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Kokonaisturvallisuus globaalissa ympäristössä
Maailman valtiot ovat yhä vahvemmin verkottuneet toisiinsa ja maiden keskinäisriippuvuus niin
taloudessa, kriisien hallinnassa kuin turvallisuudessa on entisestään lisääntynyt. Tämä riippuvuus johtaa
siihen, että valtioiden, mukaan lukien Suomen, sisäinen ja ulkoinen turvallisuus ovat kietoutuneet
tiukasti yhteen eikä niitä voida erottaa toisistaan. Muuttuva dynamiikka luo haasteita, joiden
ymmärtämiseen ja joihin varautumiseen tarvitaan tutkittua tietoa. Teemassa tehtävä tutkimus tukee
turvallisuusympäristössä tapahtuvien muutosten seurantaa, analysointia ja ennakointia sekä
uudenlaisten turvallisuusriskien huomioimista. Tutkimus tuottaa tietoa, joka luo edellytyksiä valtion
perustehtävien, kuten valtiollisen olemassaolon, toimintavarmuuden ja kansalaisten turvallisuuden sekä
turvallisuuden tunteen edistämiseen.
Tutkimuksen keskiössä ovat suomalaisen yhteiskunnan kokonaisturvallisuus, toimintavarmuus sekä
reagointi- ja riskinsietokyky. Energia- ja tietointensiivisen, digitalisoituvan ja kansainvälistyvän
yhteiskuntamme kansallinen huoltovarmuus nousee keskeiseen asemaan. Muita olennaisia
tutkimuskohteita ovat sisäisen ja ulkoisen turvallisuuden vuorovaikutus, kansalaisten turvattomuuden
kokemus elämänkaaren eri vaiheissa sekä arvo- ja asenneilmapiirin muutos ja tämän muutoksen
vaikutus kansallisen identiteetin, yksituumaisuuden ja demokratian kehittymiselle.

Valtion, yhteiskunnan ja yksilön turvallisuutta voivat uhata sekä ulkoiset että sisäiset tekijät. Suomi on
riippuvainen sekä Euroopan unionin (EU) muista jäsenmaista että kansainvälisestä yhteisöstä yhä laajemmin.
Riippuvuutta on lisännyt muun muassa EU:n jäsenmaiden integraation syventyminen unionin eri
politiikkasektoreilla. Yhteistyö on syventynyt myös turvallisuuteen ja kriiseihin varautumiseen ja
tiedonvaihtoon liittyvissä kysymyksissä. Kansainvälinen yhteistyö on tärkeä osa myös sisäistä turvallisuutta.
Suomen kansallinen toimintaympäristö on monella tavalla ja tasolla sidoksissa globaalin ympäristön kanssa.
Yhteiskunnallinen turvallisuus niin kotimaassa kuin ulkomailla vaarantuu ilmaston muuttuessa, kun esimerkiksi
tulvat ja myrskyt lisääntyvät. Sään ääri-ilmiöt vaikuttavat muun muassa energian, ruuan ja veden tuotantoon ja
jakeluun. Myös pandemiat luovat globaaleja turvallisuusuhkia.
Globaalissa turvallisuusympäristössä suurvaltakonfliktin uhka on Venäjän nykyisen kehityssuunnan myötä
tehnyt osittaisen paluun. Geopolitiikka on alkanut ohjata taloutta aiempaa enemmän. Mahdolliset
kriisitilanteet nostavat kansallisen huoltovarmuuden keskeiselle sijalle energia- ja tietointensiivisessä sekä yhä
verkottuneemmassa yhteiskunnassamme. Häiriöt järjestelmissä voivat vaikuttaa nopeasti ja laajasti
peruspalvelujen tuottamiseen sekä turvallisuusviranomaisten toimintakykyyn. Nykyaikana esiintyy myös
kokonaan uudenlaisia uhkia, jotka liittyvät tietoverkkoihin, tiedon jakamiseen ja kyberturvallisuuteen. Etenkin
digitalisaation ja tietoverkkojen nopean kehityksen myötä on tärkeää pysyä kyberturvallisuuden kehityksen
kärjessä, mikä vaatii jatkuvasti tiedon päivittämistä ja uudistavia ratkaisuja.
Ihmisten kokemaan turvallisuudentunteen heikkenemiseen vaikuttaa mm. reaaliaikainen tiedonvälitys, jossa
kauempanakin tapahtuneista, turvallisuuteen liittyvistä tapahtumista ja ilmiöistä tiedotetaan nopeasti ja usein
sensaatiohakuisesti. Viestiä vahvistavat eri medioiden ja verkkoympäristöjen useat informaation kanavat,
joiden avulla monet tahot pystyvät välittämään omaa viestiään laajallekin yleisölle. Sosiaalinen media tarjoaa
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esimerkiksi kansainvälisille ääriryhmille ja radikaaleja ajatuksia omaaville yksilöille mahdollisuuden löytää
vertaistukea ja vaikutuskanavia. Myös mediaan ja sitä kautta yleisöön pyritään vaikuttamaan eri keinoin oman
viestin vahvistamiseksi. Tiedon ja kuvien vääristeleminen on tavallista. Tällainen viestintäympäristö voi johtaa
turvattomuuden tunteen voimistumiseen, vaikka siihen ei olisikaan välitöntä konkreettista syytä. Myös
ihmisten välinen kommunikaatio on muuttunut voimakkaasti teknologioiden myötä ja se on entistä
suorempaa. Tämä voidaan kokea eri tavoin uhkaavaksi elämänkaaren eri vaiheissa.

