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Turvallisuussuunnitelman tausta
Turvallisuussuunnittelu on ihmis- ja
väestölähtöistä; sen tavoitteena
on parantaa alueen asukkaiden ja
yhteisöjen turvallisuutta sekä turvallisuuden tunnetta. Se on sisäisen turvallisuuden strategian toteuttamista
paikallisella tasolla.
Turvallisuussuunnitelman laadinnan
aikana koronan aiheuttama häiriötilanne vaikutti suunnitelman tekemiseen. Järjestimme syksyn 2020
aikana alueen turvallisuustoimijoille
turvallisuussuunnitelman aloituspalaverin etäkokouksena. Kokoukseen
osallistui runsas joukko, noin neljäkymmentä alueen turvallisuustoimijaa. Se koostui, viranomaisista,
järjestöistä, elinkeinoelämän edustajista ja kaupungin henkilöstöstä.
Aloituspalaverin jälkeen osallistujille
annettiin mahdollisuus osallistua
turvallisuussuunnitelman laadinnan
ajaksi asiantuntijapaneeliin, jota
hyödynnettiin suunnitelman sisällön
luomisessa. Asiantuntijapaneelissa
oli henkilöitä turvallisuudenkoordinointiryhmästä, sekä ulkoisen sidosryhmän edustajia.
Turvallisuuskyselyä on toistettu
Turun kaupungissa vuodesta 2016
joka toinen vuosi. Vuoden 2020
kyselyyn saimme 920 vastausta.
Turvallisuuskyselyn tuloksia hyödynnettiin asiantuntijoille kohdennetussa
kyselyssä, johon on kerätty kaupungin turvallisuuteen vaikuttavia ilmiöitä. Asiantuntijat koostivat ilmiöille tavoitetilat sekä niiden eteen tehtävät
toimenpiteet.

TURUN KAUPUNKI ─ 2

Tämän jälkeen suunnitelman luonnosta käytiin
esittelemässä viidelle eri vaikuttajaryhmälle:
hyvinvoinnin ohjausryhmälle, lasten ja nuorten
hyvinvointiryhmälle, nuorisovaltuustolle, vanhusneuvostolle ja Turun seudun päihdetyöverkostolle. Vaikuttajaryhmillä oli mahdollisuus
muokata tavoitteita ja toimenpiteitä heidän
parhaaksi katsomallaan tavalla. Näin suunnitelma saatiin paremmin vastaamaan tarpeita
ja kuvaamaan kaupungin normaalia toimintaa.
Turvallisuussuunnitelmasta erillisohjelmina
on keskitytty liikenneturvallisuuteen, maahanmuuttajien kotouttamiseen sekä väkivaltaisen
ekstremismin ennalta ehkäisyyn.

Avoindata
Turun kaupungin turvallisuuskyselyä
toistetaan joka toinen vuosi.

Turvallisuussuunnittelu on
ihmis- ja väestölähtöistä;
sen tavoitteena on parantaa
alueen asukkaiden ja
yhteisöjen turvallisuutta sekä
turvallisuuden tunnetta.

Kyselyn tulokset ja avoin data löytyvät
osoitteesta:
y www.avoindata.fi/data/fi/dataset/
turun-kaupungin-turvallisuuskysely
y www.turku.fi/avoindata
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Turvallisuusympäristö
Turvallisuusympäristön tarkastelu on tehty turvallisuuskyselyn tulosten perusteella. Vuonna
2020 turvallisuuskyselyyn vastasi yhteensä
920 henkilöä, joista naisia oli 53% ja miehiä
41%. Sukupuoltaan ei halunnut ilmoittaa 6%
vastaajista.
Suurimmat määrät vastauksista tuli postipiireistä: 20320 (Kuninkoja, Mälikkälä), 20610
(Varissuo), 20740 (Harittu, Ilpoinen), 20300
(Kastu, Vätti, Kähäri). Turvallisuuskyselyyn
vastanneiden keskittyminen tietyn postipiirin
alueelle voi näkyä kokonaistuloksissa. Jollain
alueella turvattomuuden tunne on voinut
laskea esimerkiksi jonkin yksittäisen tapahtuman tai tilanteen vuoksi ja tämä voi aktivoida
asukkaita osallistumaan turvallisuuskyselyyn.
Tämä tuli esille vuoden 2020 kyselyssä, jossa
postipiiri 20320 painottaa tuloksia Niittykodin
aiheuttaman häiriön vuoksi.
Kyselyyn vastanneiden mukaan kaupungin
keskeisimmiksi ongelmiksi koettiin (%-osuus
kaikista vastaajista) huumeiden käyttäjät
(14,7%), häiriökäyttäytyminen (13,4%) ja holtittomat autoilijat (10,48%).
Asuinalueiden turvattomiksi paikoiksi koettiin
kauppojen lähiympäristö, risteysalueet ja suojatiet. Huumeiden käyttäjät ovat turvallisuuskyselyn suorittamisen aikana (2016-2020)
nousseet vastaajien mielestä koko ajan vakavammaksi ongelmaksi, (nousua +8,3%-yks.).
Globaaleina uhkina keskeisimpinä nähtiin
vuonna 2020 ilmastonmuutos (+2,78%-yks.),
pandemiat ja tartuntataudit (+13,9%-yks.)
sekä suuret pakolaisvirrat (-7,03%-yks.).

Vaikka pandemia on tuonut mukanaan epävarmuutta, niin tuloksissa se näkyi myös omatoimisen varautumisen parantumisena erilaisiin häiriötilanteisiin.
Kuntalaiset kokevat myös sosiaalisessa mediassa erilaista häirintää. Yleisimmät häiriöt
ovat: Toinen osapuoli on esiintynyt jonain
toisena (27,7%), pankkitunnusten pyytäminen
(23,7%) ja kiusaaminen (18,3%).
Kyselystä ja asiantuntijoilta kerättiin tietoa,
joista muodostettiin 21 ilmiöitä. Näistä asiantuntijat valitsivat keskeisimmät kuusi ilmiötä:
y syrjäytymisen ehkäisy
y nuorten huumausainekokeilujen
vähentäminen
y huumeiden tarjonnan vähentäminen
y henkeen ja terveyteen kohdistuvat rikokset
y ikääntyneisiin kohdistuvat rikokset
y paloturvallisuus
Jokaiselle ilmiölle on luotu tavoitetila, tehtävät toimenpiteet sekä suunniteltu seuranta.
Turvallisuussuunnitelman jalkauttamisesta
raportoidaan vuosittain kaupungin johdolle
sekä kaupunginhallitukselle. Raportointi koostetaan seurannassa mainituista mittareista ja
asiantuntijalausunnoista. Kokonaisuus tehtävien toimenpiteineen on kootusti nähtävissä
taulukosta.
Turvallisuusympäristön muuttuessa, myös turvallisuussuunnitelmaa voidaan päivittää.
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