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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.



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.
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Sisäinen turvallisuus hyvinvoinnin 
rakentajana

5

HYVINVOINTI

Sisäinen 

turvallisuus

rikokset, häiriöt, 

onnettomuudet

Yritystoiminnan 

turvallisuus

KILPAILUKYKY JA 

TYÖLLISYYS

Turvallisuuden 

tunne

YKSILÖN 

HYVINVOINNIN 

PERUSTA

Luottamus viranomaisiin ja 

muihin 

turvallisuustoimijoihin

DEMOKRAATTINEN 

YHTEISKUNTA

Rikollisuus ja 

ääriliikkeet

OSALLISUUS

Onnettomuudet, 

tulipalot ja 

tapaturmat

ARJEN 

TOIMINTAKYKY



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

• Pelastustoiminta

• Rajaturvallisuus

• Oikeusprosessit



Turvallisuuden muutosvoimat
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Turvallisuus muutoksena,

ei vain uhkina



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



Aikataulu
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Strategian 

hyväksyminen

10/2017

Toimeenpano

2018–2019

Sisäisen 

turvallisuuden 

selonteko

2020
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1. ANALYSOINTI JA ENNAKOINTI

Tuotetaan turvallisuusympäristön muuttumista koskevaa jatkuvaa 

tutkimuksiin, selvityksiin ja tilastoaineistoihin perustuvaa ilmiötasoista 

analyysiä. 

Ennakoinnin avulla monimutkaisiin turvallisuusongelmiin voidaan 

vastata oikeasuhtaisesti ja nykyistä nopeammin.



Analysointi ja ennakointi
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• ennakointitoiminto perustetaan sisäministeriöön 2017 

loppuun mennessä

• yhteistyöhön ja verkostoon perustuvaa toimintaa

• mm. sisäisen turvallisuuden tulevaisuuskatsaus v. 2018

• ilmiöpohjainen

• kaikkien osalta:

• mittaava,

• selittävä, ja

• ennakoiva indikaattori

• olemassa olevien

indikaattorien

hyödyntäminen

• erityisesti kunnat ja

maakunnat



3. ARJEN TURVALLISUUS

Viranomaisten toiminta ja rikoksia 

ennalta estävät palvelut 

sovitetaan yhteen siten, että ne 

vähentävät syrjäytyneiden 

henkilöiden rikollisuutta 

mahdollisimman tehokkaasti. 

Nuorten syrjäytymiskehitykseen 

puututaan mahdollisimman 

varhain. Ikääntyneiden 

turvallisuutta parannetaan.



Arjen turvallisuuden painopisteet 

• Syrjäytymiseen liittyvä rikollisuus
– pieni joukko tekee suurimman osan rikoksista 

resurssinäkökulma

– rikoskierteen katkaisu, ennalta estävä toiminta (esim. Ankkuri)

• Ikääntyneiden turvallisuus
– vuonna 2030 joka neljäs suomalainen on yli 65-vuotias

– ikääntyneiden turvallisuusohjelma valmisteilla

• Segregoitumisen ennaltaehkäisy ja hyvät väestösuhteet
– nyt vielä mahdollisuus vaikuttaa, vrt. esim. Ruotsi

– eri väestöryhmien keskinäiset suhteet sekä väestöryhmien 

luottamus poliisiin

– pienen joukon pahoinvointi + ongelmien alueellinen 

kasautuminen = ongelmia kaikille

• Väkivaltaisen ekstremismin ennaltaehkäisy
26.1.2018 14



26.1.2018 15

7. MAAKUNNAT JA KUNNAT

Turvallisuussuunnittelu, ennalta estävä turvallisuustyö ja 

varautuminen ovat osa uusien maakuntien tehtäviä.  

Maakunnilla on myös mahdollisuus tukea kunnissa tapahtuvaa 

turvallisuustyötä.  



Alueellisen yhteisen  

varautumisen ohjaus 

(SM)

Sisäisen turvallisuuden strategian 

ohjausryhmä (SM)

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.)

Pelastus

(SM)

Turvallisuussuunnittelun 

linjaukset

• tavoitteet

• toimenpiteet

• toimintamallit

• indikaattorit

esim. valtuustokausittain, 

tarkistukset
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8. SEURANTA

Sisäisen turvallisuuden strategian toimeenpano ja seuranta 

järjestään avoimella ja vuorovaikutteisella tavalla yhteisen 

palveluväylän kautta, jota viranomaistoimijat, elinkeinoelämän 

eri tahot ja kansalaisjärjestöt voivat sujuvasti käyttää. 



Palveluväylä - mitä me haluamme?

Mm.

• Turvallisuus-some
– chat, työtilat, tägäys, aktiviteettiloki

• Uutisfiidi ja julkaisualusta
– personointi

• Tieto- ja toimintamallipankki
– digitaalinen fasilitointi, projektinhallinta, yhdessä tekeminen

– älykäs haku

• Strategian seuranta ja turvallisuuden tilannekuva
– visualisointi
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Prototyyppi
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Kiitos!

ari.evwaraye@intermin.fi

p. 0295 488 373

@AEvwaraye

mailto:ari.evwaraye@intermin.fi

