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Sisäinen turvallisuus
Sisäisen turvallisuuden ylläpitämisellä ehkäistään ennalta ja torjutaan
Suomeen ja sen väestöön kohdistuvia rikoksia, onnettomuuksia ja
ympäristövahinkoja tai muita vastaavia häiriöitä ja uhkia, sekä
hallitaan niiden seuraukset. Sisäisen turvallisuuden ylläpitämisessä
korostuu toimivaltaisten viranomaisten operatiivinen toiminta, mihin
lainsäädäntö antaa hyvät edellytykset. Tiivis yhteistyö muiden
viranomaisten ja muiden toimijoiden kesken kaikilla hallinnon tasoilla
tukee tätä työtä.

Yhteiskunnan turvallisuusstrategia (2010)
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Turvallisuuden kokemus: erilaisten uhkien toteutumisen
todennäköisyys seuraavien kolmen vuoden aikana
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Suomalaiset luottavat viranomaisiin
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- kansainvälisten vertailututkimusten mukaan luottamus on Suomessa korkea

- luottamus poliisiin on säilynyt suunnilleen samana vuodesta 2010, ja luottamus muihin
turvallisuusviranomaisiin on jonkin verran lisääntynyt

19.10.2016



MTS 2016 Sisäisen turvallisuuden
näkökulmasta
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Ääri-ilmiöiden
vaikutus vielä

vähäinen

Suomen sisäinen turvallisuus lyhyesti

19.10.2016



20.12.2016 10

Suomen sijoitus nyt: WISP Index 2016



Sisäinen turvallisuus Euroopassa

• EU:n sisäisen turvallisuuden strategian keskeisiä
teemoja ovat maahanmuutto, rajaturvallisuus,
kyberturvallisuus, rikostorjunta ja terrorismin
torjunta.

• Selonteon yhteydessä tehdyn selvityksen
kohteena olleissa EU-maissa sisäiseen
turvallisuuteen kohdennetaan voimakkaasti
resursseja ja osaamista.

• Eurooppalaisessa vertailussa Suomen
sisäministeriön alainen hallinto on järjestetty
tehokkaasti.

• Kansallisten toimien lisäksi uhkiin vastaamiseksi
tarvitaan tehokkaita ja koordinoituja ratkaisuja
EU-tasolla
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Sisäministeriön tulevaisuuskatsaus (2014)

Sisäisen turvallisuuden ja oikeudenhoidon parlamentaarinen
työryhmä (kevät 2015)

Kiperät kysymykset – kansliapäälliköiden tilannekuva
hallitusohjelmaneuvotteluiden tueksi (kevät 2015)

Sisäministeriön esityksen hallitusohjelmaneuvotteluissa (kevät
2015)

Sisäisen turvallisuuden selonteko (kevät 2016)

Sisäisen turvallisuuden strategia (2016/2017)

Strategian ja selonteon tausta
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Hallitusohjelma
5/2015*

Hallituksen
toimintasuunnitelma

6/2015 – 8/2015

Sisäisen turvallisuuden
strategia ja selonteko –

valmistelu käyntiin
10/2015

Sisäisen turvallisuuden
selonteko valmis

5/2016

Selonteon vaikutukset
strategiahankkeen

asettamispäätökseen

Syötteet selonteosta
sisäisen turvallisuuden

strategiaan

Sisäisen turvallisuuden
strategiatyö  9/2016 –

4/2017



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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Hallituksen toimet:

Tärkeimmät turvataan
Hallitus pitää huolta kiireellisten hälytyspalveluiden saatavuudesta, itärajan
perustason valvonnasta ja rajanylitysliikenteen turvallisuudesta. Tämän
tavoitteen saavuttamiseksi:

• Poliisien määrä vakiinnutetaan kuluvalla kehyskaudella
noin 7 000 poliisin tasolle.

• Hätäkeskuslaitoksen henkilötyövuosien määrä vakiinnutetaan
noin 600 henkilötyövuoden tasolle.

• Samalla hallitus varmistaa sen, että kehyskauden kuluessa kohdistetaan
itärajan valvontaan yhteensä 160 rajavartijan lisäys.

• Välttämättömät sopeutustoimet tehdään etupainotteisesti kuluvan
kehyskauden alkupuolella.

• Sisäisen turvallisuuden toimijat ovat vuoteen 2020 edelläkävijöitä
toimintatapojen ja -muotojen kehittämisessä sekä uusien teknologioiden
käyttöönotossa ja hyödyntämisessä.
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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."
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Strategiakokonaisuuden rakenne

20.12.2016 17

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
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• Trendiperusteinen, ei uhkaperusteinen

• Painotus varautumisessa yhteiskunnallisiin muutoksiin, ei
nimettyihin uhkiin

• Painotus juurisyiden tunnistamisessa ja proaktiivisuudessa

• STEEP-malli (societal, technological, ecological, economical,
political)

Skenaarion lähestymistapa



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
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Megatrendit

• Globaali keskinäisriippuvuus

• Kestävyyskriisi

• Kaikkeen vaikuttava teknologia

Skenaarion sisältö
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YHTEISKUNNALLINEN KEHITYS

Arvojen ja asenteiden muutos
moniarvoistuminen
alueellinen eriytyminen
sukupolvierot, auktoriteettimuutos
demokratian kriisi
globaalien arvorakennelmien murros

Eriarvoistuminen, polarisoituminen, syrjäytyminen
taloudellinen
sosiaalinen
teknologinen

Muuttoliike
kaupungistuminen
maahanmuutto

Yhteiskunnan vakaus

Trendit - globaalit ja kotoperäiset
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TEKNOLOGINEN KEHITYS

digitalisaatio, automaatio, robotisaatio

kyberturvallisuus

teknologian etiikka

TALOUDELLINEN KEHITYS

Suomi EU:n finanssipolitiikan osana

Suomen elinkeinoelämän ja viennin tulevaisuus

kestävyysvaje

EKOLOGINEN KEHITYS

väestönkasvu oheisvaikutuksineen

luonnonvarojen ehtyminen

ilmastonmuutos

Trendit - globaalit ja kotoperäiset
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POLIITTINEN KEHITYS

Globaali turvallisuuspoliittinen kehitys
EU:n kehitys
Venäjän kehitys
Afrikan kehitys

Globaali riskiyhteiskunta

hybridivaikuttaminen, ääriliikkeet, ekstremismi/ terrorismi)

Julkishallinnon kehitys

hallinnon rakenteellinen kehitys
julkisen talouden tulevaisuus

Uusi turvallisuus

Trendit - globaalit ja kotoperäiset



Kiitos!


