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JOHDANTO 
 

Valtioneuvosto on 14.6.2012 tehnyt periaatepäätöksen kolmannesta sisäisen turvallisuuden ohjelmasta, 
jonka nimi on ”Turvallisempi huominen”. Ohjelman ydinsisältö muodostuu arjen turvallisuuden näkökul-
masta, tärkeimpien turvallisuusongelmien ennaltaehkäisystä ja -ratkaisuista. Ohjelmassa on kuvattu arjen 
turvallisuuden tilanne ja haasteet sekä esitetty 64 toimenpidettä turvallisuuden parantamiseksi. Toimenpi-
teistä noin 2/3 osaa painottuu ennaltaehkäiseviin toimenpiteisiin. Pääosa toimenpiteistä on jatkossa pysy-
vää toimintaa. Ohjelmassa todetaan, että paikalliset turvallisuussuunnitelmat päivitetään vähintään kerran 
neljässä vuodessa aina kunnallisvaalien jälkeen. Sisäisen turvallisuuden ohjelma ja alueelliset toimeen-
panosuunnitelmat otetaan huomioon paikallisten turvallisuussuunnitelmien päivittämisessä. 
 
Kaupunginjohtaja Jorma Rasinmäki on asettanut Seinäjoen kaupungin turvallisuussuunnitelman uudista-
mista varten työryhmän, johon on nimetty: 
 

• Jari Jokinen, hallintojohtaja, puheenjohtaja 
• Minna Lounatvuori, yhteyspäällikkö, sihteeri 
• Juha Ahonen, kaupunkiympäristötoimialan hallintopäällikkö 
• Jussi Aittoniemi, kaupunginarkkitehti 
• Pekka Hautamäki, nuorisotoimenjohtaja 
• Elina Hihnala-Mäkelä, työsuojelu- ja turvallisuuspäällikkö 
• Keijo Kaistila, suunnittelupäällikkö 
• Kimmo Rantanen, rehtori 
• Harri Setälä, pelastusjohtaja 
• Vesa Ojanperä, komisario, poliisin edustaja 

 
Työryhmä on valmistellut turvallisuussuunnitelman vuosille 2019 – 2022. Kaupungin asukkaille on varattu 
mahdollisuus ilmaista omia ajatuksiaan arjen turvallisuudesta ja turvattomuutta aiheuttavista asioista sekä 
mahdollisuus tehdä ehdotuksia turvallisuuden parantamiseksi palauttamalla turvallisuuskyselylomake, 
joka on ollut mahdollista täyttää myös kaupungin www-sivuilla. 
 
Seinäjoen kaupungin turvallisuussuunnitelman tavoitteena on esitellä ja kuvata kaupungin nykyistä turval-
lisuustilannetta ja tuoda keskeiset turvattomuutta aiheuttavat tekijät esille sekä esittää konkreettisia rat-
kaisuvaihtoehtoja turvallisuuden lisäämiseksi.  
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1. TOIMINTAYMPÄRISTÖ 
 

Seinäjoki on n. 190 000 asukkaan Etelä-Pohjanmaan maakunnan keskus. Seinäjoen asukasluku on 63 
296 asukasta (31.12.2018). Asukasluvultaan Seinäjoki on Suomen 16. suurin kunta. Viime vuosina kau-
pungin vuosittainen väestönkasvu on ollut n. 1 % ja lukumääräisesti 600–700 henkeä. Koko 2000-luvun 
ajan Seinäjoki on ollut maan voimakkaimmin kasvavia keskuksia.  

Seinäjoen väestö on ikärakenteeltaan muuta maata nuorempaa. Viisivuotisikäryhmistä suurimman (v. 
2017 tilasto) muodostavat 20–24-vuotiaat, joita on 4 572 henkilöä. Seuraavaksi suurimmat ikäryhmät ovat 
25–29-vuotiaat (4 558 henkilöä) ja 30–34-vuotiaat (4 275 henkilöä). Nuorten aikuisten, työikäisten ja opis-
kelijoiden osuus väestöstä on varsin korkea.  

Peruskoulun ja lukion jälkeisestä koulutuksesta vastaavat kaupungissa toimivat ammatilliset oppilaitokset 
ja laaja-alainen ammattikorkeakoulu sekä Seinäjoen yliopistokeskuksessa toimivat yliopistot. Seinäjoella 
toisella ja korkea-asteella opiskelee yhteensä noin 10 000 henkilöä. Koulutustasovertailussa Seinäjoki 
sijoittuu maan kärkipäähän; kaupungin 15 vuotta täyttäneestä väestöstä tutkinnon suorittaneita on 76,6 %. 
Korkea-asteen tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneistä on Seinäjoella 32,2 %, kun koko 
maan vastaava prosentti on 31,0.  

Seinäjoki on alueensa työssäkäyntikeskus. Sen elinkeinorakenne on palvelukeskukselle tyypillinen. Kol-
me neljäsosaa kaupungin työllisestä työvoimasta työskentelee palveluelinkeinojen piirissä. Suurin yksit-
täinen toimiala on terveys- ja sosiaalipalvelut, jossa työskentelee 5923 seinäjokelaista. Muita merkittäviä 
palvelutoimialoja ovat tukku- ja vähittäiskauppa, koulutus, rakentaminen sekä kuljetus ja varastointi. Alku-
tuotannossa työskentelee vain 793 henkilöä ja teollisuudessa 3999 henkilöä (tiedot elinkeinorakenteesta 
v. 2016). Alueen suurimmat työnantajat ovat Seinäjoen kaupunki, Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin 
kuntayhtymä, Atria Oyj sekä Seinäjoen koulutuskuntayhtymä. Kaupungin työttömyysaste tammikuussa 
2019 oli 8,3 %, joka on maan keskiarvoa (9,6 %) alhaisempi, mutta maakunnan keskiarvoa (7,8 %) hie-
man korkeampi. 

Seinäjoki on kulttuurin ja kiinnostavien tapahtumien kaupunki. Suurimmat kesätapahtumat ovat Provinssi-
rock, Tangomarkkinat ja Vauhtiajot. Maakunnan keskuksena Seinäjoki on sekä paikallisille että maakun-
nan asukkaille suosittu vapaa-ajanvietto ja kohtaamispaikka. Erityinen asema Seinäjoella on voimakkaa-
na kaupan keskuksena. Seinäjoen päämarkkina-alue on koko maan kuudenneksi suurin, maakuntarajat 
ylittävällä markkina-alueella on noin 210 000 ihmistä. 
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2. SEINÄJOEN TURVALLISUUSTILANNE 
 
2.1 Yleistä 
Vuonna 2018 Seinäjoella tapahtui yhteensä 150 liikenneonnettomuutta. Näistä loukkaantumiseen johti 73 
onnettomuutta, joissa loukkaantui yhteensä 88 henkilöä. Loukkaantumiseen johtaneiden onnettomuuksien 
osuus kaikista onnettomuuksista vuonna 2018 oli 49 %. Kuolemaan johtaneita onnettomuuksia tapahtui 
tuolloin yksi kappaletta, joissa kuoli yksi henkilöä. 

Vuonna 2018 Seinäjoella tehtiin yhteensä 10 365 rikosta, joista 5297 oli rikoslakirikoksia. Samaan aikaan 
liikennerikoksia kirjattiin 1592 kappaletta. Väkivaltarikoksia puolestaan kirjattiin 566 kappaletta, joissa 
edelliseen vuoteen verrattuna on ollut hienoista nousua. Seinäjokea ei kuitenkaan voida pitää erityisen 
turvattomana kaupunkina verrattuna samankokoisiin maakuntakeskuksiin. Yleensä väkivallantekoihin 
liittyy jokin edeltävä toiminta eli joutuminen satunnaisen hyökkäyksen kohteeksi on erittäin harvinaista. 
Tilastollisesti väkivaltarikollisuus on keskittynyt Seinäjoen ydinkeskustan alueelle. Lisäksi nämä rikokset 
painottuvat varsin suppealle alueelle ja ajoittuvat suurimmalta osin viikonlopun aamuyön tunneille. Noina 
aikoina poliisin hälytyspalveluilla on suurin kysyntä ja sen vuoksi kohdennettua valvontaa poliisin toimesta 
on hankala toteuttaa. 

Merkittävä osa rikoksista tehdään päihteiden vaikutuksen alaisena. Myös päihteiden käytön rahoittaminen 
erityisesti huumeiden kohdalla tuottaa omaisuusrikollisuutta. Päihteiden käyttäjistä suurin ryhmä on alko-
holin väärinkäyttäjät. Päihdepalvelujen mukaan edelleen yli 70 % hoitokäynneistä johtui alkoholin käytös-
tä. Asiakkaat juovat enemmän ja väkevämpiä alkoholijuomia, minkä lisäksi valtaosa heistä on päihteiden 
sekakäyttäjiä. Asiakkaat ovat myös sekä fyysisesti että psyykkisesti huonokuntoisempia kuin aiemmin.  

Poliisin tilastojen mukaan Seinäjoella alkoholi/huumerattijuopumuksesta kiinnijääneiden määrä on noin 
300 tapausta/vuosi. Erityisesti huumausaineen vaikutuksen alaisena ajaneiden rattijuopumusten määrä 
on muutaman viime vuoden aikana noussut huomattavasti. Vuonna 2018 koko Etelä-Pohjanmaan alueel-
la epäiltyjä huumerattijuopumuksia kirjattiin yhteensä 266 kpl, alkoholista johtuvia rattijuopumuksia puo-
lestaan kirjattiin yhteensä 512 kpl.  Viimeisen viiden vuoden aikana kiinnijääneiden huumerattijuopumus-
ten määrä Etelä-Pohjanmaan alueella on kaksinkertaistunut. 

Myös Seinäjoen kaupungin alueella huumausaineita koskevien rikosten määrä on kasvanut jo useiden 
vuosien ajan. Huumausainerikoksia vuonna 2018 kirjattiin yhteensä 667 tapausta, näistä huumausainei-
den käyttörikoksia oli 540 kpl, huumausainerikoksia 133 kpl ja törkeitä huumausainerikoksia 10 kpl. 

Päihdepalvelut ovat toimineet avopalveluina vuodesta 2014 alkaen. Päihdeklinikalla on kehitetty avopal-
velua asiakkaiden tarpeen mukaisesti. Avopalveluina tuotetaan muun muassa avokatkaisut ja avokuntou-
tus. Vuonna 2018 Päihdepalveluissa kävi 618 eri asiakasta. Käyntejä klinikalla oli 10 908. Näistä asiak-
kaista 2018 kävi päihdekuntoutuksessa 36 eri asiakasta.  Vuonna 2018 ajoterveyden seurantaan tuli polii-
sin ohjaamana 154 eri asiakasta.    

Poliisin tilastojen mukaan Seinäjoen alueella yleisimmin tavattuja huumausaineita ovat kannabis sekä 
amfetamiini. Jonkin verran tavataan myös ekstaasia sekä kokaiinia. Erilaiset muuntohuumeet ja internetis-
tä tilattavien huumeiden määrä on lisääntynyt muutaman viime vuoden aikana. Bubrenorfiini puolestaan 
on yleisin väärinkäytetty opioidi Seinäjoella.  

Vaikka huumausaineisiin liittyvät tehtävät ja ilmoitukset ovat poliisin tilastoissa nousseet, ei yleinen katu-
turvallisuus ole kuitenkaan heikentynyt. Pohjanmaan poliisilaitoksen katuturvallisuusindeksi (ryöstöjen, 
pahoinpitelyjen, vahingontekojen sekä liikennejuopumusten painotetun lukumäärän suhde väestön mää-
rään) on pysynyt valtakunnallisesti arvioiden hyvällä tasolla jo useamman vuoden ajan eikä tähän kehi-
tykseen ole tällä hetkellä nähtävissä suurtakaan muutosta.  Seinäjoen kaupungin alueella yleisellä paikal-
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la tapahtuneiden häiriökäyttäytymisten määrä on pysynyt samalla tasolla kolmen viimeisen vuoden ajan ja 
joutuminen yleisellä paikalla ulkopuolisena henkilönä väkivallanteon kohteeksi on erittäin harvinaista.  

Korvaushoito on aloittanut toimintansa vuonna 2010. Vuoden 2018 aikana korvaushoitoa antavalla päih-
deklinikalla on ollut 34 asiakasta. Seinäjoen opioidikorvaushoito asiakkaiden määrä nousi jyrkästi noin 3 
vuotta sitten. Eurooppalaisen 2018 huumetutkimuksen mukaan Suomessa 48 % päihdehoitoon hakeutu-
neista on opioidiriippuvaisia. Tätä lukua ei voi suoraan Seinäjoelle siirtää, mutta kertoo siitä, että opioidi-
riippuvaisten määrä on kasvussa valtakunnan tasolla, mikä heijastuu myös Seinäjoen huumeongelmaan. 
Suomessa on noin 12 000 – 15 000 korkean riskin opioidien käyttäjää, mutta tarkkaa opioidiriippuvaisten 
määrää Seinäjoen alueella on vaikea arvioida, koska Seinäjoki on kasvava ja muuttovoittoinen kaupunki. 
Tämä lisää painetta huumetyöhön, niin korjaavassa-, kuin myös ennaltaehkäisevässä työssä.  

Korvaushoidossa pyritään antamaan lääkehoidon rinnalla psykososiaalista kuntoutusta. Korvaushoito 
kohentaa asiakkaan elämänlaatua, toimintakykyä, fyysistä ja psyykkistä terveyttä sekä työ- ja opiskeluky-
kyä. Samalla vähenevät muu laittomien huumeiden ja päihteiden käyttö sekä rikollisuus ja veritartuntaris-
kit. Korvaushoidolla on myös merkittävä myönteinen vaikutus korvaushoidettavien asiakkaiden omaisten 
mielenterveydelle ja elämänlaadulle. 

Terveysneuvontapiste Häläppäri huumeidenkäyttäjille tavoittaa käyttäjiä jonkin verran. Terveysneuvonta-
piste on toiminut vuodesta 2006 ja käyttäjämäärä vaihtelee vuosittain. Esim. vuoden 2016 Häläppärissä 
asioi 59 eri asiakasta. Käyntejä tästä syntyi 232 ja vuonna 2017 Häläppärissä kävi 81 eri asiakasta, joita 
kertyi käyntejä 216.  

Osa päihteiden väärinkäyttäjistä on syrjäytyneitä. Heillä on usein päihdeongelman lisäksi mielenterveys-
ongelmia, puutteita elämänhallinnassa sekä asunnottomuutta. Syrjäytyminen voidaan nähdä keskeiseksi 
tekijäksi myös rikolliselle uralle ajautumisessa. Sen vuoksi syrjäytymistä estävät toimet ovat tärkeitä myös 
rikostorjunnan ja sen myötä turvallisuuden näkökulmasta. Arvioiden mukaan noin 10—15 % ikäluokasta 
on jossain vaiheessa tilanteessa, joka saattaa käynnistää syrjäytymiskehityksen. Tähän kehitykseen puut-
tuminen riittävän varhaisessa vaiheessa edellyttää toimivaa viranomaisyhteistyötä. 

Hyvä asunto- ja työllisyyspolitiikka on syrjäytymistä estävää. Asuminen on perusasia, jota ilman on vai-
keata selviytyä mistään muustakaan asiasta. Asunnottomuus johtuu lähes poikkeuksetta henkilön vaike-
asta elämäntilanteesta ja erilaisista ongelmista. Myös päihteillä on tässä ongelmakentässä merkittävä 
osuus. Esimerkiksi 15.11.2018 sosiaalitoimen työntekijöiden tiedossa oli asunnottomia yhteensä 22 henki-
löä, joista voidaan luokitella pitkäaikaisiksi 7 hlöä. Vuonna 2015 otetun välivuokrausmallin käyttäjäpiirissä 
on ollut vuonna 2018 17 hlöä. Ongelmaryhmien asuttaminen on entistä vaikeampaa. Vuoden 2018 lop-
puun mennessä päihdeongelmasta aiheutuneen asunnottomuuden vuoksi on ostettu laitoskuntoutusta tai 
asumispalveluja 16 henkilölle.  

Työttömyys saattaa pitkittyessään aiheuttaa syrjäytymistä. Työvoiman palvelukeskuksen toiminta on kes-
kittynyt pitkäaikaistyöttömien henkilöiden tilanteen selvittämiseen ja auttamiseen. Pahimmillaan ihmisillä 
saattaa olla takanaan jo yli kymmenen vuoden työttömyys. Työvoiman palvelukeskuksessa on löydetty 
hyviä ratkaisuja pitkäaikaistyöttömien henkilöiden kanssa heidän koulutus- ja työuraa ajatellen. Valitetta-
vasti avoimilta työmarkkinoilta ei löydy tarpeeksi sopivia ja monentasoisia työtehtäviä ja — paikkoja, että 
kaikki ihmiset voisivat työllistyä avoimille työmarkkinoille. 

Työttömyys on edelleen suurin yksittäinen tuen tarvetta selittävä tekijä. Lisäksi muita tekijöitä ovat muu 
pienituloisuus, esim. muut etuudet, palkka, eläke, ja myös erilaiset vaikeat elämäntilanteet.  

Vuonna 2018 KELA on myöntänyt perustoimeentulotukea Seinäjoen asukkaille 3270 kotitaloudelle, joista 
yhden hengen talouksia 2467. Seinäjoen kaupunki on myöntänyt täydentävää tai ehkäisevää toimeentulo-
tukea 1254 kotitaloudelle, joista yhden hengen talouksia 853. 
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2.2 Turvallisuuskysely asukkaille  

Osana turvallisuussuunnitelman laatimista kaupunkilaisille tehtiin sähköinen turvallisuuskysely, joka jul-
kaistiin kaupungin kotisivulla. Kyselyyn oli mahdollisuus vastata myös paperisena kaupungintalolla. Tur-
vallisuuskyselyn tavoitteena on ollut selvittää kaupunkilaisten arjen turvattomuutta aiheuttavia asioita, jotta 
turvallisuutta lisääviä toimenpiteitä voidaan kohdentaa oikeisiin asioihin. Kysely on toteutettu sisällöllisesti 
suuriin piirtein samanlaisena kuin v. 2013 (pyydetty nimeämään kolme eniten turvattomuutta aiheuttavaa 
syytä). Vastausvalinnat poikkesivat hieman edellisestä kyselystä, joten täysin verrattavissa kyselyn tulok-
set eivät keskenään ole. Tällä kertaa kyselyssä huomioitiin myös globaali-ilmiöt; ilmastonmuutos, kan-
sainvälinen terrorismi, maailman pakolaistilanne, joukkotuhoaseiden leviäminen, poliittiset ääriliikkeet, 
kyberuhat, yhteiskunnallinen eriarvoisuus. Turvallisuuskyselyn saatiin 104 vastausta. Vastanneista yli 
88 % oli ikäluokassa 18–65, joten ikäjakaumaan perustuva jaottelu ei ole perusteltua. 

Vuoden 2013 kyselyn avoimissa vastauksissa turvattomuutta aiheuttavista muista syistä suurin osa liittyi 
liikenneturvallisuuteen, erityisesti autoilijoiden liikennesääntöjen noudattamattomuuteen (suojateiden tur-
vattomuus, vilkkujen käyttämättömyys, pyöräilijöiden ja jalankulkijoiden osalta valojen/ heijastinten käyt-
tämättömyys). Tämän vuoden kyselyssä edelleen esiin tulivat liikenneturvallisuuteen liittyvät haasteet, 
mutta näiden lisäksi huumeiden tuoma turvattomuus nousi vahvasti ilmi.  

Kyselyn avoimissa vastauksissa nousi edelleen esiin liikenneturvallisuus, ja liikennesääntöjen noudatta-
matta jättäminen. Näiden lisäksi vastauksissa esiintyi arjen turvattomuutta aiheuttavina asioina maahan-
muuttajien määrän kasvu, ääriliikkeet sekä työttömyydestä johtuva epävarmuus.  

Kyselyn vastauksista nousivat seuraavat ehdotukset turvallisuutta edistäviksi toimenpiteiksi:   

• poliisin liikennevalvonnan lisääminen ja näkyvyyden lisääminen muutoinkin 

• kameravalvonnan lisääminen ilkivallan vähentämiseksi, esim. laavuille 

• nopeusrajoituksien alentaminen taajama-alueilla 

• pyöräteiden lisääminen ajoväylien viereen, pyöräilijöille omat kaistat 

• hidasteiden ja alikulkutunneleiden lisääminen 

• parempi valaistus, katuvalaistuksen tehostaminen 

• siisteyden tehostaminen, nuoret mukaan talkoisiin; siistitään piha-alueet ja korjataan rikotut paikat 

• erilaisten turvallisuustapahtumien järjestäminen esim. turvallisuusillat, turvallisuusilmoituspainike 
kaupungin nettisivuille 

• ilmastonmuutoksen ehkäisyyn näkyviä toimenpiteitä. 

• tehostetaan syrjäytymisvaarassa olevien lapsiperheiden ja nuorten ennaltaehkäisyä tarpeeksi 
ajoissa 

 

Turvallisuutta edistävät ehdotukset saatetaan sellaisenaan kaupungin toimivaltaisten viranomaisten ja 
poliisin tietoon. Ehdotukset huomioidaan työryhmän valitsemissa turvallisuutta edistävissä toimenpide-
ehdotuksissa. 
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Taulukko 1: Vuoden 2019 turvallisuuskyselyn tulokset 
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3. TURVALLISUUSSUUNNITELMAN OSAPUOLET 
 

Yksi tärkeä keino turvallisuuden ja turvallisuuden tunteen parantamiseksi ja ylläpitämiseksi on turvalli-
suussuunnittelu, joka toteutetaan eri viranomaisten ja toimijoiden välisenä laajana yhteistyönä. Turvalli-
suuteen vaikuttavia toimijoita on paljon. Tässä suunnitelmassa ovat osallisena kaupunki, poliisi, pelastus-
laitos, asukkaat ja yritykset.  

3.1 Kaupunki 
 

Kaupunki on keskeisin toimija edistettäessä asukkaiden turvallisuutta ja hyvinvointia. Käyttäessään sille 
kuuluvaa päätöksenteko- ja budjettivaltaa esimerkiksi terveys-, sosiaali- tai kouluasioissa tai laatiessaan 
asemakaavoja se ratkaisee pitkällä aikavälillä kaupungin kehityssuunnan asukkaiden turvallisuuden ja 
hyvinvoinnin osalta. Kaupungilla on keskeinen rooli asukkaidensa syrjäytymisen ehkäisemisessä.  Perus-
teena sille, että kaupunki huolehtii asukkaiden turvallisuudesta voidaan pitää kuntalain (410/2015) 1 §:n 2 
momenttia, jonka mukaan kunnan tehtävänä on edistää asukkaidensa hyvinvointia ja alueensa elinvoi-
maa sekä järjestää asukkailleen palvelut taloudellisesti, sosiaalisesti ja ympäristöllisesti kestävällä tavalla.  
Seinäjoen kaupungissa asukkaiden turvallisuuden edistämiseksi kaikki kaupungin toimialat ja konserni-
palvelut toimivat yhteistyössä poikkihallinnollisesti. 

 

3.2 Poliisi 
 

Poliisin perustehtävä perustuu Poliisilain 1§:ään, jonka mukaan poliisin tehtävänä on oikeus- ja yhteiskun-
tajärjestyksen turvaaminen, yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitäminen sekä rikosten ennalta es-
täminen, selvittäminen ja syyteharkintaan saattaminen. Poliisi toimii turvallisuuden ylläpitämiseksi yhteis-
työssä muiden viranomaisten sekä alueella olevien yhteisöjen ja alueen asukkaiden kanssa. 

Lain hengen mukaan yleisten paikkojen turvallisuuden ylläpitäminen on poliisin perustehtävä. Alueen laa-
juuden ja tehtävämäärien vuoksi turvallisuuden ylläpidossa lain toisen momentin mukainen yhteistyö on 
välttämätöntä.  

Pohjanmaan poliisilaitoksen pääpoliisiasema sijaitsee Vaasassa. Poliisilaitos jakautuu kolmeen erilliseen 
kenttäjohtoalueeseen, joita ovat Rannikko-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan sekä Etelä-Pohjanmaan kent-
täjohtoalueet. Etelä-Pohjanmaan kenttäjohtoalueella sijaitsee Seinäjoen, Alavuden, Kauhajoen sekä La-
puan poliisiasemat. Alajärvellä on poliisin palvelupiste. Kaikilla poliisiasemilla työskentelee poliisimiehiä 
valvonta- ja hälytystoimintayksiköstä ja rikostorjuntayksiköstä sekä lupahallintoyksikön henkilökuntaa, 
joten poliisiasemat pystyvät tarjoamaan laajan valikoiman poliisin palveluita koko maakunnan alueella. 
Poliisi suorittaa Seinäjoen kaupungin alueella vuosittain noin 13 000 hälytystehtävää, joista A -
kiirellisyysluokan tehtäviä vuonna 2018 oli 980 kappaletta. 
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3.3 Pelastuslaitos 

Pelastustoimen palvelutaso päätetään palvelutasopäätöksessä, jossa pelastustoimen on selvitettävä alu-
eella esiintyvät uhat, arvioitava niistä aiheutuvat riskit, määriteltävä toiminnan tavoitteet ja käytettävät 
voimavarat sekä palvelut ja niiden taso. 

Pelastuslaitos vastaa pelastustoimintaan kuuluvien tehtävien hoitamisesta, kun tulipalo, muu onnetto-
muus tai niiden uhka vaatii kiireellisiä toimenpiteitä ihmisen hengen tai terveyden, omaisuuden tai ympä-
ristön suojaamiseksi tai pelastamiseksi eivätkä toimenpiteet ole onnettomuuden tai sen uhan kohteeksi 
joutuneen omin toimin hoidettavissa tai kuulu muun viranomaisen tai organisaation hoidettavaksi. 

 
Pelastustoimen tehtävät on määritelty lisäksi pelastuslain 3 §:ssä, jonka mukaan se huolehtii muun muas-
sa pelastustoimen alaan kuuluvasta valistuksesta ja neuvonnasta sekä toimii asiantuntijana pelastustointa 
koskevissa asioissa ja huolehtii pelastusviranomaisille kuuluvasta onnettomuuksien ehkäisystä ja vahin-
kojen rajoittamisesta sekä palotarkastuksista. Lisäksi pelastustoimen tehtävänä on yhteen sovittaa eri 
viranomaisten ja pelastustoimeen osallistuvien muiden tahojen toimintaa pelastustoimessa (Kuva 1).  

Asumisen paloturvallisuus 

Suomessa kuolee vuosittain asuntopaloissa noin sata henkilöä. Määrä on huomattavasti enemmän kuin 
Länsi-Euroopassa keskimäärin. Riskiryhmiin kuuluvien määrä ja osuus koko väestöstä on kasvamassa 
seuraavien vuosikymmenien aikana. Palokuolemien määrä kasvaa vastaavalla tavalla, ellei Suomessa 
kyetä tekemään oikeita ja riittäviä toimenpiteitä asumisen turvallisuustason parantamiseksi. Tulipalo kehit-
tyy hengenvaaralliseksi yleensä 2–3 minuuttia syttymisestä. Myrkylliset palokaasut ja kuumuus koituvat 
kohtalokkaiksi, ellei ihminen pysty pelastautumaan tai ellei häntä pelasteta tässä ajassa. Palontutkinnan 
perusteella palokuoleman riski on suurimmillaan henkilöillä, joilla on rajoitteita toimintakyvyssään. 

Tavanomaisessa kotiasumisessa asukas huolehtii omasta asumisturvallisuudestaan. Osittain vastuu palo-
ja tapaturmaturvallisuudesta on kiinteistön omistajalla, mutta tämä vastuu ei ulotu huoneistoon asti. Mikäli 
asukas ei itse pysty huolehtimaan turvallisuudestaan, on tärkeää että omaisilla, kunnan sosiaali- ja terve-
ystoimen työntekijöillä ja muilla mahdollisilla palveluntuottajilla on riittävät valmiudet havaita vaaratekijöitä 
ja tietoa ryhtyä välttämättömiin toimenpiteisiin turvallisuuden parantamiseksi. 

Jos ihmiset eivät kykene pelastautumaan asuinrakennuksesta omatoimisesti, tulee rakennuksesta laatia 
turvallisuusselvitys. Vaatimus koskee niin uudisrakentamista kuin olemassa olevia kohteita. Usein turvalli-
suusselvityksen tuloksena on rakennuksen varustaminen automaattisella sammutuslaitteistolla, jotta riit-
tävä paloturvallisuus saavutetaan. Tällöin sammutuslaitteisto suunnitellaan sääntöjen mukaisesti ja lait-
teisto yhdistetään hätäkeskukseen. Sprinklerisuojaus ei tee muita sammutustoimenpiteitä tarpeettomiksi. 
Siksi on tärkeää suunnitella kohteen paloturvallisuus kokonaisuutena. 

Yhteistyö onnettomuuksien ehkäisemisessä 

Pelastuslaitoksen tulee onnettomuuksien ehkäisemiseksi ja turvallisuuden ylläpitämiseksi toimia yhteis-
työssä muiden viranomaisten sekä alueella olevien yhteisöjen ja asukkaiden kanssa sekä osallistua pai-
kalliseen ja alueelliseen turvallisuussuunnittelutyöhön. 

Pelastustoimen viranomaisten varautuminen väestönsuojeluun 

Pelastustoimen viranomaisten on varauduttava toimialaansa kuuluvien väestönsuojelutehtävien hoitami-
seen riittävin suunnitelmin ja etukäteen tapahtuvin valmisteluin: 
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1) huolehtimalla väestönsuojelutehtävien edellyttämästä sodan ajan uhkien ja niiden vaikutusten arvioin-
nista; 

2) kouluttamalla ja varaamalla henkilöstöä ja väestönsuojelun johto- ja erityishenkilöstöä sekä muuta hen-
kilöstöä väestönsuojelutehtäviin; 

3) huolehtimalla väestönsuojelun johtamis-, valvonta- ja hälytysjärjestelmien perustamisesta ja ylläpidos-
ta; 

4) varautumalla valmiuslain 121 §:ssä tarkoitettuun väestön siirtämiseen; sekä 

5) huolehtimalla muistakin näitä vastaavista toimenpiteistä. 

 

Kuva 1. Pelastuslaitos osallistuu tehtävien yhteen sovittamiseen 

Ennaltaehkäisevää pelastustoimintaa ylläpidetään suorittamalla palotarkastuksia sekä valistus- ja neuvon-
tatyötä. Liikelaitokset, taloyhtiöt ja isot yleisötapahtumat laativat omat pelastussuunnitelmat pelastusase-
tuksen mukaisesti. Pelastusviranomainen koordinoi ja konsultoi suunnitelmien laadinnassa sekä suorittaa 
tarpeelliset tarkastukset. 

Seinäjoen kaupungin pelastustoiminnasta vastaa Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitos. Paloasemia Seinäjo-
en kaupungin alueella on kaksi.  

3.4 Asukkaat 
 

Turvallisuuden edistämisessä ja ylläpitämisessä kaupungin asukkaiden tuella ja panoksella on myös kes-
keinen merkitys. Vaikka julkisen vallan tehtävä on ensisijaisesti huolehtia kansalaisten turvallisuudesta, 
tukeutuu se yhä enemmän turvallisuustehtävän hoitamisessa ihmisten luottamukseen ja tukeen. Kaupun-
gin asukkaiden ja eri osapuolien vuorovaikutuksen lisääminen ja tiivistäminen on tärkeää turvallisuuden 
edistämisessä ja ylläpitämisessä. Tässä tarkoituksessa Seinäjoen kaupunki halusi olla jo turvallisuus-
suunnitelman valmisteluvaiheessa vuorovaikutuksessa kaupungin asukkaiden kanssa arjen turvallisuutta 
koskevan kyselyn kautta. 

3.5 Yritykset 
 

Yrityksillä on merkittävä rooli tietopääoman suojaamisessa, jota voidaan pitää suomalaisten yritysten tär-
keimpänä pääomana. Lisäksi yritykset voivat toiminnallaan edistää kilpailua vääristävien yritysturvalli-
suusriskien, mm. harmaan talouden kitkemistä. Yritykset voivat omalla toiminnallaan ja omaisuuden suo-
jaamisella vähentää myös omaisuusrikoksia. 
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4. TOIMENPITEET ARJEN TURVALLISUUTTA HEIKENTÄVIEN ONGELMIEN RATKAI-
SEMISEKSI JA NIIDEN ENNALTAEHKÄISEMISEKSI 
 
Turvallisuussuunnitelmasta vastaava työryhmä on valinnut keskeisimmät kehittämiskohteet Seinäjoen 
kaupungin turvallisuuden kannalta. Kullekin kehittämiskohteelle on laadittu tavoitteet ja toimenpiteet seu-
raavaksi turvallisuussuunnitelmakaudeksi. 

4.1 Liikkumisturvallisuus 
Liikkumisen turvallisuutta seurataan vuosittain laadittavan liikenneonnettomuuskoosteen avulla.  Rapor-
tissa tutkitaan muutamien onnettomuustyyppien määrää suhteessa kaupungin asukasmäärään (onnetto-
muutta / 1000 asukasta.)  Seuranta tehdään graafisten kuvaajien avulla. 
 
Onnettomuustilannetta käydään läpi kaupungin liikenneturvallisuustyöryhmässä, joka kokoontuu kahdesti 
vuodessa. Työryhmä nostaa esiin tiettyjä teemoja, jos nähdään tarve tiedottaa tai valistaa.  Työryhmään 
kuuluu kaupungin eri hallinnonalojen edustajien lisäksi edustajat Liikenneturvasta, Etelä-Pohjanmaan 
sairaanhoitopiiristä, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksesta ja Poliisista. 
Myös kaupunkiympäristölautakunnan alainen Liikennejaosto seuraa onnettomuustilastoja kokouksissaan 
säännöllisesti. 
 

TAVOITE 
LIIKKUMISTURVALLISUUDEN PARANTAMINEN 
TARKENNUKSET TOIMENPITEET PÄÄVASTUUTAHO KUMPPANIT SEURANTA 

Ylinopeuksien 
vähentäminen 

Asetetaan alennettuja nopeusra-
joituksia, tehdään hidasteita 
(korotettuja suojatietä ja liittymä-
alueita, töyssyjä sekä keskisaa-
rekkeita). 

Kaupunkiympäristö  

Vanhusneuvosto 
Liikenneturva 
Nuorisopalvelut 

Jatketaan kuu-
kausittaista on-
nettomuus seu-
rantaa ja ka-
saumakohtien 
tarkastelua. 

Kohdennetaan liikennevalvontaa 
ongelmakohteisiin. 

Poliisi ja  
Kaupunkiympäristö 

Tienkäyttäjien 
asenteiden  
parantaminen 

Kehitetään liikenne- ja asenne-
kasvatusta. 

Kaupunkiympäristö,  
sivistyksen ja  
hyvinvoinnin  
toimiala, 
sosiaali- ja  
terveyskeskus 

Kaupungissa on  
liikenneturvallisuustyöryhmä.  

 
Kaupunkiympäristö,  
sivistyksen ja  
hyvinvoinnin  
toimiala 

Liikenneympäristön 
parantaminen 

Liikenneturvallisuussuunnitelman 
päivittäminen 2021–2022 

Kaupunkiympäristö/ 
Yhdyskuntatekniikka 

Liikenneturvallisuus- 
työryhmä 

 
Päivitetään  
määräajoin. 
 

Kevyen liikenteen 
ja joukkoliikenteen 
aseman  
parantaminen 

Kaupunkiympäristölautakunnan 
liikennejaosto käsittelee esityk-
set ja niiden perusteella toteutet-
tavat toimenpiteet. 

Kaupunkiympäristö  

Poliisi 
Lasten  
vanhemmat 
Nuorisovaltuusto 

Seurataan toteu-
tettujen toimenpi-
teiden vaikutuksia  
 
Päivitetään  
määräajoin. 
 

Katusuunnitelmia laadittaessa 
luodaan toimivampaa ja esteet-
tömämpää ympäristöä kevyelle 
liikenteelle ja joukkoliikenteelle. 

Kaupunkiympäristö  

Vahvistetaan toimialojen yhteis-
työtä eri tilojen (koulut, nuorisoti-
lat, ym.) suunnittelun, toteuttami-
sen ja tarvittavien liikennejärjes-
telyjen aikaansaamisen osalta.  

Kaupungin  
toimialat 

Edistetään pyöräilykypärien ja 
heijastimien käyttöä 

Kaupungin  
toimialat 

 
 
4.2 Syrjäytyminen 
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TAVOITE 
SYRJÄYTYMISEN EHKÄISEMINEN 
TARKENNUKSET TOIMENPITEET PÄÄVASTUUTAHO KUMPPANIT SEURANTA 

 

Lapsen yksilöllinen varhais-
kasvatussuunnitelma 
 

Varhaiskasvatuksen  
henkilöstö Vanhemmat Jatkuva 

Koulujen oppilas- ja opiskeli-
jahuoltotyö, jossa eri ammat-
tiryhmät huolehtivat yhteis-
työssä lasten ja nuorten 
avuntarpeesta 

Sivistyksen ja  
hyvinvoinnin  
toimiala 
 

Kouluterveyden-
huolto Jatkuva 

Koululaisten aamu- ja ilta-
päivätoiminta 

 
Sivistyksen ja  
hyvinvoinnin  
toimiala 

Perusopetuspalve-
lut 

Vuosisuunnitelmien 
päivitys 

Lapsiperheiden kotipalvelu 
toimii yhteistyössä neuvola-
toiminnan kanssa 

Sosiaali- ja  
terveyskeskus 

Sivistyksen ja  
hyvinvoinnin  
toimiala 

Jatkuva 

Kirjaston toiminta merkittä-
vänä informaatiokeskuksena 
ja internetpalveluiden tarjo-
ajana syrjäytymisvaarassa 
oleville lapsille ja nuorille  

Kirjastopalvelut 
Perusopetuspalve-
lut, eri järjestöt ja 
urheiluseurat 

Jatkuva 

Nuorisotyön ennakoiva toi-
minta, jossa noudatetaan ns. 
nopean puuttumisen mallia 
ongelmien ilmentyessä 

Lasten- ja nuorten 
palveluverkosto 

Oppilaitokset, 
nuorisopalvelut, 
TE-palvelut, Pilari  

Jatkuva 
 

Nuorten Ohjaamo-palvelu 
kokoaa nuorille suunnatut 
palvelut yhteen 
 

Nuorisopalvelut 

TE-palvelut, KE-
LA, työllisyyspal-
velut, sosiaalipal-
velut, TYP ja Sedu 

Hankeseuranta 
(seutukunta), 
jatkuva 

Lasten ja nuorten rytmimu-
siikkiverkosto Louhimo Kulttuuripalvelut Nuorisopalvelut 

Sijoittumisraportointi 
opinto-ohjaajien 
toimesta, jatkuva  

Lasten ja nuorten tukipalve-
lukeskus Pilari, tavoitteena 
auttaa lapsia ja perheitä 
moniammatillisena yhteis-
työnä matalan kynnyksen 
periaattein 

Sosiaali- ja  
terveyskeskus, 
sivistyksen ja  
hyvinvoinnin  
toimiala, 
Seurakunta,  
Pilarin ohjausryhmä 

Kouluterveyden-
huolto Jatkuva 

Arvioidaan ja seurataan 
kaupungin lapsi- ja perhepo-
liittisen toimenpideohjelman 
toteutumista 

seurantatyöryhmä 
Sivistyksen ja  
hyvinvoinnin  
toimiala 

Jatkuva 

Opintonsa keskeyttäviä 
nuoria koskevaa yhteistyö-
verkkoa kehitetään siten, 
että keskeyttämistä koskeva 
tieto kulkeutuu kaikille tietoa 
tarvitseville 

Sivistyksen ja  
hyvinvoinnin  
toimiala 
 

Seinäjoen  
koulutuskeskus, 
työvoimatoimisto, 
nuorisopalvelut, 
TE-toimisto 

Sijoittumisraportointi 
opinto-ohjaajan  
toimesta, Etsivän 
nuorisotyön  
raportointi 

Vanhempainyhdistysten 
saaminen kaikkiin kaupungin 
perusopetuksen kouluihin 

Sivistyksen ja  
hyvinvoinnin  
toimiala 

oppilaiden  
vanhemmat Jatkuva 

Lastensuojelulain mukainen 
lastensuojelun suunnitelma 
tehdään valtuustokausittain 

Sosiaali- ja  
terveyslautakunta 

Sivistyksen ja  
hyvinvoinnin  
toimiala 

Jatkuva 

Maahanmuuttajien  
kotouttamissuunnitelmat Sosiaalikeskus  Elinvoima ja kilpai-

lukyvyn toimiala Jatkuva 

 
Ikäihmiset ja  
erityisryhmät 

Arvioidaan ja seurataan 
kaupungin Ikääntymispoliitti-
sen tavoite- ja toimenpideoh-
jelman toteutumista  

Ikääntymispoliittinen 
seurantatoimikunta, 
eri yksiköt 

Ikäkeskus Jatkuva 

Parannetaan mahdollisuuk-
sia osallistumiseen, vaikut-
tamiseen ja sosiaaliseen 
kanssakäymiseen sekä hy-
viin palveluihin ja hoitoon 

Sosiaali- ja  
terveyskeskus 

Järjestöt – liitot, 
yhdistykset, 
vapaaehtoistyön-
tekijät 

Jatkuva 

Parannetaan asuin- ja Kaupunkiympäristö  Liikuntapalvelut Jatkuva 
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elinympäristön esteettömyyt-
tä  
Jatketaan Esteetön raken-
taminen -toimikunnan toimin-
taa  

 
Kaupunkiympäristö 
 

Liikuntapalvelut Jatkuva 

Laajennetaan ja kehitetään 
Seili- ja muita kuljetuspalve-
luja 

Sosiaali- ja  
terveyskeskus 

Yksityiset  
palveluntuottajat Jatkuva 

Koulutus, tukihenkilöt, virike-
toiminta, päivätoiminta 

Liikuntapalvelut, 
sivistyskeskus 

Liikuntapalvelut, 
sivistyskeskus, 
erikoissairaanhoi-
to, järjestöt, seu-
rakunta, yksityinen 
sektori, 
sosiaali- ja  
terveyskeskus 
vammaisneuvosto 
vanhusneuvosto 

Jatkuva  
tyytyväisyysmittauk-
set 
barometrit 

Oikeanlaisten palveluiden 
turvaaminen ja kehittäminen 

Sosiaali- ja  
terveyskeskus 

Järjestöt – liitot, 
yhdistykset, 
vapaaehtoistyön-
tekijät 

Jatkuva 

Kehitetään ja lisätään vapaa-
ajan toimintaa 

Sosiaali- ja  
terveyskeskus 

Järjestöt,  
urheiluseurat Jatkuva 

Valvira valvontaohjeiden 
noudattaminen asumis- ja 
kuntoutusyksiköissä ja muis-
sa sosiaalipalveluissa, oma-
valvonta yksityisissä sosiaa-
lipalveluissa ja palvelun 
laadun ja asiakasturvallisuu-
den seuranta 

Sosiaali- ja  
terveyskeskus 

Yksityiset  
palveluntuottajat Jatkuva 

Työllisyys-  
ja  
asuntopolitiikka 

Lisätään mahdollisuuksia 
työllistyä ja kehitetään väli-
työmarkkinoita 

Elinvoima ja kilpai-
lukyvyn toimiala, 
konsernipalvelut, 
sosiaali- ja  
terveyskeskus 

Työvoimahallinto, 
yrittäjät, sosiaali- 
ja terveyskeskus, 
Toimintojen talo,   
Kaks-kättä työpaja  

Jatkuva 

Luodaan erilaisia asumisen 
muotoja: tuettua ja palvelu-
asumista tarvitaan myös 
asumisen hallinnan menet-
täneille 

Asuntopalvelut, 
sosiaali- ja  
terveyskeskus 

Palvelua tuottavat 
yritykset ja yhtei-
söt, kriminaalihuol-
tolaitos, Seinäjoen 
vuokra-asunnot 
 

Jatkuva 

Seinäjoella tarvittaisiin  
nopeasti päihdeongelmaisille 
tarkoitettu  
erityisasumisyksikkö 

Sosiaali- ja  
terveyskeskus 

Palvelua tuottavat 
yritykset ja yhtei-
söt, kriminaalihuol-
tolaitos, Seinäjoen 
vuokra-asunnot 
 

Jatkuva 
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4.3 Päihteet 
TAVOITE 
PÄIHTEIDEN KÄYTÖN VÄHENTÄMINEN JA EHKÄISY 
TARKENNUKSET TOIMENPITEET PÄÄVASTUUTAHO KUMPPANIT SEURANTA 

Alkoholin ja huu-
meiden käytön 
ehkäiseminen 

Päivitetään päihde- ja mie-
lenterveysstrategia 

Elinvoima ja kilpailu-
kyvyn toimiala Toimialat, järjestöt 

AVI:n ja Poliisin 
raportit 

Ennaltaehkäisevän päihde-
työn kehittäminen ja ulotta-
minen kaikkialle 

Päihdehuolto AVI, nuorisopalvelut 

Kehotetaan vastuulliseen 
anniskelupolitiikkaan Poliisi Anniskeluravintolat 

Rattijuopumukseen syyllisty-
neet määrätään päihdeseu-
rantaan 

Poliisi Päihdepalvelut 

Huumeiden osalta painopis-
teenä on saatavuuden eh-
käiseminen 

Poliisi 
Terveydenhuolto, 
päihdepalvelut,  
sosiaalipäivystys, 
poliisi, vanhemmat 

Päihteiden käyttöön puuttu-
minen ja valvonta yleisöta-
pahtumissa 

Nuorisopalvelut 

Kaupungin tilaisuuksissa 
keskustelu poliisin kanssa Poliisi 

Nuorten päihtei-
den käytön vähen-
täminen 

Alle 18-vuotiaiden päihteiden 
käytön epäilyihin puuttumi-
sen ja hoitoonohjauksen 
mallin noudattaminen kou-
luissa  

Sivistyksen ja  
hyvinvoinnin  
toimiala 
 

Sosiaali- ja  
terveyskeskus,  
Ankkuri,  
vanhempainneuvosto, 
järjestöt 

Jatkuva 

Nollatoleranssi  
nuorisotiloissa Nuorisopalvelut Järjestöt Välitön 

Valistus kouluissa  
Sivistyksen ja  
hyvinvoinnin  
toimiala 

Vanhemmat, poliisi, 
Ankkuri 

Opetus-
suunnitelma 

Mini-interventio perustervey-
denhuollossa (suurkuluttajan 
tunnistaminen ja puheeksi 
otto) 

Sosiaali- ja  
terveyskeskus 

Kouluterveydenhuol-
to, 
päihdepalvelut 

Jatkuva 

Ikäihmisten päih-
teiden käytön 
ehkäiseminen 

Ikäihmisten päihteiden käy-
tön ehkäiseminen IKÄPÄ-työryhmä Sosiaali- ja  

terveyskeskus Jatkuva 

Häiriökäyttäytymi-
sen ehkäiseminen 

Tarkistetaan suurten tapah-
tumien alueiden rajoja  Tapahtumajärjestäjät Kaupunkiympäristö, 

Poliisi 
Tapahtumien 
jälkeinen  
seurantakokous 
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4.4 Väkivalta 
TAVOITE 
VÄKIVALLAN JA SEN UHAN EHKÄISEMINEN 
TARKENNUKSET TOIMENPITEET PÄÄVASTUUTAHO KUMPPANIT SEURANTA 

Perhe- ja lähisuh-
deväkivalta 
Katuväkivalta 
Väkivallan uhka 
(työpaikalla, kou-
lussa) 

Marak - lähisuhdeväkivalta 
- toimintamalli 

Elinvoima ja  
kilpailukyvyn toimiala, 
sosiaali- ja  
terveyskeskus 
 

Päihdepalvelut,  
terveyskeskus,  
sairaanhoitopiiri, poliisi, 
kriisikeskus Mobile, 
perheasiain  
neuvottelukeskus 

Jatkuva 

Perhe- ja lähisuhdeväkival-
tatyöhön kehitettyjen toi-
mintamallien juurruttaminen  

Elinvoima ja kilpailuky-
vyn toimiala  

Edistetään tallentavaa 
kameravalvontaa ydinkes-
kustassa 

Kaupunkiympäristö Poliisi 

Tiivistetään turvallisuusyh-
teistyötä, millä ennaltaeh-
käistään väkivaltarikoksia 

Kaupunkiympäristö  Poliisi, Ankkuri 

Ennakoidaan ongelmat 
tilaratkaisuissa Kaupunkiympäristö  Toimialat 

Turvallisuuskoulutusta 
annetaan säännöllisesti 
työpaikoilla 

 
Kaupungin toimialat 
 

Työsuojelu- ja  
turvallisuuspäällikkö 

Kehitetään työpisteitä siten, 
ettei kukaan tee työtä täysin 
yksin, vaan välittömässä 
läheisyydessä on muita 

Kaupunkiympäristö 
suunnittelussa, työpaikat 
omatoimisesti,  
työsuojelun yhteistoimin-
taorganisaatiot 

AVI:n työsuojelun  
vastuualue 
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4.5 Työ- ja opiskeluturvallisuus 
TAVOITE 
TYÖ JA OPISKELUTURVALLISUUDEN KEHITTÄMINEN 
TARKENNUKSET TOIMENPITEET PÄÄVASTUUTAHO KUMPPANIT SEURANTA 

Työympäristö 
Opiskeluympäristö 
Koulukiusaaminen 

Puututaan välittömäs-
ti turvallisuusriskeihin  

Työpaikkojen  
esimiehet 

Työpaikkojen työsuoje-
lun yhteistoimintaor-
ganisaatiot, AVI:n työ-
suojelun vastuualue 

Työpaikan riskienkar-
toituksissa, päivitys 
vuosittain 

 
Sähköisen ympäris-
tön turvallisuus 
 

Työpaikkojen  
esimiehet Tietohallinto Jatkuva 

 
Asiakasturvallisuus-
suunnitelmat 
 

Työpaikkojen  
esimiehet 

Työsuojelu- ja  
turvallisuuspäällikkö Jatkuva 

Parannetaan puut-
teellisia työskentely-
olosuhteita 

Työpaikat  
omatoimisesti 
Kaupunkiympäristö 

Työpaikkojen työsuoje-
lun yhteistoimintaor-
ganisaatiot, AVI 

Jatkuva 

Koulutetaan henkilös-
töä jatkuvasti työtur-
vallisuus- ja ensiapu-
taitojen osalta 

Työpaikkojen  
esimiehet 

Työsuojelu- ja  
turvallisuuspäällikkö Jatkuva 

Työpaikoilla toteute-
taan vaarojen selvitys 
ja arviointi 

Työpaikkojen  
esimiehet 

Työsuojelu- ja  
turvallisuuspäällikkö, 
työpaikkojen työsuoje-
lun yhteistoimintaor-
ganisaatiot 

Jatkuva 

Jatketaan opiskelu-
ympäristön nykyai-
kaistamista 

 
Sivistyksen ja  
hyvinvoinnin  
toimiala 
 

Kaupunkiympäristö  

Jatkuva 

Kehitetään koulu-
kiusaamiseen puut-
tumisen toimintamal-
leja, Yhdessä yhteis-
työllä-malli 

Sivistyksen ja  
hyvinvoinnin  
toimiala 
 

Kouluterveydenhuolto, 
vanhemmat, 
nuorisopalvelut 

Tehostetaan välitunti-
valvontaa (esim. 
150opp/valvoja) 

 
Sivistyksen ja  
hyvinvoinnin  
toimiala 
 

Kouluterveydenhuolto 

 
Poistumisturvallisuus 
 

Sivistyksen ja  
hyvinvoinnin  
toimiala, 
Kaupunkiympäristö 

Pelastuslaitos 

Käytetään hoitoket-
jua, jonka mukaan 
tapaturmatilanteissa 
toimitaan 

Sivistyksen ja  
hyvinvoinnin  
toimiala 
 

Kouluterveydenhuolto, 
vanhemmat 
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5 SUUNNITELMAN SEURANTA 
 

Hallintojohtaja vastaa siitä, että turvallisuussuunnitelma otetaan määräajoin tarkastelun kohteeksi ja että 
sitä päivitetään säännöllisesti. Kukin päävastuutaho seuraa toimenpiteiden toteutumista omalta osaltaan 

Listaus turvallisuuteen liittyvistä muista suunnitelmista 

Suunnitelman nimi Laki, asetus, ohje Päivitys-
taajuus Laadintataho 

Hyvinvointikertomus Terveydenhuoltolaki 1362/2010 § 
12 Valtuustokausi Kaupunki 

Tietoturvapolitiikka  
ja tietosuojapolitiikka 2018 

Valmiuslaki, EU:n tietosuoja-asetus, 
julkisuus- ja tietosuojalait  
 

Valtuustokausi Kaupunki, kaupunginhallitus 
(julkinen) 

Pelastussuunnitelma Pelastuslaki 379/2011 § 14, § 15 Jatkuva Yksikkö 
Yleisötilaisuuden pelastus-
suunnitelma Pelastuslaki 379/2011 § 15 Jatkuva Toiminnanharjoittaja 

Pelastustoimen riskianalyysi 
ja palvelutasopäätös Pelastuslaki 379/2011 § 29 Valtuustokausi Pelastuslaitos 

Työn vaarojen selvittäminen 
ja arviointi  Työturvallisuuslaki 738/2002 § 10 Jatkuva Yksikkö 

Sähkötyöturvallisuusohje Sähköturvallisuuslaki 410/1996 § 8 Jatkuva Kaupunki 

Poistumisturvallisuusselvitys Pelastuslaki 379/2011 § 19 Jatkuva Asumisyksiköt 

Valvontasuunnitelma Pelastuslaki 379/2011 § 79 Vuosittain Pelastuslaitos 

Evakuointisuunnitelma Valmiuslaki 1552/2011 § 116 Jatkuva Pelastuslaitos ja kaupunki 
Erityistä vaaraa aiheuttavien 
kohteiden ulkoinen  
pelastussuunnitelma 

Pelastuslaki 379/2011 § 48 Jatkuva Pelastuslaitos 

Työmaan turvallisuussään-
nöt ja menettelyohjeet 

Valtioneuvoston asetus rakennus-
työn turvallisuudesta 205/2009 Jatkuva Kaupunki 

Tulityösuunnitelma Pelastuslaki 379/2011 § 5, 
SFS5900:2011 Jatkuva Kaupunki 

Valmiussuunnitelma,  
strateginen osa 

Valmiuslaki 1552/2011, ISO/PAS 
22399:2007 Valtuustokausi Kaupunki, kaupunginhallitus 

(julkinen) 
Valmiussuunnitelma,  
operatiivinen osa 

Valmiuslaki 1552/2011, ISO/PAS 
22399:2007 Valtuustokausi Kaupunki, kaupunginhallitus 

(julkinen) 
Valmiussuunnitelma,  
poikkeusoloja koskeva osa Valmiuslaki 1552/2011 Valtuustokausi Kaupunki, kaupunginhallitus 

(salainen) 
Riskienhallintasuunnitelma Kuntalaki 410/2015 Vuosittain Kaupungin toimialat 
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6 YHTEENVETO 
 
Seinäjoen kaupungin turvallisuussuunnitelma vuosille 2019- 2022 kuvaa keskeisimmät arjen turvatto-
muutta aiheuttavat tekijät ja toimenpiteet turvattomuuden vähentämiseksi. Turvallisuussuunnitelma on 
laadittu poikkihallinnollisesti ja sen tekemiseen on osallistunut myös poliisi. Kaupungin asukkaille on va-
rattu mahdollisuus ilmaista näkemyksiään ko.asioihin tehdyn turvallisuuskyselyn avulla.  
 
Olennaista turvattomuuden vähentämisen kannalta on se, että suunnitelmassa esitettyjä toimenpiteitä 
saada konkreettisesti toteutettua. Seinäjoen kaupunkiorganisaatioissa tämä edellyttää esitettyjen toimen-
piteiden huomioimista talousarvioita – ja taloussuunnitelmia valmisteltaessa ja niistä päätettäessä. 
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