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Turvallisuus luo pohjan hyvinvoinnille

Ne yhteiskunnan ominaisuudet, joiden 

johdosta väestö voi nauttia oikeusjärjestelmän 

takaamista oikeuksista ja vapauksista ilman 

rikollisuudesta, häiriöistä, onnettomuuksista tai 

suomalaisen yhteiskunnan tai 

kansainvälistyvän maailman ilmiöistä ja 

muutoksista johtuvaa pelkoa ja 

turvattomuutta.

(VNP sisäisen turvallisuuden strategiasta 5.10.2017)





Sisäisen turvallisuuden ohjelmista 
strategiaan

• sisäisen turvallisuuden laajaa yhteistyötä tehty jo pitkään

̶ valtioneuvoston periaatepäätökset sisäisen turvallisuuden ohjelmasta 2004, 2008 ja 
2012

̶ pääpaino turvallisuusongelmien ennaltaehkäisyssä ja poikkihallinnollisessa 
yhteistyössä

• valtioneuvoston periaatepäätös sisäisen turvallisuuden strategiasta 5.10.2017

̶ yhdessä tekeminen edelleen keskeisessä asemassa, kaikki resurssit käyttöön
̶ turvallisuusviranomaisten ja muiden toimijoiden toiminnan yhteensovittaminen

• sisäministeriö vastannut verkostoyhteistyöstä valtakunnallisesti alusta alkaen

̶ alueellisella tasolla erilaisia toimijoita, mm. aluehallintovirastot
̶ paikallistasolla kunnat erityisesti turvallisuussuunnittelun kautta
̶ järjestöt, yritykset, oppilaitokset



Strategian keskeiset taustateemat

1. turvallisuuden ekosysteemi
̶ sisäistä turvallisuutta tehdään yhteiskunnassa laajasti – strategian peittoalueena koko yhteiskunta
̶ ei vain turvallisuusviranomaiset mm. kunnat ja maakunnat, elinkeinoelämä, järjestöt, ihmiset itse

2. turvallisuus on muutosta – ei vain uusia ja vanhoja uhkia
̶ maailma muuttuu, turvallisuus sen mukana
̶ ennakointi, pitkäjänteinen suunnittelu

3. turvallisuuden tunne ja jakautuminen vähintään yhtä tärkeää kuin mitattavissa oleva 

"keskiarvoinen" turvallisuus
̶ ei "yhtä turvallisuutta" – eri asia eri yksilöille ja väestöryhmille
̶ Suomi on maailman turvallisin maa – onko meillä myös maailman paras turvallisuuden tunne?

4. muutosstrategia
̶ hallitusohjelmaa noudatellen: ei kaikkea muutosta edellyttävät asiat



Strategian toimenpiteet

5.Turvallisuuden 
innovaatiot

6.Turvallisuuden 
ohjaus

3.Arjen 
turvallisuus

2.Toimivaltuudet 
ja suorituskyky

1.Analysointi ja 
ennakointi

7.Maakuntien ja 
kuntien työ

8.Seuranta

4.Osaaminen ja 
kriisinkestokyky

TOIMENPITEET
8 toimenpidekokonaisuutta
39 toimenpidettä
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Alueellinen ja paikallinen 
turvallisuussuunnittelu

• perustuu sisäisen turvallisuuden strategiaan ja sen toimenpidekokonaisuuteen 7 (Maakunnat ja 

kunnat)

̶ 7.1: Tuotetaan suositukset sisäisen turvallisuuden kirjaamisesta maakuntien ja kuntien 
strategioihin sekä yhtenäistetään kuntien ja maakuntien turvallisuussuunnittelu osaksi sähköisiä 
hyvinvointikertomuksia.

̶ 7.2: Määritellään indikaattorit, jotka tuottavat tarkoituksenmukaista tietoa sisäisen 
turvallisuuden tilasta kunnissa ja maakunnissa.

̶ 7.3: Tuetaan ja edistetään maakuntien sisäisen turvallisuuden tehtävien organisointia.

7. Maakuntien ja 
kuntien työ



Maakuntien turvallisuustyö
• Maakuntauudistus on suuri mahdollisuus alueelliselle ja paikalliselle turvallisuustyölle

̶ mm. pelastustoimen uudistus ja sen myötä tulevat uudet toimintamallit
̶ yhteisen varautumisen toiminta-ajatuksen muutos (avoimenpi, verkostomaisempi)
̶ sosiaali- ja terveystoimen panosta edellyttävien turvallisuustoimintamallien saatavuus koko maakunnan 

alueella (esim. Ankkuri)

• maakuntalakiin tulee turvallisuuden edistäminen maakuntien yhdeksi tehtäväksi (HE 15/2017):

̶ 6 § 1 mom. 2 kohta: hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämisen ja ehkäisevän päihdetyön asiantuntijatuki
kunnille

• lisäksi erikseen pelastustoimi (6 § 1 mom. 4 kohta) ja maakunnan varautuminen alueellisen 

varautumisen yhteensovittaminen (6 § 1 mom. 23 kohta), turvallisuustilanteen seuranta (142 §)  

sekä muita turvallisuustehtäviä

maakunnilla siis pelastustoimea ja varautumista laajempi tehtävä arjen turvallisuuden edistämisessä
 arjen turvallisuusyhteistyö myös tukee varautumista



Mitä käytännössä?

• Tyhjästä ei tarvitse lähteä!
̶ paikallista ja alueellista turvallisuussuunnittelua tehty vuodesta 1999, monin paikoin hyvin paljon osaamista
̶ kunta edelleen turvallisuussuunnittelun pää- ja perusyksikkö
̶ maakunnan keskeisin lisäarvo: 

1. yleisnäkymä alueelliseen tilanteeseen (strateginen tilannekuva sekä turvallisuustoimenpteiden toimeenpanon 
tilanne)

2. tukea erityisesti kuntiin jossa työtä ei ole tehty
3. alueellisen tason toimijoiden yhteen tuominen (aluetason toimijat ja viranomaiset)

• Maakunnilla on itsehallinto suhteessa valtioon, kunnilla edelleen itsehallinto suhteessa maakuntiin ja valtioon
̶ maakunnat  kunnat: koordinaatio, tieto, asiantuntijatuki
̶ lisäksi maakunnilla omaa ennaltaehkäisevän työn kannalta aivan keskeistä palveluntuotantoa: sosiaali- ja terveyspalvelut, 

pelastustoimi
 avainkysymyksenä toimivat sopimukset siitä, miten sote- ja pelastuspalvelujen toiminta ja resurssit integroidaan osaksi 

kuntien turvallisuussuunnitelmia



Turvallisuussuunnittelun kansalliset 
linjaukset
• Ensimmäisten linjausten valmistelu loppusuoralla

̶ lausuntokierros päättyi 31.8.2018, 73 lausuntoa
̶ pääosin myönteinen lausuntopalaute, paljon hyviä kehittämisehdotuksia, myös ristiriitaisuuksia
̶ valmiit linjaukset julkaistaan ennen vuodenvaihdetta, jatkossa jatkuva kehitys

• Yleinen osio ja toimenpidekortit

̶ yleisessä osiossa periaatteisiin, organisointiin ja menettelytapoihin liittyviä  seikkoja
̶ yhteensovittaminen yhteisen varautumisen kanssa uusi ja tärkeä asia
̶ toimenpidekorteissa konkreettisia kokonaisuuksia, jotka ajankohtaisia kaikkialla Suomessa

• Ei kuntia tai maakuntia oikeudellisesti sitovaa

̶ lausuntokierroksen perusteella kuitenkin hyvin kaivattua informaatio-ohjausta ja tukea 
turvallisuussuunnittelutoiminnalle

̶ kertoo myös kunnille ja maakunnille, mihin poikkihallinnollisiin toimintamalleihin ja –tapoihin 
valtion viranomaiset ovat sitoutuneet → lisää ennakoitavuutta ja helpottaa suunnittelua



Toimenpidekortit

• Kuusi toimenpidekorttia

1. Nuorten rikollisuuden vähentäminen
2. Hyvien väestösuhteiden edistäminen
3. Ikääntyneiden kotona asumisen turvallisuuden lisääminen (ent. kaatumistapaturmien ehkäisy)
4. Julkisten tilojen turvallisuuden edistäminen (ent. Hot spots)
5. Alkoholista johtuvien turvallisuushaittojen ennaltaehkäisy (ent. päihteistä johtuvien)
6. lähisuhdeväkivallan vähentäminen

• ei tyhjentävä lista

̶ valtakunnalliset ja yhteiset prioriteetit ≠ alueelliset tai paikalliset prioriteetit
̶ alueellisia ja paikallisia painopisteitä täytyykin olla, myös omia indikaattoreita, ja 

näistä voi perustellusti poiketa – tärkeintä tietoon ja arviointiin perustuva toiminta
» nykyisissä suunnitelmissa paljon alueita, joita korteissa ei ole mainittu: 

liikenneturvallisuus, väkivaltainen ekstremismi, onnettomuuksien ehkäisy, 
oppilaitosten turvallisuus, yritysturvallisuus, kauppakeskukset, jne.



Keskeisiä huomioita ja kysymyksiä 
linjausluonnoksista
• mahdollisten maakuntien ja kuntien 

yhdyspinnat

̶ ml. sote- ja pelastustoimen resurssien 
turvaaminen turvallisuussuunnittelussa

• maakunnan turvallisuuden tukitehtävä 

epämääräinen

• turvallisuussuunnittelun, varautumisen ja 

hyte-työn keskinäinen suhde

• turvallisuussuunnittelu lakisääteiseksi 

toiminnaksi, ministeriön seuranta yleistasolla

• strateginen ennaltaehkäisevä työ  

toimenpidekortteihin

• TP-korttien vastuutahot (esim. 

maakunnallinen sote kaatumistapaturmissa, 

julkisten tilojen YV:ssa)

• Hot Spots –menetelmän tietolähteet



Tulossa työtä helpottamaan 8.Seuranta

https://sisainenturvallisuus.fi/


TUOVI – sisäisen turvallisuuden 
portaali tulossa 1/2019

• käyttäjinä sisäisen turvallisuuden verkostot ja niiden jäsenet valtakunnallisesti, alueellisesti ja paikallisesti

̶ viranomaiset, kunnat, maakunnat, elinkeinoelämä, järjestöt, jne.

• uutis- ja julkaisualusta

̶ personoidut näkymät

• vahvat verkostotyötoiminnallisuudet

̶ omat työtilat, "bottom-up"

• ketterä, käyttäjälähtöinen kehitystyö

• tieto- ja toimintamallipankki
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