
Kohti sisäisen turvallisuuden
strategiaa



Ratkaisujen Suomi - Pääministeri Juha Sipilän hallituksen
strateginen ohjelma 29.5.2015

• Suomi on maailman turvallisin maa asua, yrittää ja tehdä työtä.
• Sisäisen turvallisuuden ja oikeudenhoidon palvelut sekä

viranomaisten toimintakyky turvataan koko maassa.
• Hallitus laatii vuoden 2016 toukokuun loppuun mennessä selonteon

sisäisen turvallisuuden tilasta. Selonteossa määritellään sisäisen
turvallisuuden seurantaan soveltuvat tavoitteet ja mittarit sekä
arvioidaan poliisin tehtävät ja toiminnan tavoitteet.
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Sisäinen turvallisuus

Sellainen yhteiskunnan tila, jossa jokainen voi nauttia
oikeusjärjestelmän takaamista oikeuksista ja
vapauksista ilman rikollisuudesta, häiriöistä,
onnettomuuksista tai suomalaisen yhteiskunnan tai
kansainvälistyvän maailman ilmiöistä ja muutoksista
johtuvaa aiheellista pelkoa ja turvattomuutta.

Yhteiskunnan turvallisuusstrategia (2010)
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Valtioneuvoston selonteko sisäisestä
turvallisuudesta 19.5.2016

• "Sipilän hallitusohjelmassa on tunnistettu voimakas
toimintaympäristön muutos, jossa sisäinen ja ulkoinen turvallisuus
limittyvät vahvemmin toisiinsa. Sisäisen turvallisuuden supistuvat
resurssit ovat ristiriidassa turvallisuusviranomaisten lisääntyvien ja
monimutkaistuvien tehtävien, kansalaisten odotusten sekä
toimintaympäristön nopean muutoksen kanssa."

• "Sisäinen turvallisuus ei ole vain operatiivisten viranomaisten
toimintaa. Sisäiseen turvallisuuteen vaikuttavat keskeisesti muun
muassa syrjäytyminen, tuloerot, työllisyystilanne, alkoholi- ja
päihdepolitiikka, taloustilanne ja yhdenvertaisuus."
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Strategiahankkeen asettamispäätös (23.8.2016)

• "Hankkeen tehtävänä on valmistella sisäisen turvallisuuden
strategia […] perustuen laajaan turvallisuusnäkökulmaan."

• "Tulevaisuuden sisäinen turvallisuus edellyttää syvää ja
sitoutunutta yhteistyötä niin eri viranomaisten kuin
kansalaisjärjestöjen, lähiyhteisöjen, elinkeinoelämän ja lukuisten
muiden toimijoiden kesken."

• "Varsinaisen sisäisen turvallisuuden strategian lisäksi hanke tuottaa
strategisen toimenpideohjelman, joka jakaantuu ratkaisukeskeisiin
kokonaisuuksiin."

2.11.2016 5



Strategiakokonaisuuden rakenne
- ohjausryhmän hyväksymä 13.9.2016
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Tilannekuva:
Strategian pohjana olevan
ennakointityön yhteenveto

Strategia:
Kompakti linjaus eri
toimijoiden osallistumi-
sesta sisäisen turvalli-
suuden ylläpitoon

Toimenpideohjelma:
Yksityiskohtainen, teemoitettu
suunnitelma erit. viranomais-
toimijoiden ratkaisuista strategian
toimeenpanemiseksi



Hanketyö prosessina
- ohjausryhmän hyväksymä 13.9.2016
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Tilannekuvaluonnos muodostetaan
- kirjallisesta aineistosta
- VNK:n ennakointityön tuloksista
- asiantuntijapaneelin skenaariotyöstä

Strategialuonnoksen aineisto tuotetaan
asiantuntijoiden pohjatyön perusteella viranomais- ja
sidosryhmätyöpajoissa.  Yhteenvetoluonnoksesta
vastaa hankkeen sihteeristö.

Toimenpideohjelmaluonnos tuotetaan
teemoittain strategiavalmistelun loppu-
vaiheessa asetettavissa asiantuntijaryhmissä

syys loka marras joulu tammi helmi maalis huhti
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projektisuunnittelu
tilannekuva / skenaario

strategiavalmistelu

toimenpideohjelma

tekninen viimeistely, julkaiseminen



Skenaarion lähestymistapa

• trendiperusteinen, ei uhkaperusteinen
• painotus varautumisessa yhteiskunnallisiin

muutoksiin, ei nimettyihin uhkiin
• painotus juurisyiden tunnistamisessa ja

proaktiivisuudessa
• STEEP-malli (societal, technological,

ecological, economical, political)
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Skenaarion rakenne
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MEGATRENDIT

TRENDIT

OPERATIONALISOIDUT TEEMAT
("uhkat")

• keskinäisriippuvuus
• kestävyyskriisi
• teknologia

SUOMI mm.
• moniarvoistuminen
• ikärakenne
• kaupungistuminen

GLOBAALI mm.
• konfliktit
• migraatio
• ilmastonmuutos
• väestönkasvu



Kiitos
kimmo.himberg@intermin.fi


