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Arjen turvallisuus ja 
yhteiskuntarauha:

"Maailman turvallisin maa –
turvallisempi kuin koskaan"

Turvallisuuspalvelut ja avun 
saanti:

"Meitä on vähän"

Vakavat ja laajat 
häiriöt sekä niihin varautuminen:

"Vanhat ja uudet uhkakuvat"

Kolme näkökulmaa turvallisuuteen



Mitä eri näkökulmat tarkoittavat?
• Arjen turvallisuus ja yhteiskuntarauha

̶ toistuvat arjen turvallisuuskysymykset –
mitä sattuu, kuinka usein ja kenelle?

» onnettomuudet ja tapaturmat
» turvallisuuden tunne
» rikollisuus
» yhteiskuntarauha ja vakaus

• Turvallisuuspalvelut ja avun saanti
̶ turvallisuusviranomaisten toimintakyky –

millaista apua saa, kun jotain sattuu, kuinka 
nopeasti ja tehokkaasti?

» poliisi, pelastus, rajavartiolaitos, ensihoito, 
hätäkeskus, tuomioistuimet, jne.

• Vakavat ja laajat häiriöt sekä niihin varautuminen
̶ harvinaiset häiriöt ja kriisit, jotka ovat 

kuitenkin vaikutuksiltaan merkittäviä ja joita ei 
voi täysin ennalta ehkäistä –
millaisia uhkakuvia meillä on, miten 
selviämme niiden kohdatessa ja miten 
toivumme niistä?

» sään ääri-ilmiöt, merellinen 
suuronnettomuus, laajamittainen 
väkivallanteko, jne.



Arjen turvallisuus ja 
yhteiskuntarauha: Maailman 
turvallisin maa – turvallisempi kuin 
koskaan
• Suomi on erilaisten kv-vertailujen perusteella maailman

turvallisin maa

• 87 % väestöstä kokee, että Suomi on turvallinen maa (2019)
• korkea luottamus viranomaisiin – yli 90 % kaikilla 

turvallisuusviranomaisilla

• Tilastollisesti Suomi myös turvallisempi kuin koskaan
aiemmin

• mm. väkivaltakokemukset, liikenne, palokuolemat

• Parannettavaa silti on:
• mm. lähisuhdeväkivalta, haavoittuvien ryhmien turvallisuus ja palveluihin pääsy, 

syrjäytymiseen liittyvien turvallisuusongelmien kasautuminen, polarisaatio, "uudet
uhat"





• väestön kokoon suhteutettuna vähiten poliiseja Euroopassa
• 1,3 poliisia 1000 asukasta kohden - vrt. Ruotsi ja UK: 2, 

Saksa: 2,5
• noin 100 000 hoitamatonta poliisin hälytystehtävää vuosittain

• turvallisuusviranomaisten voimavarat olleet mitoitettu 
normaalitilanteen minimitasolle

• tilanne altis erilaisille häiriöille - esim. EU:n pisimmän ulkorajan valvonta 
tilanteessa, jossa hetkellisesti palautetaan sisärajavalvonta ja resursseja pitää jakaa

• työvoimavaltaisuus - poikkeustilanteiden suorituskyky ei rakennu nopeasti edes 
rahalla 

• Esimerkkejä arjen haasteista:
• harvaan asuttujen alueiden palvelut – hädän hetkellä ihmisen tarve on sama, 

asuinpaikasta riippumatta
• pelastustoimen työvoiman saatavuus
• kielellisten oikeuksien turvaaminen palveluissa

Turvallisuuspalvelut ja avun 
saanti: 
Meitä on vähän

Disasters, 
major crime &
emergencies



Millaista apua tarvitsemme arjen hätätilanteissa?

n. 3 milj. 
hätäpuhelua

n. 1,4 
hälytystehtävää



Vakavat ja laajat häiriöt sekä 
niihin varautuminen: Vanhat ja 
uudet uhkakuvat

• Tilanteet, joissa arjen toiminta häiriintyy merkittävästi tai 
katkeaa

• pieni todennäköisyys – suuret vaikutukset
• ennalta ehkäisy vaikeaa tai ei yksinään riitä

→ edellyttävät varautumista

• esimerkiksi: merellinen suuronnettomuus, terrori-isku, ydinvoimalaonnettomuus, sään
ääri-ilmiö, pandemia, jne.

• eri uhkien vaikutus sisäiseen turvallisuuteen erilainen - välitön tai välillinen

• Pieni, avoin ja teknisesti edistynyt demokratia – haavoittuva
vai resilientti?

• haaste: tuotanto- ja tietoketjujen keskinäisriippuvuus, "korttitalo"
• vahvuus: korkea osaamis- ja koulutustaso sekä luottamus instituutioihin läpi

yhteiskunnan toimii osaltaan "rokotteena"



Kun kaikki muuttui nopeasti
• Koronapandemialla on ollut ja tulee olemaan merkittäviä vaikutuksia sisäiseen turvallisuuteen – emmekä 

vielä edes tiedä kaikkia

• Kevään poikkeusolot korostivat varautumisen ja hyvin nopean muutoskyvyn merkitystä
̶ rajojen sulkeminen ja sisärajavalvonta mullistava muutos Rajavartiolaitoksen arjen toimintaan
̶ Uudenmaan sulku – poliisin ja yhteistyöviranomaisten ponnistukset
̶ yksittäiseen uhkakuvaan (kuten pandemia) varautumisen rinnalla tärkeää muutoskyky yleisesti

• Tavanomaisia tehtäviä jonkin verran vähemmän kuin normaalitilanteessa, mutta huolestuttavia merkkejä:
̶ kotihälytykset yleistyivät, rattijuopumuksia aiempaa enemmän vaikka vähemmän liikennettä ja 

varsinainen rattijuopumusvalvonta minimissä
̶ elämä keskittyi koteihin – miten huonosti asiat olivat perheissä, joissa asiat olivat valmiiksi huonosti? 

Ei "menetettyä sukupolvea", mutta mahdollisesti "menetetty vuosi"
̶ viranomaisten henkilöstöllä vain vähän tartuntoja, mutta olisi voinut olla toisin



Sisäinen turvallisuus 2020-luvulla
• Turvallisuuden ristiriitaisuus kasvaa edelleen

̶ arjen turvallisuus jatkaa paranemistaan, mutta erilaisten pienempien ja suurempien häiriöiden 
uhka ja vaikutukset kasvavat

• Turvallisuuden tunteesta tulee tärkeämpää arjen turvallisuudelle kuin rikosten, tapaturmien ja 
onnettomuuksien todennäköisyydestä ja määrästä

̶ uudet uhat - esim. ekstremismi, informaatiovaikuttaminen, polarisaatio - perustuvat pelkoon
̶ median ja tiedonvälityksen merkitys, "mielikuvamaailma"

• Minun turvallisuus ≠ sinun turvallisuus
̶ erityisesti arjen turvallisuuteemme vaikuttavat henkilökohtaiset ominaisuutemme – ikä, 

asuinpaikka, sukupuoli, alkuperä, äidinkieli, toimeentulo
̶ turvallisuuden parantaminen kohdentamalla toimia kaikkiin tuo lisää turvallisuutta vähenevissä 

määrin



Mitä tarkoittaa muutos tarkoittaa 
käytännön tekemiselle?
• Yhteistyöstä "avoimeen lähdekoodiin"

̶ turvallisuus on kilpailuvaltti… mutta sen "liikesalaisuus" ei ole, mitä pitäisi tehdä vaan tekemisen 
pääoma  verkostot ja niiden toiminta

̶ turvallisuuden ekosysteemit - Lappi on tässä kansallinen edelläkävijä

• Ihmisen näköinen turvallisuus – kenelle tehdään ja miksi?
̶ esim. matkailun turvallisuus: asiakas, yrittäjä, työntekijät, alihankkijat – mutta myös: lähiyhteisö, 

"kilpailijat"
̶ määräyksistä ja velvoitteista jatkuvaan yhteiskehittämiseen, tärkein kysymys aina: kenelle tätä 

teemme?
̶ hyvinvoinnin ja turvallisuuden yhä tiivistyvä suhde

• Kompleksisuuden lisääntyminen edellyttää muutosta ajattelussa ja toimintatavoissa
̶ viestintä: matalammat kynnykset, "kasvot" tekemiselle, hiljaisuuden kielteiset vaikutukset 

suurempia kuin "virheiden"
̶ kriiseihin ja laajoihin häiriöihin varautumisen sekä arjen turvallisuuden ero hälvenee
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