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Suomi – maailman
turvallisin maa
• Suomi on kv-vertailujen perusteella käytännössä maailman

turvallisin maa

• Esim.
̶ Global Peace Index #2
̶ World Internal Security and Police Index #2
̶ World Economic Forum Travel and Tourism

Competitiveness Report 2017 – Security #1

̶ vertailujen taustalla erilaisia tilastoja koskien
väkivaltaa, liikenneonnettomuuksia, viranomaisten
nauttimaa luottamusta, jne.









Kaikki hyvin, siis?



Kenen turvallisuudesta puhumme?
• 10 % väestöstä kokee yli 2/3 kaikesta

väkivallasta
̶ lähisuhteessa väkivaltaa kokevat naiset
̶ rikoksiin ja päihteisiin liittyvää

elämäntyyliä elävät nuoret miehet

• Maahanmuuttajien riski joutua pahoinpitelyn
uhriksi 2,5-kertainen kantaväestöön
verrattuna

• Kaikista tapaturmaisesti ja väkivaltaisesti
kuolleista 2/3 miehiä

• Erilaisten rikosten, onnettomuuksien ja
tapaturmien uhriksi joutumisen
todennäköisyyteen vahvasti sidoksissa
henkilökohtaisiin ominaisuuksiimme

̶ ikä, sukupuoli, asuinpaikka, äidinkieli,
alkuperä, koulutus, jne.

→ ei ole olemassa yhtä sisäistä turvallisuutta vaan meillä kaikilla on
omamme



Syrjäytyminen, päihteet ja polarisaatio
• perinteisten turvallisuusongelmien taustalla päihteidenkäyttöä, huono-osaisuutta, koulupudokkuutta, jne.

̶ tekijät ja kokijat usein samoja henkilöitä eri tilanteissa tai elämänvaiheissa
̶ esim. 5 % tekee yli 50 % kaikista rikoksista
̶ alkoholin merkitys väkivallassa sekä kodin ja vapaa-ajan tapaturmissa

• nousussa myös uusia turvallisuuden "jakolinjoja"
̶ väestön moninaistuminen
̶ kasvavat erot kaupunkien ja maaseudun välillä
̶ muut asuinalueiden väliset erot
̶ ikäluokkien väliset erot

→ ollaksemme maailman turvallisin maa "kaikille samaa" ei riitä



Case Sisäministeriö
• MITÄ?

SM:n tulevaisuuskatsauksen visio 4.6.2018:

Vuonna 2030 Suomi on maailman turvallisin maa sekä kaikille yhtä turvallinen.
Viranomaisten palvelut tasoittavat eri väestöryhmien välisiä eroja

turvallisuudessa

• MITEN?
1. Turvallisuuserojen kaventaminen tulee näkyä hallinnonalan tärkeimmissä tavoitteissa

(strateginen ohjaus)

2. Erojen vähentäminen edellyttää niitä koskevaa seurantaa (analysointi ja ennakointi)



Sisäasiainhallinnon strategisia tavoitteita 2030

1. Suomen väestön turvallisuuden tunne on
korkea koko maassa ja kaikissa
väestöryhmissä.

2. Suomi pysyy matalan kokonaisrikollisuuden
maana.

3. Suomeen ei synny asuinalueita, joissa
rikollisuus, häiriökäyttäytyminen tai muut
turvallisuusongelmat lisääntyvät
merkittävästi.

4. Väkivalta- ja seksuaalirikokset vähenevät
eivätkä uhrikokemukset kasaannu tietyille
väestöryhmille.

13. Viranomaiset nauttivat korkeaa
luottamusta kaikissa väestöryhmissä eikä
väestöryhmien välillä ole merkittäviä eroja.

(yhteensä 14 strategisesta tavoitteesta)



Mitä käytännössä?



Kirkkokatu 12, Helsinki
PL 26, 00023 Valtioneuvosto

Vaihde 0295 480 171
kirjaamo@intermin.fi


