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turvallisin maa

Sisäministeriö on päivittänyt 
elokuussa 2019 valmistuneen 
ensimmäisen konsernistrategiansa. 
Sisäasiainhallinnon konsernistrategia 
tarkoituksena on ohjata toimintaamme 
pitkäjänteisesti yli hallituskausien 
ja selkeyttää sisäasiainhallinnon 
roolia usean toimijan vastuulla 
olevassa sisäisen turvallisuuden 
ylläpitämisessä.

Sisäministeriön hallinnonalan 
konsernistrategia on ilmiölähtöinen. 
Vaikka vuoden 2019 strategia vastasi 
edelleen pääosin toimintaympäristön 
tilaa ja tulevia haasteita, ovat muun 
muassa pitkäkestoinen korona
pandemia sekä vuonna 2021 tehdyt 
päivitykset hallituksen turvallisuus
selontekoihin luoneet strategialle 
uudistamistarpeita. Näiden 
ohella hallitusohjelman kestävän 
kehityksen tavoitteet halutaan 
tuoda strategiassa selvemmin esille, 
samoin maahanmuuton tavoitteita 
oli tarpeen täsmentää ja päivittää. 
Lisäksi päivityksen yhteydessä 
on vahvistettu kansainvälisyyden, 

perusoikeuksien, yhdenvertaisuuden 
ja ihmislähtöisyyden näkökulmia 
sekä niiden merkitystä sisäiselle 
turvallisuudelle ja ihmisten 
turvallisuuden tunteelle.

Päivitettyä konsernistrategiaa aletaan 
toteuttaa tammikuussa 2022 osana 
hallinnonalan tulosohjausprosessia. 
Hallinnonalan sisäisen toimeenpano
työn rinnalle on perustettu 
ensimmäistä kertaa hallinnon alan 
ulko puolisista toimijoista koostuva 
tukiverkosto. Sen tavoitteena on tukea 
poikki hallinnollisella näkemyksellä 
strategiatyötä ja sisäasiainhallinnon 
tavoitteiden toteuttamista sekä 
parantaa yhteistyötä ministeriön 
kumppaneiden kanssa. 

Turvallisuusviranomaisilla on 
ratkaiseva merkitys sisäiselle 
turvallisuudelle onnettomuuksien, 
häiriöiden ja rikosten sattuessa. 
Viranomaisten toiminnalla 
varmistetaan, että ihmiset voivat 
luottaa yhteiskunnan apuun 
näiden uhkien kohdatessa. Lisäksi 

turvallisuusviranomaisilla  
on tärkeä rooli uhkien ennalta 
ehkäisyssä. Sisäasiainhallinnon 
konsernistrategia ja ennen kaikkea 
sitä toimeenpaneva ammattitaitoinen 
ja sitoutunut henkilöstö huolehtivat 
osaltaan siitä, että turvallisuus viran
omaisten ja maahan muutto hallinnon 
palvelut tuotetaan Suomessa siten, 
että ihmiset saavat tarvitsemansa 
avun koko maassa nopeasti, 
tehokkaasti ja yhdenvertaisesti. 

Lämpimät kiitokset kaikille tämän  
strategian päivitys työhön 
osallistuneille. Poikkeuksellisesta 
pandemiaajasta huolimatta henkilös
tömme ja yhteis työ kumppanimme 
osallistuivat aktiivisesti valmisteluun, 
mikä osaltaan kertoo sisäisen 
turvallisuuden ja maahan muuton 
merkityksestä niin Suomessa kuin 
globaalisti vuonna 2022.
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3.  Kansallisen turvallisuuden uhat 
sekä vakavat häiriöt torjutaan

•  Havaitsemme ja torjumme 
kansallisen turvallisuuden 
uhat oikeaaikaisesti.

•  Olemme varautuneet häiriö
tilanteisiin ja poikkeus
oloihin valtakunnallisesti.

•  Yhteensovitamme 
siviilivalmiutta.

2.  Ihmiset, ympäristö ja  
omaisuus ovat turvassa

•  Ennakoimme ja 
ennalta ehkäisemme 
turvallisuusuhkia laajalla 
yhteistyöllä ja edistämme 
ihmisten kykyä toimia 
onnettomuuksissa ja 
häiriötilanteissa.

•  Estämme turvallisuus
ongelmien kasautumista 
samoille ihmisille, ryhmille 
tai alueille.

•  Hälytyspalvelumme 
toimivat ja apua on 
saatavilla nopeasti.

•  Ennalta estämme, 
paljastamme ja selvitämme 
rikoksia tehokkaasti ja 
tuloksellisesti.

•  Pienennämme hiili jalan
jälkeämme ilmaston
muutoksen torjumiseksi ja 
teemme aktiivisia toimia 
ilmastonmuutokseen 
varautumiseksi sekä 
sopeutumiseksi

•  Kehitämme laajaalaista 
yhteistyötä uhkien 
torjumiseksi.

•  Huolehdimme valtakunnan 
rajojen turvallisuudesta ja 
koskemattomuudesta.

4.  Maahanmuutolla  
rakennetaan kestävää Suomea

•  Maahanmuuttopolitiikalla 
edistämme yhteiskunnan 
elinvoimaisuutta.

•  Avoimella, osallistavalla 
ja ennakoivalla maahan
muutto politiikalla 
edistämme hyviä väestö
suhteita ja vähennämme 
polarisaatiota.

•  Sujuvat, oikeuden mukaiset 
ja yksilölliset maahan
muutto hallinnon palvelut 
vastaavat yhteiskunnan ja 
asiakkaiden tarpeisiin.

•  Ehkäisemme ilman 
oleskelu oikeutta maassa 
olevien hyväksikäyttöä ja 
ihmiskauppaa sekä heihin 
liittyvän varjoyhteiskunnan 
syntymistä.

•  Viestimme avoimesti, oikea
aikaisesti, saavutettavasti 
ja osallistumme aktiivisesti 
yhteiskunnalliseen 
keskusteluun.

1.  Turvallisuuden tunne on  
korkea kaikissa väestöryhmissä

•  Ylläpidämme korkeaa 
luottamusta viranomaisiin,  
ja vahvistamme sitä niillä, 
joilla se on heikko.

•  Olemme enemmän 
näkyvissä ja saavutettavissa 
fyysisesti ja virtuaalisesti 
myös heikomman 
palvelutason alueilla.



Hyvinvoiva, ammattitaitoinen  
ja sitoutunut henkilöstö

 •  Olemme vastuullinen 
työn  antaja ja johdamme 
henkilöstöä osallistavasti ja 
vastuullisesti

•  Varmistamme strategian 
toimeen panon edellyttämän 
riittävän henkilöstön

•  Kehitämme osaamista 
strategia ja tulevaisuus
lähtöisesti ja tuemme 
henkilöstön liikkuvuutta

•  Tuemme monimuotoisten 
työnteontapojen kehittä
mistä sekä moni paikkaista 
työntekoa

•  Varmistamme henkilöstölle 
terveelliset työtilat ja uuden 
 aikaiset työvälineet sekä  
otamme käyttöön teknologian 
tarjoamat mahdollisuudet

•  Edistämme henkilöstön 
monimuotoisuutta 

mahdollistaa strategian toimeenpanon

•  Vaikutamme EU ja kansain
välisellä toiminnalla vahvem
min terrorismin, kansain välisen 
rikollisuuden ja hallitsematto
man muutto liikkeen ehkäisyyn.

•  Mahdollistamme sisä  asiain
hallinnon asian tuntijoiden 
lähettämisen laajaalaisesti EU 
ja KV tehtäviin.

•  Tuemme hallinnonalan kan
sainvälisellä toiminnalla tehok

Aktiivinen EU- ja kansainvälinen 
toiminta sekä yhteistyö

kaammin kansallisia järjestely
jä ja suoritus kykyjä.

•  Parannamme kansain välisen 
avun antamisen ja vastaan
ottamisen kykyämme.

•  Hyödynnämme tehokkaam
min EUrahoitusta sisä asiain
hallinnon viranomaisten 
suoritus kyvyn kehittämisessä.

vahvistavat strategisten tavoitteiden saavuttamista
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Arjen turvallisuus kuuluu kaikille
– Suomi on maailman turvallisin maa

20
22


