


Arkiturvallisen kuntastrategian 

tausta



• Kuntakenttä on voimakkaassa muutoksessa, 
mm.

• väestön keskittyminen, kaupungistuminen –
ikääntyminen,

• syntyvyyden lasku,

• Taloudellinen ja sosiaalinen eriytyminen, 
syrjäytyminen,

• valtiolliset reformit,

• kuntatalouden muutos,

• erilaiset luonnonilmiöt, ulkoiset uhkat.

• Siksi puheissa paljolti ”tulevaisuuden kunnat”; 
sivistyskunnat, kulttuurikunnat ym.

• Kuntien voimakkaat profiloitumis- ja 
nahanluontitarpeet strategioissa.



• Mikseivät puheissa ole turvalliset kunnat?

• Yhteiskunnassa on tilausta turvallisuudelle, 
turvallisuustyö on läpileikkaavaa toiminnoissa.

• Teemaa ei ole Suomessa juurikaan hyödynnetty 
strategian lähtökohdaksi, vaikka turvallisuuden 
ja sen tunteen tarve on yhteiskunnassa 
korostunut.

• Kuntaliiton ARTTU2-tutkimusohjelman 
Kuntalaistutkimuksissa turvallisuus yleensä 
TOP3:ssa toistuvasti puhuttaessa hyvästä 
kotikunnasta (hyvät palvelut, hyvä 
asuinympäristö, turvallisuus).



Arkiturvallinen kunta



Turvallisuuden tunne muodostuu

ympäristöstämme, yhteiskunnan ilmiöistä,

tapahtumista ja henkilökohtaisista

kokemuksistamme. Tunne turvallisuudesta luo

hyvinvointia ja terveyttä.

Turvallisuutta toteutetaan kaikissa

kunnan tehtävissä ja yhdessä ympäröivän

yhteisön kanssa, luonnollisena osana

arkea. Viranomaistyö on tässä vain yksi osa.

Turvallisuutta tuottavat pienimmillään

varsin tavalliset asiat, joista Arkiturvallinen

Kuntastrategiamme rakentuu.

Kotikunta on turvallisuuden perusyksikkö.







Toimeenpano strategiassa





• Esimerkki investoinnista: huonokuntoinen pyörätie

• Kuntalainen tuo viestiä pyörätien huonosta pinnasta. Asia 
otetaan aidosti vastaan.
• Perusta: turvallisuuskulttuuri, turvallisuuskynnys, osallistuminen 

ja osallistaminen (*vaikuttamismahdollisuuksien varaaminen)
• (*Proversio: viestin välittämiseen on työkalu, kuten sovellus, jolla 

sijaintipaikan ja epäkohdan saa viestittyä visuaalisesti. Huom! 
Myös ei-diginatiivien huomiointi, manuaalimenettely rinnalla)

• Pyörätien perusparannus viedään investointisuunnitelmaan 
tai toteutetaan erillistoimena.
• Perusta: kuten edellä, ml. turvallisuuskokemus, hyvinvointi- ja 

terveysvaikutukset (onnistumisen kokemus, visuaalisuus, ylpeys 
kotikunnasta, tien käyttäjäkokemus paranee)

• Korjausvelka pienenee
• Perusta: kuten edellä, ml. arkiturvallisuuden välillinen ja 

kaksisuuntainen talousvaikutus: investointikykyinen kuntatalous 
mahdollistaa korjauksen, joka pienentää itsessään uutta 
korjausvelkaa katkaisten kierteen. Toisaalta kunnossapito 
helpottuu ja on näin edullisempaa ja tienkunto ehkäisee mahd. 
haavereita ja sote-palveluiden tarvetta. Win-win.

• Summa summarum: Ensivilkaisulla yksinomaan teknisen 
palvelualueen ydintehtävä, mutta lopulta ulottuvuus 
moninainen. 
• Tekninen + hallinto (kuntatalous) + hyvinvointi- ja terveys.



• Esimerkki kehittämistoimenpiteestä: asumisen 
monipuolistaminen

• Väestöään menettävä kunta, jonne kuitenkin tulee 
viikoittain kyselyjä vuokra-asunnoista, ml. sisäinen 
kaupungistumisen ilmiö kyliltä taajamaan.

• Kunta käynnistää täydennysrakentamiseen tähtäävän 
aluekartoituksen.
• Perusta: eri elämäntilaisteisiin vastaava asuntotarjonta lisää 

koettua turvallisuutta, yhteisöstä ei tarvitse lähteä ja/tai 
työssäkäyntialuetta ei tarvitse laajentaa, vaikka asumistarve 
muuttuisi.

• Kunta kaavoittaa kartoitetut paikat.
• Perusta: kuten edellä, ml. palvelusuunnittelu ja –saatavuus, 

uudisrakentamisen esteettömyysvaatimukset, sisäilma, 
rakennusmateriaalit ym. talotekninen turvallisuus.

• Kunta tai rakennusyhtiö rakentaa paikat.
• Perusta: kuten edellä, ml. kokemus paikkakunnan elävyydestä ja 

kuntakuvan parantuminen (mm. istutukset, tiet ym.).

• Summa summarum: Ensivilkaisulla yksinomaan 
hallintopalvelun ydintehtävä, mutta lopulta ulottuvuus 
moninainen. 
• Hallinto + tekninen (kaavoitus) + hyvinvointi- ja terveys. + 

viranomaiset (tekniikka, palo- ja pelastustoimi, vasteajat)



• Esimerkki kehittämistoimenpiteestä: joukkoliikenne

• Joukkoliikenteen suuntautuminen huono tai aikataulut 
epäedulliset

• Kunta käynnistää kehittämistoimenpiteen.
• Perusta: eri elämäntilaisteisiin vastaava joukkoliikenne lisää 

koettua turvallisuutta, yhteisöstä ei tarvitse lähteä ja/tai 
työssäkäyntialuetta ei tarvitse laajentaa, vaikka liikkumistarve 
muuttuisi ikääntymisen, opiskelun, työssäkäynnin, 
onnettomuuden tai autottomuuden seurauksena yms.

• Kunta tekee joukkoliikennekyselyn.
• Perusta: kuten edellä, ml. palvelusuunnittelu ja –saatavuus, 

vaikuttamismahdollisuuksien varaaminen ja osallistaminen.

• Kunta ja ELY-keskus totuttavat liikennemuutoksen.
• Perusta: kuten edellä, ml. kokemus paikkakunnan elävyydestä, 

palvelujen vastaavuudesta tarpeeseen, mainehyöty, kustannusten 
jakaminen, ympäristöhyödyt ja -turvallisuus 
joukkoliikennekäyttäjien määrän lisääntyessä.

• Summa summarum: Ensivilkaisulla yksinomaan 
hallintopalvelun ydintehtävä, mutta lopulta ulottuvuus 
moninainen. 
• Hallinto + hyvinvointi- ja terveys. + viranomaiset


