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1. Esipuhe
Turvallinen kunta on asukkaiden hyvän elämän perusta. Kuntalaisen turvalliseen arkeen liittyy niin
viihtyisä ja yhteisöllinen elinympäristö kuin hyvin toimiva ja oikeudenmukainen yhteiskuntakin. Turvallisuussuunnitelman lähtökohtana on kuntalaisten turvallisuuden tunteen parantaminen ja turvallisuusasenteisiin vaikuttaminen. Tärkeää on myös aikaansaada konkreettisia toimenpiteitä, joilla luodaan kuntaan turvallisempi arki.
Turvallisuus liittyy olennaisesti kuntalaisten hyvinvointiin. Tämä turvallisuussuunnitelma korostaa aiempaa enemmän kuntalaisten omaa aktiivisuutta ja osallisuutta Nurmijärven kuntastrategian 20142020 mukaisesti.
Nurmijärven kunnan ensimmäinen turvallisuusohjelma hyväksyttiin kunnanvaltuustossa vuonna 2003.
Turvallisuusohjelman tarkoituksena oli käynnistää keskustelu turvallisuuteen vaikuttavista asioista
suuntautuen rikoksentorjuntaan. Ohjelman toimenpiteet painottuivat erityisesti nuoriin.
Seuraavaksi laadittiin Nurmijärven turvallisuussuunnitelma 2009 - 2012 yhteistyössä Hyvinkään kaupungin kanssa. Suunnitelmassa painotettiin paikallistasolla tapahtuvan turvallisuustyön tärkeyttä ja
otettiin huomioon laajasti paikalliseen turvallisuuteen vaikuttavat kysymykset. Suunnitelman lähtökohtana oli, että turvallisuutta pystytään parhaiten edistämään yhteistyötä lisäämällä. Suunnitelmasta
laadittiin myös kuntalaisille tarkoitettu tiivistelmä nimeltään Nurmijärveläisten arkiturvallisuus.
Nurmijärven kunnan turvallisuussuunnitelmassa vuoteen 2017 esitetään Nurmijärvellä tehtävän turvallisuustyön päätoimintalinjat ja keskeiset tavoitteet 2014 - 2017. Suunnitelman painopistealueita ja
toimenpiteitä on kohtuullinen, toteutettavissa oleva määrä ja suunnitelmasta on tehty edeltäjäänsä
konkreettisempi ja selkeämpi. Osaa tämän suunnitelman toimenpiteistä on jo aloitettu toteuttamaan
2014.
Suunnitelma on laadittu Nurmijärven kuntaa ja yhteistyötahoja edustavan turvallisuustyöryhmän ohjauksessa.
Turvallisuussuunnitelma on hyväksytty valtuustossa xx.xx.2015
Nurmijärvellä xx.xx.2015

Jukka Anttila
turvallisuustyöryhmän puheenjohtaja
hallintojohtaja
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2. Lähtökohtia Nurmijärven turvallisuussuunnittelulle
2.1 Turvallisuustyöryhmän kokoonpano ja tehtävät
Turvallisuustyöryhmä on yksi hyvinvointijohtamisen työryhmistä. Ryhmä kehittää kunnan turvallisuuskulttuuria ja kuntalaisten turvallisuudentunnetta sekä tekee turvallisuusyhteistyötä. Se toimii turvallisuussuunnittelun ohjausryhmänä ja valmistelee turvallisuussuunnitelman sekä käsittelee kunnan hyvinvointikertomuksen turvallisuusasioita. Työryhmä tekee viranomaisyhteistyötä turvallisuuteen liittyvissä asioissa sekä kehittää varautumista ja valmiussuunnittelua. Ryhmä kehittää ja seuraa turvallisuuteen liittyviä hankkeita vuositavoitteineen ja toteutumisineen.
Turvallisuustyöryhmässä ovat edustettuina Nurmijärven kunnan toimialojen ja kunnanhallituksen nimeämän jäsenen lisäksi Itä-Uudenmaan poliisilaitos, Keski-Uudenmaan pelastuslaitos ja Nurmijärven
seurakunnat.

Turvallisuustyöryhmän jäsenet:
Itä-Uudenmaan poliisilaitos
Keski-Uudenmaan pelastuslaitos
Nurmijärven seurakunnat
Nurmijärven kunnanhallituksen nimeämä jäsen
Nurmijärven kunta
keskushallinnon toimiala
keskushallinnon toimiala
sivistystoimen toimiala
sosiaali- ja terveystoimen toimiala
ympäristötoimiala
ympäristötoimiala
elinkeino- ja kuntakehityskeskus

Matti Koski, ylikonstaapeli
Vesa-Pekka Tervo, riskienhallintapäällikkö
Tero Konttinen, johtava diakoniaviranhaltija
Maiju Tapiolinna, Juha Peltonen
Jukka Anttila, hallintojohtaja
Tero Keitaanniemi, turvallisuuspäällikkö
Leena Laine, varhaiskasvatuspäällikkö
Jaana Hietanoro, vastaava taloussihteeri
Ilkka Ruutu, tekninen johtaja
Mika Laakso, kunnossapitoinsinööri
Risto Nikunlaakso, erikoissuunnittelija

Työryhmä kokoontuu vähintään kaksi kertaa vuodessa tai tarpeen mukaan. Turvallisuussuunnitelman
laatimisen yhteydessä työryhmä kokoontui kaksi kertaa.

2.2 Turvallisuus on yhteinen asia
Turvallisuudesta huolehtiminen kuuluu kuntalaisten lisäksi kaikille kunnassa toimiville yhteisöille ja
organisaatioille. Yksilöllä on vastuu omasta turvallisuudestaan, mutta yhteisön on tuettava yksilöä
tässä pyrkimyksessä.
Kuntakohtainen turvallisuustyö on pääasiallisesti ennaltaehkäisevää työtä. Turvallisuustyön onnistumisen kannalta on keskeistä, että eri tahot toimivat tiiviissä yhteistyössä.
Nurmijärvellä turvallisuusasioissa kunnan kumppaneina toimivat mm. Keski-Uudenmaan Pelastuslaitos, Itä-Uudenmaan Poliisilaitos, Nurmijärven Seurakunnat, Puolustusvoimat, yhdistykset, yrittäjät ja
kuntalaiset.
Seuraavassa kuvassa kuvataan arjen turvallisuuteen ja turvallisuuden tunteeseen vaikuttavia tekijöitä.
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Arjen turvallisuus syntyy yhteistyöllä

Nurmijärvellä pyritään parantamaan kuntalaisten turvallisuutta vuoteen 2017 mm. kehittämällä kuntalaisten omatoimista riskienhallintaa ja varautumista, vähentämällä syrjäytymistä ja kehittämällä liikkumisen turvallisuutta sekä yritystoiminnan turvallisuutta. Tämän lisäksi on tärkeää vahvistaa kuntalaisten turvallisuuden tunnetta eri tavoin. Turvallisuus ja mahdollinen turvattomuus läpäisevät kaikki
elämän alueet.

2.3 Miksi kuntalaisille turvallisuussuunnitelma?
Kuntien turvallisuustyön keskeinen työkalu on paikallinen turvallisuussuunnitelma. Turvallisuussuunnitelmaan kootaan keskeisimmät turvallisuuteen liittyvät ohjelmat ja hankkeet, joita pyritään viemään
eteenpäin lähivuosien aikana.
Nurmijärvellä turvallisuussuunnitelma uusitaan valtuustokausittain. Valtioneuvosto velvoittaa jokaista
Suomen kuntaa laatimaan turvallisuussuunnitelman.
Turvallisuussuunnittelun tavoitteena on:
•
luoda ja vahvistaa turvallisuuden tunnetta
•
edistää lähiympäristön turvallisuutta ja viihtyisyyttä
•
vaikuttaa turvallisuuteen liittyviin asenteisiin
•
luoda yhteinen toimintapolitiikka rikollisuuden ja häiriökäyttäytymisen vähentämiseksi ja turvallisuuden lisäämiseksi
•
tuoda esille, että lähiympäristön arjen toiminnan uhkiin ja riskeihin varautuminen on kaikkien
yhteinen asia
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2.4 Nurmijärven vahvuudet ja riskit
Nurmijärvi on turvallinen paikka asua. Kunta on tunnettu laajenevalla pääkaupunkiseudulla asumisen
turvallisuudesta, viihtyisyydestä ja luonnonläheisyydestä. Nurmijärven kunnan alueella tapahtuu vähemmän rikoksia kuin alueen muissa kunnissa.
Taantumalla näyttää olevan vaikutusta turvattomuuden lisääntymiseen. Tämä näkyy kuntalaisten
huolenaiheissa. Kuntalaiset ovat selvästi aiempaa enemmän huolissaan työttömyydestä, syrjäytymisestä ja rikollisuudesta, joilla on jonkinlaista yhteyttä toisiinsa. Myös hyvinvointipalvelujen heikkeneminen huolestuttaa.
Taulukko: Nurmijärven vahvuuksia ja riskejä

2.5 Tärkeimmät tekijät asukkaiden turvallisuuden ja hyvinvoinnin parantamiseksi
Kunnan toimialoilta ja turvallisuustyöryhmältä saatujen lausuntojen mukaan tärkeimmät tekijät asukkaiden turvallisuuden ja hyvinvoinninparantamiseksi Nurmijärvellä ovat seuraavat:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

painopisteen siirtäminen korjaavasta työstä ehkäisevään työhön
tarvittaessa reagoiva työote käytössä
syrjäytymisen ja eriarvoistumisen ehkäisy
päihteettömyyden ja mielenterveyden tukeminen ja ongelmien tunnistaminen
työllisyyden edistäminen, pitkäaikaistyöttömyyden vähentäminen
hyvinvoinnin lisääminen kannustamalla omaehtoisen terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen
lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointiin panostaminen
turvallinen koulu- ja päiväkotiympäristö
terveys- ja sosiaalipalveluiden saatavuuden ja laadun varmistaminen
ikääntyneiden aktiivisen toiminnan mahdollistamien ja toimintakyvyn ylläpitäminen
yksilöllisten erityistarpeiden huomiointi palveluissa
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3. Painopisteet ja toimenpiteet
Valtioneuvosto hyväksyi 14.6.2012 sisäisen turvallisuuden III -ohjelman ”Turvallisempi huominen”.
Sisäisen turvallisuuden ohjelman tavoitteena on ennaltaehkäistä ja torjua tapaturmia, onnettomuuksia ja rikoksia sekä lisätä turvallisuuden tunnetta. Keskeisimmät kotimaiset haasteet ovat syrjäytyminen ja yhteiskunnan eriarvoistuminen. Ohjelman lähtökohtana ovat kansalaisten arjen turvallisuuden
haasteet.
Valtioneuvoston sisäisen turvallisuuden ohjelma muodostuu seuraavista kokonaisuuksista:
•
arjen ja asumisen turvallisuuden parantaminen
•
nuorten turvallisuuden parantaminen
•
alkoholi- ja muiden päihdesidonnaisten turvallisuusuhkien torjuminen
•
väkivaltaisten ääriliikkeiden (ekstremismin) ennaltaehkäisy
•
rikoksen uhrien tukipalveluiden kehittäminen
•
ikääntyneiden turvallisuus
•
yritystoiminnan turvallisuuden parantaminen
Jokainen kunta määrittelee turvallisuuden parantamista koskevat tavoitteet ja painopisteet oman lähtötasonsa ja erityispiirteensä huomioon ottaen. Nurmijärvellä tehtiin maaliskuussa 2014 kuntalaisille
kysely turvallisuussuunnittelun painopistealueista. Liikkumisen turvallisuus koettiin kysymysten perusteella tärkeäksi. Liikenneturvallisuuteen liittyviä asioita käsitellään laajemmin kunnan liikenneturvallisuussuunnitelmassa.
Kyselyn vastausten ja tilastotiedon perusteella turvallisuustyöryhmä on turvallisuusyhteistyön toteuttamiseksi valinnut turvallisuussuunnittelun painopisteiksi neljä painopistettä. Painopisteet heijastavat
Nurmijärven paikallisia prioriteetteja – sitä mikä kunnassa koetaan tärkeäksi. Nämä painopisteet ohjaavat turvallisuustilanteen systemaattista kehittämistä.
Nurmijärven kunnan turvallisuussuunnitelman painopisteiksi valittiin:
1.
2.
3.
4.

Kuntalaisten omatoimisen riskienhallinnan ja varautumisen kehittäminen
Syrjäytymisen ehkäisy
Liikkumisen turvallisuus
Yritystoiminnan turvallisuus

Kaikki turvallisuuteen liittyvät hankkeet ja toimenpiteet vaikuttavat turvallisuutta edistävästi ja ne
ovat tärkeitä turvallisuussuunnitelman tavoitteiden saavuttamisen kannalta, vaikka niitä ei ole otettu
tämän suunnitelman painopisteiksi.

3.1 Kuntalaisten omatoimisen riskienhallinnan ja varautumisen kehittäminen
Kansalaisvalmiudet
Yksilöllä on vastuu omasta turvallisuudestaan,
mutta yhteisön on tuettava yksilöä tässä pyrkimyksessä. Turvallisuussuunnitelman tavoitteena on kehittää turvallisuusajattelu kansalaistaidoksi. Kansalaisten taidot selvitä turvallisesti arjesta ovat heikentyneet. Entistä useammin odotetaan, että erilaiset palvelut ja
arjen elämään liittyvät tehtävät tulevat valmiina yhteiskunnan tuottamina.
Turvallissuusuunnitelma painottaa, että ihmisten tulee entistä enemmän kantaa vastuuta
itsestään ja tekemisestään arjessa. Turvallisuussuunnitelman tavoitteena on myös turvallisuusasenteiden muuttaminen myönteisempään suuntaan ja kaikkia koskevaksi.
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Turvallisuuden ylläpito ja edistäminen perustuvat kansalaisaktiivisuuteen ja yhteisvastuuseen. Tavoitteena on, että asukkaat oppisivat tuntemaan toisiaan niin, että he huolehtisivat toisistaan, toimisivat
toisten puolesta havaitessaan jotakin epäilyttävää ja että he ilmoittaisivat poikkeavasta käyttäytymisestä tarvittaessa poliisille.
Väestönsuojelu ja varautuminen
Väestönsuojelun tarkoituksena on sekä väestön ja omaisuuden että ympäristön suojaaminen. Väestönsuojelu on normaalioloissa ennakkosuunnittelua ja ennakkovalmisteluja eli varautumista yhteiskunnan häiriötilanteisiin ja poikkeusoloihin. Tällaisia tilanteita voivat olla esimerkiksi suuronnettomuus, taloudellinen kriisi tai muu yhteiskunnan hyvinvointia ja turvallisuutta vaarantava tapahtuma.
Väestönsuojelu jakautuu Nurmijärven kunnan organisaation
vastuulla olevaan ns. yleiseen väestönsuojeluun sekä yritysten, laitosten ja taloyhtiöiden vastuulla olevaan omatoimiseen
varautumiseen.
Yhteiskunnan kriisinkestokyvyn varalta tehtäviä ennakkovalmisteluja kutsutaan varautumiseksi. Valmiuslaki säätää sen osaksi julkishallinnon normaaliaikaista ja säännönmukaista tehtävien hoitoa.
Kunnan rooli varautumisessa on keskeinen, koska peruspalveluiden ja muiden yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen järjestäminen on normaalioloissakin erityisesti kunnan vastuulla. Jos kunta ei pysty
varautumisellaan takaamaan kuntalaistensa elinmahdollisuuksia ja turvallisuutta, saattaa moni kuntalainen ajautua hankalaan asemaan. Kunnan varautumista johtaa kunnanjohtaja yhdessä kunnanhallituksen kanssa laissa säädetyllä tavalla.
Varautumisella pyritään ehkäisemään erilaisia vaaratilanteita, huomioidaan normaaliolojen häiriötilanteet ja valmistellaan toimenpiteet poikkeusolojen varalta.
Valmiussuunnitelmassa esitetään ne toimenpiteet, joilla häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa turvataan
väestön elinmahdollisuudet, kunnan palvelu- ja hallintotehtävien sekä tuotannon jatkuvuus, suojataan
väestö ja omaisuus tuhoilta, vahingoilta ja niiden seurauksilta. Kunnan valmiussuunnitelma koostuu
yleisestä osasta sekä toimialojen ja kunnan liikelaitosten valmiussuunnitelmista. Prosessina valmiussuunnittelu on Nurmijärven kunnassa jatkuvaa ja tarpeiden mukaan kehittyvää.
Turvallisuuden tunne ja sen kokeminen
Turvallisuus koskettaa jokaista ihmistä tavalla tai toisella. Tunne turvallisuudesta on omakohtainen,
subjektiivinen näkemys, jonka ihminen muodostaa henkilökohtaisten olosuhteidensa, kokemuksensa
ja havaintojensa perusteella. Ihmisen arkiturvallisuuden voi ajatella muodostuvan niistä elementeistä,
joiden perusteella hän peilaa omaa näkemystään turvallisuudesta. Turvallisuuden tunteeseen vaikuttavat mm. erilaiset kokemukset tai uhkakuvat rikosten, tapaturmien tai onnettomuuksien uhriksi joutumisesta.
Turvallisuuteen liittyvät kiinteästi myös ihmisen hyvinvointiin tai viihtyvyyteen vaikuttavat tekijät,
jolloin käsitys arjen turvallisuudesta laajenee. Turvallisuuden tunne muodostuukin ihmisen laajemmasta kokonaiskäsityksestä ja -tunteesta. Arkiturvallisuuden heikentäviä seikkoja voivat olla mm.
pelko sairastumisesta, työttömyydestä, taloudellisista ongelmista tai yksin jäämisestä.
Turvallisuuden tai turvattomuuden kokeminen liittyy ihmisen haavoittuvuuden tunteeseen. Esimerkiksi
sukupuoli ja ikä vaikuttavat selvästi turvattomuuden kokemiseen. Naiset kokevat miehiä enemmän
turvattomuutta, samoin vanhemmat ihmiset nuoria enemmän. Haavoittuvuus vaikuttaa kykyyn selviytyä ja toimia erilaisissa tilanteissa. Eri viranomaisten tai yhteisöjen mahdollisuudet puuttua turvattomuutta aiheuttaviin tekijöihin ennalta ehkäisevästi vaikuttavat ihmisten käsityksiin turvallisuudesta.
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Toimenpiteet kuntalaisten omatoimisen riskienhallinnan ja varautumisen kehittämiseksi
Kuntalaisten omatoimisen riskienhallinnan ja varautumisen kehittämisen tavoitteeksi on tässä suunnitelmassa nostettu asukkaiden omatoimisen varautumisen kehittäminen. Tätä edistetään seuraavassa
taulukossa esitetyin toimenpitein.

Taulukko: Kuntalaisten omatoimisen riskienhallinnan ja varautumisen kehittämisen
toimenpiteet
Turvallisuustavoite
Asukkaiden/
kylien omatoimisen varautumisen
kehittäminen

Toimenpide
1. Valistus ja asukkaiden
tietoisuuden lisääminen miten toimia häiriötilanteessa.
•
Kunnan valmiussuunnitelmasta kuntalaisille suunnattu
nettiversio

Toimija /
vastuutaho
Keskushallinto ja
pelastuslaitos.
Muut toimijat:
poliisi, sosiaali- ja
terveystoimen
toimiala, kuntalaiset, taloyhtiöt,
kuntaviestintä,
paikallismedia,
asukasyhdistykset,
kylät

Mittarit / arviointi

Aikataulu

Valmiussuunnitelmien
nettiversion valmistuminen, palotarkastukset, kunta- ja asukaskyselyt

2015

2015

2. Perttulasta kootun omavalvonta-aineiston hyödyntäminen (*)

Pelastuslaitos

Omavalvonnan käyttöönotto -aste

3. Kuntalaisten perehdyttäminen turvallisuuskävelyihin ja omatoimiseen
varautumiseen

Kunta. Muut toimijat: pelastuslaitos
ja poliisi

Turvallisuuskävelyiden 2015 –
aloittaminen, valmius- 2016
suunnitelmien nettiversion valmistuminen

4. Taloyhtiöiden pelastussuunnitelmien pitäminen
ajan tasalla
•
Pelastuslaitoksen
kysely tilanteesta

Pelastuslaitos

Taloyhtiöiden pelastus-suunnitelmat,
palotarkastukset

2014 –
2016

(*) Keski-Uudenmaan Pelastuslaitoksen kokoamaa omavalvonta-aineistoa yritysten / muiden toimijoiden
omatoimiseen riskienhallintaan ja varautumiseen liittyen. Pelastuslaitoksen oma projekti, jossa Perttulan
alue on pilottina.
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3.2 Syrjäytymisen ehkäisy
Syrjäytymisen lisääntyminen on keskeinen tulevaisuuden uhka. Syrjäytyminen on ilmiönä moniulotteinen.
Työttömyyden, köyhyyden, eriarvoisuuden, ikääntymisen, sairauksien ja
päihteiden käytön aiheuttaman syrjäytymisen seurauksena yhteiskunnan ulkopuolelle ajautuvien määrä
voi lisääntyä. Tämä aiheuttaa vakavia
henkilökohtaisia, yhteiskunnallisia ja
kansantaloudellisia ongelmia, kuten
alttiutta sairauksille, tapaturmille ja
ennenaikaiselle kuolemalle.
Perheväkivalta ja häiriökäyttäytyminen ovat myös osin tämän kehityksen
seurausta. Rikolliseen elämäntapaan
päädytään edelleenkin valtaosin osana syrjäytymiskehitystä.
Syrjäytymisen ehkäisy edellyttää tehokasta yhteistyötä ja ennalta estävää toimintaa. Työllistävien
toimenpiteiden tehostamisella, riittävällä sosiaaliturvalla ja kohdistetulla asuntopolitiikalla on merkittävä vaikutus syrjäytymisen ehkäisyyn, jolla tuetaan myös rikollisuuden ehkäisyä.
Viranomaisten moniammatillinen, tehokkaasti toteutettu yhteistyö, jossa tarpeellinen tiedonvälitys
toimii kunnolla, on välttämättömyys valtakunnallisella, alueellisella ja paikallisella tasolla.
Lasten kehityksen turvaamiseksi erityisesti perheiden syrjäytymistä ehkäisevät toimet ovat merkityksellisiä. Lastensuojelutoimenpiteiden tulee olla riittäviä ja oikea-aikaisia. Näiden toteuttamiseksi
tulee kehittää viranomaisyhteistyötä. Lasten ja nuorten sosiaalisen turvallisuuden kannalta tärkeitä
tehtäviä on myös kouluilla ja nuorisotoimella sekä liikuntaa ja muuta vapaa-ajantoimintaa järjestävillä tahoilla.
Nurmijärvellä varhaisen avoimen yhteistyön malli
Nurmijärven peruspalveluissa on ollut vuodesta 2006 lähtien käytössä varhaisen avoimen yhteistyön malli. Lähtökohtana on tarttua asioihin yhdessä ja varhain tukea antaen, silloin kun vielä on
paljon toimintamahdollisuuksia. Malli ohjaa asiakaslähtöiseen, moniammatilliseen ja verkostomaiseen yhteistyöhön.
Kunnassa toimii vakiintunut lasten ja nuorten hyvinvoinnin ohjausryhmä. Ohjausryhmä huolehtii
strategioiden ja toiminnan jalkautumisesta niin ylhäältä alaspäin kuin poikkisektorisestikin.
Turvallisuussuunnitelman liitteenä olevassa taulukossa on kerrottu syrjäytymisestä tilastojen valossa Nurmijärvellä. Tilastot liittyvät muun muassa työttömyyteen, poliisin tietoon tulleisiin rikoksiin,
päihteisiin sekä peruskoulun 8. ja 9. luokkalaisille ja lukon 1. ja 2. vuoden opiskelijoille tehtyihin
kouluterveyskyselyihin. Tilastot sisältävät myös yli 75-vuotiaiden asumismuotoja ja kotihoitoa koskevaa tietoa liittyen ikäihmisten syrjäytymisriskeihin.
Toimenpiteet syrjäytymisen ehkäisemiseksi
Tässä suunnitelmassa syrjäytymisen ehkäisyn tavoitteiksi on asetettu nuorten ja ikäihmisten syrjäytymisen ehkäisy, mihin pyritään seuraavassa taulukossa esitetyin toimenpitein.
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Taulukko: Syrjäytymisen ehkäisyn toimenpiteet
Turvallisuustavoite
Nuorten
syrjäytymisen ehkäisy

Ikäihmisten
syrjäytymisen ehkäisy

Toimenpide
1. Nuorten matalan
kynnyksen palvelut
•
Nuorille suunnatun
matalan kynnyksen
toimintamallin
suunnittelu ja toiminnan toteuttaminen

Toimija /
vastuutaho
Lasten ja nuorten hyvinvoinnin ohjausryhmä.
Muut toimijat:
sosiaali-, terveys-, liikuntaja sivistystoimiala

Mittarit / arviointi
Yhteishaussa hakujen
ulkopuolelle jäävien lukumäärä

Aikataulu
V. 2017
loppuun
mennessä

Nuorisotakuun kuntakokeilun palveluihin hakeutuvien lukumäärä

2014 –
2017

2. Nuorten tukeminen
heidän omassa ympäristössään
•
Koulutus- ja nuorisopalveluiden
toiminta
•
Oppilas- ja opiskelijahuolto
•
Moniammatillinen
toiminta
•
Yhteistyö yhdistysten ja muiden
toimijoiden kanssa

Sivistystoimen
toimiala ja
sosiaali- ja
terveystoimen
toimiala.
Yhdistykset ja
muut toimijat.

Kouluterveyskyselyt,
asiakastyytyväisyyskyselyt

2015 –
2017

3. Alaikäisten riskikierteeseen puuttuminen
•
valmistellaan ja
selvitetään Ankkurimallin käyttöönottoa (= puututaan
ajoissa nuorisorikollisuuteen sekä perhe- ja lähisuhdeväkivaltaan)

Poliisi ja KeskiUudenmaan
kunnat

Poliisin tilastot, SOTKAnet

2016–
2017

1. Kehitetään menetelmiä yksinäisten
vanhusten löytämiseksi ja mukaan saamiseksi

Sosiaali- ja
terveystoimen
toimiala, srk,

Osallistuvien vanhusten
määrä, vapaaehtoisten
määrä

2014 2017

2. Tukipolkuja hankkeen hyödyntämisen myötä Nurmijärvelle kehittyy toimiva malli järjestö- ja
vapaaehtoisyhteistyöstä

Muut toimijat:
yhdistykset ja
yhteistyö seurakunnan vapaaehtoistyön
ja Tukipolkuja
-projektin
kanssa.

3. Pelastuslaitoksen
koulutusta kodin riskeistä ja vaaratekijöistä kotihoidolle

Pelastuslaitos

Koulutukseen osallistujien määrä

2015

(*) Tilasto- ja indikaattoripankki SOTKAnet

12

3.3 Liikkumisen turvallisuus
Liikenneympäristö on kaikenikäisten asukkaiden elämässä vaativa turvallisuusympäristö. Määrätietoisella liikenneturvallisuuden parantamistyöllä henkilövahinkoina mitattuna on liikenneturvallisuus
kehittynyt myönteisesti koko Suomessa ja Nurmijärvellä.
Vuonna 2013 Nurmijärvellä tapahtui 201 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (vuonna
2012 lukumäärä oli 196). Onnettomuuksista yksi johti kuolemaan ja 37 loukkaantumiseen. Onnettomuuksissa kuoli yksi ja loukkaantui 53 henkilöä.
Liikkumisen turvallisuuden edistämistä varten Nurmijärvellä on toiminut vuodesta 2009 liikenneturvallisuustyöryhmä, jonka tehtävänä on edistää ja koordinoida kunnassa tehtävää liikenneturvallisuustyötä. Liikenneturvallisuuden kehitystä seurataan asukkailta saadun palautteen, kunnan ja
ELY-keskuksen henkilökunnan havaintojen sekä poliisin raportoimien liikenneonnettomuustietojen
avulla. Liikenneturvallisuutta parannetaan mm. sopeuttamalla ajonopeudet liikenneympäristöön.
Tärkein lenkki liikenneturvallisuuden kannalta on kuitenkin oikea asenne liikenteessä.
Liikenneturvallisuustyöryhmä on valmistellut yhteistyössä Uudenmaan ELY-keskuksen kanssa Nurmijärven liikenneturvallisuussuunnitelman, mikä valmistui vuonna 2010. Suunnitelmassa pääpaino
on liikennekäyttäytymiseen vaikuttamisessa sekä pienissä ja vaikutuksiltaan tehokkaissa liikenneympäristöä parantavissa toimenpiteissä. Suunnitelman toimenpideohjelmassa esitetään toteutettavaksi liikenneympäristön parantamiseen tähtääviä toimenpiteitä n. 60 kohteeseen. Nämä ovat
mm. nopeusrajoitusten laskemis- ja tehostamistoimenpiteet sekä liittymien turvallisuutta parantavat toimet erityisesti kevyen liikenteen näkökulmasta.
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Toimenpiteet liikkumisen turvallisuuden kehittämiseksi
Tässä suunnitelmassa on valittu liikkumisen turvallisuuden kehittämisen tavoitteiksi vastuullinen ja
turvallisuushakuinen liikennekäyttäytyminen sekä turvallisen liikkumisen edellytykset. Näiden tavoitteiden saavuttamiseen pyritään seuraavassa taulukossa esitetyin toimenpitein.
Taulukko: Liikkumisen turvallisuuden kehittämisen toimenpiteet
Turvallisuustavoite
Vastuullinen
ja turvallisuushakuinen
liikennekäyttäytyminen

Turvallisen
liikkumisen
edellytykset

Toimenpide

Toimija /
vastuutaho
Kuntalaiset. Muut
toimijat: ympäristötoimen toimiala,
sivistystoimen toimiala, autokoulut, poliisi, järjestöt, liikenneturvallisuustyöryhmä

Mittarit / arviointi
Liikenneonnettomuuksien määrä,
poliisin tilastot,
kuntalaisten aloitteet/ palautteet,
tilaisuuksien määrä.

Aikataulu
2015 –
2017

2. Kylien ja taajamien
yhdeksi kehittämistavoitteeksi ja yhteiseksi asiaksi, että ”meidän kylällä
noudatetaan liikennesääntöjä ja kunnioitetaan jalankulkijoita, pyöräilijöitä
ja ratsukkoja
3. Liikenteen valvonta

Kuntalaiset. Muut
toimijat: ympäristötoimen toimiala,
sivistystoimen toimiala, autokoulut, poliisi, järjestöt, liikenneturvallisuustyöryhmä

Liikenneonnettomuuksien määrä,
poliisin tilastot,
kuntalaisten aloitteet/ palautteet

2015 –
2017

Poliisi

1. Resurssien kohdentaminen onnettomuuspaikkojen
ja kuntalaispalautteen
perusteella

Ympäristötoimen
toimiala. Muut toimijat: taloyhtiöt, kuntalaiset, rakennustyömaat

Poliisin
tilastot
Onnettomuuspaikkojen tarkastelu,
kuntalaisten aloitteet/ palautteet

2014 –
2017
2015 –
2017

2. Kevyen liikenteen väylien, portaikkojen ja teiden
riittävä hoidon kehittäminen etenkin talvella
•
Huomiota hiekoitukseen, auraukseen ja
riittävään valaistukseen

Ympäristötoimen
toimiala. Muut toimijat: taloyhtiöt, kuntalaiset, rakennustyömaat

Onnettomuuspaikkojen tarkastelu,
kuntalaisten aloitteet /pa-lautteet

2015 –
2017

3. Näkemisen ja havaitsemisen esteiden poistaminen
•
Näkemäalueen raivaukset
•
Kadunvarsipysäköintikiellot

Ympäristötoimen
toimiala, muut toimijat: taloyhtiöt, kuntalaiset, rakennustyömaat

Onnettomuuspaikkojen tarkastelu,
kuntalaisten aloitteet/ palautteet

2015 –
2017

4. Kehittää kunnan kotisivuille työkalu kuntalaisten kehittämistoiveita varten

Ympäristötoimen
toimiala sekä elinkeino- ja kuntakehityskeskus

Käyttöönotto

2017

5. Liikenteellisten turvallisuusnäkökohtien huomioimisen kehittäminen rakennussuunnittelussa

Ympäristötoimen
toimiala, elinkeinoja kuntakehityskeskus ja poliisi

Yhteistyöpalaverit,
suunnitelmat

2014 2017

1. Asennemuutos liikennekäyttäytymiseen ”Tie
kuuluu kaikille, mukavaa
ja turvallista liikkua”, Liikennevalistusta kyläpäivillä yms.
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3.4 Yritystoiminnan turvallisuus
Paikallinen korkea turvallisuus on Suomessa toimiville yrityksille etu, jonka globalisaatio haastaa.
Yritysten toimintaympäristö muuttuu ja riskit kasvavat.
Yritysturvallisuus on yrityksen kaikkien toimintojen turvallisuutta. Uhkien tunnistaminen ja arviointi
ovat keskeinen edellytys yritysturvallisuuden määrittämiselle ja mitoittamiselle. Yritystoiminnan
turvallinen toimintaympäristö tarkoittaa myös yritystoiminnan häiriöttömyyden ja toiminnan jatkuvuuden turvaamista kaikissa olosuhteissa. Se vähentää kustannuksia ja lisää yrityksen henkilöstön
viihtyvyyttä ja hyvinvointia.
Yritysturvallisuuden osa-alueet

Lähde: Elinkeinoelämän keskusliitto / turvallisuusjohtaminen
Tietoverkkorikollisuus on uusi ja kasvava uhka yritystoiminnalle. Internet tarjoaa nykyisellään rikollisuudelle erityisen hyvän kasvualustan. Tietoverkkorikollisuus muodostaa erityisen uhan yritysten tietopääomalle, sillä verkossa rikoksen toteuttaminen on usein helpompaa ja halvempaa kuin
reaalimaailmassa. Myös kiinnijäännin riski on verkossa olennaisesti pienempi.
Henkilöturvallisuus on yritysturvallisuuden keskeinen osa. Yritysten henkilöstön riski joutua uhkailun ja väkivallan kohteeksi on lisääntynyt. Tämän taustalla olevia syitä ovat huumausaineiden käytön ja mielenterveysongelmien lisääntyminen samanaikaisesti, kun yksin työskentely on lisääntynyt
ja aukioloajat ovat pidentyneet.
Suomessa myymälöihin kohdistuneiden poliisin tietoon tulleiden varkaus- ja näpistysrikosten ja
niiden yritysten määrä on kohonnut vuosituhannen alun n. 40 000:sta vuoden 2011 yli 52 000:en.
Näpistyksillä on vaikutusta työturvallisuuteen, kun uhkaavat tilanteet lisääntyvät. Rikosvahinkojen
suhteen kehitys on ollut myönteinen. Yrityksiin kohdistuvien murtojen ja muiden perinteisten rikosten määrä on laskenut 2000-luvulla.
Yritysten omatoimisen varautumisen taso vaihtelee suuresti yrityksen koon ja toimialan sekä sijaintipaikkakunnan mukaan. Omatoimista varautumista koskevat kaikille yrityksille yhteiset velvoitteet
on määritelty pelastuslaissa. Lisäksi yritysten toimintaa ohjaavat mm. työturvallisuussäännökset
sekä eri aloja koskeva erityislainsäädäntö. Usean toiminnanharjoittajan kohteissa, joissa kiinteistön
omistus ja toiminta on eriytetty toisistaan, pelastussuunnittelu ja edelleen omatoiminen varautuminen ei kuitenkaan välttämättä muodosta koordinoitua kokonaisuutta.
Vakuutusyhtiöiden vuoden 2010 palovahinkotilaston mukaan yrityksiä koskeva palo-vahinkomeno
on kasvanut huomattavasti 2000-luvulla. Kappalemääräisesti korvattujen palojen määrä on pysynyt ennallaan tai jopa hieman laskenut. Merkittävimmät yksittäiset tulipalojen syttymissyyt liittyvät
koneisiin, laitteisiin ja prosesseihin. Liike- ja teollisuusrakennusten syttymissyinä ovat olleet mm.
sähkölaitteen tai -asennuksen vika, häiriö, huollon laiminlyönti, mekaaninen kipinä tai iskukipinä.
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Työtapaturmien määrä laskenut
Työtapaturmien määrä on laskenut Suomessa viimeisten parinkymmenen vuoden aikana suhteellisen hitaasti, mutta trendi on selkeä. Vaikka kokonaismäärä laskee, kasvaa vakavien työtapaturmien määrä, mikä johtuu suurelta osin työmatkatapaturmien kasvusta. Eniten työmatkatapaturmia
sattuu liukkaiden kelien aikana. Myös työmatkapyöräily on lisääntynyt kovasti ja työmatkoihin käytetään muutenkin entistä enemmän aikaa. Työväestön ikääntyminenkin vaikuttaa vahinkojen vakavuuteen.
Tapaturmariski on hyvin erilainen eri aloilla ja tehtävissä. Työelämän viime vuosien rajutkin muutokset korostavat erityisesti henkisen työsuojelun merkitystä.
Yritysten turvallisuustietous tärkeää
Pienten ja keskisuurten yritysten mahdollisuudet torjua niihin kohdistuvia rikosuhkia ja väärinkäytöksiä ovat pienemmät kuin suurten yritysten. Näiden yritysten yritysturvallisuuden kehittämisen
suurimmat esteet ovat henkilöstöresurssien vähäisyys sekä turvallisuuskoulutuksen ja tiedon puute. Pienemmillä yrityksillä on myös vähemmän mahdollisuuksia seurata yritysturvallisuuden tilannekuvan kehitystä ja ajankohtaisia uhkia.
Yritykset tarvitsevat lisää tietoa niiden turvallisuuteen liittyvistä asioista sekä tehokkuutta tietojen
vaihtoon. Paikallista yhteistyötä tarvitaan. Sen tulee olla pitkäjänteistä ja säännöllistä. Tarvitaan
sekä viranomaisten että yritysten aktiivisuutta. Turvallisuusyhteistyön hyötyjä ovat mm., että tiedonkulku lisääntyy paikallisella tasolla, yritysten tietoisuus riskienhallinnan tarpeellisuudesta ja
keinoista lisääntyy sekä viranomaiset saavat lisää tietoa yritysten kokemista uhkatilanteista. Myös
ennakolta ehkäiseminen helpottuu ja viranomaisten toimenpiteet voidaan mahdollisimman tehokkaasti kohdentaa.
Nurmijärvellä toimii elinvoimainen yritystoiminta. Yrityksiä oli vuoden 2013 lopun tilastojen mukaan noin 2 800 ja uusia yrityksiä perustetaan vuosittain keskimäärin 200 kappaletta. Nurmijärven
yrityskanta koostuu pääosin pienistä 0 – 4 henkilön yrityksistä, joita on noin 85 % alueen yrityskannasta. Kunnassa ajankohtaisista yrityselämää koskevista asioista, myös turvallisuudesta, keskustellaan alueen yrittäjäjärjestöjen sekä muiden paikallisten sidosryhmien kanssa.
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Toimenpiteet yritystoiminnan turvallisuuden kehittämiseksi
Tässä suunnitelmassa yritystoiminnan kehittämiseksi on valittu Rajamäen omaisuusvahinkokohteiden
riskienhallinnan tukeminen sekä yritysten, viranomaisten ja kunnan yhteistyö yritysturvallisuuden parantamiseksi. Näihin tavoitteisiin pyritään seuraavassa taulukossa esitetyin toimenpitein.
Taulukko: Yritystoiminnan turvallisuuden kehittämisen toimenpiteet
Turvallisuustavoite
Rajamäen
omaisuusvahinkokohteiden
riskienhallinnan
tukeminen

Yritysten, viranomaisten ja kunnan yhteistyö
yritysturvallisuuden parantamiseksi

Toimenpide
1. Kohdennettu valvonta ja
tuki

Toimija /
vastuutaho
Pelastuslaitos

Mittarit / arviointi

Aikataulu

Palovahinkotilastot,
ajantasaisten pelastus- ja turvallisuussuunnitelmien määrä

2015

2. Pelastuslaitoksen turvallisuustoiminnan riskiarviointijärjestelmä TUTOR
(= arvioidaan kohteen kokonaisvaltaista turvallisuustasoa palo- ja pelastusturvallisuuden sekä varautumisen näkökulmasta)

Pelastuslaitos

TUTOR menetelmän pistemäärä

2015

1. Yritykset kehittävät
omaa riskienhallintaa
•
Koulutus ja turvallisuusviestinnän kehittäminen
•
Turvallisuussuunnitelmat
•
Tietoturvallisuuden parantaminen

Poliisi ja pelastuslaitos.
Muut toimijat:
yrittäjäjärjestöt, yritykset,
vakuutusyhtiöt

Palo-, rikosvahinkoja työtapaturmatilastot

2014 –
2017

2. Yritysten pelastus- ja
valmiussuunnitelmat ajan
tasalla
•
Hyödynnetään tarvittaessa pelastuslaitoksen
turvallisuustoiminnan
riskiarviointijärjestelmä
TUTOR:ia

Pelastuslaitos

Ajantasaisten pelastus- ja
valmiussuunnitelmien määrä

2015

3. Yhteistyön kehittäminen
turvallisuuden parantamiseksi
•
Järjestetään info- ja
koulutustilaisuuksia
ajankohtaisista turvallisuusasioista
•
Alueen yritysten välinen yhteistyö

Elinkeinotoimi.
Muut toimijat:
yritykset, yrittäjäjärjestöt,
poliisi, pelastuslaitos, vakuutusyhtiöt

Tilaisuuksien määrä,
yrityksiltä saatu
palaute

2015 –
2017
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4 Tavoitteista toiminnaksi
4.1 Toimeenpano
Kuntalaisten turvallisuuden parantaminen on monen toimijan yhteistyötä, kuten tässäkin esityksessä on
korostettu.
Kirjallinen suunnitelma ei tue käytännön työtä ellei se julkistamisensa jälkeen siirry toimivaksi työvälineeksi kentälle. Turvallisuussuunnitelma tulee saattaa osaksi kunnan ja sen eri toimialojen jokapäiväistä
toimintaa - turvallisuustyön toteuttaminen ja seuranta on osa jokaisen toimijan arkipäivän työtä. Se on
osa jokaisen toimijan ja toimialan omaa kehittämistyötä.
Suunnitelman ei tule olla paikallisen yhteistyön lopputuote, vaan moniammatilliselta pohjalta syntynyt
suunnitelma, jonka tulisi toimia toiminnan ohjaajana yhdessä sovittujen tavoitteiden suuntaan. Kyse on
siis toimeenpanon lähtölaukauksesta, ei loppuun saatetusta hallinnollisesta tehtävästä.
Turvallisuussuunnitelman toteutuminen edellyttää poliittisten päättäjien, kunnan eri toimialojen, työntekijöiden, eri viranomaistahojen, järjestöjen ja kuntalaisten sitoutumista suunnitelman toteutumiseen. Turvallisuussuunnitelman toiminnasta ja tuloksista viestitään koko suunnitelman voimassaoloajan. Tarkempi
viestintäsuunnitelma tehdään turvallisuussuunnitelman tultua hyväksytyksi.

4.2 Seuranta
Nurmijärven turvallisuussuunnitelman hyväksyy valtuusto. Suunnitelman hyväksymisen jälkeen sen toteuttaminen tulee varmistaa yhtenäisellä johtamisella. Sen toteutumista tulee vuosittain arvioida talousarvion valmistelun yhteydessä ja tehdä siihen tarvittavia tarkastuksia. Turvallisuussuunnitelma on yhteydessä myös kunnan hyvinvointisuunnitelmaan ja –kertomukseen.
Seuranta toteutetaan siten, että vastuutahoiksi nimetyt toimialajohtajat raportoivat tehdyistä toimenpiteistä turvallisuustyöryhmälle, joka on ollut myös suunnitelman ohjausryhmänä.
Turvallisuustyöryhmä koostaa turvallisuussuunnitelman toimeenpanon etenemisestä kirjallisen tilannekatsauksen vuosittain kunnan johdolle. Suunnitelma päivitetään kunkin valtuustokauden aikana.
Turvallisuussuunnitelma löytyy sähköisenä kunnan kotisivuilta kohdasta ”Strategiat ja ohjelmat ” ja
suunnitelman toimenpiteistä ja niiden otetutumisesta raportoidaan jatkossa myös kotisivuilla.
Palaute ja kommentit: ideat ja ajatukset turvallisuussuunnitelmasta sähköpostiosoitteeseen
kunta@nurmijarvi.fi.
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Liitteet
Taulukko: Syrjäytyminen tilastojen valossa Nurmijärvellä
Työttömyys
(TEM)

31.12.
2009

31.12.
2010

31.12.
2011

31.12.
2012

31.12.
2013

5,9

5,3

4,5

4,8

6,3

1 167
129
429

1 060
108
411

900
102
372

981
121
379

1 287
160
481

98

145

162

129

85

Pitkäaikaistyöttömät

143

214

163

167

252

Poliisin tietoon tulleet rikokset (Poliisi)
Törkeä varkaus, varkaus
Näpistys
Kavallus
Petos, vakuutuspetos, maksuvälinepetos
Ryöstö, kiristys
Vahingonteko
Pahoinpitely, lievä pahoinpitely
Laiton uhkaus

2009

2010

2011

2012

2013

68
12
5
15

46
8
3
8

26
17
1
10

28
11
5
11

42
17
1
23

0
25
8
2

2
32
2
2

0
27
7
2

1
26
6
5

1
26
8
1

Työttömyysaste, %
Työttömät työnhakijat
alle 25 -vuotiaat
yli 50 -vuotiaat
Avoimet työpaikat

Päihteet (Sotkanet –Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tietokanta)
Päihdehuollon laitoksissa hoidossa olleet asiakkaat
yhteensä vuoden aikana
Päihdehuollon laitoksissa olleet 25 – 64-vuotiaat /
1000 vastaavan ikäisistä
Alkoholijuomien myynti asukasta kohti 100%:n alkoholina, litraa

2008

2009

2010

2011

2012

78

69

68

39

36

68

60

57

34

30

273
049

272
586

271
375

274
433

262 923

Peruskoukun 8. ja
9.luokkalaiset
Indikaattori
(kouluterveyskysely)

2008
%

2010
%

Ei yhtään läheistä ystävää

12

(990)

12

(776)

Keskusteluvaikeuksia vanhempien kanssa
Lintsannut ainakin 2 päivää
kuukauden aikana
Koulukiusattuna vähintään
kerran viikossa
Kokeillut laittomia huumeita ainakin kerran
Tosi humalassa vähintään
kerran kuukaudessa
Vaikeuksia opiskelussa

10

(992)

11

(770)

9
007)
9

12

(987)

12

(762)

9

(979)

9

(1 013)

9

(786)

(1

9

(1 001)

9

(784)

18

(1 004)

17

(784)

39

(1 008)

39

(778)

Kohtalainen tai vaikea ahdistuneisuus

-

(0)

-

(0)

8
036)
5
029)
10
032)
36
011)
10

N

19

N

2013
%

N

(1
(1 017)

(1
(1
(1
(977)

Lukion 1.ja 2.vuoden opiskelijat
Indikaattori
(kouluterveyskysely)

2008
%

2010
%

Ei yhtään läheistä ystävää
Keskusteluvaikeuksia vanhempien kanssa
Lintsannut ainakin 2 päivää
kuukauden aikana
Koulukiusattuna vähintään
kerran viikossa
Kokeillut laittomia huumeita
ainakin kerran
Tosi humalassa vähintään
kerran kuukaudessa
Vaikeuksia opiskelussa

7
8

(366)
(367)

9
8

(288)
(288)

8
6

17

(363)

17

(281)

Kohtalainen tai vaikea ahdistuneisuus

8
(364)
1
(346)
10
(341)
22
(344)
37
(341)
10
(337)

N

N

1

(367)

2

(288)

13

(366)

13

(286)

31

(365)

26

(289)

43

(367)

44

(288)

-

(0)

-

(0)

75 vuotta täyttäneet (Sotkanet – Terveyden
ja hyvinvoinnin laitoksen tietokanta)

2012 tilanne
Nurmijärvellä
(%)

Kotona asuvat 75 vuotta täyttäneet % vastaavanikäisestä väestöstä
Säännöllisen kotihoidon piirissä olleet 30.11 75
vuotta täyttäneet asiakkaat % vastaavanikäisestä väestöstä
Omaishoidon tuen 75 vuotta täyttäneet asiakkaat vuoden aikana % vastaavanikäisestä väestöstä
Ikääntyneiden tehostetun palveluasumisen 75
vuotta täyttäneet asiakkaat 31.12. % vastaavanikäisestä väestöstä
Vanhainkodeissa tai pitkäaikaisessa laitoshoidossa terveyskeskuksessa olevat 75 vuotta
täyttäneet 31.12. % vastaavanikäisestä väestöstä

20

2013
%

N

(339)
(345)

91

STM:n valtakunnallisen laatusuosituksen tavoite
v.2017 mennessä
(%)
91 - 92

12,2

13 - 14

3,8

6-7

2,4

6-7

6,4

2-3

