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Turvalliseen huomiseen

Taustaa
Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö SPEK toimii ja vaikuttaa hallitusohjelmaan sekä
muihin politiikkaohjelmiin siten, että turvallisuus ymmärretään laaja-alaisesti hyvinvointikysymyksenä, josta vastuu ylittää perinteiset hallinnonalojen väliset rajat ja joka
koskee niin kansalaisia, järjestöjä, elinkeinoelämää kuin julkista sektoriakin.

1. Valtioneuvosto linjaa sisäisen turvallisuuden kehittämistavoitteet
Sisäinen turvallisuus on keskeinen hyvinvointi- ja kilpailukykytekijä Suomelle, ja sen
asemaa tulee vahvistaa.
Yhteiskunnan turvallisuus edellyttää ulko- ja turvallisuuspolitiikan rinnalle aktiivista
sisäisen turvallisuuden politiikkaa, jolla turvataan yhdenvertaiset turvallisuuspalvelut
koko maassa sekä vastataan laaja-alaisesti niin ihmisiin, omaisuuteen sekä ympäristöön
kohdistuviin onnettomuuksiin kuin laajempiin uhkiin.
• Hallitusohjelman toimeenpanossa huomioidaan sisäisen turvallisuuden ja oikeuden
hoidon parlamentaarisen työryhmän suositukset.
• Sisäisen turvallisuuden viranomaisten kykyä tukea yhteiskunnan kriisinkestävyyttä
kehitetään kokonaisvaltaisesti sekä sisäiset että ulkoiset uhkat huomioiden, väestönsuojelu mukaan lukien.

2. Vapaaehtoistyö nostetaan yhdeksi hallituksen politiikkatavoitteeksi
Sisäisen turvallisuuden järjestötoiminta on elimellinen osa pelastuspalvelujärjestelmäämme, onnettomuuksien ja tapaturmien ennaltaehkäisyä sekä kriisiauttamista.
Arjen turvallisuuden lisäksi järjestöillä on myös olennainen merkitys yhteiskunnan
varautumiselle.
• Valtioneuvosto linjaa vapaaehtoisten roolin ja aseman julkisessa palvelutuotannossa.
• Vapaaehtoistyön koordinaatio ja kehittäminen varmistetaan turvaamalla järjestöjen
perusresurssointi.
• Vapaaehtoisten ja ammattihenkilöstön intressit yhteensovitetaan yhteistyössä työmarkkina- ja edunvalvontajärjestöjen kanssa.
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3. Erityisryhmien sekä harva-alueen asumisturvallisuus otetaan huomioon kaikkien hallinnonalojen toiminnassa
Onnettomuuksien ennaltaehkäisy sekä häiriötilanteiden vaikutusten rajoittaminen
merkitsevät huomattavia yhteiskunnallisia säästöjä. Väestön ikääntyminen sekä aluerakenteen muutos synnyttävät erityisiä haasteita. Ikääntyneiden ja muiden erityisryhmien
sekä harva-alueen turvallisuutta tulee tarkastella ilmiöpohjaisesti siten, että ennaltaehkäisy voidaan ulottaa ongelmien alkusyihin. Kokonaistaloudellinen tarkastelu tukee
resurssien ja toimenpiteiden oikeaa kohdistamista.
• Ennaltaehkäisevän työn seurannan kehittäminen sekä kokonaistaloudellisten vaikutusten arviointi otetaan huomioon hallitusohjelman toimeenpanossa.
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SPEKin hallitusohjelmatavoitteet 2015 - tausta
Suomi on maailman turvallisimpia maita, mutta yhteiskunta on voimakkaan muutoksen
tilassa. Talouden rakennemuutos, väestön ikääntyminen yhdistettynä eurooppalaiseen taantumaan sekä teknistymisen ja globalisaation tuomat keskinäisriippuvuudet ja
muutokset asettavat merkittäviä haasteita. Seuraavan hallituskauden aikana tehdään
ratkaisuja, jotka vaikuttavat sekä välittömästi että välillisesti väestön turvallisuuteen.
Lisäksi näillä ratkaisuilla luodaan perustaa seuraavan vuosikymmenen Suomelle. Jotta yhteiskuntamme olisi myös tulevaisuudessa turvallinen, tulee sisäinen turvallisuus
ottaa laaja-alaisesti huomioon päätöksenteossa.
Ihmisten, omaisuuden ja ympäristön suojaaminen erilaisten riskien ja uhkien varalta on
turvallisuustyötä, johon viime kädessä osallistuu koko yhteiskunta. Perinteiset turvallisuustoimijat, kuten poliisi, pelastustoimi ja puolustusvoimat, tarvitsevat rinnalleen
onnettomuuksien ehkäisystä ja jälkihuollosta sekä humanitäärisestä avusta vastaavia
toimijoita. Turvallisuus ei siten ole minkään yksittäisen hallintokunnan omaisuutta tai
asiantuntijuutta.
Turvallisuuden laajeneminen sekä niukat resurssit haastavat perinteiset tavat ajatella ja
toimia. Tarvitaan uusia ja innovatiivisia ratkaisuja, joilla turvataan väestön hyvinvointi
ja turvallisuus. Turvallisuuden kokonaisvaltainen tarkastelu sekä vapaaehtoistoiminnan
turvaaminen ovat osa-alueita, joihin tulee panostaa seuraavalla hallituskaudella.
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