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OSAAVA, KANNUSTAVA JA TURVALLINEN SUOMI

Jotta kansalaisten luottamus säilyy vahvana, viranomaisten on kyettävä 
suoriutumaan tehtävistään ja vastaamaan kansalaisten odotuksiin. Po-
liisin, oikeudenhoidon, Tullin, Rajavartiolaitoksen ja puolustusvoimien 
resurssien pitää olla riittävät: tarvitaan koulutettua ja hyvinvoivaa hen-
kilöstöä, tarpeeksi toimintaresursseja sekä ajantasainen lainsäädäntö. 

Rajanveto sisäisen ja ulkoisen turvallisuuden välillä hämärtyy muun 
muassa hybridiuhkien takia. Kansalaisten henkisen kestävyyden sekä 
yhteiskunnan kriisinsietokyvyn ja varautumisen merkitys korostuu. Val-
miuslaki on uudistettava, jotta yhteiskunnan kokonaisturvallisuudesta 
saadaan huolehdittua myös poikkeusoloissa.

Sisäisen ja ulkoisen turvallisuuden toimijoiden 
resursseja pitää lisätä nopeasti ja pysyvästi.

Hyvinvointiyhteiskunnan perusta rakentuu 
oikeusvaltioperiaatteelle ja turvallisuudelle. Muuttuneessa 
tilanteessa on yhä tärkeämpää, että oikeusvaltio on vahva 
ja että turvallisuuden toimijat pystyvät kaikissa oloissa 
huolehtimaan sisäisestä ja ulkoisesta turvallisuudesta. 



OSAAVA, KANNUSTAVA JA TURVALLINEN SUOMI

Oikeusvaltio
 » Vahva oikeusvaltio edellyttää perus- ja ihmisoikeuksien ja oikeus-
turvan yhdenvertaista toteutumista. Kansalaisten oikeusturvasta ei 
pidä tinkiä.

 » EU:n on arvoyhteisö, jossa oikeusvaltion kunnioittaminen on 
ehdoton edellytys. Oikeusvaltiokysymyksissä pitää ottaa käyttöön 
määräenemmistöpäätökset. Oikeusvaltioperiaatetta rikkovilta 
jäsenmailta pitää katkaista EU-rahoitus. 

 » Suomessa oikeusvaltiota vahvistetaan huolehtimalla ruuhkautu-
neen oikeudenhoidon riittävistä voimavaroista. Kansalaisten on 
saatava oikeutta kohtuullisessa ajassa ja kohtuullisin kustannuksin.

Sisäinen turvallisuus
 » Poliisien määrää nostetaan kohti pohjoismaista tasoa siten, että 
vuoden 2027 lopussa Suomessa on vähintään 8400 poliisia. Polii-
sin ja hätäkeskuslaitoksen resursseista pitää huolehtia paremmin 
ja pitkäjänteisemmin. 

 » Poliisin tehtävä on varmistaa yleinen järjestys ja turvallisuus kaikis-
sa tilanteissa ja kaikkina aikoina. 

 » Viranomaisilla on oltava riittävä kyky hybridivaikuttamistilanteiden, 
muun muassa laajamittainen maahantulo ja kriittiseen infrastruk-
tuuriin vaikuttaminen ja kyberuhkien torjumiseen.

Ulkoinen turvallisuus
 » Nato-jäsenyys vahvistaa Suomen turvallisuutta.
 » Materiaalisten panostusten lisäksi on huolehdittava puolustusvoi-
mien henkilöstön määrästä, osaamisesta ja jaksamisesta. 

 » Puolustusvoimat tarvitsee vuoteen 2027 mennessä 1000 työn-
tekijää lisää, joista 500 upseereja, jotta suoriudutaan tehtävistä, 
kuten koulutus, valmius ja kansainväliset tehtävät. 

 » Puolustusvoimien työaikalaki on uudistettava työssä jaksamisen 
parantamiseksi.
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