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Sisäisen turvallisuuden strategian ohjausryhmä

Aika 18.1.2017 klo 14.30 - 15.32

Paikka Säätytalo (Snellmaninkatu 9-11), sali 23

Jäsenet
Nimi
Puheenjohtaja Nerg Päivi
Aaltomaa Kauko, SM PO
Hartikainen Antti, Tulli
Hasari Marko, SPEK
Häkkinen Hannele, Kuntaliitto
Järvikare Terhi, VM
Karhunen Risto, FK
Knape Kai, PLM
Koivukoski Janne, SM PEO
Koivuranta Eija, Väestöliitto
Kujala Arto, OM
Kämäräinen Leena, SPR
Laitinen Ilkka, SM RVLE
Lautanala Mika, Tekes
Mäkeä Sari, UM
Niemi Veli- Mikko, STM
Saario Kaisa, Keskuskauppakamari
Sammallahti Juha, Pirkanmaan ELY-keskus
Vuorio Jorma, SM MMO

Himberg Kimmo, SM

1
Kokouksen avaus Puheenjohtaja Päivi Nerg avasi kokouksen

2
Strategian ennakointiosuus

Projektijohtaja Himberg esitteli ohjausryhmälle sisäisen turvallisuuden strategian 
ennakointiosuuden korjatun version, jossa teksti on pääosin ennallaan. 
Johtopäätökset on kirjoitettu uudestaan. (Liite 1)

Pyydettiin mahdollisuutta lukea ennakointiosuus vielä rauhassa läpi ja kommentoida 
sitä myöhemmin.

Todettiin, että yliopistomaailmasta on karkaamassa väkeä ulkomaille ja näyttäisi siltä, 
että koulutettu väki ei palaa takaisin. Myös nettikaupan lisääntymisellä on suuri 
merkitys sisäiseen turvallisuuteen. Nämä molemmat ilmiöt tulisi näkyä myös 
ennakointitekstissä.

Puheenjohtaja Nerg totesi, että opiskelijoiden "aivovuodosta" ulkomaille ei tosiaan ole 
mainintaa ennakointitekstissä ja se olisi ehkä syytä nostaa esille.
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Ehdotettiin, että ennakointitekstissä voisi mainita koulutuksen puutteen yhteydestä 
syrjäytymiseen viitaten Helsingin yliopiston Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutin 
tekemään tutkimukseen.

Puheenjohtaja Nerg totesi, että ohjausryhmä voi vielä kertaalleen tarkistaa
ennakointitekstin ja toimittaa ohjausryhmän sihteerille viestiä 
mahdollisista muutosehdotuksista tämän viikon aikana. Sen jälkeen voidaan katsoa, 
että ennakointiosuus on hyväksytty ja edetään strategian valmistelussa tämän 
pohjalta.

3
Strategiavalmistelun edistyminen

Seuraavana projektijohtaja Himberg esitteli strategian valmistelun edistymistä. 
Himberg esitteli kaavioluonnoksia, joita valmisteluryhmä on käyttänyt valmistelun 
pohjana. Strategian rakenneluonnoksen otsikoksi on nostettu "Hyvä elämä, 
turvallinen arki". Himberg perusteli otsikkoa sillä, että turvallisuuden kokemus 
muodostuu kansalaisilla arkisista asioista. Koska tästä tuli päävisio, myös muut 
teema-alueet muuttuivat otsikoiltaan. (Liite 2)

Finanssialan keskusliiton johtaja Risto Karhunen totesi, että strategiat ovat usein 
yksilön näkemyksiä. Sisäisen turvallisuuden strategiaan tulisi kirjoittaa myös 
yritysten näkökulma.

. 
Puheenjohtaja totesi, että kaavio on luonnos versio ja tähän palataan seuraavassa 
kokouksessa.

4
Valmistautuminen toimenpideohjelman valmisteluun

Seuraavana Himberg esitteli ehdotuksen asettamispäätöksen mukaisten 
asiantuntijaryhmien asettamiseksi. Kaikille kolmelle teemalle määritellään 
asiantuntijaryhmät. Himberg esitti, että esityksessä mainitut organisaatiot nimeävät 
jäsenet asiantuntijaryhmiin. Asiantuntijoita olisi 8-12 per ryhmä. Nämä ryhmät 
määrittelevät toimenpideohjelman helmi-maaliskuun aikana. Ryhmien välillä on oltava 
myös vahva tiedonvaihto.

Valtiovarainministeriöstä ehdotettiin VM:n lisäämistä ryhmään yksi.

Ehdotettiin, että työryhmässä kolme voisi olla myös liikenne- ja viestintäministeriön 
edustaja.

Kysyttiin, että voidaanko jäseniksi esittää muitakin kuin varajäseniä? Projektijohtaja 
totesi, että muitakin voi esittää

Todettiin, että ryhmässä kaksi pitäisi olla myös opetusministeriö edustettuna.

Ehdotettiin, että opetusministeriön voisi siirtää ryhmästä kolme johonkin toiseen 
ryhmään.

Puheenjohtaja totesi, että ohjausryhmälle annetaan mahdollisuus täydentää ryhmien 
kokoonpanoa.

Himberg kertoi, että asettamispäätöksessä asiantuntijaryhmien puheenjohtajat 
muodostavat sihteeristön. Himberg viestissään ehdottaa vastoin 
asettamispäätöstä, että puheenjohtajat olisivat sisäministeriöstä. Himbergin mukaan 
voidaan kuitenkin joustavammin huolehtia tietojenvaihdosta kun puheenjohtajat ovat 
samasta organisaatiosta. Himberg pyysi ohjausryhmää päättämään asiasta.

Puheenjohtaja täydensi, että aiemmin nimetty strategian sihteeristön jäsenet
sisältyvät näihin kolmeen ryhmään. Puheenjohtaja totesi, että jos kukaan ei vastusta 
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ehdotusta, niin puheenjohtajat ovat sisäministeriöstä ja aiemmin nimetyt 
strategian sihteeristön jäsenet kuuluvat asiantuntijaryhmiin. Nimittämispyyntö 
toimitetaan perjantaina 20.1.kaikille taholle. Samalla ohjausryhmällä on mahdollisuus 
täydentää kokoonpanoa. Vastaukset viikon neljä loppuun mennessä. 

5
Kokouksen päättäminen

Muita asioita ei ollut, puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.32.

Puheenjohtaja Päivi Nerg

Sihteeri Kimmo Himberg

Automaattisesti päivittyvä allekirjoitusfraasi. Älä poista tätä kenttää, jos allekirjoitat 
asiakirjan sähköisesti.

Liitteet Liite1: Turvallisuuden muutosvoimat 180117
Liite2: Esitys asiantuntijaryhmien asettamiseksi 170117
Liite3: Pp -esitys Himberg
Liite4: Keskustelumuistio

Jakelu Sisäisen turvallisuuden strategian ohjausryhmän jäsenet

Tiedoksi Sisäisen turvallisuuden strategian ohjausryhmän varajäsenet
Sisäisen turvallisuuden strategian yhteistyöryhmä


