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Sisäasiainministeriön VATU-ohjelma  
 
 
Yleiskuvaus  
Sisäasiainministeriön hallinnonalalla on yksi VATU-hanke. Hanke on poliisin hallinnon uudistamista koskeva 
rakennehanke (PORA III), jossa poliisin organisaatiorakenne uudistetaan kokonaisvaltaisesti.  
 
Ydintoimintoanalyysi on toteutettu sisäasiainministeriön hallinnonalalla vaikuttavuus- ja tuloksellisuusohjelman 
lähtökohtien mukaisesti tulevaisuusorientoituneesti ja vuorovaikutteisesti. Ajallisena tarkastelunäkökulmana ovat 
olleet vuodet 2015 ja 2020. Tarkoituksena on ollut löytää hallinnonalan toiminnoista kehittämispotentiaalia sekä 
toiminnallista ja taloudellista liikkumavaraa valtionhallinnon tulevaisuuden haasteisiin vastaamiseksi. Vuorovai-
kutteisuus on ollut keskeinen osa prosessia.  
   
 
Inhimillisen pääoman kehittäminen 
Inhimillisen pääoman tavoitteet on sisällytetty osaksi tulosohjausmenettelyä. Inhimillisen pääoman mukaisia ta-
voitteita mitataan mm. osana poliisin henkilöstöbarometria. 
 
 
VATU-hankkeet 
 

Nimi Lyhyt kuvaus Tavoitteet 

Poliisin hallinnon uudis-
tamista koskeva rakenne-
hanke (PORA III) 
 
Lisätietoja: 
Tuija Saari SM/PO, etuni-
mi.sukunimi@intermin.fi 
 
>> Lisätietoja Pora III hank-
keesta 

Poliisin hallintorakenneuudistus 
(Pora III) koskettaa koko poliisihal-
lintoa. Pora III linjausten mukaisesti 
poliisihallinnon organisaatio uudis-
tuu kokonaisvaltaisesti. Poliisilaitos-
ten määrä vähenee 1.1.2014 lukien 
29:stä 14:ään. Alueellinen liikenne-
valvonta keskitetään kokonaan pai-
kallispoliisiin. Liikkuva poliisi erilli-
senä hallinnollisena yksikkönä lak-
kautetaan. Keskusrikospoliisin alu-
eellinen toimipisteverkosto tarkas-
tellaan uudestaan ja toimipisteiden 
määrää supistetaan. Poliisin tek-
niikkakeskuksen organisointi ja toi-
mintatapa uudistetaan siten, että 
toiminta organisoidaan osaksi Polii-
sihallitusta. Poliisihallituksen orga-
nisaatiorakenne uudistetaan, yksi-
köiden määrää vähennetään ja toi-
minnot keskitetään yhteen toimipis-
teeseen Helsinkiin. Paikallispoliisin 
palveluverkosto uudistetaan osana 
kokonaisuudistusta siten, että toi-
mipisteverkosto ja asiakaspalvelu-
jen saatavuus eivät juuri muutu ny-
kyisestä.  

vaikuttavuus: 
Poliisin kyky turvata oikeus- ja yhteis-
kuntajärjestystä, ylläpitää yleistä jär-
jestystä ja turvallisuutta sekä estää 
ennalta rikoksia, selvittää niitä ja saat-
taa ne syyteharkintaan säilyy hyvänä. 
 
palvelukyky: 
Yleinen turvallisuuden taso ja hälytys-
palveluiden saatavuus säilyvät hyvänä 
sekä kansalaisten luottamus poliisin 
kykyyn ehkäistä, paljastaa ja selvittää 
rikoksia on korkea. Poliisin paikallinen 
näkyvyys ja alueellinen tuntemus tur-
vataan.  
 
aikaansaannoskyky: 
Selkeä tehtäväjako ja vastuut poliisi-
hallinnossa edistävät henkilöstön työ-
hyvinvointia  
 
tuottavuus ja taloudellisuus: 
Pora III:lla tavoitellaan merkittäviä, 
noin 25 – 30 milj. euron vuositason 
kustannussäästöjä erityisesti johtora-
kenteista, hallinto- ja tukitoiminnoista 
sekä toimitiloista. Pora III -hankkeen 
tavoitteena on, että poliisin toiminnalli-
set tulokset pysyvät nykyisellä tasolla.  

http://www.intermin.fi/fi/kehittamishankkeet/poliisin_hallinnon_uudistaminen
http://www.intermin.fi/fi/kehittamishankkeet/poliisin_hallinnon_uudistaminen
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Ydintoimintoanalyysiuudistusten toteutus 
 
Toteutuksessa 

Nro Nimi Ehdotuksen laajuus / uudis-
tuksen kohde 

Toimijat (vastuu, 
osallistujat) 

Lisätietoja 

K34 Rajavartiolaitoksen 
toiminnan sopeuttami-
nen 

Rajavartiolaitoksen toimintaa 
sopeutetaan supistuviin mää-
rärahakehyksiin ja kustannus-
tason nousuun. Sopeutus ta-
pahtuu rajojen valvontaa vä-
hentämällä, palveluja keskit-
tämällä ja valtion sisäisten pal-
veluntuottajien toimintaa te-
hostamalla. Kyseessä ovat 
RVL:n säästötoimet, joilla toi-
meenpannaan hallitusohjel-
man määrärahavähennykset ja 
hallitaan kustannustason nou-
sun vaikutus. Työvoimavaltai-
nen virasto voi vähentää me-
nojaan merkittävällä tavalla 
vain henkilöstöä vähentämällä.  
Virasto odottaa lisäksi, että 
valtion yhteisten palvelutuotta-
jien toimintamalleja arvioidaan 
kriittisesti, asiakasohjausta 
vahvistetaan ja kustannuste-
hokkuutta parannetaan. 

RVL Jari Tolppanen, 
etuni-
mi.sukunimi@raja.fi 

K38 ELY-keskusten ohja-
uksen keventäminen 
maahanmuuton osalta 

Kotoutumisasioiden siirryttyä 
TEM:ille SM:n suhde ELY:ihin 
on olennaisesti kaventunut. 
Maahanmuutto-osaston toimi-
ala ELY-kentällä on erittäin 
kapea. ELY-ohjauksen tarpeita 
voisi nähdä ennemminkin 
mahdollisesti SM:n oikeusyksi-
köllä, jonka alaisena etnisten 
suhteiden neuvottelukunta 
toimii. 
Toimintoa pitäisi SM:n osalta 
keventää siten, että SM osal-
listuisi ja kommentoisi ainoas-
taan sen ydintehtäviin kuulu-
vissa asioissa. TEM on asetta-
nut hankkeen ELY-keskusten 
ohjaus- ja suunnittelujärjestel-
män yksinkertaistaminen ajalle 
31.3.2013–30.10.2014, jossa 
SM/MMO on ollut kuultavana.  

TEM ja SM SM/MMO erityisasi-
antuntija Kari Kana-
nen ja TEM neuvot-
televa virkamies Tar-
ja Reivonen 
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Valmisteilla/suunnitteilla 

Nro Nimi Ehdotuksen laajuus / uudis-
tuksen kohde 

Toimijat (vastuu, 
osallistujat) 

Lisätietoja 
 

K33 Pelastustoimen osaa-
miskeskuksen perus-
taminen 

Pelastusopiston yhteyteen pe-
rustettaisiin verkostomainen 
tutkimus- ja kehittämiskeskus. 
Keskuksen pohjaresurssina 
toimisi nykyinen Pelastusopis-
ton tutkimusyksikkö, mutta sitä 
vahvistettaisiin muun muassa 
nykyisten aluehallintovirastojen 
pelastustoimen ja varautumi-
sen vastuualueiden resursseil-
la. Kehittämistyön tuloksena 
syntyisi vaikuttavuutta ja tulok-
sellisuutta lisäävä verkosto-
mainen tutkimus- ja kehittä-
miskeskus. 

SM, Pelastusopis-
to, AVIt 

Tiina Männikkö SM 

K36 Oleskelulupien ja EU-
kansalaisten rekiste-
röinnin siirto poliisilta 
Maahanmuuttovirastol-
le 

Uudelleenorganisointi mahdol-
listaa Migrissä käsittelyproses-
sien sähköistämisessä ja au-
tomatisoinnissa sekä lupapro-
sesseissa käytettävien toimin-
tatapojen tehostamisessa teh-
dyn kehittämistyön systemaat-
tisen hyödyntämisen myös 
jatkolupien ja EU-kansalaisten 
rekisteröinnin käsittelyproses-
seissa. Asiaa selvittävä työ-
ryhmä on asetettu, toimikausi 
1.9.2013-30.6.2014.  

SM/MMO ja Polii-
sihallitus 

Lupahallintopäällikkö 
Minna Gråsten / 
POHA ja lainsää-
däntöneuvos Jorma 
Kantola SM/MMO 

K37 Turvapaikkaprosessin 
alkuvaiheen siirto po-
liisilta ja Rajavartiolai-
tokselta Maahanmuut-
tovirastolle 

Esitetyllä muutoksella poiste-
taan turhaa päällekkäistä työ-
tä, vähennetään kalliiksi tule-
vaa odottelua ja vastuu toimin-
nan kehittämisestä saadaan 
yhdelle taholle. Tarkoituksena 
on sijoittaa turvapaikkakuulus-
telu ja puhuttelu neljään nk. 
transit – vastaanottokeskuk-
seen, jolloin Poliisin ja Rajan 
tekemä kuulustelu ja Migrin 
tekemä puhuttelu voidaan 
synkronoida nykyistä parem-
min ja asiakkaan siirtely ja 
odottelu vähenee tai poistuu 
lähes kokonaan. Tästä seuraa 
ensisijaisesti euromääräisiä 
hyötyjä. Epäsuorasti TP – pro-
sessin nopeutuminen voi vai-
kuttaa muiden prosessin vai-
heiden resursointiin tarvittaviin 
htv –määriin. Asiaa selvittävä 
työryhmä on asetettu, toimi-
kausi 1.9.2013-30.6.2014. Yh-
teyshenkilöt: Lupahallintopääl-

SM/MMO ja Polii-
sihallitus 

Yhteyshenkilöt: Lu-
pahallintopäällikkö 
Minna Gråsten 
/POHA ja lainsää-
däntöneuvos Jorma 
Kantola SM/MMO 
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likkö Minna Gråsten/POHA ja 
SM/MMO lainsäädäntöneuvos 
Jorma Kantola. 

 
Ehdotettu 

Nro Nimi Ehdotuksen laajuus / uudis-
tuksen kohde 

Toimijat (vastuu, 
osallistujat) 

lisätietoja 

K35 Maahanmuuton osaa-
miskeskuksen perus-
taminen 

Maahanmuuttoon liittyvien ti-
lastojen kerääminen ja jatkoja-
lostaminen on yksi osaamis-
keskuksen keskeinen tehtävä. 
Maahanmuuton tilastojen tuo-
tanto on hajautunut hallinnos-
sa eri organisaatioille. Tämän 
vuoksi tilastotietoa on saatavil-
la hyvin pirstaleisesti, ja koko-
naiskäsityksen saaminen tilas-
tolukujen kuvaamasta kehityk-
sestä on hyvin vaikeaa. Keskit-
tämällä maahanmuuttoalan 
tilasto-osaamista osaamiskes-
kukseen tilastoja on mahdollis-
ta koostaa ja julkaista kootusti. 
Tilastojen pohjalta on mahdol-
lista tuottaa nykyistä katta-
vampia analyysejä ja kansain-
välisiä vertailuja. Lisäksi tarvet-
ta on laatia ennusteita maa-
hantulijoiden määristä. Ennus-
teita tarvitaan sekä maahan-
muuttohallinnon toiminnan oh-
jauksessa että pitkäjänteisen 
maahanmuuttopolitiikan suun-
nittelussa.  

SM/Maahanmuutt
o-osasto 

SM/MMO maahan-
muuttojohtaja Sirkku 
Päivärinne 

K39 Valtion vastaanotto-
keskusten liittäminen 
osaksi Maahanmuut-
tovirastoa 

Valtion vastaanottokeskusten 
toiminta liitetään Maahanmuut-
toviraston tehtäviin. Kyseessä 
on kahden pienen itsenäisen 
organisaation hallinnon uudel-
leenorganisointi. Sen sijaan, 
että valtion vastaanottokes-
kukset nyt ovat omia virasto-
jaan, ne olisivat jatkossa Mig-
rin tulosyksiköitä. Toteutuksen 
valmistelu aloitetaan aikaisin-
taan tulevalla hallituskaudella 
v. 2015.  

 Yhteyshenkilöt: 
SM/MMO maahan-
muuttojohtaja Sirkku 
Päivärinne ja erityis-
asiantuntija Kari Ka-
nanen. 

 
 
Lisätietoja sisäasiainministeriön VATU-ohjelman toteutuksesta: 
 
Kehittämisneuvos Harri Martikainen 
Erityisasiantuntija Tiina Ranta-Lassila 
etunimi.sukunimi@intermin.fi 


