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Suomi on maailman
turvallisin maa

Suomi pärjää erinomaisesti
kansainvälisissä vertailuissa,
joissa mitataan luottamusta
viranomaisiin ja oikeusjärjestelmään.
Kykenemme ehkäisemään rikoksia,
onnettomuuksia ja muita häiriöitä.
Suomi on vertailuissa useimmiten
viiden kärkimaan joukossa ja
parhaiten sijoittunut Pohjoismaa.
Olemme yksi maailman vähinten
korruptoituneista maista ja luotamme
myös toisiimme. Enemmistö
suomalaisista katsoo, että ihmiset
ovat pääsääntöisesti hyväntahtoisia
toisilleen.
Tästä kaikesta haluamme pitää
kiinni ja huolehtia siitä, että nykyiset
ja tulevat sukupolvet saavat
nauttia vähintään samanlaisesta
turvallisuudesta.

Visiomme mukaan arjen turvallisuus
kuuluu kaikille. Poliisit, rajavartijat,
hätäkeskuspäivystäjät, pelastustoimen
henkilöstö ja maahanmuuttohallinnon
viranhaltijat varmistavat ympäri
vuorokauden vuoden jokaisena
päivänä, että yhteiskunnan
turvallisuus hoidetaan.
Samalla meidän pitää vahvistaa
ihmisten ja yhteisöjen kykyä ehkäistä
onnettomuuksia ja toimia niiden
sattuessa. On tärkeää kannustaa
yksilöitä ja yhteisöjä omatoimisuuteen
ja vastuunottoon omasta ja läheisten
turvallisuudesta. Arjen turvallisuus
kuuluu meille kaikille.

Konsernistrategian
neljä päätavoitetta
ovat:

Hyvinvoiva, ammattitaitoinen ja
sitoutunut henkilöstö on tärkein tämän
strategian mahdollistaja.

2. Ihmiset, ympäristö ja
omaisuus ovat turvassa

Haluan esittää lämpimät kiitokseni
kaikille tämän strategian valmisteluun
osallistuneille. Koko hallinnonala on
sitoutuneesti osallistunut valmisteluun,
ja uskon, että monelta osin yhteinen
prosessi onkin ollut vähintään yhtä
tärkeä osa lopputulosta kuin itse
strategia.

3. Kansallisen turvallisuuden
uhat torjutaan

Arjen turvallisuus kuuluu meille
kaikille – Suomi on maailman
turvallisin maa.

4. Maahanmuutto on hallittua
ja yhteiskunnallisesti
kestävää
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1. Turvallisuuden tunne
on korkea

Ilkka Salmi
Kansliapäällikkö

Turvallisuuden
tunne
on korkea
•
•

Huolehdimme laadukkaiden
sisäisen turvallisuuden
palveluiden tuottamisesta –
viranomaiset ovat näkyvissä
ja tavoitettavissa

•

Pidämme luottamuksen
viranomaisiin korkeana

Viestimme avoimesti
ja oikea-aikaisesti
toiminnastamme ja
välitämme monipuolista
tietoa turvallisuudesta –
viestintä tukee
turvallisuuden tunnetta

Viranomaisten tulee olla
näkyvissä ja tavoitettavissa
Turvallisuuden tunne on vähintään yhtä tärkeä osa turvallisuutta kuin erilaisten
uhkien määrä ja todennäköisyys. Viranomaisten näkyvyyden ja tavoitettavuuden
ohella oikea-aikainen ja monipuolinen viestintä tukee turvallisuuden tunteen
vahvistumista. Tavoitteenamme on pystyä nykyistä paremmin seuraamaan,
arvioimaan ja ennakoimaan turvallisuuden tunteen kehittymistä. Tämän tiedon
perusteella voimme toimia turvallisuuden tunteen parantamiseksi.

Ihmiset, ympäristö
ja omaisuus ovat
turvassa
•
•
•

Tunnistamme uhkaavat
ilmiöt ja kykenemme
reagoimaan niihin
Ehkäisemme ennalta
mahdollisimman monta
rikosta ja onnettomuutta

•
•

Kykenemme osoittamaan
hätätilanteisiin apua
Torjumme yleistä
järjestystä ja turvallisuutta
sekä yhteiskuntarauhaa
vaarantavaa toimintaa

Edistämme yksilöiden
ja yhteisöjen kykyä toimia
onnettomuuksissa ja
häiriötilanteissa

Meidän on kyettävä ehkäisemään ennalta
rikoksia ja onnettomuuksia
Meidän on kyettävä ehkäisemään ennalta mahdollisimman monta rikosta ja
onnettomuutta. Ennalta estetty rikos tai onnettomuus on aina parempi vaihtoehto
kuin tapahtuma, joka vaatii jälkikäteen viranomaisen toimenpiteitä. Varmistamme
sen, että meillä on kyky osoittaa hätätilanteisiin apua ja torjua yleistä järjestystä
ja turvallisuutta sekä yhteiskuntarauhaa vaarantavaa toimintaa.

Kansallisen
turvallisuuden
uhat torjutaan
•
•
•

Tunnistamme kansallista
turvallisuutta uhkaavat ilmiöt
Paljastamme ja estämme
uhat oikea-aikaisesti
Yhteensovitamme
siviilivalmiutta

•
•

Huolehdimme valtakunnan
rajojen koskemattomuudesta
Olemme varautuneet
häiriötilanteisiin
ja poikkeusoloihin

Viranomaisten yhteistyöllä
ennakoidaan uhkia
Yhtenä kansallisesta turvallisuudesta vastaavana viranomaisena sisäministeriön
ja sen hallinnonalan tehtävänä on ennakoida ja ennalta estää vahingollisia
tekoja, jotka voivat vaarantaa erityisen tärkeitä kansallisia etuja. Tavoitteenamme
on, että siviilitiedustelulla hankittu analysoitu tieto on kaikkien kansallisen
turvallisuuden suojaamiseen osallistuvien toimijoiden käytössä oikea-aikaisesti.
Parannamme kansallista turvallisuutta yhdessä muiden toimijoiden kanssa
osallistumalla myös siviilivalmiuden ylläpitoon ja kehittämiseen. Lisäksi
huolehdimme valtakunnan rajojen koskemattomuudesta. Varautumisella
ja onnistuneella operatiivisella viranomaistoiminnalla pystymme vahvistamaan
yhteiskunnan kykyä onnettomuuksien seurausten rajoittamiseen ja ihmisten,
omaisuuden ja ympäristön suojaamiseen kaikissa oloissa.

Maahanmuutto
on hallittua ja
yhteiskunnallisesti
kestävää
•
•

Edistämme Suomen
elinvoimaisuutta tukevaa
maahanmuuttoa
Varmistamme kansainvälisen
suojelun hakemiseen
liittyvien menettelyjen
oikeudenmukaisuuden,
oikeusturvan toteutumisen
ja sujuvuuden

•
•

Ehkäisemme ja torjumme
laitonta maahantuloa
sekä maassaoloa
Viestimme maahanmuutosta
kattavasti ja tosiasioihin
perustuen

Edistämme Suomen elinvoimaisuutta
tukevaa maahanmuuttoa
Maahanmuutto vaikuttaa yhteiskuntaamme monin eri tavoin. Varmistamme
osaltamme, että Suomi on kansainvälisten osaajien näkökulmasta vetovoimainen
maa tehdä työtä. On tärkeää varmistaa myös kansainvälisen suojelun
hakemiseen liittyvien menettelyjen oikeudenmukaisuus ja sujuvuus.
Laittoman maahantulon torjunnan tavoitteena on se, että kykenemme ennalta
estämään ja paljastamaan Suomeen suuntautuvaa laitonta maahantuloa ja sen
järjestämistä.
Torjumme myös laitonta maassa oloa, ihmiskauppaa ja muuta rajat ylittävää rikollisuutta. Laittomasti maassa oleskelevilla ihmisillä on erityisen suuri riski syrjäytyä
ja joutua rikollisryhmien hyväksikäyttämäksi tai ajautua tekemään rikoksia.

Hyvinvoiva henkilöstö
mahdollistaa strategian
toimeenpanon
•
•
•

Varmistamme strategian
toimeenpanon edellyttämän
riittävän henkilöstön
Varmistamme henkilöstölle
terveelliset työtilat ja
uudenaikaiset työvälineet
Kehitämme osaamista
strategia- ja
tulevaisuuslähtöisesti

•
•
•

Johdamme henkilöstöä
osallistavasti ja vastuullisesti
Olemme työnantajana ja
työhyvinvoinnin ylläpitäjänä
edelläkävijä
Teemme yhteistyötä
kansallisesti, Euroopan
unionissa, lähialueilla sekä
osana kansainvälistä
yhteisöä

Hyvinvoiva ja ammattitaitoinen henkilöstö
on tärkein strategian mahdollistaja
Viidesosa valtion henkilöstöstä työskentelee sisäasiainhallinnossa.
Hyvinvoiva, ammattitaitoinen ja sitoutunut henkilöstö on tärkein tämän strategian
mahdollistaja. Ilman riittävää henkilöstöä tavoitteiden toteutuminen on uhattuna.
Meidän on huolehdittava myös siitä, että osaamisemme on ajan tasalla, ja että
meillä on terveelliset ja turvalliset toimitilat sekä ajanmukaiset työvälineet.

Arjen turvallisuus kuuluu kaikille
– Suomi on maailman turvallisin maa

