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1
Kokouksen avaus Puheenjohtaja toivotti osallistujat tervetulleeksi ja avasi kokouksen. Ohjausryhmä 

hyväksyi edellisen kokouksen pöytäkirjan. (Liite 1)

2
Sisäisen turvallisuuden toimenpiteet

Projektijohtaja Kimmo Himberg esitteli sisäisen turvallisuuden strategian toimenpide-
ehdotusluonnokset. (Liite 2)

1. Analyysi ja ennakointi

Toimenpiteessä luodaan sisäisen turvallisuuden strategisen tahon analyysi- ja 
ennakointitoiminto valtioneuvostotason johtamisen ja yhteiskunnallisen 
päätöksenteon tueksi.

Ohjausryhmä totesi, että kaikkien toimijoiden pitäisi olla osallisena tiedon 
tuottamisessa, ei pelkästään virkamiesten. Lisäksi huomautettiin, että pitäisi huolehtia 
siitä, ettei tule muiden turvallisuusfoorumeiden kanssa kaksinkertaista työtä.
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2. Sisäisen turvallisuuden poikkihallinnollinen ohjaus

Toimenpiteessä luodaan ohjausjärjestelmä poikkihallinnollisiin sisäisen turvallisuuden 
ilmiöihin vastaamiseksi sekä kehitetään poikkihallinnollista osaamista viranomaisten 
toiminnan johtamisessa.

Ohjausryhmä ehdotti, että maakuntien ja kuntien strategiatyö voisi olla tässä yksi 
konkreettinen kokonaisuus. Lisäksi ehdotettiin mittariksi virkakiertojen määrää 
vuodessa.

3. Maakuntien ja kuntien turvallisuustyö

Toimenpiteessä turvallisuus viedään osaksi maakuntahallinnon rakenteita ja 
verkostoja, yhtenäistetään kuntien ja maakuntien turvallisuussuunnittelu osaksi 
sähköisiä hyvinvointikertomuksia.

Ohjausryhmä pohti tavoitteen saavuttamisen keinoja itsenäisten maakuntien 
näkökulmasta. Todettiin, että rakenne, jolla maakuntia ohjataan, on vielä tekemättä. 
Todettiin kuitenkin, että työryhmän perustaminen on perusteltua.

4. Kansallinen turvallisuus

Toimenpiteessä tarkennetaan viranomaisten toimivaltuuksia, hyödynnetään 
siviilitiedustelua täysimääräisesti kansallisen turvallisuuden suojaamiseksi 
terrorismilta, esitetään yhteistyön keinoin elinkeinoelämän ja järjestöjen kykyä 
suojautua hybridiuhkilta, parannetaan viranomaisten oman toiminnan suojaamista 
tehostamalla toimitilojen ja tietoverkkojen suojausta, aloitetaan yhteistyö 
Eurooppalaisen hybridiuhkaosaamiskeskuksen kanssa, päivitetään kansallinen 
terrorismin torjunnan strategia, selvitetään valtion maanhankinta- ja omistusjärjestelyt,
kehitetään strategista turvallisuusviestintää osana viranomaisten tavanomaista 
viestintää ja kriisiviestintää, vähennetään yhteistyöllä tahallisen ja tarkoitusperäisen 
virheellisen tiedon kielteisiä turvallisuusvaikutuksia, edistetään monilukutaitoa, 
lisätään edustustoissa, lähtö- ja kauttakulkumaissa sekä naapurimaiden 
viranomaisten kanssa tehtävien toimenpiteiden vaikuttavuutta sisäiseen 
turvallisuuteen, kehitetään oleskelulupa- ja viisumihakemuksiin liittyviä 
taustatarkastuksia, kehitetään rajalla tehtäviä tarkastuksia, kehitetään viranomaisten 
kykyä tunnistaa ihmiskaupan uhreja, varmistetaan tavaraketjun turvallisuus 
yhteistyössä elinkeinoelämän kanssa, vahvistetaan ulkorajavalvontaa, laaditaan 
kyberrikollisuuden ennalta estävän toiminnan toimenpideohjelma, kehitetään 
kyberrikollisuuden tilannekuvaa ja tietojenvaihtoa sekä kehitetään digitaalisen 
todistusaineiston käsittelyä ja analysointia.

Ohjausryhmä totesi, että toimenpide on täynnä pieniä kokonaisuuksia. Tekstissä ei 
mainita sotilaallisia hyökkäyksiä ja ne tulisi olla kuitenkin mukana, samoin kuin 
terveysturva. Lisäksi CBRNE:n strategia tulisi mainita terrorismin torjunnan 
yhteydessä.

Puheenjohtaja totesi, että toimenpidettä tulisi muokata enemmän strategiseksi.

5. Sisäisen turvallisuuden innovaatio-ohjelma

Toimenpiteessä käynnistetään turvallisuusviranomaisten ja suomalaisen 
elinkeinoelämän yhteinen turvallisuuden innovaatio-ohjelma ja määritellään 
toimenpiteet ns. public-private -yhteistyön toteuttamiseen liittyvien esteiden 
purkamiseksi.

Ohjausryhmä totesi, että ratkaisumallit eivät ole vain teknologian ratkaisuja, vaan 
kyse saattaa olla myös palveluista. 

6. Syrjäytymisestä johtuva rikollisuus
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Toimenpiteessä laaditaan syrjäytymiseen liittyvän rikollisuuden vähentämisen 
toimintamalli.

Ohjausryhmässä todettiin, että oikeusministeriö ottaa tästä toimenpiteestä 
koordinaatiovastuun. Toivottiin kuitenkin indikaattorien tarkistamista siten, että 
indikaattorien tulee seurata erityisesti syrjäytyviä nuoria.

7. Ikääntyneiden turvallisuusohjelman päivitys

Projektijohtaja Himberg totesi, että ikääntyneiden turvallisuusohjelman päivitystyö on 
jo käynnistetty, mutta toimenpidekortti on vielä täydentämättä. 

8. Osaaminen

Toimenpiteessä perustetaan verkosto, joka tuottaa ratkaisut ja suositukset yksilön 
valmiuksiin, osaamiseen ja tietoihin varauduttaessa erilaisiin turvallisuustilanteisiin, 
perustetaan projektiryhmä, jonka tehtävänä on luoda toimintamallit viranomaisten, 
elinkeinoelämän ja järjestöjen keskinäiseen tiedonvaihtoon, edistetään 
varhaiskasvatuksen, koulujen ja oppilaitosten turvallisuuskulttuuria.

Ohjausryhmä totesi, että toimenpiteen nimi on haastava ja tulisi vaihtaa. Lisäksi 
todettiin, että auttamisen keinot tulee tiivistää. Kädentaidot ja henkinen kriisinsieto 
tulee erottaa toisistaan.

9. Yksilön ja yhteiskunnan varautuminen

Toimenpiteessä kehitetään kansalaisten, järjestöjen, elinkeinoelämän ja julkisen 
sektorin kriisinsietokykyä.

Ohjausryhmä totesi, että toimenpiteessä tulee mainita viestintä. Normaaliolojen 
tilannekuva pitää olla niin selvä, että se toimii myös haastavissa tilanteissa. Todettiin 
myös, että toimenpide tulee synkronoida YTS:n kanssa.

10. Sisäisen turvallisuuden portaali

Toimenpiteessä perustetaan sisäisen turvallisuuden strategian portaali, joka toimii 
toimeenpanon seurannan raportoinnin kanavana.

Ohjausryhmä ehdotti suomi.fi -sivustoa portaalin alustaksi. 

3
Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja Nerg totesi, että toimenpideluonnokset käsitellään seuraavaksi 
sisäisen turvallisuuden ja oikeudenhoidon ministerityöryhmän kokouksessa 
seuraavalla viikolla. Seuraava ohjausryhmän kokous on 5.5.2017 klo 14.30 - 16.00. 
Puheenjohtaja Nerg päätti kokouksen klo 15.30. 

Puheenjohtaja Päivi Nerg

Sihteeri Kimmo Himberg

Automaattisesti päivittyvä allekirjoitusfraasi. Älä poista tätä kenttää, jos allekirjoitat 
asiakirjan sähköisesti.
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Liite 2: Kooste toimenpiteistä
Liite 3: Keskustelumuistio

Jakelu Sisäisen turvallisuuden strategian ohjausryhmän jäsenet

Tiedoksi Sisäisen turvallisuuden strategian ohjausryhmän varajäsenet
Sisäisen turvallisuuden strategian yhteistyöryhmä


