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Sisäisen turvallisuuden strategian ohjausryhmän
kokous 7.12.2017

1. Kokouksen avaus

2. Ohjausryhmän tehtävät ja kokoonpano

3. Sisäisen turvallisuuden strategian toimeenpano

4. Alueellinen ja paikallinen turvallisuussuunnittelu

5. Ohjausryhmän vuoden 2018 kokoukset

6. Muut asiat

7. Kokouksen päättäminen

1.3.2018 2



2. Ohjausryhmän tehtävät ja
kokoonpano
• kokoonpano

• tehtävät
– vahvistaa strategian toimeenpanosuunnitelman ja indikaattorit
– seuraa strategian toimeenpanoa
– raportoi säännöllisesti sisäisen turvallisuuden ja oikeudenhoidon

ministerityöryhmälle
– sovittaa yhteen eri hallinnonalojen ja muiden vastuutahojen

suunnittelun ja toiminnan strategian toimeenpanossa
– käsittelee muut sille osoitetut sisäisen turvallisuuden kysymykset,

jotka edellyttävät poikkihallinnollista valmistelua tai yhteistyötä
– vahvistaa alueellisen ja paikallisen turvallisuussuunnittelun

kansalliset linjaukset (maakunnat ja kunnat) sekä seuraa niiden
toimeenpanoa
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3. Strategian toimeenpano
• Toimeenpanosuunnitelma

– luonnos 4.12.

– päävastuutahoille 3.11.2017 lähetetyn pyynnön
ja siihen toimitettujen vastausten perusteella

– päävastuutahot vastaavat yhteistyön
järjestämisestä muiden vastuutahojen kanssa
muut vastuutahot kirjattu luonnokseen
päävastuutahojen ilmoitusten perusteella

– sihteeristön esitys: ohjausryhmän täydennykset
ja kommentit 22.12. mennessä, käsittely
uudelleen kokouksessa I/2018
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3. Strategian toimeenpano
• Indikaattorit

– toimenpiteet varsin erilaisia seurannan kannalta

– hallinnollinen seuranta (toimenpiteen toteutus ja
toimeenpano) osana raportointia

– paljon uusia toimintamuotoja ei olemassa
olevia vaikuttavuusindikaattoreita

– sihteeristön esitys: laaditaan osana analysointi-
ja ennakointityötä (tp-kokonaisuus 1)
indikaattorit keskeisten ilmiöiden seurantaan,
ml. strategiassa päätettyjen toimenpiteiden
vaikuttavuus ilmiöihin – kevät 2018
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3. Strategian toimeenpano
• Toimenpidekokonaisuudet

1. Analysointi ja ennakointi
– SM asettaa ennakointiryhmän ja sisäisen turvallisuuden

ennakointiverkoston 12/2017
– sidosryhmäyhteistyön käynnistäminen – kevät 2018

2. Toimivaltuudet ja suorituskyky
– toimenpiteet pääosin käynnissä, pääasiassa SM:n hallinnonalan

kehittämistoimenpiteitä
– terrorismin torjunnan strategian päivitys, strateginen viestintä ja

kyberrikollisuuden ennalta estävä toimenpideohjelma
poikkihallinnollisia - valmistelussa
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3. Strategian toimeenpano
• Toimenpidekokonaisuudet

3. Arjen turvallisuus
– toimenpiteet ajoittuvat vuodelle 2018
– päävastuutahoina OM, STM, SM ja YM
– paikallinen ja alueellinen toimeenpano osana

turvallisuussuunnittelua (tp-kokonaisuus 7)
– ikääntyneiden turvallisuusohjelma jäljempänä

4. Turvallisuusosaaminen ja kriisinkestokyky
– toimintaohjelma kriisinkestokyvyn parantamiseksi 2019 –

sovitetaan yhteen maakuntauudistuksen varautumiseen liittyvän
valmistelun kanssa

– lasten ja nuorten turvallisuuden edistämiseksi toimenpiteitä
2018-2019
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3. Strategian toimeenpano
• Toimenpidekokonaisuudet

5. Turvallisuuden innovaatio-ohjelma
– valmistelu ei vielä käynnistynyt

6. Turvallisuuden ohjaus
– valmistelu käynnistyy syksyllä 2018
– suunnitellaan analysointi- ja ennakointityössä määriteltävien

sisäisen turvallisuuden keskeisten ilmiöiden ja niihin perustuvan
ennakoinnin perusteella
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3. Strategian toimeenpano
• Toimenpidekokonaisuudet

7. Maakunnat ja kunnat
– käsitellään yksityiskohtaisemmin asialistan kohdassa 4

8. Seuranta
– palveluväylää valmisteltu syksyn 2017 aikana
– hankintapäätös 12/2017, ensimmäinen tuotantoversio keväällä

2018
– palvelumuotoilu ja ketterä kehitys, yhteistyö Valtiokonttorin

digitiimin ja Valtorin kanssa
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3. Strategian toimeenpano –

tp 3.4 ikääntyneiden turvallisuusohjelma
• v. 2011 julkaistiin Turvallinen elämä ikääntyneille –

toimintaohjelma ikääntyneiden turvallisuuden
parantamiseksi.

• Siinä kuvataan ikääntyneiden turvallisuushaasteita
sekä annetaan suositukset ikääntyneiden asumisen
turvallisuuden parantamiseksi, tapaturmien määrän
vähentämiseksi, liikkumisen turvallisuuden
parantamiseksi sekä kaltoinkohtelun, väkivallan ja
rikosten ehkäisemiseksi ja torjumiseksi.

• Sisäisen turvallisuuden strategiassa päätettiin
ohjelman päivittämisestä
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• Edellisen ohjelman julkaisusta on kulunut yli kuusi vuotta 
aika tehdä välitarkastelu ja varmistaa kehityksen oikea suunta

• Suomi on Euroopan nopeimmin vanheneva maa
ikääntyvien merkitys arjen turvallisuuden kysymyksissä
kasvaa jatkuvasti.

• Onnettomuuksien, tapaturmien, rikosten sekä muiden
turvallisuusongelmien seuraukset ovat usein huomattavasti
vakavampia ikääntyneille kuin nuoremmalle väestölle. Myös
turvattomuuden tunne saattaa lisääntyä iän myötä.
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Ikääntyneiden turvallisuusohjelma -
tavoitteet
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• Kotihoidon turvallisuuskulttuurin vahvistaminen

• Viranomaisten välisen tiedonvaihdon parantaminen

• Ikääntyneiden palokuolemien ehkäisy

• Ikääntyneisiin kohdistuvan petosrikollisuuden
vähentäminen

• Kaatumisten ehkäisy

• Yksinäisyyden vähentäminen



Ikääntyneiden turvallisuusohjelma –
valmistelu ja jatkotoimenpiteet
• ZEF-kysely edellisen ohjelman toimeenpanoon osallistuneille

– vanhat toimenpiteet, joita tulee jatkaa, sekä uudet tarpeelliset
toimenpiteet

• sidosryhmähaastattelut sekä kyselyt vastuuministeriöille

• ohjelmaluonnoksen lausuntokierros
– päättyy 8.12.2017

• sidosryhmäkuuleminen ohjelmaluonnoksesta 4.12.2017

• käsittely sisäisen turvallisuuden ministeriryhmässä 15.12.2017
– tarkistukset lausuntojen perusteella ennen tätä

• Toimeenpanokausi sama kuin strategian (-2020)
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4. Alueellinen ja paikallinen
turvallisuussuunnittelu
• toteuttaa strategian toimenpidekokonaisuutta 7 (Maakunnat ja

kunnat)

• Suomessa tehty paikallista turvallisuussuunnittelua vuodesta
1999
– kunnat päävastuussa, ei lakisääteistä toimintaa
– toiminnan taso vaihtelee suuresti eri kuntien välillä, suurissa

kaupungeissa erillisiä resursseja
– pääpaino ennalta ehkäisevässä turvallisuusyhteistyössä

• jatko tähänastisen työn perusteella
– tuetaan laajaa turvallisuussuunnittelua tekevien kuntien työtä
– hyödynnetään maakuntauudistus sisäisen turvallisuuden

strategian sekä muiden sisäisen turvallisuuden
poikkihallinnollisten tavoitteiden jalkauttamiseksi
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4. Alueellinen ja paikallinen
turvallisuussuunnittelu
• Ohjausryhmä vahvistaa turvallisuussuunnittelun kansalliset

linjaukset
– määräajaksi, tarkistetaan tarvittaessa
– strategian ja sisäisen turvallisuuden muut keskeiset päämäärät ja

toiminta-alueet, joihin voidaan vaikuttaa paikallisella ja
alueellisella tasolla, esim. syrjäytymiseen liittyvä rikollisuus,
ikääntyneiden turvallisuus, lapset ja nuoret, väestösuhteet,
segregaatio, jne.

– toimintamallit, toimenpiteet, tavoitteet, indikaattorit
• analysointi- ja ennakointityössä laadittavat indikaattorit myös

maakuntatason tarkasteluun
• sovitetaan yhteen alueellisen varautumisen tavoitteiden

kanssa
– informaatio-ohjaus maakunnille ja kunnille
– toimeenpannaan soveltuvin osin myös valtion ja

maakuntien välisissä neuvotteluissa (SM, STM, TEM)
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Alueellisen yhteisen
varautumisen ohjaus

(SM)

Sisäisen turvallisuuden strategian
ohjausryhmä (SM)

Työvalio-
kunta

Poliisi
(SM)

OM

KuntaL 1 §

• asukkaiden hyvinvointi
• alueen elinvoima

MaakuntaL 6 §

• turvallisuuden,
hyvinvoinnin ja
terveyden edistäminen
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Maakuntien
lakisääteinen ohjaus

• sosiaali- ja terveystoimi
(STM)

• pelastustoimi (SM)

• alueiden kehittäminen
(SM, TEM koordinoi)

Kuntien
turvallisuussuunnittelu

informaatio-ohjaus

(laajan turvallisuustoiminnan kunnat)

TOIMINTA

STM

Kuntaliitto

Valtion viranomaisten
ohjaus

• poliisi (SM)
• syyttäjä,

rikosseuraamusala (OM)
• jne.

Alueellisen ja paikallisen turvallisuussuunnittelun ohjaus

seuranta
(sähköinen hyvinvointikertomus, kuntakyselyt, jne.)

Pelastus
(SM)

Turvallisuussuunnittelun
linjaukset

• tavoitteet
• toimenpiteet
• toimintamallit
• indikaattorit



4. Alueellinen ja paikallinen
turvallisuussuunnittelu
• Strategian ohjausryhmän alainen työvaliokunta valmistelee

linjauksiin liittyvät asiat
– esitys linjauksiksi ohjausryhmälle
– SM asettaa työvaliokunnan 1/2018
– ensimmäiset linjaukset – kevät 2018
– mukana: poliisi- ja pelastustoimi (SM), rikoksentorjuntaneuvosto

(OM), STM ja Kuntaliitto
– seuranta ja raportointi ohjausryhmälle
– keskeiseksi osaksi digitaalista palveluväylää (tp-kokonaisuus 8)
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5. Ohjausryhmän vuoden 2018
kokoukset
• Alustava kokousaikataulu:

– 6.3. klo 9-11
– 8.5. klo 9-11
– 9.10. klo 9-11
– 4.12. klo 9-11

• ajoitettu ennen sisäisen turvallisuuden ja oikeudenhoidon
ministeriryhmän kokouksia

• tarvittaessa kutsutaan useammin koolle sekä kirjalliset
menettelyt
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Kiitos!


