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1. JOHDANTO 

 

Turvallinen elinympäristö ja arki ovat 

kuntalaisen perusoikeus luoden perustan 

hyvinvoinnille. Turvallisuuden kokemus syntyy 

useista osatekijöistä. Hyvää sisäistä 

turvallisuutta edistävät mm. viihtyisä 

elinympäristö, toimivat peruspalvelut, väestön 

yhdenvertaisuus ja yhteisöllisyys sekä 

liikenteen sujuvuus. Turvallisuuden 

tunteeseen vaikuttaa myös mielikuva avun 

saannista sitä tarvittaessa ja varmuus siitä, 

että rikoksiin syyllistyneet joutuvat 

vastuuseen.  

Kunnissa sisäistä arjen turvallisuutta tukevan 

työn yhtenä työvälineenä on paikallinen 

turvallisuussuunnitelma, jolla on yhtymäkohtia 

myös kunnan hyvinvointikertomukseen ja 

valmiussuunnitelmaan.  

Turvallisuussuunnitelman laatiminen ei ole 

lakisääteistä. Se auttaa kuitenkin jäsentämään 

ja tekemään näkyväksi turvallisuuden eteen 

kunnassa tehtävää ennaltaehkäisevää työtä. 

Turvallisuussuunnittelun tavoitteena on  

parantaa turvallisuuden tunnetta sekä 

ehkäistä onnettomuuksia, rikoksia ja häiriöitä.  

Turvallisuussuunnitelmaan on koottu 

Sisäministeriön kansallisen 

turvallisuussuunnittelun ohjeistuksen 

mukaisesti Siilinjärven sisäisen turvallisuuden 

nykytilaa kuvaavia indikaattoritietoja, 

turvallisuustyön toimenpiteitä ja tavoitteita. 

 

 

 

Turvallisuussuunnittelun kansallisissa 

linjauksissa (Sisäministeriö 2019) esitetään, 

että kunnanhallitus ja – valtuusto käsittelevät 

paikalliset turvallisuussuunnitelmat. Tätä 

kautta turvallisuus tule osaksi kunnan 

toimintastrategiaa ja johtamista. 

Turvallisuussuunnitelmat suositellaan 

uusittavan valtuustokausittain ja seuraamaan 

turvallisuussuunnitelmassa esiin nousseita 

teemoja myös osana kunnan 

hyvinvointikertomusta. 

Turvallisuussuunnittelun kansallisissa 

linjauksissa esitetään toimenpidekortteja. 

Turvallisuussuunnitelman tavoitteena ei ole 

kattaa kaikkia turvallisuuden osa-alueita, vaan 

nostaa esille Siilinjärven osalta keskeisimmät. 

Siilinjärvellä toimenpidekortteihin nostetaan 

kolme teemaa; kuntalaisten osallisuuden ja 

yhteisöllisyyden vahvistaminen, asumisen ja 

liikkumisen turvallisuus sekä päihteiden 

käytön ehkäisy. Nämä teemat ovat nousseet 

esiin kunnan hyvinvointikertomuksessa 

(2019), lasten ja nuorten 

hyvinvointisuunnitelmassa (2019) ja 

suunnitelmassa ikääntyneiden tukemiseksi 

2019). Näiden teemojen priorisoinnin tarve 

näkyy myös tämän suunnitelman nykytilaa 

kartoittavassa osiossa.  

Arjen turvallisuustyön suuntaaminen 

ennakoiviin toimenpiteisiin ja 

turvallisuusriskien juurisyihin edellyttää 

onnistuakseen poikkihallinnollista ja laaja-

alaista yhteistyötä sekä tehokasta viestintää. 

Myös kuntalaisia kannustetaan osallistumaan 

turvallisuuden edistämiseen! Turvallisuus on 

usein pieniä valintoja arjessa, kotona, 

liikenteessä, työpaikalla ja harrastuksissa. 

 

Siilinjärvellä 30.12.2019 
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2. TURVALLISUUSSUUNNITELMAN TAVOITTEET JA LAADINTA 

 

Turvallisuussuunnitelman laatimista ohjaa Turvallisuutta kaikkialla – paikallisen ja alueellisen 

turvallisuussuunnittelun kansalliset linjaukset (Sisäministeriö 2019). Suunnitelmassa on huomioitu 

myös valtakunnallisen sisäisen turvallisuuden strategia ”Hyvä elämä – turvallinen arki” 

(Sisäministeriö 2017).  

Turvallisuussuunnitelma auttaa ennakoimaan nostaen esiin ilmiöitä indikaattorein ja toiminnan 

kuvauksin. Turvallisuussuunnitelman laatimisen ja sisäisen turvallisuuden edistämisen ensisijainen 

tavoite on turvallisuusongelmien ennaltaehkäisy: parantaa ihmisten turvallisuuden tunnetta, torjua 

rikoksia ja ilkivaltaa sekä ennaltaehkäistä tapaturmia ja onnettomuuksia.  

 

 

Kuvassa 1 on esitetty turvallisuussuunnittelun sijoittuminen turvallisuuden arvoketjussa hyvinvoinnin 

ja terveyden edistämisen sekä valmiuden ja varautumisen välimaastoon. Sisäinen 

turvallisuussuunnitelma liittyy näin ollen läheisesti kunnan hyvinvointisuunnitelmaan ja sillä on 

yhtymäkohtia myös valmiussuunnitelmaan.  

 

Kuva 1. Turvallisuuden arvoketju (lähde Sisäministeriö 2019) 

 

Turvallisuussuunnitelmaan liittyviä kunnan muita keskeisiä suunnitelmia ja asiakirjoja ovat:  

- Varhaiskasvatuksen turvallisuussuunnitelmat 

- Perusopetuksen opetussuunnitelma, jossa määräysten mukaan osiot:  

- suunnitelma kurinpitokeinojen ja kasvatuskeskustelun käyttämisestä ja niihin liittyvistä 

menettelytavoista 

- opiskeluhuoltosuunnitelma, joka sisältää mm. suunnitelman opiskelijoiden 
suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä 

- toiminta äkillisissä kriiseissä sekä uhka- ja vaaratilanteissa 
- Koulujen järjestyssäännöt (Perusopetuslaki) 

Siilinjärven turvallisuustyön kohdennettuja tavoitteita ovat:  

- Kuntalaisten yhteisöllisyyden, osallisuuden ja hyvien väestösuhteiden edistäminen 

- Asumisen ja liikkumisen turvallisuus 

- Ikääntyneiden arjen turvallisuus 

- Nuorten mopo-onnettomuuksien määrän vähentäminen 

- Päihteiden käytön ja siihen liittyvien lieveilmiöiden ehkäisy  

 

Siilinjärven turvallisuustyön kohdennettuja tavoitteita ovat:  

- Kuntalaisten yhteisöllisyyden, osallisuuden ja hyvien väestösuhteiden edistäminen 

- Ikääntyneiden asumisen ja liikkumisen turvallisuus 

- Päihteiden käytön ja siihen liittyvien lieveilmiöiden ehkäisy  
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- Nuorisotyön kriisivalmissuunnitelma 

- Kiinteistöjen ja työmaiden pelastus- ja turvallisuussuunnitelmat 

- Tapahtumiin liittyvät turvallisuussuunnitelmat 

 

Turvallisuusalan keskusjärjestö (SPEK) on tuottanut oppaan kylien turvallisuussuunnitelmien 

laatimiseen. Alueen asukkaiden laatima kylien turvallisuussuunnitelma on kuvaus alueen 

turvallisuuden nykytilasta tavoite- ja toimenpide-ehdotuksineen. Siilinjärven kyliä kannustetaan 

laatimaan kylien turvallisuussuunnitelmat, jotka kytketään osaksi kunnan turvallisuussuunnittelua.  

Kunnan yleistä valmiussuunnitelmaa on päivitetty vuonna 2019. Myös eri palvelualueilla on omat 

valmiussuunnitelmat. Valmissuunnitelmat sisältävät sekä ennakointia että toimintaohjeita koskien 

häiriötilanteita ja poikkeusoloja. Samoin evakuointisuunnitelma koskee koko kuntaa. Valmius- ja 

evakuointisuunnitelmat sisältävät sekä yleisen että salassa pidettävän osan. Suunnitelmien 

laatiminen on tehty yhteistyössä pelastuslaitoksen ja puolustusvoimien kanssa.  

Siilinjärven turvallisuussuunnitelman laatimiseen on osallistunut vuoden 2019 aikana laaja-alainen 

kunnan hyvinvoinnin edistämisen työryhmä osallistaen myös muita tahoja, kuten poliisi, 

pelastuslaitos, Liikenneturva, Tarinan vastaanottokeskus sekä paikalliset yhteisöt ja yritykset, kuten 

Yara. 

 

3. TURVALLISUUDEN KOKEMINEN JA SIIHEN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT 

 

Suurin osa, 89 %, suomalaisista pitää Suomea turvallisena maana (Kekki 2017). Useilla mittareilla 

mitattuna Suomi on maailman turvallisin maa, joskin turvallisuuden tunne on heikentynyt. Myös 

siilinjärveläisistä suurin osa kokee asuinalueensa turvallisena: vuonna 2019 toteutetun 

kokemuksellisen hyvinvointikyselyn mukaan, johon vastasi reilu 500 siilinjärveläistä, 88 % 

vastaajista arvioi tyytyväisyytensä alueen turvallisuuteen asteikolla 0-10 vähintään arvosanalla 7 

(kuva 2).  

 
Kuva 2. Siilinjärveläisten tyytyväisyys asuinalueen turvallisuuteen asteikolla 0-10 (0=en lainkaan 

tyytyväinen ja 10=erittäin tyytyväinen). Lähde kokemuksellinen hyvinvointikysely 2019 
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Yleisesti ihmisten kokemat turvattomuutta tuottavat tekijät voidaan jakaa yhteiskunnallisiin ja 

henkilökohtaisiin tekijöihin. Turvallisuuden tunteeseen vaikuttaa myös mielikuva avun saannin 

ripeydestä sitä tarvittaessa sekä rikosten selvittämisen tehokkuus ja rangaistusten seuraamukset. 

Valtakunnallisesti rikoslajeista eniten huolta aiheuttaa rattijuopumus.  

Turvallisuuden tunteessa on todettu olevan eroja eri väestöryhmien välillä. Taloudellisen 

toimeentulonsa haastavaksi kokevat, väkivallan uhriksi aiemmin joutuneet ja nuorimpaan 

ikäryhmään kuuluvat kokevat todennäköisimmin joutuvansa väkivallan uhriksi tulevaisuudessa. 

Siilinjärvelle ei ole omaa poliisin toimipistettä. 

Poliisin työtä kohdennetaan Siilinjärvelle 

tarpeen mukaan. Kokemuksellisessa 

hyvinvointikyselyssä tuotiin esiin, että poliisin 

näkyvyyden lisääntyminen alueella lisäisi 

turvallisuuden tunnetta ja voisi mahdollisesti 

vaikuttaa myös ilkivallan ja rikollisuuden 

määrään.  Keskeisenä teemana kyselystä 

nousi esiin myös osattomuus ja päihteiden 

käytöstä ilmenevät lieveilmiöt, kuten 

väkivallan ja ilkivallan teot sekä yleisesti 

päihteiden käytön näkyminen katukuvassa.   

 

 

3.1 YHTEISÖLLISYYS JA OSALLISUUS 

 

Sisäisen turvallisuuden keskeisin haaste valtakunnallisesti on laajeneva ja monimuotoinen 

syrjäytyminen. Erityisen huolestuttavana tämä nähdään nuorten miesten osalta. On tärkeää pitää 

kaikki kiinni yhteisössä. Tässä erityistä huomiota tulee kiinnittää työttömyyden, 

mielenterveysongelmien ja päihteiden käytön ennaltaehkäisyyn.  

 

Yhteisöllisyyden edistäminen lähtee yhdyskuntasuunnittelusta 

Siilinjärvellä yhdyskuntasuunnittelussa pyritään huomioimaan asumisen monimuotoisuus, 

segregaation ehkäisy sekä hyvien väestösuhteiden ja yhteisöllisyyden edistäminen. On tärkeää, että 

yhdyskuntasuunnittelun keinoin myös luodaan kuntalaisille mahdollisuuksia kohtaamiseen ja 

yhteisöllisyyteen. Erityisen tärkeä ja ajankohtainen tämä näkökulma on huomioida uuden keskusta-

alueen suunnittelussa. Yhdyskuntasuunnittelun keinoin voidaan myös torjua ilkivaltaa, tässä esim. 

valaistuksella ja alueen monimuotoisuudella on merkittävä rooli (Mäkinen ym. 2019).  

 

Tunne kouluyhteisöön kuulumisesta lisää turvallisuuden kokemusta ja hyvinvointia 

Lapsille ja nuorille kouluympäristö on keskeisimpiä yhteisöllisyyden tunteeseen vaikuttavista 

tekijöistä. Siilinjärven kouluissa on viime vuosina panostettu ryhmäyttämiseen ja kiusaamisen 

ehkäisyyn. Viimeaikaiset tilastot kertovat kiusaamisen osalta myönteisestä suunnasta (taulukko 1). 

Jokaisella koululla on oma kiusaamisen ehkäisyn toimintaohjeet, jotka löytyvät myös koulujen 

verkkosivuilta. Siilinjärven kouluissa on käytössä erilaisia kiusaamisen ehkäisyyn tähtääviä 

toimintamalleja, kuten KIVA-koulu, verso – toiminta (vertaissovittelu) ja resto – toiminta 
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(restoratiivinen sovittelu). Näiden lisäksi Poliisin Ankkuri-ryhmä on käytettävissä kouluilla 

kiusaamisen liittyvissä tilanteissa, joissa koulun omat keinot eivät ole riittäviä.  

Taulukko 1. Koulukiusaaminen vuoden 2017 ja 2019 Kouluterveyskyselyn tulosten mukaan 

Siilinjärvellä   

Kouluterveyskyselyn kiusaamista 

kuvaava mittari 

4.-5.-lk 8.-9.-lk Ammatillinen 

oppilaitos 

Lukio 

Prosenttia oppilaista vuonna 2017/2019 

Koulukiusattu vähintään kerran viikossa  6,6/4,3 7,8/5,9 2,1/1 0/2,7 

Osallistunut koulukiusaamiseen 

vähintään kerran viikossa 

 

2/1,2 

 

3,9/4,3 

 

2,1/1 

 

0/0,7 

Taulukossa punaisella kohdat, jotka toteutuvat Pohjois-Savon tilannetta heikommin

 

Perusopetuksen opetussuunnitelman yhtenä keskeisenä tavoitteena on oppilaiden osallisuuden 

edistäminen. Viimeisimpien kouluterveyskyselyjen tulosten mukaan teemaan on syytä paneutua 

Siilinjärvellä (taulukko 2). Myös lasten ja nuorten yksinäisyyttä tulee torjua. Tavoitteena onkin 

vahvistaa jatkossa lasten ja nuorten osallisuutta. Aihe on nostettu esiin muun muassa osana 

oppilashuoltotyötä lukuvuonna 2019–2020.  

 

Taulukko 2. Osallisuuden ja yhteisöllisyyden kokeminen vuoden 2017 ja 2019 kouluterveyskyselyn 

mukaan Siilinjärvellä  

Kouluterveyskyselyn yhteisöllisyyttä ja 

osallisuutta kuvaava mittari 

4.-5.-lk 8.-9.-lk Ammatillinen 

oppilaitos 

Lukio 

Prosenttia oppilaista vuonna 2017/2018 

Kokee, että ei ole tärkeä osa koulu- eikä 

luokkayhteisöä 

Hyvät vaikutusmahdollisuudet koulussa 

 

4,1/4,2 

 

13/13,9 

7,4/11,1 

 

6,6/5,9 

21,8/44 

 

9,9/17 

8,9/21,1 

Ei yhtään hyvää kaveria (4-5 lk.)/läheistä 

ystävää 

 

0,4/0,2 

 

11,2/8,7 

 

9,7/10 

 

5,4/8,8 

Tuntee itsensä yksinäiseksi 

On yksinäinen välitunnilla 

2,2/3,5 

3,7/3,6 

10,8/10,2 

4,2/7,2 

9,7/21,8 

6,9/9,1 

9,5/13,5 

4,7/6,8 

Taulukossa punaisella kohdat, jotka toteutuvat Pohjois-Savon tilannetta heikommin   

 

Kaikissa Siilinjärven kouluissa toimivat omat oppilaskunnat. Vuonna 2019 on käynnistetty alakoulun 

oppilaista koostuvan Lasten Parlamentin toiminta. Yläkoulun sekä 2. asteen oppilaat muodostavat 

Nuorisovaltuuston. Näiden lisäksi osallistava toiminta toteutuu osana opetusta ja toiminnan 

kehittämistä. Tätä näkökulmaa tulee kuitenkin edelleen vahvistaa.  

 

Lähes kaikilla lapsilla ja nuorilla on jokin harrastus 

Lasten ja nuoren osalta yhteisöllisyyden tunteeseen vaikuttavat myös vapaa-ajan harrastukset. 

Kouluterveyskyselyn mukaan 88,7 % 4.-5. luokkien oppilaista, 95,5 % 8.-9. luokkien oppilaista, 95,9 

% ammatillisen oppilaitoksen opiskelijoita ja 98 % lukiolaista harrastaa jotakin vähintään kerran 

viikossa. Sitä, onko tämä lasten ja nuorten Kouluterveyskyselyn raportoima harrastus omatoimista 

vai ohjattua harrastustoimintaa, kysely ei kuitenkaan kerro.  

 

Lasten ja nuorten harrastamisen koetaan Siilinjärvellä tärkeänä hyvinvointia luovana tekijänä. 

Siilinjärven saaman Ilo Kasvaa Liikkuen – hankerahoituksen turvin on käynnistetty Perheiden 
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Liikuntasunnuntai – toiminta. Vuonna 2020 vähävaraisten perheiden on mahdollista hakea tukea 

lasten ja nuorten harrastamiseen kunnan ja alueen urheiluseurojen yhteishankkeen myötä.  

 

Nuorisotyö nuorten tukena 

Syrjäytymisvaarassa olevien nuorten tukena 

Siilinjärvellä toimii nuorisotyö ja etsivä 

nuorisotyö. Nuorisotyön toimintatapa on 

jalkautuvaa ja etsivään nuorisotyöhön kuuluu 

myös nuorten yksilöllistä tukemista sekä 

pienryhmätoimintaa.  

 

Siilinjärvellä on vuonna 2019 käynnistynyt 

ESR – rahoitteinen Nuoret Pystyy – hanke, 

joka tarjoaa syrjäytymisvaarassa oleville 

nuorille psykososiaalista tukea.   

 

Siilinjärveläisten työllisyystilanne on hyvä 

Siilinjärveläisten työttömien määrä on laskenut 

ja myös pitkäaikaistyöttömien määrä on 

valtakunnantasoa matalampi (kuva 3). 

Nuorisotyöttömien määrä on laskenut 

vuodesta 2017 vuoteen 2018, ollen kuitenkin 

valtakunnantasoa korkeampi. 

 

 
Kuva 3. Siilinjärven ja koko maan 

työllisyystilanne vuonna 2018  

 

Avoimet kohtaamispaikat  

Siilinjärvellä on vuonna 2019 aloittanut 

toimintansa Perheentalo, joka toimii matalan 

kynnyksen kohtaamispaikkana lapsiperheille. 

Myös avoin varhaiskasvatus ja seurakunnan 

perhekahvilat vastaavat tähän tarpeeseen. 

Siilinjärven nuorisotalot keskustan alueella ja 

Vuorelassa tarjoavat avoimen 

kohtaamispaikan lapsille ja nuorille. 

Siilinjärveltä puuttuu kuitenkin matalan 

kynnyksen kohtaamispaikka kaiken ikäisille 

kuntalaisille mahdollistaen sukupolvien välistä 

kohtaamista ja kohtaamista myös työikäisille 

ja ikääntyneille. Siilinjärven avointa 

kohtaamispaikkatoimintaa on pyritty saamaan 

käyntiin hankerahoituksen turvin, mutta vielä 

puoltavaa rahoituspäätöstä toiminnalle ei ole 

saatu.  

 

Yksinäisyyttä kaikissa ikäryhmissä 

Finsote –tutkimuksen (2018) mukaan 8,2 % 

pohjoissavolaisista koki itsensä yksinäiseksi. 

Ikääntyneistä 65 vuotta täyttäneistä 

yksinäisyyttä koki 8,2 % 75 vuotta täyttäneistä 

8,3 %. Koululaista ja opiskelijoista 

yksinäisyyttä kokeneiden osuus on esitetty 

taulukossa 2.  

 

Aikuisilla yksinäisyyden kokeminen eroaa 

myös koulutustason mukaan. Vähiten 

yksinäisyyttä kokivat keskitason koulutuksen 

saaneet (7,5 %).  

 

Avoimet kohtaamispaikat voivat tarjota 

yksinäiselle mahdollisuuden sosiaaliseen 

kohtaamiseen. Myös järjestöillä on 

ystävätoimintaa.  

 

Yhdistystoiminnasta yhteisöllisyyttä 

Siilinjärvellä toimii useita aktiivisia yhdistyksiä 

ja seuroja, jotka toteuttavat erilaista 

ryhmämuotoista osallistavaa toimintaa. 

Siilinjärveläiset urheiluseurat liikuttavat 

kuntalaisia ja tarjolla on myös monipuolisia 

kulttuuriharrastuksia sekä vertaisryhmiä. Osin 

alueen seurat ja yhdistykset kärsivät kuitenkin 

myös harrastajien puutteesta.  

 

Maaseudulla ja haja-asutusalueilla 

asukkaiden osallistumisen merkitys kasvaa 

välimatkojen pidentyessä ja palvelujen 

keskittyessä suurempiin keskuksiin. 

Siilinjärvellä toimii aktiivinen asukas- ja 

kylätoimikuntien verkosto, jonka merkitys 
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osallisuuden ja yhteisöllisyyden 

edistämisessä on keskeinen. Siilinjärven 

asuinalueet ja kylät ry on toteuttanut 

turvallisuuteen liittyviä kartoituksia, joissa on 

noussut esiin mm. risteysalueiden 

turvallisuuteen liittyviä puutteita. 

Turvallisuussuunnittelussa on tärkeää saada 

tietoa asukkailta itseltään asuinalueensa 

turvallisuustilanteesta. Kyliä ja asuinalueita 

kannustetaan laatimaan oman kylän tai 

asuinalueen turvallisuussuunnitelmia, jotka 

kytketään osaksi kunnan 

turvallisuussuunnitelmaa. Kylä- ja 

asuinaluetoimijat ovat myös merkittävässä 

roolissa naapuriavun antamisessa.  

 

Tapahtumat ja tempaukset 

Alueelliset tapahtumat ja tempaukset ovat 

tärkeitä yhteisöllisyyden luomisessa. 

Alueellisia tapahtumia toteutetaan 

yhteistyössä Siilinjärven kunnan ja 3. sektorin 

toimijoiden kanssa. Säännöllisesti toteutuvia 

tapahtumia ovat mm. Mitä tehtäs –viikko, 

kesätorit ja joulumyyjäiset. Tempauksia liittyy 

erilaisiin valtakunnallisiin teemapäiviin. 

Keväisin toteutettava roskajuoksu yhdistää 

mukaan oman asuinalueen viihtyvyydestä 

huolehtimisen. 

 

Kuntalaiset mukana päätöksenteossa 

Siilinjärveläisillä on monia mahdollisuuksia 

osallistua ja vaikuttaa kunnan toimintojen 

kehittämiseen ja päätöksentekoon. Kunnassa 

toimii Nuorisovaltuusto sekä Vanhus- ja 

vammaisneuvosto. Uutena toimintana 

syksyllä 2019 on aloitettu Lasten Parlamentti. 

 

Siilinjärvellä on uusittu vuonna 2019 

verkkopohjainen palautejärjestelmä 

madaltamaan kynnystä osallistua toimintojen 

kehittämiseen. Lisäksi järjestetään erilaisia 

keskustelutilaisuuksia ja paneeleita sekä 

toteutetaan kyselyitä. Kyselyitä alueen 

kuntalaisten kuulemiseksi ja alueen 

kehittämiseksi ovat toteuttaneet myös alueen 

yhdistykset, kuten Siilinjärven asuinalueet ja 

kylät ry.  

 

Joissain kunnissa on saatu hyviä kokemuksia 

myös osallistavasta budjetoinnista. 

Tulevaisuudessa käyttöön tulee ottaa myös 

erilaisia digitaalisia osallistumisen kanavia.  

 

Tarinan vastaanottokeskus 

Siilinjärvellä on toiminut Tarinan 

vastaanottokeskus vuodesta 2015 ja se on 

tällä hetkellä Pohjois-Savon ainoa. 

Tammikuussa 2020 Tarinassa oli yhteensä 

143 keskusmajoitusasukasta, joista 40 oli alle 

18-vuotiaita. Keskusmajoitusasukkaiden 

lisäksi Tarinan kirjoilla oli tammikuussa 2020 

yhteensä noin 40 yksityismajoittujaa eri 

puolilta Pohjois-Savoa. Suurin osa Tarinan 

asukkaista on kotoisin Irakista, Afganistanista 

ja Somaliasta. 

 

Suurin osa Tarinan turvapaikanhakijoista on 

saapunut jo vuonna 2015. Heidän lisäksi 

Tarinaan on tullut tasaisesti myös uusia 

maahan juuri tulleita turvapaikanhakijoita. 

Pitkittynyt turvapaikanhakuprosessi 

kuormittaa jaksamista - keskuksen sisällä 

tunnelma on jännittynyt.  Tarinaan ei tällä 

hetkellä kuitenkaan kohdistu erityistä 

turvallisuusuhkaa. Pakolaisten tukena 

Tarinassa toimii ammattitaitoinen 

henkilökunta ja vapaa-ajan viriketoimintaa 

tarjoaa myös alueen järjestöt. Mahdollisiin 

häiriöihin on varauduttu suunnitelmallisesti 

ennakkoon.  Vastaanottokeskukselle on 

nimetty oma poliisi.  

 

Hyvien väestösuhteiden edistäminen on 

keskeistä arjen turvallisuuden edistämisessä. 

Tarinan toiminnan alkuvaiheessa jännitteitä 

turvapaikanhakijoiden ja paikallisen väestön 

välillä oli jonkun verran havaittavissa. 

Sittemmin väestösuhteet ovat kohentuneet, 

eikä esim. kouluista tällä hetkellä tule esille 

turvapaikanhakijoiden kohdistuvaa syrjimistä 

taikka kiusaamista. Rasismia ei myöskään ole 

havaittavissa katukuvassa.



  

  

  

3.2 ASUMISEN JA LIIKKUMISEN TURVALLISUUS  

 

Rakennusten ja liikkumisen suunnittelussa turvallisuus on keskeinen lähtökohta. Valaistus, 

kestävien materiaalien käyttö, erilaiset hälyttimet ja esteettömyys parantavat kaikkien turvallisuutta. 

Myös kevyen liikenteen väylien kunnossapito vaikuttaa arjen turvallisuuden kokemiseen.  

Asumisen ja liikkumisen turvallisuudesta saadaan tietoa tarkastelemalla kaatumisiin ja putoamisiin 

(kuva 4), koti- ja vapaa-ajantapaturmiin liittyvien hoitojaksojen määrää (kuva 5) sekä vammojen ja 

myrkytysten vuoksi sairaalassa hoidettujen määrää (kuva 6). Tarkasteluissa Siilinjärven 

vertailupaikkakuntina on käytetty Siilinjärven hyvinvoinnin edistämistyössä käytettäviä 

vertailupaikkakuntia. Tarkempia tilastoja on esitetty liitteessä 1.  

 
Kuva 4. Kaatumisiin ja putoamisiin liittyvät hoitojaksot 10 000 asukasta kohden Siilinjärvellä ja sen 

vertailupaikkakunnissa vuosina 2016–2017 

 

 
Kuva 5. Koti- ja vapaa-ajan tapaturmiin liittyvät hoitojaksot 10 000 asukasta kohden Siilinjärvellä ja 

sen vertailupaikkakunnissa vuosina 2016–2017 
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Kuva 6. Vammojen ja myrkytysten vuoksi sairaalassa hoidetut potilaat 10 000 asukasta kohden 

Siilinjärvellä ja sen vertailupaikkakunnilla vuosina 2016–2018 

 

Kaatumisiin ja putoamisiin liittyen erityisenä mielenkiinnon kohteena ovat 65 vuotta täyttäneiden 

hoitojaksot (kuva 7), joiden osuus Siilinjärvellä on vertailupaikkakuntien korkein. Lonkkamurtumia 

siilinjärveläisille 65 vuotta täyttäneillä on kuitenkin tilastoitu vertailupaikkakuntiin nähden vähiten: 0,4 

% vastaavan ikäisestä väestöstä (vertailupaikkakunnat 0,5-0,8 %).  

 

 
Kuva 7. Kaatumisiin ja putoamisiin liittyvät hoitojaksot 65 vuotta täyttäneillä 10 000 vastaavan ikäistä 

kohdin Siilinjärvellä ja sen vertailupaikkakunnissa vuosina 2016–2018 

 

Siilinjärvellä liikkumisen turvallisuudessa huomioitavina tekijöinä ovat alueella sijaitseva rautatien 

ratapiha sekä lentoasema.  

 

Ikääntyneiden asumisen ja liikkumisen turvallisuus 

Ikääntyneiden kaatumisten vähentäminen on Siilinjärven kunnassa nostettu esiin yhtenä keskeisenä 

hyvinvoinnin edistämisen tavoitteena. Osaksi terveydenhuollon toimintaa on rakennettu kaatumisen 

ehkäisyn hoitopolku, jonka mukaan jokaisella 75 vuotta täyttäneelle ja muillekin tilanteen mukaan 

toteutetaan kaatumisriskin arviointi, jonka mukaan eteneminen. Keskeisenä nähdään 

kaatumisriskissä olevien aiempaa tehokkaampi varhainen tunnistaminen.  
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Ikääntyneiden kaatumisten taustalla yhtenä suurempana syynä näyttäytyy heikko liikunnallinen 

suoriutuminen. Valtakunnallisesti ja myös Siilinjärvellä hyviä tuloksia on saatu ikääntyneiden 

tasapaino- ja voimaharjoittelusta. Siilinjärvi on mukana Ikäinstituutin Voimaa vanhuuteen ohjelmassa 

ja kunnassa toimii myös kaatumisen ehkäisyn työryhmä.  

 

Vaikka Suomessa talven liukkaan kelit lisäävät kaatumisen riskiä, tapahtuu suurin osa ikääntyneiden 

kaatumista kuitenkin omassa kotona. Näin ollen pidetään tärkeänä myös viestintää muistuttamaan 

turvallisuudesta kotona. Avainasemassa ovat myös kotihoidon työntekijät. Myös teknologia tarjoaa 

yhä enenevässä määrin erilaisia mahdollisuuksia tukea turvallista kotona asumista. 

 

Turvalliseen kotona asumiseen kuuluu myös paloturvallisuus. Pohjois-Savon pelastuslaitos on 

nostanut yhdeksi merkittäväksi arjen turvallisuushaasteeksi ikääntyneiden määrän kasvaessa 

heidän turvallisen kotona asumisen myös paloturvallisuuden näkökulmasta. Yleisten turvallisuuteen 

liittyvien ratkaisujen, kuten turvapuhelinten ja asunnon muutostöiden (kynnysten poistaminen sekä 

kaiteiden ja kahvojen asentaminen) lisäksi tulee kiinnittää huomiota myös paloturvallisuuteen 

(palovaroittimet, itsestään virrankatkaisevat sähkölaitteet). Tässäkin kotihoidon sekä ikääntyneen 

omaisten aktiivisuus ja asian tiedostaminen ovat keskiössä. Tämän edistämiseksi myös Pohjois-

Savon pelastuslaitoksen koulutusyksikkö tarjoaa osaamistaan ja jalkautuu muun muassa erilaisiin 

tapahtumiin.  

 

Vuosittaiset tieliikenneonnettomuusmäärät ovat laskussa 

Tilastokeskus tuottaa tietoa liikenneonnettomuuksista. Taulukossa 3 on esitetty Siilinjärvellä 

tapahtuneissa tieliikenneonnettomuuksissa aiheutuneet omaisuus- ja henkilövahingot vuosien 

2015–2019 aikana.  

  

 

Taulukko 3. Siilinjärvellä tapahtuneiden tieliikenne-

onnettomuuksien seuraukset vuosien 2015–2019 aikana 

Vuosi Omaisuus-

vahinko 

Loukkaantu-

minen 

Kuolema 

2019 27 7 0 

2018 31 15 1 

2017 42 14 0 

2016 45 15 4 

2015 70 12 0 

 

 

 

 



13 

Mopo-onnettomuuksia sattuu paljon  

Mopo-onnettomuuksien määrä on Siilinjärvellä 

kuitenkin suuri. Vuosien 2014–2018 aikana 

Siilinjärvellä on tapahtunut yhteensä 17 poliisin 

tilastoihin kirjattua mopo-onnettomuutta. Mopo-

onnettomuuksista läheskään kaikki eivät kuitenkaan 

päädy tilastoihin, sillä kaikkia omaisuusvahinkoihin 

tai lieviin henkilövahinkoihin johtaneita 

onnettomuuksia ei ilmoiteta poliisille tai poliisia ei 

paikalle tarvita. Mikäli vahinkoon liittyy hurjastelua, ei 

asiasta haluta ilmoittaa poliisille, varsinkin jos vahinko on lievä. Mopo-onnettomuuksien 

vähentäminen on nostettu tavoitteeksi Ylä-Savon ja Siilinjärven liikenneturvallisuussuunnitelman 

toimenpidekortissa ja myös osana tätä suunnitelmaa.  

 

Siilinjärven alueella vuosina 2014–2018 tapahtuneiden onnettomuuksien keskimääräiset vuotuiset 

onnettomuuskustannukset olivat onnettomuuskustannusmallin mukaan laskettuna noin 5,5 milj. 

euroa, josta kunnalle kohdistuvien kustannusten osuus oli noin 1,1 milj. euroa (Itätoimija 2019).  

 

Siilinjärven kunnan työntekijöiden työmatkaliikkuminen 

Liikenneturva ja Siilinjärven kunta toteuttivat yhteistyössä työmatkaliikkumista selvittävän kyselyn 

syksyllä 2019. Kyselyyn vastasi 164 kunnassa työskentelevää henkilöä. Kyselyyn 

vastanneista Siilinjärven kunnan työntekijöistä noin 86 % kokee työmatkansa erittäin tai melko 

turvalliseksi. Kyselyyn vastanneista suurin osa raportoi taittavansa työmatkansa autolla. 

Työmatkalla oli sattunut jokin tapaturma 39 %:lle vastaajista. Tapaturmista lähes 25 % oli 

sattunut liikuttaessa jalan tai pyörällä. Pääsyy näihin onnettomuuksiin oli ollut liukastuminen. 

Kyselyyn vastanneista kunnan työntekijöistä 93 % raportoi käyttävänsä pimeällä heijastinta, 99 % 

aina autossa turvavyötä ja 74 % pyöräillessä kypärää.  

 

Liikenneturvallisuuden edistämisen tavoitteet Siilinjärvellä 

Siilinjärvellä toimii moninäkökulmainen liikenneturvallisuus työryhmä, joka käsittelee laajasti 

turvallisen liikkumisen edistämistä. Työryhmässä käydään läpi mm. liikenneturvallisuutta heikentäviä 

tekijöitä ja suunnitellaan toimintaa sekä viestintää liikenneturvallisuuden edistämiseksi. Työryhmä 

on mm. toteuttanut kampanjoita heijastinten käyttöön ja turvalliseen pyöräilyyn liittyen.  

Pohjois-Savon Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on yhdessä alueen kuntien kanssa laatinut 

Ylä-Savon ja Siilinjärven liikenneturvallisuussuunnitelman vuonna 2017. Suunnitelmassa on kuvattu 

liikenneturvallisuuden nykytilaa. 

Tulevaisuuden tavoitteiksi on listattu: 

1) jatkaa kuntien 

liikenneturvallisuustyöryhmien 

toimintaa ja 

liikenneturvallisuustilanteen 

seurantaa ryhmässä, 2) hillitä 

ylinopeuksia tukemalla 

nopeusrajoituksia sekä rakenteellisin 

että asennekasvatuksen keinoin, 3) 

parantaa lähiliikkumisympäristöjen, 

koulureittien ja koulujen 

https://pixabay.com/photos/snow-road-winter-car-roadtrip-1281636/
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lähiympäristöjen turvallisuutta, 4) lisätä liikenneturvallisuuteen liittyvää yhteistyötä, 5) parantaa 

rautateiden tasoristeysten turvallisuutta Savon radalla ja Iisalmi-Ylivieska-radalla, 6) tukea ja 

kannustaa turvavälineiden käyttöön ja 7) parantaa työmatkaliikenteen turvallisuutta kannustamalla 

yrityksiä mukaan liikenneturvallisuustyöhön. 

Teollisuuden vaikutukset asumisen ja liikkumisen turvallisuuteen 

Siilinjärven alueella toimii muutamia suuria yrityksiä, kuten Yara ja Lujabetoni, joiden toiminta näkyy 

alueella mm. liikenteessä erikoiskuljetuksina ja vaarallisten aineiden kuljetuksina.  

Yaralla turvallisuus on tärkein prioriteetti kaikessa toiminnassa ja tavoitteena on aina nolla vahinkoa. 

Siilinjärven toimipaikalla vaaditaan turvallisuudessa enemmän kun viranomaismääräykset 

edellyttävät ja periaatteena onkin, että vahingot ovat estettävissä ennakoivalla työssä ja jatkuvalla 

toimintatapojen parantamisella.  

Yara on sitoutunut myös Euroopan lannoitevalmistajien tuoteturvallisuusohjelmaan ja toiminta on 

sertifioitu. Lisäksi Yara on mukana kansallisissa Työturvallisuuslaitoksen koordinoimassa Nolla 

tapahtumaa –foorumissa.  

Yarassa on lanseerattu Safe by Choice – valintana turvallisuus – toimintamalli, jonka avulla 

turvallisuuskulttuuria kehitetään jatkuvasti. Lähtökohta on, että turvallinen toimintatapa on aina 

ensisijainen valinta, vaikka se veisi enemmän aikaa tai aiheuttaisi enemmän kustannuksia, ja 

jokainen toimipaikalla työskentelevä on vastuussa turvallisuudesta välittäen itsensä lisäksi myös 

kollegoistaan. Koko henkilöstö on sitoutunut tavoittelemaan tapaturmatonta työyhteisöä. Kaikkien 

Yaran työntekijöiden ja alueella työskentelevien yhteistyökumppaneiden on suoritettava 

turvallisuusperehdytys ja tarvittavat työhön liittyvät perehdytykset aina vuodeksi kerrallaan.  

Kaikissa Yaran toimipisteissä on ohjenuorana yhteiset kirjatut turvallisuusperiaatteet ja niissä 

noudatetaan turvallisuuden kultaisia sääntöjä. Joissakin työtehtävissä vakavan tapaturman 

mahdollisuus on suurempi. Tästä syystä Yarassa on määritetty turvallisuuden kultaiset säännöt, 

jotka kohdistuvat suurimman riskin töihin. Kultaiset säännöt koskevat muun muassa 

putoamisvaarallista työskentelyä, työskentelyä vaarallisten kemikaalien kanssa, suljettujen tilojen 

töitä ja liikenneturvallisuutta. 

Tuotanto Siilinjärvellä on turvallista. Tehtaisen prosesseissa käsitellään laajamittaisesti vaarallisia 

kemikaaleja ja räjähdysaineita, jotka ovat lain mukaan määritelty suuronnettomuuden vaaraa 

aiheuttaviksi aineiksi. Lisäksi kaivosalueella on kaivannaisjätteen läjitysalue sekä patoja, jotka niin 

ikään ovat suuronnettomuuden vaaraa aiheuttavia elementtejä.  

Toiminnan turvallisuuden ylläpito ja onnettomuustilanteisiin varautuminen ovat osa Yara Siilinjärven 

päivittäistä toimintaa. Mahdollisen onnettomuuden varalta on laadittu lakisääteinen lähialueella 

jaettu turvallisuustiedote, jossa on ohjeistettu toimenpiteet, mikäli laitoksella tapahtuisi onnettomuus. 

Turvallisuustiedote löytyy myös osoitteesta: https://www.yara.fi/tietoa-yarasta/yara-

suomi/toimipaikat/siilinjarvi/turvallisuus.  

 

 

 

https://www.yara.fi/tietoa-yarasta/yara-suomi/toimipaikat/siilinjarvi/turvallisuus
https://www.yara.fi/tietoa-yarasta/yara-suomi/toimipaikat/siilinjarvi/turvallisuus
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3.3 PÄIHTEIDEN KÄYTTÖ  

 

Siilinjärvellä myytiin vuonna 2018 alkoholia 100 % alkoholiksi muutettuna 8,4 litraa 18 vuotta 

täyttänyttä asukasta kohden (taulukko 4). Päihtyneiden säilöönottoja vuonna 2016 Pohjois-Savossa 

(12,5) ja Siilinjärvellä (12) oli muihin vertailupaikkakuntiin (7,6 – 2) nähden eniten 1 000 asukasta 

kohden. Vuonna 2016 päihteiden vaikutuksen alaisena väkivaltarikoksista syyllisiksi epäiltyjä oli 

Siilinjärvellä 1,3 henkilöä tuhatta asukasta kohdin (vertailupaikkakunnat 2,9 - 0,8).  

Taulukko 4. Alkoholijuomien myynti (100 % alkoholia) litroina 18 vuotta täyttäneitä kohdin vuosien 

2016-2018 

 2016 2017 2018 

Pohjois-Savo 9,4 9,2 8,9 

Hollola 6,7 6,7 7,3 

Kaarina 7,3 7,4 6,9 

Kangasala 8,2 8,2 8,2 

Kontiolahti 2,6 2,6 2,5 

Pirkkala 10,7 10,8 10,6 

Siilinjärvi 8,7 8,6 8,4 

 

Yläkoululaisten, ammatillisen oppilaitoksen opiskelijoiden ja lukiolaisten päihteiden käytöstä 

saadaan tietoa Kouluterveyskyselystä (kuva 8). Päihteiden käytössä voidaan osin todeta hyviä 

muutoksia, mutta myös haasteita. Päihteiden käytön tarkastelu antaa viitteitä myös hyvinvoinnin ja 

hyvinvointikäyttäytymisen polarisoitumisesta. Viikoittain alkoholia käyttävien siilinjärveläisten 

yläkoululaisten osuus on Pohjois-Savon ja koko maa keskiarvoon verrattuna korkeampi (4,7 % 8-9- 

luokan oppilaista), samoin kun täysin raittiiden nuoren osuus (61,5 % 8-9 luokan oppilaista).  

Kuva 8. Siilinjärveläisten 8. ja 9. luokan oppilaiden, ammatillisen oppilaitoksen opiskelijoiden sekä 

lukiolaisten päihteiden käyttö Kouluterveyskyselyn mukaan vuosina 2013-2019

8,4

12,2 10,9

30,6 31,2

25,7

12,8

17,2 17

0

5

10

15

20

25

30

35

2013 2017 2019

Tosi humalassa vähintään kerran 
kuukaudessa, %

Peruskoulun 8. ja 9. lk oppilaista

Ammatillisen oppilaitoksen 1. ja 2. vuoden opiskelijoista

Lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoista

4,7

7,1 6,8

14

17,3

19,8

10,6

7
6

0

5

10

15

20

25

2013 2017 2019

Kokeillut laittomia huumeita 
ainakin kerran, %



  

  

  

Alaikäisenä alkoholin, savukkeiden tai 

sähkösavukkeiden ostoja vähittäismyynnistä 

raportoi 14,1 % 8-9- luokan oppilaista, 18,8 % 

ammatillisen oppilaitoksen opiskelijoista ja 4,4 

% lukiolaisista. Vastaavat luvut Pohjois-

Savossa olivat 7,5 %, 10,1 % ja 4,6 %. 

Siilinjärvellä toteutettiin vuonna 2019 PAKKA-

toimintamalliin (paikallisen alkoholi-, tupakka- 

ja rahapelihaittojen ehkäisyn toimintamalli) 

liittyen ostokokeita, jotka vahvistavat 

Kouluterveyskyselyn tuloksia.  

Päihteiden käytön ja käytöstä johtuvien 

turvallisuushaittojen ehkäisy Siilinjärvellä 

Päihteiden käytön vähentämiseksi 

Siilinjärvellä toteutetaan sekä ala- että 

yläkouluissa päihdekasvatusta ehkäisevän 

päihdetyön koordinaattorin ja Ankkuri-

työryhmän toimesta. Koululaisten lisäksi ko. 

tahot kiertävät myös vanhempainilloissa.  

Siilinjärven kunta tekee tiivistä yhteistyötä 

Ankkuri-ryhmän kanssa myös yksittäisten 

lasten ja nuorten päihteiden käyttöön liittyvissä 

tapauksissa.  Ankkuri- toimintamallilla 

puututaan varhaisessa vaiheessa lasten ja 

nuorten rikolliseen käyttäytymiseen. 

Siilinjärvellä toteutetaan yhteistyössä Kuopion 

kanssa PAKKA – toimintamallia, joka on 

paikallisen alkoholi-, tupakka- ja 

rahapelihaittojen ehkäisyyn kehitetty 

menetelmä. Pakka toiminnan tavoitteena on 

erityisesti: parantaa ikärajavalvontaa 

myyntipaikoissa, vähentää alaikäisten 

alkoholin ja nikotiinituotteiden saatavuutta, 

tukea alaikäisten raittiutta ja vaikuttaa 

asukkaiden asenteisiin alaikäisten juomisesta 

ja tiukentaa päihtyneille anniskelua 

ravintoloissa.  

Päihteiden käytön ehkäisyä tukee myös 

suunnitelma ottaa terveydenhuollossa 

käyttöön Lapset puheeksi –menetelmä ja 

matalan kynnyksen yhteydenottoon 

kannustavan  Neuvo-napin käyttöönotto 

lapsiperhepalveluissa. 

Päihteiden käyttöön puuttuminen kaikissa 

ikäryhmissä on keskeistä hyvinvoinnin ja 

turvallisuuden edistämisessä.  Päihteiden 

käyttö aiheuttaa turvallisuusriskin päihteiden 

vaikutusten alaisena olevilla ja erilaisia 

turvallisuuden tunnetta heikentäviä 

lieveilmiöitä myös ympäristöön. Tavoitteena 

vuoden 2020 aikana on laatia Siilinjärvelle 

ehkäisevän mielenterveys- ja päihdetyön 

suunnitelma ohjaamaan työskentelyä. 

Tavoitteena on myös kouluttaa eri 

palvelualojen henkilökuntaa päihteiden käytön 

puheeksi ottamiseen. 

.

 

 

3.4 RIKOLLISUUS JA ILKIVALTA  

 

Poliisin tilastojen mukaan omaisuusrikosten ja varkauksien voidaan todeta vähentyneen Siilinjärvelle 

viimeisten vuosien aikana (liite 2). Myös rattijuopumukset vähentyivät vuodesta 2016 vuoteen 2018 
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(kuva 9), mutta kääntyivät kuitenkin kasvuun vuonna 2019 (liite 2). Kasvua vuosien 2016-2018 

aikana on havaittavissa myös huumausainerikoksissa (kuva 10), joiden määrä jatkoi kasvua myös 

vuonna 2019 (liite 2). Liitteessä 2 on esitetty tarkemmin poliisin keräämää tilastotietoa.   

 

 
Kuva 9. Poliisin tietoon tulleet rattijuopumukset vuosina 2016–2018 Siilinjärvellä ja sen 

vertailupaikkakunnissa 1000 asukasta kohden 

 

 
Kuva 10. Poliisin tietoon tulleet kaikki huumausainerikokset vuosina 2016–2018 Siilinjärvellä ja sen 

vertailupaikkakunnissa 1000 asukasta kohden 

 

Rikosten tekemistä on syytä tarkastella myös iän mukaan (taulukko 5). Suurin osa nuorista rikoksen 

tekijöistä ei syyllisty rikoksiin aikuisuudessa, mutta lähes kaikki toistuvasti rikoksia tekevistä 

aikuisista ovat jo nuorena joutuneet rikoskierteeseen.  

 

Kesällä 2019 Siilinjärvellä kirjatiin useita ilkivallantekoja. Ilkivallan kohteeksi joutui mm. teatterin 

varastorakennus ja kolme leikkipuistoa. Ilkivallan vähentämiseksi ilkivallan teoista on tiedotettu 

avoimesti ja keskustan alueelle kameravalvontaa on lisätty.  
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Taulukko 5. Siilinjärveläisten nuorten tekemät rikokset eri 

ikäryhmissä vuosina 2016–2018 

 2016 2017 2018 

0-14 vuotta 32 33 43 
15–17 vuotta 206 197 111 
18–20 vuotta 201 193 242 
21–24 vuotta 270 288 331 
25–29 vuotta 372 380 392 
    

 

 

 

3.5 LÄHISUHDEVÄKIVALTA  

Lähisuhdeväkivalta on ilmiönä monimuotoinen esiintyen mm. fyysisenä, henkisenä, seksuaalisena 

ja taloudellisena väkivaltana. THL:n rikosuhritutkimuksen (2017) mukaan vuonna 2017 

parisuhteessaan uhkailun ja väkivallan kohteeksi joutui 15–74-vuotiaista naisista 4,8 % ja miehistä 

2,5 %. Muun läheisen tekemää väkivaltaa ja uhkailua koki naisista 4,7 % ja miehistä 5,5 %. Yksin 

Siilinjärven osalta vastaavia lukuja ei ole saatavilla.  

Siilinjärvellä on käytössä lähisuhdeväkivallan uhreille suunnattu MARAK – mallin mukainen toiminta. 

Moniammatillisessa työryhmässä väkivallan uhrille tai uhan alla elävälle henkilölle laaditaan 

turvasuunnitelma ja tätä kautta ehkäistään väkivallan uusiutumista sekä parannetaan uhrin ja hänen 

perheensä turvallisuutta. Aiempien selvitysten mukaan toimintamalli on osoittautunut tehokkaaksi ja 

kokemukset osoittavat, että toistuva väkivallan kierre on saatu katkaistua noin 80 %:ssa tapauksista. 

Kouluterveyskyselyn mukaan merkittävä osa lapsista 

ja nuorista kokee vanhempiensa tai muun 

huoltapitävän aikuisen taholta heihin kohdistuvaa 

väkivaltaa. Vuoden 2019 selvityksen mukaan fyysistä 

väkivaltaa vuoden aikana vanhempien tai muiden 

huoltapitävien aikuisten toimesta oli kokenut 10,7 % 

4-5-luokan oppilaista, 12,1 % 8-9-luokan oppilaista, 

8,2 % ammatillisen oppilaitokset opiskelijoista ja 4,1 

% lukiolaista. Vastaavat luvut Pohjois-Savossa olivat 

10,7 %, 11,3 %, 6,5 % ja 5,1 %.  

Lähisuhdeväkivaltaan liittyviä aiheista käydään ehkäisyneuvolassa keskustellen läpi. 

Äitiysneuvolassa on käytössä THL:n kyselylomake, jossa selvitetään myös lähisuhdeväkivallan 

kokemista. Aihe on esillä myös koulu- ja opiskelijaterveydenhuollossa. Keskeistä on 

luottamuksellisen ilmapiirin rakentaminen. Lapsiin kohdistuneesta fyysisestä väkivallasta tehdään 

aina lastensuojeluilmoitus. 
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4. TOIMENPIDEKORTIT  

 

Sisäministeriön kansallisissa turvallisuussuunnittelun linjauksissa esitetään toimenpidekortteja 

sisäisen turvallisuuden edistämiseksi. Siilinjärven turvallisuussuunnitelmaan on valittu paikallisten 

tilastojen osoittaman tiedon ja eri toimijoiden kanssa käydyn keskustelun pohjalta kolme 

toimenpidekorttia keskiöön.  

Toimenpidekorttien esitystapa on linjassa Sisäministeriön turvallisuussuunnittelun kansallisissa 

linjauksissa esittämään tapaan.  Toimenpidekorttien sisältö ei ole tyhjentävä arjen 

turvallisuushaasteiden ratkaisemiseen tähtäävistä tavoitteista tai toimenpiteistä Siilinjärvellä.  

 

4.1 OSALLISUUDEN JA HYVIEN VÄESTÖSUHTEIDEN EDISTÄMINEN 

 

Yksinäisyys on keskeisimpiä hyvinvointivajeiden juurisyitä, jota esiintyy kaikissa ikäryhmissä. 

Yksinäisyyden syyt ovat moninaiset ja eri ikäryhmillä hieman erilaiset. Nuorilla yksinäisyyteen voi 

johtaa kiusatuksi tuleminen tai itsetunto-ongelmat ja ikääntyneillä läheisen kuolema, pelot ja 

ennakkoluulot, muistiongelmat ja liikkumisen haasteet.  

Osallisuus ja osallistuminen vaikuttavat kokemukseen omasta hyvinvoinnista ja turvallisuudesta. 

Henkilön kokiessa osallisuutta kokee hän mahdollisuuden vaikuttaa itseään ja ympäristöään 

koskeviin asioihin. Osallisuuden kokemuksen lisääntyminen oman elinympäristön ja asuinalueen 

kehittämiseen lisäävät turvallisuuden tunnetta. Samalla asukkaiden tarpeet tulevat paremmin 

otetuksi huomioon ja yhdessä tekeminen luo yhteisöllisyyttä.  

Hyvät väestösuhteet näyttäytyvät eri väestöryhmien välisenä toimivana vuorovaikutuksena ja 

kunnioittavana suhtautumisena. Hyvien väestösuhteiden edistämisen tavoitteena on vähentää 

syrjintää, vihapuhetta ja viharikoksia sekä segregaatiota. Näillä kaikilla on paikallista turvallisuutta ja 

yhdenvertaisuutta heikentävä vaikutus. 

Toimenpiteet ja vastuutahot 

1. Toimenpide: Yhteisöllisyys ja osallisuus on nostettu kouluissa oppilas- ja 

opiskelijahuoltotyön teemaksi lukuvuonna 2019 - 2020. Teemaan lukeutuu myös 

kiusaamisen toimintamallien tehostaminen.  

a. Vastuutaho: Sivistystoimi ja sosiaali- ja terveyspalvelut 

 

2. Toimenpide: Syrjäytymisvaarassa olevat lapset ja nuoret pääsevät varhain tuen piiriin. 

Siilinjärvellä jatketaan Lapset puheeksi, IPC- ja Time out -menetelmien jalkauttamista. ESR 

– rahoituksen saanut Nuoret Pystyy – hanke yhdessä Etsivän nuorisotyön ja kunnan 

sosiaalityön kanssa tukee syrjäytymisvaarassa olevia nuoria 

a. Vastuutahot: Sosiaali- ja terveyspalvelut ja sivistystoimi 

 

Visio: Erilaiset ja eri taustoista tulevat elävät Siilinjärvellä yhdessä ja osallistuvat aktiivisesti 

oman asuinalueensa kehittämiseen  
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3. Toimenpide: Lasten ja nuorten harrastamisen tukemiseksi Perheliikunta Sunnuntaiden ja 

muiden matalan kynnyksen harrastusmahdollisuuksien esille nostaminen voimakkaammin.  

a. Vastuutahot: Sosiaali- ja terveyspalvelut, sivistystoimi, alueen yhdistykset ja seurat 

 

4. Toimenpide: Ankkuri-toimintamallilla puututaan nuorten rikoskäyttäytymiseen ennen 

rikoskierteen syntymistä. Toimintamallilla ehkäistään myös lähisuhde- ja perheväkivaltaa 

varhaisella puuttumisella ja ohjaamalla tarvittavan tuen piiriin. 

a. Vastuutaho: Ankkurityöryhmä sekä sivistystoimi ja sosiaali- ja terveyspalvelut 

 

5. Toimenpide: Avoimen kohtaamispaikka -toiminnan käynnistäminen hankerahoituksen turvin  

a. Vastuutahot: Kunnan eri palvelualueet sekä alueen järjestöt ja muut toimijat 

 

6. Toimenpide: Vireä tapahtumatarjonta mahdollistaa kohtaamisen (myös eri väestöryhmät) ja 

tempaukset kannustavat yhteisen asian äärelle. Vuoden aikana järjestetään useita 

tapahtumia, joiden tavoitteena on tuoda siilinjärveläisiä yhteen. Suurin osa tapahtumista 

järjestetään yhteistyössä alueen järjestötoimijoiden kanssa tavoitteena saada kuntalaisia 

mukaan järjestöjen toimintaan  

a. Vastuutahot: Kunnan eri palvelualueet sekä alueen järjestöt ja muut toimijat  

 

7. Toimenpide: Varmistetaan koulutuksin ja mahdollisin selvityksin kaikkien yhdenvertainen 

kohtelu kaikessa kunnan toiminnassa 

a. Vastuutaho: Kaikki kunnan palvelualueet 

 

8. Toimenpide: Siilinjärvelle laaditaan vuoden 2020 aikana suunnitelma osallisuuden 

edistämisen keinoista ja avointa monikanavaista viestintää vahvistetaan 

a. Vastuutahot: Kaikki kunnan palvelualueet 

 

9. Toimenpide: Kunnan ja järjestöjen yhteistyön rakenteena Siilinjärvellä on vajaan vuoden 

ajan toiminut Järjestö- ja toimijafoorumi, jonka työskentelyä on tärkeää jatkaa 

a. Vastuutahot: Kunnan eri palvelualueet sekä alueen järjestöt ja muut toimijat 

 

Indikaattorit 

- Kouluterveyskyselyn mittarit yhteisöllisyydestä ja osallisuudesta sekä harrastamisesta 

- Yksinäiseksi itsensä kokevien osuus eri ikäryhmissä 

- Työttömyys ja nuorisotyöttömyys sekä koulutuksen ulkopuolella olevien osuus 

- Kokemuksellisen hyvinvointikyselyn indikaattorit 

- Toteutuneiden tapahtumien ja tilaisuuksien määrä sekä käytössä olevat osallisuuden kanavat 
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4.2. ASUMISEN JA LIIKKUMISEN TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN 

 

Siilinjärven väestö ikääntyy tulevien vuosien aikana nopeasti. Väestörakenteen muutos asettaa 

uudenlaisia vaatimuksia myös turvallisuuden edistämiseen ja haastaa toimijat kehittämään 

toimintaansa yhteistyössä. Koti on myös yleisin tapaturmapaikka ikääntyneiden keskuudessa, jonka 

vuoksi turvallisuussuunnitelmassa ikäihmisten arjen turvallisuutta edistetään asumisen 

turvallisuuden kehittämiseen tähtäävillä ennakoivilla toimenpiteillä. 

 

Siilinjärvellä mopo-onnettomuuksien määrä on suuri. Mopo-onnettomuuksilla voi olla vakavat 
seuraukset nuoren ja hänen läheistensä elämään.  
 

 

Toimenpiteet ja vastuutahot 

1. Toimenpide: Esteettömyyden huomioiminen uudiskohteissa ja saneerausten yhteydessä. 

Kävelyreittien kunnossapito mahdollistaa turvallisen liikkumisen 

a. Vastuutahot: Kaavoitus ja tekninen toimi 

 

2. Toimenpide: Kohonneessa kaatumisriskissä olevat ikääntyneet tunnistetaan ja ohjataan 

kaatumisen ehkäisyn hoitopolun mukaisesti. Siilinjärven terveydenhuoltoon on laadittu 

kaatumisen ehkäisyn hoitopolku, jonka mukaan kaikkien yli 75 vuotiaiden kaatumisriskiä 

tulee arvioida säännöllisesti  

a. Vastuutaho: Sosiaali- ja terveyspalvelut 

 

3. Toimenpide: Kotihoidon asiakkaiden kaatumisen riskipaikat on kartoitettu ja turvatekniikkaa 

sekä apuvälineitä hyödynnetään laajasti asumisen turvallisuuden edistämisessä. Myös 

paloturvallisuus huomioidaan. 

a. Vastuutaho: Sosiaali- ja terveyspalvelut 

 

4. Toimenpide: Ikääntyneiden toimintakykyä tuetaan liikunnan keinoin. Siilinjärvi on mukana 

Voimaa vanhuuteen – ohjelmassa, jonka myötä toteutuu mm. tasapaino- ja tehoharjoittelua, 

tasapaino-testausta ja vertaisohjaajavetoista ryhmäliikuntaa ja ulkoilua.  

a. Vastuutahot: Sosiaali- ja terveyspalvelut sekä sivistystoimi 

 

5. Toimenpide: Mopo-onnettomuuksien määrän vähentyminen asenteisiin ja osaamiseen 

vaikuttamisen kautta (tiedotus, oppitunnit ja kampanjat kouluissa, nuorisotoimessa sekä 

vanhempainilloissa) 

a. Vastuutahot: Sosiaali- ja terveyspalvelut ja sivistystoimi sekä vanhemmat 

 

Visio: Ikääntyneet voivat elää aktiivisesti ja asua kodeissaan mahdollisimman pitkään 

turvallisesti 

Visio: Mopoilijoiden onnettomuudet vähenevät 
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Indikaattorit 

- Tapaturmiin sekä kaatumisiin ja putoamisiin liittyvät hoitojaksot 

- Lonkkamurtumat 

- Voimaa vanhuuteen –ohjelman mukaisten toimintojen toteutuminen 

- Mopo-onnettomuuksien määrä 

 

 

4.3. PÄIHTEIDEN KÄYTÖN JA SIIHEN LIITTYVIEN LIEVEILMIÖIDEN EHKÄISY 

 

Päihteiden käytön aiheuttamat haittavaikutukset koskettavat itse päihteiden käyttäjän lisäksi usein 

heidän lähiympäristöään ja laajemmin myös koko aluetta. Riippuvuuksista aiheutuvat 

turvallisuushaitat voivat vaihdella julkisten tilojen turvallisuuden tunteen vähenemisestä ja ilkivallasta 

ja koko elämää varjostaviin asioihin, kuten lähisuhdeväkivaltaan. Päihteet ovat yleisin vaikuttava 

tekijä väkivallan, onnettomuuksien ja tapaturmien taustalla Suomessa. Siilinjärvellä päihteiden 

käyttöön ja siihen liittyviin lieveilmiöihin pyritään vaikuttamaan ennakoiden eri toimijoiden 

yhteistyöllä. Päihteisiin liittyvien turvallisuusriskien ehkäisy vaatii pitkäjänteistä työskentelyä ja 

ajankohtaisiin ilmiöihin reagointia.  

 

Tavoite ja toimenpiteet 

1. Toimenpide: Varmistetaan päihteiden käytön varhaisen tunnistamisen eri palveluissa 

(AUDIT:n ja mini-interventioiden toteuttaminen). Henkilöstölle järjestetään koulutusta 

päihteiden käytön puheeksi ottamiseen  

a. Vastuutahot: Sosiaali- ja terveydenhuolto 

 

2. Toimenpide: Ennaltaehkäistään nuorten päihteiden käyttöä tarjoamalla tietoa päihteiden 

turvallisuus- ja terveyshaitoista (kouluissa ja oppilaitoksissa päihdeteemaisia oppitunteja ja 

tapahtumia, joiden kohderyhminä oppilaat, koulujen henkilökunta sekä vanhemmat) 

a. Vastuutahot: Sivistystoimi ja sosiaali- ja terveyspalvelut 

 

3. Toimenpide: Pakka – toimintamallin tehostaminen (toimintamalli sisältää mm. ostokokeiden 

ja päihdeasennekyselyn toteuttamisen)  

i. Vastuutahot: Sivistystoimi 

 

4. Toimenpide: Vuoden 2020 aikana laaditaan ehkäisevän mielenterveys- ja päihdetyön 

toimintaohje ohjaamaan käytännön toimintaa 

a. Vastuutahot: Sivistystoimi ja sosiaali- ja terveyspalvelut 

 

5. Toimenpide: Aktiivinen puuttuminen lähisuhdeväkivaltaan. Jokaiselle aikuiselle 

lähisuhdeväkivallan uhrille tehdään heidän suostumuksellaan MARAK-mallin mukainen 

Visio: Päihteisiin liittyvä väkivalta, tapaturmat, onnettomuudet ja järjestyshäiriöt vähenevät 10 

% vuoden 2018 tasosta vuoteen 2025 
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arvio ja tilanteen edellyttämä turvasuunnitelma. Lähisuhdeväkivallan tekijä ohjataan 

katkaisuohjelmien piiriin. 

a. Vastuutaho: Sosiaali- ja terveyspalvelut 

 

Indikaattorit 

- Kouluterveyskyselyn tulokset päihteidenkäyttöön ja lähisuhdeväkivaltaan liittyen 

- Alkoholin ja tupakan ostokokeiden tulokset (PAKKA –toiminta) 

- Toteutuneiden koulutusten ja tilaisuuksien määrä  

- Poliisin tietoon tulleet rattijuopumukset ja päihteiden vaikutuksen alaisena tehdyistä rikoksista 

syyllisiksi epäillyt 

- MARAK – toimintamallin toteuttamisen määrä vuosittain 

 

 

5. SEURANTA 

 

Tämä on Siilinjärven kunnan ensimmäinen sisäistä arjen turvallisuutta käsittelevä suunnitelma. 

Turvallisuuden tunteen kokeminen on keskiössä myös hyvinvoinnin edistämisessä. Näin ollen 

turvallisuussuunnitelman pääkohtien tulee näyttäytyä myös kunnan hyvinvointikertomuksessa.  

Turvallisuussuunnitelmassa esitettyjen toimenpiteiden toteutumista seurataan ja arvioidaan 

indikaattorein osana hyvinvointikertomusta. Siilinjärven arjen turvallisuustilannetta seurataan myös 

osana hyvinvoinnin edistämisen työryhmän työskentelyä täydentäen ryhmää tarvittavilla 

turvallisuuden asiantuntijoilla. 

Turvallisuussuunnitelma laaditaan kerran valtuustokaudessaan.  
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