
Kohti sisäisen turvallisuuden
strategiaa
Harri Martikainen
kehittämisjohtaja

Sisäisen turvallisuuden strategian valmistelu, Etelä-Suomen alueellinen työpaja  4.10.2016



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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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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Mitä selonteko pitää sisällään?

Luku I

• Operatiivisten
viranomaisten
näkemys sisäisen
turvallisuuden
nykytilasta ja
tulevaisuudesta

• Kehittämis- ja
tehostamistoimet,
joita ko. viranomaiset
ovat lähimennei-
syydessä jo
toimeenpanneet.

Luku II

• Toimia, joilla
vastataan
turvallisuusympäristö
n muutokseen ja
ihmisten odotuksiin
myös
tulevaisuudessa.

• Viranomaiset
korostavat
esityksissään
käytettävissä olevien
resurssien ja
viranomaisiin
kohdistuvien
odotusten
epäsuhtaa.

Luku III

• Hallituksen
johtopäätökset
kahdesta edeltävästä
luvusta
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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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Asettamispäätös (23.8.2016)

• "Hankkeen tehtävänä on valmistella sisäisen
turvallisuuden strategia, jossa määritellään sisäisen
turvallisuuden strategiset linjaukset ja painopisteet
perustuen laajaan turvallisuusnäkökulmaan."

• "Varsinaisen sisäisen turvallisuuden strategian lisäksi
hanke tuottaa strategisen toimenpideohjelman, joka
jakaantuu ratkaisukeskeisiin kokonaisuuksiin."
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Strategiakokonaisuuden rakenne
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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
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Kiitos
harri.martikainen@intermin.fi


