautu-
nut enemmän muille osastoille. Poliisiosaston toiminta on kasvanut edelleen, koska uu-
della rakenteella toimivan osaston toiminta on muotoutunut hiljalleen.
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Taulukko 15. Työajankohdennuksessa jaettujen henkilötyövuosien jakautuminen osastoittain

Kohdennetut henkilötyövuodet osas-
toittain/erillisyksiköittäin

2010 2011 2012 Muutos
2011–2012

Ministeriön kansainvälisten asioiden
yksikkö (ml. Siviilikriisinhallinta)

21,3 21,7 19,5 -10 %

Ministeriön oikeusyksikkö 9,8 10,3 11,5 12 %
Poliisiosasto 27,6 34,1 36,1 6 %
Pelastusosasto 46,3 44,9 41,6 -7 %
Maahanmuutto-osasto 55,0 55,0 31,0 -44 %
Vähemmistövaltuutettu, syrjintälautak. 12,8 12,0 8,3 -31 %
Jaettujen yksiköiden henkilötyövuodet 91,6 89,7 82,8 -8 %
Kohdennettu HTV yhteensä 264,4 267,7 230,8 -14 %
Ylijohto, kohdentamaton poissaolo 12,3
Kohdentamaton HTV 1,8 2,6 17,1
Henkilötyövuodet (Tahti) 266,2 270,3 260,2
Kohdennettu % 99 % 99 % 93 %

Kohdennetut henkilötyövuodet osastoittain/erillisyksiköittäin on koottu henkilöstön
työajanseurannan päivittäisellä lomakkeella eri seurantakohteille kohdentamasta työ-
ajasta henkilön oman osaston tai erillisyksikön mukaisesti jaoteltuna. Kohdennettu työ-
aika vastaa todellisia tehtyjä työtunteja. Maahanmuutto-osaston lukujen suureen eroon
vaikuttaa osaston koon pienentyminen.

Ministeriön kirjanpidon tietojen perusteella on laskettavissa muutamia taloudellisuuden
tunnuslukuja, joilla kuvataan toiminnan menorakenteen kehittymistä.
Taulukko 16. Toiminnan menorakenne

Tunnusluku 2010 2011 2012 Muutos
Henkilöstökulut/htv (euroa) 56 086 63 176 65 685 4 %
Toimitilavuokrat/htv (euroa) 11 462 10 426 11 120 7 %
Ostopalvelut ulkopuolelta % hen-
kilöstökuluista

- 28 % 27 % -1%

Ostot % leasingmaksuista 61 % 29 % 15 % -14 %

Henkilötyövuoden keskimääräiset kulut ovat kasvaneet maltillisesti eli lähinnä vuosit-
taisten palkankorotusten verran. Myös toimitilavuokrat henkilötyövuotta kohden ovat
kasvaneet lähinnä henkilötyövuosien vähentymisen johdosta. Ulkopuolisten ostopalve-
lujen (pl. ostopalvelut valtion sisäisiltä palvelukeskuksilta) suhteellinen osuus omaan
työhän on säilynyt lähes samalla tasolla. Omien ostojen (koneet, kalusteet ja kuljetusvä-
lineet) osuus suhteessa leasingmaksuihin on laskenut leasing-ratkaisujen lisääntyessä.
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Rahoitusrakenne ja talousarvion toteutuminen

Ministeriössä käytettyjen määrärahojen rakenne on säilynyt pääasiassa edellisvuotta
vastaavana. Vähemmistövaltuutetun ja syrjintälautakunnan toimintamenot siirrettiin
ministeriön toimintamenomomentilta omalle momentilleen kuten myös siviilikriisinhal-
linnan kotimaan valmiudet. Käytössä on ollut kuluvan vuoden budjettirahoitusta meno-
momenteilla 65,757 milj. euroa (pl. työllistäminen ja arvonlisäverot) ja edellisvuosien
budjettimäärärahaa 39,920 milj. euroa (ml. 28,594 milj. euroa verkkoturvallisuuden
edistämiseen). Menomomentteja (talousarviotilille kirjaamista odottavat menot mukaan
lukien) on käytetty yhteensä 78,138 milj. euroa.

Taulukko 17. Käytetyn rahoituksen rakenne

Rahoitus
(1 000 euroa) 2010 2011 2012
Kulutusmenot
Mom. 26.01.01.1 (ml siirtomr) 19 879 20 150 20 537
26. muut kulutusmenot 7 352 8 374 15 123
Muut kulutusmenot  131 58 55
Kulutusmenot yhteensä 27 362 28 582 35 715
Muu budjettirahoitus
26. siirtomenot * 48 677 14 926 15 673
Arvonlisäverot 4 765 5 478 5 864
Muu budjettirahoitus** 17 965 21 148 20 642
Muu budjettirahoitus yhteensä 71 407 41 552 42 179
Tulorahoitus
Tulomomentit -5 053 -8 375 -11 665
Maksullinen toiminta -11 -7 -8
Yhteisrahoitteinen toiminta*** -799 -1 038 -340
Muut tuotot -969 -903 -1 170
Tulorahoitus yhteensä -6 832 -10 323 -13 183
YHTEENSÄ 91 937 59 811 64 711

* Sisältää myös SOLID-rahastojen menomomentit.. V. 2011-2012 luvuissa tekninen tuki on sisällytetty pääluokan 26
muihin kulutusmenoihin. Korjaus on tehty myös vuoden 2011 vertailutietoihin.
** Sisältää myös PLM:n Tuve-rahoituksen
*** Vuoden 2011 vertailutiedoissa on korjattu virheellinen tuloutus 0,07 milj, euroa.

Kulutusmenomomenttien käyttö on kasvanut edellisvuodesta. Muissa pääluokan 26 ku-
lutusmenoissa kasvun suurimpana syynä on TUVE-rahoituksen siirtyminen osittain tie-
tohallinnon yhteiselle momentille. Kotouttamisen siirtyminen työ- ja elinkeinoministe-
riöön on vastaavasti vähentänyt kulutusmenoja.

Muu budjettirahoitus on säilynyt lähes edellisvuoden tasolla. Muu budjettirahoitus
muodostuu pääasiassa Suomen Erillisverkot Oy:n alijäämätuesta, SOLID-rahastojen
ohjelmarahoituksesta ja kv. järjestöjen jäsenmaksuista sekä puolustusministeriön pää-
luokan TUVE-rahoituksesta.
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Tulomomentit sisältävät pääasiassa Solid-rahastoista saadut tuotot, mistä johtuen tulo-
momenttien tulojen taso vaihtelee riippuen ohjelmien etenemisestä. Ministeriölle tulou-
tettu tulorahoitus on vähäistä ja muodostuu pääasiassa julkaisujen myynnistä sekä polii-
si- ja pelastusosastojen maksullisista päätöksistä tai luvista. Yhteisrahoitteisen toimin-
nan tuotot ovat kasvaneet edellisvuodesta. Vuoden 2011 kirjanpidossa on tehty erään
hankkeen yhteistoiminnan rahoituksen tuloutus liian suurena ja se on korjattu vuoden
2011 ja 2012 lukuihin. Muista tuotoista suurin osa muodostuu yhteistoiminnan kustan-
nusten korvauksista, joissa korvaukset EU:lta ovat 0,701 miljoonaa euroa (ml. SOLID-
rahastojen tekninen tuki) ja korvaukset valtion virastoilta ovat 0,201 miljoonaa euroa
(ml. Palkeiden maksamat neuvoston matkakulujen korvaukset).

Taulukko 18. Ministeriön momentin 26.01.01.1 nettomenojen kehitys 2010-2012

Menot 1 000 euroa 2010 2011 2012 Muutos %
2011–2012

Tuotot -915 -854 -626 -27
Aineet ja tarvikkeet 336 321 288 -10
Henkilöstökulut 13 964 14

354
14 594 2

Vuokrat 3 291 3 111 3 209 3
Palvelujen ostot 2 276 2 349 2 335 -1
Muut kulut 712 791 680 -14
Muut tiliryhmät 215 79 57 -28
Nettomenot yh-
teensä

19 879 20
151

20 537 2

Sisäasiainministeriön toimintamenojen 26.01.01.1 nettomenot nousivat 0,386 milj. eu-
roa. Toimintamenoihin kohdistuva siirtyvä erä nousi 14 % 3,111 milj. euroon (2,729
milj. euroa/2011).

Momentille tuloutetut tulot (0,626 milj. euroa) olivat hieman enemmän kuin talousarvi-
ossa oli arvioitu (0,5 milj. euroa). EU:lta saadun projektirahoituksen määrä on vähenty-
nyt isojen hankkeiden siirryttyä työ- ja elinkeinoministeriöön. Bruttomenot (21,163
milj. euroa) olivat hieman talousarviossa ennakoituja (21,368 milj. euroa) pienemmät.
Henkilöstökuluja on vähentänyt henkilöstömäärän väheneminen ja samalla lisännyt pal-
kantarkistukset. Muut menot ovat suurimmalta osin pienentyneet lukuun ottamatta ko-
neiden ja laitteiden vuokria, joiden menot ovat kasvaneet leasing-ratkaisuihin siirtymi-
sen takia. Työterveyshuollon kustannukset ovat nousseet 46 % uuden työterveyshuollon
sopimuksen myötä. Atk-palvelujen ostot valtion virastoilta ja laitoksilta (mm. Haltik,
VIP) ovat nousseet 7 % ja talous- ja henkilöstöpalvelujen ostot (Palkeet) laskeneet 10 %
edellisvuoteen verrattuna.
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Ministeriön talousarvion toteutumista on muiden momenttien osalta esitetty tarkemmin
tilinpäätösanalyysin yhteydessä.

Hallinnonalan kehittäminen

Hallinnon kehittäminen ja ulkopuolinen rahoitus

Sisäasiainministeriön hallinnonalan strategia 2012–2015 valmistui kesällä 2012. Strate-
gian mukaan sisäasiainministeriön hallinnonalan tavoitteena on, että Suomi on Euroo-
pan turvallisin ja yhdenvertaisin maa. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi sisäasiainhal-
linto huolehtii strategisen johtoajatuksen mukaisesti ihmisten turvallisuudesta, rakentaa
kilpailukykyistä yhteiskuntaa ja varmistaa ihmisten yhdenvertaisen kohtelun.

Strategian mukaisesti sisäasiainministeriö yhdessä hallinnonalansa kanssa:

1. Ennalta ehkäisee turvallisuusriskejä
2. Rakentaa kilpailukykyistä, suvaitsevaista ja monimuotoista Suomea
3. Varmistaa palvelujen saatavuuden ja laadun perusoikeuksia kunnioittaen ja hyvää
hallintoa noudattaen
4. Varmistaa tulevaisuuden toimintakyvyn

Strategiatyön ohella ministeriössä jatkui koko hallinnonalaa koskeva tulosohjaus- ja
johtamisjärjestelmän kehittämistyö.  Sisäasiainhallinnon pyrkimys aktiiviseen konser-
niohjaukseen, hallinnonalalla viime vuosina toteutetut rakenteelliset uudistukset sekä
valtioneuvostotason toimet ja kehittämishankkeet tulosohjauksen yhteydessä muodosti-
vat keskeiset perusteet tämän kehittämishankkeen käynnistämiselle.

Johtamissopimusten käyttöä laajennettiin entisestään vuonna 2012, jolloin mukaan tuli-
vat viimeiset hallinnonalan johtamissopimuskäytännön piiriin kuuluvat virastopäälliköt
sekä ministeriön osastopäälliköt ja kansliapäällikkö. Valmisteluvastuuta siirrettiin suun-
nitellusti enemmän tulosohjaajille. Tulospalkkioita annettiin johtamissopimuksen perus-
teella vuonna 2012 kuudelle hallinnonalan virastopäällikölle.

Sisäasiainministeriössä käynnistettiin vuoden 2012 alusta uusi toiminto. Talousyksik-
köön sijoitetun tehtävän tavoitteena oli tukea sisäasiainministeriön hallinnonalan eri
toimijoita talousarvion ulkopuolisen rahoituksen hyödyntämisessä. Käytännössä tämä
tarkoitti eri rahoitusmahdollisuuksiin liittyvän perusselvityksen laatimista ja ylläpitoa
sekä uusien rahoitusmahdollisuuksien kartoittamista ml. hallinnonalan toimijoiden tu-
keminen käytännön hanketyön eri vaiheissa.

Sisäasiainministeriön hallinnonalalla on käytössä ns. virastoevaluointi, joka pohjautuu
CAF –toiminnan laadunarviointimenetelmään. Itsearvioinnin avulla pyritään kehittä-
mään virastojen toimintaa ja parantamaan ministeriön ja virastojen välistä yhteistyötä.
Tätä varten virasto-evaluoinneissa on kaksi ns. lähipäivää, jolloin ministeriön johto kes-
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kustelee viraston henkilöstön, johdon ja itsearviointiryhmän kanssa. Virastoevaluointi
perustuu ministeriön ohjaamaan ja valmentamaan itsearviointiin. Vuonna 2012 viras-
toevaluointi toteutettiin hallinnonalan kahdessa vastaanottokeskuksessa, Oulussa ja
Joutsenossa. Hallinnonalan virastojen intranet-sivustolla on nähtävissä mm. evaluoitu-
jen virastojen parhaita käytäntöjä sekä evaluoinneissa syntyneet loppuraportit.

Hallinnonalan oman kehittämistoiminnan ohella sisäasiainministeriö osallistui aktiivi-
sesti valtioneuvostotason yhteisiin kehittämishankkeisiin kuten vaikuttavuus- ja tulok-
sellisuusohjelma sekä keskushallinnon uudistamishanke.

Henkilöstön kehittäminen

Kieku-hankkeessa on kehitetty valtion yhteiset talous- ja henkilöstöhallinnon prosessit
ja niitä tukeva tietojärjestelmä. Kieku tulee käyttöön ministeriöissä ja virastoissa vuosi-
en 2012–2016 aikana. Sisäasiainministeriön hallinnonalan virastot Pelastusopisto ja
Maahanmuuttovirasto (ml. vastaanottokeskukset) ottivat Kieku-ratkaisun käyttöön tou-
kokuussa 2012. Seuraavat käyttöönotot ovat huhtikuussa 2013, kun sisäasiainministeriö
(ml. Palosuojelurahasto), Hätäkeskuslaitos ja Hallinnon tietotekniikkakeskus ottavat
Kiekun käyttöön.

Henkilökierrossa on edelleen suhteellisen vähän ihmisiä suhteutettuna työtyytyväisyys-
kyselyssä ilmoitettuun halukkuuteen. Henkilökierron osalta ministeriön edustaja on
osallistunut valtiovarainministeriön käynnistämään ja SITRA -henkilökierron kehittä-
mishankkeeseen, jonka myötä julkaistiin uusi koko valtiohallinnolle suunnattu henkilö-
kierto-opas. Hankkeen myötä on myös muodostettu koko hallinnonalaa koskeva henki-
lökierron yhteyshenkilöverkosto.

Esimiesvalmennuksessa vuonna 2012 toteutettiin esimiesfoorumi teemalla: ”Työkyky-
malli – Ota puheeksi”. Ministeriön esimiehiä osallistui valtion yhteiseen Tulevaisuuden
johtajat –valmennukseen samoin kuin hallinnonalan yhteiseen Hyvä johtaja-
valmennukseen, joka toteutettiin yhteistyössä PolAMK:n kanssa. Lisäksi viisi henkilöä
osallistui ministeriöiden yhteiseen Mesi-lähiesimiesvalmennukseen.

Perehdyttämistä kehitettiin vuonna 2012 olemalla mukana Valtioneuvoston yhteisen
perehdyttämiskäytännön, ns. VN-Passi, suunnittelussa ja käynnistämisessä. Lisäksi mi-
nisteriön omia perehdytyskäytäntöjä muokattiin siten, että ne yhteensopivat VN-passi -
toiminnan kanssa.

Hallinnonalan keskeisten työtehtävien kuormittavuuden arviointi tehtiin koko hallin-
nonalan henkilöstölle suunnatulla kyselytutkimuksella, jonka käytännön toteuttamisesta
vastasi Työterveyslaitos. Kyselyn tulosten analysointi, viestittäminen sekä päätökset ja
toimenpiteet toteutetaan vuonna 2013.
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Työyhteisötaitojen koulutus toteuteltiin syksyllä 2012 järjestämällä neljä samansisäl-
töistä koulutuspäivää, joihin oli kutsuttu kaikista hallinnonalan virastoista 2-8 henkilöä.
Osallistujia koulutuksissa oli yhteensä noin 100 henkilöä.

Tietohallinnon ja ICT-ratkaisujen kehittäminen

Tietohallinnon konserniohjausta ja tietohallinnon ohjausryhmän (TIHRY) toimintaa on
vahvistettu. Tietohallintolain velvoitteet ja JUHTAn suositukset ovat olleet lähtökohtina
vuonna 2012 käynnistetyssä hallinnonalan kokonaisarkkitehtuurityössä.  Sisäasiainhal-
linnon kokonaisarkkitehtuuri on tietojärjestelmien ja toiminnan kokonaisvaltaista kehit-
tämistä, jossa IT-kehittäminen nivoutuu toiminnan kehittämiseen ja strategian toteutta-
miseen.

Hallinnonalan nykyinen IT-hallinta ja tietojenkäsittelyn tietoturvataso ollaan kartoitta-
massa. Keskeistä on konserniohjauksen ja konsernimaisen toimintatavan toteuttaminen
myös tietoturvatyön osalta.

Toimialariippumattomien ICT-tehtävien yhteen kokoamista varten asetettiin tietohallin-
to-ryhmän vetämänä TORI- työryhmä ja sisäasiainministeriö on antanut oman selvityk-
sensä ja ehdotuksensa ICT-tehtävien siirrosta ja palvelukeskuksen perustamisen aika-
taulusta valtiovarainministeriöön.

Sisäasiainhallinnossa on laajasti käytössä hallinnonalan yhteinen sähköisen asiankäsitte-
lyn ja dokumenttienhallinnan tietojärjestelmä (ASDO / ASPO-järjestelmät), joka pitää
sisällään mm. sähköisen allekirjoituksen ja arkistoinnin. Koska julkisen hallinnon yhtei-
siä palveluita tällä alueella ei ole tarjolla, ministeriö on päättänyt panostaa merkittävästi
oman ratkaisunsa jatkokehitykseen.

Tuottavuuden ja säästöjen toteuttamiseksi hallinnonalalla kansalaisille on tuotettu säh-
köisiä palveluita erityisesti hallinnonalan myöntämiin lupaprosesseihin. Näistä tär-
keimmät ovat valtion sähköisen palvelualustan ja asiointitilin käyttöönotto sekä ajokort-
tien, passien, aselupien ja ulkomaalaislupien hakemis- ja myöntämisprosessin sähköis-
täminen. Sisäasiainministeriön tietohallinto ohjaa ja valvoo osaltaan sähköisen asioinnin
kehittämistä ja hankkeiden etenemistä.

Toimitilaverkosto

Hallinnonalan toimitilaverkosto jatkoi aktiivista työskentelyä kokoontuen kahdeksan
kertaa. Verkoston työ painottui vuonna 2012 hallinnonalakohtaisen energiatehokkuus-
suunnitelman laatimiseen. Suunnitelman laadinta tapahtui erikseen nimetyssä pienryh-
mässä toimitilaverkoston toimiessa ohjausryhmänä. Hallinnonalan energiatehokkuus-
suunnitelma käsiteltiin ja vahvistettiin ministeriön osastopäällikkökokouksessa joulu-
kuussa. Verkosto koordinoi ja seurasi myös HTH-järjestelmän käyttöönottoa hallin-
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nonalan virastoissa. Vuoden loppuun mennessä hallinnonalan virastot olivat tehneet
sopimukset HTH-järjestelmän käyttöönottamiseksi Rajavartiolaitosta lukuun ottamatta.

Maksullisen toiminnan tulos ja kannattavuus

Ministeriön maksullinen toiminta on ollut vähäistä (vuonna 2012 myyntituotot 0,008
milj. euroa).

Ministeriön julkisoikeudellinen maksullinen toiminta muodostuu pelastusosaston pelas-
tuslain (379/2011) mukaisista erivapauspäätöksistä. Pelastusosaston erivapauksia on
käsitelty poikkeuksellisen monta (10 kpl).  Aikaisempina vuosina julkisoikeudellisia
suoritteita ovat olleet myös poliisiosaston poliisin maksuasetuksen mukaiset rahapeli-
sääntöjen vahvistaminen ja rahapelisääntöjen muuttaminen. Arpajaislakia muutettiin
vuoden 2012 alusta siten, että peliyhteisöt eivät enää hae lupaa toiminnalleen ja peli-
sääntöjä ei enää anneta hakemuksien perusteella tehtävinä päätöksinä. Näin ollen mak-
suja ei ole enää kertynyt vuonna 2012.

Maksuperustelain mukaisia muita suoritteita ovat ministeriön julkaisujen myynnit, joi-
den määrä on ollut noin kaksinkertainen edellisvuoteen verrattuna. Kaksi eniten myy-
nyttä julkaisua ovat olleet Asuinkiinteistöjen pelastussuunnitelman laadinta ja Selvitys
perhe- ja lapsensurmien taustoista vuosilta 2003 – 2012.

Ministeriön maksulliselle toiminnalle ei ole erikseen asetettu tavoitetta vuodelle 2012.
Tavoitteeksi on laskelmassa määritelty edellisvuoden toteumataso maksullisen toimin-
nan vähäisestä volyymista johtuen.

Ministeriön maksullisen toiminnan ollessa vähäistä maksullisen toiminnan kustannukset
sekä toiminnalle kohdennettu työaika on kustannusvastaavuuslaskelmaa varten arvioitu,
eikä siten anna täysin oikeaa kuvaa maksullisen toiminnan kustannuksista. Laskenta
tulee täsmentymään ministeriön ottaessa käyttöön Kieku-tietojärjestelmän, ajanhallin-
nan ja seurantakohdemallin. Maksullinen toiminta on ollut kustannusvastaavaa.

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelmat ovat kohdan 5.2 liitteenä 1a.

Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuus

Ministeriön yhteisrahoitteisen toiminnan laskelmaan on otettu mukaan EU-rahoitteiset
hankkeet, Palosuojelurahaston rahoituksella oleva hanke sekä Solid-rahoituksella minis-
teriön osastoilla toteutetut hankkeet. Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuu-
delle ei ole asetettu erillistä suunnitelmaa, joten suunnitelmatiedoksi on laitettu toteuma-
tietoa vastaava summa. Edellisvuoden toteumatietoja ei ole voinut käyttää suunnitelma-
tietona, koska toiminnan taso on laskenut merkittävästi kotouttamisasioiden TEM:öön
siirtymisen johdosta.
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Yhteisrahoitteisen toiminnan tuotot ovat olleet 0,400 milj. euroa. Erilliskustannukset
ovat olleet 0,598 milj. euroa ja kokonaiskustannukset 0,990 milj. euroa. Kustannusvas-
taavuuden alijäämäisyys johtuu omarahoitusosuudesta ja siitä, että ministeriön nykyisel-
lä laskentajärjestelmällä hankkeiden rahoitusta ei ole kohdistettavissa yhteiskustannuk-
siin kaikilta osin.

Vuoden 2011 vertailutietoja on korjattu niissä huomattujen virheiden osalta. Vuoden
2011 laskelmassa on poistoja laskettu erään hankkeen osalta liian suuri määrä ja hank-
keen tuotoissa oli puutteita. Myös vuonna 2012 havaittu kirjanpidon virhe vaikuttaa
vuoden 2011 tietoihin.

Pelastusosaston EU-rahoitteinen Cross Border- hanke on jatkunut edelleen. Pelastuslai-
tosten työhyvinvointi -hanketta on toteutettu Palosuojelurahaston rahoituksella. Eu-
rahoitteisessa Haren-projektissa on tavoitteena rankkasadevaroitusjärjestelmän kehittä-
minen Euroopan tasolla. Simuloinnin käyttö palotutkinnassa –projektin tarvoitteena on
edistää palosimuloinnin käyttöä pelastuslaitosten suorittamassa palotutkinnassa.

Kansallisen syrjinnän vastaisen kampanjan (YES-hankkeiden) toimeenpano on jatkunut
yhtäjaksoisesti vuodesta 2007 lähtien. Kampanja saa rahoitusta EU-komissiolta. Solid-
rahoituksella toteutetussa Pake-hankkeessa edistetään pakolaisten kotoutumista ja yh-
denvertaisia mahdollisuuksia. Ihmiskauppaseminaari lisää tietoa ihmiskaupan ongelmis-
ta moniammatillisesta näkökulmasta. EU-rahoitteinen Good relations –hanke on asetettu
laatimaan hyvien suhteiden indikaattorit, testaamaan niitä ja levittämään niihin liittyvää
tietoa ja tuloksia kansallisesti ja EU-jäsenmaihin. EU-rahoitteinen Espanja-hanke vertaa
eri jäsenmaiden erityisosaajien maahanmuuttoon ja rekrytointiin liittyviä integraatio-
malleja  sekä niiden sosio-ekonomisia toimintaympäristöjä.

Ministeriön yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelmat ovat kohdan 5.2
liitteenä 2a.
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1.3.2 Hallinnon tietotekniikkakeskus (HALTIK)

HALTIKin peruspalvelutuotannon menojen kokonaismäärä vuonna 2012 oli yhteensä
41,501 milj. euroa. Lisäksi HALTIK tuotti erikseen asiakkailta laskutettavia projekti- ja
asiantuntijapalveluita sisäasiainministeriön hallinnonalalle noin 42,558 milj. eurolla,
josta TUVE -hankkeen osuus oli 25,199 milj. euroa. Toiminnan kokonaismenot olivat
vuonna 2012 yhteensä 84,059 milj. euroa ja nousua edelliseen vuoteen on 12,336 milj.
euroa. Menojen kasvu johtuu peruspalvelutuotannon ostopalveluiden kustannusten nou-
susta uusien ja uusittujen ylläpito- ja käyttöpalvelusopimusten myötä. Henkilöstön mää-
rän kasvu lisää osaltaan toteutuneita kustannuksia, koska htv -toteuma on vuonna 2012
45 htv suurempi kuin vuonna 2011. Lisäksi projekteilta tuotantoon siirtyneet kustannuk-
set ovat lisänneet kokonaismenoja (TUVE, Luhti). HALTIKin vastuulla oli myös useita
isoja hankkeita (TUVE, VITJA), joiden kulut näkyvät viraston menoissa.

Vuoden 2012 taloudellisuutta ja tuottavuutta kuvaavia tunnuslukuja arvioidessa tulee
ottaa huomioon uuden työnohjausjärjestelmän (TOKKA) käyttöönoton myötä muuttu-
nut suoritteiden eli päätettyjen palvelupyyntöjen raportointitapa. TOKKA:ssa pyyntöjen
ryhmittely on toteutettu eri tavalla kuin aikaisemmassa järjestelmässä ja osa tehtävistä,
mm. kuormanjakoa koskevat pyynnöt, on siirretty tietoliikenteestä järjestelmien ylläpi-
topalvelun puolelle.

Yhteiskunnallisten vaikuttavuustavoitteiden toteutuminen

Tietojärjestelmien tuotannossa ei ollut merkittäviä poikkeamia vuoden ensimmäisen
puoliskon aikana, millä mahdollistettiin asiakkaiden operatiivisen toiminnan häiriöttö-
myys. Elo-syyskuussa esiintyi runkoverkkoon liittyviä vikoja, jotka aiheuttivat operatii-
viseen toimintaan jonkin verran häiriöitä. Vikojen aiheuttajat paikallistettiin ja tehtiin
korjaustoimenpiteitä niiden uudelleen esiintymisen estämiseksi.

Käyttöönotettiin hallinnonalan yhteinen käyttövaltuushallinnan järjestelmä PORTTI,
aserekisterijärjestelmä LUHTI, valtionhallinnon yhteinen Kassa-järjestelmä sekä viras-
ton työnohjausjärjestelmä TOKKA. Lisäksi laajennettiin hallinnonalan viestintäratkai-
sun käyttöä (intranet, extranet, internet).

Poliisin VITJA-, SIS II – ja KEJO -hankkeita edistettiin suunnitelmien mukaisesti.
Valtion verkkoturvallisuutta parannettiin TUVE -hankkeen osavaiheiden etenemisen
myötä.

Turvallisuusverkkohankkeessa parannettiin tietoliikenneyhteyksiä ja tietovoimaloiden
laitteita sekä laajennettiin niiden kapasiteettia rakentamalla korkeankäytettävyyden ym-
päristöjä, joihin sisäasiainministeriön hallinnonalan tietojärjestelmiä keskitetään.



Sisäasiainministeriö – kirjanpitoyksikön tilinpäätös 2012

40

Videoneuvotteluiden käyttöaste on kasvanut edelleen painopisteen ollessa erityisesti
tietoturvallisissa kumppaniyhteyksissä, mikä vapauttaa asiakasvirastojen ajankäyttöä
matkustamisesta operatiiviseen toimintaan. Sähköisen faksipalvelun käyttöönotto asia-
kasvirastoissa on tehostanut toimintaa ja tuottanut kustannussäästöjä asiakkaille.

Syksyllä käyttöönotettu Portti-järjestelmä helpottaa asiakkaiden kirjautumista eri sovel-
luksiin, mikä vapauttaa resursseja operatiiviseen toimintaan.

HALTIKin vastuulla olevissa projekteissa noudatettiin hallinnonalan yhteisesti sovittuja
menettelyjä. Hallinnonalan yhteisten palveluiden kehittämisen arkkitehtuureja valvottiin
ministeriön tietohallinnon yhteistyöryhmän alaisissa koordinointiryhmissä. Turvalli-
suusverkkohankkeessa toteutettavien verkkopalveluiden toteuttamista ohjattiin hank-
keen menettelyiden mukaisesti.

Taulukko 19. ICT-varautuminen

Tunnusluku/mittari5
2010
toteuma

2011
toteuma

2012
tavoite

2012
toteutuma

ICT-varautuminen (ind) 104 119 122 106

Indeksi kuvaa sitä, kuinka hyvin HALTIK on varautunut tuottamaan palveluitaan kai-
kissa oloissa. HALTIKin ICT-varautumisindeksi on laskenut edellisen vuoden arvosta.
Viimesyksyiset tietoliikennekatkokset ovat todennäköinen seuraus palvelukyvyn laskus-
ta. Pääasiallinen syy katkoksiin oli TUVE -verkon keskeneräisyys ja siitä johtuvat poik-
keamatilanteet.

Toiminnallisten tulostavoitteiden toteutuminen

Tuotannon turvaaminen on priorisoitu yhdeksi viraston tärkeimmistä tehtävistä tuotan-
nollisten osastojen tulossopimuksissa.

Palvelutuotannon esimiesten kouluttamiseen normaali- ja poikkeusolojen johtamisessa
on panostettu. Virastossa järjestetään vuosittain esimiespäivät, joita on täydennetty ly-
hyemmillä esimiesinfotilaisuuksilla. Esimiesten johtamistaitojen kehittäminen on yhte-
nä painopisteenä. Resurssien suunnitteluun ja sen kehittämiseen on kiinnitetty erityistä
huomiota.

Uuden työnohjausjärjestelmän TOKKA:n vaiheen I (SD, tapahtuman-, ongelman- ja
palvelutasonhallinta) käyttöönotto toteutettiin helmikuussa 2012.  TOKKA:n vaiheen II
(muutoksen-, jakelun- ja konfiguraationhallinta) käyttöönotto oli syyskuussa 2012.

5 Hallinnon tietotekniikkakeskuksen yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tavoitearvot määritellään ta-
lousarvioesityksessä. Vuoden 2010 toteuma indeksoidaan arvoksi 104.
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Muut TOKKA-projektiin sisältyneet prosessit olivat jatkuvuuden-, tietoturvan-, saata-
vuuden- ja kapasiteetinhallinta sekä IT-taloushallinto.

Tietoliikennepalvelut

Alkuvuonna merkittäviä suunnittelemattomia palvelukatkoja ei esiintynyt. TUVE-
verkon rakentamisen ja pohjoisen tietovoimalan toisen osakokonaisuuden käyttöönoton
edetessä alkusyksystä esiintyi useita palvelukatkoja tietoliikenteessä. Ne saatiin korjat-
tua ja tilanne verkon osalta stabilisoitui. Loppuvuonna ei merkittäviä palvelupoikkeamia
enää esiintynyt.

TUVE-verkon keskeneräisyys näkyi kuluneena vuonna useina tietoliikennettä kohdan-
neina poikkeamatilanteina. Poikkeamatilanteista toipumiseen ja häiriöttömään toimin-
taan palautumiseen on kiinnitetty erityistä huomiota ja poikkeamatilanteiden viestintää
on parannettu. Lähiverkkojen yhdistäminen edistyy TUVE-suunnitelman mukaisesti ja
jatkuu vielä vuonna 2013.
Taulukko 20. Tietoliikennepalvelut

2010 2011 2012 2012
Tietoliikennepalvelut

toteutuma toteuma
tavoi-

te
toteuma

Taloudellisuus
Tietoliikennepalveluissa päätetyn palvelupyynnön kustannus (€)

1 008 875 913 2 436
Tuottavuus
Henkilötyövuotta kohden päätettyjen palvelupyyntöjen määrä
(kpl/htv) 246 326 271 108
Palvelukyky ja laatu
Asiakastyytyväisyys 2,61 2,55 2,8 2,5
Suoritteet
Tietoliikennepalveluissa päätetyt palvelupyynnöt (kpl) 4 392 4 651 4 842 1 686

Tietoliikennepalveluissa vuoden 2012 päätettyjen palvelupyyntöjen määrä poikkeaa
huomattavasti ennakoidusta. Tähän selkeänä syynä on uuden TOKKA- työnohjausjär-
jestelmän käyttöönotto. Uudessa järjestelmässä pyyntöjen ryhmittely on toteutettu eri
tavalla kuin aikaisemmassa järjestelmässä ja osa tehtävistä, mm. kuormanjakoa koske-
vat pyynnöt, on siirretty järjestelmien ylläpitopalvelun puolelle. Toinen tekijä ratkaistu-
jen pyyntöjen määrän vähentymiseen on tietoliikennepalvelujen voimakas osallistumi-
nen Turvallisuusverkkohankeen toteuttamiseen, mikä osaltaan on vaikuttanut palvelu-
kykyyn ja päätettyjen palvelupyyntöjen määrän vähenemiseen resurssien kohdentuessa
projektitoimintaan.

Asiakastyytyväisyyskyselyn aikaan sattui useita tietoliikennekatkoksia, joiden suora
heijastusvaikutus näkyy asiakastyytyväisyydessä. Lisäksi asiakastyytyväisyyteen vai-
kuttaa myös resurssien kohdentuminen tietoliikennepalvelujen kehittämiseen ja niiden
riittämättömyys peruspalvelutuotantoon.
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Käyttöpalvelut

Palvelinten keskittämisen ohella laiteympäristöjen kahdentamisia on toteutettu ja palve-
luiden maantieteellisen hajauttamisen suunnittelua on jatkettu. Tietoliikenneyhteydet on
vuoden 2012 aikana saatu toteutettua siten, että liikennöinti kaikkiin pääkonesaleihin
tulee kahta eri reittiä. Uudet käyttöönotettavat valvontatyökalut on hankittu ja suunnitte-
lua niiden käyttöönottamiseksi on toteutettu.
Taulukko 21. Käyttöpalvelut

2010 2011 2012 2012
Käyttöpalvelut

toteutuma
to-

teuma tavoite
toteuma

Taloudellisuus
Käyttöpalvelussa päätetyn palvelupyynnön kustannus (€) 1 676 1 325 2 919 1 767
Tuottavuus
Henkilötyövuotta kohden päätettyjen palvelupyyntöjen määrä
(kpl/htv) 100 154 110 130
Palvelukyky ja laatu
Asiakastyytyväisyys 2,67 2,8 3,0 2,8
Suoritteet
Käyttöpalveluissa päätetyt palvelupyynnöt (kpl) 1 895 2 991 2 089 2 908

Käyttöpalvelujen asiakastyytyväisyyden tavoitteeseen ei päästy Rovaniemen toisen ko-
nesalin valmistumisen ja siitä seuranneen käyttöönoton viivästymisen seurauksena. Vii-
västyminen aiheutti paineita niin projekteille kuin muullekin palvelutuotannolle ja viime
kädessä näkyi asiakastyytyväisyydessä.

Järjestelmien ylläpitopalvelu

Konfiguraationhallinnan kehittämisen sekä hallintajärjestelmien käyttöönoton myötä
parannettiin toimintaympäristöä riippuvuuksien tunnistamiseen ja hallintaan sekä ylläpi-
totehtävien ja ongelmien selvittämisen tehostamiseen.
Taulukko 22. Järjestelmien ylläpitopalvelut

2010 2011 2012 2012
Järjestelmien ylläpitopalvelut

toteutuma
to-

teuma
tavoi-

te
toteuma

Taloudellisuus
Järjestelmien ylläpitopalveluissa päätetyn palvelupyynnön kustannus
(€) 1 499 1 158 1 773 715
Tuottavuus
Henkilötyövuotta kohden päätettyjen palvelupyyntöjen määrä (kpl/htv)

121 176 134 239
Palvelukyky ja laatu
Asiakastyytyväisyys 2,34 2,42 2,7 2,7
Suoritteet
Järjestelmien ylläpitopalveluissa päätetyt palvelupyynnöt (kpl) 6 889 9 601 7 595 16 006
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Järjestelmien ylläpitopalveluissa vuoden 2012 päätettyjen palvelupyyntöjen määrä
poikkeaa huomattavasti ennakoidusta. Tähän selkeänä syynä on uuden TOKKA-
työnohjausjärjestelmän käyttöönotto.

Näiden lisäksi ei riittävästi osattu ennakoida uusien järjestelmien käyttöönottojen myötä
tapahtuvaa palvelupyyntöjen määrän kasvua, joista mainittakoon tunnushuollon sekä
identiteetinhallinnan pyyntöjen siirtyminen TOKKA-järjestelmään.

Työasemapalvelu

Työasemapalvelulla tuotetaan vakioitujen, varmennettujen ja hyväksyttyjen päätelaittei-
den koko elinkaaren mittainen palvelu alkaen päätelaitteiden vakiointisuunnittelusta
edeten laitteiden käyttöönoton ja tuotannon sekä ylläpidon kautta elinkaaren lopettami-
seen.

Vuoden 2011 lopussa oli Windows 7.0-työasemavaikon levitys tehty vajaaseen 500
työasemaan lähinnä HALTIKissa, Pelastusopistossa ja sisäasiainministeriössä. Vakion
laajamittainen levittäminen esimerkiksi poliisille ja Rajavartiolaitokseen oli estynyt vie-
lä vuonna 2011 keskeisten järjestelmien Windows 7 -sovituksen viiveiden vuoksi. Polii-
sin osalta levitystä hidasti myös se, että tietoturvasyistä työasemavakioon vaadittiin pa-
kotettua toimikorttikirjautumista, jonka hallinnolliset menettelyt valmistuivat tammi-
kuussa 2012.

Ministeriö ja vastaanottokeskukset ovat kokonaisuudessaan siirtyneet Windows 7.0 -
käyttäjiksi. Hätäkeskuksen siirtymät etenevät hyvin. Työasemaratkaisua auditoitiin
vuonna 2012 useaan otteeseen.
Taulukko 23. Työasemapalvelut

2010 2011 2012 2012
Työasemapalvelut

toteutuma toteuma tavoite
To-

teuma

Taloudellisuus
Työasemapalveluissa päätetyn palvelupyynnön kustannus (€) 311 221 287 320
Tuottavuus
Henkilötyövuotta kohden päätettyjen palvelupyyntöjen määrä
(kpl/htv) 302 473 345 370
Palvelukyky ja laatu
Asiakastyytyväisyys 2,98 3,1 3,2 2,9
Suoritteet
Työasemapalveluissa päätetyt palvelupyynnöt (kpl)

37 438 54 410 41 275 40 648

Työasemapalveluiden asiakastyytyväisyys ei ole tavoitellulla tasolla ja se johtuu oletet-
tavasti käyttäjien kokemista useista erilaisista katkoksista tietoliikenteessä, siirtymisestä
Windows XP:stä Windows7:aan sekä tietoturvallisuuden lisääntymisestä työasemaym-
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päristössä. Henkilöstön asiantuntemukseen ja palvelualttiuteen oltiin kuitenkin edelleen
varsin tyytyväisiä.

Viestintäpalvelu

Toimintakaudella viestintäpalveluiden mahdollistama viranomaisten tavoitettavuus oli
pääasiassa hyvällä tasolla. Toimintaympäristön muutokset aiheuttivat pientä ajoittaista
palvelun saatavuustason laskua kohdistuen etenkin videoneuvotteluiden yhteyksiin.
Viestintäpalveluiden järjestelmiä kehitettiin ottamalla käyttöön uusia toiminnallisuutta
ja käytettävyyttä parantavia ratkaisuja, kuten keskusjärjestelmien kahdennuksia.

Hallinnonalan puhepalvelujärjestelmien elinkaarihallintaa suoritettiin versiopäivityksillä
ja toimintakaudella käynnistettiin toimenpiteet liittymiseksi valtionhallinnon yhteiseen
0295 numerointiin sekä siihen liittyvien palveluiden ratkaisusuunnittelu. Uusi nume-
rointi ja palvelut otetaan suunnitelmien mukaan vaiheistetusti käyttöön vuoden 2013
kuluessa.
Taulukko 24. Viestintäpalvelut

2010 2011 2012 2012
Viestintäpalvelut toteu-

tuma toteuma tavoite
toteuma

Taloudellisuus
Viestintäpalveluissa päätetyn palvelupyynnön kustannus (€) 112 135 122 147
Tuottavuus
Henkilötyövuotta kohden päätettyjen palvelupyyntöjen määrä
(kpl/htv) 875 827 965 693
Palvelukyky ja laatu
Asiakastyytyväisyys (puhe- ja videopalveluiden toimivuus) 2,8 3,01 3,0 3,0
Suoritteet
Viestintäpalveluissa päätetyt palvelupyynnöt (kpl)

14 639 14 482 16 139 16 127

Langattomanlaajakaistan ja sähköpostin virustorjunnan kustannusten siirtyminen Tur-
vallisuusverkkohankkeelta ylläpitoon on aiheuttanut kustannusten nousua viestintäpal-
velussa ja siksi taloudellisuus- ja tuottavuusmittarien tavoitteita ei ole saavutettu.

Service Desk –palvelut

Kuluneen vuoden 2012 aikana otettiin käyttöön TOKKA-työnohjausjärjestelmä, joka
toteuttaa ITILin mukaisia prosesseja. Prosesseista otettiin käyttöön ServiceDesk, tapah-
tuman-, ongelman- ja palvelutasonhallinta helmikuussa ja syyskuun lopussa tehtiin
TOKKA:n toisen vaiheen käyttöönotto, jolloin mukaan tulivat muutoksen-, jakelun- ja
konfiguraationhallinta.
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Taulukko 25. Service Desk -palvelut

HelpDeskissä I-tasolla päätettyjen palvelupyyntöjen osuus kaikista palvelupyynnöistä
(%) on mittarina harhaanjohtava, koska työohjausjärjestelmästä saatava laskennallinen
arvo kuvaa kuinka monta prosenttia HelpDesk on ratkaissut kaikista työnohjausjärjes-
telmään kirjatuista palvelupyynnöistä. Näin ollen kun sisäisten järjestelmään vietyjen
työpyyntöjen määrä on kasvanut, niin HelpDeskin ratkaisuprosentti on vastaavasti pie-
nentynyt. Jatkossa tullaan kehittämään mittaria siten, että lasketaan HelpDeskin I-tasolla
ratkaisemat palvelupyynnöt asiakkaiden palvelupyynnöistä. Tällä hetkellä asiakkaiden
ja sisäisiä palvelupyyntöjä ei pystytä erittelemään.

HelpDeskin asiakastyytyväisyyden pienenemiseen vaikuttaa TOKKA-järjestelmän käyt-
töönotto, joka hidasti käyttöönottovaiheessa ratkaisujen läpimenoaikaa, mikä tuntui asi-
akkaista palvelutason laskuna.
Taulukko 26. Aluepalvelut

2010 2011 2012 2012
Aluepalvelut*) toteu-

tuma toteuma tavoite
toteuma

Palvelukyky ja laatu
Asiakastyytyväisyys 2,98 3,1 3,2 -
Aluepalvelussa keskitetysti päätettyjen palvelupyyntöjen osuus kaikista
aluepalvelun päättämistä palvelupyynnöistä (%) 36,5 40,1 37,5 33,2

*) Aluepalvelun henkilötyö ja kustannukset kohdennetaan muille palveluille.

Vuonna 2012 ei ole mitattu erikseen aluepalveluiden asiakastyytyväisyyttä, vaan se yh-
distettiin osaksi työasema- ja lähitukipalvelua. Keskitetysti päätettyjen ratkaisujen lasku
johtuu todennäköisesti uuden työnohjausjärjestelmän käyttötavoista, haasteista sekä
erityisesti Windows XP – Windows7 – siirtymiseen liittyvästä paikallisesta toiminnasta,
jota ei voida tehdä mitenkään keskitetyin ratkaisuin. Myös tietoliikenteen korkeampi

2010 2011 2012 2012
Service Desk -palvelut

toteutuma
to-

teuma tavoite
toteuma

Taloudellisuus
Service Deskissä päätetyn palvelupyynnön kustannus (€) 80 75 100 67
Tuottavuus
Henkilötyövuotta kohden päätettyjen palvelupyyntöjen määrä (kpl/htv)

1 153 1 176 1 271 1 182
Palvelukyky ja laatu
Asiakastyytyväisyys 3,05 3,26 3,2 3,1
HelpDeskissä I-tasolla päätettyjen palvelupyyntöjen osuus kaikista palvelu-
pyynnöistä (%) 27,1 28,1 30,0 29,0
Suoritteet
ServiceDeskissä I-tasolla päätetyt palvelupyynnöt (kpl) 38 551 39 924 42 502 42 818
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turvallisuus rajoitetuimmin palomuuriavauksin on vaikuttanut keskitettyjen ratkaisujen
tuottamiseen.

Yhteyspalvelut

Yhteyspalvelujen asiakaskunta koostuu tavoitteen mukaisesta asiakaskokonaisuudesta.
Kalenteri-integrointi toteutuu järjestelmämuutoksella. Kulunvalvontaliitäntä ei mahdol-
listu muutoksen myötä automaattisesti, mutta sen toteuttamismahdollisuutta pidetään
edelleen työlistalla. Tietokannan sisällöntuottamiseen on panostettu lisäämällä yhteis-
työtä ja vuorovaikutusta asiakasvirastojen kanssa, mikä on jo lisännyt osaltaan tietokan-
nan määrää ja laatua. Työ jatkuu edelleen.
Taulukko 27. Yhteyspalvelut

2010 2011 2012 2012
Yhteyspalvelut toteutuma toteuma tavoite toteuma

SM + mtit AVIt ja
ELYt

SM +
mtit AVIt ja

ELYt
SM +
mtit

AVIt ja
ELYt

SM ¹ VM
(AVIt,

ELYt, ja
mtit)

Taloudellisuus
Käsitellyn puhelun kustannus (€) 1,00 1,29 1,13 1,30 1,38 1,54 1,12³ 1,19³
Tuottavuus
Henkilötyövuotta kohden käsitellyt puhelut
(kpl/htv) 63 760 50 750 42176 29288 40 445 37 716 42 758 36 698
Palvelukyky ja laatu
Asiakastyytyväisyys² 3,68 2,8 3,02 3,02 3,04 3,04 2,94 2,94
Suoritteet
Yhteyspalveluissa käsitellyt puhelut (1 000
kpl) 1 535 406 1 447 366 1 236 688 1 048 642

¹ Maistraatit siirtyneet SM:n puhelunvälityksellisestä ympäristöstä AVIen ja ELYjen kanssa muodostettuun uu-
teen VM:n ympäristöön.
² Asiakastyytyväisyyden kysely ja asteikko tuloksien esittämistapoineen on muuttunut vuodesta 2012 lukien.
³ Arvio 12.2.2013 tietojen pohjalta laskettuna.

Projekti- ja asiantuntijapalvelut
TUVE Tietoverkkopalvelut -projektin keskeisiä käyttäjille näkyviä lopputuotoksia ovat
mm. TUVE-työasemavakioon (Win7) siirtyminen, toimipisteiden lähiverkon muutokset,
toimipisteiden liittäminen TUVE-verkkoon ja liikenteen salaaminen, palvelujen ja so-
vellusten sovittaminen ja keskittäminen uusiin turvallisiin konesaleihin, monikanavarei-
tittimien käyttöönotto liikkuvissa yksiköissä sekä uudet tai uudistetut palvelut esimer-
kiksi viestintä- tai internet-palveluissa.

Vuoden 2012 aikana kehitettiin yllä mainittuja turvallisuusverkon palveluja. Samaan
aikaan tehtiin mm. Poliisin ja Rajavartiolaitoksen sovelluksien sovittamista turvalli-
suusverkon palvelualustoille. Ensimmäiset sovellukset saatiin tuotantoon vuoden 2012
aikana ja pääosa vasta vuoden 2013 ensimmäisellä vuosipuoliskolla. VITJA-hanketta on
edistetty hyväksytyn suunnitelman mukaisesti.
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Taulukko 28. Projekti- ja asiantuntijapalvelut

2010 2011 2012 2012
Projekti- ja asiantuntijapalvelut

toteutuma toteutuma tavoite toteuma

Taloudellisuus
Projektien ja asiantuntijapalveluiden henkilötyökustannukset: 5 801 927 6 892 000 7 895 835 8 700 456
Tuottavuus
Projekteille ja asiantuntijapalveluille kohdennettu työaika 66 71 84 98
Palvelukyky ja laatu
Asiakastyytyväisyys (Tyytyväisyys lopputulokseen) 2,70 2,7 3,0 2,71

Projektipalveluiden kysyntä oli ennakoitua suurempaa, minkä seurauksena henkilötyö-
kustannusten toteuma ylitti arvioidun. Projektien monimutkaisuudesta ja ennakoimat-
tomista haasteista johtuen asiakastyytyväisyyttä ei pystytty parantamaan tavoitteen mu-
kaisesti.

Maksullisen toiminnan tulos ja kannattavuus

Hallinnon tietotekniikkakeskuksella ei ole valtion maksuperustelain (150/1992) tarkoit-
tamaa maksullista toimintaa. Talousarvion laadintamääräyksessä maksullisen toiminnan
tuloihin on rinnastettu muun muassa varsinaisen maksulainsäädännön soveltamisalan
ulkopuolelle jäävä, virastojen välillä harjoitettava maksullinen toiminta, jollaista Hal-
linnon tietotekniikkakeskus palvelukeskuksena toimivana harjoittaa.

Hallinnon tietotekniikkakeskuksen palvelusopimustoiminnasta esitetään liitteenä mak-
sullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelmaa vastaava laskelma. Vuonna 2012 teh-
tyjen investointien osuus vaikuttaa laskelman lopputulokseen. Investoinnit ovat asiakas-
rahoituksella tehtyjä tietojärjestelmäkokonaisuuksia tai niiden osia. Valmistuttuaan ne
siirretään hallinnansiirroilla asiakkaiden omaisuudeksi vastikkeetta. Poistolaskennassa
olevan omaisuuden arvo tulee kuluiksi vuotuisina poistoina. Kustannusvastaavuuslas-
kelman ylijäämä on vähentynyt edellisestä vuodesta, koska vuonna 2012 tukitoiminto-
jen kustannukset, poistot ja korot ovat olleet huomattavasti suuremmat kuin edellisenä
vuonna.

Haltikin maksullisen toiminnan yhteenvetotaulukko on kohdan 5.2 liitteenä 1b.

Yhteisrahoitteinen toiminnan kustannusvastaavuus

Hallinnon tietotekniikkakeskuksella ei ollut yhteisrahoitteista toimintaa vuonna 2012.
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1.3.3 Rajavartiolaitos

Rajojen valvonta

Rajojen valvonnan päämääränä on laittoman maahantulon ennaltaehkäisy ja paljastami-
nen. Riskianalyysiin perustuvilla painopistealueilla luvattomat rajanylitykset on kyettä-
vä havaitsemaan välittömästi ja luvattomat rajanylittäjät ottamaan kiinni raja-alueella.
Toistuva laiton toiminta tulee kyetä paljastamaan myös muualla raja-alueella. Luvatto-
mat rajanylitykset on selvitettävä luotettavasti siten, että kaikista tarvittavista jatkotoi-
menpiteistä voidaan päättää viivytyksettä.
Taulukko 29. Rajojen valvonnan tulosmittarit

2010 Toteuma
2011

Tavoite
2012

Toteuma
2012

Tulosmittarit
Tuotokset
Partiointi (h) 285 000 284 447 268 500 249 663
    josta itärajalla 210 000 205 719 194 540 182 081
Tekninen valvonta 888 000 896 735 903 500 870 689
Tarkastukset 23 200 25 658 26 450 28 141
Rajavyöhykeluvat 9 600 9 145 9 150 7 777
Turvallisuuspalvelut harva-alueella (poliisi- ja virka-
aputehtävät) 510 471 580 495
Panokset
Kustannukset (mil. euroa) 120,9 117,5 111,3 114,9
Henkilötyövuodet 1 414 1 376 1 329 1 302
Tehokkuus
Tuottavuus ind 117 117 120 127
Taloudellisuus ind 111 114 121 122
Toiminnan laatu ja palvelukyky (1-5) 4,1 3,5 4,5 3,9
Rajatapahtumien estäminen (%) 88,9 % 83,3 % 98,0 % 93,5 %
Rajatapahtumien paljastaminen (%) 89,5 % 75,0 % 93,0 % 76,9 %
Tilannekuvan laatu 3,6 3,6 3,8 3,6

Rajavartiolaitos on pystynyt rajojen valvonnalla tehokkaasti ennaltaehkäisemään laiton-
ta maahantuloa. Rajojen valvonnan tehtävät on hoidettu pienemmin voimavaroin kuin
vuonna 2011. Voimavaroja on vähentänyt henkilöstön luonnollinen poistuma sekä voi-
mavarojen kohdennus rajatarkastustehtäviin. Partiotuntimäärä on laskenut suunniteltua
nopeammin maa- ja merirajalla. Samasta syystä partioinnin kattavuus itärajalla on las-
kenut. Merialueella partioinnin kattavuutta on laskenut vähentynyt ilma-alus- ja ulko-
vartiolaivapartiointi. Ilma-aluspartioinnin kattavuuden lasku selittyy osin Dornier-
valvontalentokoneiden huolloilla, joiden yhteydessä on uusittu koneiden valvontatek-
niikkaa. Tehostuneet partiokäytännöt ovat nostaneet tarkastusten määrää vuodesta 2011.
Teknisen valvonnan kattavuus on parantunut, vaikka valvonnan tuntimäärä on laskenut.
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Merialueella vanhentunutta kalustoa on korvattu lukumääräisesti vähemmillä laitteilla,
joiden kattavuus on kuitenkin aikaisempaa parempi. Tämä selittää tuntimäärän laskun ja
samanaikaisen valvonnan kattavuuden parantumisen.
Rajavartiolaitos on järjestänyt rajojen valvonnan kustannustehokkaasti. Rajojen valvon-
taan kohdentunut työpanos laski 74 henkilötyövuodella. Tuottavuus ja taloudellisuus
paranivat selvästi vuodesta 2011. Vaikka valvonnan kattavuus laski jonkin verran, oli
lasku vähäisempää, kuin käytetyn työpanoksen ja kustannuksien lasku. Tästä syystä
yhdellä henkilötyövuodella saatiin aikaan enemmän valvontaa, kuin vuonna 2011. Sa-
malla tavalla yhdellä eurolla tuotettiin enemmän valvontaa kuin vuonna 2011.

Rajatapahtumien estämis- ja paljastamisprosentit paranivat vuodesta 2011. Tämä paran-
si toiminnan laadun tunnuslukua. Kaikkia luvattomia rajanylityksiä itäisellä maarajalla
ei kuitenkaan kyetty estämään tai paljastamaan. Tästä syystä erityisesti rajatapahtumien
paljastamisprosentti jäi tavoitteesta. Osittain tähän vaikutti vähentynyt henkilömäärä
rajojen valvonnassa itärajalla. Tärkein tekijä on kuitenkin tapausten vähäinen määrä,
jolloin yksittäiset tapaukset vaikuttavat merkittävästi tunnuslukuihin. Kaikki rajatapah-
tumat itärajalla on käsitelty loppuun rajavaltuutettujen kesken.

Rajatarkastukset

Kaikki Schengen-alueen ulkorajan ylittävät henkilöt tarkastetaan. EU/ETA-kansalaisille
tehdään vähimmäistarkastus ja muille perusteellinen tarkastus. Schengen-alueen sisära-
joilla ylläpidetään valmius rajatarkastusten palauttamiseen. Maahantulo ja maastalähtö
vastoin säädettyä järjestystä paljastetaan turvaten sujuva rajanylitysliikenne. Rajatarkas-
tuksissa ja rajatarkastuksiin liittyvässä tutkinnassa ja hallintopäätöksissä huolehditaan
henkilöiden oikeusturvasta.

.Taulukko 30. Rajatarkastusten tulosmittarit

2010 Toteuma
2011

Tavoite
2012

Toteuma
2012

Tulosmittarit
Tuotokset
Rajatarkastukset (milj.hlöä) 12,1 14,7 15,5 16,5
Tullitarkastukset (hlöä) 8 700 6 370 8 225 2 792
Käännyttämispäätös 1 170 1 305 1 305 1 577
Myönnetyt viisumit 2 080 1 938 1 946 1 267
Päätökset rajanylityslupa-anomuksiin 3 4 6 2
Vastaanotetut turvapaikkahakemukset 160 188 211 209
Vastaanotetut kiintiöpakolaiset 350 491 670 504
Muun viranomaisen päätöksen täytäntöönpano 580 539 570 619
Panokset
Kustannukset (milj. euroa) 85,6 87,7 90,0 96,2
Henkilötyövuodet 1 001 1 028 1 075 1 090
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Tehokkuus
Tuottavuus ind 111 135 134 143
Taloudellisuus ind 106 131 136 136
Toiminnan laatu ja palvelukyky (1-5) 4,4 4,3 4,5 4,3
Rajatarkastusten kattavuus (%) 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 %
Rajatarkastusten laatu (%) 97,6 % 95,9 % 97,1 % 94,0 %
Rajatarkastusten sujuvuus (min) 6 13 9 9
Rajatarkastusten asiakaspalvelu (1-5) 3,9 4,1 4,1 4,1
Oikeusturva (%) 99,7 % 100,0 % 100,0 % 99,9 %

Rajavartiolaitos on järjestänyt henkilöiden rajatarkastukset valvomillaan rajanylityspai-
koilla Schengen-säädösten mukaisesti. Rajavartiolaitoksen valvontavastuulla olevilla
EU:n ulkorajan rajanylityspaikoilla henkilöiden rajanylitysmäärä oli 16,5 miljoonaa,
mikä on noin 1,8 miljoonaa rajanylitystä enemmän kuin vuonna 2011. Suomen ja Venä-
jän rajan ylitti 12 miljoonaa henkeä, kasvua edelliseen vuoteen oli 13 %. Kolmansien
maiden kansalaisten osuus matkustajista oli 78 %. Näistä suurin osa, noin 97,5 %, oli
venäläisiä.

Lukumääräisesti suurin osa kasvusta keskittyy Kaakkois-Suomen suurille rajanylitys-
paikoille, mutta kasvuprosentit ovat olleet suuria myös pohjoisemmilla rajanylityspai-
koilla.

Junamatkustus Helsingin ja Pietarin välillä on kasvanut merkittävästi Allegro-junien
käyttöönoton myötä. Liikenne kasvoi Vainikkalan rajanylityspaikalla 10 % noin 50 000
matkustajaan. Suurin osa matkustajista, yli 60 %, oli venäläisiä. Suomalaisia matkusta-
jista oli hieman alle 30 % ja loput muita kolmansien maiden kansalaisia.

Lentoliikenteen kasvu oli noin 7 %. Rajavartiolaitoksen tarkastusvastuulla olevassa ul-
korajat ylittävässä lentoliikenteessä oli 4,1 miljoonaa matkustajaa (3,8 milj./2011).

Rajatarkastusten määrä Helsingin satamassa kasvoi jopa 60 % edelliseen vuoteen verrat-
tuna. Vuoden aikana rajatarkastus suoritettiin noin 440 000 matkustajalle. Kasvun taus-
talla on Helsingin ja Pietarin välisen laivaliikenteen vakiintuminen ja laivavuorojen li-
sääntyminen.

Vuonna 2012 ulkorajoilla käännytettiin yhteensä 1 577 henkilöä. Käännytysten määrä
kasvoi edellisvuoteen verrattuna noin 21 %. Rajanylitysliikenteen kokonaismäärään
suhteutettuna käännytysten määrä on kuitenkin varsin vähäinen. Rajalla turvapaikkaa
hakeneiden määrä on edellisvuoden tasolla, kuten koko maassa turvapaikkaa hakenei-
den määräkin. Yleisimmät kansalaisuudet olivat Irak, Syyria ja Kiina.

Rajatarkastukset on järjestetty tehokkaasti. Tuottavuus parani vuodesta 2011. Painotet-
tujen suoritteiden määrä kasvoi selvästi enemmän kuin tarkastustoimintaan kohdennet-
tujen henkilötyövuosien määrä. Myös taloudellisuus parani edellisvuodesta, joskin hi-
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taammin kuin tuottavuus. Kustannukset nousivat reilusti vuodesta 2011, mutta kuitenkin
hitaammin kuin painotettujen suoritteiden määrä. Tämä paransi taloudellisuutta.

Kaakkoisrajalla sekä Pohjois-Karjalan Niiralassa rajanylityspaikkojen infrastruktuuri ja
henkilöstöresurssit eivät vastaa enää kasvavan liikenteen tarpeita. Rajatarkastuksien
laadun heikkeneminen oli vähäisempää kuin voimakkaasti kasvaneen rajanylitysliiken-
teen perusteella olisi voinut odottaa. Rajatarkastusten sujuvuuden tunnusluku parani.
Helsinki-Vantaan lentoaseman ruuhkahuippuja tasaamaan tarkoitetut automaatit lyhen-
sivät keskimääräistä jonotusaikaa puoleen vuodesta 2011. Koska Helsinki-Vantaan
osuus rajanylitysliikenteestä on suuri, tämä vaikutti selvästi koko Rajavartiolaitoksen
yhteenlaskettuun tunnuslukuun.

Rikostorjunta, hallinnolliset maksuseuraamukset ja valvontatoimenpiteet

Rajavartiolaitos toimii ammattitaitoisena, yhteistyökykyisenä ja tehokkaana rikostorjun-
taviranomaisena rajaturvallisuuden ylläpitämiseksi ja erityisesti Schengenin ulkorajat
ylittävän rikollisuuden torjumiseksi.

 Taulukko 31. Rikostorjunnan tulosmittarit

2010 Toteuma
2011

Tavoite
2012

Toteuma
2012

Tulosmittarit
Tuotokset
Rikosilmoitus (R-ilmoitus) 850 956 1 040 924
Valtionrajarikos (kpl) 178 190 206 155
Laittoman maahantulon järjestäminen ja ihmis-
kauppa (kpl) 75 76 90 74
Muu rikos tai rikkomus (kpl) 5 600 6 598 6 480 7 029
Rikesakko 710 731 795 726
Rangaistusvaatimusilmoitus 2 740 3 788 3 625 4 287
Pakkokeino 2 600 3 374 2 960 3 677
Huomautus 780 675 820 737
Päätös alusöljypäästöasiassa 7 7 7 5
Päätös liikenteenharjoittajan seuraamusmaksussa 47 235 85 127
Turvaamistoimenpide 2 700 3 492 3 240 2 962
Sekalainen ilmoitus (S-ilmoitus) 960 1 221 1 082 1 558
Valvontailmoitus 370 445 356 375
Panokset
kustannukset (milj. euroa) 15,5 15,1 15,6 16,7
Henkilötyövuodet 181 177,0 185,8 189,0
Tehokkuus
Tuottavuus ind 98 125 113 118
Taloudellisuus ind 93 121 115 113
Toiminnan laatu ja palvelukyky (1-5) 4,4 4,2 4,5 4,2
Rikoslakirikosten selvitystaso (pl. liikennerikokset) 100 % 77 % 91 % 82 %
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(%)
Laittoman maahantulon järjestämisten ja ihmis-
kaupparikosten selvitystaso (%) 86 % 52 % 94 % 46 %
Aluspäästötapausten selvitystaso (1-5) 5,0 5,0 5,0 5,0
Tavoiteajassa (60 vrk) selvitettyjen rikoslakirikosten
osuus (%) 59 % 75 % 82 % 79 %
Tavoiteajassa (180 vrk) selvitettyjen laittoman
maahantulon järjestämisten ja ihmiskauppatapaus-
ten osuus (%) 48 % 63 % 63 % 70 %
Oikeusturva (%) 100 % 99,9 % 99,9 % 99,9 %

Rajavartiolaitoksen rikostorjunnalla on ennalta estetty rajat ylittävän rikollisuuden vai-
kutuksia Suomeen ja Eurooppaan. Rajat ylittävän rikollisuuden ilmiöissä ei ole tapahtu-
nut merkittäviä muutoksia. Rikosilmoitusten määrä on pysynyt miltei vuoden 2011 ta-
solla. Muiden havaittujen rikosten tai rikkomusten määrä on kasvanut ja tämä on näky-
nyt rangaistusvaatimusilmoitusten ja rikesakkojen määrän kasvuna. Itärajan rajanylitys-
liikenteen kasvusta johtuen erityisesti paljastinlaiterikkomusten määrä kasvoi edelleen
voimakkaasti siitä huolimatta, että asiassa on tehty valistustoimintaa yhdessä muiden
PTR-viranomaisten kanssa.

Laittoman maahantulon järjestämistä ja ihmiskauppaa koskevien rikosten määrä on py-
synyt miltei vuoden 2011 tasolla. Sen sijaan valtionrajarikosten määrä on kääntynyt
laskuun. Onnistuneilla ennaltaehkäisevillä rikostorjuntatoimenpiteillä, kuten esimerkiksi
lähtömaassa tapahtuvalla yhdysmiestoiminnalla, on osaltaan kyetty pitämään näiden
rikosten määrä vuoden 2011 tasolla.

Rajanylitysliikenteen kasvu lisää käytettyjen pakkokeinojen määrää. Paljastinlaiterik-
komusten ja niihin liittyvien takavarikkojen määrä kasvaa pääasiassa Kaakkois-Suomen
rajavartioston toiminta-alueella. Henkilöön kohdistuvien pakkokeinojen määrä on pysy-
nyt vuoden 2011 tasolla ja pidätysten osalta määrä on laskussa. Suoritettujen kotietsin-
töjen määrä on pysynyt vuoden 2011 tasolla.

Liikenteenharjoittajan seuraamusmaksujen määrä viisinkertaistui vuonna 2011 vuoteen
2010 nähden. Voimakas kasvu johtui vuoden 2010 tapauksista, joiden osalta seuraa-
musmaksu määrättiin vasta vuoden 2011 puolella. Lisäksi seuraamusmaksujen kasvun
taustalla ovat olleet osaltaan kasvaneet liikennemäärät. Vuoden 2012 osalta tilanne ta-
saantui ja seuraamusmaksujen määrä kääntyi voimakkaaseen laskuun.

Toiminnan tuottavuus ja taloudellisuus ovat kääntyneet laskuun vuoteen 2011 verrattu-
na. Toiminnan kustannukset ja käytetyt henkilötyövuodet ovat kasvaneet nopeammin,
kuin painotettujen suoritteiden määrä. Osaltaan tähän vaikuttaa laajojen ja pitkäkestois-
ten rikostutkintojen lisääntyminen.

Toiminnan laadun ja palvelukyvyn kokonaistunnusluku pysyi vuoden 2011 tasolla. Ri-
koslakirikosten selvitysprosentti nousi ja tavoiteajassa selvitettyjen rikosten määrä kas-
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voi. Myös rikoslakirikosten selvitystaso oli nousussa. Laittoman maahantulon järjestä-
mistä ja ihmiskauppaa koskevien rikosten selvitystaso laski hieman vuoteen 2011 ver-
rattuna. Riittävän näytön hankkiminen rikosprosessissa näiden Rajavartiolaitoksen ri-
kostorjunnan ydinalueelle kuuluvissa rikoksissa on edelleen erittäin haastavaa. Esitut-
kintaresursseja sitoutuu jatkossakin laajoihin ja pitkäkestoisiin laittomaan maahantuloon
liittyvien rikosten tutkintaan.

Meri- ja muu pelastustoimi

Kaikkiin meripelastuksen hätätilanteisiin osoitetaan apua viivytyksettä. Meripelastusta-
pahtumien havaitsemiseksi, ennalta ehkäisemiseksi ja läheltä piti tilanteiden taltioimi-
seksi huolehditaan merialueiden riittävästä valvonnasta rajavalvonnan yhteydessä. Pe-
lastustoimea ja lentopelastuspalvelua tuetaan tarpeen mukaan Rajavartiolaitoksen kalus-
tolla ja henkilöstöllä.

Taulukko 32. Meriturvallisuuden ja pelastustoimen tulosmittarit

2010 Toteuma
2011

Tavoite
2012

Toteuma
2012

Tulosmittarit
Tuotokset
Etsinnät (kpl) 215 254 225 224
      Etsinnät merialue(kpl) 97 94 90 68
      Etsinnät maa-alue (kpl) 118 160 135 156
Pelastustehtävät (kpl) 1 312 1 227 1 315 1 132
      Meripelastustehtävät (kpl) 1 138 1 095 1 135 1 027
      Muut pelastustehtävät (kpl) 174 132 180 105
Sairaankuljetus (kpl) 431 433 439 409
     Meripelastuksen sairaankuljetus (kpl) 56 64 65 48
     Maa-alueen sairaankuljetus (kpl) 375 369 374 361
Avustustehtävä (kpl) 353 479 435 469
      Merialueen avustustehtävä (kpl) 310 432 385 431
      Maa-alueen avustustehtävä (kpl) 43 47 50 38
Muu pelastussuorite (kpl) 460 429 417 485
     Muu meripelastustoimen pelastussuorite (kpl) 302 300 257 289
     Muu maa-alueen pelastussuorite (kpl) 158 129 160 196
Päivystyspalvelu ja meripelastuksen työaika (tun-
tia) 391 000 406 758 393 000 398 802
     Meripelastuksen johtokeskusten työaika 40 500 35 598 33 891
     Muiden meripelastusyksiköiden työaika 18 500 19 771 15 503
     Muu meripelastuksen varallaolo 332 000 351 389 349 408
Merialueella pelastettu henkilö (kpl) 4 840 3 291 4 200 2 666
Merialueella estetty onnettomuus (kpl) 7 3 13 11
Panokset
Kustannukset (mil. euroa) 7,2 7,5 6,5 7,5
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Henkilötyövuodet 84 88 78 85
Tehokkuus
Tuottavuus ind 102 98 117 96
Taloudellisuus ind 96 95 119 92
Toiminnan laatu ja palvelukyky (1-
5) 3,6 3,5 4,1 3,5
Johtamisen laatu (1-5) - - 4,0 0,0
Yksiköiden valmius (1-5) - - 4,5 0,0
Meritilannekuva (1-5) 3,6 3,5 3,7 3,5

Suomen meripelastusjärjestelmä on luotettava. Rajavartiolaitoksella on käytössä suori-
tuskykyinen kalusto. Merellisen turvallisuuden haasteissa ei ole tapahtunut merkittäviä
muutoksia. Alusliikenne Suomenlahdella on erittäin vilkasta. Merivartiostot ylläpitivät
jatkuvaa meripelastustoimen johtamisvalmiutta sekä päivystivät katkeamatta meripelas-
tuksen hätäradioliikennettä. Kaikkiin merihätätapauksiin kyettiin osoittamaan apua.
Meripelastustehtävien määrä on ollut lievässä laskussa. Tehtävämäärän lasku selittyy
pitkälti kesän 2012 huonolla säällä sekä sillä, että tehtäviä on luokiteltu useammin avus-
tustehtäviksi, jotka eivät tilastoidu meripelastustehtäviksi. Hätätapauksista 89 prosentis-
sa apu voitiin osoittaa alle 30 minuutissa. Avun saatavuus on yleisellä tasolla kiitettä-
vää, vasteajoissa on kuitenkin paikallista vaihtelua.

Rajavartiolaitoksen osuus meripelastustehtävien suorittajana on kasvussa. Selittävinä
tekijöinä ovat uusi partiovenekalusto, merellisten toimintamallien kehittäminen sekä
tehostunut riskiarviointi. Rajavartiolaitoksen osuuden kasvaessa vapaaehtoisten meripe-
lastajien osuus on sitä vastoin pienentynyt merkittävästi. Meripelastustapahtumista pää-
osa kohdistui huviveneisiin ja merellä ulkoileviin kansalaisiin. Noin 20 % tehtävistä
kohdistui matkustaja-aluksiin, rahtialuksiin tai muihin kauppamerenkulun alalla merellä
liikkuneisiin aluksiin. Näistä tehtävistä valtaosa oli lääkärikonsultaatioiden välittämistä
alukselle.

Meripelastustoiminnan kehittämisen painopiste oli suuronnettomuuksissa. Keskeisiä
kehittämiskohteita olivat poikkihallinnollisen monialaisiin merionnettomuuksiin varau-
tumisen suunnittelu, pelastustoimen ja Rajavartiolaitoksen yhteistyön kehittäminen sekä
onnettomuustilanteissa käytettävien ilma-alusten toimintamenetelmien tehostaminen.

Vuoteen 2011 verrattuna tuottavuuden ja taloudellisuuden heikkeneminen oli vähäistä.
Suoritemäärät vähenivät, kustannukset pysyivät ennallaan ja henkilötyövuodet väheni-
vät vain hiukan. Tämä laski tuottavuutta ja taloudellisuutta.

Johtamisen laatua ja yksiköiden valmiutta ei voitu arvioida, koska meripelastuksen pal-
velutason arviointijärjestelmän käyttöönotto on viivästynyt.
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Sotilaallinen maanpuolustus

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

Taulukko 33. Sotilaallisen maanpuolustuksen tulosmittarit

2010 Toteuma
2011

Tavoite
2012

Toteuma
2012

Tulosmittarit
Tuotokset
Koulutusvuorokaudet 82 700 87 990 88 700 74 908
Panokset
Kustannukset (mil. euroa) 11,5 11,9 11,6 10,5
Henkilötyövuodet 135 139 139 119
Tehokkuus
Tuottavuus ind 111 114 116 114
Taloudellisuus ind 105 111 117 109
Toiminnan laatu ja palvelukyky (1-5) 3,6 3,7 3,9 3,9
Suunnitelmavalmius (1-5) 3,1 3,6 3,7 3,6
Sijoitettavuus (%) 70 % 70 % 86 % 78 %
Koulutettavuus (%) 85 % 85 % 93 % 93 %
Sijoitustilanne (1-5) 4,3 4,6 4,6 4,6
Koulutus (1-5) 3,7 3,9 3,9 3,7
Materiaalivalmius (1-5) 3,4 3,4 3,3 3,7

Rajavartiolaitoksen sotilaalliselle maanpuolustukselle ja kriisivalmiudelle asetetut ta-
voitteet on pääosin saavutettu. Sotilaallisen maanpuolustuksen ja kriisin ajan valmiuksi-
en kehittäminen on edennyt hyvin vuonna 2012.

Sotilaallisen maanpuolustuksen koulutusvuorokaudet laskivat verrattuna vuoteen 2011,
koska kaikkia suunniteltuja kertausharjoituksia ei voitu järjestää. Harjoitukset peruun-
tuivat Puolustusvoimien säästötarpeista johtuen. Harjoitusten vähenemisen vuoksi myös
käytettyjen henkilötyövuosien määrä laski. Tuottavuus ja taloudellisuus ovat säilyneet
hyvällä tasolla, joskin edelliseen vuoteen verrattuna taloudellisuus laski.

Toiminnan laadun ja palvelukyvyn tunnusluvut pääosin nousivat tai pysyivät ennallaan.
Varusmiesten sijoitettavuus parani selkeästi. Palveluksen keskeytti edellistä vuotta vä-
hemmän varusmiehiä suhteessa saapumiserien kokoon. Koulutus annettiin siitä huoli-
matta tinkimättä suorituskykyvaatimuksista. Rajajoukkojen materiaalivalmius kehittyi
suotuisasti vuoden aikana. Toiminnan laadun kokonaistunnusluku nousi vuodesta 2011.
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Maksullisen toiminnan tulos ja kannattavuus

Sisäasiainministeriön antamassa asetuksessa 1221/2011 Rajavartiolaitoksen suoritteiden
maksuista 6 §:ssä säädetään, että Rajavartiolaitoksen palvelussuhdeasuntojen vuokrauk-
sen ei tarvitse olla liiketaloudellisesti kannattavaa. Rajavartiolaitos on luovuttanut hal-
linnassaan olevat asunto-osakkeet Senaatti kiinteistöille 1.1.2008 alkaen ja vuokrannut
ne takaisin. Asuntoja käytetään Rajavartiolaitoksen henkilöstön palvelussuhdeasuntoi-
na.

Kustannusvastaavuuslaskelmat on laadittu erikseen liiketaloudellisista suoritteista ja
julkisoikeudellisista suoritteista. Julkisoikeudellisina suoritteina on käsitelty ilma-
alusten sairaankuljetus ja viisumit, luvat ja muut päätökset. Liiketaloudellisina suorittei-
na on käsitelty Rajavartiolaitoksen huoneistojen vuokraustoiminta.

Vuoden 2012 kustannusvastaavuuslaskelmien tekemisessä on käytetty kirjanpidon tieto-
ja ja toiminnoille kohdennettua työaikaa. Kustannusvastaavuuslaskelmien laatimisperi-
aatteet ovat vertailukelpoisia vuosien 2011 ja 2012 osalta.

Vuokraustoiminta (palvelussuhdeasunnot / muu vuokraus)

Laskelmissa on käytetty vuonna 2012 hyväksi toiminto-tililuokan seurantatietoja: toi-
minnolle on kirjattu tulot, kulut sekä työaika. Henkilöstökulut on lisätty laskelmaan
suhteellisena osuutena Rajavartiolaitoksen kokonaispalkkamenoista sen mukaan, mitä
palvelussuhdeasuntoihin ja vuokraustoimintaan on kohdistettu työtä kokonaistyöajasta
(0,04 %). Muut erilliskulut on otettu laskelmaan suoraan kirjanpidosta vuokraustoimin-
nolle kirjattuina kuluina aiheuttamisperiaatteen mukaan. Poistoina ja korkoina on otettu
suhteellinen osuus (0,04 %) Rajavartiolaitoksen kokonaispoistoista ja koroista. Korko-
prosentti on Valtiokonttorin määräämä nimellinen korkokustannus 2,1 prosenttia.

Tukitoimintojen kustannukset on otettu mukaan käyttäen Rajavartiolaitoksen laskettua
yleiskustannuslisäprosenttia (104 %). Rajavartiolaitoksen kirjauskäytännön mukaan
merkittävä osa (97,7 %) muista toimintamenoista kirjataan pelkästään tukitoimintoihin.
Myös kirjatusta työajasta ohjaus- ja tukitoimintoihin kohdentuu suuri osa (33,2 %).

Vuoden 2012 ja vuoden 2011 laskelmia verratessa vuokraustoiminnan tulot ovat vähen-
tyneet 7,3 %. Tulojen vähentyminen selittyy aikaisempaa vähäisemmällä vuokra-
asuntojen määrällä. Tuotot kattavat vain 32 % vuokraustoiminnan menoista. Laskelmas-
sa ovat mukana myös yhteismajoitustilat, joista kertyy tuloja erittäin vähän. Koska
vuokra-asuntojen määrä on jatkanut laskuaan, on yhteismajoitustilojen suhteellinen
osuus kaikesta vuokraustoiminnasta kasvanut. Rajavartiolaitoksen ulkomailla (Venäjä,
Tallinna, Riika, Peking) olevien yhdyshenkilöiden vuokrakulujen osuus on 155 123
euroa. Näistä asunnoista ei synny lainkaan vuokratuloja. Asunnoista syntyvät kulut voi-
daan rinnastaa henkilöstön komennuskustannuksiin. Yhteismajoitustilojen ja yhdyshen-
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kilöiden asuntojen kulujen suhteellisen osuuden kasvu on aiheuttanut koko vuokraus-
toiminnan kustannusvastaavuuden laskun.

Sairaankuljetustoiminta, ilma-alukset

Sairaankuljetusten (ilma-alus) kustannusvastaavuuslaskelmat laskettiin tilinpäätökseen
vuosilta 2011 ja 2012 vanhan laskentatavan mukaan. Vuoden 2011 tilinpäätökseen las-
kentatapaa muutettiin kirjanpidon tietoihin perustuvaksi (uudet seurantakohteet) mutta
nyt havaittiin, että tuottojen, kulujen ja työajan kohdentaminen valitulle toiminnolle ei
ole aiheuttamisperiaatteen mukainen muiden kuin tulojen osalta. Vanhassa laskelmassa
oleellinen kohdennusperuste ovat konekohtaiset henkilötyövuosimäärät ja sairaankulje-
tustunnit. Tämän vuoksi laskelmat on laadittu vanhoilla, 1990-luvun loppupuolella pää-
tetyillä säännöillä. Vuodet ovat verrattavissa keskenään. Sairaankuljetusten lukumäärä
kasvoi vuodesta 2011 vuoteen 2012 yhteensä 98 kuljetuksen verran (61 %). Sisäasiain-
ministeriön asetus Rajavartiolaitoksen suoritteista muuttui vuoden 2012 alusta ja Ilma-
alusten suoritehinnat nousivat 40–54 %. Vuoden 2012 kustannusvastaavuus parani mer-
kittävästi uusien suoritehintojen johdosta.

Viisumit ja muut luvat ja päätökset

Viisumitulot ja muut luvat ja päätökset ovat julkisoikeudellisia suoritteita, joiden tulot
ovat kirjanpidossa, mutta vastaavia kuluja ei erikseen seurata. Viisumin hinnan määrää
Euroopan Unioni.

Viisumien erilliskuluihin on laskettu kohdennettu työaika arvioiden, että yhden viisu-
min myöntämiseen ja muuhun hallinnointiin kuluu 45 minuuttia. Viisumeja on myön-
netty vuonna 2012 yhteensä 1267 kappaletta (1 938/2011). Viisumien myöntäminen on
osa rajatarkastustoimintoa. Rajatarkastustoiminnolle on kirjattu työaikaa vuonna 2012
yhteensä 24,5 % (22,93/2011) Rajavartiolaitoksen kokonaistyöajasta. Tästä viisumien
myöntämiseen kulunut työaika on 950 tuntia eli 0,09 % rajatarkastustoiminnolle kirja-
tusta työajasta. Henkilöstökustannukset on kohdennettu laskelmaan tämän suhdeluvun
mukaan. Yleiskululisä on otettu mukaan yleiskuluprosentin avulla. Poistot ja korot on
huomioitu samassa suhteessa kuin palkkakulut (0,15 % poistoista ja koroista). Vuoden
2011 korkojen ja poistojen vertailulukuja on korjattu vuoden 2011 laskelmaan virheelli-
sen laskentakaavan (kaksinkertainen laskenta ensin 0,15 % ja siitä edelleen 0,15 %)
vuoksi. Kustannusvastaavuuslaskelma viisumeista ja muista luvista tehtiin ensi kerran
vuodelta 2011.

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelmat ovat kohdan 5.2 liitteenä 1c.
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Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuus

Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelman tuotoissa on Rajavartiolai-
toksen EU:n ulkorajarahastosta saadut rahoitusosuudet Rajavartiolaitoksen eri hankkei-
siin sekä kulupuolella näitä hankkeita vastaavat menot. Tuloina on käsitelty sekä toi-
mintamenomomentille tuloutetut varat että momentille 26.01.22.2 saatu kirjausoikeus.

Yhteisrahoitteisen toiminnan tuloista vain pieni osa on voitu kohdentaa menoja vastaa-
valle tilikaudelle, koska ulkorajarahoitus tulee merkittävästi jälkikäteen ja on riippuvai-
nen rahoitusohjelmien ja raportoinnin hyväksymisaikataulusta.

Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelmassa on huomioitu tukitoimin-
tojen kustannuksina 5 %:n yleiskustannuslisänä (arvio) sekä poistoina ja korkoina 1 %
Rajavartiolaitoksen vuosittaisista poistoista ja koroista (arvio). Muina erilliskuluina on
ilmoitettu arvonlisäveromenot ja tiliryhmän 12 kulut.

Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelmat ovat kohdan 5.2 liitteenä
2b.
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1.3.4 Pelastustoimi

Onnettomuuksien ehkäisy

Toiminnan tuottavuus ja taloudellisuus

Kuntien rahoitusvastuulla olevat pelastuslaitokset vastaavat pääosin onnettomuuksien
ehkäisytyöstä yhdessä alan järjestöjen kanssa.

Suoritteiden määrät ja aikaansaadut julkishyödykkeet

 Taulukko 34. Suoritteiden määrät

Tunnusluku 2010
toteuma

2011
toteuma

2012
tavoite

2012
toteuma6

Erheellisten paloilmoitusten
osuus kaikista automaatti-
ilmoituksista, % 96,5 95 <92 95,7
Neuvontaa ja valistusta saanei-
den osuus väestöstä (%) vähin-
tään 15 15 20 16
Lähde: PRONTO

Erheellisten paloilmoitusten osuudelle kaikista automaatti-ilmoituksista asettua tavoitet-
ta ei saavutettu. Automaattisten paloilmoittimien tarkastus- ja varmistustehtävien luku-
määrä kuitenkin väheni edelliseen vuoteen verrattuna lähes 7 %:lla (21 282 kpl/2011, 20
074 kpl/2012). Pelastuslaitokset ovat ottaneet käyttöön maksut tehtävistä, jotka on aihe-
uttanut hätäkeskukseen liitetyn paloilmoittimen toistuva erheellinen toiminta. Maksun
tarkoituksena on vähentää erheellisen hälytysten määrää edistämällä laitteiden asianmu-
kaista huoltoa ja sijoittamista sekä huolellista toimintaa paloilmoitinlaitteilla varuste-
tuissa kohteissa.

Pelastuslaitosten neuvonta- ja valistustyössä ei saavutettu asetettua tavoitetta. Tilaisuuk-
sia järjestettiin vuonna 2012 noin 11 900, mikä on noin 100 tilaisuutta vähemmän kuin
edellisenä vuonna. Tilaisuuksiin osallistui noin 884 300 henkilöä, mikä on noin 77 000
henkilöä enemmän kuin edellisenä vuonna.

Palvelukyky sekä suoritteiden ja julkishyödykkeiden laatu

Pelastuslaitoksen valvontatehtävän toteuttamiseksi kaikki pelastuslaitokset ovat laati-
neet pelastuslain edellyttämät vuosittain päivitettävät valvontasuunnitelmat, joissa mää-
ritetään suoritettavat palotarkastukset ja muuta valvontatoimenpiteet.  Valvontasuunni-
telman käytöllä pyritään kohdentamaan pelastuslaitosten valvonta aikaisempaa parem-
min alueen riskien

6 Vuoden 2012 toteumaluku on arvio.
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ja muiden erityisten valvontatarpeiden mukaisesti.

Pelastustoiminta ja varautuminen

Toiminnan tuottavuus ja taloudellisuus

Pelastuslaitosten toiminnan rahoitusvastuu on kunnilla. Pelastustoiminnalle ei ole vielä
asetettu toiminnan tuottavuutta ja taloudellisuutta kuvaavia tunnuslukuja, sillä pelastus-
laitosten taloushallinnon järjestelmät eivät kaikilta osin mahdollista kustannusten eritte-
lyä.

Taulukko 35. Taloudellisuus

Tunnusluku 2010
toteuma

2011
toteuma

2012
tavoite

2012
toteuma

Pelastuslaitosten kustannuk-
set, (bruttokulut ilman mak-
suosuuksia), euroa/asukas 66 65 65 ei saatavilla
Lähde: PRONTO

Suoritteiden määrät ja aikaansaadut julkishyödykkeet

Taulukko 36. Suoritteiden määrät

Tunnusluku 2010
toteuma

2011
toteuma

2012
tavoite

2012
toteuma7

Pelastuslaitosten hälytysluon-
teisten tehtävien määrä, kpl,
josta
- tulipaloista (pl. maastopalot)
aiheutuvat tehtävät
- maastopaloista aiheutuvat
tehtävät
-tarkistus- ja varmistustehtävät
- ensivastetehtävät (pl. sai-
raankuljetustehtävät)
- muut tehtävät

110 391

11 995

2 997
34 189

27 044
34 166

115 165

11 967

2 770
32 879

28 599
38 950

96 900

11 000

2 900
21 000

30 000
32 000

101 654

10 790

1 011
30 572

26 772
32 509

Lähde: PRONTO

Pelastuslaitosten hälytysluonteisten tehtävien määrä vuonna 2012 laski noin 12 % (noin
13 500 kpl) edelliseen vuoteen verrattuna. Pelastuslaitosten ensivastetehtävien määrä
laski edelliseen vuoteen verrattuna noin 6,5 %. Tämä aiheutui ensihoitopalveluja koske-
van lainsäädännön muutoksesta, sillä pelastustoimen lisäksi ensivastepalveluja tuottavia
organisaatioita on tullut lisää. Maastopalojen määrän vähenemiseen vaikutti merkittä-

7 Vuoden 2012 toteumaluku on arvio
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västi kesän 2012 sääolosuhteet. Sateisen kesän aikana maastopaloja oli selvästi vähem-
män kuin edellisvuosina.

Palvelukyky sekä suoritteiden ja julkishyödykkeiden laatu

Taulukko 37. Palvelukyky ja laatu

Tunnusluku 2010
toteuma

2011
toteuma

2012
tavoite

2012
toteuma8

Pelastuslaitosten kiireellisten
tehtävien toimintavalmiusaika
1. riskialueella ensimmäisen
yksikön mukaan, % tavoittees-
ta (6 min.) 65 64 90 62
Pelastuslaitosten kiireellisten
tehtävien toimintavalmiusaika
2. riskialueella ensimmäisen
yksikön mukaan, % tavoittees-
ta (10 min.) 87 87 90 86
Pelastuslaitosten kiireellisten
tehtävien keskimääräinen
toimintavalmiusaika

9:18 9:27 <9:20 9:26

Pelastustoimen palvelutaso ei yltänyt sille asetetulle tavoitetasolle, koska toimintaval-
miusajoissa jäätiin asetetuista tavoiteajoista erityisesti 1. riskialueilla, joilla ensimmäi-
sen yksikön tulisi saapua onnettomuuspaikalle 90 % tapauksista kuudessa minuutissa.
Kohde saavutettiin keskimäärin 62 % onnettomuuksia asetetussa tavoiteajassa. Toimin-
tavalmiusajat pysyivät vuonna 2012 lähes edellisten vuosien tasolla. Syitä tavoiteaiko-
jen ylittymiselle ovat esimerkiksi sääolosuhteiden aiheuttamat ongelmat, liikenneruuh-
kat ja päällekkäiset pelastustehtävät. Tämän lisäksi se, että paloasemat on sijoitettu ris-
kialueisiin nähden väärin, saattaa aiheuttaa viivettä toiminnan aloittamisessa. Toiminta-
valmiusaikatavoitteet tulisi toimintavalmiusohjeen mukaan saavuttaa pääsääntöisesti,
jolla on tarkoitettu sitä, että onnettomuuskohteet tavoitetaan yli 50 % tapauksista oh-
jeessa asetetuissa tavoiteajoissa.

8 Vuoden 2012 toteuma on arvio.
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1.3.5 Hätäkeskustoiminta

Toiminnan tuottavuus

 Taulukko 38. Toiminnan tuottavuus

Tunnusluku 2010
toteuma

2011
toteuma

2012
tavoite

2012
toteuma

Hätäilmoitusten
määrä / hätäkeskuspäivystäjä
(pl. vuoromestarit) 7 900 8 200 8 100 8 000

Käsiteltyjen hätäilmoitusten määrä / hätäkeskuspäivystäjä lasketaan suoritteissa maini-
tusta ilmoitusten kokonaismäärästä jaettuna toteutuneilla hätäkeskuspäivystäjien henki-
lötyövuosilla. Koko laitoksen osalta tämän tunnusluvun toteuma on edellisvuodesta pie-
nentynyt. Toteutuneita päivystäjien henkilötyövuosia oli vuonna 2012 kolme enemmän
kuin edellisenä vuotena. Vastaanotettuja ilmoituksia oli puolestaan raportointijärjestel-
mään kerääntyneen tiedon perusteella noin 100 000 vähemmän. Käsiteltyjen hätäilmoi-
tusten päivystäjäkohtaisen määrän muutos voi todellisuudessa olla pienempi. Keskusten
yhdistymiseen liittyvät tietojärjestelmätoimenpiteet ovat saattaneet aiheuttaa epätark-
kuutta raportointijärjestelmään. Hätäilmoitusten aiheuttamassa kuormituksessa on alue-
kohtaisia eroja, johtuen muun muassa yhdestä hätätapauksesta tulevien päällekkäisil-
moitusten määrästä.

Toiminnan taloudellisuus

Taulukko 39, Toiminnan taloudellisuus

Tunnusluku 2010
toteuma

2011
toteuma

2012
tavoite

2012
toteuma

Hätäkeskustoiminnasta aiheu-
tuvat kustannukset, €/asukas,
enintään 11,3 12,2 12,8 11,6
Hätäkeskustoiminnan kustan-
nukset, euroa/hätäilmoitus 14,4 15,2 16,5 15,1

Tunnuslukujen laskentaperiaatteita on tarkennettu vuonna 2012. Vuosien 2010 - 2011
luvut on laskettu uusilla periaatteilla, jotta ne ovat vertailukelpoisia vuoden 2012 kans-
sa. Tunnusluvut lasketaan arvonlisäverottomista menoista pl. investoinnit ml. poistot.

Hätäkeskuksen koon kasvaessa taloudellisuus paranee. Pienissä keskuksissa riittävien
päivystäjäresurssien varmistaminen myös kiireaikana aiheuttaa alueen asukasmäärään ja
hätäilmoitusmäärään suhteutettuna suuremman henkilötyövuosiresursoinnin kuin suu-
ressa keskuksessa. Tunnuslukuun voi vaikuttaa myös kyseisen yhteistoiminta-alueen
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turismin ja työpaikkaliikenteen vuoksi muuttuva väkimäärä, koska tunnusluku huomioi
vain virallisen asukasmäärän. Laitoksen yhteisiä kuluja ei ole vyörytetty keskuksille.

Suoritteiden määrät ja aikaansaadut julkishyödykkeet

Taulukko 40. Hätäilmoitusten määrä

Tunnusluku 2010
toteuma

2011
toteuma

2012
ennuste

2012
toteuma

Ilmoitusten määrä, kpl (*
- hätäpuhelujen määrä, kpl
- kentälle välitetyt tehtävät kpl

Hätäkeskukseen kuulumattomat puhelut
- virhe tai tahaton soitto
- asiaton tai ilkivaltainen soitto

Muut
- kiireetön sairaankuljetus
- hoitolaitossiirrot
- neuvonta

Hätäilmoitusten määrä/asukas, kpl

4 208 000
3 031 000
1 760 000

865 000
722 000
163 000

357 000
160 000
287 000

0,78

4 184 000
2 994 000
1 670 000

980 000
790 000
190 000

327 000
125 000
271 000

0,78

4 327 000
3 072 000

800 000
700 000
100 000

350 000
140 000
300 000

0,81

4 137 000
3 021 000
1 647 000

980 000
820 000
160 000

287 000
147 000
236 000

0,77

*) Ilmoitukset sisältävät kaikki hätäkeskuksen käsittelemät tehtävät jotka tulevat hä-
täkeskukseen hätäpuheluina, ilmoitinlaiteilmoituksina tai muuta kautta.

Vuoden 2012 aikana vastaanotettiin hätäkeskuksiin yhteensä 4 137 000 ilmoitusta, jois-
ta hätäpuheluja oli 3 021 000. Ilmoitusten kokonaismäärä pieneni edellisvuodesta noin 3
%.

Hätäkeskuksiin kuulumattomien puheluiden määrä pysyi edellisvuoden tasolla, mutta
asiattomien tai ilkivaltaisten puheluiden osuus pieneni. Hätäkeskuksille kuulumattomien
puheluiden osuus kaikista hätäpuheluista vuonna 2012 oli edelleen noin kolmannes.

Vastaanotetuista ilmoituksista noin 1 650 000 johti tehtävän välittämiseen eteenpäin.
Välitettyjen tehtävien määrä on laskenut edellisvuoden tasosta noin 1 %.
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Palvelukyky sekä suoritteiden ja julkishyödykkeiden laatu

Taulukko 41. Hätäkeskuslaitoksen yhteisviranomaisten tyytyväisyysindeksi

Tunnusluku 2010
toteuma

2011
toteuma

2012
tavoite

2012
toteuma

Hätäkeskuslaitoksen yhteistyö-
viranomaisten tyytyväisyysin-
deksi (asteikko 1-5) 3,43 3,32 3,75 3,22

Yhteistyöviranomaisten tyytyväisyyttä hätäkeskuspalveluihin selvitettiin Taloustutki-
mus Oy:n toteuttamalla kyselytutkimuksella. Kyselyyn vastanneiden määrä oli 1366 (v.
2011 vastaajamäärä oli 683).

Taulukko 42. Hätäkeskuslaitoksen palvelukyky ja toimintavalmius

Tunnusluku
2010 2011 2012 2012

toteuma toteuma ennuste toteuma

Hätäilmoituksen välittäminen viranomaisille viivytyksettä.

(ei mitattu,
uusi mittari)

(ei mitattu,
uusi mitta-

ri)

Hälytysviive määritetyissä tehtävälajeissa

Terveystoimi:

700A (äkkieloton)    90 sekuntia 66 %

704A  (rintakipu)  120 sekuntia 66 %

Pelastustoimi:

202A (liikenneonnettomuus)  120 sekuntia 51 %

402A+B (rakennuspalo)   90 sekuntia 49 %

Poliisi:

031A (ampuminen) + 032A (puukotus)  120 sekuntia 57 %

Hätäkeskuslaitos on laatinut vuoden 2012 aikana palvelukykyä ja toimintavalmiutta
sekä laatua kuvaavan mittariston yhdessä toimialojen kanssa.

Mittaristo muodostuu seuraavista hätäpuhelun käsittelyyn liittyvistä asioista:
• Puhelun kestoaika (kaikki tehtävät)
• Hälytysaika kiireellisissä tehtävissä
• Hätäkeskuksen vastausnopeus
• Tehtävien kiireellisyysjakauma terveystoimen tehtävissä
• X-tehtävien suhde
• Hätälinjan välitetyt ja ei-välitetyt tehtävät
• Hätäpuheluiden tallennekuuntelu

Edellä mainittujen lisäksi seurataan toimialoittain määriteltävien tehtävien hälytysaikaa.
Seurattaviksi tehtäviksi on valittu toimialoittain kaksi tehtävälajia, joista toinen edustaa
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riskinarvion osuvuuden kannalta kriittistä ja toinen muuten merkityksellistä tilannetta.
Jokaiselle seurattavalle tehtävälajille on asetettu hälytysviiveen optimiaika, jonka toteu-
tumista seurataan suhdelukuna kaikista ko. tehtävälajin hälytyksistä. Hälytysviiveen
toteutunut aika on ensimmäiselle hälytettävälle yksikölle lähtevän hälytysviestin ja hä-
täpuheluun vastaamisajan erotus. Uudelle mittarille asetetaan ensimmäiset tavoitteet
vuodelle 2013. Ne tulevat osaltaan suuntaamaan operatiivisen toiminnan kehitystyötä
Hätäkeskuslaitoksessa.

Maksullisen toiminnan tulos ja kannattavuus

Hätäkeskuslaitoksen maksullisen palvelutoiminnan tuotot olivat 4,286 miljoonaa euroa,
julkisoikeudellisten suoritteiden kustannusvastaavuuden ollessa 182 % ja liiketaloudel-
listen suoritteiden 174 %. Hätäkeskuslaitos sai vuoden 2011 tilintarkastuksen yhteydes-
sä tehtäväkseen korjata maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelmia. Laskel-
mat on korjattu sisäasiainministeriön asettamassa aikataulussa ja sen myötä kustannus-
vastaavuusprosentit nousivat merkittävästi. Hätäkeskuslaitos kehittää maksulliseen toi-
mintaan liittyvien kustannustietojen keräämistä vuoden 2013 aikana, mikä huomioidaan
sisäasiainministeriön laatiman maksuasetuksen valmistelussa.

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelmat ovat kohdan 5.2 liitteenä 1e.

Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuus

Hätäkeskuslaitos sai yhteisrahoitteisen toiminnan tuottoja EU:lta 0,008 miljoonaa euroa
ja muilta valtion virastoilta 0,042 miljoonaa euroa vuonna 2012.

Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelmat ovat kohdan 5.2 liitteenä
2d.
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1.3.6 Vähemmistövaltuutettu

Vähemmistövaltuutettu on sisäasiainministeriön yhteyteen sijoitettu itsenäinen ja riip-
pumaton viranomainen, jonka tehtävänä on edistää etnisten vähemmistöjen ja ulkomaa-
laisten asemaa, oikeusturvaa sekä hyviä etnisiä suhteita Suomessa. Vähemmistövaltuu-
tettu Eva Biaudet toimii myös kansallisena ihmiskaupparaportoijana. Vähemmistöval-
tuutetun toimistossa on valtuutetun lisäksi toimistopäällikön, viiden ylitarkastajan, tie-
dottajan, suunnittelijan ja kahden osastosihteerin virat.

Toiminnassaan valtuutettu on keskittynyt erityisesti etniseen syrjintään puuttumiseen,
mutta valtuutetun toimistosta myös neuvotaan sinne yhteyttä ottaneita monenlaisissa
elämäntilanteissa. Kansallisena ihmiskaupparaportoijana vähemmistövaltuutettu seuraa
ihmiskauppaan liittyviä ilmiöitä, valvoo ihmiskaupan vastaista toimintaa ja antaa ehdo-
tuksia, suosituksia, lausuntoja ja neuvoja toiminnan kehittämiseksi sekä ihmiskaupan
uhrien aseman ja oikeuksien edistämiseksi. Vähemmistövaltuutettu voi neuvonnan li-
säksi myös avustaa syrjinnän tai ihmiskaupan uhreja heidän oikeuksiensa turvaamises-
sa.

Puolet vähemmistövaltuutetun toimiston henkilöresursseista on ohjattu toimistoon tule-
vien asiakastapausten käsittelyyn, toisen puolen keskittyessä syrjinnän ja ihmiskaupan
ennaltaehkäisyyn asenteisiin vaikuttamisen, tiedottamisen ja kouluttamisen kautta.

Vähemmistövaltuutettu julkaisee vuosittain toiminnastaan erillisen toimintakertomuk-
sen.

Vähemmistövaltuutetun toimintamenot budjetoitiin vuoden 2012 alusta omalle toimin-
tamenomomentilleen 26.01.04 (Vähemmistövaltuutetun ja syrjintälautakunnan toimin-
tamenot) yhdessä syrjintälautakunnan kanssa.

Momentin 26.01.04 nettokäyttö oli 721 000 euroa, josta henkilöstömenojen osuus oli
680 000 euroa ja muiden toimintamenojen osuus 119 000 euroa. Toiminnan tuotot oli-
vat 78 000 euroa.
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1.3.7 Syrjintälautakunta

Valtioneuvoston nimittämä syrjintälautakunta on yhdenvertaisuuslakiin perustuva etnis-
tä syrjintää koskevia hakemuksia käsittelevä sisäasiainministeriön ohessa toimiva itse-
näinen ja riippumaton oikeusturvaelin, joka voi antaa syrjintää koskevan kieltopäätök-
sen, jonka noudattamista se voi tehostaa uhkasakolla ja tuomita sen maksettavaksi. Syr-
jintälautakunnan päätöksistä voi hakea muutosta hallinto-oikeudelta.

Syrjintälautakunnalla on oikeus saada yhdenvertaisuuslain soveltamisalaan kuuluvilta
viranomaisilta ja toiminnan harjoittajilta sekä niiden palveluksessa olevilta selvitys sei-
koista, jotka ovat tarpeen etniseen alkuperään perustuvan syrjinnän kiellon noudattami-
sen valvomiseksi. Selvityksenantovelvollisuuden noudattamisen tehosteeksi lautakunta
voi asettaa uhkasakon.

Asian voi saattaa syrjintälautakunnan käsiteltäväksi se, johon syrjivä menettely kohdis-
tuu, taikka vähemmistövaltuutettu.

Lautakunnan tehtävänä on antaa oikeussuojaa niille, jotka ovat kokeneet tulleensa syrji-
tyksi tai tulleensa syrjintään liittyvien kiellettyjen vastatoimien kohteeksi. Työsuhtee-
seen, julkisoikeudelliseen palvelussuhteeseen, työhönottoperusteisiin, työoloihin, työeh-
toihin, henkilöstökoulutukseen tai uralla etenemiseen liittyvät kysymykset eivät kuulu
syrjintälautakunnan toimivaltaan.

Syrjintälautakunta voi myös vahvistaa osapuolten välisen sovinnon. Lautakunta voi an-
taa lausunnon yhdenvertaisuuslain soveltamisesta tuomioistuimen, vähemmistövaltuute-
tun tai muun viranomaisen taikka yhdistyksen pyynnöstä.

Valtioneuvosto asetti uuden syrjintälautakunnan nelivuotiskaudeksi 19.2.2012-
18.2.2016.

Hakemuksen käsittely syrjintälautakunnassa on maksutonta, ja sen toimituskirjat ovat
maksuttomia. Vuoden 2012 aikana lautakunta antoi ratkaisun neljässä asiassa, joista
kieltopäätöksiä kaksi ja puheenjohtajan päätöksellä ratkaistiin yksi asia. Lautakunnalta
pyydettiin lausuntoa neljässä asiassa.

Lautakunta antoi kieltopäätöksen saamelaislasten päivähoidon järjestämistä koskevassa
asiassa, jossa Syrjintälautakunta kielsi kuntaa jatkamasta tai uusimasta saamenkieliseen
väestöön kohdistuvaa yhdenvertaisuuslain 6 §:n vastaista etnistä syrjintää päivähoidon
järjestämisessä.

Lautakunta antoi ensimmäistä kertaa kieltopäätöksen etniseen profilointiin liittyen mat-
kustusasiakirjojen tarkistamista koskevassa asiassa. Syrjintälautakunta ei pitänyt kaik-
kiin matkustajiin kohdistettua matkustusasiakirjojen tarkistamista syrjintänä, mutta kat-
soi vain A:han ja B:hen kohdistuneen passien pois ottamisen olleen heitä välittömästi
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syrjivä heidän etnisen taustansa perusteella, ja kielsi jatkamasta A:han ja B:hen tai ke-
henkään muuhun kohdistuvaa yhdenvertaisuuslain 6 §:n vastaista menettelyä. Asia oli
lautakunnalle tähän mennessä ratkaistavaksi tulleista asioista laajin ja monitahoisin, kun
siinä jouduttiin selvittämään myös Ahvenanmaan itsehallintoon ja kansainväliseen me-
rioikeuteen liittyviä kysymyksiä.

Syrjintälautakunnan toimintamenot budjetoitiin vuoden 2012 alusta omalle toiminta-
menomomentilleen 26.01.04 (Vähemmistövaltuutetun ja syrjintälautakunnan toiminta-
menot) yhdessä Vähemmistövaltuutetun kanssa.

Momentin 26.01.04 käyttö oli 133 000 euroa, josta palkkausmenojen osuus oli 127 000
euroa ja muiden toimintamenojen osuus 6 000 euroa.
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1.3.8 Siviilikriisinhallinta

Vuonna 2012 ministeriön kansainvälisten asioiden yksikkö on tehostanut sisäasiainhal-
linnonalan sisäistä koordinaatiota liittyen kotimaanvalmiuksiin. Kotimaan valmiuksiin
kuuluvien asioiden yhteensovittamista on vahvistettu eri hallinnonalojen välillä ja yh-
teistyötä kansalaisjärjestöjen kanssa on tiivistetty. Sisäasiainministeriö asetti maalis-
kuussa 2009 siviilikriisinhallinnan neuvottelukunnan, jonka tehtävänä oli muun muassa
seurata kansallisen strategian toimeenpanoa ja toimia keskustelufoorumina viranomai-
sille, työmarkkinaosapuolille ja kansalaisyhteiskunnan edustajille. Neuvottelukunnan
nykyinen toimikausi päättyy 31.3.2015.

Siviilikriisinhallinnan kansallisessa strategiassa vuodelta 2008 asetettiin tavoitteeksi
nostaa Suomen osallistuminen vuositasolla 150 siviilikriisinhallinnan asiantuntijaan
(tavoitteellinen asiantuntijoiden vähimmäistaso). Vuoden 2012 osallistumistaso oli kes-
kimäärin 104. Suomi osallistui siviilikriisinhallintaan EU:n, YK:n, Etyj:n ja NATO:n
tehtävissä. Kriisinhallintakeskuksen lähettämät asiantuntijat palvelivat noin 20 operaati-
ossa, joista suurin osa oli EU:n operaatioita. Asiantuntijoista naisten osuutta on määrä-
tietoisesti lisätty, naisten osuus oli vuoden 2012 aikana lähes 40 %. Vastaavasti kaikki-
en EU:n jäsenmaiden lähettämien asiantuntijoiden joukossa naisten osuus oli ainoastaan
16 %.

Operaatioissa toimivista siviiliasiantuntijoista vähintään puolet on sisäasiainministeriön
hallinnonalalta ja noin 15 % oikeushallinnon alan asiantuntijoita. Suomi on panostanut
myös ihmisoikeus- ja tasa-arvotehtäviin.

Sisäasiainministeriön alaisen kriisinhallintakeskuksen tulosohjausta on vahvistettu ja
keskuksen hallinto- ja tukitehtävien prosessointia järjestelty uudelleen. Erityistä huo-
miota on kiinnitetty keskuksen kustannuslaskennan ja perustoiminnan kustannustehok-
kuuteen, muun muassa koulutuksen tuottavuuden ja tehokkuuden näkökulmasta. Krii-
sinhallintakeskus on toimeenpannut operatiivisella tasolla siviilikriisinhallinnan kansal-
lista strategiaa. Keskus koulutti asiantuntijoita kansainvälisiin siviilikriisinhallintaope-
raatioihin ja humanitaarisiin tehtäviin strategian linjausten ja sisäasiainministeriön ja
keskuksen välisen tulossopimuksen mukaisesti. Keskuksen järjestämiin koulutuksiin
osallistuneista ulkomaalaisista suurin osa täytti ODA-kelpoisuuskriteerit. Kriisinhallin-
takeskus on kansainvälisesti arvostettu koulutuksen järjestäjä ja yhteistyökumppani.
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1.3.9 SOLID-rahastot

Ministeriön kansainvälisten asioiden yksikkö toimii Yhteisvastuuta ja maahanmuutto-
virtojen hallintaa koskevaan yleisohjelmaan kuuluvien Euroopan pakolaisrahaston, ko-
touttamisrahaston, paluurahaston ja ulkorajarahaston kansallisena vastuuviranomaisena.

Rahastoista osarahoitetaan hankkeita, jotka toteuttavat rahastojen tavoitteita ja joiden
rahoituksesta osa on kansallista, hankkeen toteuttajan tai hankekumppaneiden rahoitusta
(25–50 %) ja osa rahastosta saatavaa EU-rahoitusta (50–75 %). Hankkeiden toteuttajat
ovat pääasiassa kansallisia tai alueellisia viranomaisia, kuntia ja järjestöjä. Vuoden 2012
aikana toteutettiin rahastojen vuosiohjelmia 2010–2012, joista oli käynnissä useita osa-
rahoitettuja hankkeita sekä valmisteltiin ohjelmaluonnokset vuodelle 2013. Vuosioh-
jelmista 2011 järjestettiin lisähaut ja vuosiohjelmista 2012 varsinaiset haut osarahoitet-
tavien hankkeiden valitsemiseksi.

Vuoden 2012 aikana järjestettiin rahoituksen hakemiseen keskittyvää koulutusta eri
paikkakunnilla ja aloittavien hankkeiden koulutusta Helsingissä. Lisäksi hanketoteutta-
jille järjestettiin seminaari raporttien laatimisesta ja sekä parhaista käytänteistä. Rahas-
tojen verkkosivuilla esitellään rahastoista rahoitettujen hankkeiden tuloksia.

Euroopan pakolaisrahaston avulla kehitetään turvapaikanhakijoiden vastaanottoa ja tur-
vapaikkamenettelyä, pakolaisten kotoutumista sekä kiintiöpakolaisten vastaanottoa.
Pakolaisrahastoon sisältyy erillinen rahoitusosuus, jolla tuetaan haavoittuvassa asemas-
sa olevien kiintiöpakolaisten vastaanottamista.

Taulukko 43. Euroopan pakolaisrahaston toiminta vuonna 2012

Vuosiohjelma Vuosiohjelman EU-rahoituskehys
(euroa)

Rahoitettavaksi valitut hankkeet
(kpl)

2011  2 558 481 14
2012 3 053 725 7 (osa rahoituksesta jaetaan vuo-

den 2013 puolella)

Kotouttamisrahaston avulla tuetaan kolmansien maiden kansalaisten kotoutumista ja
kotoutumisen kaksisuuntaista prosessia.

Taulukko 44. Kotouttamisrahaston toiminta vuonna 2012

Vuosiohjelma Vuosiohjelman EU-rahoituskehys
(euroa)

Rahoitettavaksi valitut hankkeet
(kpl)

2011 1 135 902 10
2012 1 386 910 14 (osa rahoituksesta jaetaan vuo-

den 2013 puolella)
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Paluurahaston avulla kehitetään palauttamismenettelyjä ja niiden hallinnointia sekä va-
paaehtoisen paluun että palauttamisten osalta.

Taulukko 45. Paluurahaston toiminta vuonna 2012

Vuosiohjelma Vuosiohjelman EU-rahoituskehys
(euroa)

Rahoitettavaksi valitut hankkeet
(kpl)

2012 902 925 2

Ulkorajarahastosta tuetaan hankkeita, joilla pyritään ulkorajoihin liittyvien tarkastus- ja
valvontatehtävien tehokkaaseen järjestämiseen, matkustajavirtojen tehokkaampaan hal-
linnointiin ulkorajoilla sekä jäsenvaltioiden kolmansissa maissa olevien maahanmuutto-
asioita käsittelevien viranomaisten hallinnoinnin parantamiseen. Rahasto on luontees-
taan johtuen viranomaistoimintaan painottunut rahasto.

 Taulukko 46. Ulkorajarahaston toiminta vuonna 2012

Vuosiohjelma Vuosiohjelman EU-rahoituskehys
(euroa)

Rahoitettavaksi valitut hankkeet
(kpl)

2011 7 024 925 14
2012 9 780 747 valitaan vuoden 2013 puolella

Rahastojen kansallisen hallinnoinnin kehittämistoimenpiteitä on jatkettu vuonna 2010
tehtyjen komission tarkastuskäyntien havaintojen pohjalta. Euroopan komissio muutti
rahastojen täytäntöönpanopäätöksiä keväällä 2011. Muutosten myötä rahastojen hallin-
nointikäytäntöihin tuli kevennyksiä ja rahastojen tukikelpoisuussäännöt uudistettiin.
Uudistetut tukikelpoisuussäännöt otettiin kansallisesti käyttöön välittömästi kaikissa
rahastoissa ja hanketasolla on sovellettu vuosiohjelmista 2010 lähtien.

Vuoden 2012 aikana valmisteltiin sisäasioiden osalta EU:n monivuotista rahoituskehys-
tä ajalle 2014–2020. Ministeriön kansainvälisten asioiden yksikkö osallistui Euroopan
komission antamien asetusehdotusten perusteella Turvapaikka- ja maahanmuuttorahas-
ton, Sisäisen turvallisuuden rahaston ulkorajojen ja viisumipolitiikan rahoitusvälineen
sekä Sisäisen turvallisuuden rahaston poliisiyhteistyön, rikosten ehkäisemisen ja torju-
misen sekä kriisinhallinnan osalta käsittelyyn neuvoston ja komission työryhmissä sekä
koordinoi kansallista valmistelua. Käsittelyssä oli myös rahastojen yleisiä säännöksiä
koskeva asetusehdotus. Valmistelussa ja käsittelyissä huomioitiin nykyiseltä rahoitus-
kehyskaudelta saadut kokemukset ja kansalliset intressit. Asetusehdotuksiin saatiin si-
sällytettyä kansallisten etujen mukaisia tavoitteita. Lopullisia päätöksiä asetusehdotuk-
sista odotetaan vuoden 2013 aikana.
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1.3.10 Yhteenveto kirjanpitoyksikön maksullisesta ja yhteisra-
hoitteisesta toiminnasta

Yhteenvetolaskelmat kirjanpitoyksikön maksullisesta toiminnasta ovat kohdan 5.2 liit-
teenä 1 ja yhteisrahoitteisesta toiminnasta kohdan 5.2 liitteenä 2.

Maahanmuuttoviraston ja Pelastusopiston vertailutiedot on säilytetty mukana edellis-
vuosien tiedoissa, joten tiedot eivät ole täysin vertailukelpoisia. Kustannuslaskelmien
sisältöä on analysoitu tarkemmin virastokohtaisten tekstien yhteydessä.

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelmat on tehty, koska kirjanpitoyksik-
kötasolla maksullinen toiminta ylittää laskelmien laatimista edellyttävän rajan. Maksul-
lisen toiminnan laskelmalle on otettu mukaan HALTIKin maksullinen palvelutoiminta.
Haltikin toiminta on esitetty omana sarakkeenaan tietojen vertailun helpottamiseksi.

Kirjanpitoyksikkötasolla maksullisen toiminnan tuotoissa ovat kasvaneet merkittävästi
Rajavartiolaitoksen julkisoikeudellisten suoritteiden tuotot. Kustannusvastaavuuden
alijäämä muodostuu Rajavartiolaitoksen vuokraustoiminnan alijäämäisyydestä. Haltikin
toiminnan volyymi on kasvanut edelleen, mikä näkyy vertailtaessa edellisvuoteen.

Taulukko 47. Kirjanpitoyksikön maksullisen toiminnan tuotot ja kustannukset

1 000 € 2010 2011 2012 2011 Haltik 2012 Haltik
Tuotot 11 247 13 423 7 584 70 324 83 487
Erilliskustannukset 12 553 10 561 5 237 55 706 69 197
Yhteiskustannukset 3 197 5 689 2 714 8 685 13 106
Kustannukset yhteensä 15 750 16 250 7 951 64 391 82 303
Kustannusvastaavuus -4 503 -2 827 -370 5 933 1 184

Kirjanpitoyksikön yhteisrahoitteisen toiminnan laskelmaan on koottu muilta kirjanpito-
yksiköiltä, EU:lta tai muilta yhteistyötahoilta yhteisiin hankkeisiin saatu rahoitus. Vi-
ranomaistoimintaa (esim. Solid-rahastojen tekninen tuki) varten saatua rahoitusta ei ole
sisällytetty laskelmaan. Yhteisrahoitteisen toiminnan rahoitus on kasvanut johtuen Ra-
javartiolaitoksen yhteisrahoitteisen toiminnan kasvusta. Yhteisrahoitteisesta toiminnasta
suurin osa on Rajavartiolaitoksen yhteisrahoitteista toimintaa. Alijäämä muodostuu
omarahoitusosuudesta ja siitä, että rahoitusta ei aina ole haettu tai saatu kattamaan yh-
teiskustannuksia.

Taulukko 48. Kirjanpitoyksikön yhteisrahoitteisen toiminnan tuotot ja kustannukset

1 000 € 2010 2011 2012
Tuotot 5 361 8 210 5 753
Erilliskustannukset 9 776 9 981 6 653
Yhteiskustannukset 1 686 1 978 900
Kustannukset yhteensä 11 462 11 959 7 554
Kustannusvastaavuus -6 101 -3 749 -1 801
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1.3.11 Arvio toiminnan yhdenvertaisuus- ja tasa-
arvovaikutuksista

Sisäasiainministeriö

Ministeriön tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyötä organisoitiin uudelleen perustamalla
vuoden 2012 alusta tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusasioiden koordinaatioryhmä (SITY),
joka toimii myös hallituksen tasa-arvo-ohjelman edellyttämänä toiminnallisena tasa-
arvotyöryhmänä. Työryhmän tehtävänä on mm. koordinoida, valmistella ja seurata mi-
nisteriölle asetettuja tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen liittyviä tavoitteita ja toimenpi-
teitä sekä seurata niiden toteutumista osana TTS-prosessia.

Ensimmäisen toimintavuotensa aikana SITY – ryhmä koordinoi hallitusohjelmaan liit-
tyvien yhdenvertaisuuteen ja tasa-arvoon liittyvien politiikkaohjelmien (tasa-arvo-
ohjelma, vammaispoliittinen ohjelma, kansallinen perus- ja ihmisoikeustoimintaohjelma
sekä romanipoliittinen ohjelma) toimenpiteiden suunnittelua ja seurantaa. Lisäksi ryhmä
osallistui ministeriössä ensimmäistä kertaa kokeiltuun maahanmuuttostrategian tasa-
arvo- ja yhdenvertaisuusvaikutusten arviointiin sekä ministeriöiden toiminnallisten tasa-
arvotyöryhmien verkoston toimintaan. Koordinaatioryhmä on raportoinut sosiaali- ja
terveysministeriölle keväällä 2012 sukupuolinäkökulman valtavirtaistamisen etenemi-
sestä sisäasiainministeriössä. Vuoden 2012 suunnittelumääräykseen on sisällytetty edel-
lytys ottaa TTS-valmistelun yhteydessä huomioon tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden to-
teutuminen.

Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvovaikutusten arvioimista kehitettiin myös säädösvalmiste-
lun osalta. Ministeriön oikeusyksikkö laati vuoden 2012 aikana säädösvalmistelijoille
tarkoitetun oppaan yhdenvertaisuusvaikutusten arvioimiseksi säädöshankkeissa. Myös
lainsäädäntösuunnitelmassa vuosille 2012–2016 käsitellään tulevien hankkeiden tasa-
arvo- ja yhdenvertaisuusvaikutusten arviointiin liittyviä kysymyksiä. Lainsäädäntöä
valmisteltaessa varmistutaan siitä, että säännökset täyttävät yhdenvertaisuudelle ja tasa-
arvolle asetettavat vaatimukset. Säädöshankkeissa arvioidaan tarvittaessa sukupuolivai-
kutukset ja vaikutukset vähemmistöihin sekä tehdään tarkastelu kaikkien syrjintäperus-
teiden osalta. Myös EU-säädösvalmistelussa kiinnitetään huomioita yhdenvertaisuusnä-
kökohtien toteutumiseen ja siihen, että sääntely ei johda (välilliseen) syrjintään.

Henkilöstölle järjestettiin tammikuussa 2012 koulutusta sukupuolinäkökulman valtavir-
taistamisesta toiminnan suunnittelussa. Lisäksi Virrassa julkaistiin tasa-arvosivusto,
johon on koottu sekä henkilöstö että toiminnalliseen tasa-arvoon liittyvää aineistoa ja
esimerkkejä.

Henkilöstölle toteutettiin palkkaus- ja palkitsemiskysely toukokuussa 2012. Kyselyn
mukaan palkkausjärjestelmän perusteiden tuntemus oli hyvällä tasolla. Palkitsemisessa
on kyselyn perusteella huomioitu sukupuolten välinen tasa-arvo ja työntekijöiden yh-
denvertaisuus. Vastauksissa toivottiin kuitenkin palkkauksen ja palkitsemin perusteiden
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sekä soveltamisen parempaa läpinäkyvyyttä sekä palkitsemiseen liittyvien käytäntöjen
yhdenmukaistamista. Pikatulospalkkion osalta vastaajat arvioivat pikatulospalkkion
saamisen perusteiden olevan epäselvää ja sen kannustavuuden nykymuotoisena heikkoa.

Työn ja yksityiselämän yhteensovittamista on pyritty entisestään helpottamaan. Ministe-
riön etätyökäytäntöjä ohjeistettiin uudelleen joulukuussa 2012. Lähtökohtana on etätyön
käytön olennainen laajentaminen siten, että jokainen voisi työtehtävien salliessa hyö-
dyntää etätyömahdollisuutta.

Työtyytyväisyysbarometrin perusteella ministeriön henkilöstö on tyytyväinen sukupuo-
len tasa-arvon toteutumiseen työyhteisössä ja mahdollisuuksiinsa sovittaa yhteen työ- ja
yksityiselämä. Sukupuolten tasa-arvon toteutumisen osalta on edelliseen vuoteen näh-
den koettu lievää tyytyväisyyden vähenemistä. Tyytyväisyyden osalta ollaan kuitenkin
valtion keskimääräisellä tasolla. Henkilöstön kokemukset myös työn ja yksityiselämän
yhteensovittamiseen ovat pysyneet aiemmalla tasolla.

Sukupuolinäkökulma tulee esille myös SOLID -rahastoihin kuuluvien pakolais- ja ko-
touttamisrahastojen toiminnassa. Rahastojen strategisten suuntaviivojen mukaisesti ote-
taan huomioon haavoittuvassa asemassa olevien maahanmuuttajanaisten ja -lasten eri-
tyistarpeet.

Hallinnon tietotekniikkakeskus

HALTIKissa toteutettiin vuonna 2012 henkilöstölle suunnattu tasa-arvo- ja yhdenvertai-
suuskysely, jonka tulokset on analysoitu viraston tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusryhmäs-
sä. Kyselyn mukaan HALTIKin toiminta on tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusnäkökulmasta
varsin laadukasta.

Vuonna 2012 toteutettiin myös osana jatkuvaa tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitte-
lua palkkakartoitus. Palkkakartoituksen mukaan HALTIKissa sovellettava palkkausjär-
jestelmä (Palkkavaaka) on sukupuolineutraali. Tasa-arvovaltuutettu on vuonna 1997
arvioinut Palkkavaaka-järjestelmän sukupuolineutraaliutta, eikä ole löytänyt järjestel-
män rakenteessa huomautettavaa. Palkkakartoituksen mukaan miesten ja naisten välillä
on kuitenkin selkeitä eroja vaativuusryhmiin sijoittumisessa. Palkkakartoituksen laatijan
mukaan HALTIKissa sovellettu käytäntö henkilöstön työsuorituksen arvioinnissa on
liki oppikirjamaista, so. suoriutuvuutta on arvioitu yhdenvertaisesti ja tasa-arvoisesti.

Työnantajanäkökulmasta arvioituna HALTIK on melko miesvaltainen. Vuoden 2012
lopussa henkilömäärästä 35 % oli naisia ja miehiä 65 %. Johtoryhmän jäsenistä naisia
on 33 %.

HALTIKin toiminnan näkökulmasta yhdenvertaisuus- ja tasa-arvovaikutuksia on haas-
teellista arvioida. Viraston vaikuttavuustavoitteena on mahdollistaa sisäasiainministeri-
ön toimijoiden toiminnan integraatio sekä vapauttaa niiden resursseja operatiiviseen
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toimintaan. Virastolla ei ole tietoa siitä, millaisia yhdenvertaisuus- ja tasa-
arvovaikutuksia esim. HALTIKin tuottamilla uusilla tietojärjestelmillä on asiakkaan
toiminnassa.

Poliisitoimi

Poliisihallinnossa sukupuolten välistä tasa-arvoa pyritään edistämään tulosohjauksen ja
tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmien avulla. Valtakunnallinen poliisin tasa-
arvosuunnitelma on laadittu poliisihallinnossa kahteen kertaan, mutta sen uudistamista
henkilöstöstrategian yhteydessä on jouduttu siirtämään edelleen eteenpäin. Henkilöstö-
strategiaa ei ole voitu laatia, koska se on riippuvainen poliisin pitkän aikavälin resurssi-
tasoon ja poliisitoiminnan kehittämiseen liittyvistä linjauksista. Vuonna 2012 sisäasi-
ainministeriö päätti toimenpiteistä, joilla tulevina vuosina poliisin taloutta pyritään tasa-
painottamaan ja poliisitoimintaa kehittämään.

Vaikuttavuus- ja tuloksellisuusohjelman ja sitä edeltäneen tuottavuusohjelman aikana
(vuodet 2005–2012) poliisin henkilöstömäärä on laskenut noin 493 henkilötyövuoden
verran. Naisten osuus on ko. ajanjaksolla kokonaishenkilötyövuosimäärästä kasvanut
2,7 %:lla suhteessa lähtölukuun. Poliisihenkilöstön henkilötyövuosissa naisten osuudes-
sa kasvua on ollut vuodesta 2005 lähtien 3,9 %.

Tuloksen ja toiminnan arvioimisessa seurataan naisten % -osuutta eri henkilöstöryhmis-
sä (poliisit, opiskelijat ja muut) sekä johtotehtävissä (päälliköt, päällystö ja alipäällystö).
Vuonna 2012 koko poliisihallinnon henkilöstöstä naisia on ollut 28,5 % ja poliiseista
14,3 %. Naisten osuus miehistö-, alipäällystö- ja päällystötasolla on ollut viimeisten
vuosien ajan hieman kasvussa. Vuonna 2012 päällystössä naisia oli 8,6 %, alipäällystös-
sä 9,0 % ja miehistössä 17,6 %. Naiset työskentelevät poliisihallinnossa pääasiallisesti
toimisto- ja lupahallinnon tehtävissä. Muussa kuin poliisihenkilöstössä naisten osuus
onkin 71,1 %.

Poliisin hallintorakenteen uudistaminen on poliisihallinnon olennaisin vaikuttavuus- ja
tuloksellisuusohjelman toimenpide ja se tulee tulevina vuosina kohdistumaan erityisesti
naisvaltaisiin henkilöstöryhmiin. Vuonna 2012 ei vaikuttavuus- ja tuloksellisuusohjel-
malla vielä ole sukupuoleen liittyvää vaikutusta.

Rajavartiolaitos

Rajavartiolaitoksen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma vuosille 2012–2014 vah-
vistettiin 26.1.2012. Suunnitelma sisältää muun muassa henkilöstöpolitiikan ja toimin-
nan tarkastelun tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusnäkökulmista sekä vuonna 2009 asetettu-
jen tavoitteiden ja toimenpiteiden arvioinnin. Suunnitelmassa on myös toimenpideluet-
telo käynnistettävistä toimenpiteistä tasa-arvon ja syrjimättömän toiminnan edistämi-
seksi.
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Rajavartiolaitoksen sisäinen järjestys on sotilaallinen ja valtaosa viroista on sotilasvir-
koja. Sotilasvirkoihin nimitettäviltä miehiltä vaaditaan asevelvollisuuden ja naisilta va-
paaehtoisen asepalveluksen suorittaminen. Naisten vähäinen hakeutuminen asepalve-
lukseen ja sotilasuralle on selkeä syy siihen, että naisten osuus Rajavartiolaitoksen hen-
kilöstöstä on pieni.

Viranomaisena ja työnantajana Rajavartiolaitoksella on velvollisuus edistää naisten ja
miesten välistä tasa-arvoa tavoitteellisesti ja suunnitelmallisesti. Rajavartiolaitos pyrkii
aktiivisesti vaikuttamaan rekrytoinnillaan siihen, että naisten osuus erityisesti sotilasvi-
roissa kasvaisi. Tietoa Rajavartiolaitoksesta annetaan vapaaehtoista asepalvelusta suorit-
taville naisille sekä Maanpuolustuskorkeakoulussa opiskeleville kadeteille.

Erityisenä motiivina naisten osuuden lisäämiselle ovat rajatarkastustehtävät. Useissa
tapauksissa henkilöön kohdistuvat etsinnät voidaan suorittaa vain samaa sukupuolta
olevien rajavartiomiesten toimesta. Alussa mainitussa tasa-arvo- ja yhdenvertaisuus-
suunnitelmassa vuosille 2012 - 2014 asetettiin rajavartijarekrytoinnin osalta tavoitteeksi,
että vuoden 2013 alussa aloittavan rajavartijan peruskurssin vahvuudesta 10 % olisi
naisia. Tavoite saavutettiin ja ylitettiinkin reilusti, kun 60 henkilön kurssille saatiin rek-
rytoitua 22 naista (37 %).

Vuonna 2012 Rajavartiolaitos aloitti säädöshankkeen laitosta koskevan lainsäädännön
tarkastamiseksi. Hankkeeseen kuuluu myös sen sukupuolivaikutusten arviointi.

Rajavartiolaitoksen uudistetut internet-sivut otettiin käyttöön 16.10.2012. Tasa-arvo- ja
yhdenvertaisuussuunnitelman mukaisesti sivujen keskeinen sisältö toteutettiin samassa
yhteydessä saamen kielellä. Keskeisten viranomaislomakkeiden käännättäminen saa-
meksi ei toteutunut suunnitellusti, mutta asian selvittäminen muun muassa puolustus-
voimien kanssa on kesken. Rajavartiolaitoksen internet-sivuilta löytyvät saamenkieliset
lomakepohjat rajavartijaksi ja erikoisrajajääkärikomppaniaan varusmieheksi hakua var-
ten.

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman tavoitteista useimmat edellyttävät näkökul-
man jatkuvaa huomioimista. Rajavartiolaitoksen esikunta ohjaa ja valvoo toimenpitei-
den toteutumista.

Hätäkeskuslaitos

Hätäkeskuslaitoksen yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelman jalkauttamista tuettiin
toimintavuoden aikana huomioimalla suunnitelmassa määritellyt tavoitteet toiminnan
ohjaamisessa. Joulukuussa 2010 valmistunutta suunnitelmaa ei päivitetty vuoden 2012
aikana.

Hätäkeskuslaitoksen työsuojelun keskustoiminta seurasi yhdenvertaisuuden ja tasa-
arvon toteutumista laitoksen toiminnassa. Toimikunta kokoontui vuoden aikana kaksi
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kertaa. Yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon toteutumista arvioitiin myös toteutetun VM-
Baron kyselyn kautta. Kyselyn perusteella voidaan todeta, että Hätäkeskuslaitoksessa ei
ollut merkittäviä epäkohtia yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon toteutumisessa.

Hätäkeskuslaitoksen henkilöstöstä naisia on 62,2 % ja miehiä 37,8 %. Hätäkeskus-
päivystäjän tehtävissä naisia on hieman enemmän kuin miehiä. Esimiehenä ja johtavas-
sa asemassa toimivista virkamiehistä valtaosa on miehiä.

Maahanmuuttohallinto

Säädösvalmistelussa hallituksen esityksiä valmisteltaessa arvioidaan systemaattisesti,
vaikuttaako ehdotus miesten ja naisten väliseen tasa-arvoon.

Maahanmuuton tulevaisuus 2020 -hanke on valittu hallituksen tasa-arvo-ohjelmassa
2012–2015 arvioitavaksi sukupuolivaikutusten näkökulmasta (SUVAUS). Tasa-arvo-
ohjelman mukaisesti arvioinnin tavoitteena on sukupuolinäkökulman valtavirtaistami-
nen hankkeeseen ja sen varmistaminen että miesten, naisten ja muita sukupuolia edusta-
vien tasa-arvoon liittyvät näkökulmat tulevat huomioiduksi strategiaa valmisteltaessa.
Sisäasiainministeriön oikeusyksikkö on tukenut perusoikeuksien toteutumiseen liittyviä
tavoitteita arvioimalla strategiaa myös yhdenvertaisuuden näkökulmasta. Yhdenvertai-
suusvaikutusten arvioinnin tavoitteena on ollut sen arvioiminen, millaisin toimenpitein
strategia voisi tukea eri vähemmistöryhmien yhdenvertaisten mahdollisuuksien ja koh-
telun toteutumista sekä ehkäistä ja torjua heihin kohdistuvaa syrjintää.

Syrjuntälautakunta

Syrjintälautakunnan ratkaisuilla ja lausunnoilla on ollut yhdenvertaisuutta edistävä ja
yksilön oikeuksien toteutumista turvaava vaikutus sen käsittelemissä yksittäistapauksis-
sa. Lisäksi sekä yksitäisten asioiden ratkaisuilla että syrjintälautakunnan antamilla lau-
sunnoilla on ollut laajempaa yhdenvertaisuuslain soveltamista selventävä ja tehostava
vaikutus, jota muut lainkäyttöelimet ja viranomaiset ovat voineet hyödyntää omassa
toiminnassaan.

Maksuttomana vaihtoehtoisena syrjintäasioiden erityisasiantuntemukseen perustuvana
oikeusturvaelimenä syrjintälautakunta on antanut useita merkittäviä periaatelinjauksia
sisältäneitä ratkaisuja asioista, joista ei ole aiempaa oikeuskäytäntöä. Syrjintälautakun-
nan antamien ratkaisujen vaikutus perustuu ennen kaikkea niiden erityisasiantuntemuk-
seen perustuvaan laatuun eikä niinkään määrään. Sukupuolten välinen tasa-arvo ei kuu-
lu syrjintälautakunnan toimivaltaan. Siitä huolimatta sen toiminnalla on ollut välillistä
vaikutusta myös naisten ja miesten tasa-arvon parempaan toteutumiseen niissä tapauk-
sissa, joissa ilmenee moniperustaista syrjintää.
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1.4 Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen

Sisäasiainhallinnon henkilöstö

Sisäasiainministeriön hallinnonalan henkilöstömäärä oli kertomusvuoden päättyessä 15
427 henkilöä (15 286 htv). Henkilöstömäärässä oli vähennystä edelliseen vuoteen 1,6
%. Hallinnonalan henkilöstöstä naisia oli 29,4 % ja miehiä 70,6 %. Määräaikaisten
osuus henkilöstöstä oli 10,2 % ja osa-aikaisten osuus 2,7 %. Hallinnonalan henkilöstön
ikärakenne oli kokonaisuutena tarkastellen melko tasainen. Suurimpia ikäryhmiä olivat
45–54 -vuotiaat (29,4 %) ja 35-44 -vuotiaat (29,0 %).  Naisten keski-ikä oli 44,8 vuotta
ja miesten 41,7 vuotta.

Sisäasiainministeriön hallinnonalan henkilöstöstä työskenteli poliisitoimessa 68,9 %,
Rajavartiolaitoksessa 18,2 % ja pelastushallinnossa 5,8 %. Muiden toimialojen (sisäasi-
ainministeriö, Maahanmuuttovirasto, vastaanottokeskukset ja Hallinnon tietotekniikka-
keskus) osuus koko hallinnonalan henkilöstöstä oli noin 7,1 %.

Taulukko 49. SM:n hallinnonalan henkilötyövuodet 2012

Sisäasiainministeriön henkilöstö

Sisäasiainministeriön henkilöstömäärä oli kertomusvuoden lopussa 273 henkilöä (260,2
htv:tä). Henkilöstömäärä väheni edelliseen vuoteen verrattuna 2,2 %. Ministeriön henki-
löstöstä oli naisia 63,4 % ja miehiä 36,6 %. Määräaikaisten osuus henkilöstöstä oli 23,4
% ja osa-aikaisten osuus 4,8 %. Naisten keski-ikä oli 44,6 vuotta ja miesten 47,0 vuotta.
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Taulukko 50. Säännöllinen normaali vuosityöaika (HTV) osastoittain

Henkilöstötyövuodet osastoittain (pääluokka ja luku) vuonna 2012

Vuoden 2012 tunneista kohdennettu 99,9 %

Vuonna 2012 sisäasiainministeriössä käynnistettiin yhteensä 24 rekrytointia, joista hal-
linnonalalle kohdistui 2 rekrytointia. Rekrytoinneista 14 oli vakinaista virantäyttöä ja 10
määräaikaisen virkasuhteen täyttöä. Tavoitteena sisäasiainministeriössä on ollut, että
esimiestehtäviin rekrytoituisi nykyistä enemmän naisia. Vuonna 2012 esimiestehtäviin
nimitetyistä neljästä henkilöstä naisia oli yksi.

Ministeriön henkilöstön koulutustasoindeksi vuonna 2012 oli 5,9. Korkeakoulututkin-
non suorittaneiden osuus henkilöstöstä oli noin 68,9 %. Asiantuntijatehtävissä toimivien
henkilöiden % -osuus henkilöstöstä vuoden 2012 lopussa oli noin 58,9 %.

Henkilöstön hyvinvointi ja terveys

Sisäasiainministeriön vuodesta 2004 alkanut työhyvinvoinnin myönteinen kehitys on
jatkunut. Sisäasiainministeriön työtyytyväisyysindeksi oli tarkasteluvuonna 3,61 (vuon-
na 2011 indeksi oli 3,69). Työtyytyväisyysindeksi laski hieman edellisvuoden tasolta,
mutta on edelleen korkea ja huomattavasti yli valtion keskiarvon. Vuosille 2012 ja 2013
laadittujen työhyvinvointitavoitteiden keskeiset osa-alueet ovat työajan joustavuuden
lisääminen ja normaalin työajan ylittävän työskentelyn vähentäminen, työskentelypaik-
kojen joustavampi käyttäminen ja siihen liittyen etätyön kehittäminen sekä uusien ko-
kouskäytäntöjen kokeilu ja käyttöönottaminen. Tavoitteiden osalta työaikojen seurantaa
on korostettu mm. esimiehille suunnatuissa koulutuksissa (esim. pakollinen Kiekun
käyttöönottoon liittyvä esimieskoulutus). Työaikoja seurataan myös osasto- ja erillisyk-
sikkötasolla tulosneuvottelujen yhteydessä. Etätyöohjeistusta on kehitetty ja asiasta on



Sisäasiainministeriö – kirjanpitoyksikön tilinpäätös 2012

80

järjestetty koulutustilaisuuksia. Niin ikään henkilöstöä on kannustettu kansallisena etä-
työpäivänä kokeilemaan etätyötä. Myös uusien kokouskäytäntöjen kehittämisen ja ko-
keilun osalta on järjestetty henkilöstölle koulutusta.

Työterveyshuollon palvelun tuottaja vaihtui vuoden 2012 alusta, jonka vuoksi selkeää
vertailua edellisvuoden ja tarkasteluvuoden raporteista ei saada. Vuoden 2012 aikana
työterveyshuollon tiedossa olevia sairauslomia oli yhteensä 2 614 päivää, joka on kes-
kimäärin 9,9 sairauspoissaolopäivää/henkilö. Tilastollisesti sairauslomat ovat keskimää-
räisellä tasolla vaikkakin nousua edellisvuodesta on hieman (vuonna 2009 7,9 päi-
vää/hlö). Kaiken kaikkiaan sisäasiainministeriön henkilöstön sairauspoissaolot ovat
keskimääräisellä tasolla ja mahdollisia uusia työkykyriskejä ei työterveyshuollon rapor-
toinnissa ole noussut esille.

Työpisteiden ergonomiatarkastuksia on tehty runsaasti ja tuki- ja liikuntaelinoireisia
henkilöitä on ohjattu aktiivisesti työfysioterapeuteille ohjausta ja neuvontaa varten.
Muutamia työntekijöitä on osallistunut kuntoutukseen.
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Taulukko 51. Henkilöstövoimavarat Sisäasiainministeriö
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Hallinnon tietotekniikkakeskus (HALTIK)

Hallinnon tietotekniikkakeskuksen (HALTIK) henkilöstömäärä oli kertomusvuoden
lopussa 427 henkilötyövuotta. Henkilöstömäärän kehitykseen vaikuttaa oleellisesti asi-
akkaiden tilaamat uudet projektit. Projektien aloittamista koskevat päätökset tehdään
talousarvioesityksen laatimisaikataulusta poiketen. Tästä johtuen HALTIKilla ei talous-
arvion laatimistilanteessa ole tietoa siitä, millaisia projekteja asiakkaat siltä tilaavat, sillä
päätökset asiakkaiden käytössä olevista varoista tehdään loppuvuoden budjettikäsitte-
lyssä. Tästä syystä vuoden htv-toteuma voi poiketa merkittävästikin talousarviovaihees-
sa esitetystä. Toisaalta myös projektien tuotantoon siirtymisen viivästyminen vaikuttaa
henkilöstömääriin. Vuoden 2012 htv-toteuman poikkeamaan vaikuttaa erityisesti TU-
VE-hankkeen jatkuminen myös vuonna 2012.

HALTIKin työtyytyväisyysindeksi ei ole vuodesta 2011 lähtien kehittynyt odotetusti.
Tähän on vaikuttanut osaltaan ongelmat työilmapiirissä, jotka johtivat keväällä 2012
mm. johtajavaihdokseen.

Taulukko 52. Henkilöstövoimavarojen hallinnan ja kehittämisen tavoitteet

Henkiset voimavarat 2010
toteuma

2011
toteuma

2012
tavoite

2012
toteuma

Työtyytyväisyysindeksi 3,2 3,2 3,5 3,25
Sairauspoissaolot, työpäivää/htv 10,4 9,6 8,0 9,3
Henkilöstö yhteensä, htv 386 416 382 427
--- josta vakinaisessa palvelussuhtees-
sa

306 316 304 335

Naisia, %-osuus 36 35 36 35
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Taulukko 53. Henkilöstövoimavarat Haltik
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Rajavartiolaitos

Rajavartiolaitoksen henkilökunta on ammattitaitoista ja työkykyistä. Henkilökunta py-
syy ja jaksaa työskennellä Rajavartiolaitoksen palveluksessa ja on tyytyväinen työhön-
sä. Henkilöstön työympäristö on työturvallista.

Taulukko 54. Henkilöstöjohtaminen

Vuoden 2012
tulostavoitteet

Tulos

1. Rajavartiolaitoksen henki-
löstörakenne, henkilöstömää-
rä ja henkilöstön osaaminen
vastaavat tehtäviä.

Rajavartiolaitoksen henkilöstösuunnitelma 2012 - 2022 on laa-
dittu 8.6.2012. Henkilöstön osaamista on ylläpidetty koulutta-
malla.

2. Rajavartiolaitoksen hallin-
toa kevennetään uusimalla
prosesseja ja uudistamalla
tietojärjestelmiä.

Henkilöstöhallinnon prosesseja on tarkasteltu ja päätösvaltaa
jaettu alaspäin rutiiniluontoisissa asioissa. Tarkistetut prosessit
tulevat laajamittaisesti käyttöön otettaessa KIEKU -
tietojärjestelmä tuotantokäyttöön 1.4.2013.

3. Parannetaan työn tuotta-
vuutta ja tuloksellisuutta
aktiivisella työnantajatoi-
minnalla.

Työaikasuunnittelun tarkastus on toteutettu suunnitelman mu-
kaisesti. Vahvistetun työvuoroluettelon muuttamisen ehtoja on
joustavoitettu.

4. Rajavartiolaitoksen käy-
tössä on asian- ja dokumen-
tinhallintajärjestelmä ASDO.

ASDO:n laajennettu käyttöönotto toteutettiin 13.6.2012 kaikki-
en Rajavartiolaitoksen hallintoyksikköjen osalta. Käyttöönoton
myötä asiakirjojen valmistelu, allekirjoittaminen ja jakelu ovat
siirtyneet muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta ASDOoon.

Hankkeet Toteutuminen

1. Uudistetaan henkilöstö- ja
taloushallinnon sekä tukipal-
velujen toimintamalli.

Keskitettävien tukipalvelujen toimeenpanon valmistelu on eden-
nyt suunnitelman mukaisesti. Hankkeen toimeenpano on alkanut
1.2.2013 ja uudessa toimintamallissa toiminta käynnistyy
1.1.2014.
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2. Turvataan luotettavan ja
ammattitaitoisen henkilöstön
saatavuus ja pysyvyys.

Suurin rekrytointitarve oli vuoden 2013 rajavartijan peruskurs-
sille, joka onnistui erinomaisesti: hakijoita oli yhteensä 547 hen-
kilöä (76 naista), joista kurssille valittiin 60 (22 naista). Henki-
löstön lähtövaihtuvuus oli alhainen (0,4 %)

3. Määritetään ja kartoitetaan
RVL:n tehtävien edellyttä-
män ja eri organisaatiotasoil-
la vaadittavan ydinosaamisen
sekä muun osaamisen tasot.

Osaamiskartoitus on laadittu ja sen tulokset on toimitettu Raja-
ja merivartiokoululle hyödynnettäväksi uusien tutkintovaatimus-
ten määrittelyssä ja opetussuunnitelmien kehittämisessä.

4 Päivitetään Rajavartiolai-
toksen henkilöstöstrategia.

Rajavartiolaitoksen henkilöstöstrategiaa 2022 työstettiin työ-
ryhmässä, jossa henkilöstöjärjestöillä oli edustajansa. Henkilös-
töstrategia 2022 julkaistaan Rajavartiolaitoksen vuosipäivänä
21.3.2013.

5. Päivitetään kilpailu- ja
valmennustoimintaa koskeva
PAK.

Päivitys on aloitettu vuonna 2012 ja saatetaan loppuun vuonna
2013.

6. Laaditaan, kuvataan ja
viestitään Rajavartiolaitok-
sen strateginen palkitsemis-
järjestelmä.

On selvitetty käytössä olevat palkitsemisen eri muodot. Selvitys-
työn pohjalta laaditaan strategisen palkitsemisen periaatteet ja
palkitsemisstrategia vuoden 2013 kevään aikana.

7. Otetaan käyttöön ja va-
kiinnutetaan KIEKU osaksi
RVL:n toimintaa.

Joulukuussa 2012 tehtyjen päästä päähän -testien perusteella
valmistaudutaan KIEKUn käyttöönottoon 1.4.2014

Taulukko 55. Työturvallisuus

Vuoden 2012
tulostavoitteet

Tulos

1. Rajavartiolaitoksen henki-
lökunta on työkykyistä.

Työkykyä mittaavan työkykyindeksin perusteella erinomaisen ja
hyvän työkyvyn omaavan henkilöstön osuus on noussut 3 %:lla
verrattuna edelliseen vuoteen.

2 Henkilökunta pysyy ja
jaksaa työskennellä Rajavar-
tiolaitoksen palveluksessa ja
on tyytyväinen työhönsä.

Lähtövaihtuvuus oli alhainen (0,4 %). Kahden vuoden välein
järjestettävä työhyvinvointikysely toimeenpannaan Rajavartio-
laitoksessa vuonna 2013.

3. Rajavartiolaitoksen var-
haisen välittämisen malli on
käytössä.

Varhaisen välittämisen malli on käytössä.
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4. Henkilöstön työympäristö
on turvallista.

Tapaturmista aiheutuvien sairaspoissaolopäivien määrä suhtees-
sa henkilötyövuoteen pysyi vuoden 2011 tasolla. TURVA-
järjestelmään ilmoitettujen tapaturmien lukumäärä pieneni 1,8
%.

5. Rajavartiolaitoksen työ-
paikat ovat savuttomia.

Rajavartiolaitoksen esikunta ja Raja- ja merivartiokoulu ovat
savuttomia (sisältää myös nuuskan ja sähkötupakan käytön) työ-
paikkoja 1.1.2013 alusta alkaen. Hankkeen toimeenpano muissa
hallintoyksiköissä jatkuu suunnitelman mukaisesti.

Hankkeet Toteutuminen

1. Turvataan henkilöstön
työhyvinvointi, tasa-arvo ja
yhdenvertaisuus osana hen-
kilöstöjohtamista.

Järjestetty koulutusta liittyen työhyvinvoinnin johtamiseen.
Varhaisen välittämisen malli on käytössä. Tasa-arvo- ja yhden-
vertaisuussuunnitelma on laadittu.

2. Rajavartiolaitoksen työ-
paikat ovat savuttomia.

On toteutumassa suunnitelman mukaan.

3. Turva-järjestelmän modi-
fiointi ja sen opetuspaketin
luominen.

Aloitettu vuonna 2012 ja saatetaan loppuun vuonna 2013.

Taulukko 56. Henkilöstön tilaa käsittelevät tunnusluvut

Henkisten voimavarojen hal-
linta ja kehittäminen

2010 To-
teuma
2011

Tavoite
2012

To-
teuma
2012

Ammattitaidon ylläpito
(koulpv/htv) 9,0 11,9 12,5 12,8
Lähtövaihtuvuus (%) 0,7 % 0,3 % 0,6 % 0,4 %
Kenttäkelpoisuus (1-5) 4,3 4,3 4,4
Fyysinen kunto (1-5) 4,2 4,3 4,3
Sairastavuus (sa pv/htv) 8,9 8,7 9,0 8,7
Tapaturmat (sa pv/htv) 0,7 0,9 1,0 0,9
Työilmapiiri (1-5) 3,5 3,5 3,6 3,5
Henkilöstön keski-ikä (vuotta) 38,7 39,4 39,4 39,6
Koulutustasoindeksi 4,2 4,2 4,1 4,2
Sukupuolijakauma (% naisia) 12,5 % 12,6 % 12,4 % 12,4 %

Tulostavoitteet saavutettiin pääosin vuonna 2012. ASDO-asianhallintajärjestelmän laa-
jennettu käyttöönotto koko Rajavartiolaitoksen osalta toteutettiin 13.6.2012 alkaen, mi-
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kä oli erittäin merkittävä muutos perinteiseen asiankäsittelymalliin verrattuna. KIEKU-
tietojärjestelmän käyttöönoton valmisteluja jatkettiin tiiviisti. Uudistetun henkilöstö- ja
taloushallinnon sekä tukipalvelujen toimintamallin valmistelut tehtiin suunnitellusti.

Poissaolopäivien ja sairaustapausten määrä laski edellisestä vuodesta 1,2 %. Henkilö-
työvuosia kohden poissaolopäivien määrä säilyi edellisvuoden tasolla.

Henkilöstön määrää kuvaavat tunnusluvut

Vuonna 2012 Rajavartiolaitoksen henkilöstö (pl. työllisyysvaroin palkatut) tuotti 2 787
henkilötyövuotta. Vähennystä edelliseen vuoteen verrattuna oli 22 henkilötyövuotta (0,9
%). Vuoden 2012 lopussa Rajavartiolaitoksen palveluksessa oli 2 784 virkamiestä. Ra-
javartiolaitoksen henkilöstöstä vakituisessa virkasuhteessa on miehiä 87,6 % ja naisia
12,4 %. Naiset työskentelevät pääsääntöisesti siviilitehtävissä, joissa heidän osuutensa
on noin ¾. Määräaikaisessa virkasuhteessa oli vuoden 2012 lopussa 37 henkilöä, miehiä
16 ja naisia 21 henkilöä. Vakituisesta henkilöstöstä upseereita on noin 10 %, opistoup-
seereita noin 12 %, raja- ja merivartijoita yhteensä noin 62 %, erikoisupseereita noin 1
% ja siviilivirkamiehiä noin 13 %. Naisten osuus sotilasviranhaltijoista on noin 3 %.
Rajavartiolaitoksen henkilöstön keski-ikä (39,6 vuotta) on noussut hieman vuoteen
2011 verrattuna. Keski-ikä on varsin matala johtuen Rajavartiolaitoksen henkilöstöra-
kenteen painottumisesta sotilashenkilöstöön. Henkilöstön ikärakenteessa on selviä eroja
tarkasteltaessa asiaa henkilöstöryhmittäin ja sukupuolen mukaan. Sotilaiden eläkejärjes-
telmästä johtuen naisten keski-ikä (45,6 vuotta) on selvästi miesten keski-ikää (38,7
vuotta) korkeampi.

Suurin osa henkilöstöstä (32,2 %) oli vuonna 2012 ikäluokassa 25 - 34 vuotta. Aiemmin
vakiintuneesti vuodesta 2000 lähtien ikäluokka 40 - 44 vuotta on ollut suurin, kun taas
ennen vuotta 2000 suurin ikäluokka oli 35 - 39 vuotta. Naisten ikärakenne painottuu
vanhempiin ikäluokkiin ja nuorempien ikäluokkien osuudet ovat pienet. Naisten ikära-
kenne ei tule lähivuosina merkittävästi muuttumaan, koska vanhemmissa ikäluokissa
ulkoinen vaihtuvuus on vähäistä. Miesten ikärakenne on tasapainoisempi sotilasvirassa
palvelevien tasaisesta rekrytoinnista johtuen.

Rajavartiolaitoksen keskimääräinen koulutustasoindeksi vuonna 2012 oli 4,2.

Henkilöstön kokonaispoistuma oli 5,8 % (162 henkilöä). Lähtövaihtuvuus toisen työan-
tajan palvelukseen oli 0,4 %. Edelliseen vuoteen nähden sekä kokonaispoistuma että
lähtövaihtuvuus kasvoivat prosentin kymmenyksen. Vuoden aikana ulkoisessa rekry-
toinnissa valittiin Rajavartiolaitoksen virkoihin yhteensä 116 henkilöä. Vuoden 2011
lopun henkilöstömäärään suhteutettuna ulkoisen rekrytoinnin määrä eli tulovaihtuvuus
laski ollen 4,1 %. Haettavana olleisiin virkoihin haki 1 104 miestä ja 757 naista. Yh-
teensä hakijoita oli 1 861 henkilöä. Tehtäviin valittiin 77 miestä ja 39 naista. Hakijoita
tehtävää kohden oli keskimäärin 16 henkilöä. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitel-
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man tavoitteena oli rekrytoida tammikuussa 2013 alkavalle rajavartijan peruskurssille
10 % naisia. Kurssilla aloitti 22 naista, mikä oli 37 % kurssin vahvuudesta.

Työhyvinvointia kuvaavat tunnusluvut

Rajavartiolaitos toteuttaa työhyvinvointikyselyn joka toinen vuosi ja vuonna 2012 kyse-
lyä ei järjestetty. Vuoden 2011 työhyvinvointikyselyn työtyytyväisyysindeksi oli 3,47,
mikä oli sama kuin vuoden 2009 kyselyssä.

Sairaudesta aiheutuvia poissaoloja kertyi 24 233 työpäivää (ma - pe). Poissaolopäivien
ja sairaustapausten määrä laski edellisestä vuodesta. Henkilötyövuosia kohden poissa-
olopäiviä kertyi 8,7 työpäivää. Sairauspoissaolojaksojen määrä väheni muissa jakso-
luokissa 3–10 päivän jaksoja lukuun ottamatta. Sairausajan palkat vuonna 2012 olivat
4 146 163,80 euroa, joka oli 3,2 % palkkasummasta. Edelliseen vuoteen verrattuna sai-
rausajan palkat pysyivät edellisen vuoden tasolla nousten 0,2 %.  Osuus palkkasummas-
ta laski 0,1 prosenttiyksikköä.

Tapaturmasta aiheutuvia poissaoloja kertyi 2 624 työpäivää (ma-pe). Tapaturmasta ai-
heutuneiden poissaolojen määrä kasvoi edellisestä vuodesta 1,4 %.

Henkilöstön terveystarkastuksiin sisältyy Työterveyslaitoksen kehittämä suorituskyky-
ja oirekysely, jonka perusteella voidaan laskea työkykyä kuvaava indeksi. Vuoden 2012
aikana Rajavartiolaitoksen palveluksessa olleista henkilöistä 822 henkilöä on vastannut
kyselyyn viimeisimmän terveystarkastuksensa yhteydessä ja tulosten perusteella 89,7 %
vastanneista kokee työkykynsä erinomaiseksi tai hyväksi (nousua 3 % edellisvuodesta).
Tärkeimmät kohtalaista ja huonoa työkykyä selittävät tekijät ovat toimintakykyä hait-
taavat sairaudet. Kohtalaista ja huonoa työkykyä kokevat henkilöt on pidettävä kuntout-
tavien toimenpiteiden piirissä. Kuntoutukseen osallistui vuoden 2012 aikana 93 henki-
löä, joka oli 35 henkilöä enemmän kuin edellisenä vuonna. Työkyvyttömyyseläkkeelle
siirtyi vuoden 2012 aikana neljä henkilöä.
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Taulukko 57. Henkilöstövoimavarat Rajavartiolaitos



Sisäasiainministeriö – kirjanpitoyksikön tilinpäätös 2012

90

Hätäkeskuslaitos

Hätäkeskuslaitoksen toteutunut henkilötyövuosimäärä vuonna 2012 oli 746,0, joka on
0,5 % (4 htv) vähemmän kuin edellisenä vuonna. Henkilöstömäärä oli 735 henkilöä,
joista 174 oli määräaikaisia. Henkilöstöstä 62,6 % oli naisia ja 37,4 % miehiä. Henkilös-
tön keski-ikä vuonna 2011 oli 42,4 vuotta. Naisten keski-ikä oli 41,9 vuotta ja miesten
43,2 vuotta. Hätäkeskuslaitoksen henkilöstötilanne on ollut hyvä ja henkilöstön määrää
sekä vaihtuvuutta seurataan säännöllisesti. Rakenneuudistukseen liittyen ei ole realisoi-
tunut merkittäviä henkilöstöriskejä.

Hätäkeskuslaitoksessa henkilöstön työtyytyväisyyden keskiarvo vuonna 2012 oli 3,18.
Tulos oli hiukan parempi kuin vuonna 2011 (3,15). Kyselyn tulokset käytiin läpi hätä-
keskuksissa ja keskushallinnossa.

Hätäkeskuslaitoksen henkilöstön sairauspoissaolot pysyivät vuonna 2012 lähes samalla
tasolla kuin vuonna 2011. Koko henkilöstön sairauspoissaolot olivat 15,9 työpäivää
henkilötyövuotta kohti vuonna 2012 (16,0 työpäivää/htv vuonna 2011). Hallintohenki-
löstöllä oli sairauspoissaoloja 8,6 työpäivää ja salihenkilöstöllä 17,6 työpäivää/ henkilö-
työvuosi. Jaksotyötä tekevän salihenkilöstön sairauspoissaolojen määrä oli yleisesti ar-
vioiden samansuuntainen muiden jaksotyötä tekevien ammattiryhmien kesken. Sairaus-
poissaolojen vähentämiseksi jatkettiin yhteistyötä työterveyshuollon kanssa. Pitkiin sai-
rauspoistumiin reagoidaan säännöllisesti ja työkykyriskeihin puututaan mahdollisimman
aikaisessa vaiheessa. Tämän johdosta työkykyä ennakoiva toiminta työterveyshuollossa
lisääntyi varsinaisiin sairaanhoidollisiin toimenpiteisiin verrattuna. Hätäkeskuslaitok-
sessa työterveyshuoltoon vuonna 2012 käytettiin 585 euroa/htv, kun luku vuonna 2011
oli 479 euroa/htv.

Hätäkeskuslaitoksessa henkilöstön koulutustasoindeksi (4,1) pysyi edellisten vuosien
tasolla. Koulutukseen ja kehittämiseen Hätäkeskuslaitoksessa käytettiin kertomusvuon-
na 171 euroa/htv (273 euroa/htv vuonna 2011).
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Taulukko 58. Henkilöstövoimavarat Hätäkeskuslaitos
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1.5 Tilinpäätösanalyysi

Rahoituksen rakenneanalyysi

Sisäasiainministeriön pääluokassa oli määrärahaa vuoden 2012 talousarviossa 1 298,0
milj. euroa, mikä oli 3 % edellisvuotta vähemmän. Pääluokan määrärahoja oli lisäksi
siirtynyt edellisiltä vuosilta 85,5 milj. euroa. Maahanmuutto- luvun määrärahat ovat
pienentyneet kotouttamisen siirryttyä työ- ja elinkeinoministeriölle. Pääluokan kirjanpi-
toyksikölle osoitetuista määrärahoista (ml. tulomomentit ja siirtomäärärahat) 377,5 milj.
euroa (27 %) oli käytössä sisäasiainministeriön kirjanpitoyksikössä. Sisäasiainministe-
riöstä on irrotettu 1.5.2013 lukien omiksi kirjanpitoyksiköikseen Pelastusopisto ja Maa-
hanmuuttovirasto, joiden määrärahat on siirretty tilijaottelulla tai määrärahakirjeillä
näille virastoille.

Sisäasiainministeriön pääluokassa jakamattomiksi merkittyjä määrärahoja oli vuoden
2012 talousarviossa 245,0 milj. euroa. Jakamattomista määrärahoista 29 % kohdistuu
maahanmuuttoon, 36 % pelastustoimeen ja 35 % hallintoon (EU:n osuus yhteisvastuun
ja maahanmuuttovirtojen hallintaan sekä arvonlisäveromenot). Jakamattomia määrära-
hoja on aikaisempaa vähemmän johtuen maahanmuuton osuuden pienenemisestä. Ja-
kamattomien määrärahojen suurimmat SM:n hallinnonalan ulkopuoliset saajat ovat
aluehallintovirastot.

Sisäasiainministeriö

Sisäasiainministeriön toimintamenomomentilla 26.01.01.1 oli vuonna 2012 käytettävis-
sä yhteensä 23,648 milj. euroa, josta vuoden 2012 määrärahaa oli 20,919 milj. euroa ja
edellisvuosilta siirtynyttä määrärahaa 2,729 milj. euroa. Tutkimustoimintaan varattua
rahoitusta toimintamenomomentilla oli 0,250 milj. euroa. Ministeriön käytössä on ollut
myös syrjintälautakunnan, vähemmistövaltuutetun, siviilikriisinhallinnan, poliisitoimen,
pelastustoimen ja maahanmuuton toimintamenoja yhteensä 4,629 miljoonaa euroa.

Tuottavuusmäärärahaa vuoden 2011 talousarvion momentilta 26.01.21 on ollut käytössä
0,373 miljoonaa euroa. Tietohallinnon yhteisiin menoihin oli käytössä 11,724 milj. eu-
roa (ml. siirtynyt määräraha) momentilla 26.10.20. Momentilla 26.01.22. EU:n osuus
yhteisvastuun ja maahanmuuttovirtojen hallintaan oli ministeriön käytössä vuoden 2012
määrärahaa 13,456 milj. euroa, minkä lisäksi edellisiltä vuosilta siirtyi määrärahaa
4,619 milj. euroa. Tätä vastaavat tulot budjetoitiin momentille 12.26.98 EU:lta saatavat
tulot yhteisvastuun ja maahanmuuttovirtojen hallintaan.

Arviomäärärahoja oli käytössä momentilla 26.01.29 Sisäasiainhallinnon arvonlisävero-
menot ja momentilla 26.01.66 Kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksut. Siirtomenomo-
mentteja oli käytössä enää käytössä pelastustoimen osalta.
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Muiden pääluokkien määrärahat ministeriön käytössä olivat puolustushallinnon pääluo-
kan määräraha julkisen hallinnon verkkoturvallisuuden edistämiseen, valtiovarainminis-
teriön määräraha kansallisten asiantuntijoiden palkkaamiseen ja työhallinnon määrära-
hat tukityöllistämiseen.

Maksullisen toiminnan ja yhteistoiminnan tuottojen sekä muiden tuottojen osuus minis-
teriön rahoituksesta oli noin 2 %.

Hallinnon tietotekniikkakeskus

Hallinnon tietotekniikkakeskuksen toiminta rahoitettiin vuonna 2012 pääasiassa asiak-
kailta perittävillä palvelumaksuilla. Talousarviossa hallinnon tietotekniikkakeskukselle
myönnettiin momentille 26.01.03 toimintamenomäärärahaa 2,229 milj. euroa. Lisäksi
siirtomäärärahaa momentilla 411.26.01.03 oli Hallinnon tietotekniikkakeskuksen käy-
tettävissä 0,399 milj. euroa. Momentin 26.01.03 määrärahasta siirrettiin 0,078 milj. eu-
roa valtiovarainministeriön käyttöön henkilöstösiirtoihin liittyen.

Poliisitoimi

Poliisitoimen toimintamenomomentille 26.10.01 myönnettiin vuonna 2012 määrärahaa
yhteensä 726,4 milj. euroa, mikä on noin 29,5 milj. euroa enemmän kuin vuonna 2011.
Määrärahasta sisäasiainministeriö -kirjanpitoyksikön käyttöön osoitettiin 0,3 milj. euroa
ja Poliisihallitus kirjanpitoyksikön käyttöön osoitettiin 726,1 milj. euroa.

Arviomäärärahamomentille 26.10.20 Maasta poistamis- ja noutokuljetuksista aiheutuvat
menot osoitettiin yhteensä 3,5 milj. euroa. Määräraha osoitettiin tilijaottelussa Poliisi-
hallitus -kirjanpitoyksikölle.

Rajavartiolaitos

Rajavartiolaitoksen toimintamenoihin momentille 26.20.01 myönnettiin nettomäärära-
haa 225,6 milj. euroa ja edelliseltä vuodelta siirtynyttä määrärahaa oli 29,7 milj. euroa.
Rajavartiolaitoksen ilma- ja vartioalushankintoihin myönnettiin määrärahaa momentille
26.20.70 yhteensä 44,4 milj. euroa ja edellisvuodelta siirtynyttä määrärahaa oli 12,8
milj. euroa. Rajavartiolaitoksen rahoitus tulee lähes täysimääräisesti talousarviosta.
Toimintamenomomentti on nettobudjetoitu ja tulot kattavat vain noin 3,8 prosenttia
Rajavartiolaitoksen menoista.

Rajavartiolaitos on saanut vuoden 2012 aikana 2,5 milj. euroa käyttöoikeutena inves-
tointihankkeisiin momenteilta 4.11.26.01.22.2 ja 26.01.22.2 Ulkorajarahasto. Lisäksi
sisäasiainministeriö maksoi toimintamenomomentilla rahoitettavien hankkeiden ulkora-
jarahastohankkeiden maksuosuuksia 2,3 milj. euroa. Näiden arvonlisäveron osuudet on
tuloutettu momentille 26.01.29.



Sisäasiainministeriö – kirjanpitoyksikön tilinpäätös 2012

94

Pelastustoimi ja hätäkeskukset

Lukuun 26.30 Pelastustoimi ja hätäkeskukset myönnettiin vuonna 2012 talousarviora-
hoitusta yhteensä 88,376 milj. euroa, mikä oli 0,833 milj. euroa enemmän kuin edellise-
nä vuonna. Kaikki määrärahat olivat vuonna 2012 jakamattomia määrärahoja.

Pelastustoimen toimintamenomomentille 26.30.01 myönnettiin 14,127 milj. euroa, mikä
on 0,028 milj. euroa vähemmän kuin edellisenä vuonna. Rahoituksesta osoitettiin Pelas-
tusopiston käyttöön yhteensä 12,349 milj. euroa, josta 0,615 milj. euroa Kriisinhallinta-
keskukselle. Turvatekniikan keskuksen käyttöön osoitettiin 0,496 milj. euroa. Ministe-
riöllä oli käytössä vuoden 2012 talousarviorahoitusta 1,282 milj. euroa ja edelliseltä
vuodelta siirtynyttä määrärahaa 1,158 milj. euroa. Vuodelta 2011 siirtyneestä rahoituk-
sesta osoitettiin 0,300 milj. euroa Pelastusopistolle.

Hätäkeskuslaitoksen toimintamenomomentille 26.30.02 myönnettiin rahoitusta yhteensä
59,483 milj. euroa, mikä on 0,111 milj. euroa enemmän kuin edellisenä vuonna. Määrä-
rahat siirrettiin Hätäkeskuslaitokselle. Vuodelta 2011 siirtynyttä määrärahaa oli käytet-
tävissä 6,463 milj. euroa, josta 6,082 milj. euroa oli Hätäkeskuslaitoksen käytössä ja
0,381 milj. euroa ministeriön käytössä. Hätäkeskuslaitokselle kertyi toiminnan tuottoja
kertomusvuonna 4,331 milj. euroa, mikä on noin 5,3 % vähemmän kuin edellisenä
vuonna.

Momentille 26.30.20 Erityismenot myönnettiin jakamatonta määrärahaa 3,406 milj.
euroa. Myönnetty määräraha oli yhtä suuri kuin edellisenä vuonna. Momentilta siirret-
tiin 0,400 milj. euroa aluehallintovirastolle metsäpalojen tähystystoimintaa varten ja
0,770 milj. euroa Pelastusopiston Kriisinhallintakeskukselle kansainvälistä hätäavun
antamista ja vastaanottamista sekä siihen varautumista varten.

Momentille 26.30.31 Pelastustoimen valtionavustukset myönnettiin 3,260 milj. euroa
jakamatonta määrärahaa. Määräraha oli 0,250 milj. euroa vähemmän kuin edellisenä
vuonna. Momentilta siirrettiin valtionapuviranomaisena toimivalle aluehallintovirastolle
3,257 milj. euroa ja 0,003 milj. euroa Ahvenmaan valtionvirastolle.

Momentille 26.30.43 Turvallisuusviranomaisten viestintäverkot myönnettiin määrära-
haa 8,100 milj. euroa. Myönnetty määräraha oli 1,000 milj. euroa suurempi kuin edelli-
senä vuonna. Määrärahasta myönnettiin Suomen Erillisverkot Oy:lle alijäämätukea
8,100 milj. euroa.
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Maahanmuuttohallinto

Momentille 26.40.01 Maahanmuuttoviraston toimintamenot myönnettiin määrärahaa
18,744 milj. euroa. Määrärahasta osoitettiin Maahanmuuttoviraston käyttöön 18,544
milj. euroa. Ministeriön käytössä oli 0,299 milj. euroa, josta edellisvuodelta siirtynyttä
oli 0,099 milj. euroa.

Momentille 26.40.20 Paluumuuttajien muuttovalmennus myönnettiin jakamatonta mää-
rärahaa 0,876 milj. euroa. Määräraha osoitettiin ministeriön päätöksellä kokonaan Maa-
hanmuuttoviraston käyttöön.

Momentille 26.40.63 Pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden vastaanotto myönnettiin ja-
kamatonta määrärahaa 69,794 milj. euroa. Määräraha osoitettiin kokonaisuudessaan
Maahanmuuttoviraston käyttöön turvapaikanhakijoiden vastaanoton järjestämisen kus-
tannuksiin.

Talousarvion toteutumisen analyysi

Sisäasiainministeriön pääluokkaan myönnettiin varsinaisessa talousarviossa määrärahaa
yhteensä 1 248,433 milj. euroa, mikä oli noin 76,993 miljoonaa euroa (5 %) edellisvuot-
ta vähemmän.

Vuoden ensimmäisessä lisätalousarviossa rahoitusta myönnettiin lisää 9,9 milj. euroa
poliisin toimintakyvyn varmistamiseen ja talouden tasapainottamiseen. Lisäys oli osa
vuosina 2012—2016 toteutettavaa poliisin talouden tasapainottamis- ja sopeuttamisoh-
jelmaa, jonka tavoitteena on säilyttää poliisin toiminnalliset tulokset hyvällä tasolla.

Toisessa lisätalousarviossa rahoitusta myönnettiin 20,167 milj. euroa palkan tarkistuk-
siin, poliisin lupahallinnon ja sähköisen asioinnin kehittämiseen ja rajanylitysliikenteen
kasvuun liittyen. Samalla tehtiin myös julkisen hallinnon atk-menosäästöistä johtuvia
vähennyksiä. Rajavartiolaitoksen valtuuksia täydennettiin meripelastushelikoptereihin
liittyen.

Kolmannessa lisätalousarviossa tuloarviota SOLID-rahastojen osalta päivitettiin ja lisä-
rahoitusta menomomenteille myönnettiin 19,514 milj. euroa. Lisärahoitusta myönnettiin
SOLID-rahastoihin, Dornier-lentokoneiden valvontatekniikan uudistamiseen sekä pako-
laisten ja turvapaikanhakijoiden vastaanottoon liittyen. Arvonlisäveromomentin määrä-
rahaa lisättiin 11,0 milj. euroa.

Ministeriön pääluokassa olevan arviomäärärahamomentin 26.10.20 Maasta poistamis-
ja noutokuljetuksista aiheutuvat menot määrärahaan haettiin yhteensä 0,071 milj. euron
ylityslupaa. Momentin ylitys aiheutui yleisen kustannustason nousun lisäksi turvapaik-
katutkinnan tulkkaus- ja henkilöllisyyden selvittämiskulujen noususta lisääntyneen
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asiakasmäärän myötä sekä tulouttamatta jääneistä Frontex-yhteispalautusoperaatio-
korvauksista.

Sisäasiainministeriö

Sisäasianministeriön momentin 26.01.01.1 toimintamenot käyttö (ml. siirtomäärärahat)
oli vuonna 20,537 milj. euroa. Siirtyvä määräraha kasvoi 3,111 milj. euroon. Henkilös-
tökulujen osuus toimintamenoista oli 69 %, mikä oli hieman edellisvuotta vähemmän.
Toiminnan tuottoja ministeriön momentille tuloutettiin 0,626 milj. euroa. Tutkimustoi-
mintaan varattua momentin 26.01.01.2 määrärahaa käytettiin ministeriössä 0,160 milj.
euroa, mutta määräraha on kokonaisuudessaan sidottu päätöksin.

Tuottavuusmäärärahan käyttö päättyi vuoden 2012 loppuun. Määrärahaa käytettiin
0,370 milj. euroa. Tietohallinnon yhteisten käyttö momentilla 26.01.20. oli 9,832 milj.
euroa (ml. siirtomääräraha). Määrärahan käyttöä kasvatti julkishallinnon verkkoturvalli-
suuden rahoituksen siirtyminen osaksi tälle momentille. SOLID-rahastojen määräraho-
jen osalta tulomomentille kirjatut tulot olivat 11,651 milj. euroa (90 % suunnitellusta) ja
vastaavasti rahastojen menomomentteja käytettiin ministeriössä yhteensä 7,419 milj.
euroa (ml. siirtomääräraha). Kv.järjestöjen jäsenmaksut – momenttia käytettiin hallin-
nonalan kansainvälisten järjestöjen maksuosuuksiin tai jäsenmaksuihin yhteensä 0,856
milj. euroa.

Muiden momenttien käytöt (ml. siirtomäärärahat) olivat julkisen hallinnon verkkotur-
vallisuuteen varattu rahoitus (11,216 milj. euroa), SM.n ja PLM:n pääluokan arvon-
lisäveromenot (5,863 milj. euroa), EU:n kansallisten asiantuntijoiden palkkaaminen
(0,055 milj. euroa) ja työministeriön palkkaukset (0,071 milj. euroa).

Poliisitoimen, pelastustoimen ja maahanmuuton toimintamenojen ministeriön käyttö on
kuvattu toimialoittaisissa teksteissä.

Hallinnon tietotekniikkakeskus

Hallinnon tietotekniikkakeskus oli vuonna 2012 lähes täysimääräisesti nettobudjetoitu
virasto, jossa toiminnan menot katettiin pääsääntöisesti asiakkailta perittävillä tuloilla.
Hallinnon tietotekniikkakeskuksen toimintamenomomentille kirjatut menot olivat
84,034 milj. euroa. Asiakkailta perittäviä palvelumaksuja ja muita tuloja tuloutettiin
83,595 milj. euroa. Nämä luvut eroavat liitteen 2 Nettoutetut tulot ja menot luvuista,
koska omaisuuden myyntiin liittyviä kirjauksia on käsitelty laskelmissa eri tavalla.
Momentin nettokäyttö (ml. siirtomääräraha) oli 0,439 milj. euroa. Määrärahaa siirtyi
vuodelle 2013 yhteensä 2,189 milj. euroa. Palvelujen ostojen osuus toimintamenoista oli
38,40 % ja henkilöstökulujen osuus yhteensä 48,12 %.
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Poliisitoimi

Poliisiosaston käytössä ollutta momentin 26.10.01 määrärahaa käytettiin 0,155 milj.
euroa pääasiassa yhden projektihenkilön palkkaus- ja toimintamenoihin ja lisäksi mää-
rärahasta maksettiin Ahvenanmaan oikeuslääketieteellisten tutkimusten ja ruumiinkulje-
tusten kulut sekä eräiden poliisitoimen tutkimushankkeiden ja strategisten työryhmien
kustannukset. Määrärahaa siirtyi seuraavalle vuodelle 0,145 milj. euroa.

Rajavartiolaitos

Rajavartiolaitoksen toimintamenomomentin 26.20.01 käyttö (ml. siirtomäärärahat) oli
227,242 milj. euroa. Vuodelle 2013 siirrettiin 28,078 milj. euroa (edellisenä vuonna
29,726 milj. euroa). Siirtyvästä erän suuruus johtuu määrärahan sitomisesta pitkäkestoi-
sempiin hankkeisiin, joista suurimmat ovat Rajavartiolaitoksen esikunnan teknillisen
toimialan valtakunnalliset kehittämishankkeet, Raja- ja merivartiokoulun koulutusym-
päristön kehittäminen ja Vartiolentolaivueen hankinnat. Nettoutettavia tuloja kertyi 8,9
milj. euroa (6,7 milj. euroa/2011).

Palkkamenot ovat 73 % Rajavartiolaitoksen toimintamenoista. Palkkamenot kasvoivat
2,9 % edellisestä vuodesta. Rajavartiolaitoksen toteutuneet henkilötyövuodet laskivat
vuodesta 2011 yhteensä 22,4 henkilötyövuotta. Muut toimintamenot ovat 27 % Rajavar-
tiolaitoksen toimintamenoista (-2,9 %). Laskun tärkein selittävä tekijä on se, että toi-
mintamenomomentille nettoutettiin tuloja 2,1 milj. euroa enemmän kuin vuonna 2011
(sairaankuljetukset, yhteistoiminnan/-rahoitteisen toiminnan tuotot).

Ilma- ja vartioalusten hankinnan määrärahaa (ml. siirtomääräraha) käytettiin 37,330
milj. euroa. Vuodelle 2012 siirrettiin 16,938 milj. euroa. Määrärahaa käytettiin helikop-
tereiden hankintamenojen maksamiseen, partioveneiden hankkimiseen ja ulkovartiolai-
van hankintaan. Dornier-valvontalaitteiden hankinta on viivästynyt Rajavartiolaitokses-
ta riippumattomista syistä ja siihen varattu vuoden 2010 määräraha uusittiin vuoden
2012 talousarviossa.

Muiden momenttien määrärahaa on käytetty Ulkorajarahaston momentilta 26.01.22.2
(2,574 milj. euroa), momentilta 27.01.23 julkisen hallinnon verkkoturvallisuuden edis-
täminen (0,012 milj. euroa), momentilta 28.60.01 kansallisen asiantuntijan palkkaukset
(0,054 milj. euroa), momenteilta 32.30.51.21 ja 32.30.51.22 työllisyysvaroin palkatun
henkilöstön kulut (0,107 milj. euroa) ja momentilta 26.01.66 kansainvälisten järjestöjen
jäsenmaksut (0,033 milj. euroa).
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Valtuudet

Vuoden 2010 ensimmäisessä lisätalousarviossa saatiin 9,2 milj. euron tilausvaltuus
kymmenen partioveneen hankintaan. Partioveneiden hankinta jatkuu vuoteen 2013
saakka.

Vuoden 2011 kolmannessa lisätalousarviossa myönnettiin 97 milj. euron tilausvaltuus
ulkovartiolaivan hankintaan. Ulkovartiolaivan 95,8 milj. euron hankintasopimus allekir-
joitettiin 21.12.2011 ja hanke jatkuu vuoteen 2013 saakka.

Vuoden 2011 talousarviossa myönnettiin 62 milj. euron tilausvaltuus AB/B412 helikop-
tereiden uusimiseen. Valtuus uusittiin vuoden 2012 talousarviossa ja hankintasopimus,
57,3 milj. euroa, tehtiin 19.12.2012. Helikopterit toimitetaan vuoden 2015 loppuun
mennessä.

Vuoden 2012 toisessa lisätalousarviossa myönnettiin tilausvaltuus kolmen AS332 Super
Puma meripelastushelikopterin modifikaatioon ja G-huoltoon liittyen. Valtuutta ei käy-
tetty 2012.

Pelastustoimi ja hätäkeskukset

Momentin 26.30.01 Pelastustoimen toimintamenot käyttö (ml. siirtyneet erät) oli minis-
teriössä 1,444 milj. euroa ja vuodelle 2013 siirtyi 0,997 milj. euroa. Siirtyvän erän suu-
ruus johtuu pääosin tulevana vuonna toteutuviin menoihin varautumisesta.

Momentin 26.30.02 Hätäkeskuslaitoksen toimintamenot (ml. siirtyneet erät) käyttö oli
62,274 milj. euroa ja vuodelle 2013 siirtyi 3,672 milj. euroa. Hätäkeskuslaitos on varau-
tunut siirtyvällä erällä hätäkeskusuudistuksesta tulevina vuosina aiheutuviin kustannuk-
siin.

Momentin 26.30.20 Erityismenot (arviomääräraha) käyttö ministeriössä oli 0,943 milj.
euroa ja määrärahasta jäi käyttämättä 1,292 milj. euroa. Määrärahaa jäi käyttämättä
pääosin siksi, että ilma-alusten käytöstä pelastuspalveluun aiheutuneet kustannukset
jäivät arvioitua pienemmiksi.

Momentin 26.30.43 Turvallisuusviranomaisten viestintäverkot käyttö oli 8,100 milj.
euroa. Määrärahaa ei siirtynyt vuodelle 2013.
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Valtuudet

Hätäkeskuslaitokselle myönnettiin vuoden 2011 lisätalousarviossa 31,256 milj. euron
valtuus uuden hätäkeskustietojärjestelmän hankintaan. Valtuus käytettiin vuonna 2011.
Vuonna 2012 valtuuden käytöstä aiheutui talousarviomenoja 3,932 miljoonaa euroa.

Maahanmuuttohallinto

Momentin 26.40.01 Maahanmuuttohallinnon kehittämiseen varattua määrärahaa käytet-
tiin ministeriössä 0,150 milj. euroa. Määrärahaa käytettiin maahanmuuttohallinnon ke-
hittämiseen (mm. maahanmuutto-osaston kehittämishankkeeseen, SOLID-
rahastohankkeen palkka- ja matkakuluihin, sihteerin palkkaukseen, matkakuluihin, lä-
hialueyhteistyön seminaarikuluihin, Maahanmuuton tulevaisuus 2020 -strategian val-
mistelun kokouskuluihin, kehittämispäivään, painatuskuluihin ja viestintään). Seuraa-
valle vuodelle siirtyi 0,149 milj. euroa.

Tuotto- ja kululaskelman analyysi

Tuotto- ja kululaskelmasta on jätetty pois 1.5.2012 omaksi kirjanpitoyksikökseen irrote-
tut Pelastusopisto ja Maahanmuuttovirasto. Myös vuoden 2011 vertailutiedot on muu-
tettu vastaamaan nykyistä organisaatiota.

Toiminnan tuotoissa maksullisen toiminnan tuotot ovat kasvaneet 1,25 milj. euroa joh-
tuen Rajavartiolaitoksen tuottojen kasvusta. Vuokratuottojen määrä on hieman laskenut
Rajavartiolaitoksen palvelussuhdeasuntojen vuokrauksen vähentyessä.  Muut toiminnan
tuotot ovat kasvaneet 15,6 milj. euroa johtuen suurimmalta osin Haltikin palvelutuotan-
non kasvusta sekä muutamasta merkittävän laajasta asiakasprojektista sekä Rajavartio-
laitoksen yhteistoiminnan kustannusten korvausten ja yhteisrahoitteisen toiminnan tuot-
tojen kasvusta.

Toiminnan kulut ovat kirjanpitoyksikkötasolla kasvaneet hieman (6 %). Kuluissa palve-
lujen ostot (+12,9 milj. euroa) ja poistot (+2,1 milj. euroa) ovat kasvaneet merkittävästi.
Kummankin osalta suurimmat lisäykset aiheutuvat Haltikin toiminnan kasvusta sekä
vuoden 2011 loppupuolella ja vuonna 2012 tehdyistä ICT -investoinneista.

Satunnaisia tuottoja vähentää ministeriössä vuonna 2007 tuloutetun huutokauppatuoton
siirtäminen Liikkuvalle poliisille. Rajavartiolaitoksessa satunnaisiin tuottoihin on kirjat-
tu merkittävimpänä eränä helikopterien varaosien myyntituotot (0,390 milj. euroa) ja
vähäisimpinä tuottoina vahingonkorvauksia, viivästyskorkoja, korvaus palvelussi-
toumuksen irtisanomisajan noudattamatta jättämisestä sekä korvauksia perättömästä
vaarailmoituksesta.
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Satunnaisiin kuluihin on Rajavartiolaitoksessa on kirjattu maksetut vahingonkorvaukset
ja muut maksetut korvaukset sekä vaje huutokauppakassassa. Hätäkeskuslaitoksessa
satunnaisiin kuluihin on kirjattu maksettu tasa-arvolain 11§ mukainen hyvitys ja korva-
us.

Siirtotalouden tuotoissa tuotot Euroopan unionilta ovat kasvaneet johtuen Solid-
rahastojen tuloutusten kohdentumisesta suurempina vuodelle 2012.

Siirtotalouden kulut ovat hieman vähentyneet (-4%). Siirtotalouden kuluista suurimman
osan muodostavat ministeriön SOLID-hankkeiden maksatukset sekä alijäämätuki Suo-
men Erillisverkot Oy:lle.

Perityt ja suoritetut arvonlisäverot ovat hieman nousseet johtuen Haltikin projektilasku-
tuksesta, joka kohdistui toisen hallinnonalan määrärahamomentille.

Taseen analyysi

Taseesta on jätetty pois 1.5.2012 omaksi kirjanpitoyksikökseen irrotetut Pelastusopisto
ja Maahanmuuttovirasto. Myös vuoden 2011 vertailutiedot on muutettu vastaamaan
nykyistä organisaatiota.

Taseen vastaavissa aineettomat oikeudet ovat säilyneet lähes edellisvuoden tasolla, mut-
ta virastokohtaisesti tase-erät ovat muuttuneet merkittävästi erityisesti ennakkomaksujen
ja keskeneräisten hankintojen osalta. Haltikin osalta ennakkomaksut ja keskeneräiset
hankinnat olivat 5,785 milj. euroa pienemmät kuin vuonna 2011. Muutos johtui kesken-
eräisten tietojärjestelmien valmistumisesta tuotantokäyttöön, keskeneräisten hankintojen
aktivoinnista ja hallinnansiirrosta järjestelmän omistajan taseeseen. Hätäkeskuslaitoksen
osalta muutos johtuu hätäkeskustoiminnan ja uuden hätäkeskustietojärjestelmän inves-
tointikulujen kasvusta.

Aineellisissa hyödykkeissä suurimmat muutokset ovat Rajavartiolaitoksessa, jossa akti-
voitiin taseeseen tilikauden aikana muun muassa kuusi partiovenettä, 17 autoa ja maa-
ja merirajan valvontalaitteistoa. Myös ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat kas-
voivat merkittävästi keskeneräisen Dornier-valvontakonehankinnan, kolmen partiove-
neen, ulkovartiolaivan ja kahden helikopterin hankinnan sekä keskeneräisten rakennus-
hankkeiden johdosta.

Käyttöomaisuusarvopapereiden tasearvo on pysynyt samalla tasolla.

Vaihto-omaisuuden määrä on pysynyt lähes edellisvuoden tasolla. Vaihto-omaisuutta on
vain Rajavartiolaitoksella.
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Lyhytaikaisissa saamisissa myyntisaamiset ovat hieman edellisvuotta pienemmät johtu-
en Haltikin avointen myyntisaamisten määrän pienenemisestä. Siirtosaamisia kasvatti
Haltikin vuoden 2012 myyntilaskujen tekeminen vuoden 2013 puolella.

Taseen vastattavissa omaa pääomaa lisäävät pääoman siirtojen ja tuotto- ja kulujäämän
muutokset.

Lyhytaikaisissa vastattavissa talousarvion ulkopuolisen valtion rahastojen yhdystilille
on kirjattu ministeriön hoidossa olevan Palosuojelurahaston yhdystilin saldo. Saatuja
ennakoita lisäävät suurimmalta osin EU:lta saadut hankerahoitusennakot.

Ostovelkojen lisäys johtuu suurimmalta osin Rajavartiolaitoksen ostoveloista. Siirtovel-
kojen määrä on vähentynyt merkittävästi siksi, että edellisvuonna velkoihin on sisälty-
nyt Rajavartiolaitoksen ulkovartiolaivan ensimmäinen maksuerä. Siirtovelkoja on vä-
häisessä määrin vastaavasti lisännyt aikaisempaa nopeampi tilinpäätösaikataulu. Muut
lyhytaikaiset velat ovat vähentyneet, koska ministeriön taseessa ollut talousarvion ulko-
puolinen rahoitus liittyen Osallisena Suomessa –hankkeeseen siirrettiin työ- ja elinkei-
noministeriöön.
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1.6 Sisäisen valvonnan arviointi- ja vahvistuslausuma

Sisäasiainministeriön hallinnonalan sisäisen valvonnan arviointi- ja vahvistuslausuma
vuodelta 2012 perustuu COSO-ERM -riskienhallintamalliin pohjautuvaan arviointime-
nettelyyn. Arviointi toteutettiin hallinnonalalla kyselynä toimiala- ja osastokohtaisesti
tarkoitusta varten laadittua lomaketta (ks. kohdan 5.2. liite 4) käyttäen.

Sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa arvioitiin kuuden toimintokokonaisuuden näkö-
kulmasta (sisäinen toimintoympäristö, valvontatoimenpiteet ja kontrolli, tavoitteiden
asettaminen, seuranta ja tilivelvollisuuden raportointi, riskien tunnistaminen ja arviointi
sekä muu arviointi).

Kirjanpitoyksikön virastoissa kyselypohjaiseen arviointiin osallistui viraston johto, vä-
hintään kolme henkilöä (viraston päällikkö, talousjohtaja tai vastaava sekä hallintojohta-
ja tai vastaava). Näiden vastausten perusteella kukin osasto on laatinut toimialakohtai-
sen arvion sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tilasta sekä johtopäätökset ja ehdotuk-
set kehittämiskohteista. Ministeriössä kysely tehtiin osastoille ja erillisyksiköille osana
kansliapäällikön kanssa käytyä tuloskeskustelua. Kyselyn numeeriset tulokset perustu-
vat osastojen ja erillisyksiköiden henkilömäärillä painotettuihin keskiarvoihin siten, että
kysymykset on käsitelty ja vastaukset laadittu ryhmätyönä (esim. osaston tai erillisyksi-
kön kokouksessa).

Sisäasiainministeriö

Sisäasiainministeriön sisäinen valvonta on järjestetty valtion talousarviosta annetun lain
24 b §:n (25.2.2000/217) edellyttämällä tavalla. Keskeiset sisäiset määräykset, joita
noudatetaan sisäasiainministeriön sisäisessä valvonnassa ja riskien hallinnassa ovat si-
säasiainministeriön taloussäännössä ja työjärjestyksessä. Sisäasiainministeriön sisäinen
valvonta muodostuu ministeriön johdon suorittamasta valvonnasta ja toimintaprosessei-
hin sisältyvistä valvontamenettelyistä. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestä-
mistä johtaa ja sen riittävyydestä ja asianmukaisuudesta vastaa kansliapäällikkö sekä
osasto- ja erillisyksikön päälliköt osastojen ja yksiköiden toiminnan osalta. Koko henki-
löstö vastaa sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimivuudesta omien tehtäviensä
osalta. Sisäistä valvontaa tuetaan sisäisellä tarkastuksella.

Kansliapäällikön alaisuuteen on järjestetty sisäisen tarkastuksen yksikkö. Sisäinen tar-
kastus raportoi suoraan kansliapäällikölle ja toimii sisäisen ohjesäännön puitteissa nou-
dattaen toiminnassa sisäisen tarkastuksen kansainvälisesti hyväksyttyjä IIA:n ammatti-
standardeja, eettisiä sääntöjä ja soveltuvin osin hyvää julkishallinnon tilintarkastustapaa.
Sisäinen tarkastus tuottaa luotettavaa tietoa siitä, ovatko ministeriön osastot ja yksiköt
sekä hallinnonalan virastot toimineet niille asetettujen tavoitteiden mukaisesti, onko
niiden toimintaa kuvaava informaatio riittävää ja oikeaa sekä ovatko niiden taloudenhoi-
to ja muut toiminnot tapahtuneet laillisesti ja taloudellisesti tarkoituksenmukaisella ta-
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valla. Sisäinen tarkastus myös selvittää johdolle sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan
asianmukaisuutta ja riittävyyttä. Lisäksi yksikkö käsittelee ministeriön tehtäväalueella
toteutettavien, kansalliseen rahoitukseen perustuvien valtionapujen ja Euroopan yhteisö-
jen rahastoista saatavien varojen käytön valvontaa. Yksikkö avustaa tarvittavin osin
sisäasiainhallinnon virastojen ja laitosten sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kehit-
tämisessä.

Sisäasiainministeriö antoi 26.8.2011 ministeriön ohjeen sisäisestä laillisuusvalvonnasta
sisäasiainministeriössä ja hallinnonalalla. Laillisuusvalvonnan keskeisenä tavoitteena on
ylläpitää ja vahvistaa kansalaisten luottamusta ministeriöön ja sen hallinnonalaan sekä
tuottaa ministeriön ja virastojen johdolle oikeaa, ajantasaista ja riittävää tietoa toimin-
nan lainmukaisuudesta. Laillisuusvalvonnalla pyritään estämään ennalta mahdolliset
virheet, mutta myös paljastamaan ja saattamaan asianmukaiseen menettelyyn virheelli-
nen tai lainvastainen toiminta. Ministeriön ja hallinnonalan laillisuusvalvonta-asioiden
ja ministeriötä tai ministeriön virkamiehiä koskevien kanteluiden käsittelystä vastaa
kansliapäällikön alaisuudessa oleva oikeusyksikkö.

Sisäisellä valvonnalla ja riskienhallinnalla varmistetaan, että virastossa toteutetaan sen
talouden ja toiminnan laajuuteen ja sisältöön sekä niihin liittyviin riskeihin nähden
asianmukaiset menettelyt.

Sisäasiainministeriön osastojen ja yksiköiden tekemän sisäisen valvonnan ja riskienhal-
linnan itsearvioinnin perusteella voidaan todeta, että ministeriön sisäisessä valvonnassa
ja riskienhallinnassa ei ole kokonaisuutena tapahtunut vuosina 2008 - 2012 merkittäviä
muutoksia. Sen sijaan yksittäisissä osa-alueissa on tapahtunut muutoksia, erityisesti
vuoden 2011 jälkeen riskien tunnistamisen ja arvioinnin arvosanat ovat laskeneet.  Ko-
konaisuutena voidaan kuitenkin todeta, että ministeriön tarkasteltujen kuuden osa-
alueen osalta sisäisen valvonnan tila ja riskienhallinta on hyvällä tasolla (keskiarvo 3,8).
Merkittävää kehittymistä on tapahtunut muun selvitystoiminnan osa-alueella, jossa ke-
hityksen perustana on mm. itsearviointina tehty sisäasiainministeriön CAF-
laatuarviointi.
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Taulukko 59. Sisäasiainministeriön sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arvioinnin yhteenveto

2008 2009 2010 2011 2012
Sisäinen toimintaympäristö 3,8 3,9 4,1 4,0 4,0
Valvontatoimenpiteet ja kontrollit 3,6 3,6 3,8 3,7 3,6
Tavoitteiden asettaminen 4,1 4,1 4,0 4,2 4,3
Seuranta ja tilivelvollisuuden raportointi 4,2 4,1 4,4 4,4 4,5
Riskien tunnistaminen ja arviointi 3,6 3,7 4,0 3,9 3,6
Muu selvitystoiminta 2,5 2,8 2,3 2,7 3,0
Keskiarvo 3,7 3,7 3,8 3,8 3,8

Arvioinnissa on käytetty asteikkoa 1-5, jossa 1= Asia vaatii kehittämistoimenpiteitä/täysin eri mieltä ja 5=Täysin
samaa mieltä/asia on kunnossa.

Vuoden 2013 merkittävinä kehittämisalueina sisäasiainministeriössä on hallinnonalan
strategian uudistaminen ja sen johdannaisena myös tavoitteiden uudelleen määrittely
sekä kokonaisvaltaisen ja järjestelmällisen riskienhallintamallin luominen ja riskienar-
vioinnin toteuttaminen.

Sisäasiainministeriössä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arvioinnissa ei ole todettu
sisäministeriön näkökulmasta merkittäviä riskejä. Arvioinnin perusteella sisäasiain-
ministeriön sisäinen valvonta ja riskienhallinta täyttävät valtion talousarvioasetuksen 69
§:ssä säädetyt tavoitteet.

Hallinnon tietotekniikkakeskus

HALTIKin sisäinen valvonta on järjestetty valtion talousarviosta annetun lain 24 b §:n
(25.2.2000/217) edellyttämällä tavalla. Yleiset määräykset sisäisestä valvonnasta ja ris-
kien hallinnasta ovat sisäasiainministeriön taloussäännössä. Virastokohtaisesti sisäisen
valvonnan vastuut on määritelty HALTIKin sisäisen valvonnan ohjeessa
(HAL/2012/546). Sisäisen valvonnan, laillisuusvalvonnan ja sisäisen tarkastuksen oh-
jeistus on päivitetty ja noudattaa voimassaolevia kansainvälisiä ammattistandardeja (IIA
ja INTOSAI).
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HALTIK on tehnyt tilinpäätösohjeen mukaisen selvityksen sisäisen valvonnan tilasta.
Selvitykseen osallistuivat viraston johtaja, resurssijohtaja, talouspäällikkö, hallintolaki-
mies ja tarkastuspäällikkö. Alla on kyselyyn annettujen vastausten keskiarvon mukainen
graafinen yhteenveto.

Sisäisen valvonnan katsotaan toimivan HALTIKissa yleisesti hyvin. Vertailussa edelli-
siin vuosiin voidaan todeta viraston sisäisen valvonnan tilan olevan vakiintunut. Sisäi-
nen toimintaympäristö sekä Riskien tunnistaminen ja arviointi tulkittiin heikentyneeksi
edellisestä arviosta. Tavoitteiden asettamisen sekä Muun selvitystoiminnan katsottiin
vastaavasti kehittyneen paremmaksi. Sisäisen toimintaympäristön heikentymisen voi-
daan katsoa olevan seurausta valtion tuottavuusohjelmasta asiakkaille aiheutuneista
säästöpaineista ja sitä kautta HALTIKin kustannuksiin kohdistuneesta tarkastelusta, joka
on tuonut esille palveluiden hinnoittelun ja seurantatietojen kehittämistarpeen.

Taulukko 60. HALTIKin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arvioinnin yhteenveto 2012

2010 2011 2012
Sisäinen toimintaympäristö 3,8 3,9 3,7
Valvontatoimenpiteet ja kontrollit 3,7 3,8 3,8
Tavoitteiden asettaminen 3,7 3,8 4
Seuranta ja tilivelvollisuuden raportointi 3,8 3,9 3,9
Riskien tunnistaminen ja arviointi 3,9 3,6 3,5
Muu selvitystoiminta 2,4 2,8 3,4
Keskiarvo 3,6 3,6 3,7

Arvioinnissa on käytetty asteikkoa 1-5, jossa 1= Asia vaatii kehittämistoimenpiteitä/täysin eri mieltä ja 5=Täysin
samaa mieltä/asia on kunnossa.

Lisäksi HALTIKissa arvioidaan sisäisesti IT-palveluprosessien kypsyyttä kansainväli-
seen CobiT 4.1/CMMI standardiin perustuvalla vuosittain toistettavalla arviointiproses-
silla.
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Virastossa on järjestetty valtion talousarviosta annetun asetuksen 70 §:ssä
(2.3.2000/263) tarkoitettu sisäinen tarkastustoimi. Sisäisen tarkastuksen tarkoitus, toimi-
valta ja vastuut on määritelty HALTIKin sisäisen tarkastuksen ohjesäännössä
(HAL/2012/548). HALTIKissa toteutettiin sisäisen tarkastuksen ulkoinen laadunarvioin-
ti kansainvälisten sisäisen tarkastuksen ammattistandardien (IIA) mukaan. Arvioinnin
mukaisesti HALTIKin sisäinen tarkastus noudattaa olennaisin osin9 sisäisen tarkastuk-
sen kansainvälisiä ammattistandardeja sekä eettisiä periaatteita.

Kuva 1. Yhteenveto HALTIKin sisäisen tarkastuksen nykytilasta suhteessa johtaviin käytäntöihin
ja IIAn standardeihin

Laillisuusvalvonnan toteuttamisesta HALTIKissa on annettu ohje (HAL/2012/547) ja
päätös laillisuusvalvonnasta vastaavasta virkamiehestä. Viraston sisäinen laillisuusval-
vonta on osa normaalia johtamista, jossa ratkaiseva vastuu laillisuusvalvonnan käytän-
nön toteutuksesta on esimiehillä. Johto huolehtii laillisuusvalvonnan järjestämisestä sekä
valvoo muutoinkin yksiköiden toimintaa. Lisäksi sisäasiainministeriön oikeusyksikkö
suorittaa laillisuusvalvontaa HALTIKissa.

9 “olennaisin osin” tarkoittaa, että sisäisellä tarkastuksella on toimintaohje, politiikat ja prosessit,
jotka on toteutettu IIA standardien mukaisesti kuitenkin niin, että laadunarvioinnissa on tunnistettu
joitakin kehittämisalueita.
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Riskienhallinnan vastuut on määritelty riskienhallinnan menettelyohjeessa
(HAL/2011/640), jonka mukaan viraston johdolla on päävastuu viraston riskienhallin-
nasta tukenaan riskienhallintapäällikkö. Riskienhallinnan perustoiminnot on organisoitu,
valvontavastuut on jaettu ja toimintatapoja yhtenäistetty. Osana sisäisen tarkastuksen
toimintaa on tehty, koottu ja esitetty viraston johdolle riskienhallinnan vuosiraportti.

HALTIKilla on ISO 27001 tietoturvasertifiointi Viestintäpalvelu ja Yhteyspalvelu -
toiminnoille. Tietoturvasertifioinnin ylläpito edellyttää jatkuvaa tietoturvan kehittämistä
ja sisäisiä auditointeja, jotka vahvistavat sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kehitty-
mistä. Tietoturvasertifioinnin laajentaminen myös muihin HALTIKin tuottamiin palve-
luihin onkin selkeä kehittämiskohde. Riskienhallinnassa esille tulleet kehittämistarpeet
on tuotu esille myös tietoturvallisuuden hallintajärjestelmän vuosittaisessa sisäisessä
auditoinnissa.

HALTIKin sisäinen valvonta ja riskienhallinta täyttävät valtion talousarviosta annetun
lain 69 §:ssä säädetyt tavoitteet.

Rajavartiolaitos

Vuoden 2012 aikana on käyty sisäisesti ja ulkopuolisen arvioijan toimesta läpi Rajavar-
tiolaitoksen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan nykymallin järjestelmä. Arvioinnin
havaintojen ja suositusten sekä tehtyjen johtopäätösten perusteella aloitettiin sisäisen
valvonnan, riskienhallinnan ja sisäisen tarkastuksen toimintamallien uudistus, joka toi-
meenpannaan vuoden 2013 aikana.

Rajavartiolaitoksen vuoden 2012 sisäisen valvonnan ja siihen liittyvän riskienhallinnan
arviointi tehtiin sisäasiainministeriön yhteisellä arviointilomakkeella. Hallintoyksiköissä
arviointi tehtiin apulaiskomentajien johdolla. Rajavartiolaitoksen esikunnassa arviointi
tehtiin osastopäällikkökokouksessa.
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Taulukko 61. Rajavartiolaitoksen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arvioinnin yhteenveto

Arviointialue 2010 2011 2012
Sisäinen toimintaympäristö 4,2 4,3 4,4
Valvontatoimenpiteet ja kontrollit 4,0 4,1 3,6
Tavoitteiden asettaminen 4,3 4,5 4,7
Seuranta ja tilivelvollisuuden raportointi 4,6 4,6 4,9
Riskien tunnistaminen ja arviointi 4,0 4,0 3,4
Muu selvitystoiminta 2,9 3,2 3,6

Arvioinnissa on käytetty asteikkoa 1-5, jossa 1= Asia vaatii kehittämistoimenpiteitä/täysin eri mieltä ja 5=Täysin
samaa mieltä/asia on kunnossa.

Arvioinnissa havaittiin kehitettävää valvontatoimenpiteiden ja kontrollien sekä riskien
tunnistamisen ja arvioinnin osalta. Korjaustoimenpiteet puutteiden osalta ovat jo käyn-
nissä.

Tehdyn arvioinnin perusteella voidaan todeta, että Rajavartiolaitoksen sisäisen valvon-
nan ja riskienhallinnan menettelyjä on tarkoituksenmukaista edelleen kehittää edellä
mainitulla tavalla.

Rajavartiolaitoksen sisäisen valvonnan arviointi perustuu COSO-ERM viitekehykseen
ja sisäinen valvonta ja riskienhallinta täyttävät sille talousarvioasetuksen 69 §:ssä asete-
tut vaatimukset.

Hätäkeskuslaitos

Hätäkeskuslaitoksessa sisäisen valvonnan tilaa on tutkittu kyselytutkimuksella, jossa
kohderyhmänä oli viraston ylin ja keskijohto.
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Taulukko 62. Hätäkeskuslaitoksen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan yhteenveto

Arviointialue 2010 2011 2012
Sisäinen toimintaympäristö 3,7 3,7 3,9
Valvontatoimenpiteet ja kontrollit 3,6 3,5 3,7
Tavoitteiden asettaminen 4,1 3,9 4,1
Seuranta ja tilivelvollisuuden raportointi 4,3 4,2 4,3
Riskien tunnistaminen ja arviointi 3,4 3,5 3,6
Muu selvitystoiminta 2,7 2,5 2,5

Arvioinnissa on käytetty asteikkoa 1-5, jossa 1= Asia vaatii kehittämistoimenpiteitä/täysin eri mieltä ja 5=Täysin samaa mieltä/asia
on kunnossa.

Hätäkeskuslaitoksen johto vastaa valtion talousarviosta annetun lain 24 b §:n mukaisesti
laitoksen sisäisen valvonnan järjestämisestä, sen asianmukaisuudesta ja riittävyydestä
sekä siihen sisältyvästä riskienhallinnasta. Sisäisen valvonnan tarkoituksena on antaa
kohtuullinen varmuus siitä, että viraston toiminta on tehokasta ja tarkoituksenmukaista,
toimintaan liittyvä raportointi on luotettavaa ja toiminnassa noudatetaan lakeja ja sää-
döksiä.

Hätäkeskuslaitoksessa on erillinen sisäisen tarkastuksen tarkastusryhmä talousarvioase-
tuksen mukaisesti. Ryhmä on suorittanut toiminnallisia tarkastuksia hätäkeskuksissa
raportoiden laitoksen johtajalle. Sisäisen tarkastuksen menetelmiä ja organisointia on
tarkoitus jatkossa kehittää sisäasiainministeriössä valmisteilla olevan sisäisen valvonnan
ja riskienhallinnan ohjeistuksen mukaisesti.

Laillisuusvalvonta on Hätäkeskuslaitoksen työjärjestyksessä määrätty laillisuusvalvon-
tayksikölle. Laillisuusvalvontayksikkö toimii laitoksen johtajan suorassa alaisuudessa ja
raportoi suoraan johtajalle. Vuonna 2012 Hätäkeskuslaitos vastaanotti 26 kantelua kan-
salaisilta ja 4 ulkoisten laillisuusvalvojien kautta. Määrä on merkittävästi aikaisempaa
tasoa vähäisempi.
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Kukin yksikkö kuten hätäkeskukset vastaavat osaltaan toiminnastaan ja sen sisäisestä
valvonnasta siten, että riskit tunnistetaan ja niitä voidaan hallita. Havaituista epäkohdis-
ta laaditaan seurantaraportti, josta käy ilmi, mitä korjaavia toimenpiteitä tulee suorittaa
ja kuka on vastuussa toimenpiteen suorittamisesta. Toteutuneista toimenpiteistä laadi-
taan yhteenveto määräajan kuluttua.

Hätäkeskuslaitoksen talouden laillisuuden ja tuloksellisuuden, varojen ja omaisuuden
hallinnan, kirjanpidon oikeiden ja riittävien tietojen sisäinen valvonta toteutetaan laadit-
tujen ohjeiden mukaisesti.

Hätäkeskuslaitoksen hankintojen toteuttamismenettelyissä on kehitettävää. Kehittämis-
toimenpiteitä tulee kohdistaa hankintojen ratkaisuoikeuksien määrittämiseen ja hankin-
taprosessin ohjeistamiseen.

Hätäkeskuslaitoksen johdon arvion mukaan viraston sisäinen valvonta ja riskienhallinta
täyttävät valtion talousarviosta annetun lain 69 §:ssä säädetyt tavoitteet. Kehitystoimen-
piteitä tarvitaan kuitenkin riskien tunnistamisessa ja arvioinnissa sekä hankintamenette-
lyn ohjeistamisessa.

Kirjanpitoyksikön sisäisen valvonnan arviointi- ja vahvistuslausuma

Kirjanpitoyksikön sisäinen valvonta ja riskienhallinta täyttävät valtion talousarvioase-
tuksen 69 §:ssä säädetyt tavoitteet. Sisäasiainministeriön sisäinen tarkastus on käynyt
tiliviraston arviointi- ja vahvistuslausuman lävitse ja toteaa lausumassa esitetyn arvion
vastaavan sisäiselle tarkastukselle muodostunutta kuvaa tiliviraston sisäisestä valvon-
nasta ja riskienhallinnasta.

Kirjanpitoyksikön sisäisen valvonta ja riskienhallinta on kirjanpitoyksikön arvioinnin
perusteella keskimäärin lähes hyvää tasoa ja ylittää tyydyttävän arvosanan kaikilla osa-
alueilla ja virastoissa muuta selvitystoimintaa lukuun ottamatta. Vuoteen 2011 verrattu-
na aiempi myönteinen kehitys on tasaantunut. Tiliviraston sisäisen valvonnan ja ris-
kienhallinnan tilan kehittymisen arvioinnissa vuodesta 2011 vuoteen 2012 on syntynyt
hajontaa virastojen välillä. HALTIKissa on tapahtunut pienehköä parannusta, sisäasi-
ainministeriössä ja Rajavartiolaitoksessa ei oleellista muutosta ja Hätäkeskuslaitoksessa
pienehköä heikentymistä.

Sisäasiainministeriössä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arvioinnissa ei ole todettu
tiliviraston kokonaisuuden näkökulmasta merkittäviä riskejä. Vuoden 2013 merkittävinä
kehittämisalueina koko kirjanpitoyksikössä ovat

- hallinnonalan strategian uudistaminen ja sen johdannaisena myös tavoitteiden
uudelleen määrittely

- kokonaisvaltaisen ja järjestelmällisen mallin luominen riskienarviointiin ja -
hallintaan koko hallinnon alalle ja sen käyttöön ottaminen.
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1.7 Arviointien tulokset

Sisäasiainministeriön hallinnonalalla on käytössä ns. virastoevaluointi, joka pohjautuu
CAF – toiminnan laadunarviointimenetelmään. Itsearvioinnin avulla pyritään kehittä-
mään virastojen toimintaa ja parantamaan ministeriön ja virastojen välistä yhteistyötä.
Tätä varten virastoevaluoinneissa on kaksi ns. lähipäivää, jolloin ministeriön johto kes-
kustelee viraston henkilöstön, johdon ja itsearviointiryhmän kanssa. Virastoevaluointi
perustuu ministeriön ohjaamaan ja valmentamaan itsearviointiin. Vuonna 2012 viras-
toevaluointi toteutettiin hallinnonalan kahdessa vastaanottokeskuksessa, Oulussa ja
Joutsenossa. Hallinnonalan virastojen intranet-sivustolla on nähtävissä mm. evaluoitu-
jen virastojen parhaita käytäntöjä sekä evaluoinneissa syntyneet loppuraportit.

Sisäasiainministeriö
Kertomusvuonna ei toteutettu erillisiä arviointeja.

Pelastustoimi ja Hätäkeskuslaitos
Sisäasiainministeriö teki laillisuusvalvontatarkastuksen Hätäkeskuslaitokseen.

Maahanmuuttohallinto
Kertomusvuonna ei toteutettu erillisiä arviointeja.

Rajavartiolaitos
Kertomusvuonna ei toteutettu erillisiä arviointeja.

Hallinnon tietotekniikkakeskus HALTIK
Kertomusvuonna ei toteutettu erillisiä arviointeja.
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1.8 Yhteenveto väärinkäytöksistä

Sisäasiainministeriö
Kertomusvuonna ei havaittu väärinkäytöksiä.

Pelastustoimi ja Hätäkeskuslaitos
Hätäkeskuslaitoksessa havaittiin tai saatiin tietoon 7 epäiltyä rekisterin väärinkäyttöta-
pausta vuonna 2012. Taloudellisia väärinkäytöksiä ei havaittu vuonna 2012.

Maahanmuuttohallinto
Kertomusvuonna ei havaittu väärinkäytöksiä

Rajavartiolaitos
Kertomusvuonna ei havaittu väärinkäytöksiä

Hallinnon tietotekniikkakeskus HALTIK
Kertomusvuonna ei havaittu väärinkäytöksiä.
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2 Talousarvion toteumalaskelma ja sen
sisältämät valtuuksia koskevat tiedot
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Sisäasiainministeriön talousarvion toteutumalaskelma

Osaston, momentin ja tilijaottelun numero ja nimi Tilinpäätös
2011

Talousarvio
2012

(TA + LTA:t)

Tilinpäätös 31.12.2012 Vertailu
Tilinpäätös -
Talousarvio

Toteutuma
%

11. Verot ja veronluontoiset tulot 1 137 356,80 824 668 824 667,55 0,00 100
11.04.01. Arvonlisävero 1 137 356,80 824 668 824 667,55 0,00 100

12. Sekalaiset tulot 9 306 588,73 26 028 834 24 801 767,34 -1 227 066,75 95
12.24.99. Ulkoasiainministeriön hallinnonalan tulot 57 917,83 0 0,00 0,00 100
12.26.98 EU:lta saatavat tulot yhteisvastuun ja maahanmuutto- 8 333 749,84 12 878 000 11 650 933,25 -1 227 066,75 90

virtojen hallintaan
12.26.98.1. Pakolaisrahasto 1 279 894,05 2 397 000 1 890 345,85 -506 654,15 79
12.26.98.2. Ulkorajarahasto 5 644 729,98 7 393 000 7 433 379,20 40 379,20 101

12.26.98.3. Kotouttamisrahasto 839 918,55 1 833 000 1 212 166,61 -620 833,39 66

12.26.98.4. Paluurahasto 333 755,50 678 000 661 901,28 -16 098,72 98

12.26.98.5. Tekninen tuki 235 451,76 577 000 453 140,31 -123 859,69 79

12.26.99 Sisäasianministeriön hallinnonalan muut tulot 555 567,81 614 716 614 715,96 0,00 100
12.26.99.1. Takavarikoitujen esineiden myyntitulot 2 965,00 3 240 3 240,00 0,00 100
12.26.99.2. Muut tulot 552 602,81 0 0,00 0,00 100
12.26.99.3. Muut tulot 0,00 611 476 611 475,96 0,00 100

12.32.99. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan muut tulot 9 856,35 292 291,96 0,00 100
12.32.99.06. Muut tulot 9 856,35 292 291,96 0,00 100

12.39.04. Siirrettyjen määrärahojen peruutukset 349 496,90 12 535 826 12 535 826,17 0,00 100
13. Korkotulot, osakkeiden myyntitulot ja voiton tuloutukset 638,10 374 374,29 0,00 100
13.03.01. Osinkotulot, pääomanpalautukset ja osakkeiden nettomyyntitulot 638,10 374 374,29 0,00 100

13.03.01.1. Osinkotulot, pääomanpalautukset ja osakkeiden nettomyyntitulot 0,00 374 374,29 0,00 100

Tuloarviotilit yhteensä 10 444 583,63 26 853 876 25 626 809,18 -1 227 066,75 95
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Pääluokan, momentin ja tilijaottelun numero, nimi ja määrärahalaji Tilinpäätös
2011

Talousarvio
2012

(TA + LTA:t)

Talousarvion määrärahojen Tilinpäätös
2012

Vertailu
Talousarvio

-
Tilinpäätös

Siirtomäärärahoja koskevat täydentävät  tiedot
käyttö

vuonna 2012
siirto

seuraavalle
vuodelle

Edellisiltä
vuosilta

siirtyneet

Käytettävissä
vuonna 2012

Käyttö
vuonna 2012

(pl.
peruutukset)

Siirretty
seuraavalle

vuodelle

24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala 17 228 192,42 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24.01.29. Ulkoasiainministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot

(arviomääräraha)
21 990,63 0 0,00 0,00 0,00

24.01.29.1. Ulkoasiainhallinnon arvonlisäveromenot 21 990,63 0 0,00 0,00 0,00
24.10.21. Siviilihenkilöstön osallistuminen kriisinhallintaan (arviomääräraha) 17 206 201,79 0 0,00 0,00 0,00

24.10.21.01. Siviilikriisinhallinta (EK) 17 206 201,79 0 0,00 0,00 0,00
26. Sisäasiainministeriön hallinnonala 498 115 917,63 418 265 385,13 349 968 702,52 66 875 980,89 416 844 683,41 1 420 701,72 61 311 447,12 450 088 447,12 379 012 532,42 68 140 115,09
26.01.01. Sisäasiainministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 22 365 000,00 21 169 000 17 967 177,38 3 201 822,62 21 169 000,00 0,00 2 729 790,72 23 898 790,72 20 696 968,10 3 201 822,62

26.01.01.1. Toimintamenot 20 475 000,00 20 919 000 17 808 303,19 3 110 696,81 20 919 000,00 0,00 2 728 909,10 23 647 909,10 20 537 212,29 3 110 696,81
26.01.01.2. Tutkimustoiminta 1 890 000,00 250 000 158 874,19 91 125,81 250 000,00 0,00 881,62 250 881,62 159 755,81 91 125,81

26.01.03. Hallinnon tietotekniikkakeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2
v)

535 000,00 2 229 000 39 818,75 2 189 181,25 2 229 000,00 0,00 399 608,29 2 628 608,29 439 427,04 2 189 181,25

26.01.03.1. Palvelutuotanto 315 000,00 2 209 000 39 818,75 2 169 181,25 2 209 000,00 0,00 281 814,73 2 490 814,73 321 633,48 2 169 181,25
26.01.03.2. Projektitoiminta 10 000,00 10 000 0,00 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 10 000,00 0,00 10 000,00
26.01.03.3. TUVE (Hallinnon turvallisuusverkkohanke) 10 000,00 10 000 0,00 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 10 000,00 0,00 10 000,00
26.01.03.4. Toimitalon kalustaminen ja muuttokustannukset 200 000,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 117 793,56 117 793,56 117 793,56 0,00

26.01.04. Vähemmistövaltuutetun ja syrjintälautakunnan toimintamenot
(siirtomääräraha 2 v)

0,00 994 000 854 284,18 139 715,82 994 000,00 0,00 0,00 994 000,00 854 284,18 139 715,82

26.01.04.1. Vähemmistövaltuutetun toimintamenot 0,00 858 000 721 026,95 136 973,05 858 000,00 0,00 0,00 858 000,00 721 026,95 136 973,05
26.01.04.2. Syrjintälautakunnan toimintamenot 0,00 136 000 133 257,23 2 742,77 136 000,00 0,00 0,00 136 000,00 133 257,23 2 742,77

26.01.20. Tietohallinnon yhteiset menot (siirtomääräraha 2 v) 4 711 000,00 9 888 000 7 996 513,28 1 891 486,72 9 888 000,00 0,00 1 835 583,19 11 723 583,19 9 832 096,47 1 891 486,72
26.01.21. Sisäasiainministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha

(siirtomääräraha 2 v)
426 000,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 372 749,10 372 749,10 369 984,36 0,00

26.01.22. EU:n osuus yhteisvastuun ja maahanmuuttovirtojen hallintaan
(siirtomääräraha 3 v)

11 337 000,00 15 030 000 5 639 407,15 9 390 592,85 15 030 000,00 0,00 5 618 226,27 20 648 226,27 9 993 499,22 10 654 727,05

26.01.22.1 Pakolaisrahasto 2 238 000,00 2 427 000 637 787,79 1 789 212,21 2 427 000,00 0,00 1 768 943,15 4 195 943,15 1 433 868,77 2 762 074,38
26.01.22.2 Ulkorajarahasto 6 537 000,00 9 329 000 3 844 661,50 5 484 338,50 9 329 000,00 0,00 2 581 800,53 11 910 800,53 6 426 462,03 5 484 338,50
26.01.22.3. Kotouttamisrahasto 1 098 000,00 1 242 000 585 095,68 656 904,32 1 242 000,00 0,00 211 467,31 1 453 467,31 793 931,66 659 535,65

26.01.22.4. Paluurahasto 1 021 000,00 1 359 000 0,00 1 359 000,00 1 359 000,00 0,00 924 651,78 2 283 651,78 636 967,81 1 646 683,97

26.01.22.5. Tekninen tuki 443 000,00 673 000 571 862,18 101 137,82 673 000,00 0,00 131 363,50 804 363,50 702 268,95 102 094,55
26.01.23. Siviilikriisinhallinnan kotimaan valmiudet (siirtomääräraha 2 v) 0,00 87 000 3 267,72 83 732,28 87 000,00 0,00 0,00 87 000,00 3 267,72 83 732,28
26.01.29. Sisäasiainministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot

(arviomääräraha)
28 345 835,79 26 235 385 26 235 385,13 26 235 385,13 0,00

26.01.65. Kansainvälisten järj. jäsenmaksut ja maksuosuudet ulkomaille
(arviomääräraha)

1 299 212,45 0 0,00 0,00 0,00

26.01.66. Kansainvälisten järj. jäsenmaksut ja maksuosuudet ulkomaille
(arviomääräraha)

0,00 1 017 000 888 502,34 888 502,34 128 497,66



Sisäasiainministeriö – kirjanpitoyksikön tilinpäätös 2012

116

26.10.01. Poliisitoimen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 550 000,00 300 000 155 119,55 144 880,45 300 000,00 0,00 128 132,64 428 132,64 283 252,19 144 880,45
26.10.01.4. Sisäasiainministeriön menot 550 000,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 128 132,64 128 132,64 128 132,64 0,00
26.10.01.6. Sisäasiainministeriön menot 0,00 300 000 155 119,55 144 880,45 300 000,00 0,00 0,00 300 000,00 155 119,55 144 880,45

26.20.01. Rajavartiolaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 223 985 000,00 225 594 000 197 515 589,17 28 078 410,83 225 594 000,00 0,00 29 726 260,49 255 320 260,49 227 241 849,66 28 078 410,83
26.20.70. Ilma- ja vartioalusten hankinta (siirtomääräraha 3 v) 24 910 000,00 44 421 000 27 483 088,64 16 937 911,36 44 421 000,00 0,00 12 780 012,36 57 201 012,36 37 330 066,13 16 937 911,36

26.20.70.1. Ilma-alusten hankinta 0,00 22 000 000 15 806 271,00 6 193 729,00 22 000 000,00 0,00 859 369,36 22 859 369,36 16 153 605,49 6 193 729,00
26.20.70.2. Partioveneiden hankinta 6 310 000,00 4 000 000 257 177,92 3 742 822,08 4 000 000,00 0,00 558 220,25 4 558 220,25 815 398,17 3 742 822,08
26.20.70.4. Ulkovartiolaivan hankinta 18 600 000,00 16 000 000 10 232 139,72 5 767 860,28 16 000 000,00 0,00 8 941 422,75 24 941 422,75 19 173 562,47 5 767 860,28
26.20.70.5. Dornier-valvontajärjestelmän uusiminen 0,00 2 421 000 1 187 500,00 1 233 500,00 2 421 000,00 0,00 2 421 000,00 4 842 000,00 1 187 500,00 1 233 500,00

26.30.01. Pelastustoimen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 13 640 080,00 1 282 000 285 170,39 996 829,61 1 282 000,00 0,00 1 158 481,79 2 440 481,79 1 443 652,18 996 829,61
26.30.01.1. Koulutuksen varsinaiset toimintamenot 11 725 000,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26.30.01.2. Muut pelastustoimen toimintamenot 1 795 080,00 1 282 000 285 170,39 996 829,61 1 282 000,00 0,00 1 158 481,79 2 440 481,79 1 443 652,18 996 829,61
26.30.01.3. Kansainvälinen pelastuspalvelu 120 000,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

26.30.02. Hätäkeskuslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 59 315 000,00 59 483 000 55 810 767,43 3 672 232,57 59 483 000,00 0,00 6 463 142,28 65 946 142,28 62 273 909,71 3 672 232,57
26.30.20. Erityismenot (arviomääräraha) 1 199 382,97 2 236 000 943 795,94 943 795,94 1 292 204,06
26.30.43. Turvallisuusviranomaisten viestintäverkot

(siirtomääräraha 3 v)
7 100 000,00 8 100 000 8 100 000,00 0,00 8 100 000,00 0,00 0,00 8 100 000,00 8 100 000,00 0,00

26.40.01. Maahanmuuttoviraston toimintamenot
(siirtomääräraha 2 v)

18 967 000,00 200 000 50 815,47 149 184,53 200 000,00 0,00 99 459,99 299 459,99 150 275,46 149 184,53

26.40.01.1. Toimintamenot 18 867 000,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26.40.01.2. Maahanmuuttohallinnon kehittäminen 100 000,00 200 000 50 815,47 149 184,53 200 000,00 0,00 99 459,99 299 459,99 150 275,46 149 184,53

26.40.03. Maahanmuuttajien kotoutumisen ja työllistymisen edistäminen
(siirtomääräraha 2 v)

930 491,20 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

26.40.03.1. Osallisena Suomessa ohjelma 469 491,20 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26.40.03.2. Kotoutumisen ja työllistymisen edist. 361 000,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26.40.03.4. Maahanmuuttojärjestöjen hanketoiminta 100 000,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

26.40.20. Paluumuuttajien muuttovalmennus (arviomääräraha) 592 359,91 0 0,00 0,00 0,00
26.40.20.1. Paluumuuttovalmennus 353 085,56 0 0,00 0,00 0,00
26.40.20.2. Kielikokeet 208 494,19 0 0,00 0,00 0,00
26.40.20.3. Asiantuntijapalkkiot (EK) (enintään) 30 780,16 0 0,00 0,00 0,00

26.40.63. Pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden vastaanotto (arviomääräraha) 77 907 555,31 0 0,00 0,00 0,00
26.40.63.1. Valtion vastaanottokeskusten toimintamenot 7 735 048,79 0 0,00 0,00 0,00
26.40.63.2. Vastaanottotoiminnan muut menot 69 463 222,52 0 0,00 0,00 0,00
26.40.63.4. Pakolaisten maahantuloon liittyvät kust. 709 284,00 0 0,00 0,00 0,00
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27. Puolustusministeriön halllinnonala 3 972 047,30 10 419 076 5 290 408,18 5 128 668,23 10 419 076,41 0,00 28 656 524,24 35 556 802,24 20 828 134,01 5 128 668,23
27.01.23. Julkisen hallinnon verkkoturvallisuuden edistäminen

(siirtomääräraha 3 v)
0,00 6 900 278 1 771 609,77 5 128 668,23 6 900 278,00 28 656 524,24 35 556 802,24 20 828 134,01 5 128 668,23

27.01.29. Puolustusministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot
(arviomääräraha)

3 972 047,30 3 518 798 3 518 798,41 3 518 798,41 0,00

28. Valtiovarainministeriön hallinnonala 228 600,00 92 344 91 318,76 1 025,24 92 344,00 0,00 17 034,54 109 378,54 108 326,74 1 025,24
28.60.01. Euroopan unionin kansallisten asiantuntijoiden palkkamenot

(siirtomääräraha 2 v )
228 600,00 92 344 91 318,76 1 025,24 92 344,00 17 034,54 109 378,54 108 326,74 1 025,24

32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala 387 152,09 177 538 177 537,55 0,00 177 537,55 0,00 0,00 177 537,55 177 537,55 0,00
32.30.51. Työllistämis-, koulutus- ja eritystoimet (siirtomääräraha 2 v) 387 152,09 177 538 177 537,55 0,00 177 537,55 0,00 0,00 177 537,55 177 537,55 0,00
32.30.51.2 Työllistäminen valtionhallintoon 387 152,09 177 538 177 537,55 0,00 177 537,55 0,00 0,00 177 537,55 177 537,55 0,00

32.30.51.2.1. Palkkaukset 384 794,94 177 538 177 537,55 0,00 177 537,55 0,00 0,00 177 537,55 177 537,55 0,00
32.30.51.2.2. Muut menot 2 357,15 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Määrärahatilit yhteensä 519 931 909,44 428 954 343 355 527 967,01 72 005 674,36 427 533 641,37 1 420 701,72 89 985 005,90 485 932 165,45 400 126 530,72 73 269 808,56
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Sisäasiainministeriön talousarvion toteutumalaskelman tiedot valtuuksista ja niiden käytöstä momentin tarkkuudella

Valtuudet ja niiden käyttö (1 000  €) 1) Valtuuksien käytöstä aiheutuneet talousarviomenot ja määrärahatarve (1 000  €)

Momentti (numero ja nimi), johon valtuus
liittyy 2)

Aikaisempien
vuosien

valtuuksien
käyttö 3)

Vuoden n valtuudet Talousarvio-
menot 2012

Määräraha-
tarve 2013

Määräraha-
tarve 2014

Määräraha-
tarve 2015

Määräraha-
tarve

myöhemmin

Määräraha-
tarve

yhteensäUudet
valtuudet

Uusitut
valtuudet

Valtuudet
yhteensä

Käytetty Käyttämättä Uusittavissa
2013 TA:ssa

26.20.70 Ilma- ja vartioalusten hankinta 105 000 33 710 62 300 96 010 57 308 38 702 34 010 36 674 59 660 22 923 17 193 0 99 776

Aikaisempien vuosien valtuudet 105 000 0 0 0 0 0 0 20 868 58 274 0 0 0 58 274

Vuonna 2012 käytettävissä olleet valtuudet 0 33 710 62 300 96 010 57 308 38 702 34 010 15 806 1 386 22 923 17 193 0 41 502

26.30.02 Hätäkeskuslaitoksen toimintamenot 31 256 0 0 0 31 256 0 0 3 932 6 190 3 738 14 564 0 24 492

Aikaisempien vuosien valtuudet 31 256 0 0 0 31 256 0 0 3 932 6 190 3 738 14 564 0 24 492

Vuonna 2012 käytettävissä olleet valtuudet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Yhteensä 136 256 33 710 62 300 96 010 88 564 38 702 34 010 40 606 65 850 26 661 31 757 0 124 268
Aikaisempien vuosien valtuudet, josta 136 256 0 0 0 31 256 0 0 24 800 64 464 3 738 14 564 0 82 766

Vuonna 2012 käytettävissä olleet valtuudet, josta 0 33 710 62 300 96 010 57 308 38 702 34 010 15 806 1 386 22 923 17 193 0 41 502

1) Valtuuden ja sen käytön määräksi merkitään tehdyn tilauksen sopimushinta tai sitoumuksen määrä silloin, kun valtuus on rajattu alun perin muulla tavalla, mutta valtuuden käytön johdosta annetaan euromääräinen sitoumus. Korkotuetun
lainakannan enimmäismääränä määritellyt korkotukivaltuudet ja muut vastaavat valtuudet eritellään lisäksi omilla riveillään.
2) Myös pääluokan tai luvun päätösosassa myönnetyt valtuudet sisällytetään taulukkoon. Tällöin luvun tai momentin numerotunnukseksi merkitään "00.".
3) Esitetään yhteismäärä niistä aikaisempina varainhoitovuosina käytetyistä valtuuksista, joista varainhoitovuotena on aiheutunut menoja tai joista aiheutuu menoja tulevina varainhoitovuosina.

4) Korkotukilainojen lainakannan enimmäismääränä tai valtionapuun oikeuttavien kustannusten enimmäismääränä tai muulla vastaavalla tavalla myönnettyjen valtuuksien määrä. Erittely esitetään vain, jos momentti (ja yhteensä) sisältää
tällä tavoin määriteltyjä valtuuksia.
5) Talousarviolain 10 §:n 2 momentissa säädetyn laajuus- tai kustannusarvion perusteella myönnetyt valtuudet. Erittely esitetään vain, jos momentti (ja yhteensä) sisältää talonrakennushankevaltuuksia.
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3 Tuotto- ja kululaskelma
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SISÄASIAINMINISTERIÖN TUOTTO- JA KULULASKELMA

1.1.2012- 31.12.2012 1.1.2011 - 31.12.2011

TOIMINNAN TUOTOT
Maksullisen toiminnan tuotot 6 870 051,31 5 616 518,34
Vuokrat ja käyttökorvaukset 955 418,14 1 028 323,02
Muut toiminnan tuotot 93 628 735,62 101 454 205,07 77 986 702,09 84 631 543,45

TOIMINNAN KULUT
Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Ostot tilikauden aikana 18 564 379,03 17 662 340,17
Varastojen lisäys (-) tai vähennys (+) 129 245,51 7 545,62

Henkilöstökulut 250 444 122,28 245 470 075,41
Vuokrat 34 210 875,39 32 212 387,91
Palvelujen ostot 105 885 195,50 92 949 314,02
Muut kulut 12 840 680,20 11 610 429,22
Valmistus omaan käyttöön (-) -1 218 418,46 -848 424,89
Poistot 23 313 764,00 19 776 552,78
Sisäiset kulut 6 420 814,77 450 590 658,22 4 300 340,74 423 140 560,98

JÄÄMÄ I -349 136 453,15 -338 509 017,53

RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT
Rahoitustuotot 4 784,94 961,02
Rahoituskulut -7 894,79 -3 109,85 -7 910,29 -6 949,27

SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT
Satunnaiset tuotot 411 466,87 292 632,18
Satunnaiset kulut -44 818,39 366 648,48 -41 769,48 250 862,70

JÄÄMÄ II -348 772 914,52 -338 265 104,10

SIIRTOTALOUDEN TUOTOT JA KULUT
Tuotot

Euroopan unionilta 10 948 417,50 10 948 417,50 7 914 667,11 7 914 667,11
Kulut

Kunnille 270 683,78 612 507,78
Elinkeinoelämälle 8 370 940,55 7 940 000,00
Voittoa tavoittelemattomille yhteisöille 1 497 416,31 1 918 989,39
Kotitalouksille 0,00 600,00
Muut siirtotalouden kulut ulkomaille 888 502,34 1 306 344,00
Siirtotalouden kulujen palautukset -27 613,38 10 999 929,60 -238 117,20 11 540 323,97

JÄÄMÄ III -348 824 426,62 -341 890 760,96

TUOTOT VEROISTA JA PAKOLLISISTA MAKSUISTA
Perityt arvonlisäverot 5 731 922,87 5 142 864,74
Suoritetut arvonlisäverot -35 516 365,90 -29 784 443,03 -33 188 067,90 -28 045 203,16

TILIKAUDEN TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ -378 608 869,65 -369 935 964,12
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4 Tase
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SISÄASIAINMINISTERIÖN TASE

31.12.2012 31.12.2011
VASTAAVAA

KÄYTTÖOMAISUUS JA MUUT PITKÄAIKAISET
SIJOITUKSET

AINEETTOMAT HYÖDYKKEET
Aineettomat oikeudet 1 857 980,36 2 039 622,69
Muut pitkävaikutteiset menot 2 314 298,89 1 304 138,61
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 11 797 319,81 15 969 599,06 13 195 899,53 16 539 660,83

AINEELLISET HYÖDYKKEET
Maa- ja vesialueet 98 216,00 98 216,00
Rakennusmaa- ja vesialueet 470 623,46 470 623,46
Rakennukset 8 804 369,39 6 123 075,55
Rakennelmat 3 537 640,88 4 392 642,31
Koneet ja laitteet 119 272 175,00 121 956 655,01
Kalusteet 381 757,60 398 903,64
Muut aineelliset hyödykkeet 51 543,32 51 543,32
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 62 023 897,25 194 640 222,90 29 045 196,36 162 536 855,65

KÄYTTÖOMAISUUSARVOPAPERIT JA MUUT
PITKÄAIKAISET SIJOITUKSET

Käyttöomaisuusarvopaperit 45 852,90 45 852,90 45 612,90 45 612,90

KÄYTTÖOMAISUUS JA MUUT PITKÄAIKAISET
SIJOITUKSET 210 655 674,86 179 122 129,38

VAIHTO- JA RAHOITUSOMAISUUS

VAIHTO-OMAISUUS
Aineet ja tarvikkeet 8 003 026,63 8 003 026,63 8 132 272,14 8 132 272,14

PITKÄAIKAISET SAAMISET
Pitkäaikaiset saamiset 9 848,12 9 848,12 9 848,12 9 848,12

LYHYTAIKAISET SAAMISET
Myyntisaamiset 14 380 631,52 17 422 373,56
Siirtosaamiset 10 892 254,44 2 314 115,07
Muut lyhytaikaiset saamiset 1 847 424,19 742 503,52
Ennakkomaksut 1 698,55 27 122 008,70 140 256,99 20 619 249,14

RAHAT, PANKKISAAMISET JA MUUT RAHOITUSVARAT
Kassatilit 1 374,20 1 374,20 1 266,20 1 266,20

VAIHTO- JA RAHOITUSOMAISUUS YHTEENSÄ 35 136 257,65 28 762 635,60

VASTAAVAA YHTEENSÄ 245 791 932,51 207 884 764,98
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SISÄASIAINMINISTERIÖN TASE

31.12.2012 31.12.2011

VASTATTAVAA

OMA PÄÄOMA

VALTION PÄÄOMA
Valtion pääoma 1.1.1998 303 519 303,85 303 519 303,85
Edellisten tilikausien pääoman muutos -207 815 983,05 -190 401 149,83
Pääoman siirrot 420 112 559,94 352 521 130,90
Tilikauden tuotto-/kulujäämä -378 608 869,65 137 207 011,09 -369 935 964,12 95 703 320,80

OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 137 207 011,09 95 703 320,80

VIERAS PÄÄOMA

LYHYTAIKAINEN

Talousarvion ulkopuolella olevien valtion rahastojen
yhdystilit 15 669 217,28 15 094 075,64
Valtion hoitoon jätetyt vieraat varat 11 928,36 4 579,00
Saadut ennakot 879 086,10 32 400,00
Ostovelat 34 072 372,83 22 940 746,48
Tilivirastojen väliset tilitykset 4 559 890,92 4 823 685,96
Edelleen tilitettävät erät 6 990 899,15 7 345 491,42
Siirtovelat 46 384 500,17 60 886 889,47
Muut lyhytaikaiset velat 17 026,61 108 584 921,42 1 053 576,21 112 181 444,18

VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 108 584 921,42 112 181 444,18

VASTATTAVAA YHTEENSÄ 245 791 932,51 207 884 764,98
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5 Liitetiedot
5.1 Tilinpäätöslaskelmien liitteet

Liite 1 Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet ja vertailtavuus
Liite 2 Nettoutetut tulot ja menot
Liite 3 Arviomäärärahojen ylitykset
Liite 4 Peruutetut siirretyt määrärahat
Liite 5 Henkilöstökulujen erittely
Liite 6 Suunnitelman mukaisten poistojen perusteet ja niiden muutokset
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KPY 240 Sisäasiainministeriö

Liite 1 Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet ja vertailtavuus

1) Budjetointia koskevat muutokset ja muutosten vaikutukset

Vähemmistövaltuutetun ja syrjintälautakunnan toimintamenot sekä siviilikriisihallinnan
kotimaanvalmiudet erotettiin sisäasiainministeriön toimintamenomomentista omille
momenteilleen vuoden 2012 talousarviossa. Maahanmuuttajien kotouttaminen ja siihen
liittyvä hanketoiminta siirrettiin sisäasiainministeriöstä työ- ja elinkeinoministeriöön
1.1.2012 lukien. Tämän seurauksena myös momentit 26.40.03 Maahanmuuttajien ko-
toutumisen ja työllistymisen edistäminen ja 26.40.30 Valtion korvaukset kunnille siir-
tyivät työ- ja elinkeinoministeriön pääluokkaan.

Rajavartiolaitoksen ulkovartiolaivan tilausvaltuus on käsitelty siten, että valtuutena on
käsitelty vain laivan hankintasopimuksen mukaiset menot. Laivan hankintaan liittyvät
hallinto-, matka- sekä suunnittelukuluja, jotka on mainittu investointimomentin laajen-
nuksena vuoden 2010 talousarviossa, ei ole käsitelty valtuutena. Ulkovartiolaivan val-
tuuden perusteluja muutettiin vuoden 2011 talousarviossa siten, että hankintaa koskevis-
ta sopimuksista saa aiheutuva valtiolle menoja enintään 97 milj. euroa.

2. Valuuttakurssi, jolla ulkomaanrahamääräiset velat ja saamiset sekä muut si-
toumukset on muutettu Suomen rahaksi

Ulkomaanrahamääräiset velat eivät ole olennaisia, joten niitä ei ole muutettu tilinpää-
töspäivän kurssiin. Velat on viety kirjanpitoon tapahtuman syntymispäivän mukaiseen
valuuttakurssiin euroiksi muutettuina ja syntyvät kurssierot käsitellään maksuperustei-
sesti.

3.Tilinpäätöstä laadittaessa noudatetut arvostus- ja jaksotusperiaatteet ja niiden
muutokset

Kirjanpitoyksikön tilinpäätös on laadittu noudattaen talousarviolakia ja –asetusta sekä
valtiovarainministeriön ja Valtiokonttorin määräyksiä ja ohjeita. Tilinpäätöksessä käyte-
tyt arvostus- ja jaksotusperiaatteet ja menetelmät ovat talousarvioasetuksen 66 a §:n
mukaisia.

4) Aikaisempiin vuosiin kohdistuneet tuotot ja kulut sekä talousarviotulot ja -
menot sekä virheiden korjaukset

Ministeriön kirjanpidossa on vuodelle 2011 tuloutettu hankkeen EU-rahoitusosuutta
virheellisesti liikaa 70 611,36 euroa johtuen omarahoitusosuuden laskemisesta mukaan
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tuloutettuun summaan. Virhe on korjattu vuoden 2012 kirjanpidossa vähentämään alku-
peräistä tulokirjausta tilillä Yhteisrahoitteisen toiminnan tuotot EU:lta. Ministeriön kir-
janpidossa on vuoden 2012 ta-tilin 620 talousarviotilille kirjaamista odottavat menot
alkusaldoihin sisältynyt sellaisia vuoden 2011 kuluja, joita ei ole kirjattu tasetilille, vaan
kulutileille. Nämä on kirjattu vuoden 2012 kirjanpidossa talousarviotilille.

Rajavartiolaitoksen kirjanpidossa on kirjattu aikaisempiin vuosiin kohdistuvia tuottoja
eri EU-hankkeisiin ja Ulkorajarahaston vuosiohjelmista 2010 ja 2011 saatuihin palau-
tuksiin liittyen yhteensä 5,3 milj. euroa. Tuloa vastaavat menot on maksettu pääsääntöi-
sesti vuosien 2010 ja 2011 aikana. Aikaisempiin vuosiin kohdistuneina kuluina makset-
tiin myös vuoden 2012 toimintamenoista Puolustushallinnon rakennuslaitoksen 17 468
euron lasku. Laskutus perustui 1.2.1979 solmittuun sopimukseen Kotkan kaupungin,
puolustusministeriön ja Rajavartiolaitoksen välillä. Lasku koski Haapasaaren vesijoh-
don korjauksia vuosien 2003–2011 välisenä aikana.

Vuodelle 2013 jäi maksettavaksi joitain sisäisten palvelukeskusten laskuja, jotka viiväs-
tyivät Itellassa tapahtuneen virheen johdosta.

5) Selvitys tiedoista, jotka eivät ole vertailukelpoisia edelliseen vuoteen

Kirjanpitoyksiköstä 240 erotettiin omiksi kirjanpitoyksiköikseen 1.5.2012 lukien Maa-
hanmuuttovirasto (kpy 232) ja Pelastusopisto (kpy 220). Tuotto- ja kululaskelman ja
taseen jakaminen on kuvattu liitteessä 17. Muilta osin vertailutietoja ei ole muutettu.

Rajavartiolaitoksen sairaankuljetusten (ilma-alus) kustannusvastaavuuslaskelmat lasket-
tiin tilinpäätökseen vuosilta 2011 ja 2012 vanhan laskentatavan mukaan. Vuoden 2011
tilinpäätökseen laskentatapaa muutettiin kirjanpidon tietoihin perustuvaksi (uudet seu-
rantakohteet), mutta nyt havaittiin, että tuottojen, kulujen ja työajan kohdentaminen
valitulle toiminnolle ei ole aiheuttamisperiaatteen mukainen muiden kuin tulojen osalta.
Vanhassa laskelmassa oleellinen kohdennusperuste on konekohtaiset henkilötyö-
vuosimäärät ja sairaankuljetustunnit. Tämän vuoksi laskelmat on laadittu vanhoilla,
1990-luvun loppupuolella päätetyillä säännöillä. Vuodet ovat verrattavissa keskenään.

6) Selvitys tilinpäätöksen jälkeisistä olennaisimmista tapahtumista siltä osin kun
niitä ei ilmoiteta toimintakertomuksessa

Kirjanpitoyksikön 240 jako virastotasolle tullaan viemään loppuun Kieku-
tietojärjestelmän käyttöönoton yhteydessä. Uudet kirjanpitoyksiköt ovat 1.4.2013 lukien
sisäasiainministeriö (kpy 200), Rajavartiolaitos (kpy 201), Hätäkeskuslaitos (kpy 248)
ja Hallinnon tietotekniikkakeskus (kpy 249).
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Sisäasiainministeriön tilinpäätöksen liite 2: Nettoutetut tulot ja menot

Momentin numero ja nimi Tilinpäätös
2011

Talousarvio
2012

(TA + LTA:t)

Tilinpäätös
2012

Vertailu
Tilinpäätös -
Talousarvio

Toteutuma
%

13.03.01. Bruttotulot 638,10 374 374,29 0,00 100
Osinkotulot, pääoman- Bruttomenot 0,00 0 0,00 0,00 100

palautukset ja osakkeiden Nettotulot 638,10 374 374,29 0,00 100
nettomyyntitulot

Momentin numero ja nimi Tilinpäätös2011 Talousarvio2012(TA
+ LTA:t)

Talousarvion 2012 määrärahojen Tilinpäätös 2012 VertailuTalousarvio
-Tilinpäätös

Siirtomäärärahoja koskevat täydentävät  tiedot

käyttö
vuonna 2012

siirto
seuraavalle

vuodelle

Edellisiltä
vuosilta

siirtyneet

Käytettävissä
vuonna 2012

Käyttö
vuonna 2012

(pl. peruutukset)

Siirretty
seuraavalle

vuodelle

26.01.01 Bruttomenot 23 423 113,62 21 669 000 18 663 801,55 21 865 624,17 21 322 980,91
Sisäasiainministeriön Bruttotulot 1 058 113,62 500 000 696 624,17 696 624,17 626 012,81
toimintamenot Nettomenot 22 365 000,00 21 169 000 17 967 177,38 3 201 822,62 21 169 000,00 0,00 2 729 790,72 23 898 790,72 20 696 968,10 3 201 822,62

26.01.03 Bruttomenot 70 970 404,58 70 215 000 83 659 303,14 85 848 484,39 84 058 911,43
Hallinnon tieto- Bruttotulot 70 435 404,58 67 986 000 83 619 484,39 83 619 484,39 83 619 484,39
tekniikkakeskuksen Nettomenot 535 000,00 2 229 000 39 818,75 2 189 181,25 2 229 000,00 0,00 399 608,29 2 628 608,29 439 427,04 2 189 181,25
toimintamenot

26.01.04 Bruttomenot 0,00 1 044 000 932 346,70 1 072 062,52 932 346,70
Vähemmintövaltuutetun Bruttotulot 0,00 50 000 78 062,52 78 062,52 78 062,52
ja syrjintälautakunnan Nettomenot 0,00 994 000 854 284,18 139 715,82 994 000,00 0,00 0,00 994 000,00 854 284,18 139 715,82
toimintamenot

26.01.23 Bruttomenot 0,00 87 000 3 267,72 87 000,00 3 267,72
Siviilikriisinhallinnan Bruttotulot 0,00 0 0,00 0,00 0,00
kotimaan valmiudet Nettomenot 0,00 87 000 3 267,72 83 732,28 87 000,00 0,00 0,00 87 000,00 3 267,72 83 732,28

26.01.29 Bruttomenot 32 331 732,38 31 118 504 31 118 503,97 31 118 503,97
Sisäasiainministeriön Bruttotulot 3 985 896,59 4 883 119 4 883 118,84 4 883 118,84
hallinnonalan arvon- Nettomenot 28 345 835,79 26 235 385 26 235 385,13 26 235 385,13 0,00
lisäveromenot

26.10.01 Bruttomenot 561 330,26 300 000 157 797,66 302 678,11 284 830,30
Poliisitoimen Bruttotulot 11 330,26 0 2 678,11 2 678,11 1 578,11
toimintamenot Nettomenot 550 000,00 300 000 155 119,55 144 880,45 300 000,00 0,00 128 132,64 428 132,64 283 252,19 144 880,45
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26.20.01 Bruttomenot 230 741 280,41 231 294 000 206 415 809,92 234 494 220,75 236 142 946,91
Rajavartiolaitoksen Bruttotulot 6 756 280,41 5 700 000 8 900 220,75 8 900 220,75 8 901 097,25
toimintamenot Nettomenot 223 985 000,00 225 594 000 197 515 589,17 28 078 410,83 225 594 000,00 0,00 29 726 260,49 255 320 260,49 227 241 849,66 28 078 410,83

26.30.01 Bruttomenot 19 919 862,37 1 282 000 355 858,77 1 352 688,38 1 514 340,56
Pelastustoimen Bruttotulot 6 279 782,37 0 70 688,38 70 688,38 70 688,38
toimintamenot Nettomenot 13 640 080,00 1 282 000 285 170,39 996 829,61 1 282 000,00 0,00 1 158 481,79 2 440 481,79 1 443 652,18 996 829,61

26.30.02 Bruttomenot 63 891 212,57 63 574 000 60 142 512,36 63 814 744,93 66 605 654,64
Hätäkeskuslaitoksen Bruttotulot 4 576 212,57 4 091 000 4 331 744,93 4 331 744,93 4 331 744,93
toimintamenot Nettomenot 59 315 000,00 59 483 000 55 810 767,43 3 672 232,57 59 483 000,00 0,00 6 463 142,28 65 946 142,28 62 273 909,71 3 672 232,57

26.40.01 Bruttomenot 24 995 249,83 200 000 50 815,47 200 000,00 151 633,04
Maahanmuuttoviraston Bruttotulot 6 028 249,83 0 0,00 0,00 1 357,58
toimintamenot Nettomenot 18 967 000,00 200 000 50 815,47 149 184,53 200 000,00 0,00 99 459,99 299 459,99 150 275,46 149 184,53

27.01.29 Bruttomenot *) 3 972 047,30 3 518 798 3 518 798,41 3 518 798,41
Puolustusministeriön Bruttotulot 0,00 0 0,00 0,00
hallinnonalan arvon- Nettomenot 3 972 047,30 3 518 798 3 518 798,41 3 518 798,41 0,00
lisäveromenot

*) momenttia ei ole esitetty vuoden 2011 liitteessä 2
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Sisäasiainministeriön tilinpäätöksen liite 3: Arviomäärärahojen ylitykset

Sisäasiainministeriöllä 240 ei ole arviomäärärahojen ylityksiä.

Sisäasiainministeriön tilinpäätöksen liite 4: Peruutetut siirretyt määrärahat

Pääluokan ja tilijaottelun numero ja nimi. Tilijaottelut eritellään myöntämisvuosittain. Peruutettu
Tilijaottelu Yhteensä

26.  Sisäasiainministeriön hallinnonala 2 935 799,61

Vuosi 2010 2 933 034,87
26.20.70.1. Ilma-alusten hankinta 512 034,87
26.20.70.5. Dornier-valvontajärjestelmän uusiminen 2 421 000,00

Vuosi 2011 2 764,74
26.01.21. Sisäasiainministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha 2 764,74

27.  Puolustusministeriön hallinnonala 9 600 000,00

Vuosi 2010 9 600 000,00
27.01.23. Julkisen hallinnon verkkoturvallisuuden edistäminen 9 600 000,00

28. Valtiovarainministeriön hallinnonala 26,56

Vuosi 2011 26,56
28.60.01. Euroopan unionin kansallisten asiantuntijoiden palkkamenot 26,56

Pääluokat yhteensä 12 535 826,17
Vuosi 2010 12 533 034,87
Vuosi 2011 2 791,30

Sisäasiainministeriön tilinpäätöksen liite 5: Henkilöstökulujen erittely

2012 2011*

Henkilöstökulut 197 064 337,90 192 453 831,36
    Palkat ja palkkiot 196 654 148,78 191 628 315,19
    Tulosperusteiset erät 0,00 0,00
    Lomapalkkavelan muutos 410 189,12 825 516,17

Henkilösivukulut 53 379 784,38 53 016 244,05
     Eläkekulut 47 984 659,30 47 666 168,63
     Muut henkilösivukulut 5 395 125,08 5 350 075,42
Yhteensä 250 444 122,28 245 470 075,41

Luontoisedut ja muut taloudelliset etuudet 19 100,00 17 600,00

* Vuoden 2011 vertailutiedot on muutettu vastaamaan nykyistä organisaatiota.
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Sisäasiainministeriön tilinpäätöksen liite 6: Suunnitelman mukaisten poistojen perusteet ja niiden muutokset

Omaisuusryhmä Poisto-
menetelmä

Poistoaika
vuotta

Vuotuinen
poisto %

Jäännösarvo
€ tai %

112 Aineettomat oikeudet
1120 Ostetut atk-ohjelmistot Tasapoisto 5 20,0 -
1123-1129  Muut aineettomat oikeudet Tasapoisto 10 10,0 -
114 Muut pitkävaikutteiset menot Tasapoisto 5 20,0 -
119 Ennakkomaksut  ja keskeneräiset hankinnat Ei poistoja -
120 Maa- ja vesialueet Ei poistoja -
121 Rakennusmaa- ja vesialueet Ei poistoja -

122 Rakennukset
1220 Asuinrakennukset Tasapoisto 50 2,0 30
1221-1229 Muut rakennukset Tasapoisto 40 2,5 40
123 Rakennelmat Tasapoisto 10 10,0 -
124 Rakenteet Tasapoisto 10 10,0 -
125-126 Koneet ja laitteet
1250 Autot ja muut maakuljetusvälineet Tasapoisto 5 20,0 -
1251 Laivat ja muut vesikuljetusvälineet Tasapoisto 7 14,3 -

1251 Rajavartiolaitokset ulkovartiolaivat ja
raskaat ja kevyt rannikkovartiolaivat Tasapoisto 30 3,3 -
1252 Lentokoneet ja muut ilmakuljetusvälineet Tasapoisto 7 14,3 -

1252 Rajavartiolaitoksen ilma-alukset ja niiden
varamoottorit ja vaihteistot Tasapoisto 25 4,0 -
1253 -1254 Raskaat ja kevyet työkoneet Tasapoisto 7 14,3 -
1255 Atk-laitteet ja niiden oheislaitteet Tasapoisto 3 33,3 -
1256-1269 Muut koneet ja laitteet Tasapoisto 5 20,0 -
127 Kalusteet Tasapoisto 5 20,0 -
128 Muut aineelliset hyödykkeet
1280 Taide-esineet Ei poistoja -
1289 Muut aineelliset hyödykkeet Tasapoisto 5 20,0 -
129 Ennakkomaksut  ja keskeneräiset hankinnat Ei poistoja -
130 Käyttöomaisuusarvopaperit Ei poistoja -

Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu kirjanpitoyksikössä yhdenmukaisin periaattein käyttöomaisuushyödykkeiden
taloudellisen pitoajan mukaisina tasapoistoina alkuperäisestä hankintamenosta.
Kirjanpitoyksikölle 240 Sisäasiainministeriö vahvistettiin poistosuunnitelma 5.3.2012
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Sisäasiainministeriön tilinpäätöksen liite 7: Kansallis- ja käyttöomaisuuden sekä muiden pitkävaikutteisten menojen poistot

Aineettomat hyödykkeet Yhteensä
112

Aineettomat oikeudet
114

Muut pitkävaikutteiset
menot

119    Ennakkomaksut ja
keskeneräiset hankinnat

Hankintameno 1.1.2012 15 061 065,47 9 704 958,01 13 195 899,53 37 961 923,01
Lisäykset 459 110,35 1 491 650,31 4 675 254,50 6 626 015,16
Vähennykset -225 184,46 -34 076,55 -6 073 834,22 -6 333 095,23
Hankintameno 31.12.2012 15 294 991,36 11 162 531,77 11 797 319,81 38 254 842,94
Kertyneet poistot 1.1.2012 13 021 442,78 8 400 819,40 0,00 21 422 262,18
Vähennysten kertyneet poistot -225 184,46 -3 700,00 0,00 -228 884,46
Tilikauden suunnitelman mukaiset poistot 602 132,36 451 113,48 0,00 1 053 245,84
Tilikauden suunnitelmasta poikkeavat poistot 38 620,32 0,00 0,00 38 620,32
Tilikauden arvonalennukset 0,00 0,00 0,00 0,00
Kertyneet poistot 31.12.2012 13 437 011,00 8 848 232,88 0,00 22 285 243,88
Arvonkorotukset 0,00 0,00 0,00 0,00

Kirjanpitoarvo 31.12.2012 1 857 980,36 2 314 298,89 11 797 319,81 15 969 599,06

Aineelliset hyödykkeet Yhteensä
120-121 Maa- ja

vesialueet,
Rakennusmaa- ja

vesialueet

122-124
Rakennukset ja

rakennelmat sekä
Rakenteet

125-126
Koneet ja

laitteet

127
Kalusteet

128
Muut aineelliset

hyödykkeet

129
Ennakkomaksut ja

keskeneräiset
hankinnat

Hankintameno 1.1.2012 568 839,46 25 423 167,01 257 893 388,23 1 550 130,41 244 395,64 29 045 196,36 314 725 117,11
Lisäykset 0,00 2 980 232,35 19 447 043,08 72 668,20 0,00 45 490 119,07 67 990 062,70
Vähennykset 0,00 -400 959,16 -8 619 645,09 -65 824,79 -35 282,11 -12 511 418,18 -21 633 129,33
Hankintameno 31.12.2012 568 839,46 28 002 440,20 268 720 786,22 1 556 973,82 209 113,53 62 023 897,25 361 082 050,48
Kertyneet poistot 1.1.2012 0,00 14 907 449,15 135 936 733,22 1 151 226,77 192 852,32 0,00 152 188 261,46
Vähennysten kertyneet poistot 0,00 -362 028,10 -7 505 196,72 -65 824,79 -35 282,11 0,00 -7 968 331,72
Tilikauden suunnitelman mukaiset poistot 0,00 1 059 509,74 20 990 499,61 89 814,24 0,00 0,00 22 139 823,59
Tilikauden suunnitelmasta poikkeavat poistot 0,00 55 499,14 26 575,11 0,00 0,00 0,00 82 074,25
Tilikauden arvonalennukset 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kertyneet poistot 31.12.2012 0,00 15 660 429,93 149 448 611,22 1 175 216,22 157 570,21 0,00 166 441 827,58
Arvonkorotukset 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Kirjanpitoarvo 31.12.2012 568 839,46 12 342 010,27 119 272 175,00 381 757,60 51 543,32 62 023 897,25 194 640 222,90
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Käyttöomaisuusarvopaperit ja muut pitkäaikaiset sijoitukset Yhteensä
130

Käyttöomaisuus-
arvopaperit

Hankintameno 1.1.2012 45 612,90 45 612,90
Lisäykset 240,00 240,00
Vähennykset 0,00 0,00
Hankintameno 31.12.2012 45 852,90 45 852,90
Kertyneet poistot 1.1.2012 0,00 0,00
Vähennysten kertyneet poistot 0,00 0,00
Tilikauden suunnitelman mukaiset poistot 0,00 0,00
Tilikauden suunnitelmasta poikkeavat poistot 0,00 0,00
Tilikauden arvonalennukset 0,00 0,00
Kertyneet poistot 31.12.2012 0,00 0,00
Arvonkorotukset 0,00 0,00

Kirjanpitoarvo 31.12.2012 45 852,90 45 852,90

Sisäasiainministeriön liitteessä 7 ilmoitetaan tiedot niistä käyttöomaisuushyödykkeistä, jotka ovat edelleen käytössä, vaikka ne olisivat loppuun poistettu.
Liite tehdään näin, koska Aditro käyttöomaisuuskirjanpito ei tue Valtiokonttorin ohjeistuksen mukaista
raportointia.

Liitteen kohdat hankintameno 1.1.2012 ja kertyneet poistot 1.1.2012 ovat 15.509.328,26 euroa suuremmat kuin edellisen tilinpäätöksen hankintameno ja kertyneet poistot 31.12.2011.
Ero tulee viraston 201 Rajavartiolaitos tiliryhmistä 112 139.380,43 ja 122-124 15.369.947,83. Vuoden 2012 liitteelle on korjattu aiempina vuosina virheellisesti lasketut vähennykset.

Vuoden 2011 vertailutiedot on muutettu vastaamaan nykyistä organisaatiota.
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Sisäasiainministeriön tilinpäätöksen liite 8:  Rahoitustuotot ja -kulut

Rahoitustuotot Muutos
2012 2011* 2012-2011

Korot euromääräisistä saamisista 4 410,44 442,92 3 967,52
Osingot 374,29 518,10 -143,81

Rahoitustuotot valtiolta 0,21 0,00 0,21

Rahoitustuotot yhteensä 4 784,94 961,02 3 823,92

Rahoituskulut Muutos

2012 2011 2012-2011

Korot euromääräisistä veloista 5 258,19 6 594,01 -1 335,82
Muut rahoituskulut 2 636,60 1 316,28 1 320,32

Rahoituskulut yhteensä 7 894,79 7 910,29 -15,50

Netto -3 109,85 -6 949,27 3 839,42

* Vuoden 2011 vertailutiedot on muutettu vastaamaan nykyistä organisaatiota

Sisäasiainministeriön tilinpäätöksen liite 9: Talousarviotaloudesta annetut lainat

Sisäasiainministeriöllä ei ole liitteessä esitettäväksi edellytettyjä tietoja.
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Sisäasiainministeriön tilinpäätöksen liite 10: Arvopaperit ja oman pääoman ehtoiset sijoitukset

Käyttö- ja rahoitusomaisuusarvopaperit

31.12.2012 31.12.2011
Kappale

määrä
Markkina-arvo Kirjanpitoarvo Omistusosuus % Myyntioikeuksien

alaraja
%

Saadut osingot Markkina-arvo Kirjanpitoarvo

Julkisesti noteeratut osakkeet ja osuudet 5 956,60 7 702,50 308,10 5 011,76 7 702,50

Aktia Oyj, A-sarjan osake 1 027 5 956,60 7 702,50 308,10 5 011,76 7 702,50

Julkisesti noteeraamattomat osakkeet ja osuudet 38 150,40 66,19 37 910,40

Vaasan läänin puhelin 18 7 871,20 7 871,20
Osuuskunta Valkeavesi 33 27,75 27,75

Pohjanmaan Puhelinosuuskunta 4 1 080,94 66,19 840,94
Parikkalan Valo 1192 29 069,60 29 069,60
Suvisaariston vesiosuuskunta 1 100,91 100,91
Huoneisto- ja kiinteistöosakkeet 0,00 0,00 0,00
Osakkeet ja osuudet yhteensä 45 852,90 374,29 45 612,90
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Sisäasiainministeriön tilinpäätöksen liite 11: Taseen rahoituserät ja velat

31.12.2012 Vaihtuvakorkoiset Kiinteäkorkoiset Yhteensä
Alle  1 - 5 Yli Alle  1 - 5 Yli

1 vuosi vuotta 5 vuotta 1 vuosi  vuotta 5 vuotta

Vastaavien rahoituserät
Rahat, pankkisaamiset ja muut rahoitusvarat 0,00 0,00 0,00 1 374,20 0,00 0,00 1 374,20
Yhteensä 0,00 0,00 0,00 1 374,20 0,00 0,00 1 374,20

31.12.2012 Vaihtuvakorkoiset Kiinteäkorkoiset Yhteensä
Alle  1 - 5 Yli Alle  1 - 5 Yli

1 vuosi vuotta 5 vuotta 1 vuosi  vuotta 5 vuotta
Vastattavien rahoituserät
Valtion hoitoon jätetyt vieraat varat 0,00 0,00 0,00 11 928,36 0,00 0,00 11 928,36

Yhteensä 0,00 0,00 0,00 11 928,36 0,00 0,00 11 928,36
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Sisäasiainministeriön tilinpäätöksen liite 12:   Valtiontakaukset ja -takuut sekä muut monivuotiset vastuut

Sisäasiainministeriöllä ei ole ilmoitettavaa kohtiin Myönnetyt takaukset ja takuut, ja Myönnetyt takaukset ja takuut valuutoittain.

Muut monivuotiset vastuut

Valtion talousarvion yksityiskohtaisten perustelujen yleisten määräysten kohdan Toimintamenomäärärahat perusteella tehdyt tavanomaiset sopimukset ja sitoumukset

€ Talousarvio-
menot 2012

Määräraha-tarve
2013

Määräraha-tarve
2014

Määräraha-tarve
2015

Määräraha-
tarve

myöhemmin

Määräraha-
tarve

yhteensä

Tavanomaiset sopimukset ja sitoumukset yhteensä 35 728 124,65 43 933 552,47 36 039 242,49 35 466 573,73 140 211 896,65 255 651 265,34

Muulla kuin valtion talousarvion yksityiskohtaisten perustelujen yleisten määräysten kohdan Toimintamenomäärärahat perusteella tehdyt sopimukset ja sitoumukset

€ Talousarvio-
menot 2012

Määräraha-tarve
2013

Määräraha-tarve
2014

Määräraha-tarve
2015

Määräraha-
tarve

myöhemmin

Määräraha-
tarve

yhteensä

Muut sopimukset ja sitoumukset
Yhteensä 35 728 124,65 43 933 552,47 36 039 242,49 35 466 573,73 140 211 896,65 255 651 265,34
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Sisäasianministeriön tilinpäätöksen liite 13: Taseeseen sisältyvät rahastoidut varat

Kirjanpitoyksiköllä 240 Sisäasiainministeriö ei ole liitteessä esitettäväksi edellytettyjä tietoja.

Sisäasiainministeriön tilinpäätöksen liite 14:  Taseeseen sisältymättömät rahastoidut varat

Virasto:
Nimi Taseen loppusumma tai

varojen määrä
Organisaation toiminta-alue
tai varojen käyttötarkoitus

Talousarvion ulkopuolella oleva valtion rahaston
yhdystili
31.12.2012
Palosuojelurahasto 15 669 217,28 Palosuojelurahaston varoja käytetään palo- ja

pelastustoimen edistämiseen. Palosuojelurahaston
varat muodostuvat palovakuutusmaksuista perittävistä
palosuojelumaksuista.

Sisäasiainministeriön tilinpäätöksen liite 15:  Velan muutokset

Sisäasiainministeriöllä ei ole valtion velkaa.

Sisäasiainministeriön tilinpäätöksen liite 16: Velan maturiteettijakauma ja duraatio

Sisäasiainministeriöllä ei ole valtion velkaa.
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Sisäasiainministeriön tilinpäätöksen liite 17: Oikeiden ja riittävien tietojen antami-
seksi tarvittavat muut tiedot

1.1.2012 avaavan taseen sekä vuoden 2011 vertailutietojen laatimisen periaatteet

Kirjanpitoyksikköä 240 on purettu vuoden 2012 aikana vaiheittain siten, että Maahan-
muuttovirasto (232) ja Pelastusopisto (220) ovat muodostaneet oman kirjanpitoyksik-
könsä 1.5.2012 lukien. Virastojen Rajavartiolaitos (201), Hallinnon tietotekniikkakes-
kus (249) ja Hätäkeskuslaitos (248) osalta purkaminen siirtyi toteutettavaksi vuonna
2013. Pelastusopiston ja Maahanmuuttoviraston kirjanpitotiedot on konvertoitu alku-
vuoden 2012 osalta uuteen tietojärjestelmään Kiekuun. Tietojen vertailukelpoisuuden
kannalta uudet kirjanpitoyksiköt raportoivat tilivuodesta 2012 koko vuoden osalta
omassa tilinpäätöksessään, eikä näitä virastoja enää sisällytetä vuoden 2012 kirjanpito-
yksikön 240 tilinpäätökseen.

Tase

Kirjanpitoyksikön 240 Sisäasiainministeriö vuoden 2011 tilinpäätöksen taseen loppu-
saldoista on jaettu uusille kirjanpitoyksiköille 220 ja 232 näiden virastojen organisaati-
oiden saldot vuoden 2012 alkusaldoiksi. Nämä alkusaldot on myös tallennettu Kieku-
tietojärjestelmään ja keskuskirjanpitoon. Liitteessä esitetyissä taseen jakamisen jälkei-
sissä vuoden 2012 alkusaldoissa, joita käytetään myös taseen vuoden 2011 vertailutie-
toina, oman pääoman erää Edellisten tilikausien pääoman muutos on jaettu laskennalli-
sesti siten, että taseen vastaavaa ja vastattavaa on yhtä suuret.

Taseen jakaminen on esitetty taulukossa 1.

Tuotto- ja kululaskelma

Tuotto- ja kululaskelman vuoden 2011 vertailutiedot on jaettu uusille kirjanpitoyksiköil-
le tasetta vastaavalla tavalla, jotta niitä voidaan käyttää tuotto- ja kululaskelman vertai-
lutietoina.

Tuotto- ja kululaskelman jakaminen on esitetty taulukossa 2.

Talousarvion toteumalaskelma

Talousarvion toteumalaskelmalla esitetään vain kirjanpitoyksikön 240 talousarviokir-
janpidon toteumatietoja. Kirjanpitoyksiköiden 220 ja 232 tilinpäätöksissä esitetään talo-
usarvion toteumatiedot koko vuoden 2012 osalta. Alkusaldojen ja määrärahojen jako on
tehty 1.1.2012 tilanteesta, koska toteumatiedot on siirretty 1.1. lukien kirjanpitoyksiköi-
den uuteen tietojärjestelmään Kiekuun. Talousarvion toteumalaskelmaan ei tehdä muu-
toksia vertailuvuoden tietoihin, vaan ne esitetään sellaisenaan kuin ne olivat vuoden
2011 tilinpäätöksessä.
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Tilinpäätöksen liitteet

Liitteiden 5 Henkilöstökulujen erittely ja 8 Rahoitustuotot ja -kulut vertailuvuoden tie-
dot on muutettu vastaamaan nykyistä organisaatiota. Liitteen 7 tiedot on muutettu vas-
taamaan nykyisen organisaation omaisuustietoja. Muihin liitteisiin vertailuvuoden tieto-
ja ei ole muutettu tai vertailuvuoden tietoja ei liitteissä esitetä.
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LIITE 17, taulukko 1: Kirjanpitoyksikön 240 taseen 1.1.2012 muodostuminen

KIRJANPITOYKSIKKÖ 240 SISÄASIAINMINISTERIÖ KIRJANPITOYKSIKKÖ 240
SISÄASIAINMINISTERIÖ

31.12.2011

KIRJANPITOYKSIKKÖ 240
SISÄASIAINMINISTERIÖ

1.1.2012

KIRJANPITOYKSIKKÖ 220
PELASTUSOPISTO

1.1.2012

KIRJANPITOYKSIKKÖ 232
MAANHANMUUTTOVIRASTO

1.1.2012

VASTAAVAA
(VIRALLINEN ENNEN KPY-

JAKOA) (KPY-JAON JÄLKEEN) (KPY-JAON JÄLKEEN) (KPY-JAON JÄLKEEN)

KÄYTTÖOMAISUUS JA MUUT PITKÄAIKAISET
SIJOITUKSET

AINEETTOMAT HYÖDYKKEET
Aineettomat oikeudet 2 521 389,29 2 039 622,69 28 955,83 452 810,77
Muut pitkävaikutteiset menot 11 345 317,08 1 304 138,61 346 543,06 9 694 635,41
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 13 195 899,53 27 062 605,90 13 195 899,53 16 539 660,83 0,00 375 498,89 0,00 10 147 446,18

AINEELLISET HYÖDYKKEET
Maa- ja vesialueet 98 216,00 98 216,00 0,00 0,00
Rakennusmaa- ja vesialueet 470 623,46 470 623,46 0,00 0,00
Rakennukset 6 123 075,55 6 123 075,55 0,00 0,00
Rakennelmat 4 392 642,31 4 392 642,31 0,00 0,00
Rakenteet 1 559 559,65 0,00 1 559 559,65 0,00
Koneet ja laitteet 124 070 460,39 121 956 655,01 1 915 822,63 197 982,75
Kalusteet 428 656,46 398 903,64 11 332,78 18 420,04
Muut aineelliset hyödykkeet 54 043,32 51 543,32 2 500,00 0,00
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 29 045 196,36 166 242 473,50 29 045 196,36 162 536 855,65 0,00 3 489 215,06 0,00 216 402,79

KÄYTTÖOMAISUUSARVOPAPERIT JA MUUT
PITKÄAIKAISET SIJOITUKSET

Käyttöomaisuusarvopaperit 45 612,90 45 612,90 45 612,90 45 612,90 0,00 0,00 0,00 0,00

KÄYTTÖOMAISUUS JA MUUT PITKÄAIKAISET
SIJOITUKSET 193 350 692,30 179 122 129,38 3 864 713,95 10 363 848,97

VAIHTO- JA RAHOITUSOMAISUUS

VAIHTO-OMAISUUS
Aineet ja tarvikkeet 8 211 839,33 8 211 839,33 8 132 272,14 8 132 272,14 79 567,19 79 567,19 0,00 0,00

PITKÄAIKAISET SAAMISET
Pitkäaikaiset saamiset 9 848,12 9 848,12 9 848,12 9 848,12 0,00 0,00 0,00 0,00

LYHYTAIKAISET SAAMISET
Myyntisaamiset 17 557 254,92 17 422 373,56 134 753,91 127,45
Siirtosaamiset 6 128 796,45 2 314 115,07 1 465 067,21 2 349 614,17
Muut lyhytaikaiset saamiset 1 398 926,18 742 503,52 539 011,37 117 411,29
Ennakkomaksut 140 506,99 25 225 484,54 140 256,99 20 619 249,14 0,00 2 138 832,49 250,00 2 467 402,91

RAHAT, PANKKISAAMISET JA MUUT
RAHOITUSVARAT

Kassatilit 14 249,10 1 266,20 456,10 12 526,80
Sisäisen rahaliikkeen tilit 91 063,50 105 312,60 0,00 1 266,20 0,00 456,10 91 063,50 103 590,30

VAIHTO- JA RAHOITUSOMAISUUS YHTEENSÄ 33 552 484,59 28 762 635,60 2 218 855,78 2 570 993,21

VASTAAVAA YHTEENSÄ 226 903 176,89 207 884 764,98 6 083 569,73 12 934 842,18
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LIITE 17, taulukko 1: Kirjanpitoyksikön 240 taseen 1.1.2012 muodostuminen

KIRJANPITOYKSIKKÖ 240
SISÄASIAINMINISTERIÖ

KIRJANPITOYKSIKKÖ 240
SISÄASIAINMINISTERIÖ

31.12.2011

KIRJANPITOYKSIKKÖ 240
SISÄASIAINMINISTERIÖ

1.1.2012

KIRJANPITOYKSIKKÖ 220
PELASTUSOPISTO

1.1.2012

KIRJANPITOYKSIKKÖ 232
MAANHANMUUTTOVIRASTO

1.1.2012

(VIRALLINEN ENNEN KPY-JAKOA) (KPY-JAON JÄLKEEN) (KPY-JAON JÄLKEEN) (KPY-JAON JÄLKEEN)
VASTATTAVAA

OMA PÄÄOMA

VALTION PÄÄOMA
Valtion pääoma 1.1.1998 307 164 972,26 303 519 303,85 3 922 479,10 -276 810,69
Edellisten tilikausien pääoman muutos -187 986 283,55 -190 401 149,83 -4 006 223,06 6 421 089,34
Pääoman siirrot 482 046 564,80 352 521 130,90 33 817 091,75 95 708 342,15
Tilikauden tuotto-/kulujäämä -500 000 603,16 101 224 650,35 -369 935 964,12 95 703 320,80 -32 547 633,43 1 185 714,36 -97 517 005,61 4 335 615,19

OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 101 224 650,35 95 703 320,80 1 185 714,36 4 335 615,19

VIERAS PÄÄOMA

LYHYTAIKAINEN
Talousarvion ulkopuolella olevien valtion
rahastojen yhdystilit 15 094 075,64 15 094 075,64 0,00 0,00
Valtion hoitoon jätetyt vieraat varat 4 579,00 4 579,00 0,00 0,00
Saadut ennakot 32 400,00 32 400,00 0,00 0,00
Ostovelat 26 631 486,49 22 940 746,48 1 117 924,11 2 572 815,90
Tilivirastojen väliset tilitykset 5 688 762,12 4 823 685,96 515 932,00 349 144,16
Edelleen tilitettävät erät 8 123 677,25 7 345 491,42 405 837,10 372 348,73
Siirtovelat 69 033 490,55 60 886 889,47 2 844 540,86 5 302 060,22
Muut lyhytaikaiset velat 1 070 055,49 125 678 526,54 1 053 576,21 112 181 444,18 13 621,30 4 897 855,37 2 857,98 8 599 226,99

VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 125 678 526,54 112 181 444,18 4 897 855,37 8 599 226,99

VASTATTAVAA YHTEENSÄ 226 903 176,89 207 884 764,98 6 083 569,73 12 934 842,18
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LIITE 17, taulukko 2: Kirjanpitoyksikön 240 tuotto- ja kululaskelman vertailutietojen muodostuminen

KIRJANPITOYKSIKÖN TUOTTO- JA KULULASKELMA KIRJANPITOYKSIKKÖ 240
SISÄASIAINMINISTERIÖ

1.1. - 31.12.2011

KIRJANPITOYKSIKKÖ 240
SISÄASIAINMINISTERIÖ
TP 2012 edellisen tilikauden

vertailutieto

KIRJANPITOYKSIKKÖ 220
PELASTUSOPISTO

TP 2012 edellisen tilikauden
vertailutieto

KIRJANPITOYKSIKKÖ 232
MAANHANMUUTTOVIRASTO

TP 2012 edellisen tilikauden
vertailutieto

(VIRALLINEN ENNEN KPY-JAKOA)           (KPY-JAON JÄLKEEN)           (KPY-JAON JÄLKEEN)           (KPY-JAON JÄLKEEN)
TOIMINNAN TUOTOT

Maksullisen toiminnan tuotot 12 131 838,28 5 616 518,34 1 012 802,53 5 502 517,41
Vuokrat ja käyttökorvaukset 1 287 930,74 1 028 323,02 259 607,72 0,00
Muut toiminnan tuotot 83 935 633,29 97 355 402,31 77 986 702,09 84 631 543,45 5 117 511,04 6 389 921,29 831 420,16 6 333 937,57

TOIMINNAN KULUT
Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Ostot tilikauden aikana 20 420 059,00 17 662 340,17 1 808 787,79 948 931,04
Varastojen lisäys (-) tai vähennys (+) -31 131,97 7 545,62 -38 677,59 0,00

Henkilöstökulut 287 340 907,13 245 470 075,41 23 273 406,81 18 597 424,91
Vuokrat 40 698 641,39 32 212 387,91 4 090 314,53 4 395 938,95
Palvelujen ostot 111 078 936,36 92 949 314,02 4 099 731,37 14 029 890,97
Muut kulut 15 450 567,71 11 610 429,22 2 720 757,48 1 119 381,01
Valmistevarastojen lisäys (-) tai vähennys (+) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valmistus omaan käyttöön (-) -3 748 628,71 -848 424,89 0,00 -2 900 203,82
Poistot 23 278 323,45 19 776 552,78 1 131 373,82 2 370 396,85
Sisäiset kulut 4 362 706,50 498 850 380,86 4 300 340,74 423 140 560,98 984,35 37 086 678,56 61 381,41 38 623 141,32

JÄÄMÄ I -401 494 978,55 -338 509 017,53 -30 696 757,27 -32 289 203,75

RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT
Rahoitustuotot 1 042,86 961,02 56,87 24,97
Rahoituskulut -8 977,12 -7 934,26 -7 910,29 -6 949,27 -147,88 -91,01 -918,95 -893,98

SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT
Satunnaiset tuotot 293 786,75 292 632,18 0,00 1 154,57
Satunnaiset kulut -44 288,58 249 498,17 -41 769,48 250 862,70 0,00 0,00 -2 519,10 -1 364,53

JÄÄMÄ II -401 253 414,64 -338 265 104,10 -30 696 848,28 -32 291 462,26

SIIRTOTALOUDEN TUOTOT JA KULUT
Tuotot

Voittoa tavoittelemattomilta yhteisöiltä 227 730,00 227 730,00 0,00
Euroopan unionilta 7 914 667,11 8 142 397,11 7 914 667,11 7 914 667,11 0,00 227 730,00 0,00 0,00

Kulut
Kunnille 34 753 168,78 612 507,78 0,00 34 140 661,00
Elinkeinoelämälle 7 940 000,00 7 940 000,00 0,00 0,00
Voittoa tavoittelemattomille yhteisöille 27 343 664,19 1 918 989,39 0,00 25 424 674,80
Kotitalouksille 2 458 745,02 600,00 18 000,00 2 440 145,02
Muut siirtotalouden kulut ulkomaille 1 306 344,00 1 306 344,00 0,00 0,00
Muut siirtotalouden kulut 0,00 0,00 0,00 0,00
Siirtotalouden kulujen palautukset -238 117,20 73 563 804,79 -238 117,20 11 540 323,97 0,00 18 000,00 0,00 62 005 480,82

JÄÄMÄ III -466 674 822,32 -341 890 760,96 -30 487 118,28 -94 296 943,08

TUOTOT VEROISTA JA PAKOLLISISTA MAKSUISTA
Perityt arvonlisäverot 5 205 558,36 5 142 864,74 58 444,94 4 248,68
Suoritetut arvonlisäverot -38 531 339,20 -33 325 780,84 -33 188 067,90 -28 045 203,16 -2 118 960,09 -2 060 515,15 -3 224 311,21 -3 220 062,53

TILIKAUDEN TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ -500 000 603,16 -369 935 964,12 -32 547 633,43 -97 517 005,61
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5.2 Muut liitteet

Liite 1 Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelmat

Liite 1a Sisäasiainministeriö
Liite 1b HALTIK
Liite 1c Rajavartiolaitos
Liite 1d Pelastusopisto
Liite 1e Hätäkeskustoiminta
Liite 1f Maahanmuuttovirasto
Liite 1g Yhteenveto sisäasiainministeriö -kirjanpitoyksiköstä

Liite 2 Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelmat

Liite 2a Sisäasiainministeriö
Liite 2b Rajavartiolaitos
Liite 2c Pelastusopisto
Liite 2d Hätäkeskuslaitos
Liite 2e Maahanmuuttohallinto
Liite 2f Yhteenveto sisäasiainministeriö -kirjanpitoyksiköstä

Liite 3 Hallituksen esitykset vuonna 2012
Liite 4 Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kyselylomake
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Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 €)
Sisäasiainministeriö Julkisoikeudelliset suoritteet Muut suoritteet Liite 1 a

2012 2012 2011 2010 2012 2012 2011 2010
toteutuma tavoite toteutuma tavoite

TUOTOT
maksullisen toiminnan tuotot
- maksullisen toiminnan myyntituotot 2 6 5 9 6 3 3 8
- maksullisen toiminnan muut tuotot 0 0 0 0 0 0 0 0
Tuotot yhteensä 2 6 5 9 6 3 3 8

KOKONAISKUSTANNUKSET
Erilliskustannukset
- aineet, tarvikkeet ja tavarat 0 0 0 0 0 0 0 0
- henkilöstökustannukset 1 4 3 4 2 1 1 3
- vuokrat 0 0 0 0 0 0 0 1
- palvelujen ostot 0 0 0 0 0 0 0 0
- muut erilliskustannukset 0 0 0 0 0 0 0 0
Erilliskustannukset yhteensä 1 4 3 4 2 1 1 4

Osuus yhteiskustannuksista
- tukitoimintojen kustannukset 1 2 1 1 1 1 1 1
- poistot 0 0 0 0 0 0 0 0
- korot 0 0 0 0 0 0 0 0
- muut yhteiskustannukset 0 1 1 0 1 0 0 1
Osuus yhteiskustannuksista yhteensä 1 3 2 1 2 1 1 2
Kokonaiskustannukset yhteensä 2 7 5 5 4 2 2 6
KUSTANNUSVASTAAVUUS 0 -1 0 4 2 1 1 2
Käytetty mpl 7.1 §:n mukainen hintatuki
KUSTANNUSVASTAAVUUS HINTATUEN JÄLKEEN 0 -1 0 4 2 1 1 2
Käytettävissä ollut mpl 7.1 §:n mukainen hintatuki
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Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 €)
Hallinnon tietotekniikkakeskus (HALTIK) Liite 1 b

2012 2012 2011 2010
toteutuma tavoite

TUOTOT
maksullisen toiminnan tuotot
- maksullisen toiminnan myyntituotot 83 487 75 000 70 324 0
- maksullisen toiminnan muut tuotot 0 0 0 0
Tuotot yhteensä 83 487 75 000 70 324 0

KOKONAISKUSTANNUKSET
Erilliskustannukset
- aineet, tarvikkeet ja tavarat 1 884 1 326 767 0
- henkilöstökustannukset 21 275 20 800 20 181 0
- vuokrat 4 297 3 700 3 148 0
- palvelujen ostot 37 520 33 360 29 198 0
- muut erilliskustannukset 4 221 3 300 2 412 0
Erilliskustannukset yhteensä 69 197 62 486 55 706 0

Osuus yhteiskustannuksista
- tukitoimintojen kustannukset 5 580 4 500 3 439 0
- poistot 6 746 5 700 4 688 0
- korot 780 670 558 0
- muut yhteiskustannukset 0 0 0 0
Osuus yhteiskustannuksista yhteensä 13 106 10 870 8 685 0
Kokonaiskustannukset yhteensä 82 303 73 356 64 391 0
KUSTANNUSVASTAAVUUS 1 184 1 644 5 933 0
Käytetty mpl 7.1 §:n mukainen hintatuki
KUSTANNUSVASTAAVUUS HINTATUEN JÄLKEEN 1 184 1 644 5 933 0
Käytettävissä ollut mpl 7.1 §:n mukainen hintatuki



Sisäasiainministeriö – kirjanpitoyksikön tilinpäätös 2012

146

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 €)
Rajavartiolaitos Liite 1 c

2012
toteutuma

2012
tavoite 2011 2010

2012
toteutuma

2012
tavoite 2011 2010

TUOTOT
maksullisen toiminnan tuotot
- maksullisen toiminnan myyntituotot 2 325 1 006 608 965 1 700 1 040 1481
- maksullisen toiminnan muut tuotot 0 0 0 0 0 284
Tuotot yhteensä 2 325 1 006 608 965 1 700 1 040 1 765
KUSTANNUKSET
maksullisen toiminnan erilliskustannukset
- aineet, tarvikkeet ja tavarat 0 0 437 13 3 300 15 3827
- henkilöstökustannukset 1 155 755 534 72 0 65 91
- vuokrat 0 0 1 337 0 989
- palvelujen ostot 0 0 42 0 31
- muut erilliskustannukset 708 508 1 0 3
Erilliskustannukset yhteensä 1 862 1 263 971 1 464 3 300 1 102 3 918
KÄYTTÖJÄÄMÄ
maksullisen toiminnan osuus yhteiskustannuksista
- tukitoimintojen kustannukset 259 190 77 1 523 0 1 168
- poistot 454 361 286 6 0 6
- korot 0 0 1 0 1
- muut yhteiskustannukset 0 0 0 0 0
Osuus yhteiskustannuksista yhteensä 713 551 363 1 531 0 1 175 0
Kokonaiskustannukset yhteensä 2 575 1 814 1 334 2 995 3 300 2 277 3 918
YLIJÄÄMÄ (+) / ALIJÄÄMÄ (-) -250 -808 -726 -2 030 -1 600 -1 237 -2 153
Käytetty MPL 7.1 §:n mukainen hintatuki
YLIJÄÄMÄ (+) / ALIJÄÄMÄ (-) HINTATUEN JÄLKEEN -250 -808 -726 -2 030 -1 600 -1 237 -2 153
Käytettävissä ollut MPL 7.1 §:n mukainen hintatuki

Julk.oik. vuoden 2012 ja 2011 laskelmissa on mukana ilma-alusten sairaankuljetus ja viisumit. Vuoden 2010 laskelmissa on vain sairaankuljetus.
Julk.oik. laskelmassa on oikaistu vuoden 2011 luvut. Laskelmat 2012 ja 2011 on tehty sairaankuljetusten osalta vanhalla, 1990-luvun lopussa päätetyllä tavalla.

Julkisoikeudelliset suoritteet RVLL 578/2005 perusteella
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Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 €)
Pelastusopisto Liite 1 d

2012
toteutuma

2012
tavoite 2011 2010

2012
toteutuma

2012
tavoite 2011 2010

TUOTOT
maksullisen toiminnan tuotot
- maksullisen toiminnan myyntituotot 0 0 130 115 0 0 879 803
- maksullisen toiminnan muut tuotot 0 0 259 264
Tuotot yhteensä 0 0 130 115 0 0 1 138 1 067
KOKONAISKUSTANNUKSET
Erilliskustannukset
- aineet, tarvikkeet ja tavarat 0 0 2 2 0 0 12 16
- henkilöstökustannukset 0 0 167 168 0 0 398 430
- vuokrat 0 0 10 10 0 0 5 2
- palvelujen ostot 0 0 15 19 0 0 90 95
- muut erilliskustannukset 0 0 4 5 0 0 37 32
Erilliskustannukset yhteensä 0 0 198 204 0 0 542 575

Osuus yhteiskustannuksista
- tukitoimintojen kustannukset 0 0 47 42 0 0 190 180
- poistot 0 0 4 4 0 0 52 64
- korot 0 0 1 1 0 0 3 3
- muut yhteiskustannukset 0 0 100 116 0 0 510 494
Osuus yhteiskustannuksista yhteensä 0 0 153 163 0 0 755 718
Kokonaiskustannukset yhteensä 0 0 351 367 0 0 1 297 1 293
KUSTANNUSVASTAAVUUS 0 0 -221 -252 0 0 -159 -226
Käytetty mpl 7.1 §:n mukainen hintatuki
KUSTANNUSVASTAAVUUS HINTATUEN JÄLKEEN 0 0 -221 -252 0 0 -159 -226

Julkisoikeudelliset suoritteet Muut suoritteet
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Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 €)
Hätäkeskuslaitos Liite 1 e

2012
toteutuma

2012
tavoite 2011 2010

2012
toteutuma

2012
tavoite 2011 2010

TUOTOT
maksullisen toiminnan tuotot
- maksullisen toiminnan myyntituotot 3 544 3 250 3 662 3 590 742 715 822 820
- maksullisen toiminnan muut tuotot
Tuotot yhteensä 3 544 3 250 3 662 3 590 742 715 822 820
KUSTANNUKSET
maksullisen toiminnan erilliskustannukset
- aineet, tarvikkeet ja tavarat 22 20 21 20 5 5 5 5
- henkilöstökustannukset 1 004 967 1 024 944 220 220 224 215
- vuokrat 497 419 463 532 109 95 101 121
- palvelujen ostot 40 31 44 42 9 7 10 10
- muut erilliskustannukset 1 1 1 2 0 0 0 0
Erilliskustannukset yhteensä 1 564 1 438 1 553 1 540 343 327 340 350
KÄYTTÖJÄÄMÄ 1 980 1 812 2 109 2 050 399 388 482 470
maksullisen toiminnan osuus yhteiskustannuksista
- tukitoimintojen kustannukset 371 979 1 044 964 81 223 229 220
- poistot 8 2 14 21 2 0 3 5
- korot 4 2 3 4 1 0 1 1
- muut yhteiskustannukset 0 498 432 407 0 113 95 93
Osuus yhteiskustannuksista yhteensä 383 1 481 1 493 1 397 84 336 328 318
Kokonaiskustannukset yhteensä 1 947 2 919 3 046 2 936 427 663 668 668
YLIJÄÄMÄ (+) / ALIJÄÄMÄ (-) 1 597 331 616 653 315 52 154 152
Käytetty mpl 7.1 §:n mukainen hintatuki
YLIJÄÄMÄ (+) / ALIJÄÄMÄ (-) HINTATUEN JÄLKEEN 1 597 331 616 653 315 52 154 152
Käytettävissä ollut mpl 7.1 §:n mukainen hintatuki

Julkisoikeudelliset suoritteet Muut suoritteet
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Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 €)
Maahanmuuttovirasto Liite 1 f

2012
toteutuma

2012
tavoite 2011 2010

TUOTOT
maksullisen toiminnan tuotot
- maksullisen toiminnan myyntituotot 0 0 5 503 3 265
- maksullisen toiminnan muut tuotot
Tuotot yhteensä 0 0 5 503 3 265
KOKONAISKUSTANNUKSET
Erilliskustannukset
- aineet, tarvikkeet ja tavarat 0 0 81 46
- henkilöstökustannukset 0 0 3 091 3 095
- vuokrat 0 0 801 647
- palvelujen ostot 0 0 1 890 1 138
- muut erilliskustannukset 0 0 106 68
Erilliskustannukset yhteensä 0 0 5 969 4 994

Osuus yhteiskustannuksista
- tukitoimintojen kustannukset
- poistot 0 0 662 166
- korot 0 0 47 37
- muut yhteiskustannukset 0 0 17 9
Osuus yhteiskustannuksista yhteensä 0 0 726 212
Kokonaiskustannukset yhteensä 0 0 6 695 5 206
KUSTANNUSVASTAAVUUS 0 0 -1 192 -1 941
Käytetty mpl 7.1 §:n mukainen hintatuki
KUSTANNUSVASTAAVUUS HINTATUEN JÄLKEEN 0 0 -1 192 -1 941
Käytettävissä ollut MPL 7.1 §:n mukainen hintatuki

Julkisoikeudelliset suoritteeet
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Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 €)

Sisäasiainministeriö -kirjanpitoyksikkö yhteensä Liite 1 g
2012 2012 2011 2010 2012 2012 2011 2010 2012 2012 2011 2010 2012 2012 2011 2010

toteutuma tavoite toteutuma tavoite toteutuma tavoite toteutuma tavoite

TUOTOT
maksullisen toiminnan tuotot
- maksullisen toiminnan myyntituotot 5871 3 256 10 420 7 587 748 718 1 704 1 631 965 1 700 1 040 1481 83 487 75 000 70 324 0
- maksullisen toiminnan muut tuotot 0 0 0 0 0 259 264 0 0 284 0 0 0 0
Tuotot yhteensä 5871 3 256 10 420 7 587 748 718 1 963 1 895 965 1 700 1 040 1 765 83 487 75 000 70 324 0

KOKONAISKUSTANNUKSET
Erilliskustannukset
- aineet, tarvikkeet ja tavarat 22 20 105 505 5 5 17 21 13 3 300 15 3827 1 884 1 326 767 0
- henkilöstökustannukset 2160 971 5 045 4 745 222 221 623 648 72 0 65 91 21 275 20 800 20 181 0
- vuokrat 497 419 1 274 1 189 109 95 106 124 1 337 0 989 4 297 3 700 3 148 0
- palvelujen ostot 40 31 2 036 1 199 9 7 100 105 42 0 31 37 520 33 360 29 198 0
- muut erilliskustannukset 709 1 116 75 0 0 37 32 1 0 3 4 221 3 300 2 412 0
Erilliskustannukset yhteensä 3428 1 442 8 576 7 713 345 328 883 930 1 464 3 300 1 102 3 918 69 197 62 486 55 706 0

Osuus yhteiskustannuksista
- tukitoimintojen kustannukset 631 981 1 996 1 084 82 224 420 401 1 523 0 1 168 5 580 4 500 3 439 0
- poistot 462 2 835 477 2 0 55 69 6 0 6 6 746 5 700 4 688 0
- korot 4 2 49 42 1 0 4 4 1 0 1 780 670 558 0
- muut yhteiskustannukset 0 499 550 532 1 113 605 588 0 0 0 0 0 0 0
Osuus yhteiskustannuksista yhteensä 1097 1 484 3 430 2 135 86 337 1 084 1 062 1 531 0 1 175 0 13 106 10 870 8 685 0
Kokonaiskustannukset yhteensä 4525 2 926 12 006 9 848 431 665 1 967 1 992 2 995 3 300 2 277 3 918 82 303 73 356 64 391 0
KUSTANNUSVASTAAVUUS 1346 330 -1 586 -2 261 317 53 -4 -97 -2 030 -1 600 -1 237 -2 153 1 184 1 644 5 933 0
Käytetty mpl 7.1 §:n mukainen hintatuki
KUSTANNUSVASTAAVUUS HINTATUEN JÄLKEEN 1346 330 -1 586 -2 261 317 53 -4 -97 -2 030 -1 600 -1 237 -2 153 1 184 1 644 5 933 0
Käytettävissä ollut mpl 7.1 §:n mukainen hintatuki

Julkisoikeudelliset suoritteet Muut suoritteet HALTIKin palvelutoiminta
RVLL 578/2005 perusteella annetut

suoritteet (vuokraus)
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Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 €) Liite 2a

Toimiala: Sisäasiainministeriö
2012 toteutuma 2012 tavoite 2011 2010

Yhteisrahoitteisen toiminnan tuotot
- muilta valtion virastoilta saatu rahoitus 60 60 680 509
- EU:lta saatu rahoitus 330 330 1117 1 052
- muu valtionhallinnon ulkopuolinen rahoitus 0 0 0
- yhteisrahoitteisen toiminnan muut tuotot 10 10 0
Tuotot yhteensä 400 400 1797 1 561

Yhteisrahoitteisen toiminnan erilliskustannukset
- aineet, tarvikkeet ja tavarat 1 1 2 5
- henkilöstökustannukset 231 231 591 490
- vuokrat 0 0 18 37
- palvelujen ostot 298 298 677 466
- muut erilliskustannukset 58 58 666 104
Erilliskustannukset yhteensä 588 588 1954 1 102
Yhteisrahoitteisen toiminnan osuus yhteiskustannuksista
- tukitoimintojen kustannukset 257 257 632 392
- poistot 0 0 3 31
- korot 0 0 0
- muut yhteiskustannukset 145 145 468 276
Osuus yhteiskustannuksista yhteensä 402 402 1103 699
Kokonaiskustannukset yhteensä 990 990 3057 1 801
OMARAHOITUSOSUUS
tuotot - kustannukset -590 -590 -1260 -240
Omarahoitusosuus % 40,40 40,40 58,78 86,67

Vuoden 2011 EU:lta saatua rahoituksen summaa on
vähennetty 119000€:lla, koska vuoden 2011
tilipäätöksessä oli tuotoksi laskettu omarahoitusosuus ja
alv:t.
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Toimiala: Rajavartiolaitos Liite 2b
2012 toteutuma 2012 tavoite 2011 2010

Yhteisrahoitteisen toiminnan tuotot
- muilta valtion virastoilta saatu rahoitus 5 156 4259 115
- EU:lta saatu rahoitus 123 0 1311
- muu valtionhallinnon ulkopuolinen rahoitus 23 62 0
- yhteisrahoitteisen toiminnan muut tuotot 0,4 0 238
Tuotot yhteensä 5 303 4321 1 664

Yhteisrahoitteisen toiminnan erilliskustannukset
- aineet, tarvikkeet ja tavarat 5520 3770 6128
- henkilöstökustannukset 104 0 121
- vuokrat 0 0 0
- palvelujen ostot 98 787 191
- muut erilliskustannukset 293 1261 24
Erilliskustannukset yhteensä 6015 5818 6 464
Yhteisrahoitteisen toiminnan osuus yhteiskustannuksista
- tukitoimintojen kustannukset 301 291 323
- poistot 161 144 0
- korot 37 26 0
- muut yhteiskustannukset 0 0 0
Osuus yhteiskustannuksista yhteensä 498 461 323
Kokonaiskustannukset yhteensä 6514 6278 6787
OMARAHOITUSOSUUS
tuotot - kustannukset -1 211 -1 957 -5 123
Omarahoitusosuus % 81 % #JAKO/0! 69 % 25 %
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Toimiala: Pelastusopisto Liite 2c
2012 toteutuma 2012 tavoite 2011 2010

Yhteisrahoitteisen toiminnan tuotot
- muilta valtion virastoilta saatu rahoitus 320 273
- EU:lta saatu rahoitus 1403 1 508
- muu valtionhallinnon ulkopuolinen rahoitus 6 7
- yhteisrahoitteisen toiminnan muut tuotot 35
Tuotot yhteensä 0 0 1 729 1 823

Yhteisrahoitteisen toiminnan erilliskustannukset
- aineet, tarvikkeet ja tavarat 117 281
- henkilöstökustannukset 976 1 021
- vuokrat 85 117
- palvelujen ostot 246 168
- muut erilliskustannukset 290 160
Erilliskustannukset yhteensä 0 0 1 714 1 747
Yhteisrahoitteisen toiminnan osuus yhteiskustannuksista
- tukitoimintojen kustannukset 313 472
- poistot 30 48
- korot 5 8
- muut yhteiskustannukset 66 126
Osuus yhteiskustannuksista yhteensä 414 654
Kokonaiskustannukset yhteensä 0 0 2 128 2 401
OMARAHOITUSOSUUS
tuotot - kustannukset 0 0 -399 -578
Omarahoitusosuus % 81 % 76 %
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Toimiala: Hätäkeskuslaitos Liite 2d
2012 toteutuma 2012 tavoite 2011 2010

TUOTOT
yhteisrahoitteisen toiminnan tuotot
- muilta valtion virastoilta saatu rahoitus 42 0 0 0
- EU:lta saatu rahoitus 8 0 0 0
- muu valtionhallinnon ulkopuolinen rahoitus 0 0 0 0
- yhteisrahoitteisen toiminnan muut tuotot 0 0 0 0
Tuotot yhteensä 50 0 0 0
KUSTANNUKSET
yhteisrahoitteisen toiminnan erilliskustannukset
- aineet, tarvikkeet ja tavarat 0 0 0 0
- henkilöstökustannukset 4 0 0 0
- vuokrat 0 0 0 0
- palvelujen ostot 45 0 0 0
- muut erilliskustannukset 1 0 0 0
Erilliskustannukset yhteensä 50 0 0 0
KÄYTTÖJÄÄMÄ 0 0 0
yhteisrahoitteisen toiminnan osuus yhteiskustannuksista
- tukitoimintojen kustannukset 0 0 0 0
- poistot 0 0 0 0
- korot 0 0 0 0
- muut yhteiskustannukset 0 0 0 0
Osuus yhteiskustannuksista yhteensä 0 0 0 0
Kokonaiskustannukset yhteensä 50 0 0 0
KUSTANNUSVASTAAVUUS 0 0 0 0
Kustannusvastaavuus -% 100,0 % 0 % 0 % 0 %
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Toimiala: Maahanmuuttohallinto (Maahanmuuttovirasto) Liite 2e
2012 toteutuma 2012 tavoite 2011 2010

Yhteisrahoitteisen toiminnan tuotot
- muilta valtion virastoilta saatu rahoitus 56
- EU:lta saatu rahoitus 307 313
- muu valtionhallinnon ulkopuolinen rahoitus
- yhteisrahoitteisen toiminnan muut tuotot
Tuotot yhteensä 0 0 363 313

Yhteisrahoitteisen toiminnan erilliskustannukset
- aineet, tarvikkeet ja tavarat 4 5
- henkilöstökustannukset 315 274
- vuokrat 19 35
- palvelujen ostot 76 59
- muut erilliskustannukset 0 0 81 90
Erilliskustannukset yhteensä 495 463
Yhteisrahoitteisen toiminnan osuus yhteiskustannuksista
- tukitoimintojen kustannukset
- poistot
- muut yhteiskustannukset 10
Osuus yhteiskustannuksista yhteensä 10
Kokonaiskustannukset yhteensä 0 0 495 473
OMARAHOITUSOSUUS
tuotot - kustannukset 0 0 -132 -160
Omarahoitusosuus % 73 66
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Toimiala: SM kirjanpitoyksikkö yhteensä Liite 2f
2012 toteutuma 2012 tavoite 2011 2010

Yhteisrahoitteisen toiminnan tuotot
- muilta valtion virastoilta saatu rahoitus 5258 60 5315 897
- EU:lta saatu rahoitus 461 330 2827 4184
- muu valtionhallinnon ulkopuolinen rahoitus 23 0 68 7
- yhteisrahoitteisen toiminnan muut tuotot 10 10 0 273
Tuotot yhteensä 5 753 400 8 210 5 361

Yhteisrahoitteisen toiminnan erilliskustannukset
- aineet, tarvikkeet ja tavarat 5521 1 3893 6419
- henkilöstökustannukset 339 231 1882 1906
- vuokrat 0 0 122 189
- palvelujen ostot 441 298 1786 884
- muut erilliskustannukset 352 58 2298 378
Erilliskustannukset yhteensä 6653 588 9981 9776
Yhteisrahoitteisen toiminnan osuus yhteiskustannuksista
- tukitoimintojen kustannukset 558 257 1236 1187
- poistot 161 0 177 79
- korot 37 0 31 8
- muut yhteiskustannukset 145 145 534 412
Osuus yhteiskustannuksista yhteensä 900 402 1978 1686
Kokonaiskustannukset yhteensä 7 554 990 11 959 11 462
OMARAHOITUSOSUUS
tuotot - kustannukset -1 801 -590 -3 749 -6 101
Omarahoitusosuus % 76 40 69 47
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Vuonna 2012 sisäasiainministeriöstä esitellyt hallituksen esitykset Liite 3

Hallituksen esitys eduskunnalle laittomasti maassa oleskelevien henkilöiden
takaisinottamisesta Kosovon kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi
sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta, HE
187/2012

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi passilain muuttamisesta ja passilain
muuttamisesta annetun lain eräiden säännösten kumoamisesta,  HE 188/2012
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi poliisin hallinnosta annetun lain 15 §:n
muuttamisesta, hätäkeskustoiminnasta annetun lain 30 §:n muuttamisesta ja valtion
virkamieslain 35 §:n 2 momentin kumoamisesta, HE 64/2012

Hallituksen esitys eduskunnalle Euroopan yhteisön ja Venäjän federaation välillä
tehdyn takaisinottoa koskevan sopimuksen toteuttamismenettelyistä Suomen tasavallan
hallituksen ja Venäjän federaation hallituksen välillä tehdyn täytäntöönpanopöytäkirjan
hyväksymisestä sekä laiksi pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten
voimaansaattamisesta, HE 65/2012

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa
annetun lain ja henkilötietojen käsittelystä rajavartiolaitoksessa annetun lain sekä
eräiden niihin liittyvien lakien muuttamisesta, HE 66/2012
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi vaaratiedotteesta ja hätäkeskustoiminnasta
annetun lain muuttamisesta, HE 31/2012

Hallituksen esitys eduskunnalle lento- ja meripelastusyhteistyöstä arktisella alueella
tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien
määräysten voimaansaattamisesta, HE 17/2012
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ulkomaalaislain ja työsopimuslain
muuttamisesta sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi, HE 3/2012
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SISÄISEN VALVONNAN ARVIOINTI Liite 4
NIMI:
OSASTO / YKSIKKÖ:
PVM:

SISÄISEN VALVONNAN ARVIOINNIN OSIOT JA KESKIARVOT
1. SISÄINEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ 0,0

2. VALVONTATOIMENPITEET JA KONTROLLIT 0,0

3. TAVOITTEIDEN ASETTAMINEN 0,0

4. SEURANTA JA TILIVELVOLLISUUDEN RAPORTOINTI 0,0

5. RISKIEN TUNNISTAMINEN JA ARVIOINTI 0,0

6. MUU SELVITYSTOIMINTA 0,0

OHJE (tarkemmat ohjeet taulukon ensimmäisellä sivulla)

Jos arvioit kysymykset arvosanalla 1 tai 2 => arvioi myös kohdan seurausten vakavuus ja uhkan todennäköisyys
Seurausten vakavuus 1-3 (1=vähäinen, 2=vakava, 3=erittäin vakava)
Uhkan todennäköisyys 1-3 (1=alhainen, 2=keskimääräinen, 3=korkea)

Arvioi 1-5 Seurausten
vakavuus 1-3

Uhkan
tod.näk.1-3

Laskee Toteutumisen
seuraus/korjaustoimenpiteet (erityisesti
jos riski on s ietämätön/merkittävä =
punainen)

1.1 Meillä on yhteisesti hyväksytyt arvot ja noudatamme niitä
0

1.2 Toimintaa ja taloutta ohjaavat selkeät määräykset ja ohjeet
0

1.3
Johto käsittelee toiminnan ja talouden suunnitelmat ja seurantatiedot sekä
ryhtyy toimenpiteisiin jos seurantatiedot niin edellyttävät.

0

1.4
Taloussääntö, ohjesäännöt sekä muut sisäiset määräykset ovat ajan
tasalla ja muodostavat johdonmukaisen kokonaisuuden.

0

1.5
Oraganisaatioon on nimetty laillisuusvalvonnasta vastaava taho, joka
huolehtii laillisuusvalvonnan ohjeistuksesta ja tiedottamisesta

0

1.6
Tarkastuksissa tai kantelujen käsittelyn yhteydessä havaittuihin
puutteisiin ja virheisiin puututaan asianmukaisin toimenpitein.

0

1.7 Organisaation henkilöstöllä on tehtäviensä edellyttämä riittävä osaaminen
0

1.8
Työjärjestykset ja vastuut ovat ajantasalla, eikä niissä ole
ristiriitaisuuksia tosiasiallisten käytäntöjen kanssa

0

1.9 Palvelusopimukset ovat ajantasalla
0

1.10
Organisaation laskentatoimi on järjestetty asianmukaisesti (johtamisen
tarvitsemat oikeat ja riittävät tiedot)

0

Keskiarvo 0,0
2. VALVONTATOIMENPITEET JA KONTROLLIT Arvioi 1-5 Seurausten

vakavuus 1-3
Uhkan
tod.näk.1-3

Laskee Toteutumisen
seuraus/korjaustoimenpiteet

2.1
Organisaatio arvioi ulkoisten tarkastajien huomiot ja laatii tarvittavat
toimenpidesuunnitelmat, jotka on henkilövastuutettu ja aikataulutettu

0

2.2

Organisaation tai sen jonkun tulosyksikön toimintaa arvioidaan
säännöllisesti jonkun ulkopuolisen arvioijan toimesta
(auditointisuunnitelmat)

0

2.3
Järjestelmien väliset rajapinnat tarkastetaan ja täsmäytetään
säännöllisesti

0

2.4
Organisaation valvontatoimenpiteet sisältävät hallinnassa olevan
omaisuuden ja varojen turvaamisen.

0

2.5
Mahdollisiin väärinkäytöstilanteisiin reagoidaan ja ne ilmoitetaan
annettujen määräysten mukaisessa järjestyksessä eteenpäin

0

2.6

Keskeiset toimintaprosessit on määritelty ja niihin liittyvät riskit ja
valvontatoimenpiteet on kuvattu olennaisuuden edellyttämässä
laajuudessa

0

2.7
Valvonta- ja tarkastustoimenpiteet kattavat riittävästi myös EU-
hankkeiden hallinnoinnin.

0

2.8
Organisaation tarkastustoiminta on riittävää ja kattaa riittävästi toiminnan
ja talouden tarkoituksenmukaisuuden ja laillisuuden.

0

2.9
Organisaation tarkastustoimi kattaa riittävästi myös johtamisen
edellyttämät tiedot (oikeat ja riittävät tiedot)

0

2.10
Organisaation tarkastustoimi kattaa riittävästi myös toiminnan
taloudellisuuden.

0

Keskiarvo 0,0

1. SISÄINEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ

Kysymysten arviointi tehdään täysinä lukuina arvoilla 1-5 (5=Täysin samaa mieltä/asia on kunnossa, 4=jokseenkin kunnossa/samaa mieltä, 3=neutraali,
2=hieman parannettavaa/jokseenkin eri mieltä,1=Asia vaatii kehittämistoimenpiteitä/täysin eri mieltä)

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0
1. SISÄINEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ

2. VALVONTATOIMENPITEET JA KONTROLLIT

3. TAVOITTEIDEN ASETTAMINEN

4. SEURANTA JA TILIVELVOLLISUUDEN RAPORTOINTI

5. RISKIEN TUNNISTAMINEN JA ARVIOINTI

6. MUU SELVITYSTOIMINTA
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3. TAVOITTEIDEN ASETTAMINEN Arvioi 1-5 Seurausten
vakavuus 1-3

Uhkan
tod.näk.1-3

Laskee Toteutumisen
seuraus/korjaustoimenpiteet

3.1
Organisaation perustehtävä, visio ja strategia otetaan huomioon
toiminnan ja talouden suunnittelussa

0

3.2
Toiminnan ja talouden suunnittelu perustuu annettuihin säädöksiin ja
ohjeisiin

0

3.3
Tulosalueille /-yksiköille asetetut tavoitteet ovat keskeisiä ja johtavat koko
organisaation tavoitteisiin.

0

3.4
Organisaatio tuntee SM:n yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet ja
tiedostaa niiden merkityksen omassa toiminnassaan

0

3.5
Tavoitteiden toteutumista seurataan säännöllisesti ja poikkeamiin
reagoidaan

0

3.6 Toiminnan ja talouden ohjeistus on riittävää
0

Keskiarvo 0,0
Arvioi 1-5 Seurausten

vakavuus 1-3
Uhkan
tod.näk.1-3

Laskee Toteutumisen
seuraus/korjaustoimenpiteet

4.1 Toimintakertomus sisältää yhteiskunnallisen vaikuttavuuden arvioinnin
0

4.2 Toimintakertomus sisältää tuottavuus- ja taloudellisuustiedot
0

4.3 Toimintakertomus sisältää laadunhallintatiedot (palvelukyky ja laatu)
0

4.4 Toimintakertomus sisältää kustannustiedot.
0

4.5
Toimintakertomus kattaa organisaation toiminnan merkittävimmät osa-
alueet (80 %)

0

4.6
Toimintakertomus sisältää tärkeimmät tiedot henkilöstöstä: rakenteesta,
määrästä, kuluista, työnhyvinvoinnista ym.

0

4.7
Operatiivisen toiminnan suoritteiden seurantatiedot tarkastatetaan
säännöllisesti.

0

Keskiarvo 0,0

5. RISKIEN TUNNISTAMINEN JA ARVIOINTI
Arvioi 1-5 Seurausten

vakavuus 1-3
Uhkan
tod.näk.1-3

Laskee Toteutumisen
seuraus/korjaustoimenpiteet

5.1
Riskien tunnistaminen on jatkuvaa ja perustuu järjestelmälliseen
menetelmään.

0

5.2
Organisaation tietoturvariskit on kartoitettu ja niitä hallitaan 0

5.3

Organisaatiomme toimitilariskit on kartoitettu ja niitä hallitaan 0

5.4
Organisaatiomme työturvallisuus- ja terveysriskit on kartoitettu ja niitä
hallitaan

0

5.5
Organisaatiomme taloudenhoidon riskit on kartoitettu ja niitä hallitaan 0

5.6

Toiminnan ja talouden suunnittelussa huomioidaan ulkoiset tekijät ja
niiden muutokset

0

5.7
Toiminnan tavoitteita uhkaavat riskit tunnistetaan osana
suunnitteluprosessia.

0

5.8 EU-hankkeiden hallinnointi ja vastuut on järjestetty asianmukaisesti
0

Keskiarvo 0,0

6. MUU SELVITYSTOIMINTA
Arvioi 1-5 Seurausten

vakavuus 1-3
Uhkan
tod.näk.1-3

Laskee Toteutumisen
seuraus/korjaustoimenpiteet

6.1

Organisaatiosta on on tehty kansainvälnen evaluointi 0

6.2
Organisaatio on osallistunut EFQM laatupalkinto kilpailuun
(arviointi/sijoitus)

0

6.3
Organisaatio on hankkinut toiminnastaan sertif ikaatin / kvalifioinnin 0

6.4

Organisaatiossa on tehty säännöllisesti johtamiskysely 0

6.5
Organisaatiossa on tehty säännöllisesti työilmahyvinvointitutkimus 0

Keskiarvo 0

4. SEURANTA JA TILIVELVOLLISUUDEN
RAPORTOINTI





Hallinto
8/2013

SM:n julkaisusarjan teemat ovat:

 Hallinto

 Sisäinen turvallisuus

 Maahanmuutto

 Yhdenvertaisuus

 Keskustelualoitteet

Julkaisujen verkkosivut:
www.intermin.fi/julkaisut

Tilaukset:
Sisäasiainministeriö

PL 26, 00023 Valtioneuvosto

ISSN 1236-2840
ISBN 978-952-491-836-7 (nid.)
ISBN 978-952-491-837-4 (PDF)

Sisäasiainministeriö -kirjanpitoyksikön tilinpäätös 2012

Sisäasiainministeriö -kirjanpitoyksikön vuoden 2012 tilinpäätös koostuu toimintakerto-
muksesta, talousarvion toteutumista kuvaavista toteutumalaskelmista, tuottoja ja kuluja
kuvaavasta tuotto- ja kululaskelmasta, tilinpäätöspäivän taloudellista asemaa kuvaavasta
taseesta ja liitteenä ilmoitettavista tiedoista. Tilinpäätös käsittää koko sisäasiainministeri-
ön hallinnonalan lukuun ottamatta Poliisitointa, Maahanmuuttovirastoa ja Pelastusopistoa

Tilinpäätökseen sisältyvä toimintakertomus sisältää johdon katsauksen toimintaan sekä
toimialoittain katsauksen toiminnan vaikuttavuuteen, kuvauksen toiminnallisesta tehok-
kuudesta, tuotoksista ja laadunhallinnasta sekä henkisten voimavarojen hallinnasta. Toi-
mintakertomus sisältää myös toimialoittain kokonaisarviointien tulokset ja yhteenvedot
väärinkäytöksistä.
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