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Turvallisuus ei vain tilastoina ja keskiarvoina I

▪ Turvallisuus on tarvehierarkiassa todella korkealla oleva 

perustarve.

▪ Luottamusta viranomaisiin sekä tunnetta siitä, että 

hyvinvointiyhteiskunnassa keskeiset palvelut ovat kaikkien 

käytettävissä. 

▪ Luottamus siitä, että avuntarvitsijaa kuullaan ja häntä autetaan 

kohtuullisessa ajassa on erottamaton osa hyvinvointia ja elämän 

laatua.



Turvallisuus ei vain tilastoina ja keskiarvoina II

▪ Laskennallista riskineliökilometriä kartalla 

tarkastellessa ei tule nähneeksi sitä yksittäisen 

ihmisen avuntarvetta, minkä riskiluokka-

määrittelyistä piittaamaton liikenne-

onnettomuus tai tulipalo aiheuttaa. 

▪ Asumisen ja elinkeinoelämän turvallisuus on 

kunnan olennainen elinvoima- ja 

vetovoimatekijä. 



Turvallisuuden arvoketju 
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Lähde: Sisäisen turvallisuuden strategia, 2017



Turvallisuuden vaihtokauppa

▪ Kunnallisessa päätöksenteossa tehdään merkittävä määrä 
valintoja, jotka joko tuottavat turvallisuutta ja turvallisia palveluja 
taikka turvallisuusriskejä, jotka realisoituvat välittömästi tai 
pitkällä aikavälillä. 

▪ Vastaavalla tavalla, kun kunta 
tarvitsee turvallisuustoimintojensa 
suunnittelussa ja mitoituksessa 
turvallisuusviranomaisen tuottamia 
tietoja, tarvitsevat turvallisuus-
viranomaiset kuntien tietoja 
turvallisuusympäristön 
muutoksia seuratessaan sekä 
ennakoidessaan tarvittavia 
toimenpiteitä. 
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Turvallisuussuunnittelu
𝑎2 + 𝑏2 = 𝑐2



Kunnat ja maakunnallinen pelastustoimi I

▪ Kuntien kannalta tärkeää on varmistaa, että yhteistyö pelastustoimen 

kanssa jatkuu mahdollisimman häiriöttä yli murroskauden ja siitä 

eteenpäin.

▪ Tunnistetaanko pelastuslaitosten kunnille tuottama koko 

palvelukokonaisuus ja yhteistyön laajuus?

▪ Kunnilla tulisi olla jatkossakin mahdollisuus hyödyntää 

pelastuslaitoksen asiantuntemusta siten, kun maakunta ja kunta 

asiasta sopivat.

▪ Asia erityisen merkityksellinen kunnille, joilla ei ole 

päätoimista turvallisuuden ammattihenkilöstöä ja jotka 

ovat vahvasti tukeutuneet pelastustoimen tukeen 

turvallisuuden kysymyksissä.
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KUJA-projektit 2014-2020

Kuntaliitto tukee kuntien 
turvallisuus- ja varautumistyötä
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KUJA-konsepti

Turvallinen ja kriisinkestävä kunta -verkosto

• Koulutukset ja 
seminaarit

• Neuvonta ja 
ohjeistus

• Viestintä

Muut Kuntaliiton palvelut

Kuntaliitto

• Asiantuntemus kaikista 
kunnan tehtävistä

Kunnat

• Yhteiset palvelut
- talous ja rahoitus
- tiedon- ja asianhallinta
- juridiikka ja sopimukset
- riskienhallinta ja 
jatkuvuudenhallinta

- strategia ja kehittäminen
- demokratia ja osallisuus
- henkilöstö
- kiinteistöt ja tilat jne.

• Kaupunkikehitys ja tekniset 
palvelut

• Elinkeino- ja 
työllisyyspalvelut

• Sosiaali- ja terveyspalvelut
• Koulutus- ja 

varhaiskasvatuspalvelut
• Liikunta- ja 

kulttuuripalvelut
• Ympäristö ja 

terveysvalvonta
• Pelastustoimi
• Jne…

Pelastuslaitosten 
kumppanuusverkosto



Mikä KUJA-konsepti on?
KUJA-konseptin kolme kokonaisuutta:
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Sisältömalli

KUJA-
arviointimalli

Toteutusmalli

KUJA-
pikatesti

Mitä tehdä, jotta valmius ja 
kyky ovat riittävät?

Miten valmius ja kyky 
saavutetaan?

Millä työkaluilla?

Saatavilla ilmaiseksi: www.kuntaliitto.fi/kuja
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Kiitän mielenkiinnosta!

https://www.facebook.com/kuntaliitto
https://twitter.com/kuntaliitto
https://www.linkedin.com/company/association-of-finnish-local-and-regional-authorities-kuntaliitto-
https://www.youtube.com/kuntaliitto

