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Turvallisuus osaksi kunnan sähköistä hyvinvointikertomusta. SM, 
15/2014.

Sisäisen turvallisuuden yhteistyöryhmän ilmiökorttikeruu (syksy 
2019)

Paikallisen turvallisuustyön uudistamistarpeet (PP3)

kevät 2020: toimenpidesuunnitelmien laadinta

syksystä 2020: toteuttaminen

edustus: SM, Kuntaliitto, AVI:t, OM, STM, THL, POHA, SPEK, SPR, EK

Toimenpide 1: Turvallisuuteen liittyvän tietopohjan ja tiedon 
hyödyntämisen työkalujen kehittäminen

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

vs. SM:n työryhmä 2014

Mitkä ovat 20 tärkeintä turvallisuusindikaattoria, jotka kuntien pitäisi 
huomioida? 



Alueellinen ja paikallinen 
turvallisuussuunnittelu

• Pohjautuu myös sisäisen turvallisuuden strategiaan (2017) ja sen toimenpidekokonaisuuteen 7 
(Maakunnat ja kunnat)

̶ Aluehallintovirasto koordinoi toimialueillaan sisäisen turvallisuuden alueellista yhteistyötä. 
Aluehallintoviraston lakisääteisenä tehtävänä on sisäiseen turvallisuuteen liittyen edistää 
alue- ja paikallishallinnon turvallisuussuunnittelua. Tulossopimustavoitteena on esim. 
”Tilannekuva arjen turvallisuuden kehityksestä kuntien ja muiden toimijoiden käyttöön”

̶ 7.1: Tuotetaan suositukset sisäisen turvallisuuden kirjaamisesta maakuntien ja kuntien 
strategioihin sekä yhtenäistetään kuntien ja maakuntien turvallisuussuunnittelu osaksi 
sähköisiä hyvinvointikertomuksia

̶ 7.2: Määritellään indikaattorit, jotka tuottavat tarkoituksenmukaista tietoa sisäisen 
turvallisuuden tilasta kunnissa ja maakunnissa

̶ (7.3: Tuetaan ja edistetään maakuntien sisäisen turvallisuuden tehtävien organisointia)

7. Maakuntien 
ja 

kuntien työ



Mistä on kyse?
(sähköinen hyvinvointikertomus 
paikallisen turvallisuustyön tukena ja 
välineenä)
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Ydinindikaattorit

Kansallinen sisäisen turvallisuuden tila -raportti

Avien tuottamat arjen turvallisuuden tilannekuvat

Paikallinen ja alueellinen turvallisuussuunnittelu

SHVK



Periaatteista valintojen taustalla

Täydentyvät indikaattorilistat aluekoon kasvaessa
osajoukot

tasojen keskinäinen dialogisuus

Tukea muualta kuin SotkaNetistä saatavien 
tietojen hankinnassa

SHVK:n ydinindikaattorit (ja ”metatiedot”) 
tilanteisiin, joissa paikallisen 
turvallisuussuunnittelun resurssit vähäisimmät

SHVK:ssa myös laajempi indikaattorikattaus isommille 
kunnille ja kaupungeille sekä alueellisen 
turvallisuussuunnittelun käyttöön

Otsikointi noudattelee pääosin Sisäisen 
turvallisuuden tila -raportin osakokonaisuuksia

Tiedon 
hierarkkisuus, 
myös tiedolla 
johtamiseen
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Ydin-/minimitietoindikaattorit turvallisuussuunnitteluun
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Väkivalta/rikollisuus

Poliisin tietoon tulleet henkeen ja terveyteen kohdistuneet rikokset / 1000 asukasta

Koulukiusattuna vähintään kerran viikossa, % 8. ja 9. luokan oppilaista

Kokenut vanhempien tai muiden huoltapitävien aikuisten fyysistä väkivaltaa vuoden aikana, % 4. ja 5. luokan oppilaista

Tapaturmat ja onnettomuudet

Liikennevahinkojen uhrit (vammautuneet) / 1000 asukasta

Koti- ja vapaa-ajan tapaturmiin liittyvät hoitojaksot / 10 000 asukasta

Kaatumisiin ja putoamisiin liittyvät hoitojaksot 65 vuotta täyttäneillä / 10 000 vastaavan ikäistä

Turvallinen elinympäristö (yhteiskuntarauha ja vakaus)

Poliisin tietoon tulleet omaisuusrikokset / 1000 asukasta

Poliisin tietoon tulleet kaikki huumausainerikokset / 1000 asukasta

Juurisyyt 

Koulutuksen ulkopuolelle jääneet 17 – 24 -vuotiaat, % vastaavan ikäisestä väestöstä

Syrjäytymisriskissä (ei työssä, ei opiskele, ei ole varusmiespalvelussa) olevat 18 - 24-vuotiaat, % vastaavan ikäisistä

Muut

Turvallisuussuunnitelman perusteella on päätetty toimenpiteistä luottamushenkilöjohdossa

koettu turvallisuuden tunne (FINSOTE-kyselystä; tulossa myöhemmin)



Muita aiempia ydin-/minimitietoindikaattoreita SHVK:ssa
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Ts. juurisyitä tai muuten liittymäpinta turvallisuussuunnitteluun

Toimeentulotukea pitkäaikaisesti saaneet lapsiperheet, % lapsiperheistä (elinolot)

Nuorisotyöttömät, % 18 - 24-vuotiaasta työvoimasta (työllisyys)

Päihtyneiden säilöönotot (vrt. edellinen dia)

Lonkkamurtumat 65 vuotta täyttäneillä, % vastaavan ikäisestä väestöstä (tapaturmat ja toimintakyky)

Asuinalueensa turvallisuuteen tyytyväisten osuus, % 20 vuotta täyttäneistä (alueellinen indikaattori)



Disclaimer
Kyse siis minimitiedoista (indikaattoreita SHVK:ssa siis kuitenkin on 
enemmän)

Tiettyjä rajanvetoja on tehty. Esim. mitä kattavampi indikaattori, sitä ”parempi” 
tähän käyttöön. Myös ”herättäjiä” mukana

Juurisyy-indikaattoreita on myös eri otsikoiden alla: HyTe-osio turvallisuuden 
arvoketjusta

Lukumäärän rajallisuus!

Toistaiseksi osin SotkaNet-lähtöisyys

Tiedon tulee olla kuntatasoista

Aikataulu: kuluvan vuoden aikana

Lista tulee päivittymään, kun indikaattorit kehittyvät
FINSOTE-kyselystä koettu turvallisuuden tunne

Lähisuhdeväkivalta ja naisiin kohdistuva väkivalta (RIKU?)

Alkoholin käyttöön liittyvät turvallisuusongelmat

Nyt poliisin valvontatietoa osaksi

Kommentointikierros suunnitteilla

Turvallisuuden tunne -> turvallisuuskyselyjen kehittäminen

Huomaa!
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