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Ohjelma - paikallinen turvallisuustyö 
hyvinvoinnin lisääjänä

• Mitä on paikallinen turvallisuustyö - miten se kytkeytyy hyvinvointiin?
• Asiantuntija, paikallisen turvallisuustyön työryhmän puheenjohtaja Ari Korhonen, Kuntaliitto

• Turvallisuusindikaattorit hyvinvointityössä
• Neuvotteleva virkamies Timo Tiainen, Itä-Suomen aluehallintovirasto

• Indikaattorityö käytännössä: Arjen turva-tiekarttahankkeen esittely
• Projektipäällikkö Eija Raasakka, Lapin ammattikorkeakoulu

•

• Maakunnallinen turvallisuus ja hyvinvointityö
• Pelastusylitarkastaja Seppo Lehto, Lapin aluehallintovirasto

• Puheenjohtajana asiantuntija Ari Korhonen, Kuntaliitto
2



Paikallinen turvallisuus

• Paikallinen turvallisuus tarkoittaa useimmalle turvallisuuden 
tunnetta omassa elinympäristössä.

• Turvallisuuden tunteeseen vaikuttavien asioiden kirjo on laaja: 
rikokset, liikenneturvallisuus, ympäristön siisteys, valaistus, poliisin 
näkyvyys, yhteisöllisyys jne.

• Turvallisuussuunnittelun tavoitteena on vähentää rikosten, 
häiriöiden ja onnettomuuksien määrää ja niistä aiheutuvia vahinkoja 
sekä ylläpitää turvallisuutta ja turvallisuuden tunnetta.
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Riskienhallinta ja sisäinen valvonta

Varautuminen

Kunnan valmiussuunnitelma
1. Yleistä
2. Vastuut
3. Ydintoiminnot
4. Riskit
5. Häiriötilannemallit / valmiussuunnitelmat
6. Varautuminen sopimuksissa
7. Yhteistyösopimukset
8. Kuntalaisten omatoiminen varautuminen
9. Kriisiviestintä

Turvallisuussuunnittelu

1. Paikallinen 
turvallisuussuunnitelma / 
sisäisen turvallisuuden 
suunnitelma

2. Organisaatioturvallisuus
3. Työturvallisuus

Kunnan varautumisen hierarkia ja 
suunnitelmien keskinäiset suhteet

Toimintakortit
Kriisiviestintäohje

Yhteistoiminta

Varautumiseen ja 
huoltovarmuuteen 
liittyvät hankinnat 

talousarviossa

Väestönsuojelu-
suunnitelmat

Toimialakohtaiset 
suunnitelmat

Yhteistoiminta 
viranomaisten, 

seurakuntien ja järjestöjen 
kanssa



Paikallinen turvallisuus

• Paikallisen turvallisuussuunnitelman kautta turvallisuuden 
parantaminen kytkeytyy osaksi kunnan johtamista, strategiatyötä ja 
resurssien kohdentamista. Turvallisuussuunnitelmalla ohjataan 
konkreettisia toimia, joita osallistuvat tahot toteuttavat yhteistyössä 
tai osana omaa toimintaansa.

• Kuntien merkitys paikallisen turvallisuuden kehittämisen kannalta 
on keskeinen. Arjessa esiintyvät häiriötilanteet, myrskytuhot, 
infrastruktuurin rikkoontumiset, väkivallanteot, onnettomuudet ja 
muut kansalaisiin vaikuttavat ilmiöt tapahtuvat aina jonkin kunnan 
alueella. 
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Kunnat voivat toimillaan
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Edistää arjen häiriötilanteista palautumista

Ennaltaehkäistä syrjäytymistä segregoitumista, radikalisoitumista ja 
ekstremismiä

Vaikuttaa suoraan useisiin turvallisuustekijöihin kuten

asumisen turvallisuus, liikkumisen turvallisuus, infrastruktuurin 
kunto tai lähiympäristön turvallisuus.

Kunnat myötävaikuttavat avoimilla viranomaiskäytännöillä, 
avoimella päätöksenteolla ja läpinäkyvällä kuntademokratialla 

luottamuksen syntymiseen suomalaisen yhteiskunnan toimivuutta 
ja ihmisoikeuksien loukkaamattomuutta kohtaan

Kunnat voivat toimillaan parantaa koettua turvallisuuden tunnetta.



3. Paikallisen turvallisuustyön uudistamistarpeet

Painopistesuunnitelma

Toimenpide: Turvallisuuteen liittyvän tietopohjan ja tiedon hyödyntämisen työkalujen 
kehittäminen

• Olemassa olevaa tietopohjaa ja kyselyjä hyödyntäen kehitetään asukkaille 
valtakunnallinen, sähköinen turvallisuuskysely, jotka voidaan hyödyntää paikallisessa 
turvallisuussuunnittelussa. Lisäksi kehitetään turvallisuussuunnittelun 
raportointityökalu, joka palvelee sekä paikallista työtä että alueellista ja kansallista 
ohjausta.

• Kehitetään sähköistä hyvinvointikertomusta tukemaan paremmin 
turvallisuussuunnittelun edistämistä, esim. lisäämällä turvallisuusindikaattoreita sekä 
parantamalla tiedon hyödynnettävyyttä.

Tavoiteltu vaikutus
• Turvallisuuden 

tietopohja on laaja-
alainen ja 
päätöksenteon 
vaikuttavuus paranee.

• Turvallisuustyö sekä 
hyvinvoinnin ja 
terveyden edistäminen 
integroituvat 
tarvittavilta alueilta 
yhteen.

Onnistumisen mittari
• Yhteinen kysely ja 

raportointityökalu otettu 
käyttöön

• SHVK sisältää 
turvallisuussuunnitteluun 
relevantteja sisältöjä

Aikajänne
(short term / long term)
2020-2022

Toimijat
Kuntaliitto ja SM
STM
SPR
SPEK
EK
AVI
OM
Lapin maakunta
Lapin AMK
THL

Toimenpide: Turvallisuussuunnittelun vaikuttavuuden parantaminen
• Tarkastellaan alueellisen koordinaation toimintamallit ja kehittämistarpeet 

kokonaisuutena ja laaditaan tarvittavat kehittämisesitykset. Valmistelussa huomioidaan 
aluehallinnon uudistukset ja eri toimijoiden tehtävät sekä aluejaot.

• Luodaan turvallisuussuunnitteluun uusia osallistavia menetelmiä, joilla saadaan mm. 
järjestöt, elinkeinoelämä sekä kansalaiset kytkettyä työhön paremmin mukaan.

• Päivitetään kuntien ja aluehallinnon ohjeet, tukimateriaalit ja työkalut 
turvallisuussuunnitteluun liittyen. Ohjeissa ja työkaluissa huomioidaan sekä 
varautumisen että hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ohjeistukset käytännön 
toimijoiden näkökulmasta.

• Tuetaan ohjeistuksen, työkalujen sekä hyvien toimintamallien (esim. Ankkuri-malli, 
MARAK) levittämistä ja käyttöönoton tukea viestinnällä, erityisesti hyödyntämällä 
sisäisen turvallisuuden TUOVI-portaalia.

• Järjestetään alueellinen koulutuskierros toimeenpanon tueksi (n. 5-7 kpl).

Tavoiteltu vaikutus
• Toiminnallisuus ja 

käytännön toimenpiteet 
korostuvat paikallisessa 
turvallisuussuunnittelussa

• Vaikuttavuutta seurataan ja 
arvioidaan systemaattisesti.

• Hyvät toimintamallit 
leviävät laajasti.

• Turvallisuustyössä 
huomioidaan laajasti eri 
toimijat

Onnistumisen mittari
• Paikallinen 

turvallisuussuunnittelu on 
systemaattista ja 
integroituu osaksi HyTeTu
kokonaisuutta

• Eri toimijat ovat mukana 
turvallisuustyössä 

• Tuovi-portaalin 
kävijämäärät, oppaiden 
latausmäärät ja 
koulutustilaisuuksiin 
osallistujat

Aikajänne
(short term / long term)
2020-2022

Toimijat
Kuntaliitto ja AVI 
STM
SPR
SPEK
EK
OM
SM
Lapin maakunta
Lapin AMK
THL

Yhteinen tavoite
Paikallinen turvallisuustyö on ennakoivaa, osallistavaa ja 
perustuu laajapohjaiseen sekä ajantasaiseen tietoon. Työ 
on käytännönläheistä, vaikuttavaa ja mitattavaa. (visio)

Keskeisin mittari
Paikallisten 
turvallisuussuunnitelmien 
laatu ja toimeenpanon 
vaikuttavuus



8

Valtakunnallinen 
osio

Valtakunnallinen 
datapankki ja 
raportointi

Paikallinen turvallisuuskysely

Sähköinen 
hyvinvointikertomus

Paikallinen osio

Turvallisuusindikaat
torit
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• Paikallisesta turvallisuustiedoista alueelliseksi ja 
valtakunnalliseksi tiedoksi – esim. turvallisuustilanteen 
muutosten havainnointi 

• Kytketään hyvinvoinnin edistäminen arjen turvallisuuden 
edistämiseen
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Paikallinen turvallisuus

Sähköisen 
hyvinvointikertomuksen 
turvallisuusmoduuli 
(indikaattorit)

Pohja kuntien 
turvallisuuskyselyille

Turvallisuussuunnittelun 
opas valtuutetuille

Turvallisuussuunnitelman 
pohja kunnille




