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Sisäisen turvallisuuden strategian ohjausryhmän kokous
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Kirkkokatu 12, Helsinki
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Kujala Arto, OM
Kämäräinen Leena, SPR
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Nederström Heli, OKM
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Paavola Janne, POHA
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Evwaraye Ari, SM, sihteeri

Muut läsnäolijat:
Holmström Lauri, SM
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Lillsunde Pirjo, STM
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Läsnä asiakohdassa 3:
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1. Kokouksen avaus
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Puheenjohtaja avasi kokouksen ja totesi ohjausryhmän jäsenmuutokset. (Liite 
1)

2. Edellisen kokouksen pöytäkirja

Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja (liite 2).

Päätösasiat

3. Sisäisen turvallisuuden ohjaus (TP 6) - väliraportti ja jatkotoimenpiteet

Ohjausryhmän kokouksessa 12.6.2018 päätetyn mukaisesti Hellon Oy on 
toteuttanut kehittämishanketta yhteistyössä strategiasihteeristön kanssa 
hankesuunnitelman mukaisesti. Ohjausryhmän jäsenet on haastateltu ja 
tämän perusteella on laadittu analyysi, suositukset ja hypoteesi sisäisen 
turvallisuuden poikkihallinnollisen päätöksenteon tulevalle mallille.

Juha Kronqvist ja Pauline Ranta Hellonista esittelivät tehdyn selvityksen 
tuloksia ja alustavan esityksen jatkomallille (liite 3). 

Ohjausryhmässä käytiin ryhmäkeskustelut selvityksen perusteella saaduista 
suosituksista. Keskustelujen tulokset kerättiin ja käytiin yhdessä suullisesti 
läpi.

Päätös

Ohjausryhmä päätti, että kehittämishankeen valmistelua jatketaan. 

4. Turvallisuussuunnittelun kansalliset linjaukset (TP 7) - lausuntoyhteenveto ja viimeistely

Turvallisuussuunnittelun kansallisten linjausten luonnos on ollut laajalla 
lausuntokierroksella, joka päättyi 31.8.2018. Lausuntopalaute (liite 4) on ollut 
runsasta (73 kpl).

Asiantuntija Leena Seitovirta sisäministeriöstä esitteli turvallisuussuunnittelun 
kansallisista linjauksista saatujen palautteiden lausuntoyhteenvedon. 
Seitovirta totesi, että lausuntojen perusteella voidaan todeta, että 
turvallisuussuunnittelun kansalliset linjaukset on tarpeellinen ja onnistunut 
dokumentti. Lausuntojen mukaan linjaukset palvelevat todellisia tarpeita ja 
konkreettisia kortteja pidettiin hyvin valikoituneina. Toisaalta toivottiin, että 
turvallisuussuunnitteluun tulisi liittää valmius- ja varautumissuunnittelu ja 
toisaalta se tulisi liittää terveyden ja hyvinvoinnin edistämistyöhön. Joissakin 
lausunnoissa mainittiin, että turvallisuussuunnittelu pitäisi yleisesti ottaen olla 
maakuntien eikä kuntien tehtävä. Lisäksi lausujia huoletti viranomaisten 
resurssien riittävyys.

Strategiapäällikkö Ari Evwaraye esitteli jatkovalmistelun kannalta keskeiset 
linjauskysymykset, joita olivat

 1. Kuntien ja muiden toimijoiden lakisääteiset tehtävät 
turvallisuussuunnittelun perustana (johtopäätökset 9, 10, 17); lakisääteiset 
tehtävät, jotka liittyvät turvallisuussuunnitteluun, tulisi näkyä selkeämmin 
linjauksissa

- työvaliokunnan esitys: viitataan kattavammin lakisääteisiin tehtäviin 
turvallisuussuunnittelun perusteena
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2. Ristiriitaiset odotukset suhteessa osallisuuden vahvistamisen, hyvinvoinnin 
ja terveyden edistämisen, varautumisen ja turvallisuuden välillä (johtopäätös 
19); osassa lausuntoja haluttaisiin osallisuus ja hyvinvoinnin edistäminen 
vahvemmin osaksi kokonaisuutta, osassa vuorostaan valmius ja varautuminen

- työvaliokunnan esitys: ei laajenneta turvallisuussuunnittelun soveltamisalaa 
varautumisen tai hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen suuntaan, koska 
järjestämistavat ovat paikallisia ja alueellisia ratkaisuja, mutta korostetaan ja 
selkiytetään näiden yhteyttä.

3. Eri hallinnonalojen viranomaisten resursointi turvallisuussuunnitteluun 
(johtopäätös 20); lausunnoissa nostetaan huoli viranomaisten resurssien 
riittävyydestä turvallisuussuunnitteluun osallistumiseen

- työvaliokunnan esitys: huomioidaan linjauksissa siten, että korostetaan 
turvallisuussuunnittelua tapana järjestää jo olemassa olevia tehtäviä 
resurssitehokkaasti

4. Järjestöjen asiantuntemus ja moninaiset mallit turvallisuuden edistämiseksi 
(johtopäätökset 21 ja 25); tulisi näkyä vahvemmin

- työvaliokunnan esitys: huomioidaan järjestöjen osaaminen ja resurssit 
linjauksissa mahdollisimman laajasti

5. Toimenpidekortit koskien lapsiin kohdistuvaa väkivaltaa sekä alkoholin 
aiheuttamaa turvattomuutta; lähisuhdeväkivaltaa ja lapsiin kohdistuvaa 
väkivaltaa koskevassa toimenpidekortissa on varsin vähän lapsiin kohdistuvan 
väkivallan vähentämisen keinoja, alkoholin aiheuttamaa turvattomuutta 
koskevaa korttia esitetään laajennettavan kattamaan myös huumeet

- työvaliokunnan esitys: lähisuhdeväkivaltakortista otetaan lapsiin kohdistuva 
väkivalta pois, täydennetään myöhemmässä vaiheessa, alkoholin aiheuttamaa 
turvattomuutta koskevaa korttia ei laajenneta - alkoholi on iso strateginen 
kysymys, joka liittyy useimpiin arjen turvallisuuden ongelmiin jokaisessa 
Suomen kunnassa, lisäksi laillisen ja laittomien päihteiden ongelmien 
vähentämisen keinot ovat hyvin erilaisia, linjauksissa kannustetaan 
huomioimaan huumeet paikallisissa ja alueellisissa suunnitelmissa olosuhteet 
huomioiden.

Ohjausryhmä kävi asiasta keskustelun, jossa todettiin muun muassa, että 
tehtävien lakisääteisyys on mutkikas ongelma. Pitää huomioida, että 
maakuntien budjetti ei ole joustava vaan sillä tavoin ”suljettu”, että rahoitusta 
voidaan osoittaa vain lakisääteisiin tehtäviin ja rahoitus on niukkaa.

Päätös

Työvaliokunnan johtopäätökset hyväksyttiin jatkovalmistelun pohjaksi 
huomioiden saadut kommentit. Lausuntopalautteen perusteella muokattavat 
linjaukset hyväksytään ohjausryhmässä kirjallisella menettelyllä.

Tiedoksi-asiat

5.   Sisäisen turvallisuuden strategia - toimeenpanon seuranta

Strategiapäällikkö Ari Evwaraye esitteli sisäisen turvallisuuden strategian 
seurantataulukon. Evwaraye kertoi, että sisäisen turvallisuuden strategian 
vastuutahoilta on pyydetty ajantasaiset seurantatiedot heidän vastuullaan 
olevista toimenpiteistä. Toimenpiteet on koostettu seurantataulukkoon (liite 
5). Seurantataulukon perusteella voidaan todeta, että toimenpiteet etenevät 
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hyvässä aikataulussa ja muutama toimenpide on käynnistymässä ensi vuoden 
aikana. Evwaraye kertoi, että ajatuksena on tuoda ohjausryhmään jatkossa 
"täsmäesityksiä" toimenpiteistä. 

Ohjausryhmässä todettiin, että seurantataulukossa on vaikeasti ilmaistuja 
asioita, joita ymmärtää vain ne, jotka tekevät kyseistä toimenpidettä. Lisäksi 
todettiin, että operatiivisista kysymyksistä tulisi päästä pois. 

Päätös

Sisäisen turvallisuuden strategian seurantataulukko merkittiin tiedoksi.

6. Muut asiat Muita asioita ei ollut

7.   Kokouksen päättäminen ja seuraava kokous

Puheenjohtaja päätti kokouksen. Seuraava kokous pidetään sisäministeriössä 
29.11.2018 kello 14.30-16.30 neuvotteluhuoneessa Kruunu.

Pöytäkirjan vakuudeksi,

Sihteeri Ari Evwaraye

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

Liitteet Liite 1: Kokoonpanomuutokset
Liite 2: Pöytäkirja 12.6.2018
Liite 3: Sisäisen turvallisuuden ohjaus - Hellon raportti
Liite 4: Turvallisuussuunnittelun kansalliset linjaukset - lausuntopalaute
Liite 5: Sisäisen turvallisuuden strategian seurantataulukko 

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
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