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Sisäisen turvallisuuden tavoite nykyisessä 
hallitusohjelmassa

• Suomi on maailman turvallisin maa asua, yrittää ja 

tehdä työtä

• Sisäisen turvallisuuden ja oikeudenhoidon palvelut 

sekä viranomaisten toimintakyky turvataan koko 

maassa.
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Sisäinen turvallisuus - 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.
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• sekä objektiivinen turvallisuus – rikollisuus, häiriöt, onnettomuudet, ilmiöt…

• … että turvallisuuden tunne – pelko ja turvattomuus

• molemmat yhtä tärkeitä, erityisesti jälkimmäinen haaste



Sisäinen turvallisuus - kokonaisturvallisuus
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Sisäinen 

turvallisuus

Kokonais-

turvallisuus

• hieman eri määritelmät ja tulokulmat – päätavoite sama

• vaikea esim. nauttia oikeusjärjestelmän takaamista vapauksista ja oikeuksista

jos oikeusjärjestelmä on lamautunut

• sisäinen turvallisuus ja kokonaisturvallisuus

- "koko turvallisuuden" eri osatekijöitä

- myös muita turvallisuuksia olemassa



Sisäisen turvallisuuden strategia - yleistä

• tulevaisuusorientoitunut
– laaja ennakointiosio, jossa keskipitkän aikavälin (10-15 vuotta) 

tarkastelu

– globaalit muutosvoimat → vaikutukset Suomelle → vaikutukset 

Suomen sisäiselle turvallisuudelle

– lähteinä mm. SITRAn megatrendianalyysi, kansainväliset ja 

kotimaiset tutkimukset sekä valtioneuvoston raportit

– strategian tavoitteena kestää aikaa nopeasti muuttuvassa 

ympäristössä – mutta myös vastata akuutteihin tarpeisiin

• strateginen toimenpideohjelma pyrkii vastaamaan seitsemään 

tunnistettuun sisäisen turvallisuuden muutosvoimaan:
– monimuotoinen polarisoituminen, arvojen sirpaloituminen, 

maahanmuuton turvallisuusvaikutukset, ääriliikkeet ja ideologiat, 

teknologian murros, julkinen talous sekä globaali 

turvallisuusympäristö
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Järjestöt strategiassa – strategia järjestöissä

• järjestöillä monikymmenvuotinen perinne 

kokonaisturvallisuudessa ja sitä edeltäneissä 

toimintamalleissa
– varautuminen, valmius

• viimeisen 15 vuoden ajan myös kasvanut rooli sisäisen 

turvallisuuden verkostoyhteistyössä
– sisäisen turvallisuuden ohjelmat

– laajentunut turvallisuuskäsitys, "hyvinvointiturvallisuus", ennalta 

ehkäisevä työ, arjen turvallisuuden juurisyyt

 järjestöt turvallisuuden tekijöinä = ohjelmien toimeenpano

• sisäisen turvallisuuden strategia (2017)
– tavoitteena, että strategiassa järjestöt turvallisuuden  tekijöinä 

useassa roolissa

– sekä suoraan toimeenpanemassa että hyötymässä
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Kiitos!


