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Väkivallan vähentämishankkeen 
taustaa 
• Porin ja poliisilaitoksen yhteinen väkivallan 

vähentämisryhmä perustettiin syksyllä 2011 
• OM:n myöntämä hankeavustus keväällä 2012: 

– väkivallan vähentäminen Porissa väkivallan 
tihentymäkartoituksen ja yhteisöllisten toimien 
avulla sekä verkostoituneen toimintamallin 
luominen väkivallan vähentämiseen. 
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Väkivaltakartoituksen lähtökohdat 
• Porissa kohtuullisen paljon väkivaltaa, varsinkin 

törkeitä tekomuotoja 
• Otettiin näkökulmaksi väkivallan tihentymien 

kartoittaminen eli paikat ja ilmiöt, joihin liittyy 
väkivallan tihentymiä 

• Käytiin läpi Porin kaikki epäillyt väkivaltarikokset 
yhden vuoden ajalta 1.10.2011-30.9.2012 (525 
tapausta)  
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Kaikki väkivaltarikokset 
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Törkeät väkivaltarikokset 
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Väkivallan HotSpotit 
• Kauppatorin ja Itäpuiston ympäristössä tapahtui 

22 % kaikesta Porissa ilmoitetusta väkivallasta 
sekä 39 % julkisella alueella tapahtuvasta 
väkivallasta. Tapaukset keskittyvät perjantai- ja 
launtai-iltaan ja yöhön (21-06) 

• "Valtaosa väkivallasta tapahtui 
anniskeluravintolassa ja ulkoilmapaikoilla. 
Väkivalta oli myös valtaosassa tapauksista 
tuntemattomien tai korkeintaan 
nimeltä/ulkonäöltä tuttujen välistä" 

komisario Tuomo Katajisto, Satakunnan poliisilaitos 



Väkivallan HotSpotit II 
• Eteläranta erityisesti heinäkuussa 
• Kirjurinluoto erityisesti kesäkuussa (Nuoret) 
• Sampola 
• Linja-autoaseman ympäristö 
• Tiilimäki 
• Isosanta 
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Epäiltyjen väkivaltatausta 
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Asianomistajien uhritausta 
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Epäiltyjen ikäjakauma 

10 



Alkoholin osuudesta… 
• Koko maassa pahoinpitelyrikoksista epäillyistä 

alkoholihumalassa oli 2005-2009 63 % epäillyistä 
• Porissa 1.10.2011-30.9.2012 pahoinpitelyrikosten epäillyistä oli 

humalassa 80 % eli 291 epäiltyä, selviä epäiltyjä vain 72. 
• Porissa uhrikin oli humalassa ainakin 36 % tapauksista (näiden 

osalta varma tieto, huomattavasti useamman osalta tieto 
puuttui). 

• Osa humalaisista elämänhallinnan kriisissä, osalla ei 
väkivaltataustaa ja sosioekonominen asema 
kunnossa>>>tilannekohtaiset syyt 
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Ravintolaväkivalta Porissa 
• Tarkastelujaksolla 22 % kaikesta ilmoitetusta 

väkivallasta ja 39 % julkisen alueen väkivallasta 
tapahtui ravintoloissa tai niiden välittömässä 
läheisyydessä. Näistä tapauksista epäilty oli 
humalassa 96 %:ssa tapauksista. Selvänä olleet 
epäillyt olivat yleensä ravintolan työntekijöitä. 

• Noin puolet väkivallasta oli tuntemattomien 
välistä, 32 %:ssa väkivalta kohdistui ravintolan 
työntekijään. 

• Ilmoitettua väkivaltaa oli 29 eri ravintolassa… 
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Väkivalta yksityisasunnossa 
• 44 % tarkastelujakson väkivallasta tapahtui 

yksityisasunnossa 
• "Seikkaperäisempään tarkasteluun päädyttiin 

työryhmässä ottamaan ne osoitteet, joissa on vuoden 
aikana tapahtunut kolme tai enemmän ilmoitettua 
väkivaltatapausta. Yhteensä näitä osoitteita oli 
aineistossa 10, joissa tapausten lukumäärät vaihtelivat 
kolmesta seitsemään. Niistä viisi sijaitsi alueilla, joissa 
on muutenkin suhteellisen paljon yksityisasunnoissa 
tapahtuvaa väkivaltaa. Näissä osoitteissa 
tarkastelujaksolla tapahtui n. 17 % kaikesta 
yksityisasunnoissa tapahtuneesta väkivallasta." 

• Yleensä tuttujen välistä, epäillyistä 82 % humalassa 
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Hankkeen vaikuttamiskohteita 
• Epäiltyjen ja uhrien palveluiden kehittäminen ja 

ohjaaminen niiden pariin (mm. ankkuri).  
• Valvonnan lisääminen HotSpot alueilla HotSpot 

aikaan: poliisi (marraskuun valvontakokeilu), 
kamerat, yleisön aktiivisuus 

• Ravintoloihin vaikuttaminen: anniskelu, 
järjestyksenvalvonta, yhteistyö 

• Alkoholinkäytön vähentäminen 
• pysyvän verkostoituneen toimintamallin luominen 

ja integroiminen muuhun toimintaan ja 
tavoitteisiin 

komisario Tuomo Katajisto, Satakunnan poliisilaitos 



Ankkuri-toiminnan 
käynnistäminen 
• Porin kaupunki ja Lounais-Suomen poliisilaitos 

ovat aloittaneet maaliskuussa 2014 
ankkuritoiminnan Porin yt-alueella 
viranomaisyhteistyönä (poliisi, sosiaalitoimi, 
terveystoimi, nuorisotoimi) 

• Tavoitteena nopea puuttuminen ja tarvittaessa 
ohjaaminen palveluiden pariin 
– läheisväkivalta 
– nuorten tekemät rikokset 

• Toiminta pareittain ja ryhmänä, toimitilat 
poliisilaitoksella. 
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Toinen väkivaltakartoitus 
1.4.2013-31.3.2014     
• Aiemmasta poiketen käsiteltiin vain julkisen alueen väkivaltaa 
• Pääosin saman tyyppisiä tuloksia kuin ensimmäisessä 

kartoituksessa, kuitenkin pieniä muutoksia: 
– Julkisen alueen väkivaltatapauksia nyt noin 10 % 

vähemmän, saattaa osin selittyä julkisen alueen 
täsmentyneellä määrittelyllä. 

– HotSpotit samoja, paitsi Tikkulan ABC:llä nyt 10 tapausta, 
aiemmin ei yhtään. Pääosa ABC:n epäillyistä alaikäisiä, vain 
yksi yli 20 –vuotias. Vain yhdellä epäillyllä ei aiempaa 
väkivaltataustaa. 

– Epäillyn päihtymys yhtä yleistä kuin aiemminkin. 
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Hankkeen loppuessa 
toukokuussa 2014 
• Järjestetyt koulutukset: 

– Vähemmän väkivaltaa seminaari (n. 130 osallistujaa) 
– yhteistyöseminaari ravintolaväelle poliisilaitoksella (n. 70 

osallistujaa), tavoitteena vuosittainen kokoontuminen. 
• Ankkuriryhmä toimii Porin poliisiasemalla 
• Väkivallan vähentämistyöryhmä jatkaa toimintaansa ja on 

integroitu osaksi Porin turvallisuustyötä. 
• Kaupunkikeskustan valvontakameroiden täydennys/korjaus 

tilattu ja odottamassa. 
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Hankkeen loppuessa… 
• Loppuraportin toimenpide-esitykset 

– poliisivalvonnan priorisoiminen entisestään keskustan 
HotSpot-alueilla painopisteaikaan 

– Poliisin entistä tiiviimpi yhteistyö nuorisopäivystyksen ja 
sidosryhmien kanssa  

– Valaistuksen parantaminen Kauppatorin ja Itäpuiston alueilla 
  

• Uusia haasteita: 
– sosiaalitoimen tms. etuuskäsittelijöiden kokema väkivalta ja 

sen uhka 
– Mitä kautta saadaan palveluiden pariin ne toistuvasti 

väkivaltaan syyllistyneet, jotka eivät kuulu ankkuritiimin 
toimialaan. 
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   Kiitos! 

19 


	Väkivallan vähentäminen Porissa 
	Väkivallan vähentämishankkeen taustaa
	Väkivaltakartoituksen lähtökohdat
	Kaikki väkivaltarikokset
	Törkeät väkivaltarikokset
	Väkivallan HotSpotit
	Väkivallan HotSpotit II
	Epäiltyjen väkivaltatausta
	Asianomistajien uhritausta
	Epäiltyjen ikäjakauma
	Alkoholin osuudesta…
	Ravintolaväkivalta Porissa
	Väkivalta yksityisasunnossa
	Hankkeen vaikuttamiskohteita
	Ankkuri-toiminnan käynnistäminen
	Toinen väkivaltakartoitus 1.4.2013-31.3.2014    
	Hankkeen loppuessa toukokuussa 2014
	Hankkeen loppuessa…
	Dia numero 19

