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(Valtioneuvoston periaatepäätös 5.10.2107) 



Sisäisen turvallisuuden tavoite 
 

• Pääministeri Sipilän hallitusohjelma 29.5.2015: 

 
Suomi on maailman turvallisin maa asua, yrittää ja 
tehdä työtä 

 

Sisäisen turvallisuuden ja oikeudenhoidon palvelut sekä 
viranomaisten toimintakyky turvataan koko maassa. 

3 10.11.2017 



Sisäisen turvallisuuden strategia 
• valtioneuvoston periaatepäätös 5.10.2017 

– valmistelu käynnistyi syyskuussa 2016 
 

• laaja poikkihallinnollinen valmistelu 
– yli 100 asiantuntijaa yli 30 organisaatiosta 
– viranomaiset, alue- ja paikallishallinto, elinkeinoelämä, järjestöt 

 
• myös toimeenpano poikkihallinnollisesti 

– valtion viranomaiset toiminnan ja talouden suunnittelun sekä 
tulosohjauksen keinoin 

– muut toimijat kumppanuusperusteisesti 
– kunnat ja tulevat maakunnat keskeisessä roolissa 
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Sisäisen 
turvallisuuden 
määritelmä 
Ne yhteiskunnan 
ominaisuudet, joiden johdosta 
väestö voi nauttia 
oikeusjärjestelmän takaamista 
oikeuksista ja vapauksista 
ilman rikollisuudesta, 
häiriöistä, onnettomuuksista 
tai suomalaisen yhteiskunnan 
tai kansainvälistyvän 
maailman ilmiöistä ja 
muutoksista johtuvaa pelkoa ja 
turvattomuutta. 
 



Keskeiset teemat 
• yhteistyö 

– yhteiskunnan voimavarat laajasti mukaan turvallisuuden 
tekemiseen – elinkeinoelämä, järjestöt, kunnat ja maakunnat 

 
• turvallisuus muutoksena, ei vain uhkina 

– maailma muuttuu, turvallisuus sen mukana 
– ennakointi, pitkäjänteinen suunnittelu 

 
• turvallisuuden tunne yhtä tärkeä kuin mitattavissa oleva 

turvallisuus 
– ei "yhtä turvallisuutta" – eri asia eri yksilöille ja väestöryhmille 
– selittää vaikeasti keskenään vertailtavia asioita (tapaturmat, 

liikennekuolemat, lähisuhdeväkivalta, terrorismi, maahanmuuton 
turvallisuusvaikutukset) 
 

• muutosstrategia 
– HO:n mukaisesti  kohdistuu muutosta edellyttäviin asioihin 
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Strategian vaikuttamisalue 
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Yleinen yhteiskuntapolitiikka 
Koulutus,  
sosiaalipolitiikka, 
työllisyys, päihteet, jne. 

Sisäisen turvallisuuden politiikka-alue 
• Yhteistyö 
• Kohonneet riskit 
• Ennaltaehkäisy 
• Ilmiöpohjaisesti 
 yhteen toimiva hallinto 

Sisäisen turvallisuuden  
ydin 
• Yleinen järjestys  

ja turvallisuus 
• Rikostorjunta 
• Pelastustoiminta 
• Rajaturvallisuus 
• Oikeusprosessit 



Muutosstrategia 
• Täydentää olemassa olevia linjauksia – toimenpiteet vain 

niihin asioihin, joita tarvitsee muuttaa 
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Sisäisen turvallisuuden politiikka-alue 
• Yhteistyö 
• Kohonneet riskit 
• Ennaltaehkäisy 
• Ilmiöpohjaisesti 
 yhteen toimiva hallinto 

Sisäisen turvallisuuden 
ydin 
• Yleinen järjestys  

ja turvallisuus 
• Rikostorjunta 
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• Rajaturvallisuus 
• Oikeusprosessit 



Toimenpiteet 
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Osaaminen ja  
kriisinkestokyky 

Arjen  
turvallisuus 

Turvallisuuden  
ohjaus 

Analysointi ja 
ennakointi Seuranta 

Toimivaltuudet  
ja suorituskyky 

Maakuntien ja  
kuntien työ 

Turvallisuuden 
innovaatiot 

TOIMENPITEET 
8 toimenpidekokonaisuutta 
39 toimenpidettä 



Alueellisen yhteisen  
varautumisen ohjaus 

(SM) 

 
Sisäisen turvallisuuden strategian 

ohjausryhmä (VN) 

Työvalio- 
kunta 

Poliisi 
(SM) 
 

OM 

KuntaL 1 § 
 

• asukkaiden hyvinvointi 
• alueen elinvoima 

MaakuntaL 6 § 
 

• turvallisuuden, 
hyvinvoinnin ja 
terveyden edistäminen 
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Maakuntien 
lakisääteinen ohjaus 

 
• sosiaali- ja terveystoimi 
 (STM) 

 
• pelastustoimi (SM) 

 
• alueiden kehittäminen 

(SM, TEM koordinoi) 
 

Kuntien 
turvallisuussuunnittelu 

informaatio-ohjaus 

(laajan turvallisuustoiminnan kunnat) 

TOIMINTA 

STM 

 
Kuntaliitto 

Valtion viranomaisten 
ohjaus 

 
• poliisi (SM) 
• syyttäjä, 

rikosseuraamusala (OM) 
• jne. 

Alueellisen ja paikallisen turvallisuussuunnittelun ohjaus 

seuranta 
(sähköinen hyvinvointikertomus, kuntakyselyt, jne.) 

Luonnos 10.11.2017 

Pelastus 
(SM) 

Turvallisuussuunnittelun 
linjaukset 

 
• tavoitteet 
• toimenpiteet 
• toimintamallit 
• indikaattorit 

 



Maakuntakeskustelujen aiheet – 
sisäinen turvallisuus 
• täsmennetään vielä jatkotyössä 

 
• operatiivisemmat tavoitteet linjausten kautta sosiaali- ja 

terveystoimen (STM) sekä pelastustoimen (SM) neuvotteluihin 
 

• sisäisen turvallisuuden strategian muutosvoimia kuvaavat 
keskeiset indikaattorit 
– rakenteelliset, turvallisuustilannetta selittävät ja ennakoivat 

indikaattorit ja analyysi 
– esim. syrjäytymiseen ja alueelliseen eriarvoisuuteen liittyvät 

tekijät, väestörakenteen muutosten turvallisuusvaikutukset, 
yritystoiminnan turvallisuus 

– paljon yhtäläisyyksiä muiden keskustelualueiden indikaattorien 
kanssa 

 samat numeroindikaattorit, eri laadullinen tarkastelu? 
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Aikataulu 
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Strategian  
hyväksyminen 

10/2017 

Toimeenpano 
2018–2019 

Sisäisen  
turvallisuuden  

selonteko 
2020 

vaikutukset  
vuoteen 2025 



Kiitos! 
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