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Sisäasiainministeri Kari Rajamäki: 
Sisäisen turvallisuuden toimintaedellytykset turvataan vuoden 2007 budjetissa 
 
 
- Sisäisen turvallisuuden toimintaedellytykset turvataan vuoden 2007 budjetissa, painotti 
sisäasiainministeri Kari Rajamäki esitellessäänlauantaina 26.8. ensi vuoden hallituksen 
budjettiesitystä Äänekoskella ja Jyväskylässä. 
 
Poliisin toimintaedellytykset turvataan säilyttämällä poliisimiesten määrä valtakunnallisesti vuoden 
2002 tasolla. Poliisin hallintorakennetta, johtamisjärjestelmää ja yhteistoimintaa kehitetään. 
Lähtökohtana kehittämisessä on, että paikallispoliisin toimintaedellytykset ja poliisipalvelujen 
saatavuus turvataan. Palvelut pidetään lähellä kansalaista. 
 
Hyviä tuloksia tuottanutta tehostettua talousrikostorjuntaa jatketaan. - Tämän hallituksen aikana 
talousrikollisuuden torjuntaan on osoitettu lisäresursseja yhteensä yli neljä miljoonaa euroa. Näillä 
lisämäärärahoilla on perustettu 71 uutta talousrikostutkintavirkaa. Erityisesti on tehostettu mm. 
ulkomaisen työvoiman valvontaa, totesi Rajamäki. 
 
Ensi vuonna jatketaan myös tehostettua raskaan liikenteen valvontaa. Ministeri Rajamäen 
linjauksen mukaisesti liikkuva poliisi on lisännyt raskaan liikenteen valvontaa 50 %:lla. 
Rajavartiolaitos on tehostanut raskaan liikenteen valvontaa erityisesti pääkaupunkiseudun ja 
Kaakkois-Suomen kasvavassa Schengen-ulkorajaliikenteessä. Tehovalvonta ja viranomaisyhteistyö 
ovat jo tuottaneet tuloksia. 
 
-Hallitus on sopinut, että biometrihankkeen ja Suomen Erillisverkot Oy:n eli valtion viranomaisten 
käyttämien turvallisuusverkkojen palveluoperaattoriyrityksen rahoitus turvataan, kertoi Rajamäki. 
 
Suomessa on juuri otettu käyttöön biometrinen passi. Biometriaa voidaan hyödyntää 
viranomaistoiminnassa erittäin laajasti. Esimerkiksi maahantulotarkastuksia voidaan automatisoida 
ja turvapaikkamenettelyn väärinkäytöksiä estää. Biometriasta on paljon hyötyä sisäisen 
turvallisuuden kehittämisessä. 
 
Rajavartiolaitos saa ensi vuoden budjetissa määrärahat rajaturvallisuustekniikan kehittämiseen ja 
biometriikan käyttöönottoon. Rajavartiolaitos saa määrärahat myös Imatralla sijaitsevan Raja- ja 
merivartiokoulun kasarmirakennuksen perusparannukseen. Ministeri Rajamäki teki vuosi sitten 
kesällä päätöksen, jonka mukaisesti rajajääkärikoulutusta annetaan jatkossa Imatran lisäksi vain 
Onttolassa ja Ivalossa. 
 
- Ensi vuoden talousarvioesitykseen sisältyy myös merkittäviä poliisitalohankkeita. Seinäjoen ja 
Pietarsaaren uusien toimitilojen suunnittelu on jo käynnistynyt ja ensi vuoden talousarvioesitykseen 
sisältyy niiden toteuttamisen aloittamiseen tarvittavat määrärahat. Joensuun ja Hämeenlinnan 
poliisitalojen suunnittelu käynnistetään ensi vuonna. Helsingin poliisilaitoksen Pasilan 
toimitilahanke voidaan käynnistää vuonna 2008. Kyseessä on vanhan poliisitalon peruskorjaus ja 
Pasilan entisen oikeustalon peruskorjaus siten, että se voidaan vuokrata poliisilaitoksen käyttöön, 
Rajamäki kertoi. 
 
Pelastustoimen puolella erittäin merkittävä hanke on siviilikriisinhallintaa antavan 
koulutuskeskuksen vakiinnuttaminen osaksi Kuopiossa sijaitsevan pelastusopiston toimintaa. 



Hallituksen talousarvioesitykseen sisältyy myös määräraha pelastusopiston harjoitusalueella olevan 
huoneistopalosimulaattorin eli ns. uuden palotalon rakentamiseen. Nykyinen palotalo on jo yli 10 
vuotta vanha. 
 
Ulkomaalaisviraston asioiden käsittelyprosessien kehittämistyötä ja käsittelyaikojen lyhentämistä 
jatketaan. Ensi vuoden talousarvioesitykseen sisältyy määräraha alaikäisten turvapaikanhakijoiden 
jäljittämiseen. Kyseessä on Ulkomaalaisvirastolle tuleva uusi tehtävä, joka liittyy direktiivien 
täytäntöönpanoon. EU:n jäsenvaltioiden edellytetään pyrkivän suojellakseen ilman huoltajaa olevan 
alaikäisen etua jäljittämään hänen perheenjäsenensä mahdollisimman nopeasti. 
 
- Ensi vuoden hallituksen budjettiesitykseen sisältyy useita tavoitteita, joilla pyritään vahvistamaan 
sisäasiainhallinnon kansallista ja kansainvälistä turvallisuusyhteistyötä. Meidän on kotimaassa 
varmistettava harvaan asuttujen alueiden turvallisuuspalvelut. Se edellyttää erityistoimia väestön 
ikääntyessä ja väestön siirtyessä edelleen kasvukeskuksiin. 
 
- Kansainväliset yhteistyöhaasteet ovat myös mittavia. Suomi tekee omalla EU-
puheenjohtajakaudellaan aloitteita, jotka edellyttävät mm. entistä tiiviimpää 
turvallisuusviranomaisten yhteistyötä niin jäsenmaissa kuin jäsenmaiden välillä ja naapurimaiden 
kanssa, Rajamäki kertoi. 
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