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Sisäisen turvallisuuden strategian ohjausryhmän kokous

Aika Tiistai 12.6.2018 klo 9-11

Paikka nk Kruunu, sisäministeriö, Kirkkokatu 12, Helsinki

Jäsenet
Nimi
Koskinen Esko, SM, puheenjohtaja X
Hamunen Jaakko, SM/RO X
Hartikainen Antti, Tulli X
Häkkinen Hannele, Suomen Kuntaliitto X
Koivukoski Janne, SM/PEO X
Kumpula Kristiina, SPR X
Lammi Risto, SM/PO X
Lounema Tomi, TEM X
Nederström Heli, OKM X
Nevalainen Jaana, YM X
Piispa Minna, OM X
Päivärinne Sirkku, SM/MMO X
Raijas Tiina, PLM X
Saarinen Erja, SOSTE X
Vuori Tomi, POHA X
Ylitalo Jari, VNK X
Yli-Vakkuri Laura, SM/KVY
Evwaraye Ari, SM, sihteeri

asiantuntijat
Kronqvist Juha, Hellon Oy
Ranta Pauline, Hellon Oy

sihteeristö

X

X
X

X

Holmström Lauri, SM X
Meretniemi Milla, SM X
Seitovirta Leena, SM X
Samula Sari, SM X

1
Kokouksen avaus Puheenjohtaja Esko Koskinen toivotti jäsenet tervetulleeksi ja avasi kokouksen.

2
Edellisen kokouksen pöytäkirja

Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.

Päätösasiat

3
Sisäisen turvallisuuden ohjaus (TP 6) - toimeenpanon käynnistäminen

Sisäisen turvallisuuden strategian toimenpidekokonaisuus 6 edellyttää sisäisen 
turvallisuuden poikkihallinnollisen ohjauksen järjestelmän kehittämistä siten, että 
turvallisuusongelmien kannalta keskeiset toimijat voivat yhteisesti sopia omista ja 
yhteisistä toimenpiteistä ilmiöön puuttumiseksi.
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Sisäisen turvallisuuden strategian ohjausryhmä ja sitä edeltäneet sisäisen 
turvallisuuden ohjelman ohjausryhmät ovat olleet foorumi, jolla on edellytykset 
toimenpiteen edellyttämän rakenteen ja menettelytapojen muodostamiseksi.

Sisäministeriö esittää, että toimenpiteen käynnistämiseksi tehdään 
ohjausryhmätyöskentelyn yhteiskehittämishanke toimenpiteen edellyttämien 
työmenetelmien selvittämiseksi ja käyttöön ottamiseksi.

Hankkeen toteuttamisesta vastaisi Hellon Oy. 

Ohjausryhmän sihteeri alusti aiheesta. Perinteisen ohjelma- ja strategiatyön haasteina 
ovat mm. pitkä uusiutumisväli, raskas valmisteluprosessi sekä vaihteleva kytkös 
osallistuvien organisaatioiden toiminnan ja talouden suunnitteluun.

Hellon oy:n edustajat Juha Kronqvist sekä Pauline Ranta esittelivät 
hankesuunnitelman, jonka pohjalta kehittämistyö voitaisiin toteuttaa.

Hankesuunnitelmasta käytiin laaja keskustelu. Osassa kannanottoja nostettiin esiin, 
että hankesuunnitelma on varsin abstrakti ja että jäsenorganisaatioiden sitoutuminen 
toimintaan voisi olla enemmän työtavoista kuin ohjausryhmän toiminnan 
organisoitumisesta kiinni. Kustannushyödyn näkökulmasta voisi olla hyödyllisempää 
esimerkiksi järjestää sihteeristölle koulutusta. Siilojen murtaminen on tunnistettu 
useassa eri yhteydessä hyvin tarpeelliseksi, mutta se edellyttää tämänkaltaisia 
käytännön toimia.

Osassa kannanottoja todettiin toisaalta, että ohjausryhmän työskentely on edelleen 
varsin sektoroitunutta ja olisi hyvä järjestelmällisesti pohtia, miten työskentelystä saisi 
tehokkaampaa. Parhaimmillaan hanke voisi tuottaa uuden konseptin, jolla 
ohjausryhmän työlle ja sitä myöden strategian toimeenpanolle voitaisiin saada uutta 
vaikuttavuutta.

Puheenjohtaja totesi, että hän ei ole täysin tyytyväinen ohjausryhmätyöhön suhteessa 
strategian kunnianhimoisiin tavoitteisiin. Kokoukset jäävät toisistaan irrallisiksi 
kokonaisuuksiksi.  Hanke ei vaadi paljon ohjausryhmän jäsenten aikaa, tarvitaan vain 
haastattelu ja yksi yhteinen kokoontuminen.

Päätös

Todettiin, että enemmistö ohjausryhmästä tukee hankkeen käynnistämistä esityksen 
mukaisesti. Päätettiin, että hanke käynnistetään.

4
Turvallisuussuunnittelun kansalliset linjaukset (TP 7) - työvaliokunnan esitys

Strategian ohjausryhmän työvaliokunta on valmistellut luonnoksen ensimmäisistä 
turvallisuussuunnittelun kansallisista linjauksista. Turvallisuussuunnittelun linjaukset 
hyväksytään lausuntokierroksen jälkeen ohjausryhmässä syyskaudella 2018.

Puheenjohtaja Koskinen käynnisti keskustelun toteamalla, että tarkoitus on tässä 
vaiheessa hyväksyä luonnos tällaisenaan ja päättää, että voidaanko se lähettää 
lausunnoille.

Sihteeri esitteli asian taustan ja kertoi työvaliokunnan valmistelutyöstä.

Asiasta käytiin keskustelu. Keskustelussa todettiin, että valmistelu on ollut ansiokasta 
ja huomioinut ohjausryhmän aiempia huomioita. Keskustelussa nostettiin esiin 
syrjäytymisen vähentämistä koskevien toimenpiteiden lisäämisen tarve sekä 
järjestöjen ja seutukuntien rooli ihmisten arjen turvallisuudessa.
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Päätös

Päätettiin, että ohjausryhmälle luonnos turvallisuussuunnittelun kansallisista 
linjauksista lähetetään laajalle lausuntokierrokselle, jonka jälkeen ohjausryhmä 
päättää linjauksista syyskaudella.

Päätettiin, että syrjäytymisen vähentämisen kokonaisuudesta aloitetaan valmistelu ja 
se lisätään linjauksiin myöhemmin.

5
Sisäisen turvallisuuden analysointi ja ennakointi (TP 1) - tilannekatsaus ja indikaattorit

Strategian ohjausryhmä on päättänyt kokouksessaan joulukuussa 2017, että sisäisen 
turvallisuuden keskeiset osa-alueet ja niiden seurantaindikaattorit määritellään 
toimenpidekokonaisuuteen 1(analysointi ja ennakointi) liittyvässä työssä.

Ohjausryhmä hyväksyi kokouksessaan 6.3. esitetyt sisäisen turvallisuuden keskeiset 
osa-alueet, joihin on mm. laajassa työpajassa 16.4. tehdyn työn perusteella määritelty 
keskeiset ilmiöt ja niitä mittaavat indikaattorit.

Lauri Holmström esitteli asian. Ohjausryhmä kävi keskustelun valituista ilmiöistä ja 
indikaattoreista ja antoi huomioita joidenkin osa-alueiden osalta. Todettiin, että 
jatkotyössä joitakin osa-alueita tulee täydentää syventävällä tiedolla, mutta tässä 
vaiheessa esitetyt kokonaisuudet ovat perusteltuja ja hyvä pohja jatkotyölle.

Päätös

Ohjausryhmä hyväksyi esityksen. Valmistelua jatketaan ohjausryhmän kommentit 
huomioiden.

Tiedoksi-asiat
6
Sisäisen turvallisuuden portaali (TP 8) - julkaisu

Sihteeri esitteli portaalin liittyvän valmistelun tilanteen.

Portaalin valmistelu on jatkunut ja ensimmäinen julkinen versio julkaistaan 
kesäkuussa 2018. Ensimmäinen versio on julkinen www-sivu, johon kerätään sisäisen 
turvallisuuden strategiaan liittyvä tieto ja uutiset, ml. strategian toimeenpanon 
seuranta. 

Sisäisen turvallisuuden laajan yhteistyöverkoston avoimeen käyttöön tarkoitetut 
projekti-, yhteiskehittämis- ja verkostotoiminnallisuudet sisältyvät seuraavaan 
versioon, joka julkaistaan syksyllä. Ennen vuoden loppua julkaistaan vielä kolmas 
versio, joka pitää sisällään laajennetun projektitoiminnallisuuden sekä mahdollisesti 
turvallisuussuunnittelun- ja turvallisuustilanteen seurannan työkaluja.

Asia merkittiin tiedoksi.

7
Turvallisuuden yhdenvertaisuusselvitys

Sisäministeriön tilaama selvitys turvallisuuden yhdenvertaisuudesta julkaistiin 
31.5.2018.

Sihteeri esitteli ohjausryhmälle suppeasti turvallisuuden yhdenvertaisuusselvityksen. 
Ministeri Mykkänen toivoo selvityksen pohjalta toimenpiteitä. 

Selvitys merkittiin ohjausryhmälle tiedoksi.
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8
Harvaan asuttujen alueiden turvallisuusverkoston asettaminen

Sihteeri esitteli asian. Sisäministeriö kutsui 2014 koolle harvaan asuttujen alueiden 
turvallisuutta käsittelevän yhteistyöverkoston. Verkoston toiminta siirtyi Suomen 
Pelastusalan Keskusjärjestön (SPEK) alaisuuteen vuonna 2015, kun kolmannen 
sisäisen turvallisuuden ohjelman toimeenpano päättyi.

Verkoston toimijoiden parissa on esitetty, että toiminnan tulisi kytkeytyä tiiviimmin 
viranomaistoimintaan sekä muodollisiin sisäisen turvallisuuden verkostoyhteistyön 
foorumeihin. Tämän perusteella kevään 2018 aikana on käyty keskusteluja siitä, että 
sisäministeriö asettaisi verkoston uudelleen siten, että ministeriön ja sisäisen 
turvallisuuden keskeiset viranomaistoimijat olisivat verkoston nykyisten jäsenten 
lisäksi vahvemmin toiminnassa mukana. Keskustelujen perusteella SPEK voisi 
edelleen toimia verkoston sihteerinä ja vastata sen jatkuvasta toiminnasta. 
Puheenjohtajuus siirtyisi sisäministeriölle ja verkoston toiminta kytkettäisiin osaksi 
sisäisen turvallisuuden strategian toimeenpanoa.

Jaakko Hamunen totesi, että rajavartiolaitos on mun mielellään mukana verkostossa, 
myös meripelastusseuran voisi lisätä verkoston kokoonpanoon.

Kristiina Kumpula totesi, että myös SPR tulee mielellään mukaan harvaan asuttujen 
alueiden turvallisuusverkostoon. 

Asia merkittiin tiedoksi.

9
Tulevat kokoukset ja muut mahdolliset asiat

Strategian ohjausryhmän seuraavat kokoukset vuonna 2018 ovat

maanantaina 8.10.2018 klo 14.30
torstaina 29.11.2018 klo 14.30

Kokoukset järjestetään sisäministeriössä (Kirkkokatu 12, Helsinki), mikäli muuta ei 
ilmoiteta.

10
Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10:45

Pöytäkirjan vakuudeksi

Sihteeri Ari Evwaraye

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

Jakelu sisäisen turvallisuuden strategian ohjausryhmän jäsenet
sisäisen turvallisuuden strategian sihteeristön jäsenet

Tiedoksi sisäministeriön osastot ja erillisyksiköt
erityisavustaja Andersson-Bohren
osastopäällikkö Jukka Aalto
kehittämisjohtaja Harri Martikainen


