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Mistä puhun

• Mikä turvallisuus?

• Turvallisuus on jatkuvaa muutosta

• Mitkä megatrendit vaikuttavat sisäiseen 

turvallisuuteen Suomessa ja miten?



Mikä turvallisuus?



Ne yhteiskunnan ominaisuudet, joiden johdosta 

väestö voi nauttia oikeusjärjestelmän takaamista 

oikeuksista ja vapauksista ilman rikollisuudesta, 

häiriöistä, onnettomuuksista tai suomalaisen 

yhteiskunnan tai kansainvälistyvän maailman 

ilmiöistä ja muutoksista johtuvaa pelkoa ja 

turvattomuutta.

Sisäinen turvallisuus

(Sisäisen turvallisuuden selonteko )



Kolme näkökulmaa sisäiseen 
turvallisuuteen



Mistä lähdemme 
liikkeelle?

• KV-vertailujen perusteella Suomessa on maailman 

turvallisin arki.

• Tapaturmat ja onnettomuudet ovat merkittävimpiä uhkia 

arjen turvallisuudelle.

• Turvallisuuden tunne on Suomessa korkea.

• Rikollisuuden määrä on laskenut viimeiset 30 vuotta, 

mutta turvallisuusongelmat kasautuvat heikossa 

asemassa oleville.

• Turvallisuusviranomaisten tehtäväkenttä on 

monimutkaistunut ja laajentunut. Toimijoiden välinen 

yhteistyö kuitenkin maailman kärkeä.

• Monenväliseen luottamukseen perustuva teknisesti 

kehittynyt, avoin demokratia on toisaalta ”rokotettu” 

erilaisia uhkia ja häiriöitä vastaan, toisaalta alttiimpi 

erilaisille häiriöille



Megatrendit ja turvallisuus



Turvallisuus on jatkuvaa muutosta

Viisi keskeistä asiaa turvallisuusennakoinnissa

1. Turvallisuus muuttuu jatkuvasti osana yhteiskunnallista muutosta – ei itsekseen tai tyhjiössä

2. Se, mitä pidämme turvallisuuskysymyksinä – ja miten tärkeinä sellaisina – muuttuu myös koko ajan

3. Pitkäkestoiset hitaat kehitykset tärkeämpiä kuin nopeat ja yllättävät muutokset tai kriisit

4. Muutoksen taustalla olevat muutosilmiöt vaikuttavat usein samaan aikaan sekä kielteisesti että 

myönteisesti turvallisuuteen

5. Emme ole pelkästään ajopuu – tulevaisuuteen voi vaikuttaa



Turvallisuuteen vaikuttavat ilmiöt



Maailma jatkaa kutistumistaan

• Globalisaation myötä ihmisten, tavaroiden, tiedon ja pääoman liikkuvuus sekä keskinäisriippuvuus kasvavat –

koronapandemiasta huolimatta

̶ tehokkuus ja talouskasvu jatkuvat, mutta häiriöherkkyys lisääntyy vielä entisestään
̶ sikainfluenssa tai Islannin tulivuori (”silloin”) vs. koronapandemia (”nyt”)
̶ onko enää olemassa paikallista turvallisuutta? Mitä tarkoittaa esim. matkailupalveluille tai kilpailukyvylle?
̶ maailman epävarmuus voi kasvaa  kasvaako turvallisuushakuisuus ihmisten sijoittumisessa ja 

matkustamisessa?

• Ilmastonmuutos ja luonnon monimuotoisuuden heikkeneminen ovat systeemitason haaste

̶ välittömät turvallisuusvaikutukset vähäisiä lyhyellä tähtäimellä, välilliset vaikutukset suuria pitkällä 
tähtäimellä

̶ välittömät: sään ääri-ilmiöt (tulvat, tykkylumi, liikenne- ja merisää)
̶ välilliset: uusi polarisaatioakseli (globaali vastuu, suhde torjuntatoimiin), ilmastosiirtolaisuus ja 

ihmiskauppa, kv-yhteistyön murentuminen laajemmin



Kaikille tasaisesti enemmän vai 
suurempi kahtiajako?

• Teknologinen kehitys jatkuu ja itse kehityksen vauhti kiihtyy

̶ tähänastinen kehitys on lisännyt hyvinvointia ja etenkin arjen turvallisuutta, suurempien häiriöiden osalta 
”50-60”: teknologiariippuvuus on lisännyt häiriöherkkyyttä, mutta samalla tuonut uusia työkaluja häiriöiden 
hallintaan

̶ koska alkaa ”räjähdysvaihe” ja mitä siitä seuraa? 
̶ korona ja digiloikka monipaikkaisuuden kasvu ja vaikutukset palvelutarpeisiin?
̶ liikkumisen tulevaisuus: sähköistyminen, automatisoituminen ja palveluperusteisuuden kasvu

• Arjen kokemusten eriytyminen ja eriarvoistuminen

̶ sosioekonomisten erojen kasvu niin kaupunkien kuin koko maan sisällä ja globaalisti
̶ onko jatkossa edelleen turvallista Suomen joka kolkassa ja millä tavoin?
̶ erilaiset elämänpiirit ja moninaisuuden kasvu – empaattinen yhteiselo vai polarisaation lisääntyminen?
̶ vaikutukset sisäpoliittisesti ja suhteemme kansainvälisyyteen, henkinen ilmapiiri ja Suomi-imago
̶ turvallisuuden henkilökohtaisuus – ”samaa kaikille” ei enää riitä



Suomi kahden suuren demografisen 
muutosvoiman puristuksessa

• Väestön ikääntyminen on suurin väestörakenteemme muutostekijä

̶ Suomi on Euroopan nopeimmin vanhenevia maita, huoltosuhdekysymys kaikille tuttu – toisaalta yhä 
useampi elää yhä enemmän terveitä vuosia eläköitymisen jälkeen

̶ turvallisuusvaikutukset kahtalaisia: kokonaisrikollisuus vähenee nuorten ikäluokkien pienentyessä, 
ikäihmisille tyypilliset turvallisuuskysymykset korostuvat (tapaturmat ja onnettomuudet, sosiaalinen 
turvallisuus, petokset ja huijaukset)

̶ esteettömyydestä tulossa suurempi turvallisuuskysymys – mahdollisuus palveluille?

• Kaupungistuminen jatkuu vahvana

̶ kaupungeissa haasteina väestöntiheydestä aiheutuvat kysymykset – esim. suurin aluesidonnainen 
olosuhdetekijä väkivallalle on väestötiheys, lisäksi segregaation riski kasvaa ilman politiikkatoimia

̶ harvaan asutulla seudulla haasteena avun saannin järjestäminen hätätilanteissa – arjen turvallisuus 
jatkuu hyvänä



Suomi ja 
turvallisuus 2030-
luvulla - yhteenveto
• Suomi on edelleen maailman turvallisin maa 

• Arjen turvallisuus ja hyvinvointi kasvavat mm. 

teknologian ja tieteen edelleen kehittyessä, mutta 

ihmisten välisten erojen kasvu aiheuttaa paineita myös 

turvallisuudelle (sukupolvet, alueet, köyhät vs. rikkaat)

• Alueiden erojen kasvu näkyy turvallisuudessakin –

kaupungistuminen (niin kaupungeissa kuin 

muuttotappioalueilla) sekä ilmastonmuutoksen 

vaikutukset
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