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 KUOPIO ON TERVEYDEN, HYVINVOINNIN  

JA TURVALLISUUSOSAAMISEN KESKITTYMÄ,  
joka tuottaa asukkaiden hyvinvointia edistäviä palveluita.  

Kuopio tunnistetaan hyvänä kasvuympäristönä lapsille. 

 

Tervetuloa onnellisten ihmisten kaupunkiin! 



l Noin 118 000 asukasta 
About 118 000 capita 

l Työssäkäyntialueella  

165 000 asukasta 
Travel-to-work area 165 000 capita 

l Suomen 9. suurin kaupunki 

l Pinta-ala 3740 km² vesipinta-

alaa noin neljännes ja metsämaata 

runsas neljännes 
Areal 3740 km2 

l Rantaviiva 5440 km 
Shoreline 5440 km 

l Asukastiheys noin 40 

asukasta / maa-km² 
Population density  

40 inhabitans / land area km2 

62°53' 33"N 27°40'42"E 

VÄESTÖ, PINTA-ALA JA SIJAINTI 
Population, areal and location 



KUNTALIITOKSET 
Municipal Mergers 

Nilsiä 

2013 

Karttula 

2011 

Vehmersalmi 

2005 

Riistavesi 

1973 

Kuopion 

maalaiskunta 

1969 

Maaninka 

2015 

Juankoski  

2017  







Turvallisuustoimijoita Kuopion kaupungissa 



Kunnan rooli ja vastuut 
• Kunta edistää asukkaidensa hyvinvointia… 

• Kuntien rooli on keskeinen yhteiskunnan varautumisessa ja 
häiriötilanteiden hallinnassa  

• Kuopion kaupungilla on työnantajan vastuu omien työntekijöidensä 
turvallisuudesta. Tämän lisäksi kaupungilla on vastuu myös 
asukkaiden turvallisuudesta ja palvelujen häiriöttömästä, 
laadukkaasta ja taloudellisesta tuottamisesta. 

• Esimerkiksi käytettäessä päätöksenteko- ja budjettivaltaa terveys-, 
sosiaali- tai kouluasioissa tai laadittaessa asemakaavoja tosiasiallisesti 
luodaan pitkän aikavälin kehityssuuntaa kaupunkilaisten hyvinvoinnin 
ja turvallisuuden osalta.  

• kuntalaki (410/2015), valmiuslaki (1552/2011), muu lainsäädäntö  

• Turvallisuuden ylläpito ja kehittäminen edellyttää yhteistyötä ja 
yhteistoimintaa. 

 

 



Kunnan turvallisuussuunnittelun 
kokonaisuus 

Pelastussuunnitelmat 

• Kiinteistöt 
• Tapahtumat 
• Riskit 
• Toimintaohjeet 

”päivittäisiin” 
onnettomuuksiin ja 
tilanteisiin 

Valmiussuunnitelmat 

• Kunnan 
valmiussuunnitelman 
yleinen osa 

• Palvelualueiden ja 
liikelaitosten 
valmiussuunnitelmat 

• Häiriötilanteet, 
poikkeusolot 

Kunnan 
turvallisuussuunnitelma 

• Asukkaat, arjen 
turvallisuus 

• Tieto, tilastot 
• Turvallisuuden tunne 
• Ennaltaehkäisy - 

Kehittäminen 
 

Erityissuunnitelmat:  

mm. evakuointi/ensihuolto, pandemia, laajamittainen 

maahantulo, ICT-jatkuvuus, vesihuolto, henkinen 

ensiapu jne. 





Yhteiskunnan turvallisuusstrategia 



Turvallisuussuunnittelun taustaa 

• Paikallinen turvallisuussuunnittelu käynnistyi vuonna 
1999 valtioneuvoston periaatepäätöksellä 
Turvallisuustalkoot.  

• Valtioneuvoston periaatepäätöksissä sisäisen 
turvallisuuden ohjelmista 2004, 2008 ja 2012 linjattiin 
turvallisuussuunnittelun kehittämistavoitteet. 

• Turvallisuussuunnitelma voidaan tehdä 
maakunnallisena, seudullisena tai kunnallisena. 

• Turvallisuussuunnitteluun osallistuvat laajasti eri 
viranomaiset, järjestöt ja elinkeinoelämän edustajat.  

 



(SISÄASIAINMINISTERIÖN JULKAISU 22/2011 Turvallisuusyhteistyöllä tuloksia Arvioita 
paikallisen turvallisuussuunnittelun tilanteesta 2011) 



Turvallisuussuunnitelma 

• Turvallisuussuunnitelman laatii kunnan virkamiesjohto 
poliisin ja pelastuslaitoksen sekä paikallisten yhteisöjen, 
kuten elinkeinoelämän, seurakuntien ja 
kansalaisjärjestöjen kanssa.  

 

• Tavoitteena on, että kunnan- ja kaupunginvaltuustot 
käsittelevät paikalliset turvallisuussuunnitelmat ja 
seuraavat niiden toteutumista.  

 

• Tätä kautta turvallisuus tule osaksi kunnan tai 
kaupungin toimintastrategiaa ja johtamista. 



Turvallisuussuunnitelma 

Tavoitteena:  

• onnettomuuksien ja tapaturmien, 
rikosten ja häiriöiden 
ennaltaehkäisy ja torjunta  

• ihmisten turvallisuuden tunteen 
parantaminen 

• paikallisten toimijoiden laaja-
alainen sitouttaminen 

 

Sisältää oleellisimmat turvallisuuteen 
liittyvät hankkeet ja ohjelmat, joita 
pyritään viemään eteenpäin 

= Suunnitelmallista yhteistyötä  

 



Turvallisuussuunnitelma 



Turvallisuussuunnitelma 



Turvallisuussuunnitelma 

• Suunnitelman painopistealueet: 

• Arjen turvallisuus; tapaturmien ja onnettomuuksien ehkäisy 

• Arjen turvallisuus; palveluiden toimivuus 

• Syrjäytymisen ehkäisy 

• Väkivallan hallinta ja ehkäisy 

• Päihteiden käyttöön vaikuttaminen ja omavalvonnan 
edistäminen 

• Työryhmän puheenjohtaja Terveydenhoitoyksikön palvelupäällikkö 
Kristiina Mäki, Perusturvan ja terveydenhuollon palvelualue 

• Kauppias Mika Parviainen, K-Market Saariaitta 

• Ravintoloitsija Erkka Isotalo, Ravintolamestarit 

• Eija Tuovinen, vs. hyvinvointikoordinaattori, Hyvinvoinnin edistämisen 
palvelualue 

• Tiina Nykky, vs. ehkäisevän päihdetyön ohjaaja, Hyvinvoinnin edistämisen 
palvelualue 

 



Turvallisuussuunnitelma 

Työryhmän toimenpide-ehdotuksia: 





















Turvallisuussuunnitelma osaksi kaupungin 
hyvinvointikertomusta 2016- 

• SISÄMINISTERIÖN JULKAISU 15/2014 Päätöksiä 
turvallisuudesta - Turvallisuus osaksi kunnan sähköistä 
hyvinvointikertomusta 

 

• Turvallisuutta koskevat päätökset tulisivat osaksi kunnan strategiaa 
sekä toiminnan ja talouden suunnittelua. 

• Päällekkäisen suunnittelun karsiminen 

• Turvallisuussuunnitelmalle ei lakisääteistä velvoitetta, kaikki 
kunnat eivät tehneet 

• Hyvinvointikertomuksen velvoite Terveydenhuoltolaki 12 § 

• ”Kontrolliturvallisuudesta hyvinvointiturvallisuuteen” 

• SM: Sisäisen turvallisuuden strategia huhtikuun 2017 loppuun 
mennessä. 

 

 

 



Monialainen turvallisuustyöryhmä 
Pj. Harri-Pekka Pohjolainen, Itä-Suomen 

poliisilaitos,  

Siht. Säde Rytkönen, Kuopion 
kaupunki/hyvinvoinnin edistäminen, 
kansalaistoiminta 

Jarkko Ahokas, Kuopion yrittäjät ry,  

Arja Airaksinen, Aggredi Kuopio –hanke,  

Mari Antikainen, Kuopion kaupunki/perusturva,  

Leif Hagert, ViaDia Pohjois-Savo ry,  

Tuija Heimonen, Itä-Suomen poliisilaitos  

Päivi Hoffren, Savonia AMK 

Lauri Holappa, Kuopion kaupunki/riskienhallinta 

Petteri Hynönen, Pohjois-Savon pelastuslaitos 

Ilkka Kaarakainen, Pelastusopisto 

Titta Kaukonen, Kuopion kaupunki/perusopetus  

Arja Kekoni, Kuopion kaupunki/perusturva ja 
terveydenhuolto 

Taru Kokkonen, Kuopion kaupunki/viestintä  

 

Paula Liukkonen, Kuopion 
kaupunki/kaupunkiympäristö  

Laura Meriluoto, Sirkkulanpuiston 
toimintayhdistys ry 

Sanna Niinimäki, Kuopion 
kaupunki/terveydenhuolto 

Tiina Nykky, Kuopion kaupunki/hyvinvoinnin 
edistäminen, kansalaistoiminta 

Pirjo Pehkonen, Kuopion Ensikotiyhdistys ry 

Outi Piirainen, Kuopion 
kaupunki/terveydenhuolto 

Jari Uusitalo, Itä-Suomen poliisilaitos  

Erkka Savolainen, Liikenneturva 

Tatu Savolainen, Kuopion kaupunki/etsivä 
nuorisotyö 

Jukka Sormunen, Kuopion 
kaupunki/lukiokoulutus 

Tuula Taskinen, Liikenneturva  

Eero Wetzell, Who Cares 



Monialainen turvallisuustyöryhmä 

• Kokoontuu 2-4 kertaa vuodessa 

• Keväisin tarkastellaan (turvallisuussuunnitelman 
mukaiset) turvallisuusindikaattorit  

 -> tilannekuva 

 -> tavoitteet  

 -> sisällytetään osaksi Kuopion hyvinvointikertomuksen 
     tavoitteita 

 

• Syksyllä tavoitteisiin kirjataan toimenpiteet 

 -> osana talousarvion suunnittelua suunnitellaan      
     toimenpiteitä varten resurssit 

 



Hyvää, turvallisuustilanne: 

• Yleinen turvallisuustilanne on hyvä (katuturvallisuus) 

• vaikka perheväkivaltatilanteita on vielä paljon niin 
määrät ovat laskusuunnassa 

• yleisesti rikosten määrä vähentynyt 

• Päihdekiinniotot ovat laskeneet.  

• poliisin ja pelastuslaitoksen tehtävät ovat vähentyneet  

• ikäihmisten kaatumiset pieniä suhteessa koko maan ka 

• Lastensuojeluilmoitusten määrä väheni vuonna 2016, 
ennaltaehkäiseviä palveluja (perhetyö ja kotipalvelu) on 
vahvistettu 

• Kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten osuus on laskenut 
edellisestä vuodesta 

• Koulutuspaikan saa yhä useampi nuori 

• Oppilaitoksesta eronneiden nuorten määrät laskussa 

• Vuonna 2016 alle 25 –v työttömyys kääntyi laskuun 

• päihteiden vuoksi vuodeosastoilla hoidossa olevien 15-
24v määrä on vähentynyt kuten myös päihdehuollon 
laitoksissa hoidossa olleiden 15-24-vuotiaiden määrät 
ovat vähentyneet 

• työikäisten määrä päihdehuollon vuodeos:lla on laskenut 

• Viranomaisten ja järjestöjen yhteistyö on lisääntynyt. 
Kaatumisen ehkäisyn kampanjoita on toteutettu. 
Liikenneturvassa myös painotetaan kaatumiseen liittyviä 
turvallisuusneuvontaa. Ankkuri toiminta alkaa.  

 

 

Turvallisuuden osalta hyvää/ huonoa 2013-2016  

Huolenaiheita, turvallisuustilanne: 

• huumausaineet erityisesti lasten ja nuorten parissa, 
huumausaineiden käyttörikosmäärät ovat kasvussa 

• rattijuopumusten määrä  

• lasten ja nuorten päihteiden käyttö 

• pitkäaikaistyöttömyys on kasvussa  

• Ulkomaalaisten työllistyminen on vaikeaa 

• Nuuskan käyttö on lisääntynyt 

• Koulukiusaamista esiintyy huolestuttavan paljon, aikuiset 
eivät ole puuttuneet kiusaamiseen 

• Seksuaalinen häirintä on huolestuttavan yleistä 

• Fyysisen uhan kokemukset kasvaneet  

• ammatillisen oppilaitosten opiskelijoilla vahva humalatila 
väh. kerran kk  25-53% ja huumeiden kokeilu 14-24% on 
kaksi kertaa yleisempää kuin lukion opiskelijoilla 

• nuorten ja nuorten aikuisten sekä työikäisten 
mielenterveyden häiriöihin hoitoa/ eläkettä/ 
sairauspäivärahaa saavien määrä on kasvanut 

• vaikeasti työllistyvien työikäisten määrä on kasvussa ja 
toimeentulotukea saaneiden määrä on kasvanut 

• alkoholia liikaa käyttävien työikäisten osuus on sama kuin 
Suomessa ka  

• Päihdepalvelusäätiön palvelujen tarve kasvava. 
Kannabiksen käyttö nuorilla lisääntynyt. Aikuisten 
pääpäihde on alkoholi.  

• Terveyspiste Portin käyntien määrä on edelleen 
lisääntynyt 

• alkoholia liikaa käyttäviä ikäihmisiä on (yli 75v) 3,7%, koko 
Suomessa 5,1% 

 

34 



TURVALLISUUDEN OSALTA TAVOITTEET 

.   Nuorten ja aikuisten päihteiden käyttö vähenee 

 Kuopiossa ei kiusata ketään 

 Nuorten ja aikuisten mielenterveysongelmat 

vähenevät 

 Perheväkivalta ja kodin ulkopuolella tapahtuva 

väkivalta vähenee 

 Kodin ulkopuolelle sijoitettavien lasten määrä 

vähenee 

 Ikäihmisten kodit ovat turvallisia asua 

 liikenneonnettomuudet vähenevät (erityisesti 

riskiryhmien parissa: moponuoret, juuri ajokortin 

saaneet, polkupyörä ja jalankulkijaonnettomuudet) 

 ilkivallan ja rikosten ennaltaehkäisy ja selvittäminen 

lisääntyy 
 35 



tammi-
maaliskuu 

huhti-
kesäkuu 

heinä-
syyskuu 

loka-
marraskuu 

HEINÄ: 
• Kuopio Rock/Rock Cock  - ehkäisevä päihdetyö 

 
ELO: 
• Koulujen alkaminen 
• Koulurauhan julistus 
• Olonkorjuujuhla 

 
SYYS: 
• 28.9.2017 Aggredi hankeseminaari Kuopion 

kaupunginkirjastolla. 
• Vanhustenviikko vko 40 

 

LOKA: 
• Vanhusten viikko  
• Mielenterveyspäivät Kuopion pääkirjastolla 
• 1.10 valtakunnallinen heijastinpäivä  
 
MARRAS: 
• Ehkäisevän päihdetyön viikko http://www.ehyt.fi/fi/ept-viikko 

 
• Joulukauden avajaiset Kuopion tori 

 

TAMMI: 
• 26.1.2017 KLO 17-19 Iäkkäille tarkoitettu turvallisuuskiertue 
• 31.1.2017 klo 14-16 päihdetoimijoiden tapaaminen P-S 

syöpäyhdistyksellä 
 

HELMI: 
• 28.2.2017 klo 14-17 Päihdepalvelu Hemman avoimet ovet 

 
MAALIS: 
• 21.3.2017 klo 12-16 Seminaari nuorten ongelmista Kuopion 

kaupunginteatterilla.  
• Vasu koulutukset Liikenneturva 

HUHTI: 
• 6.4. Monialainen turvallisuustyöryhmän kokous 
• Kallavesj messut Liikenneturva teemalla tarkkaamattomuus 
• 26.4. Itä-Suomen alueen rikosten torjuntaseminaari 

 
TOUKO: 
• 4.5. koululaisviestit to 4.5. kiusaamisen vastaisella teemalla, 

Pink Shirt Day 
• 13.5. Vapepa tutuksi, Satama tori Kuopio 
• 27.5. Mahdollisuuksien tori Kuopion torilla 
• 31.5. Kansainvälinen tupakaton päivä 
 
KESÄ: 
- Kokemuksen kesä, pvm? 
 

25.5.2016 

Seminaari aiheesta väkivalta v.2017  

http://www.ehyt.fi/fi/ept-viikko
http://www.ehyt.fi/fi/ept-viikko
http://www.ehyt.fi/fi/ept-viikko
http://www.ehyt.fi/fi/ept-viikko
http://www.ehyt.fi/fi/ept-viikko


Turvallisuusteko-palkinto 

• Kuopion kaupunki on vuodesta 2011 alkaen myöntänyt vuosittaisen 
Turvallisuusteko-palkinnon. 

 

• Palkinto voidaan myöntää henkilölle tai yhteisölle, joka on oma-
aloitteisella teolla parantanut turvallisuutta.  

 

• Palkinnon jakamisen tavoitteena on kuopiolaisten turvallisuuden 
parantaminen ja samalla hyvinvoinnin kehittäminen.  

 

• Tämä turvallisuutta kehittävä toiminta voi olla joko yksittäinen teko 
tai laajempi kokonaisuus ja kehittämisen kohteena voi olla 
esimerkiksi arjen turvallisuus, syrjäytymisen, väkivallan tai 
päihdeongelmien ehkäisy. 



KIITOS ! 

2016 



______________________________________ 

  

Lauri Holappa 

turvallisuuspäällikkö 

puh. 044 718 5630 

lauri.holappa(at)kuopio.fi, www.kuopio.fi 
______________________________________ 

http://www.kuopio.fi/

