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Lausuntopyyntö

Sisäministeriö pyytää jakelussa mainituilta lausuntoa liitteenä olevasta raportista
”Päätöksiä turvallisuudesta. Turvallisuus osaksi kunnan sähköistä
hyvinvointikertomusta” 1.9.2014 mennessä osoitteisiin hare@intermin.fi sekä
sisainenturvallisuus@intermin.fi.

Sähköinen hyvinvointikertomus tukee kunnissa tehtävää päätöksentekoa ja on tärkeä
osa kunnan strategista toiminnan ja talouden suunnittelua, toteutusta ja arviointia.
Sähköinen hyvinvointikertomus on tällä hetkellä käytössä yli 200 kunnassa ja sen
ylläpidosta ja kehittämisestä vastaa Suomen Kuntaliitto. Turvallisuussuunnitelmia on
tehty lähes kaikissa kunnissa. Turvallisuussuunnitelmat tehdään yhteistyössä eri
viranomaisten, järjestöjen ja elinkeinoelämän kanssa, ja työn tavoitteena on päättää
yhteisestä toiminnasta kuntalaisten arjen turvallisuuden ja turvallisuuden tunteen
parantamiseksi. Valtakunnallisesti turvallisuussuunnittelua ohjaa ja kehittää ohjaus- ja
seurantaryhmä, jossa on edustajat keskeisistä ministeriöistä, viranomaisista ja
järjestöistä.

Hyvinvointi ja arjen turvallisuus liittyvät kiinteästi yhteen. Kunnissa laaditaan paljon
erilaisia kuntalaisten hyvinvointia ja turvallisuutta parantavia suunnitelmia. Haasteena
on, että suunnitelmien suuren määrän vuoksi niiden toimeenpano ei aina etene
käytäntöön. Kokonaiskuva kuntalaisten hyvinvointiin ja turvallisuuteen vaikuttavista
tekijöistä saattaa jäädä hajanaiseksi, eikä suunnitteluun kohdistettu työpanos aina
lisää kuntalaisten hyvinvointia ja turvallisuutta käytännössä parhaalla mahdollisella
tavalla.

Edellä esitetyn johdosta sisäministeriö asetti poikkihallinnollisen työryhmän laatimaan
esityksen siitä, miten turvallisuussuunnitelma voitaisiin liittää osaksi sähköistä
hyvinvointikertomusta.

Lausuntojen määräajan päättymisen jälkeen raporttiin tehdään tarvittavat tarkistukset
ja se luovutetaan Suomen Kuntaliitolle.

Poliisihallitusta pyydetään antamaan ohjeet siitä, miten poliisilaitokset valmistelevat
lausunnot ja miten ne toimitetaan sisäministeriöön. On tärkeää, että jokainen
poliisilaitos tutustuu ehdotuksiin, sillä ne toimivat kuntien yhteistyökumppaneina
käytännön turvallisuustyössä

Järjestöjen osallistuminen paikalliseen turvallisuussuunnitteluun on lisääntynyt.
Jakelussa mainittuja järjestöjä pyydetään tutustumaan liitteenä olevaan raporttiin ja
tuomaan lausunnoissa esille seikat, jotka tulisi ottaa huomioon, jotta järjestöt olisivat
jatkossa yhä enemmän mukana paikallisessa turvallisuussuunnittelussa.

Lisätietoja antaa työryhmän puheenjohtaja, sisäisen turvallisuuden sihteeristön
päällikkö Tarja Mankkinen, sähköposti tarja.mankkinen@intermin.fi ja sihteeri,
ylitarkastaja Ari Evwaraye, sähköposti ari.evwaraye@intermin.fi. Sähköistä
hyvinvointikertomusta koskeviin kysymyksiin vastaa työryhmän jäsen,
projektipäällikkö Anne Sormunen, Suomen Kuntaliitto, sähköposti
anne.sormunen@kuntaliitto.fi.
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