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1. JOHDANTO
Helsingin poliisilaitoksen Itäkeskuksen poliisipiirissä toteutettiin vuosina 2007 - 2008
lähipoliisitoiminnan pilottihanke. Pilotissa kehitettiin poliisilaitokseen uusi lähipoliisimalli sekä
paikallinen
turvallisuusyhteistyön
malli
Helsinkiin.
Pilotin
missio
oli
pilottialueen
turvallisuuskehityksen
kokonaisvaltainen
haltuunotto
suunnitelmallisella,
laaja-alaisella
verkostoyhteistyöllä. Pilottialuetta koskeva paikallinen turvallisuusanalyysi ja turvallisuussuunnitelma
valmistuivat 27.2.2009.
Lähipoliisipilotin
turvallisuusyhteistyömalli
pohjautuu pitkäaikaiseen, 1990-luvulla
aloitettuun
ja jatkuvasti kehittyneeseen moniviranomaisyhteistyöhön koko Itä-Helsingin alueella (Itäinen ja
Kaakkoinen suurpiiri). Vuonna 2009 asetettiin tavoitteeksi laajentaa turvallisuussuunnitelma koko
Itä-Helsingin alueelle vuoteen 2012 mennessä. Tähän liittyen Laurea -ammattikorkeakoulun
turvallisuusalan koulutusohjelmaan, opiskelija Timo Turpeinen teki opinnäytetyönä kartoituksen ja
arvioinnin Vuosaaren alueen turvallisuustilanteesta vuonna 2010.
Helsingin poliisilaitoksen organisaatiomuutoksessa 1.1.2010 lakkautettuun Malmin poliisipiirin
kuulunut Koillinen suurpiiri liitettiin Itäkeskuksen poliisipiirin, jolloin muodostui uusi Itäinen poliisipiiri.
Itäisen poliisipiirin johto asetti tavoitteeksi kehittää verkostoyhteistyötä Koillisen suurpiirin alueella
samalla mallilla, josta oli saatu hyviä kokemuksia ja tuloksia Itä-Helsingissä. Tässä tarkoituksessa
Itäisen poliisipiirin johto kutsui koolle alueen keskeisten viranomaisten päälliköt ja muut avain
toimijat toukokuussa 2010.
Koillisen alueen turvallisuusyhteistyöprosessissa on hyödynnetty Itä-Helsingin pilotin käytännön
kokemuksia ja turvallisuusanalyysiä. Vajaan kahden vuoden yhteistyön tuotoksena valmistunut
turvallisuusanalyysi on hyvä pohja alueen turvallisuussuunnitelman laatimiseen. Koillisen alueen
turvallisuusanalyysi puolestaan voi toimia analyysin mallina koko Helsingin alueelle laajenevassa
turvallisuussuunnittelussa.
Koillisen alueen turvallisuussuunnitelmaa ei kuitenkaan vielä ryhdytä laatimaan. Helsingin
kaupungin hallintokeskuksen turvallisuus- ja valmiusyksikön johdolla selvitetään 2012 aikana miten
Helsingin turvallisuussuunnitelmaa 2011 - 2014 tulisi ryhtyä yhdenmukaisella tavalla jalkauttamaan
paikallisiksi "kyläsuunnitelmiksi" koko kaupungin alueella.

2. TURVALLISUUSYHTEISTYÖN SATEENVARJO
Turvallisuutta uhkaavat ilmiöt ovat nyky-yhteiskunnassa hyvinkin laaja-alaiset. Esimerkiksi väestön
polarisoituminen, sosiaalinen syrjäytyminen, alueellinen eriytyneisyys, varallisuuserojen kasvu,
nopeutuva
työmarkkinoiden
polarisoituminen,
massairtisanomiset,
ilmastomuutokset,
luonnonkatastrofit ja vaikka aseelliset konfliktit voivat tuoda alueellisia uhkia, jotka vaikuttavat kodin,
arjen ja vapaa-ajan turvallisuuteen. Epävakaa globaali turvallisuuspoliittinen tilanne, onnettomuudet,
katastrofit ja kriisit voivat aiheuttaa merkittäviä turvallisuusuhkia, ja nämä voivat osaltaan lisätä
syrjäytyvien ihmisten määrää.
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Tulevaisuutta luodataan megatrendien (kaupungistuminen, ilmastonmuutos, kehittyvät markkinat,
terveys sekä luksustuotteet) ja heikkojen signaalien tunnistamisella. Ennakoinnin tavoitteena on
tuottaa tulevaisuustietoa, jotta voidaan varautua mahdollisiin muutoksiin. Yhteiskunnan
turvallisuustyössä siirrytään yhä enemmän sotilaallisten uhkien sijasta tarkastelemaan
siviiliyhteiskunnan riskejä, jotka aiheutuvat infrastruktuurin haavoittuvuudesta, ilmaston
muutoksesta, rikollisuudesta ja terrorismista. Turvallisuusvastuu siirtyy yhä enemmän kansalaisille,
yhteisöille, yrityksille ja laitoksille itselleen. (Koivisto 2.12.2010; Megatrendit 24.1.2012)
Pääministerin Jyrki Kataisen hallituksen hallitusohjelman painopistealueita (2011) ovat
köyhyyden, syrjäytymisen ja eriarvoistumisen ehkäiseminen, julkisen talouden vakauttaminen ja
kestävän talouskasvun, työllisyyden ja kilpailukyvyn vahvistaminen. Poliisiylijohtaja Mikko Paateron
(Yle 1. 18.1.2012) mielestä suomen suurin sisäinen uhka on syrjäytyminen. Paikallisella
turvallisuussuunnittelulla on rajapintoja hallitusohjelman lisäksi muun muassa sisäisen
turvallisuuden ohjelmaan, kaupungin strategiaohjelmaan ja koko kaupunkia koskevaan
turvallisuussuunnitelmaan.
Sisäisen turvallisuuden ohjelma (STO) on hallituksen kerrallaan neljävuotinen periaatepäätös,
jossa määritellään poikkihallinnollisesti Suomen tasolla sisäisen turvallisuuden kehittämisen
painopisteet, tavoitteet ja toimenpiteet sekä sitä toteutetaan viranomaisten, järjestöjen,
elinkeinoelämän ja asukkaiden yhteistyönä. Laaja-alainen kumppanuusyhteistyö on tarpeellista,
muuttuvan toimintaympäristön uhkien torjunnassa. Vuoden 2004 ensimmäisen sisäisen
turvallisuuden ohjelman tavoitetilaksi asetettiin, että vuoteen 2015 mennessä Suomi on Euroopan
turvallisin maa. Turvallisuuden takeena on hyvin toimiva julkinen sektori, jonka toiminta painottuu
ennalta estävään työhön. Viranomaisyhteistyöllä, kuten Koillisella alueella, sekä sidosryhmien ja
yksityisen sektorin kanssa kumppanuuksia solmimalla varmistetaan laadukkaat ja ihmisten
turvallisuusodotuksia vastaavat sisäisen turvallisuuden palvelut. (Arjen turvaa 2004, 1, 81; Sisäisen
turvallisuuden ohjelma 2008-, 5, 57.)
Sisäisen turvallisuuden toisessa ohjelmassa (2008, 6-12, 21) erityisinä uhkina on koettu olevan eri ikäisten ihmisten syrjäytyminen yhteiskunnan osallisuudesta, tapaturmien yleisyys, väestöryhmien
väliset suhteet ja erityisesti monikulttuurisuuteen liittyvät kielteiset asenteet, suomen korkeat
väkivaltatilastot, kasvaneet suuronnettomuusriskit, rajat ylittävät rikokset, terrorismi, yhteiskunnan
systeemiset riskit sekä tietoverkkoriskit. (Koivisto 2.12.2011). Tässä analyysissä nousevat esille
erityisesti syrjäytymisen näkökulmat eri-ikäisten sekä monikulttuuristen henkilöiden osalta.
Sisäisen turvallisuuden kolmatta ohjelmaa valmistellaan sisäasiainministeriön sisäisen
turvallisuuden sihteeristössä. Ohjelman pitäisi valmistua kesään 2012 mennessä ja sen
painopisteitä ovat: arjen ja asumisen turvallisuus, nuorten turvallisuus, alkoholiin ja muihin
päihteisiin liittyvät turvallisuusuhkat, väkivaltaisen ekstremismin torjunta, rikoksen uhrin ja tekijän
palvelujen kehittäminen sekä yritystoiminnan turvallisuus. (Sisäasiainministeriön päätös 3.11.2011;
Sisäisen turvallisuuden ohjelma 3.) Koillisen alueen analyysi on pyrkinyt huomioimaan myös tulevan
ohjelman painopisteitä.
Helsingin kaupunginvaltuuston 29.4.2009 hyväksymän strategiaohjelman 2009 kaupungin visiona on, että Helsinki pääkaupunkina ja seudun keskuksena on
luovuuden ja oppimiskyvyn sekä hyvien palvelujen voimaan perustuva
liiketoiminta- ja innovaatiokeskus, jonka menestys koituu asukkaiden hyvinvoinnin
hyväksi.

2012 mukaisesti
tieteen, taiteen,
maailmanluokan
ja koko Suomen
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Metropolialuetta kehitetään yhtenäisesti toimivana alueena, jossa on luonnonläheinen ympäristö ja
hyvä asua, oppia, työskennellä ja yrittää. Helsingin kaupungin arvoja ovat asukaslähtöisyys,
ekologisuus, oikeudenmukaisuus, taloudellisuus, turvallisuus ja yrittäjämielisyys. (Koivisto
2.12.2010.)
Paikallisessa turvallisuussuunnittelussa yleistä turvallisuutta pohditaan yhteistyössä
paikallisyhteisön kanssa. Hyvä turvallisuus syntyy usean eri tekijän yhteisvaikutuksesta, kuten
turvallisesta koti-, asuin- ja työympäristöstä, toimivista peruspalveluista, hyvin suunnitellusta
liikenneympäristöstä ja esimerkiksi varautumisesta suuronnettomuuksiin ja häiriötilanteisiin.
(Rikoksentorjuntaneuvosto 3.1.2012; Sisäisen turvallisuuden ohjelma 2008, 6.) Helsingin koko
kaupungin tuoreessa turvallisuussuunnitelmassa tarkastellaan Helsingissä asuvien sekä vierailevien
ihmisten arjen turvallisuutta, jota edistää turvallinen, terveellinen ja viihtyisä ympäristö, turvallinen
kaupunkitila. (Helsingin kaupungin turvallisuussuunnitelma 2011, 4; Arjen turvaa yhteistyöllä 2011,
8.)

2.1. Helsingin kaupungin turvallisuussuunnitelma 2011 – 2014
Hallintokeskuksen
hallinto-osaston
turvallisuusja
valmiusyksikkö
on
valmistellut
turvallisuussuunnitelmaa koko kaupungille. Suunnitelma on hyväksytty kaupunginhallituksessa
19.12.2011. Turvallisuussuunnitelman tavoitteena on koko kaupunkitilan saamisen turvalliseksi,
kaikkien kaupunkilaisten ja kaupungissa asioivien käyttöön. Suunnitelman tavoitteet on jaoteltu
neljään osa-alueeseen; kolme ensimmäistä käsittelee pääosin kaupunkilaisten arjen turvallisuutta ja
neljäs kaupungin sisäistä turvallisuustyön koordinointia. Suunnitelmassa on 38 erilaista toimenpideehdotusta, joiden edistämisestä vastaavat kaupungin eri hallintokunnat, Helsingin poliisilaitos ja
Helsingin seudun liikenne – kuntayhtymä (HSL). (Helsingin kaupungin turvallisuussuunnitelma
2011.)
Suunnitelman työstäminen on alkanut jo turvallisuusohjelman kartoittamisella vuonna 2008.
Turvallisuustyöryhmän johtoryhmä (ml. kaupunginjohtaja, poliisikomentaja, pelastuskomentaja)
asetti keväällä 2009 kuusi poikkihallinnollista työryhmää valmistelemaan turvallisuusohjelmaa.
Työskentelyn pohjana käytettiin muun muassa Itä-Helsingin alueelle tehtyä turvallisuussuunnitelmaa
vuodelta 2009. Turvallisuusohjelma palautettiin kaupunginjohtajan päätöksellä (23.3.11, 29§)
hallintokeskukselle keväällä 2011 uudelleen valmisteltavaksi ja ohjelmaa on käytetty uuden
turvallisuussuunnitelman taustamateriaalina. (Helsingin kaupungin turvallisuussuunnitelma 2011, 4;
Turvallisuussuunnitelma I, 2009).
Kaupungin turvallisuussuunnitelmassa 2011- 2014 ei erityisesti käsitellä teemoja, jotka on nostettu
esiin strategiaohjelman pohjalta laadituissa muissa toimintaohjelmissa, kuten esimerkiksi lasten ja
nuorten
hyvinvointisuunnitelmassa,
maankäytön
ja
asumisen
toteutusohjelmassa,
elinkeinostrategiassa sekä lakisääteisessä valmiussuunnittelussa. Tapaturmien tai lähisuhteissa
tapahtuvan väkivallan ehkäisyä käsittelevät myös 23. maaliskuuta 2011 asetetut erilliset
poikkihallinnolliset työryhmät. (Helsingin kaupungin turvallisuussuunnitelma 2011, 9.) Koko
kaupungin turvallisuussuunnitelman jalkauttaminen ja jatkoarviointi tulee liittymään kiinteästi myös
paikalliseen turvallisuussuunnitteluun.
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2.2. Paikallinen toimintaympäristön analyysi ja turvallisuussuunnitelma
Paikallisen turvallisuussuunnitteluyhteistyön tavoitteena on vähentää rikosten, häiriöiden ja
onnettomuuksien määrää ja niistä aiheutuvia vahinkoja sekä ylläpitää arjen turvallisuutta ja
turvallisuuden tunnetta. Sitä toteutetaan parhaimmillaan laajana verkostoyhteistyönä rajatulla
alueella.
Paikallisten ongelmien tunnistaminen edellyttää toimintaympäristön ja riskien analyysia sekä se
tehdään turvallisuussuunnittelun pohjaksi. Turvallisuussuunnitelman kohteeksi otetaan ne ilmiöt ja
asiat, jotka analyysissä arvioidaan tärkeimmiksi alueen turvallisuuteen vaikuttaviksi seikoiksi.
(Rikoksentorjuntaneuvosto 3.1.2012; Sisäisen turvallisuuden ohjelma 2008, 19.)
Turvallisuustyö ja suunnitelman laatiminen on työprosessi, joka alkaa johtovastuun määrittelystä eli
varsinaista työtä ohjaavan johtoryhmän perustamisesta. Suunnittelun tulisi olla tekijöidensä
normaalia perustyötä, huomioida jo olemassa olevat yhteistyörakenteet sekä verkostot hyödyntäen
niitä. Ensin laaditaan paikallinen turvallisuustilanteen ja toimintaympäristön nykytilan analyysi,
yhdistämällä eri paikallisten viranomaisten sekä muiden toimijoiden tietoja. Arvioimalla vallitsevaa
turvallisuustilannetta, kartoitetaan keskeisimmät olemassa olevat palvelut sekä ne ilmiöt ja asiat,
jotka arvioidaan tärkeimmiksi alueen turvallisuuteen vaikuttaviksi seikoiksi. Näitä kohtia
käsittelemällä
ja
niille
toimenpide-ehdotuksia
kehittämällä,
laaditaan
varsinainen
turvallisuussuunnitelma. (Rikoksentorjuntaneuvosto 3.1.2012; Sisäisen turvallisuuden ohjelma
2008, 19; Turvallisuusyhteistyöllä tuloksia 2011, 3-4.)
Turvallisuussuunnitelmalla ohjataan konkreettisia kehittämistoimia, joita osallistuvat tahot
toteuttavat yhteistyössä tai osana omaa toimintaansa. Kansallisilla, alueellisilla ja paikallisilla
viranomaistoimijoilla on lakisääteisesti tai muulla tavoin määriteltyjä tehtäviä, jotka muodostavat
monenlaisia puitteita turvallisuusyhteistyölle. Paikallinen turvallisuussuunnitelma ei ole lakisääteinen
ohjeistus (pl. Pelastuslain 379/2011: 42§), vaan perustuu suosituksiin ja eri toimijoiden hyvään
yhteistyöhön. Tärkeää on sisällyttää suunnittelutyöhön myös muita kumppaneita, kuten aktiivisia
asukkaita. Turvallisuussuunnitelmia voidaan laatia monella eri tasoilla, kuten useamman kunnan
yhteistyönä tai esimerkiksi kaupunginosan paikallisena suunnitelmana. Eri tasoilla tehtyjen
suunnitelmien tulee kuitenkin tukea toisiaan ja paikallinen suunnitelma huomioi myös
valtakunnallisesti tehdyt linjaukset ja ohjeistukset. (Helsingin kaupungin turvallisuussuunnitelma
2011, 6; Rikoksentorjuntaneuvosto 3.1.2012; Turvallisuusyhteistyöllä tuloksia 2011, 2.)

2.3. Koillisen alueen turvallisuussuunnittelun organisoituminen
Koillisen
alueen
turvallisuussuunnitteluprosessi
aloitettiin
kartoittamalla
alueen
yhteistyöverkostoihin ja toimiviin yhteistyön käytäntöihin liittyviä avainhenkilöitä keväällä
2010. Nämä toimijat kutsuttiin kokoukseen keskustelemaan alueen yhteistyöstä ja
turvallisuusongelmista 31.5.2010 Malmin poliisiasemalle. Kokouksen puheenjohtajana toimi Itäisen
poliisipiirin johtaja, ylikomisario Veli Hukkanen. Kokouksessa sovittiin käytännön menettelyistä,
työnjaosta ja muista jatkotoimista turvallisuusyhteistyön käynnistämiseksi: ylikomisario Hukkanen
toimii puheenjohtajana turvallisuussuunnitteluprosessin ajan. Prosessin onnistuminen edellytti
kuitenkin vastuun jakamista keskeisten aluepäälliköiden kesken sekä laajaa ja aktiivista
osallistumista kaikilta muilta tahoilta.
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Asetettiin prosessin yhteiseksi tavoitteeksi räätälöidä Koillisen alueen toimintaympäristöön sopiva
turvallisuussuunnitelma - eräänlainen ”kyläsuunnitelma”. Seuraavaan kokoukseen päätettiin
kartoittaa ja kirjata yhteistyön rajapintoja, alueen toimivia käytäntöjä ja vahvuuksia, ongelmia,
uhkakuvia sekä toimenpide-ehdotuksia.
Toinen yhteistyökokous pidettiin 11.10.2010. Kokouksessa projektisuunnittelija Kristina Westerholm
Helsingin kaupungin hallintokeskuksesta kertoi turvallisuus- ja valmiusosaston toiminnasta,
Helsingin turvallisuusohjelmasta sekä lähisuhdeväkivallan ja katuväkivallan ehkäisy -työryhmien
toimeksiantojen sisällöstä.
Kolmannessa kokouksessa 26.1.2010 toimijat esittivät oman työtehtävänsä näkökulmasta seuraavia
asioita, jotka oli etukäteen annettu heille arvioitavaksi ja kartoitettavaksi: Mitkä asiat työllistävät
eniten tällä hetkellä (ongelmat, turvattomuus tms.), mikä erityisesti huolestuttaa (riskit ja uhkat
uusista tai/ja lisääntyvistä ongelmista), mitä ovat nykyiset toimivat yhteistyökäytännöt ja millaista
yhteistyötä tarvitaan jatkossa. Itäisen poliisipiirin sosiaalityöntekijän Anu Inkisen avulla
jatkovalmisteltiin seuraavaan kokoukseen toimijakohtaisista kartoituksista kooste, joiden pohjalta
laaditaan esitys yhteistyön painopistealueista sekä tarvittavista työryhmistä varsinaisen
turvallisuussuunnittelutyön käynnistämiseksi. Esityksen tulee sisältää ehdotus siitä, ketkä henkilöt
toimivat työryhmien puheenjohtajina ja mistä toimijaorganisaatioista tarvitaan jäseniä työryhmiin.
3.5.2011 pidetyn neljännen yhteistyökokouksen tavoitteena oli suunnitteluprosessiin liittyvistä
käytännön asioista sopiminen; yhteistyön ohjausrakenne ja painopistealueet, painopistetyöryhmien
puheenjohtajat sekä turvallisuusanalyysityön käynnistäminen. Kokouksessa käsiteltiin edellisessä
kokouksessa esitetyistä toimijakohtaisista kartoituksista laadittu kooste. Käsiteltiin ja hyväksyttiin
sen pohjalta laadittu esitys neljän (4) turvallisuuden osa-alueen kokonaisuudesta: 1) Perheiden
turvallisuus 2) Lasten ja nuorten turvallisuus 3) mielenterveys-, päihde- ja moniongelmaiset henkilöt
sekä 4) Ympäristö- ja liikenneturvallisuus. Päätettiin perustaa neljä (4) työryhmää valmistelemaan
turvallisuusanalyysiä osa-alueittain (kuvio 1.) Työryhmien puheenjohtajat saivat tehtäväksi kutsua
työryhmiin jäsenet, kutsua työryhmät koolle, määritellä työmetodin, jakaa vastuut ja tehtävät ryhmän
sisällä sekä tarvittaessa kuulla asiantuntijoita (liite 1). Ylikomisario Hukkanen esitteli kokouksessa
apuna käytettävän Itä-Helsingin turvallisuusanalyysin ja turvallisuussuunnitelman käynnistämis- ja
syntyprosessia.
Lisäksi
päätettiin
perustaa
turvallisuusyhteistyön
johtoryhmä
koordinoimaan
turvallisuussuunnitteluprosessia. Johtoryhmän puheenjohtajana toimii Itäisen poliisipiirin johtaja.
Jäseniä ovat sosiaalitoimen aluepäälliköt, terveystoimen johtavat ylilääkärit, alueen nuorisotoimen
toiminnanjohtaja, koulun aluerehtori, pelastuslaitoksen johtava palotarkastaja, Staran alueyksikön
päällikkö, alueen liikenneinsinööri KSV/ Liikennesuunnitteluosasto, asukasyhdistyksen edustaja,
Itäisen poliisipiirin lähipoliisitoiminnasta vastaava komisario. Sihteerinä toimii Malmin poliisiasemalla
työskentelevä sosiaalityöntekijä. Työryhmien puheenjohtajille annettiin työskentelyä varten
toimintaohjeet ja aikataulut. Analyysin väliraportit tuli lähettää turvallisuusyhteistyön johtoryhmälle
30.9.2011 mennessä. Sen jälkeen johtoryhmä antoi ohjeet analyysien viimeistelyä varten
seuraavaan kokoukseen.
Viidennessä laajassa yhteistyökokouksessa 24.10.2011 päivitettiin johtoryhmän ja työryhmien
kokoonpanot. Kokouksessa esiteltiin ja arvioitiin työryhmien laatimat osa-aluekohtaiset
turvallisuusanalyysit. Hyväksyttiin analyysikokonaisuus, ja sovittiin miten työryhmien tulee vielä
täydentää ja viimeistellä analyysejä.

8

Paikallinen turvallisuusanalyysi – Koillinen suurpiiri 24.5.2012

Sovittiin, että työryhmien puheenjohtajat Veli Hukkasen johdolla työstävät analyysit yhteen
joulukuun 2011 - tammikuun 2012 aikana. Analyysien yhteenvetoa työstivät Jenni Lehtonen
Helsingin kaupungin hallintokeskuksen turvallisuus – ja valmiusyksiköstä ja Anne Koivisto Helsingin
kaupungin pelastuslaitokselta.
Analyysiluonnos lähetettiin etukäteen kaikille tutustuttavaksi ja se esiteltiin, käsiteltiin ja hyväksyttiin
laajassa yhteistyökokouksessa 23.1.2012, jonka jälkeen sovittiin turvallisuussuunnitelman
aloittamisesta sekä aikataulusta.
Johtoryhmä kokoontui viimeistelemään analyysiä 30.3.2012 Malmin poliisiasemalle ja Jenni
Lehtonen jatkoi sen työstämistä. Viimeistelty analyysi esiteltiin laajalle yhteistyöryhmälle 23.4.2012.
ja se valmistui 20.5.2012.

Kuvio 1. Turvallisuussuunnittelun organisaatio, turvallisuuden osa-alueet ja ala-työryhmien
johtovastuut

Perheiden turvallisuus /
Sosiaaliasema /
sosiaalivirasto

Mielenterveys-, päihde- ja
moniongelmaiset henkilöt
/ Terveyskeskus /
psykiatrian poliklinikka

Turvallisuussuunnittelun
johtoryhmä / Poliisi

Lasten ja nuorten
turvallisuus / Avohuollon
sosiaalityö / sosiaalivirasto

Liikenne – ja
ympäristöturvallisuus /
Poliisi

3. TOIMINTAYMPÄRISTÖNÄ KOILLINEN ALUE
Koillinen suurpiiri (suurpiiri 5) käsittää Latokartanon (501), Pukinmäen (502), Malmin (503),
Suutarilan (504), Puistolan (505) ja Jakomäen (506) peruspiirit. Liitteenä 2. on Helsingin
aluejakokartta. Yhteensä Helsingissä on kahdeksan suurpiiriä.
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Liitteessä 3. on kuva Koillisen alueen rakennetusta ympäristöstä. Siniset pisteet kuvaavat
olemassa olevien rakennusten pysyviä rakennustunnuksia. Punaiset pisteet ovat pysyviä
rakennustunnuksia, joille on haettu rakennuslupaa, mutta rakentamista ei ole aloitettu tai rakennus
ei ole vielä valmistunut. Yhden rakennustunnuksen alla voi olla useita rakennuksia. (Koivisto
31.1.2012)
Koillinen suurpiiri sijoittuu Tuusulanväylän, Kehä III:n, Lahdenväylän ja Kehä I:n väylille tai niiden
liepeille, mikä tekee alueesta Suomen vilkkaimmin liikennöidyn. Koillisen alueen infrastruktuuria
värittää myös alueen halki kulkeva junarata, mikä tekee muun liikenteen ohella alueesta ja asemista
liikenteellisesti vilkkaan. Suurpiirin alueelle sijoittuu Viikinmäen, Tattarisuon ja Tattariharjun
teollisuusalueet. Alueella sijaitsee myös Helsinki-Malmin kevyenliikenteen kansainvälinen
lentokenttä, joka on lentosuoritteiltaan Suomen toiseksi vilkkain lentokenttä. Helsinki-Malmin
lentoaseman liikenteestä noin 80 % on koulutuslentoja. Lentoaseman yhteydessä sijaitsee myös
Malmin pelastusasema, joka on samalla lentopelastuskomppania Lekaan kuuluvan
lentopelastajajoukkueen asemapaikka.
Koillisen suurpiirin asukasmäärä oli vuoden 2010 lopussa 93 844 asukasta. Vuoden 2011 alussa
Helsingissä oli 588 549 asukasta (Helsingin väestöennuste 2012 – 2050 (30.1.2012), 19).
Alueella asuu yhteensä 25 503 perhettä. Näistä 11 235 on lapsettomia pariskuntia. Lapsiperheitä,
joissa vanhemmat asuvat yhdessä on 9 777 ja yksinhuoltajaperheitä on 4 491. Suhteellisesti eniten
yksinhuoltajaperheitä asuu Jakomäen ja Pukinmäen peruspiireissä (40 %). Suurin osa perheistä
(kaikki perhetyypit) asuu Malmilla, Latokartanossa ja Puistolassa. Koillisella alueella on eniten alle
17 -vuotiaita lapsia Malmilla, 7 384 lasta. Yhteensä Puistolan, Suutarilan, Malmin, Jakomäen ja
Latokartanon peruspiirien alueella asuu 19 592 0-17-vuotiasta lasta ja nuorta. Lasten ja nuorten
prosentuaalinen edustus on Helsingin piirijaottelussa korkeimpia, suurimmillaan osuus KoillisHelsingissä on Puistolan peruspiirin alueella (23,8 %). Myös lapsiperheiden osuus Koillis-Helsingin
asuinalueilla on korkea, Puistolassa lapsiperheiden osuus on 60,2 %. (Nuoret alueittain -julkaisu
2011; Tilastokeskus, 1.1.2012.) Helsingin aikuisväestöstä kolmannes asuu yksin.
Köyhiä lapsiperheitä on koillisen ja itäisen Helsingin alueella melko paljon (Nuoret alueittain -julkaisu
2011). Toimeentulotukea sai Helsingissä vuonna 2007 noin 34 500 kotitaloutta ja heistä lähes
puolet oli yksinäisiä miehiä. Helsingin väestöstä 14 % on pienituloisia eli kotitalouksia, joiden
käytettävissä olevat tulot ovat 60 % alle koko maan keskiarvon. (Koivisto 2.12.2010.) Vuonna 2011
Koillisessa suurpiirissä sai toimeentulotukea 6550 perhetyypistä riippumatonta taloutta, kun
vastaava luku koko Helsingissä oli 41 575 perhettä. Toimeentulotuen vuositilastoista (2009 – 2011)
enemmän liitteessä 4.
Helsingin väestönkasvusta 90 % perustuu maahanmuuttoon ja maahanmuuttajiin. Vuonna 2010
Helsingin väestö kasvoi yleisesti 5199 hengellä (Helsingin väestöennuste 2012 – 2050 (30.1.2012),
8). Helsingissä asuu 165 eri kansallisuutta, jotka puhuvat yhteensä 150 eri kieltä. Eri vieraskielisistä
ryhmistä suurimmat ovat venäjän-, viron- ja somalinkieliset. Suurpiireittäin tarkasteltuna
muunkielisiä asuu eniten Helsingissä Itäisessä (15,4 % alueen asukkaista) ja Koillisessa suurpiirissä
(10,2 %) (Seurantaraportti 2011, 20). Muissa suurpiireissä muunkielistä väestöä asuu kaupungin
keskiarvoa (9,6 %) vähemmän. Koillisella alueella maahanmuuttajista, kielijaottelun perusteella,
vuonna 2010 sai toimeentulotukea 1194 henkilöä 6580;sta henkilöstä eli noin 18 %. (Koivisto
2.12.2011.)
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Kokonaisuutena koillisen alueen väestön koulutustaso on kaupungin keskiarvoa matalampi, vaikka
alueen sisällä on isojakin paikallisia eroja. Pelkän peruskoulun suorittaneiden helsinkiläisten osuus
väestöstä on 21 % ja alueellisesti osuus painottuu itäiseen ja koilliseen Helsinkiin sekä yksittäisille
alueille Keski- ja Pohjois-Helsinkiin. (Väestön koulutusrakenne Helsingissä 2010 (19.1.2012), 13.)

3.1. Väestön kehitys
Helsingin väestöennusteen (perusvaihtoehto) mukaan väkiluku kasvaa 634 000 henkeen vuoteen
2020 mennessä ja 700 000 asukkaan raja saavutetaan vuonna 2050. Koillisen suurpiirin on
ennustettu kasvavan vuoden 2011 lopun 93 844 henkilöstä, vuoteen 2020 97 313 henkilöön (+ 3469
henkilöä). (Helsingin seudun väestöennuste 2012 – 2050 (30.1.12), 19; (13.2.2012))
Väestövoittajia ovat koillisessa suurpiirissä Viikinmäki ja Latokartano. Viikinmäen väestö
kaksinkertaistuu vuoteen 2021 mennessä ja Latokartano kasvaa noin viidenneksellä, kasvu
kohdistuu molemmilla alueilla työikäisiin. Menettäjiä ovat Pihlajamäki, Pihlajisto, Tapanila ja
Pukinmäki. Malmin asukasmäärä pysyy samana. (Helsingin seudun väestöennuste 2012 – 2050
(30.2.2012), 25-26.) Koillisella alueella ei ole varsinaisia kasvualueita asuntotuotantorakentamisen
osalta.
Lapsiperheiden
odotetaan
Helsingissä
hieman
vähenevän,
muuttotappion
kautta.
Väestöennusteessa (2015) kouluikäisten lasten odotetaan vähentyvän. Pienten lasten (0-6vuotiaiden) lukumäärä kääntyi kuitenkin kasvuksi vuonna 2005 Helsingissä ja kasvun odotetaan
jatkuvan tulevina vuosina. (Helsingin väestöennuste 2010- 2040 (16.4.12), 7.)
Koillisen suurpiirin alueella Iäkkäämpien henkilöiden lukumäärä kasvaa vuoden 2011 noin 12000
henkilöstä vuoden 2021 17500 henkilöön. Ikääntyneiden väestön kasvu myös painottuu Helsingissä
Itäiselle sekä Koilliselle alueelle, vaikka kasvua tapahtuu merkittävästi koko Helsingissä. (Helsingin
väestöennuste 2012 – 2050 (30.1.201, 26.) Yli 86 % 75 vuotta täyttäneistä asuu kotonaan. Sosiaalija terveysministeriön suositus on, että vuoteen 2012 mennessä 91 - 92 % ikäihmisistä asuisi
edelleenkin kotonaan. Väestön ikääntyminen ja yksinasuvien vanhusten määrän lisääntyminen lisää
myös onnettomuusriskejä (Koivisto 2.12.2010). Helsinkiläiset ikääntyneet henkilöt asuvat suhteessa
muuta maata vähemmän kodeissaan. Kaupungin vanhusten palvelujen painopisteenä on tällä
hetkellä kotona asumisen tukeminen. (Etholén-Rönnberg 2012; Helsingin väestöennuste 20102040 (16.4.12), 9.)
Maahanmuuttajien määrän ennustetaan olevan suomessa vuonna 2030 yhteensä 300 000.
Suomen kansainvälistyminen on yleisin selittävä tekijä määrän kasvulle. Maahanmuuttajaväestö
lisääntyy jatkossakin muuta väestöä nopeammin. (Koivisto 2.12.2010; Helsingin seudun
väestöennuste 2012 – 2050 (30.1.2012), 10, 19.)

3.2. Alueen vahvuudet
Koillisen alueen vahvuutena on ollut pitkään paikallinen aktiivinen asukas- ja viranomaistoiminta.
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Helsingin alueella toimii useita aktiivisia kaupunginosayhdistyksiä (liite 5.), jotka ovat tärkeässä
roolissa myös viranomaisyhteistyössä. Asukasyhdistysten kautta välitetään tietoa ja huolia
viranomaisten sekä asukkaiden välillä. Osa on toiminut alueella jo useita kymmeniä vuosia.
Pihlajisto – Viikinmäen alueiden vahvuuksina asukasyhdistys näkee muun muassa vahvan
taloyhtiöiden asukasyhteistyöperinteen, luonnonläheisyyden, rauhallisuuden, viihtyisyyden ja arjen
turvallisuuden. Alueella on hyvät liikenneyhteydet, päiväkodit, koulu ja leikkipuisto. Siltamäki –
Suutarila- seura kokee, että alueen viihtyisyys sekä siisteys ovat lisääntyneet viime vuosien aikana.
Helsingin kaupunginosayhdistys ry Helkan tuottama raportti Mahdollisuuksien pääkaupunkiseutu
(2005, 6, 8, 12-15) kuvaa swot – analyysin avulla (vahvuudet, heikkoudet, mahdollisuudet ja uhat)
Malmin, Puistolan ja Siltamäki – Suutarila alueiden vahvuuksia, kaupunginosayhdistysten
näkemysten kautta.
Alueiden vahvuuksia on kartoitettu pääosin neljän erilaisen
ympäristönäkökulman kautta; fyysisen, sosiaalisen, toiminnallisen sekä symbolisen. Malmin
vahvuuksia ovat muun muassa asumisen väljyys, asukasrakenne, hyvät liikenneyhteydet, palvelut,
monitoimitalo, paikallislehti, imago ja tunnettuus sekä alueen historia. Siltamäki – Suutarilan
vahvuuksiksi on kirjattu alueen rakennusvalmius, erityinen leikkipuisto-, paikka tai – kenttä, eläimet,
turvallisuus, läpiajoliikenteen vähäisyys, oppilaitos tai koulu, liikuntatiloja, ravintoloiden vähäisyys
sekä Puustellinmetsä. Puistolan vahvuuksina on koettu erityinen leikkipuisto-, - paikka- tai – kenttä,
lapsiperheet, vähäinen muuttoliike, yhteisölliset vahvuudet, hyvät liikenneyhteydet, palvelut, koulu
tai oppilaitos sekä alueen historia. Jokaisella näistä alueista vahvuudeksi laskettiin luonnon,
vehreyden ja viheralueiden olemassaolo.
Helsingin sosiaalivirasto tuotti esitteen Koillinen radanvarsi pääjunaradan varren kaupunginosista
ja niiden erityispiirteistä subjektiivisten asukasnäkökulmien kautta. Mukana ovat koilliselta alueelta
Malmi, Puistola ja Pukinmäki. Pukinmäen vahvuuksina asukkaat kokivat muun muassa asumisen
mukavuuden, nuorten viihtymisen alueella, nuorisopuiston, harrastusmahdollisuudet, kirjaston ja
luonnon. Malmin vahvuuksina asukkaat näkivät muun muassa Malmitalon sekä Usvatien
yhteisöllisyyden ja idyllin.
Puistolan vahvuuksina pidettiin nuoria, harrastejärjestöjen ja
toimintaryhmien olemassaoloa. (2011, 11-24, 35-38.)
Helsingin kaupungin turvallisuus – ja valmiusyksikön sekä sosiaaliviraston lähityön vuonna 2011
Malmilla ja Pukinmäessä toteuttamaan sähköiseen karttapohjakyselyyn (kerrokartalla 30.1.2012)
vastasi arvioituna 210 henkilöä. Vastaajien mukaan Malmin vahvuuksia ovat muun muassa
Longinojan ympäristö, Malmin lentokenttä virkistys- ja ulkoilumahdollisuuksineen, Malmintalo ja
Malmintori sekä uudistettu kauppakeskus. Pukinmäen vahvuuksina pidettiin muun muassa
leikkipuistoja, puistoalueita, kirjastoa, Vantaanjoen ulkoilureittejä sekä Bockinpuistoa.

4. TURVALLISUUSYHTEISTYÖN PAINOPISTEALUEET
Turvallisuusyhteistyötä tehtiin keskittymällä neljään eri turvallisuuden osa-alueeseen; 1) Perheiden
turvallisuus 2) Lasten ja nuorten turvallisuus 3) mielenterveys-, päihde - ja moniongelmaiset
henkilöt sekä 4) Liikenne- ja ympäristöturvallisuus (kuvio 1.) Analyysien kirjoitusvaiheessa
liikenne- ja ympäristöturvallisuus erotettiin omiksi painopisteikseen.
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4.1. Perheiden turvallisuus
Perheen käsitteellinen määrittely on vaikeaa, ja vaihtelee määrittelijän mukaan. Tilastokeskuksen
määritelmän mukaan perheen muodostavat yhdessä asuvat avio- tai avoliitossa olevat tai
parisuhteensa rekisteröineet henkilöt ja heidän lapsensa, jompikumpi vanhemmista lapsineen
sekä avio- ja avopuolisot sekä parisuhteensa rekisteröineet henkilöt, joilla ei ole lapsia. Tässä
analyysissä perheeksi on luettu myös yksin asuvat.
Suurin osa Koillisen alueen perheistä voi hyvin. He ovat tyytyväisiä asuinalueeseensa ja sen
tarjoamiin palveluihin. Osa perheistä voi kuitenkin erilaisista syistä huonosti, he ovat väliinputoajia
tai eivät saa tarpeeksi tukea nykyisten palvelujärjestelmien taholta.
Perheiden suurimmat uhat ja vaikeudet tulevat kodin seinien sisäpuolelta; yksinäisyys,
lapsiperheiden jaksaminen, lähisuhdeväkivalta, ikäihmisten turvattomuus ja päihteiden
käyttö. Erityisenä huolenaiheena nousee esiin päihteiden käytön ja mielenterveysongelmien yhteys
muihin vaikeuksiin.

4.1.1. Huolet
Yksinäisyys on yksin olemista ilman ketään. Vastentahtoinen eristäytyminen lamauttaa ja altistaa
muun muassa mielenterveysongelmien kehittymiselle. Yksinäisyys voi liittyä erilaisiin riippuvuuksiin,
joista luopuminen voi olla hallitsematonta tai ne aiheuttavat henkilölle runsaasti vahinkoa.
Yksinäisyys voi tulla esiin myös kaikenlaisen tavaran kohtuuttomana hamstrauksena, jolloin
elämänhallinta vaikeutuu ja elämän turvallisuutta on vaikeaa ylläpitää. Yksinäisyys ei ole kulttuuri-,
ikä- tai esimerkiksi perhekokokysymys.
Lapsiperheiden jaksamisen haasteita ovat muun muassa luonnollisten verkostojen puutetta,
kasaantuvia vaikeuksia, käytännön yksinhuoltajuutta, pienten lasten vanhempien uupumusta sekä
puutteita, osaamattomuutta tai epävarmuutta vanhemmuudessa. Perheiden haasteina voivat olla
myös väkivalta, päihteiden ongelmakäyttöä, mielenterveysongelmia tai esimerkiksi huoltoriitoja.
Viime vuosina on nostettu esiin lapsiperheiden köyhyys ja siitä johtuva lasten eriarvoisuus
yhteiskunnassa. Ainainen vähävaraisuus, usein monisukupolvinen, aiheuttaa vakavia uhkia, jotka
johtuvat putoamisesta kulutusyhteiskunnan ulkopuolelle. Uhat voivat tulla esiin muun muassa
asunnottomuutena tai sen uhkana, kuten maksamattomina vuokrina, velkojen kasaantumisena,
päihteiden käyttönä, mielenterveyden heikkenemisenä tai työttömyytenä. Pääkaupunkiseudun
lastensuojelupäivillä 2011 tehtiin vetoomus muun muassa Helsingin sosiaalilautakunnalle
lapsiperheiden köyhyyden poistamiseksi. (Socca 21.2.2012).
Jos vanhempi ei osaa tai jaksa, seuraukset kantaa lapsi. Vanhempien uupumus tulisi tunnistaa ja
siihen puuttua, jo varhaisessa, pikkulapsivaiheessa. Lapsen hädän tunnistamiseen tarvitaan
asiantuntijuutta, yhteistyötä ja verkostoja. Perhe elää yksityisyyden suojassa. Kuitenkin lapsen hätä
tulisi tunnistaa ajoissa. Aikuiset ihmiset kohtaavat perheitä erilaisissa virallisissa ja ei-virallisissa
verkostoissa, kuten lastensuojelussa, kouluissa, kerhoissa ja terveysasemilla. Huolen esille
ottaminen ja käsitteleminen edellyttävät jokaiselta aikuiselta siviilirohkeutta. Lasten ja nuorten
tilannetta on käsitelty tarkemmin alaluvussa 4.2.
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Lähisuhdeväkivallalla on lukuisia määritelmiä. Yleisesti voidaan sanoa, että ”perheväkivaltaa on
kaikki perheen sisällä tapahtuva, yhden perheenjäsenen toiseen kohdistama fyysinen, seksuaalinen
tai psyykkinen väkivalta tai sen uhka”. (Sisäasiainministeriö 21.2.2012.)
Lähisuhdeväkivalta on aina yleisen syytteen alaista ja poliisin tulee tehdä tapahtumasta ilmoitus.
Lähisuhdeväkivalta ei vahingoita ainoastaan väkivallan teon uhria, vaan erityisesti perheessä
elävien lasten terveyttä ja kehitystä sekä lähiverkostoa.
Lähisuhdeväkivaltaa ei vielä tunnisteta tarpeeksi sosiaalityössä. Sen olemassaolo peittyy usein
aikuisilla masennukseen tai sairaalloisuuteen. Pitkäaikaisessakin asiakassuhteessa väkivallan tai
hyväksikäytön olemassaolo jää usein huomaamatta. Väkivallan uhrilla on oikeus hakeutua
turvakotiin joko perheenä tai yksin. Turvakotiin voi hakeutua jokainen, taloudellisesta tilanteeseen
katsomatta.
Maahanmuuttajaväestö koostuu lukuisista eri etnisistä ryhmistä, jotka tuovat oman
haasteellisuutensa
kohtaamiseen.
Maahanmuuttajataustaisissa
perheissä
tapahtuva
lähisuhdeväkivalta on monimuotoista ja kulttuurisidonnaista. Joissakin kulttuureissa on sallittua
lyödä lapsia, toisissa ylläpidetään naisten alisteista asemaa ja kunniaväkivaltaa. Etenkin hyvin
eristyneissä yhteisöissä naisen on vaikea hakea apua, tai esimerkiksi avioeroa miehestään. Yhteisö
tukeutuu perinteisiin käyttäytymiskuvioihin ja sulkee helposti esimerkiksi apua hakevan naisen
yhteisöstään.
Tämä
koskee
sekä
kantasuomalaisia
että
maahanmuuttajataustaisia
fundamentalistisia yhteisöjä. Monikulttuurisissa ja toisen sukupolven maahanmuuttajilla on myös
haasteena kaksi kulttuuria, joiden yhteen sulattaminen ei aina ole helppoa.
Erilaisuuskin voi olla uhka. Vammaiset henkilöt, erityisesti naiset, kohtaavat valtaväestöä enemmän
väkivaltaa elinpiirissään ja usein henkilön taholta, josta he ovat riippuvaisia (Makkonen 11.3.2011).
Vamma saattaa aiheuttaa enemmän tarvetta muiden hoidon kohteeksi joutumiselle sekä tuottaa
rajoitteita, kuten hahmottamisen tai puhumisen ongelmia, ilmaista uhriksi joutumista. Invalidiliitto on
ottanut lausunnolla kantaa oikeusministeriön mietintöön (mietintöjä ja lausuntoja 34/2010).
Invalidiliiton mielestä on syytä ottaa huomioon lapsiin kohdistuvien seksuaalirikossäännösten
uudistamistyössä erityisesti vammaisen lapsen näkökulma.
Ikäihmisten
turvattomuus
syntyy
monista
riskitekijöistä,
kuten
asuinympäristöstä,
asuinkiinteistöstä ja ikääntyvästä henkilöstä itsestään. Ikäihmisiä ei ole tarkoituksenmukaista
ajatella yhtenä ryhmänä, kuten ei muitakaan ikäryhmiä. ”Iäkkäiden ihmisten arjen turvallisuus on
kokonaisuus, jonka muodostavat terveys-, tapaturma-, paloturvallisuus-, rikos- ja sosiaalisen tuen
riskit yhdessä” (Sosiaaliviraston lausunto 2011).
Ikäihmisten kohtaamia käytännön uhkia ovat muun muassa eritasoiset kaltoinkohtelut, erilaiset
hyväksikäyttötilanteet, kohdattu väkivalta ja oma päihteiden käyttö. Hyväksikäyttö voi olla puolison,
lapsen, lapsenlapsen tai epävirallisten ”auttajien” henkilöön kohdistamaa valtaa. Väkivalta omien
seinien sisällä ja oman lapsen tekemänä aiheuttaa uhrille häpeää ja pelkoa, joka estää häntä
hakemasta apua. Iäkäs henkilö ei myöskään aina tunne palvelujärjestelmää. Kuntien tulisi
huomioida, iäkkäiden parissa työskentelevien henkilöiden taustojen tarkistaminen, palvelun laatuun
sekä turvallisuuteen liittyvänä tekijänä, ostopalvelupäätöksiä tehdessään.
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Iäkkäiden sosiaalityössä on havaittu erityisiä uhkatekijöitä, kuten nettipalveluasioinnin
lisääntyminen, uhkapelaaminen, läpi elämän kestänyt köyhyys ja syrjäytyminen, velkaantuminen,
alueella ilmenevä iäkkäiden kiusaaminen (kiusaajina nuoret) sekä lähiympäristön reagoimattomuus.
Iäkkään henkilön yllättäen ilmenevät taloudelliset vaikeudet, kuten esimerkiksi vuokravelat ovat
usein mittari, jotka kertovat, että varat menevät johonkin muuhun. Taustalla voi olla taloudellinen
hyväksikäyttö, muistisairaus tai muu selvitettävä asia.
Yhteiskunnan muuttuminen teknisemmäksi ja tulostavoitteisemmaksi aiheuttaa sen, että palvelut
poistuvat lähialueilta. Tämä vaikeuttaa muun muassa muistisairauden alkuvaiheessa olevia, jotka
eivät enää löydä palveluita, eivät osaa mennä uudelle alueelle eivätkä toimia muuttuneessa
järjestelmässä.
Kotona asuvan iäkkään henkilön voimavaroja ovat sosiaaliset suhteet ja mielekkään arjen elementit.
Iäkkäiden henkilöiden avun tarpeet ovat usein konkreettisia, kuten apua kodin siivoamiseen.
Helsingin kaupunki on linjannut, että tällaista kotipalvelua ei myönnetä liikuntakykyisille henkilöille,
koska askareet pitävät yllä toimintakykyä. Koillisella alueella on hankkeita, joista näitä palveluja yhä
järjestetään.
Aluesuunnittelun tulee huomioida ikääntyvien henkilöiden asumisen tarpeet. Iäkkäiden turvattomuus
on vähäisempää niissä taloissa, missä asukasyhdistykset järjestävät toimintaa ja esimerkiksi talojen
varustetaso vastaa ikääntyvien tarpeita. Lisääntynyt yhteisöllisyys helpottaa avun pyytämistä
naapureilta.
Päihteiden ongelmakäytöllä on aina seurannaisvaikutuksia muihinkin kuin käyttäjiin; ne
vaikuttavat koko läheisverkostoon ja usein myös seuraaviin sukupolviin. Päihteiden käytön
seurauksia voidaan myös nähdä ympäristöturvallisuusongelmina yleisillä paikoilla.
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan alkoholin riskikäyttöön saattaa altistaa erilaiset asiat,
kuten leskeksi jääminen, yksinäisyys, kuoleman pelko, tekemisen puute ja sairauksien aiheuttamat
ahdistukset. Näihin riskitekijöihin on jo olemassa vastauksia, mutta oikea-aikaisen avun tarjoaminen
edellyttää altistavien tekijöiden tunteminen ja tunnistamista.
Päihteistä alkoholi on iäkkäiden suurin ongelma. Heille erityistä terveysvaaraa tuo myös alkoholin ja
lääkkeiden samanaikainen käyttö.
Aikuissosiaalityössä painopistealueena ovat 18–24 -vuotiaat nuoret, jotka asioivat toimeentulotukea
hakemalla. Sosiaalityön tavoitteena on ohjata nämä nuoret koulutukseen tai töihin. Osa nuorista on
jo 18 -vuotiaana syrjäytyneitä, kiinni alakulttuureissa, joissa päihteet ovat normi eikä heillä ei ole
hoitomotivaatiota tai uskoa omaan tulevaisuuteen.
Viimeisten kymmenen vuoden aikana vanhempien ja nuorten suhtautuminen päihteiden käyttöön on
muuttunut sallivammaksi ja päihteiden käyttö on osa nuorisokulttuuria. Käyttö liittyy paitsi mielihyvän
etsimiseen, myös uteliaisuuteen, itsenäistymisen haluun ja aikuisten käyttäytymismallien kokeiluun.
Usein päihteiden käyttö ilmentää nuoren avuntarvetta. Päihdeongelmat ovat myös mieliala-,
ahdistuneisuus-, ja käytöshäiriöiden ohella nuorten yleisimpiä mielenterveysongelmia.
Mielenterveys ja päihteet liittyvät myös aina toisiinsa.
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4.1.2. Kehittämiskohteet
Asukkaiden tiedon lisääminen oikeuksista ja velvollisuuksista lisääntyisi asumisneuvojien
saamisella alueelle. Yhteisöllisyyden yleinen lisääntyminen vaikuttaisi alueeseen ja ihmisiin
positiivisesti.
Peruspalvelujen säilyminen alueella ja lähellä esimerkiksi liikuntarajoitteisia henkilöitä, on tärkeää.
Kotouttamistyö kaikille maahanmuuttajille, jotta pääsevät mukaan erilaisiin verkostoihin ja oppivat
tuntemaan yhteiskunnan pelisääntöjä sekä suomen kieltä.
Eristäytyneet ja Internetissä paljon olevat nuoret huolestuttavat. Vanhempien tietoisuutta nuorten
nettikäyttäytymisestä tulisi lisätä.
Toivottavaa olisi Perheryhmän kokoontuminen kerran vuodessa tai useammin.
Sosiaalisen median
sosiaalivirastolle.

sähköinen

asiointimahdollisuus

(Facebook)

toivottavaa

myös

Viranomaisten täydennyskoulutuksen vahvistaminen on tärkeää; esimerkkeinä Ropot
(rohkenenko puuttua, osaanko toimia) ja ”ensiapua perheväkivaltaan Helsingissä – tunnistaminen –
auttaminen – yhteistyö, opas Helsingin kaupungin työntekijöille”. Viranomaisten teemaverkostoja
toivotaan vuosittain.

4.2. Lasten ja nuorten turvallisuus
Suurin osa Koillisen alueen lapsista sekä nuorista voi myös hyvin ja he ovat kiinnittyneitä alueelle
järjestettyihin palveluihin. Perheiden palveluiden osiossa on käsitelty useita lapsiperheiden elämään
ja arkeen liittyviä ongelmia, jotka vaikuttavat lasten ja nuorten elämään ja turvallisuuteen, kuten
pienten lasten vanhempien uupumus, vanhempien päihde- ja mielenterveysongelmat ja
pitkäaikainen köyhyys. Tuloerot näkyvät arjessa monin eri tavoin ja ne luovat polarisaatiota myös
lasten ja nuorten elinpiireissä. Perheiden ongelmat heijastuvat usein lasten ja nuorten oirehdintana
heidän omissa toimintaympäristöissään.
Yleinen välinpitämättömyys on lisääntynyt lasten keskuudessa. Kärsimättömyys, yksilökeskeisyys ja
empatiakyvyn, itsesäätelyn sekä tunneilmaisun puutteet näkyvät oirehdintana jo pienilläkin oppilailla
koulussa ja vapaa-ajalla. Vanhempien kiire ja ajanpuute heijastuu lasten käytökseen. Etenkin
päivähoidossa ja alakouluissa ryhmäkoot ovat suuria, ja jo yhdenkin lapsen häiriökäyttäytyminen
vaikuttaa koko ryhmän henkeen sekä työrauhaan.
Nuorten päihteidenkäyttö ja rikoksilla oirehdinta näkyvät ainakin koulussa ja lastensuojelussa.
Koulut joutuvat nykyään tekemään paljon ilmoituksia poliisille näpistyksiin, kouluissa tapahtuneisiin
pahoinpitelyihin, päihteiden käyttöön sekä kiusaamiseen liittyen. Koulut ovat näiden johdosta
pyrkineet lisäämään sidosryhmätyöskentelyä. Lastensuojeluilmoitusten määrä koillisella alueella
samoin kuin koko Helsingissä on viime vuosien ajan ollut tasaisesti kasvava (liite 6).
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Lastensuojeluilmoitusten keskeisimpiä syitä pienten lasten osalta ovat vanhempien päihde- ja
mielenterveysongelmat ja hoidon laiminlyönti, nuorten osalta nuoren oma päihteidenkäyttö ja
rikoksilla oirehdinta. Syrjäytymisuhka koetaan yleisenä huolenaiheena lasten, nuorten sekä
perheiden elämässä. Muita huolia ja riskejä ovat muun muassa koulupudokkuus, kotouttamiseen
ja kotoutumiseen liittyvät ongelmat ja internet. Haasteet liittyvät hyvin usein toisiinsa ja siksi niitä
onkin haasteellista eritellä.

4.2.1. Huolet
Syrjäytymisuhka nähdään yleisenä huolenaiheena sekä lasten, nuorten että perheiden elämässä.
Se näyttäytyy monimuotoisina, usein läheisesti toisiinsa kietoutuvina ongelmina.
Perhe- ja lähisuhdeväkivalta heikentää lasten ja nuorten turvallista elämää, joka on ilmiönä
monimuotoinen ja siihen on vaikea puuttua. Henkilöstön valmiuksien lisääminen ongelmien
tunnistamiseen ja puuttumiseen kaikissa palveluissa on tärkeä.
Päihde- ja mielenterveysongelmat ovat usein erilaisten ongelmien taustalla, usein jopa toisessa
tai kolmannessa sukupolvessa. Päihteet ja niiden ongelmakäyttö luovat suuren osan mielenterveys, syrjäytymis- ja marginalisoitumisprosessia sekä yksilö- että perhetasolla. Huolta aiheuttavat sekä
vanhempien että alaikäisten oma päihteidenkäyttö. Ilmapiiri päihteille on tullut sallivammaksi sekä
aikuisten että nuorten keskuudessa ja päihteet koetaan hyväksytyksi osaksi nuoruutta.
Huolenaiheena on myös alkoholin ja tupakkatuotteiden myyminen ja välittäminen alaikäisille. Lapsi
tai nuori voi saada alkoholia ja tupakkatuotteita esimerkiksi omilta tai kavereiden vanhemmilta tai
sisaruksilta, täysi-ikäisiltä kavereilta, tuntemattomilta hakijoilta, tai itse ostamalla kaupoista ja
baareista. Kannabismyönteisyys ja nuuskan käyttö on lisääntynyt nuorten keskuudessa.
Koulupudokkuus on suuri ongelma. Erityisen huolen aiheeksi nousivat peruskoulun päättävät 9.luokkalaiset, joilla on huono todistus ja jotka suhtautuvat omaan tulevaisuuteensa näköalattomasti ja
välinpitämättömästi. Helsingissä peruskoulun jälkeisiä koulupudokkaita on ollut noin 300 vuosittain
ja toisen asteen ammatillisen koulutuksen keskeyttäneiden määrä on korkea. Aktiivinen
ammatillinen tuki ja ohjaus koulupudokkaiden kohdalla on ollut puutteellista eikä koulupudokkuuden
määrää ole saatu laskemaan merkittävästi (Lasten ja nuorten hyvinvointiselonteko 2011).
Maahanmuuttajat ovat yliedustettuina koulupudokkaiden ryhmässä, vaikkakin toisen polven
maahanmuuttajien kohdalla taas koulumenestys on huomattavasti parempi (Maahanmuutto ja
maahanmuuttajat Helsingissä – tilastoja)
Alaikäisten Nuorten tekemät rikosten määrä on kasvanut tilastojen valossa. Huolena ovat
erityisesti väkivaltarikokset ja tyttöjen tekemien väkivaltarikosten kasvu. Paikallistasolla koillisella
alueella väkivallan lisääntyminen näkyy erityisesti Malmin kauppakeskuksen torien läheisyydessä, ja
myös Malmin ns. putken (Malmin kauppakeskuksen ja Novan yhdistävä katettu ylikulkusilta) alue
koetaan turvattomaksi öiseen aikaan. Myös Malmin, Puistolan ja Pukinmäen asemien seudut
koetaan levottomiksi. Huolen aiheena on myös alle 15-vuotiaiden nuorten lisääntynyt halu tuhota
omaisuutta polttamalla.
Nuorten päihde- ja rikoskäyttäytymisen sekä koulupudokkuuden ym. oireiden taustalla olevia
tekijöitä ei riittävästi tunnisteta. Lastensuojelun avohuollon toimenpiteillä ei myöskään pystytä aina
vastaamaan lasten ja nuorten päihteidenkäyttöön ja käytöshäiriöihin liittyviin haasteisiin.
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Peruspalveluihin tarvitaan lisää valmiuksia mielenterveysongelmien tunnistamiseen
puuttumiseen. Nuorten kanssa toimivien tahojen, neuvoloiden, päivähoidon, koulun
kouluterveydenhuollon keskinäisiä yhteistyömuotoja on tarve kehittää.

ja
ja

Kotouttamiseen ja kotoutumiseen liittyvät ongelmat ovat alueen haaste. Alueen
monikulttuurisen perhetaustan omaavien lasten ja nuorten sopeutuminen perusopetukseen on
osoittautunut hyvin haastavaksi ja ennuste koulumenestykselle yhden valmistavan vuoden jälkeen
on erittäin huono. Kielitaito on usein puutteellinen, ja perusosaamisen puuttuessa reaaliaineiden
sisällöstä on lähes mahdotonta selvitä. Vanhempien kielitaidottomuus estää heitä auttamasta lasta
kouluun ja sosiaalistavaan elämään liittyvissä kysymyksissä. Nuoria koskeva huoli liittyi erityisesti
koulussa nivel-vaiheeseen, jossa lapsi tai nuori siirtyy valmistavan luokan jälkeen ala- tai
yläasteelle. Tukitoimet sopeutuksen onnistumiseen eivät ole riittävät, ja heijastevaikutukset näkyvät
sekä vapaa-ajalla että koulutyössä. Erityisen huolen aiheeksi lasten ja nuorten osalta alatyöryhmä
näkee marginalisoitumisen, mikä luo kasvualustaa sellaisille kielteisille jengiytymiseen ja
alakulttuureihin liittyville ilmiölle, jotka heikentävät alueen turvallisuutta.
Nuorten Internetin käyttöön liittyy ongelmia, kuten liiallinen pelaaminen. Nuoriso viettää sosiaalisen
median äärellä keskimäärin 4 tuntia/vrk ja 97 % suomalaislapsista on verkossa vähintään viikoittain
(Risk and safety on the internet 2010). Alakouluikäiset lapset käyttävät tietokonetta lähinnä
viihtyäkseen, mutta yläkouluiässä netti toimii jo sosiaalisen vuorovaikutuksen tärkeänä kanavana.
Nuoren eristyminen nettimaailmaan ilman valvontaa nähtiin huolena, johon ei vielä ole osattu
reagoida oikealla tavalla. Koulumaailmassa nähdään nuoria, joiden koko sosiaalinen verkosto löytyy
virtuaalimaailmasta. Nettimaailma voi hämärtää tajua siitä, mikä todellisessa elämässä voi tehdä.
Esim. kiusaaminen Facebookin tai muun sähköisen viestinnän kautta on ilmiö, josta nuoren voi olla
vaikea kertoa aikuisille, ja aikuisten on vaikea puuttua asiaan tuntematta toimintaympäristöä. Netti
tuo myös väylän seksuaalirikollisille.
Internet on aikuissukupolville haaste, joka tulee nähdä myös mahdollisuutena ja vaikuttamisen
välineenä. Pikkuhiljaa nettiin on saatu nuorille tuotettuja palveluja mm. koulun, poliisin,
seurakunnan, sosiaalityön ja nuorisotyön areenalta, tosin jälkijunassa. Verkkotyön kehittämiskeskus
pyrkii vastaamaan monialaisesti lasten ja nuorten kysymyksiin.

4.2.2. Kehittämiskohteet
Lasten- ja nuorten ongelmien rajapinnoilla pitää toimia tiiviissä ja moniammatillisessa yhteistyössä.
Nopea tiedonkulku, toimintojen oikea-aikaisuus sekä jatkuvuus ovat tärkeitä lapsiin ja nuoriin
kohdistuvan työn kehittämisen kannalta. Yhteistyössä kaivataan kumppanuutta eri hallintokuntien
välille.
Idän mallin mukainen ns. ”top 10”-listauskäytäntö, jossa poliisilta tulee tietoa kotihälytystehtävistä
alueelliseen sosiaalityöhön. Vaikka lastensuojelun tarvitsema akuutti tieto kulkeekin alueelliseen
toimipisteeseen melko hyvin, olisi poliisin ns. kotikeikkalistoista hyötyä myös koillisen alueen
sosiaalityöhön. Yhteiset kotikäynnit poliisin kanssa koettaisiin hyviksi ja tehokkaiksi.
Marak - moniammatillinen perheväkivaltaan puuttumisen menetelmä on ollut kokeilukäytössä ItäHelsingissä 2010-2011.
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Perheväkivalta koettelee aina koko perhettä, ja siihen puuttumiseen tarvitaan laaja-alaista
yhteistyötä eri toimijoiden välillä. Idän kokemukset ovat hyviä, ja kokeilua on päätetty jatkaa
laajennettuna koko Helsingin alueelle vuosina 2012-2013.
Rohkenenko puuttua, osaanko toimia? Ropot konsultaatio -tyyppistä valmennusta tarvitaan kaikille
lasten ja nuorten parissa toimiville. Peruspalveluissa oli tärkeää työntekijöiden valmiuksien
lisääminen, nuorten mielenterveysongelmien varhaisen vaiheen tunnistamiseen ja puuttumiseen.
Tukea ja opastusta vanhemmille nuorten Internet-käyttäytymiseen liittyvissä ongelmissa
tarvittaisiin lisää. Tässä esimerkiksi koulujen vanhempainillat olisivat mahdollisia viestikanavia.
Koulujen toimintakäytäntöjä tulisi yhtenäistää esimerkiksi luokalle jättämiseen liittyvissä
kysymyksissä. Tällä hetkellä käytännöt vaihtelevat eri kouluissa, ja arviointikäytännöt eivät ole
yhdenmukaisia. Asia voi luoda epätasa-arvoisuuden kokemuksia eri alueilla.
Lapset (ja opettajat) altistuvat kouluissa erilaisille sisäilmaongelmille kiinteistöjen
huonokuntoisuuden vuoksi ja sairastelu hidastuttaa oppimista. Turvallinen oppimisympäristö on
tärkeä asia.

4.3. Mielenterveys-, päihde - ja moniongelmaiset henkilöt
Mielenterveys-, päihde - ja moniongelmaisilla riskihenkilöillä on runsaasti asiakkuuksia
palvelujärjestelmän eri yksiköissä. Asiakasryhmä sitoo paljon julkisen- ja kolmannen sektorin
resursseja. Tämä on haaste myös tulevan sosiaali- ja terveystoimen uudistuksessa (Helsingin henki
2012, 6-9).
Tutkimusten perusteella on esitetty, että valtaosa väkivaltaisuudesta liittyy alkoholismiin ja muihin
päihdehäiriöihin riippumatta siitä, onko henkilöllä psykoosisairaus vai ei. Väkivallan ehkäisyssä
keskeinen merkitys onkin päihteiden käytön vähentämiseen tähtäävillä toimenpiteillä sekä yksilöettä väestötasolla. Väkivaltarikollisuus sekä alkoholin aiheuttama kuolleisuus ja sairastavuus ovat
kasvaneet selvästi nopeammin kuin alkoholin kulutus (Terveyskirjasto 13.2.2012).
Helsingissä kuolleisuus on koko maata ja muuta pääkaupunkiseudun kuolleisuutta korkeampaa.
Alkoholisyyt ovat jonkin verran yleisempiä kuin koko maassa ja ne ovat nousseet työikäisten
helsinkiläisten suurimmaksi kuolinsyyksi. (Koivisto 1.11.2011; Stat.fi.) Joillain peruspiireillä
kuolleisuus on korkeampi kuin Helsingin alueella keskimäärin, monista eri syistä johtuen. Koilliselta
alueelta nousevat peruspiirit, kuten Jakomäki, Suutarila ja Pukinmäki (Kurenniemi yms. 2003, 35).
Mielenterveyden häiriöt ilmenevät monella eri tavalla, eikä niitä voi yleistää. Kykyä huomioida
toiset ihmiset ja hallita omaa käyttäytymistään on pidetty keskeisinä mielen terveyden merkkeinä.
Moniin mielenterveyden häiriöihin liittyy tilastollisesti jonkin verran kohonnut väkivaltaisuuden riski.
Valtaosa vaikeistakin mielenterveyden häiriöistä kärsivistä ihmisistä ei ole väkivaltaisia. Toisaalta,
vaikeista mielenterveydenhäiriöistä kärsivät ihmiset ovat usein myös itse alttiita joutumaan
esimerkiksi taloudellisen tai seksuaalisen hyväksikäytön ja väkivallan kohteeksi.
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4.3.1. Huolet
Esimerkkinä riskitekijöiden moninaisuudesta on esimerkiksi psykoosi ja niihin liittyvät päihdehäiriöt.
Psykoosisairauden on esitetty lisäävän väkivaltarikollisuuden riskiä noin nelinkertaiseksi. Jos
psykoosisairaudesta kärsivällä on lisäksi aktiivinen päihdehäiriö, riski kasvaa moninkertaiseksi.
Eräiden tutkimusten mukaan henkirikoksiin syyllistyneistä noin 6 %:lla on ollut skitsofrenia, kun sen
esiintyvyys yleisväestössä on noin 1 %. Epäsosiaalisen persoonallisuushäiriön on puolestaan
esitetty lisäävän riskiä henkirikoksen tekemiseen kymmenkertaiseksi miehillä ja jopa 50-kertaiseksi
naisilla.
Turvallisuusmielessä erityistä huolta aiheuttavat kuitenkin sellaiset henkilöt, joiden kohdalla
väkivaltaisuuden riskitekijät kasautuvat. Näitä riskitekijöitä ovat siis esimerkiksi päihde- ja
persoonallisuushäiriöt, skitsofrenia, syrjäytyminen, jääminen hoidon tavoittamattomiin ja aiempi
väkivaltaisuus. Monien tähän riskiryhmään kuuluvien henkilöiden ongelmat siirtyvät ”sosiaalisena
perimänä” seuraavalle sukupolvelle. Toisen tai kolmannen sukupolven päihteidenkäyttäjiä on
runsaasti. Monella mielenterveydenhäiriöstä kärsivällä on myös päihderiippuvuus.
Psykoosioireiden vuoksi väkivaltainen henkilö kokee usein suurta pelkoa, jota ympäristön
mahdollisesti vihamielinen suhtautuminen ei vähennä. Kaupunkiympäristö, jossa toisilleen
tuntemattomat ihmiset asuvat lähekkäin, saattaa altistaa tahattomalle ennakkoluuloihin
pohjautuvalle vastavuoroiselle vihamielisyydelle naapureiden välillä. Monet psykiatrisista häiriöistä
kärsivät henkilöt kertovat naapureidensa suhtautuvan heihin vihamielisesti. Osittain kyse voi olla
mielenterveyden häiriöön liittyvästä alttiudesta tulkita todellisuutta harhaisesti. Valitettavan usein
lienee kuitenkin kyse myös siitä, että ympäristö todellakin suhtautuu mielenterveyden häiriöistä
kärsiviin ihmisiin ymmärtämättömästi ja jopa vihamielisesti. Paikalliset toimijat, kuten esimerkiksi
erilaiset yhdistykset, asukastoiminta ja yksittäiset kansalaiset on syytä tunnistaa voimavaraksi
alueellista toimintaa kehitettäessä. Onnistuessaan yhteistyö eri viranomaistahojen kanssa luo
mahdollisuuksia mm. varhaisen tuen kanavoimiseen.
Yleinen turvallisuuden ja hyvinvoinnin tunne voi vahvistua, jos asukkaat voivat luopua
tarpeettomista ennakkoluuloistaan erilaisuutta kohtaan. On tarpeen tarjota kansalaisille asiallista
tietoa mielenterveyden häiriöistä. Jokaisella on luonnollisesti oikeus kotirauhaan, mutta kaikkea
outoa käytöstä ei tarvitse torjua tai pelätä. On selvää, että muutokset yleisessä asenneilmapiirissä
tapahtuvat hitaasti. Maassamme on vireillä joitakin hankkeita, joiden tavoitteena on vähentää
mielenterveyden häiriöihin liittyvää kielteistä ensivaikutelmaan perustuvaa yleistystä eli stigmaa.
Esimerkiksi Suomen Psykiatriyhdistys tekee asiassa yhteistyötä eräiden keskeisten
tiedotusvälineiden kanssa.

4.3.2. Kehittämiskohteet
Turvallisuusyhteistyössä painopiste tulee olla ehkäisevässä mielenterveys- ja päihdetyössä.
Lisäksi riskihenkilöiden tarvitsemat lähipalvelut tulee kyetä järjestämään alueellisesti toimiviksi.
Hoidossa heikosti pysyvälle potilasryhmälle on tutkimuksissa todettu sopivan parhaiten jalkautuva,
työryhmäpohjainen tehostettu avohoito.
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Syksyn 2011 aikana osa psykiatrian poliklinikan työryhmistä on järjestäytynyt uudelleen keskittyen
kukin toiminnassaan tiettyjen häiriöiden hoitoon. Muutoksen toivotaan vahvistavan mahdollisuuksia
tuottaa vaikuttavia ja hoitosuositusten mukaisia psykiatrian erikoissairaanhoidon avohoitopalveluja
niiden tarpeessa oleville helsinkiläisille.
Yhteistyötä A-klinikan kanssa on tarkoitus kehittää edelleen lisäämällä mm. tapauskohtaisia
konsultaatiotapaamisia yhdessä potilaiden ja heidän läheistensä kanssa. A-klinikkatyössä liikkuvan
työn ja konsultaatioiden osuutta on tarve lisätä. Sosiaalipalveluiden henkilökunta hyötyisi
säännöllisestä keskusteluyhteydestä esimerkiksi psykiatrisen kotihoidon sairaanhoitajan kanssa,
jotta hoidon tarpeessa olevia henkilöitä voitaisiin paremmin auttaa psykiatristen ja päihdehuollon
palveluiden ulottuville.
Tavoitteena on, että mahdollisimman moni hoitoa ja kuntoutusta tarvitseva asukas saisi palvelua
hoidon porrastuksen kannalta oikeassa paikassa. Silloin mahdollisuudet vastata hoidon tarpeeseen
vahvistuisivat tilanteissa, joissa palvelujärjestelmältä vaaditaan asukkaan tarpeet huomioivaa
poikkeuksellista joustavuutta. Väkivaltaisia ideaatioita omaavat henkilöt pyritään saamaan
aktiivisesti hoidon piiriin.
Työntekijöiden turvallisuus ja ulkopuolisille tuleva uhka vaikuttaa työntekijöiden pysyvyyteen
alalla. Kunkin työpisteen työsuojelu ja riskien hallinta on tärkeää. Suurentuneiden riskien
toimipisteissä poliisihälytykseen on reagoitava nopeasti. Terveys- ja sosiaalitoimen sekä poliisin
yhteistoimintaa on tärkeää kehittää edelleen yksittäisten kansalaisten ja koko väestön kokeman
hyvinvoinnin ja turvallisuuden vahvistamiseksi.

4.4. Ympäristöturvallisuus
Ympäristön turvallisuus vaikuttaa konkreettisesti jokaiseen asukkaaseen. Turvallisuuden ja
turvallisuudentunteen lisääminen on tärkeä osa-alue asuinviihtyvyyden kannalta. Yleisen
kaupunkitilan suurimmat turvallisuushaasteet liittyvät väkivaltaan ja osin sen synnyttämään
rikoksen pelkoon.(Katuväkivallan ehkäisy ja vähentäminen – työryhmän raportti 2010). Helsingin
poliisin rikostilastoja Koilliselta alueelta vuosilta 2009 – 2011 on esitelty liitteessä 9.
Turvallisuushuolet voivat johtua myös sellaisista arkielämän tilanteista ja teoista, joita ei välttämättä
mielletä rikoksiksi. Yleisten alueiden turvallisuuteen ja viihtyisyyteen vaikuttavia ilmiöitä ovat
Helsingissä esimerkiksi puistoissa tapahtuva julkijuopottelu, häiritsevä käyttäytyminen, roskaaminen
ja julkisella paikalla virtsaaminen. (Helsingin kaupungin turvallisuussuunnitelma, 8-9;
turvallisuustutkimus 2009, 6-7.)
Talojen seiniin ja aitoihin ilmestyvät graffitit vaikuttavat välillisesti alueen turvallisuuteen. Helsingin
poliisilaitoksessa on ollut töhryrikoksiin erikoistunut yksikkö, joka tutkii graffiti- ja muita
töhryrikoksia koko Helsingin alueella. Ryhmällä on hyvä tuntemus paikallisiin tekijöihin ja usein
tekijöitä on saatu sarjoitettua useampiin juttuihin. Tarkemmin ryhmän toiminnasta on liitteessä 7.
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4.4.1. Huolet
Häiriökäyttäytyminen vaikuttaa olennaisesti turvallisuuden tunteeseen. Asuinympäristön
turvallisuuteen vaikuttavia seikkoja ovat mm. ilta-aikaan heikko valaistus, liikennekuri, alueen
epäsiisteys, liikennemelu sekä näkyvä rikollisuus.
Ostoskeskuksiin ja näiden ympäristöön, kuten Malmin putkeen, kerääntyy ihmisiä nauttimaan
alkoholia ja aiheuttavat samalla häiriötä roskaamalla sekä meluamalla. Tämä huoli nousi esiin myös
nuorten osalta. Vartiointiliikkeet ovat poliisin kanssa yhdessä pyrkineet puuttumaan näihin ja
samalla lisäämään alueen turvallisuutta.
Paikallisessa ongelmanratkaisumallissa poliisi perehtyy tarkemmin havaitsemaansa ongelmaan
keräten kaiken mahdollisen tarvittavan tiedon. Tämän jälkeen poliisi käy tapaamassa paikallisia
yrittäjiä ja toimijoita, kuten kaupungin työntekijöitä, koettaen löytää yhdessä heidän kanssaan
ratkaisun alueen ongelmaan. Tarvittaessa tapaamisiin on kutsuttu myös mahdollisia ongelman
aiheuttajia keskustelemaan alueen ongelmista.
Helsingin kaupungin turvallisuus- ja valmiusyksikkö aloitti Malmin kauppakeskusalueen ja
erityisesti sen putken turvallisuustilanteen kartoituksen vuonna 2008 asiaa koskevan
valtuustoaloitteen johdosta. Asian tiimoilla on keskusteltu alueen eri toimijoiden kanssa esimerkiksi
putken sulkemisesta. Ostoskeskuksen Koy:t Malmintori ja Malmin Nova haluaisivat sulkea
kävelyputken yöajaksi vartiointikustannuksien ja ilkivallan vähentämiseksi. Kaupunginjohtajan
päätöksessä 25.5.2011 päätöksessä kehotetaan kaupunkisuunnitteluvirastoa yhteistyössä
rakennusvalvontaviraston, rakennusviraston, kiinteistöviraston, pelastuslaitoksen sekä Koy
Malmintori ja Koy Malmin Novan kanssa pikaisesti selvittämään Malmin asemaseudun
ostoskeskuskiinteistöjen
yöaikaiseen
sulkemiseen
tarvittavat
toimenpiteet.
Kaupunkisuunnitteluvirasto kehotti kiinteistöjen haltijoita teettämään suunnitelman, jossa esitetään
asemalaiturille tulevat yöaikaiset hätäpoistumisjärjestelyt sekä varmistetaan asema-alueen
käytettävyys ja viihtyisyys muuttuneessa tilanteessa. Laaditulla suunnitelmalla olisi tarkoitus hakea
tilapäistä lupaa kauppakeskuksen tilojen yöaikaiseen sulkemiseen. Asia on kesken.
Kouluihin, päiväkoteihin ja leikkipuistoihin ilta-aikaan kerääntyvä nuoriso aiheuttavat
lähiympäristölle turvattomuutta sekä turhautumista, esimerkiksi roskaamalla lasten leikkipaikkoja.
Näissä poliisinkin valvontakohteissa on rikkomalla tai sotkemalla aiheutettu suuria rahallisia
vahinkoja. Koillisen alueen valvontakohteet on listattu liitteessä 7. Helsingin kaupungin turvallisuus ja valmiusyksikkö pyrkii lisäämään leikkipuistojen kanssa tehtävää yhteistyötä eri viranomaisten
välillä.
Usein asukkaat huomaavat omassa asuinympäristössään piilevät ympäristöriskit ensimmäisinä.
Esimerkiksi taloyhtiöiden pihoihin ja lähistöille ilmestyneet huumeruiskut ovat herättäneet
asukkaissa suurta huolta.
Myös maasto-/ruohikkopaloja tapahtuu muuta Helsinkiä enemmän koillisella alueella.
Rakennuspaloja alueella on kohtalaisen vähän – kuitenkin yli 20 tapausta vuosittain. Myös
rakennuspalovaaroja – eli läheltä piti–tilanteita on noin 40 vuosittain.
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Koillisen suurpiirin alueella ei ole kuitenkaan ollut yhtään palokuolemaa vuonna 2010.
Pelastuslaitoksen onnettomuustilastoista on enemmän liitteessä 10.

4.4.2. Kehittämiskohteet
Asukasyhdistykset voisivat olla enemmän mukana turvatalkoissa, jossa valistetaan asukkaita
kiinnittämään huomiota alueen arjen turvallisuuteen.
Taloyhtiöihin menevät ajoreitit eivät aina vastaa hälytysajoneuvojen (poliisi, ambulanssi, paloauto)
eri paikkatietojärjestelmistä saamia reitti- tai paikkatietoja. Erityisen ongelmallisina on koettu kuja-,
polku- ja – raitti nimiset osoitteet. Taloyhtiöiden pitää valistaa asukkaitaan oikean reitin
neuvomiseen, soittaessa apua hätäkeskuksesta.
Pelastuslaitos, poliisi ja monet muut viranomaiset tekevät yhteistyötä paikka- ja
reittitietojärjestelmien kehittämiseksi kuntalaisten hälytyspalvelujen saatavuuden parantamiseksi.
Taloyhtiöiden opastustaulut tulee pitää ajan tasalla ja selkeästi näkyvissä. Pelastustiet ja
hälytysreitit on pidettävä kunnossa ja vapaina pysäköidyistä ajoneuvoista, lumiesteistä tai muista
ajoesteistä. Pelastustiet sisältyvät vuoden 2002 jälkeen yleisemmin jo rakennuslupaehtoihin ja ne
pitää näkyä rakennuslupa-asiakirjoissa tai -piirustuksissa. Rakennusluvan ehtoina olevilla
pelastusteillä on tällöin riittävän hyvä perustus, jotta ne kantavat raskaat hälytysajoneuvot.
Muutamat taloyhtiöt ja asukasyhdistykset ovat esittäneet pelastuslaitokselle toiveen saada
kaupungin Internet -sivuille kartan Helsingissä sijaitsevista pelastusteistä.
Porrashuonemerkinnöissä on ollut useissa taloyhtiössä puutteita. Taloyhtiöiden on otettava
huomioon, että ambulanssin tulee päästä porraskäytävien eteen. Taloyhtiöiden tulisi konsultoida
piharakentamisesta asukasyhdistysten ja pelastuslaitoksen kanssa, jotta pihoille ei rakennettaisi
pelastusajoneuvojen liikkumista tai autoilijoiden näkyvyyttä estäviä rakenteita. Esimerkiksi
taloyhtiöiden rakentamat aidat on rakennettu ahtaille pihoille tarkoituksena vähentää
ajoneuvoliikennettä, mutta on kuitenkin samalla vaikeuttanut ja osittain estänytkin
hälytysajoneuvojen pääsyn kohteeseen. Mahdollisista ajoesteistä (myös kyltit, betonitolpat ja –
porsaat, kaivonrenkaat, kukka-altaat, raskaat kivenmurikat ym.) voi ilmoittaa alueen
palotarkastajalle, jos taloyhtiö ei hoida lakisääteistä velvoitettaan pitää pelastustiet esteettöminä ja
ajokelpoisina.
Asianmukaisesti hoidetut roskakatokset tuovat alueelle viihtyisyyttä, eivät luo edellytyksiä tulen
sytyttämiselle ja sijoittelussa on syytä muistaa, että niitä ei sijoiteta suoraan rakennusten
läheisyyteen tai seinustoille.
Pelastuslainsäädäntö muuttui 1.7.2011. Uusi lainsäädäntö selkeytti muun muassa eri toimijoiden
vastuualueita. Vastuu tulipalon tai muun onnettomuuden vaaran ja vahingon välttämiseen,
torjuntaan ja hätäilmoituksen tekemiseen on myös yksityisellä kansalaisella. (Pelastuslaki 379/2011
ja – asetus 407/2011.) Myös väestönsuojaa koskeva asetus (408/2011) ja asetus väestönsuojan
laitteista ja varusteista (409/2011) tulivat voimaan samaan aikaan. (Finlex 30.1.2012.)
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4.5. Liikenneturvallisuus
Liikenneturvallisuuteen vaikuttavat erityisesti kuljettajat, ajoneuvot ja liikenneväylät. Ajoneuvojen
turvallisuus on kehittynyt viime vuosina paljon. Liikenneturvallisuutta parannettaessa on vaikutettava
kuljettajien asenteisiin ja ajotapaan sekä liikenneväylien parantamiseen ja jatkuvaan ylläpitoon.
Poliisi valvoo liikenteessä kuljettajien käyttäytymistä, ajokuntoa sekä ajoneuvojen kuntoa ja suorittaa
jatkuvaa liikennevalistusta.
Kaupunki vastaa osaltaan teiden suunnittelusta ja ylläpidosta. Suurin tiellä liikkujien
turvallisuuteen vaikuttava tekijä on tielläliikkujan oma käyttäytyminen.
Jokainen pystyy
vaikuttamaan omalta osaltaan liikenneturvallisuuteen esim. käyttämällä heijastinta pimeänä aikana
tai noudattamalla sopivaa tilannenopeutta. Muita turvallisuuteen vaikuttavia asioita ovat esimerkiksi
alkoholin- tai huumeidenkäyttö liikenteessä, väsymys ajon aikana sekä turvavyön ja kypärän käytön
laiminlyönti.
Helsingissä on laaja kirjo eri joukkoliikennevälineitä, joten matkustajien kannalta on oleellista, että
koko matkaketju eri vaiheineen on turvallinen.
Turvallisuuteen ja turvallisuudentunteeseen
vaikuttavat olennaisesti kaupunkilaisten kokemat kokemukset joukkoliikenteessä. Helsingin
kaupungin turvallisuussuunnitelmassa on otettu yhdeksi kohdaksi joukkoliikenteen turvallisuuden
parantaminen. Tavoitteena on, että kaikki matkustajat voivat tuntea olonsa turvalliseksi ja välttyä
häirinnän ja väkivallan kohtaamiselta. Lisäksi tavoitteena on, että joukkoliikennehenkilöstö voi tehdä
työtään altistumatta häirinnälle ja väkivallalle sekä yleisen viihtyvyyden parantaminen
joukkoliikennevälineessä, asemalla ja pysäkillä. Joukkoliikenteessä koettu turvallisuus Helsingissä
on parantunut lähivuosina, joskin muutokset olivat pieniä (Joukkoliikenteen turvallisuusstrategia
2012 – 2016, 15-16; Tuominen 2010; Turvallisuussuunnitelma 2011 – 2014, 12-14.)
Helsingin poliisilaitos on järjestänyt HSL:n kuljettajille turvallisuuskoulutusta, jolla on pyritty
vähentämään kuljettajien työssään kohtaamaan riskiä. HSL ja VR ovat lisänneet kameravalvontaa
julkisissa kulkuvälineissä sekä palkannut vartijoita pitämään järjestystä yllä joukkoliikenteessä.
Koillisella alueella on ollut muutamia poliisitehtäviä viimeisten vuosien aikana kohdistuen
joukkoliikenteeseen. Suurin osa näistä tehtävistä on ollut sellaisia, joissa on ollut voimakkaasti
päihtynyt henkilö, joka on nukahtanut linja-autoon tai junaan. Silloin tällöin junassa tai linja-autossa
on ollut häirikkö, joka on ollut sivullisille vaaraksi tai häiriöksi.
Koillisen Helsingin alueella on tapahtunut eniten liikenneonnettomuuksia Malmin alueella. Tämän
jälkeen tulevat Viikin, Pukinmäen ja Puistolan alueet. Myös pelastuslaitoksen mukaan alueella on
paljon liikenneonnettomuuksia johtuen suurista ja vilkkaista liikenneväylistä (liite 10).

4.5.1. Huolet
Koillis-Helsingin alueella asuu paljon asukkaita ja työmatkaliikenne on vilkasta. Alueen reunamilla
ovat Kehä I, Kehä III, Lahdenväylä sekä Tuusulan moottoritie, jotka ovat Suomen vilkkaimmin
liikennöityjä teitä. Suuret liikennemäärät vaikuttavat suoraan alueella tapahtuneisiin
onnettomuuksiin.
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Vilkkailla pääteillä liikkuu myös erilaisia kuljetuksia aina vaarallisiin luokiteltaviin aineisiin asti. Nämä
vaarallisten aineiden kuljetukset tuovat haasteita alueen pelastusviranomaisille ja
liikennejärjestelyille. Alueen kautta kulkee myös suuri osa Vuosaaren satamaan menevästä tai
tulevasta tavaraliikenteestä. Koillisen Helsingin alueen läpi kulkee junarata, joka on vilkkaasti
liikennöity. Vuorokaudessa radalla kulkee runsaasti henkilö- ja tavaraliikennettä. Alueella on neljä
miehittämätöntä juna-asemaa: Pukinmäki, Malmi, Tapanila ja Puistola. Varsinaisesti rautatie ei tuo
alueelle häiriöitä, mutta se mahdollistaa häiriköiden nopean siirtymisen asemalta toiselle. Malmin
rautatieaseman seutu on herättänyt niin asukkaissa kuin alueen toimijoissakin huolta. Ilkivaltaa on
tehty jonkin verran myös junissa ja linja-autoissa.
Pelastuslaitoksen onnettomuustilastot vuosilta 2006 - 2010 koillisen suurpiirin alueelta löytyvät
tarkemmin liitteestä 10. Alueelta ei noussut esille sellaista paikkaa, jossa olisi tapahtunut useampi
polkupyöräonnettomuus samassa paikassa vuosina 2009 -2010. Poliisin rekisterien mukaan törkeitä
liikenneturvallisuuden vaarantamisia on tapahtunut eniten alueen isoilla liikenneväylillä, kuten
Lahdenväylä, Kehä I ja Kehä III. Pienemmistä teistä esille nousi Tattariharjuntie, Suurmetsäntie ja
Rapakiventie. Vuosina 2009 - 2010 poliisi tavoitti Koillisella alueella eniten rattijuoppoja Malmin,
Puistolan ja Pukinmäen alueilla. Alueella sattuu paljon myös liikennevälinepaloja.
Koillisella alueella on havaittu asukasyhdistysten toimesta erilaisia liikenneongelmia, kuten
ostoskeskusten parkkipaikkojen ajolinjat ja kevyenliikenteenväylän valaisemattomuus. Joillakin
paikoilla asukkaat toivovat hidastetöyssyjä ajonopeuksien hillitsemiseksi.
Joillakin paikoilla
liikenteelliset ratkaisut ovat sellaisia, että autoilijat tulevat helposti rikkoneeksi liikennesääntöjä
esimerkiksi viedessään lapsiaan päiväkoteihin. Pysäköintikieltoalueet saattavat vaikeuttaa
asukkaiden pysäköintiä alueella. Näistä ongelmista työryhmä on ollut suoraan yhteydessä
kaupungin liikennesuunnitteluvirastoon.
Kesäisin nuoret kokoontuvat pääkaupunkiseudulla kerran kuussa järjestettävässä mopomiiteissä,
jossa on ollut osallistujina useita satoja pääasiassa mopoilijoista koostuvia nuoria. Mopomiittejä on
ollut myös koillisen Helsingin alueella mm. Tattarisuolla sekä Pukinmäen ABC-huoltamon
pihassa. Nämä mopoilijat ajavat pitkänä letkana ja välillä liikennesäännöt pääsevät unohtumaan.
Lisäksi huolestuttavana piirteenä on ollut turvallisen ajovälin pitämättä jättäminen toisiin
mopoilijoihin, jolloin on tullut joitain vakavampia kolareita heidän kesken.

4.5.2. Kehittämiskohteet
Poliisi saa asukkailta arvokkaita valvontapyyntöjä, joiden mukaan poliisi voi suunnata valvontaa
tällaisille alueille, joissa asukkaat kokevat häiriö- ja liikennekäyttäytymisen ongelmalliseksi.
Maankäytön tiivistäminen ja kehittäminen vaatii jatkuvaa liikennesuunnittelua lähivuosina.
Koillisellakin alueella on koettu laajasti liikenneturvallisuuden ongelmana liialliset ajonopeudet.
Esimerkiksi Pihlajisto - Viikinmäki asukasyhdistyksen mukaan alue on kasvanut viime aikoina uusilla
taloyhtiöillä ja liikenne on vilkastunut paljon. Harjannetielle hidasteiden rakentaminen saattaisi
vähentää ajonopeuksia. Samoin Salpausseläntien kaistaviivojen vahvistaminen lisäisi turvallisuutta
erityisesti loivissa mutkissa, joissa autoilijat oikaisevat vastaantulevien kaistalla. Kehä I:n ja
Malminkaaren idän suunnasta tulevan liittymää voisi parantaa liikennevaloilla.
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5. ALUEEN PALVELUT, KÄYTÄNNÖT, HANKKEET JA VERKOSTOT
Koillisella alueella on vahva julkisten hyvinvointipalveluiden verkosto, joka kattaa koko
elämänkaaren. Alueella sijaitsevat myös poliisin sekä pelastuslaitoksen toimipisteitä. Julkisten
palveluiden sisällä ja rinnalla koillisella alueella toimivat monet erilaiset verkostot, joissa mukana
ovat erilaiset järjestöt, hankkeet ja asukkaat. Osa palveluista ja niiden tuottamista hyvistä
käytännöistä, on tarkoitettu koko kaupungin väestölle ja osa palveluista toimii vain Koillisella
toiminta-alueella.
Lisäksi alueella toimii lukuisia vapaaehtoisjärjestöjä ja -yhdistyksiä, jotka tarjoavat palvelujaan ja
resurssejaan hyvän arjen toteuttamisessa. Suunnitellusti verkostoituneena nämä tahot voivat olla
merkittävänä tukena ja apuna viranomaistyölle.
Kaupunginvaltuusto päätti 30.11.2011 (18/30.11.2011) että 1.1.2013 alkaen sosiaali- ja terveystoimi
yhdistetään niin, että sosiaalilautakunta, lukuun ottamatta suomenkielistä lasten päivähoitoa, ja
terveyslautakunta yhdistetään sosiaali- ja terveyslautakunnaksi.

5.1. Keskeiset palvelut
Koillisen suurpiirin alueella toimii viisi terveysasemaa, joiden yhteydessä ovat myös äitiys- ja
lastenneuvolat. Näitä ovat Pihlajamäen, Malmin, Suutarilan, Puistolan ja Jakomäen neuvolat.
Äitiysneuvonnan tavoitteena on turvata odottavan äidin, sikiön ja vastasyntyneen terveys sekä
edistää ja ylläpitää perheen terveyttä ja hyvinvointia. Lasten terveysneuvonta on äitiysneuvonnan
luonnollinen jatke aina lapsen kouluikään asti. Lastenneuvonnan tavoitteena on turvata jokaisen
lapsen paras mahdollinen terveys ja tukea perhettä vanhemmuudessa. Lasten terveysneuvonnan
määräaikaistarkastusohjelmaan kuuluvia laajoja terveystarkastuksia on kolme ja ne ovat 4
kuukauden, 1,5-vuotiaan ja 4-vuotiaan lapsen neuvolatarkastukset.
Lasten päivähoito Helsingissä tarjoaa alle kouluikäisille lapsille kasvua ja kehitystä tukevan oppimisja hoitoympäristön.
Perheet voivat valita kunnallisen päivähoidon, yksityisen hoidon tuen tai alle 3-vuotiaalle lapselle
kotihoidon tuen. Alueen varhaiskasvatuspalveluihin kuuluu päiväkotitoiminta, perhepäivähoito,
esiopetus ja kerhotoiminta. Koillinen Helsinki on jaettu neljään päivähoitoalueeseen, jotka ovat
Latokartano, Pukinmäki – Suutarila, Malmi ja Puistola – Jakomäki. Latokartanon alueella on 15
päiväkotia, kahdeksan (8) ryhmäperhepäiväkotia ja kolme (3) yksityistä päiväkotia. Pukinmäki –
Suutarilassa on 11 päiväkotia, kaksi (2) ryhmäperhe- ja kolme (3) yksityistä päiväkotia. Malmin
alueella on 17 päiväkotia, viisi (5) ryhmäperhepäiväkotia, yksi (1) ostopalvelupäiväkoti, kolme (3)
yksityistä päiväkotia ja yksi (1) ympärivuorokautinen päiväkoti. Puistola – jakomäen alueella on 11
päiväkotia, viisi (5) ryhmäperhepäiväkotia, yksi (1) ostopalvelu- ja kolme (3) yksityistä päiväkotia.
Leikkipuistot tarjoavat ohjattua ulko- ja sisätoimintaa lapsille ja varhaisnuorille sekä
kohtaamispaikan lapsiperheille. Leikkipuistojen toimintaan kuuluu pienten lasten kerhotoimintaa
sekä koululaisten iltapäivätoiminta. Osa monitoimijaisen perhevalmennusohjelman ryhmien
kokoontumisista toteutetaan myös leikkipuistoissa. Alueella on 16 leikkipuistoa.
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Lapsiperheiden kotipalvelu ja varhainen tuki (VARTU) on perheille tarkoitettua tukea, ohjausta ja
neuvontaa. Sosiaaliohjaaja työskentelee pääsääntöisesti perheen kotona. Perheen tarpeen ja
toiveen mukaan tehdään yhteistyötä muiden perhettä tukevien työntekijöiden kanssa.
Vanhemmuuden tukemiseksi tarjotaan myös ryhmämuotoista toimintaa. Sosiaaliohjaus on perheille
vapaaehtoista ja maksutonta. Tapaamisten määrä ja sisältö suunnitellaan yhdessä perheen kanssa
Sosiaaliviraston perheneuvolan toimipiste Malmilla (palvelualueet Malmin lentokenttä, Suutarila,
Tattariharju, Tattarisuo, Puistola, Tapulikaupunki, Jakomäki, Siltamäki, Pukinmäki, Heikinlaakso,
Töyrynummi, Suurmetsä, Pihlajamäki, Pihlajisto, Viikki, Viikin tiedepuisto, Viikinranta, Viikinmäki,
Latokartano, Tapanila, Tapaninkylä ja Tapaninvainio) palvelee 0-17-vuotiaita lapsia ja nuoria
perheineen, lapsen tai nuoren kehitykseen ja kasvatukseen liittyvissä kysymyksissä, pulmallisissa
perhetilanteissa sekä lasta tai perhettä kohdanneissa kriiseissä. Perheneuvolassa toimii myös
vauvaperhevastaanotto sekä pari- ja perheterapiatyöryhmä.
Lapsi ja perhekohtaista lastensuojelua ovat lastensuojelutarpeen selvitys, avohuollon tukitoimet,
lapsen kiireellinen sijoitus ja huostaanotto sekä niihin liittyvä sijaishuolto ja jälkihuolto. Avohuollon
lastensuojelun tehtävänä on tutkia lastensuojeluilmoitukset, tehdä lastensuojelutarpeen selvitykset
sekä suunnitella tarvittavat tukitoimet. Lastensuojelun avohuollossa on tulossa muutos siten, että
lastensuojeluilmoitusten vastaanottaminen ja lastensuojelutarpeen selvityksen tekeminen
keskitetään vastaanottotiimeille ja mikäli lastensuojelutarpeen selvityksen jälkeen asiakkuus jatkuu,
asiakkuus siirtyy suunnitelmallisen sosiaalityön tiimien vastuulle. Muutos toteutetaan toukokuun
2012 aikana. Jakomäen, Puistolan, Suutarilan, Malmin ja Pukinmäen peruspiirien alueen
lastensuojelun toimipiste tulee muutoksen myötä Malmille. Latokartanon peruspiirin alueen
lastensuojelutyö muuttaa Maunulaan.
Oman asuinalueen terveysasema on lasten mielenterveyskysymysten ensisijainen neuvonta-,
arviointi- ja hoitopaikka. Mielenterveysasioista voi keskustella ja saada apua lastenneuvoloissa.
Terveysasemat ja neuvolat ohjaavat tarvittaessa eteenpäin erityistason tutkimuksia ja hoitoa varten.
Erityistason hoitoyksiköitä ovat kaupungin lastenpsykiatrinen arviointipoliklinikka ja HUS:n
lastenpsykiatrin yksiköt.
Vapaa-ajan harrastevaihtoehtoja ja liikunnallista toimintaa lapsille ja nuorille järjestää moni
paikallinen järjestö ja yritys, joista alueellisesti suurimmat ovat Tapanilan urheilukeskus (Tapanilan
Erä), Malmin palloseura ja Puistolan urheilijat. Alueella toimii 7 kirjastoa sekä alueella olevat
Malmitalo ja Pukinmäen taidetalo tarjoavat monenlaista kulttuuripainotteista toimintaa. Seurakunnan
nuorisotyö tavoittaa rippikoulun myötä 90 % ikäluokasta, ja alueellisesti Malmin seurakunnassa on
paljon esim. isos-toimintaa.
Oppilashuollon moniammatillisen työn tavoitteena on oppilaiden hyvinvoinnin ja opiskeluedellytysten
tukeminen. Oppilashuoltotyöhön kuuluvat sekä koulun yhteisöllisen hyvinvoinnin edistäminen että
oppilaan yksilöllinen oppilashuoltotyö. Käytännön oppilashuoltotyö jakaantuu opetussuunnitelman
mukaiseen oppilashuoltoon sekä oppilashuollon palveluihin. Oppilashuollon palveluja ovat
kouluterveydenhuolto, koulukuraattori- ja koulupsykologipalvelut. Kouluterveydenhuollosta
Helsingissä vastaa terveyskeskus, psykologi- ja kuraattoripalveluista opetusvirasto. Alueella on
perusopetuksella 23 toimipistettä, joista 20 on peruskoulua, kolme (3) on erillistä yläastetta, kuusi
(6) lukiota ja kaksi (2) ammatillista oppilaitosta.
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Nuorisoasiainkeskuksella on alueella kolmen eri nuorisotyöyksikön nuorisotaloja; Malmi-Pukinmäen
nuorisotyön yksikkö, jossa sijaitsevat Malmin nuorisotalo, Pukinmäen nuorisotalo, Tapanilan
nuorisotalo, Pukinmäen mopohalli ja Falkullan kotieläintila; Pohjois-koillinen nuorisotyön yksikkö,
jossa Tullikirjurin skeittipuisto, Suutarilan nuorisotalo, Tapulikaupungin nuorisotalo ja Jakomäen
nuorisotalo sekä Keskinen nuorisotyöyksikkö, jossa ovat Pihlajamäen nuorisotalo, Pihlajamäen
nuorisopuisto ja Pihlajiston kerhohuoneisto (Viikissä ei tällä hetkellä ole nuorisotaloa, mutta siellä
järjestetään erilaista toimintaa, kuten kerhoja ja ryhmiä).
Nuorisoasiainkeskuksen, sosiaalitoimen ja terveystoimen yhteistyömalli Koillisluotsi on
moniammatillinen kohdennetun nuorisotyön toiminto, jonka tehtävänä on tukea nuoren kasvua ja
ehkäistä syrjäytymistä yhteistyöllä. Koillisluotsi toimii Malmin, Pukinmäen, Siltamäen, Suutarilan,
Tapulikaupungin ja Jakomäen alueilla ja se on tarkoitettu 12 – 15 -vuotiaille nuorille ja heidän
perheilleen. Vuoden 2012 loppuun saakka Koillisluotsi toimii LASU rahoituksella myös Pihlajamäki,
Pihlajisto ja Viikin alueella.
Koillisella alueella toimii Helsingin kaupungin lasten ja nuorten ehkäisevää päihdetyötä
suunnitteleva ja koordinoiva Klaari Helsinki. Klaari Helsinki toimii yhteistyössä kaupungin kaikkien
hallintokuntien, erilaisten järjestöjen, seurakuntien ja poliisin kanssa. Klaari-koordinaattorit tuovat
mm. tietoa ehkäisevästä päihdetyöstä toimijoiden ulottuville sekä toimivat apuna alueellisten
verkostojen kehittämisessä.
Nuoriin kohdennettua arvioivaa ja hoidollista päihdetyötä tekee alueella Pohjoinen nuorisoasema,
jonka kohderyhmänä 13-23 -vuotiaat nuoret sekä heidän perheensä, jotka ovat huolissaan omasta
tai läheistensä päihteiden käytöstä. Nuorisoasema tarjoaa apua myös peliongelmiin ja liialliseen
ajankäyttöön netissä. Sosiaaliviraston perheneuvolat tarjoavat myös erityistason neuvontaa, tukea
ja hoitoa.
Nuorisopsykiatrian Malmin poliklinikka Ratapoli palvelee nuorisopsykiatriseen arvioon ja hoitoon
hakeutuvia alle 18-vuotiaita nuoria, jotka asuvat koillisissa tai pohjoisissa kaupunginosissa.
Nuorisopsykiatrian poliklinikan jalkautuva moniammatillinen työryhmä palvelee 13–17 -vuotiaita
helsinkiläisnuoria ja heidän perheitään. Työmuotoina ovat yksilö-, perhe- ja verkostotapaamiset.
Sosiaaliviraston aikuisten vastuualueen sosiaaliasemien toiminta uudistui vuoden 2012 vaihteessa
Helsingissä ja toiminta jakautui kolmeen palveluyksikköön; sosiaalityön-, sosiaaliohjauksen- ja
toimistopalveluiden yksikköön. Koillisella alueella palvelevat Malmin ja Maunulan palvelupiste.
Lähityö on Helsingin kaupungin sosiaaliviraston aluetyöyksikön työmalli. Lähityöntekijät
työskentelevät pareittain, kukin omassa kaupunginosassaan: Idässä, Etelässä ja Pohjoisessa eli
Koillisessa. Lähityön tavoitteena on arkiturvallisuuden ja viihtyvyyden parantaminen sosiaalityön
keinoin jalkautuen työpareina. Lähityö työnkuvaan kuuluvat mm. palveluohjaus, verkostoituminen
alueen toimijoiden ja asukkaiden kanssa, mahdollinen puuttuminen tai tiedon eteenpäin vienti
liittyen havaittuihin häiriöihin sekä ulkona asuvien etsivä työ. Työntekijät liikkuvat työpareina, ja
heillä on sosiaalialan koulutus. Työntekijöillä ei ole poliisin tai vartijan toimivaltuuksia. Koillisella
alueella lähityön pääkohdealueina ovat Pukinmäki, Malmi, Tapulikaupunki, Viikki, Pihlajisto,
Pihlajamäki, Tapanila, Tapaninvainio, Jakomäki ja Siltamäki. Tarpeen mukaan lähityö toimii myös
muulla koillisen alueilla.
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Vanhuksille suunnattuja sosiaalityön ja omaishoidon palveluita tarjoavat alueelliset sosiaali- ja
lähityön yksiköt. Koillisen alueen asukkaita palvelee pohjoinen yksikkö Maunulassa. Jokaisella 75
vuotta täyttäneellä sekä vammaisetuuslain mukaisen hoitotuen saajalla ikään katsomatta on oikeus
saada sosiaalipalvelujen tarpeen arviointi.
Arviointi koskee mm. omaishoidon tukea,
asumispalveluja, kuljetuspalvelua, asunnon muutostöitä, toimeentuloturvaa sekä terveyskeskuksen
kotipalvelua.
Helsingin poliisitaloilla sekä säilöönottosuojalla työskentelevät sosiaali- ja kriisipäivystyksen
poliisisosiaalityön yksikön sosiaalityöntekijät, joiden työskentelyn kohderyhmänä ovat kaikenikäiset
poliisissa asioivat henkilöt. Malmin poliisitalolle on sijoitettu kaksi sosiaalityöntekijää.
Maahanmuuttoyksikkö on Helsingin sosiaaliviraston alainen. Se järjestää Helsinkiin pysyvästi
asettuneille pakolaisille kotoutumista tukevia sosiaalipalveluja. Maahanmuuttoyksikön asiakkaita
ovat pysyvän oleskeluluvan saaneet pakolaiset. Asiakkuusaikasi kestää yleensä noin kolme vuotta
ensimmäisestä väestörekisteriin kirjautumisestasi.
Virka Info on Helsingin kaupungintalossa toimiva maahanmuuttoviraston, maistraatin ja poliisin
yhteispalvelupisteenä ja tarjoaa erityisneuvontaa maahanmuuttoasioissa. Virkaa Infoon on vuoden
2012 alusta yhdistetty Infopankki, joka maahanmuuttajien kotoutumista tukeva verkkopalvelu.
Koillisella alueella päihdeavopalveluja tarjoavat alueen terveysasemat (alkoholiavokatkaisuhoito),
Pohjoisen A-klinikan Malmin toimipiste ja Pohjoinen Nuorisoasema. Erikoissairaanhoidossa toimii
HUS/HYKS Päihdepsykiatrian poliklinikka ja HUS/HYKS Nuorten päihdepsykiatrian poliklinikka.
Opioidiriippuvaisten korvaushoitoarviot tehdään Helsingin kaupungin Huumeklinikalla. Kuntouttavaa
korvaushoitoa toteutetaan A-klinikoilla, mm. Malmilla. Opioidiriippuvaisten korvaushoitoa toteutetaan
nykyään myös Malmin terveysasemalla. Lisäksi korvaushoitoa toteutetaan eri terveysasemilla ja
Helsingin Diakonissalaitoksen Huumekuntoutuspoliklinikalla sekä A-klinikkasäätiön Arabianrannan
ja
Kettutien
toimipisteissä.
Terveysneuvontaa
alueen
asukkaille
tarjoaa
Liikkuva
terveysneuvontayksikkö (HDL) ja Malmin Vinkki.
A-klinikkatyössä on olennaista matalan kynnyksen palvelujen tarjoaminen ja työskentely asiakkaan
lähiverkoston kanssa. A-klinikalle ei tarvita lähetettä, hoitoon voi hakeutua valitsemallaan alueella
arkiaamuisin ilman ajanvarausta tai suunnitelmallisemmin varaamalla arviointiaika. Myös lähetteen
laatiminen esim. toisesta hoitopaikasta on mahdollista, jolloin asiakas kutsutaan vastaanotolle. Aklinikan työntekijät tekevät myös viikoittain säännöllistä liikkuvaa työtä kolmannen sektorin
ylläpitämissä päivätoimintakeskuksissa (Karvinen Malmilla ja A-kilta Pukinmäessä). Kotiin vietäviä
palveluja on kehitetty mm. ikääntyneille toteutettava kotikatkaisuhoito yhteistyössä kotihoidon
kanssa ja asunnottomien tukiasuntoihin viedyt ohjaus- ja neuvontapalvelut.
Päihdehuollon
laitospalveluista
lyhytaikaista
katkaisuhoitoa
tarjoavat
Hangonkadun
kuntoutuskeskus ja Läntisen A-klinikan katkaisuhoitoasema. Huumevieroitusta tarjoaa Järvenpään
sosiaalisairaalan laitoskatkaisuhoito. Kuntouttavaa laitoshoitoa tarjoaa Tervalammen kartanon
kuntoutuskeskus. Avo- ja laitoshoidon välimaastoon on kehitetty intensiivinen avokuntoutus, jota
toteutetaan mm. Läntisen A-klinikan avokuntoutusosastolla yksilö- ja perhekuntoutuksena ja
Pohjoisen A-klinikan Maunulan toimipisteessä. Erikoissairaanhoidossa toimii HUS/HYKS
Päihdepsykiatrian osasto, potilasosasto 6. Töölön Kisahallissa toimii selviämishoitoasema. Lisäksi
on mahdollista asiakkaan tarpeiden mukaan ostaa laitoskuntoutusta myös muilta palveluntuottajilta.
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Terveyskeskuspäivystys on alueen terveysasemien aukioloaikojen ulkopuolella Haartmanin ja
Marian sairaaloiden terveyskeskuspäivystyksissä ja yöaikaan päivystyspoliklinikoilla. Tämän
turvallisuusyhteistyön kohdealueiden terveysasemia ovat Malmin, Puistolan, Suutarilan,
Pihlajamäen ja Jakomäen terveysasemat.
10023 on kaikille tarkoitettu terveysneuvontanumero, joka on auki 24 h.
Psykiatrista avohoitoa tarjoavat alueen terveyskeskukset perusterveydenhuollossa sekä Malmin
psykiatrian poliklinikka erikoissairaanhoitona. Malmin psykiatrian poliklinikka keskittyy
erityisosaamista edellyttävien psykiatristen häiriöiden, esimerkiksi skitsofrenian, kaksisuuntaisen
mielialahäiriön ja vaikean masennuksen hoitoon. Potilaat ohjautuvat erikoissairaanhoitoon lääkärin
lähetteellä. Akuuttityöryhmän arvioon on kiireellisissä tapauksissa mahdollista päästä myös
puhelinsoiton perusteella. Alueen avohoitopotilaita palvelee tarpeen mukaan myös mm. Auroran
sairaala-alueella sijaitseva ryhmäterapiakeskus, Ala-Malmin torilla sijaitseva Malmin päiväsairaala ja
Laakson sairaala-alueella sijaitseva Helsingin mielialahäiriökeskus.
Psykiatrinen päivystys ja vuodeosastot sijaitsevat Auroran sairaalassa. Auroran sairaalassa toimii
myös Erityishoidon poliklinikka, jonka tehtäväalueena on hoitoon huonosti motivoituneiden ja
potentiaalisesti uhkaavien tai väkivaltaisesti käyttäytyvien psykiatristen potilaiden hoidollinen
arviointi ja hoidon toteutus. Erityishoidon poliklinikka tekee myös ns. jalkautuvaa työtä ja
konsultaatiokäyntejä esimerkiksi asuntoloihin hoitotahojen pyynnöstä.
Helsingin kaupungin sosiaali- – ja kriisipäivystys on avoinna koko vuorokauden. Sosiaalipäivystys
vastaa Helsingin kaupungin alueella äkillisen sosiaalityön tarpeeseen vastaamisesta ja
kriisipäivystys toimii psykososiaalisen tuen ensihälytysyksikkönä.
Helsingin
poliisilaitos
hoitaa
paikallispoliisin
tehtäviä
koko
Helsingin
kaupungin
alueella. Poliisilaitoksen 1.4.2012 organisaatiouudistuksessa Helsinki jaettiin maantieteellisesti
kolmeen kenttäjohtoalueeseen, Eteläiseen, Pohjoiseen ja Itäiseen. Kenttäjohtoaluejaon
tarkoituksena
on varmistaa
nopeat hälytyspalvelut
sekä
tehokkaalla
valvonnalla
ylläpitää katurauhaa ja turvallisuutta sekä ennakolta estää rikoksia ja häiriöitä. Kenttäjohtoalueet
ovat maantieteellisesti samat kuin 1.4.2012 lakkautettujen poliisipiirien alueet olivat aikaisemmin.
Koillinen alue kuuluu Itäiseen kenttäjohtoalueeseen. Itäisellä kenttäjohtoalueella sijaitsevat kaksi
poliisin toimipistettä; Malmin (Viljatie 2) ja Itäkeskuksen poliisiasema (Tallinnanaukio 1). Molempien
poliisiasemien palvelupäivystyksissä otetaan vastaan rikosilmoituksia. Itäkeskuksen poliisiasemalla
on myös lupapalvelut. Poliisipäivystyksen lisäksi Malmin poliisiasemalla toimii kaksi
rikostutkintaryhmää, jotka tutkivat myös Koillisella alueella tapahtuneita päivittäisrikoksia.
Pasilan ja Malmin poliisiasemilla toimiviin moniammatillisiin tiimeihin kuuluvat asiantuntijat poliisista
sekä poliisisosiaalityön yksikön sosiaalityöntekijät ja psykiatrinen sairaanhoitaja. Tiimien tehtävänä
on varhainen puuttuminen nuorten ongelmiin, tuen tarpeen arviointi ja ohjaus jatkopalveluihin.
Malmin poliisiasemalle sijoitetut neljä ennalta estävän toiminnan ryhmää (lähipoliisitoiminta) toimivat
koko Helsingin alueella. Ryhmille kuuluu mm. koulujen kanssa tehtävä ja muu
moniviranomaisyhteistyö,
nettipoliisitoiminta,
kohdennettu
valvonta
sekä
paikallinen
ongelmanratkaisuyhteistyö.
Lisäksi 14 hälytys- ja valvontaryhmää pitää poliisiasemaa
tukikohtanaan suorittaen hälytystehtäviä ja valvontaa pääosin Itäisellä kenttäjohtoalueella. Malmin
poliisiasema toimii myös Liikkuvan poliisin (LP) pääosaston sekä LP:n Helsingin yksikön
tukikohtana.

30

Paikallinen turvallisuusanalyysi – Koillinen suurpiiri 24.5.2012
1.4.2012 organisaatiouudistukseen liittyen Ulkomaalaispoliisi on muuttanut Malmin poliisiasemalta
Pasilan poliisitalo 2:een. Ulkomaalaisluvat ja muut lupapalvelut ovat poliisitalo 2:ssa sekä
rikosilmoitusten vastaanottopalvelu on Pasilan poliisitalo 1:ssä.
Koilliseen alueeseen kuuluva Malmin pelastusasema sijaitsee Malmin lentoaseman yhteydessä.
Pelastusaseman palveluihin kuuluu muun muassa alueen palotarkastus-, turvallisuusviestintä- ja
valvontatehtävät sekä pelastus- ja virka-aputehtävät. Koillisen alueen koulut, päiväkodit sekä palo-,
pelastus- ja ensihoitoon ja onnettomuuksien ehkäisyyn liittyvät yhdistykset ja järjestöt ovat voineet
erikseen sovittaessa tutustua Malmin pelastusasemaan, pelastus- ja sairaankuljetustoimintaan ja
kalustoon. Koillisen alueen palotarkastus-, turvallisuusviestintä- ja muista valvontatehtävistä
vastaavat koillisen, idän ja kaakkoisen alueen palotarkastajat ja turvallisuuskouluttajat.
Pelastuslaitoksen
Internet-sivuilla
on
tietoa
pelastusasemista,
pelastustoiminnasta,
onnettomuuksien ehkäisystä ja väestönsuojelusta.

5.2. Hyvät käytännöt ja hankkeet
Helsingissä toimii nuorille suunnattujen erityispalvelujen ohella myös erityisiä kohdennettuja
hankkeita, joista on osittain muodostunut hyviä käytänteitä. Osa hankkeista on valtakunnallisia tai
koko pääkaupunkiseutua koskevia, osa on rajattu vain Koillis-Helsingin alueelle. Itäisessä ja
Koillisessa Helsingissä syntyneistä käytännöistä, osa on laajentunut myös muualle kaupunkiin.
Helsingissä toteutetaan monitoimijaista perhevalmennusta. Perhevalmennus on tarkoitettu
ensimmäistä lasta odottavalle perheelle ja sen tarkoituksena tukea vanhemmuuteen siirtymistä.
Perhevalmennus toteutetaan yhdessä terveyskeskuksen ja sosiaaliviraston kanssa sekä
yhteistyönä muiden yhteistyökumppaneiden kanssa. Perhevalmennusryhmien ohjaajina toimivat
neuvoloiden terveydenhoitajat sekä leikkipuistojen tai varhaisen tuen työntekijät.
Perhetyö päivähoidossa –hanke on lapsiperheiden varhaisen tuen ja päivähoidon yhteistyöhanke,
jossa varhaisen tuen sosiaaliohjaajat työskentelevät päivähoidon asiakasperheiden kanssa
tavoitteena tukea vanhemmuutta. Hankkeessa pyritään tarjoamaan tukea mahdollisimman
varhaisessa vaiheessa ja lähellä lasten ja perheiden luonnollista toimintaympäristöä.
Tukevasti alkuun, vahvasti kasvuun
– hanketta toteutetaan pääkaupunkiseudun kunnissa
Vantaalla, Espoossa, Helsingissä sekä Kirkkonummella, jotka ovat useiden vuosien ajan kehittäneet
lapsiperheiden palveluja kukin omissa kunnissaan. Lapsiperheiden palveluille ja henkilöstön
osaamiselle asettaa haasteita muun muassa pääkaupunkiseudun lasten ja nuorten elinolot,
perheiden sosiaalisten verkostojen puute, lapsiperheiden runsas muuttoliike sekä työntekijöiden
vilkas siirtyminen kunnasta toiseen. Tukevasti -hanke kehittää monihallinnollisia palvelujärjestelmän
rakenteita ja toimintamalleja, jotka pystyvät vastaamaan varhaisesti lasten, nuorten ja perheiden
tuen tarpeeseen. (Vuodatus. net 2011) Hankkeella tuetaan muun muassa kuudennelta
seitsemännelle luokalle siirtymisen muutosvaihetta. Tuen keinoina ovat mm. nivelpalaverit ja
ryhmäytykset. Koillis-Helsingistä hankkeessa ovat mukana Suutarilan alueen koulut.
Kiva Koulu -hanke, jossa toiminta-ajatukseen sitoutunut koulu pyrkii monin eri tavoin vastustamaan
ja vähentämään koulukiusaamista. Mukana on koillisen alueen kouluja.
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Kaikki käy koulua -hanke, joka on aluksi alkanut koillisen alueen Hiidenkiven koulusta, ja laajentunut
sittemmin Latokartanoon, Jakomäkeen ja Pukinmäkeen. Hanke on toteutettu koulun, lastensuojelun
ja nuorisotoimen yhteistyönä. Hankkeen tarkoituksena on minimoida koulupudokkaiden määrä.
Varhaisen puuttumisen työmalli - ”yhden kosketuksen periaate”, jossa lähipoliisit arvioivat kouluissa
tapahtuneita rikos- ja riita-asioita tapauskohtaisesti. Valikoiduissa tapauksissa lähipoliisit menevät
akuuteissa väkivalta- ja omaisuusrikosasioissa kouluihin, järjestämällä keskustelutilaisuuden
oppilaiden, opettajien ja tarvittaessa vanhempien kesken. Tehtävälle otetaan mukaan
tapauskohtaisesti poliisipiirin sosiaalityöntekijä, nuoren oma sosiaalityöntekijä ja poliisipiirin
psykiatrinen sairaanhoitaja. Lähipoliisit kirjaavat nuorten tekemistä teoista rikosilmoituksen tai
täydentävät jo tehtyä rikosilmoitusta. Puhuttamistilaisuuden jälkeen lähipoliisit kirjaavat
keskustelujen tulokset rikosilmoitukseen sekä tekevät juttuun tarvittavat tutkinnalliset päätökset.
Näin ollen nuoria koskevat rikosasiat eivät jää pahimmassa tapauksessa kuukausiksi
tutkintayksikköön odottamaan kiireisten tutkijoiden työpanosta vaan asiat hoidetaan nopeasti
kuntoon. Koulumaailmassa nuoret tietävät keskuudessaan paljon koulussa tapahtuneista rikoksista
sekä niiden taustoista. Virkapukuisten lähipoliisien näkyminen koulussa ja pidetyt
keskustelutilaisuudet näyttävät muille nuorille, että asioihin puututaan nopeasti ja tehokkaasti.
Lähipoliisiryhmä on saanut toimintamallilla keskeytettyä useita alkaneita väkivalta- ja
omaisuusrikoskierteitä. Nuorten tekemiin rikoksiin tulee puuttua nopeasti, jotta puuttumisella
saavutetaan myös ennalta estävyys. Käytäntö sai alkunsa kokeilemalla ja myöhemmin toimintamalli
vakiintui.
Helsingin poliisilaitoksen lähipoliisit ovat järjestäneet Helsingin kouluissa laillisuuskasvatuksia 6.- ja
8.-luokkalaisille nuorille. Koulutuspaketin painotus on vaihdellut sen mukaan, opetetaanko alaasteikäisiä vai yläasteikäisiä. Opetusmenetelmänä on käytetty osallistavaa luentoa PowerPointmateriaalia apuna käyttäen. Oppitunnit on järjestetty yhdelle luokalle tai useammasta luokasta
koostuvalle ryhmälle. Tilaisuuden sisältöön on kuulunut mm. rikosoikeudellinen vastuu, osallisuus
rikokseen, vahingonkorvausvastuu, kiusaaminen, Internet – turvallisuus, poliisin toimenpiteet
nuorten tekemissä rikoksissa, poliisin ja sosiaaliviraston yhteistyö nuorten rikosasioissa,
muut koulukohtaisesti räätälöidyt turvallisuusasiat, poliisin toimivaltuudet ja rikostapauksien
läpikäyntiä, missä on koostettu opetettuja asioita sekä päihdevalistusta. Helsingin poliisilaitoksen
organisaatiomuutoksen yhteydessä laillisuuskasvatusta kehitetään ja sen sisältö sekä käytäntö
saattavat muuttua.
Itäisen poliisipiirin lähipoliisi puuttuu aktiivisesti myös kouluissa ja koulumatkoilla tapahtuneisiin
rikoksiin tekemällä puhutuksia ja kasvatuskeskusteluja yhdessä poliisin sosiaalityöntekijän sekä
rikostutkinnan kanssa. Poliisi osallistuu myös sovitteluihin yhdessä uhrien, tekijöiden, huoltajien,
opettajien sekä mahdollisten tulkkien kanssa. Poliisin jatkotoimina ovat rikos- ja
lastensuojeluilmoitusten tekeminen eteenpäin. Poliisi on ollut myös läsnä oppilaalle annetun
kirjallisen varoituksen tiedoksiantotilaisuudessa, jossa poliisi käsittelee oppilaan kanssa
varoitukseen johtanutta rikostapahtumaa, esimerkiksi kunnianloukkaus- ja laiton uhkaus – rikoksen
ollessa kysymyksessä.
Poliisi on järjestänyt alueen kouluille perinteisesti moporatsia-päivän, jolloin poliisi on käynyt
koulujen pihoilla tarkastamassa mopoja sekä valistamassa mopoilijoita liikennekäyttäytymisessä.
Päivä on ollut koulujen kanssa ennalta sovittu, mutta koululaisille ko. päivä on tullut yllätyksenä.
Mopoilijoita on pyydetty ko. päivinä koulujen pihoille katsastamaan mopoja yhdessä poliisin kanssa.
Kyseiset päivät ovat toimineet hyvänä valistuspäivänä.
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Päivän tarkoitus ei ole rangaista nuoria, vaan tarjota kattavaa tietoa liikennesäännöistä. Jos
mopoissa on havaittu puutteita, mopoilijoille on tarvittaessa annettu korjausmääräys, jonka jälkeen
on sovittu uusi tarkistusajankohta.
PKS-mopohankkeen kohderyhmänä ovat 15 - 20-vuotiaat nuoret. Helsingin, Espoon ja Vantaan
kaupunkien nuorisotoimien mopohankkeen tavoitteena on toteuttaa liikenneasennekasvatusta
nuorten keskuudessa sekä kehittää ja lisätä mopohalli-toimintaa pääkaupunkiseudulla. Hanke
suunnittelee
nuorten
ajoharjoittelualuetta
ja
Mopokeskusta,
kehittää
ja
laajentaa
Mobiilimottistoimintaa, tuottaa erilaisia ajoharjoittelutapahtumia nuorille, kehittää ja toteuttaa uutta
toiminnallista
liikennekasvatusmallia,
tukee
nuorten
mopoilijoiden
osallisuutta
ja
kansalaisvalmiuksia, kehittää viranomaisyhteistyötä mopoilijoihin liittyvissä asioissa sekä tiedottaa
mopotoimintamallista pääkaupunkiseudun ulkopuolelle.
Valintojen putki on alueen monitoimijaisena yhteistyönä toteutettava päihdekasvatusmenetelmä,
joka on kohdennettu kaikille alueen 6.-luokkalaisille. Kuudesluokkalaiset kiertävät huoneissa joissa
heitä keskustelutetaan tarinan ympärillä. Valintojen putki toteutetaan vuonna 2012 koillisella alueella
kolmen eri nuorisotyöyksikön tiloissa. Malmin ja Pukinmäen kuutosluokkalaiset osallistuvat Falkullan
kotieläintilalla pidettävään Valintojen putkeen; Suutarilan, Siltamäen, Tapulikaupungin ja Jakomäen
6.-luokkalaisille järjestetään Valintojen putki Tapulikaupungin nuorisotalolla; ja Pihlajiston,
Pihlajamäen, Viikin sekä Latokartanon 6.-luokkalaiset osallistuvat Valintojen putkeen Koskelan
nuorisotalolla.
Klaari Helsingin Nuorten päihteettömyyden edistäminen – vanhempainilta mallilla pyritään
edistämään nuorten päihteettömyyttä vaikuttamalla huoltajien asennoitumiseen alaikäisten
päihteiden käyttöön.
Skarppi -vertaisvalistus ohjelmassa yläasteikäiset nuoret koulutetaan toimimaan vertaisohjaajina.
Skarppivalistajat pitävät alkoholia käsitteleviä oppitunteja nuoremmille oppilaille ja
vanhempainilloissa myös heidän vanhemmilleen.
Saapaspartioinnissa seurakunnan nuorisotyöntekijät kiertävät alueella, koillisella alueella kierros
alkaa Malmilta, ja päätyy loppuillasta keskusta-alueelle. Ryhmässä on Malmin seurakunnasta kaksi
erityisnuorisotyöntekijää, ja tarkoitus on tavoittaa nuorisoa keskustellen, sekä tarjota tukea ja
vaihtoehtoja päihteiden käytölle.
Nuorten päihdemalli on poliisin ja sosiaaliviraston yhteinen toimintamalli, joka on alkanut nuorten
päihdehankkeena vuonna 2006, ja on vakiintunut koko Helsingin alueella osaksi toimijoiden
perustyötä. Alaikäisen juomiseen puututaan matalalla kynnyksellä; poliisi hävittää alkoholit ja tieto
välitetään tapahtumasta soittamalla paikan päältä huoltajalle. Poliisi täyttää myös
sosiaaliviranomaiselle ns. päihdeilmoituslapun, jossa on lyhyt kuvaus tilanteesta, nuoren
päihtymystilasta sekä tehdyistä toimenpiteistä. Poliisin sosiaalityöntekijä tekee asiasta
lastensuojeluilmoituksen, minkä perusteella alueen sosiaaliviranomainen lähettää nuoren huoltajalle
kirjeen, jossa tapauskuvauksen lisäksi on päihdeinformaatiota sekä yhteystietoja vanhemmille.
Päihdetoimintamalli on yleisesti koettu hyväksi, ja sen tarkoituksena lisätä vanhempien tietoutta
nuoren vapaa-ajanvietosta ja päihteidenkäytöstä. Samalla osoitetaan nuorille, että
päihteidenkäyttöön puututaan konkreettisesti. Myös poliisissa toimiva sosiaalityöntekijä osallistuu
välillä tehostettuun päihdevalvontaan jalkautumalla poliisin kanssa nuorten pariin.
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Vinssi, Lapsen ääni -hankkeessa tehdään moniammatillista intensiivityötä koko perheen kanssa.
Hankkeeseen ohjautuu asiakkaita Malmin ja Viikin lastensuojelun toimipisteestä, ja työtä
kohdennetaan koillisessa 12–14 –vuotiaisiin nuoriin.
VAMOS - projekti on suunnattu 17 – 29 – vuotiaille nuorille. Projekti toteutetaan tiiviissä
yhteistyössä eri viranomaistahojen kanssa. Projektin keskeisiä yhteistyökumppaneita ovat Helsingin
Diakoniaopisto, Nuorten työpajat, Nuorisoasiankeskus, Työvoiman palvelukeskus, Helsingin
kaupungin terveyskeskus ja sosiaalivirasto. Vamos on opetusministeriön rahoittama kolmivuotinen
projekti, joka on suunnattu 17–29-vuotiaille nuorille. Projektin päätavoitteena on vahvistaa nuoren
omia voimavaroja ja vahvuuksia sekä tukea nuorta kiinnittymään yksilöllisesti arvioituun ja
suunniteltuun toimintaan. Yksilöllisen ja ryhmämuotoisen tuen avulla pyritään löytämään nuorille
uusia polkuja kouluttautua tai työllistyä. Työskentely painottuu lähelle nuorten omaa
asuinympäristöä ja alakulttuureita. Työmuotona käytetään etsivää työtä, jossa työparit pyrkivät
löytämään nuoria, jotka eivät ole itsenäisesti hakeutuneet koulutukseen tai työelämään. Projektin
toiminta-alueena on koko Helsinki.
Kesätyöprojekti on sosiaaliviraston jokavuotinen projekti koko kaupungin alueella, joka tarjoaa töitä
kuukaudeksi nuorille helsinkiläisille opiskelijoille ja koululaisille.
Nopsa -hanke on lastensuojelun nopean puuttumisen perhetyön malli. Keskitetty toimipiste sijaitsee
itäisessä kantakaupungissa, mutta toimii alueella ja aluetyötä tehdään pareina. Työmallia
kohdennetaan niille nuorille ja perheille, joissa nuoren tilanteen jatkuessa huostaanoton uhka on
olemassa ja muut avohuollon tukitoimet eivät ole riittävät. Työmallia voidaan hyödyntää vielä
kiireellisen sijoituksen vaiheessa, kartoittaen vaihtoehtoja lapsen tai nuoren tilanteessa.
Ropot - konsultaatio eli ”Rohkenenko puuttua, osaanko toimia?” – työmalli on kehitetty ItäHelsingissä, josta se on laajentunut Klaarin työmallina koko Helsinkiin. Konsultaation tavoitteena on
vahvistaa eri hallintokuntien työntekijöitä tunnistamaan ja puuttumaan erilaisiin lasten sekä nuorten
parissa
tapahtuviin
ongelmatilanteisiin.
Konsultaatiotilanteissa
käydään
läpi
erilaisia
ongelmatilanteita ja konsultteina ovat toimineet lähipoliisi sekä avohuollon sosiaalityöntekijä.
Käytännön järjestelyistä on huolehtinut sosiaaliviraston Klaari -koordinaattori. Tällä hetkellä työmalli
etsii uutta vastuuhallintokuntaa.
Itäiseen (ja Pohjoiseen) poliisipiiriin on vuonna 2010 palkattu psykiatrinen sairaanhoitaja erityisellä
Lasu - hankerahoilla, ja hanke jatkunee ainakin vuoden 2012 loppuun. Hallinnollisesti poliisissa
toimiva psykiatrinen sairaanhoitaja kuuluu kouluterveydenhuollon piiriin. Tarkoituksena on turvata
lasten ja nuorten palvelujen jatkumoa akuuteista tilanteista poliisista käsin, ja ohjata heitä
tarvittavien palvelujen piiriin. Lasten ja nuorten psyykkinen oireilu näkyy jatkuvasti kasvussa olevista
nuorten rikostilastojen luvuista, ja problematiikkaan puuttuminen vaatii eri hallintokuntien välistä
yhteistyötä. Psykiatrinen sairaanhoitaja tekee yhteistyötä myös perheväkivaltatapauksissa, sekä
tarjoaa apua rikosten uhreille.
Vireä ja vaikuttava Pihlajamäki CO.(VVP Co.) – toimintamallin tavoitteena on yhteisöllisyyden
lisääminen, asukkaiden kohtaaminen ja lisääntyvä vastuunotto elinympäristöstään sekä muista
asukkaista. Pihlajamäen aluetyö kehittää toimintamalleja tavoitteena edistää vapaata ja
monipuolista matalankynnyksen harrastetoimintaa. Erityisenä kohderyhmänä ovat nuoret ja
syrjäytymisvaarassa olevat asukkaat.
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Toimintamalli sisältää osahankkeita mm. Kotilähettiläät ja Kylätalkkari, jotka tarjoavat
pitkäaikaistyöttömille räätälöityä työtä, josta edunsaajina ovat alueen vanhukset ja itse työn tuottajat.
Moniammatillisen riskienarviointimenetelmän pilottihanke MARAK, jossa pyritään vähentämään
uusiutuvaa parisuhdeväkivaltaa, väkivallan vakavia seurauksia ja kehitetään menetelmiä väkivallan
uusiutumisen riskin tunnistamiseen. Uhria tapaava työntekijä arvioi standardoidun lomakkeen avulla
väkivallan uusiutumisen riskiä. Mikäli uhrin tilanne ylittää riskitason, asia viedään moniammatillisen
työryhmän käsittelyyn. Kokouksissa laaditaan suunnitelma uhrin turvallisuuden parantamiseksi sekä
suunnitellaan ja sovitaan toimenpiteet, joihin ryhdytään. (THL 13.12.2011) Moniammatillinen
työryhmä tapaa säännöllisesti Helsingin sosiaaliviraston tiloissa.
Malmin sairaalan poliklinikalla toteutetaan työmallia, jolla pyritään parantamaan pahoinpitelyn uhrin
oikeusturvaa ja viranomaisten yhteistyötä käyttämällä PAKE-lomaketta. Malmin Malliasiantuntijaverkosto kehitti työmallia jalkauttaen sitä. Työmallin tavoitteena oli sekä parantaa
pahoinpitelyn uhrin oikeusturvaa että luoda malleja viranomaisten yhteistyölle. Malli sisältää PAKE
eli pahoinpitely- ja kehokarttalomakkeen, jolla varmistetaan, että potilaan vammat ja muut
pahoinpitelyyn liittyvät tiedot tulevat yhdenmukaisesti kirjatuksi. Samalla se on muistilista siitä, että
kaikki oikeudellisten jatkotoimien kannalta oleelliset tiedot kerätään ja tiedotetaan oikein eteenpäin.
(Aluehallintovirasto 2011)
Korttelitupatoiminta eli ryhmämuotoista asukastoimintaa toteutuu Koillis-Helsingin taloyhtiöissä
Siltamäessä, Savelassa, Jakomäessä ja Malmilla. Tavoitteena on turvallisuuden tunteen lisääminen
sekä yksinäisyyden ja osattomuuden tunteen helpottaminen. Toimintaa ohjaa kaksi
sosiaaliohjaajaa, kaksi Malmin toimintakeskuksen työharjoittelijaa, ohjaaja Malmin seurakunnasta ja
vapaaehtoisohjaaja. Ryhmiä on yhteensä 10.
Poliisin ja sosiaalityöntekijän yhteiskotikäynnit – Itäisen poliisipiirin alueella on toiminut vuodesta
2006 alkaen yhteistyömalli poliisipiirin ja sosiaaliaseman välillä, jonka kautta pyritään vaikuttamaan
erityisesti lapsettomien pariskuntien väliseen lähisuhdeväkivaltaan. Suuri osa poliisin
kotihälytystehtävistä kohdistuu samoihin osoitteisiin, joissa usein asuu lapseton pariskunta ja jossa
käytetään runsaasti alkoholia. Usein nämä pariskunnat eivät myöskään ole aktiivisesti minkään
palvelun piirissä. Yhteistyömallin mukaan alueen lähipoliisi tekee kotikäynnin alueen
sosiaalityöntekijän kanssa ja pyrkii tätä kautta ”herättelemään” ihmisiä näkemään oman tilanteensa
sekä kiinnittämään heidät tehokkaammin olemassa oleviin palveluihin.
Terveysasema kuntalaisen käyttöliittymänä –hankkeen ydinajatuksena on tuoda päihde- ja
mielenterveyspalvelut osaksi terveysasemien toimintaa. Nykyisin palvelut on jaettu eri virastoihin.
Hankkeen tavoitteena on tarjota apua ”yhden oven periaatteella”. Vuoden 2012 loppuun mennessä
Helsingin terveysasemilla tulee olemaan päihdetyöntekijä, sosiaalineuvoja että psykiatrisen
sairaanhoitaja. Hanke toteutetaan Helsingin sosiaaliviraston A-klinikoiden ja sosiaaliasemien, sekä
terveyskeskuksen psykiatrian ja terveysasemien yhteistyönä.
Peloton perjantai on matalankynnyksen kohtaamispaikka yksinäisille ja syrjäytymisvaarassa oleville
mielenterveyskuntoutujille. Tavoitteena on mielenterveyskuntoutujien vaikeuksien kärjistymisen
ehkäisy. Mukana ovat kaikki alueen mielenterveyskuntoutujien kanssa toimivat tahot. Toimintaa
ohjaa ohjausryhmä, jossa on edustaja Niemikotisäätiöstä, Malmin seurakunnasta ja
toimintakeskuksesta. Tapaamisia järjestetään jokaisena perjantaina Malmin toimintakeskuksessa.
(Hel.fi 2011)
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Sosiaaliviraston hallinnoimat Pihlajamäen lähiöasema ja Malmin toimintakeskus ovat alueen
asukkaiden ja eri toimijoiden kohtaamispaikkoja, joissa työntekijöiden huomio suuntautuu erityisesti
syrjäytymisvaarassa olevien ihmisten tukemiseen ja voimaannuttamiseen. Esimerkiksi
toimintakeskuksessa kokoontuu useita avoimia ja suljettuja ryhmiä, jotka on suunnattu
mielenterveyden ongelmista kärsiville henkilöille. Toimipaikat pyrkivät yhteistyössä muiden
toimijoiden kanssa vahvistamaan asiakkaiden toimintakykyä, itsenäistä selviytymistä ja osallisuuden
tunnetta yhteisötyön ja vertaistuen keinoin.
Malmin psykiatrian poliklinikka tekee yhteistyötä A-klinikan kanssa. Hoitoryhmään voidaan kutsua
mukaan kummankin hoitopaikan edustaja tilanteissa, joissa henkilöllä on samanaikaisesti vaikea
päihde- ja mielenterveydenhäiriö. Poliklinikan erikoislääkärit konsultoivat alueen terveysasemilla ja
tarjoavat puhelin- sekä paperikonsultaatiota terveysasemalääkäreille.
Poliklinikan psykiatrisen kotihoidon tiimin psykiatrinen sairaanhoitaja tarjoaa konsultaatiota
terveysasemille (kotikäyntiselvitykset, puhelinkonsultaatio).
Monet ns. kolmannen sektorin toimijat ja seurakunnat tarjoavat toimintaa, mielenterveyden häiriöistä
tai esimerkiksi yksinäisyydestä kärsiville. Toimijoita ovat esimerkiksi AA, A-kilta, AN, Helmi Ry,
Omaiset mielenterveystyön tukena (OTU) Ry, Tukiyhdistys Karvinen, Osuuskunta Toivo, VVA Ry,
Suomen Mielenterveysseura ja Mielenterveyden keskusliitto.
Vapaaehtoistoimintaan on mahdollista osallistua tavallisen ihmisen tiedoin ja taidoin.
Sosiaalivirastossa vapaaehtoistoimintaa koordinoivat vapaaehtoistyön koordinaattorit, joilla on omat
vastuualueensa. Vanhusten kanssa tehtävää vapaaehtoistoimintaa järjestetään ympäri Helsinkiä
vanhustenkeskuksissa, palvelukeskuksissa ja -taloissa, joissa vapaaehtoistoiminnan ohjaajat
vastaavat toiminnasta. Koillis-Helsingin alueella näitä ovat Syystien vanhustenkeskus, Madetojan,
Puistolan ja Vuorensyrjän palvelutalot. Aikuisten ja muun ikäisten parissa tehtävää
vapaaehtoistoimintaa järjestetään asukastiloissa ja – taloissa (Malmin toimintakeskus ja
Pihlajamäen lähiöasema).
Vapaaehtoistoiminnan välityksestä voi pyytää itselleen saattajakaveria mukaan kertaluontoisille
asiointikäynneille, esim. lääkärissäkäynnille. Toiminta perustuu vapaaehtoistoiminnan periaatteisiin,
se on palkatonta eikä siitä koidu kuluja vapaaehtoiselle.
Helsingin kaupungin sosiaalivirasto on tuottanut julkaisun työntekijöiden tueksi koskien
ikääntyneiden henkilöiden päihteiden liikakäytön kanssa tehtävään työtä. Alho, Leena & Öfverström
- Anttila, Hillevi (2011) Alkoholinkäytön puheeksiotto ja lyhytneuvonta. Hyviä työvälineitä ja arjen
käytäntöjä terveydenhuollon ja sosiaalialan ammattilaisille.
Koillisen ja Itäisen turvallisuussuunnittelun verkostoyhteistyö on myös merkittävästi lisännyt Malmin
pelastusaseman henkilöstön ja Itäisen poliisipiirin välistä yhteistyötä esimerkiksi palotarkastajien ja
poliisin tiettyjä kenttätoimintoja kehitettäessä. Yhteistyöstä saatuja myönteisiä kokemuksia pyritään
laventamaan koko Helsingin alueelle.
Joillakin asuinalueilla olevien kohteiden saavutettavuusongelmien vuoksi pelastuslaitos on 2011
laajentanut yhteistyötä Malmin lähipoliisin kanssa sekä kaupunkikonsernin sisällä.
Kestävän kehityksen näkökulmia rautatieasemilla ja Yhteiset asemat – hankkeen tavoitteena on
kehittää keinoja tehdä pääkaupunkiseudun pääradan asemien (Helsinki, Malmi) ympäristöä
esteettisemmäksi ja turvallisemmaksi muotoilun ja taiteen keinoin.
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Hankkeen tuloksena pyritään saamaan toimivammat, viihtyisämmät, turvallisemmat
esteettömämmät asemat. Hanketta toteuttavat Suomen ympäristöopisto SYKLI
ammattikorkeakoulu Metropolia.

ja
ja

Hyvä kasvaa Helsingissä on liike, joka yhdistää asukkaat, yritykset ja Helsingin kaupungin
toimimaan paremman kaupunkiympäristön puolesta esimerkiksi Puistokummitoiminnan avulla. Liike
alkoi vuonna 2005. Kasvualustan liikkeelle tarjoaa rakennusvirasto.
Helsingin kaupungin sosiaaliviraston lähityö ja hallintokeskuksen turvallisuus- ja valmiusyksikkö
laativat toukokuussa 2010 sähköisen kerrokartalla -kyselyn, jonka avulla selvitettiin Malmin alueella
asuvien ja alueen toimijoiden näkemyksiä asuinalueensa turvallisuudesta ja viihtyisyydestä.
Kerrokartalla (http://kerrokartalla.hel.fi/) on Helsingin kaupungin kehittämä vuorovaikutuspalvelu,
jonka avulla kuntalaiset ja viranomaiset voivat keskustella eri aiheista karttaa apuna käyttäen.
Vuonna 2011 kyselyalue ulotettiin myös Pukinmäkeen. Kysely oli avoinna 9–13.11.2011, ja se oli
suunnattu alueen asukkaille ja siellä asioiville tai työskenteleville. Kyselyn päätyttyä Pukinmäessä
järjestettiin myös yhden illan kestävä turvallisuuskävely. Turvallisuuskävely on menetelmä, jonka
avulla kerätään tietoa alueen olosuhteista ja arjen turvallisuuteen vaikuttavista asioista ja pohditaan
yhdessä ratkaisuja havaittuihin epäkohtiin. Turvallisuuskävelylle järjestetään seurantakävely vuoden
kuluessa, jonka tarkoituksena on kartoittaa eri hallintokunnille ehdotettujen ratkaisuehdotusten
toteutumista.

5.3. Moniammatilliset alueverkostot
Koillisen suurpiirin alueella kokoontuu erilaisia alueverkostoja. Verkostoissa pyritään luomaan
paikallistason konkreettista yhteistyötä ja parantamaan toimintakäytäntöjä.
Hyvinvointia moniammatillisella yhteistyöllä eli Hymyt – hankkeen tavoitteena on tehostaa varhaista
tukea koulujen yhteydessä, kehittää peruskouluikäisten palveluissa moniammatillisia
palvelukokonaisuuksia sekä johtamis- ja yhteistyörakenteita sekä arvioida oppilashuollon tarvetta ja
riittävyyttä. Hankkeen pilottialue on Vuosaari. Kohderyhmänä ovat peruskouluikäiset lapset ja nuoret
sekä heidän perheensä. Opetusviraston kumppaneina hankkeessa ovat sosiaalivirasto,
nuorisoasiainkeskus ja terveyskeskus. Tällä hetkellä hanke pyrkii luomaan koko kaupungin kattavan
monihallintokuntaisen yhteistyö- ja johtamismallin lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi.
Alueellisia lasten ja nuorten asioita käsitteleviä monitoimijaisia verkostoja ovat lisäksi muun muassa
Tapuliverkko, Jakistiimi, Suutarila -verkosto, Pihlajamäen Yty, Viikin Vino ja Viikin Vikla,
Puksuverkko, Puistolan Kosto, Malmin nuoret -verkosto, KokoHoiva -verkosto. Lisäksi verkostoja
muodostetaan ammattikunnittain.
Kehittämismaraton Pihlajamäessä kokoontuu neljä kertaa vuodessa. Mukana ovat sosiaaliviraston
aluetyöntekijä, alueen asukkaita, järjestöjä ja toimijoita.
Pihlaja – foorumi kokoontuu noin kahdesti vuodessa. Mukana ovat alueen asukkaat, toimijat ja
järjestöt.
Malmifoorumi järjestetään monitoimijaisena (toimijat, asukkaat) yhteistyönä kaksi kertaa vuodessa.
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Asukkaiden foorumi Viisaana vanhuuteen. Mukana ovat sosiaaliviraston vanhusten vastuualue,
kotihoito ja aluetyö.
Erilaisia foorumeja ja asukasiltoja järjestetään laajemminkin suurpiirin alueella.
Pelastuslaitoksen valvontayksikkö tekee onnettomuuksien ehkäisemiseksi hallintorajat ylittävää
yhteistyötä useiden toimijoiden kanssa. Valvontayksikkö on mukana esimerkiksi Helsingin
kaupungin Maahanmuuton ja kotoutumisen asiantuntijaverkostossa, Turvallisen ja terveellisen
asumisen työryhmässä, Turvallisuus- ja valmiusyksikössä, Sosiaalivirastossa, Erityisryhmien
asumisen
turvallisuutta
kehittävässä
johtoja
työryhmässä,
Koillisen
alueen
turvallisuussuunnittelutyöryhmässä sekä Itäisen alueen turvallisuussuunnittelun johtoryhmässä.

6. YHTEENVETO JA TURVALLISUUSYHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN
Toukokuussa 2010 aloitettu turvallisuusyhteistyöprosessi Koillisen alueella eri toimijoiden kesken on
sujunut erinomaisen hyvin. Tämän ovat mahdollistaneet alueella pitkään toimineet aktiiviset
verkostot sekä keskeisten viranomaisten päällikkötason sitoutuminen yhteistyön kehittämiseen.
Kiitos kaikille yhteistyöprosessissa mukana olleille tahoille.
Toimivan verkostoyhteistyön tärkein rakennusaine ja pääoma on luottamus. Luottamusta syntyy
ihmisten - ja sitä kautta organisaatioiden välillä - tuttuuden lujittumisen myötä. Luottamus kasvaa
yhteisen tekemisen ja onnistumisen myötä. Yhteistyöprosessi on lujittanut luottamusta vanhojen
tuttujen välillä ja synnyttänyt uusia tuttuuksia, mitä kautta verkosto on vahvistunut ja laajentunut
Koillisella alueella kahden vuoden aikana. Myös uusia yhteistyön rajapintoja on löytynyt.
Työ ei kuitenkaan ole päättynyt. Vakiintunut alueellinen yhteistyö ja sen kehittäminen jatkuvat
edelleen. Nykyisenmuotoinen alueellinen turvallisuussuunnitteluprosessi kuitenkin keskeytetään
toistaiseksi Koillisen suurpiirin alueella.
Helsingin kaupungin Hallintokeskuksen hallinto-osaston turvallisuus- ja valmiusyksikön päällikön
johdolla työskentelee ryhmä, johon kuuluvat turvallisuuskoordinaattoreiden lisäksi pelastuslaitoksen
sekä Helsingin poliisin edustajat. Ryhmän tehtävänä on laatia esitys siitä, miten
turvallisuussuunnittelua jatkossa koordinoidaan, seurataan ja arvioidaan yhteneväisellä tavalla koko
kaupunkitasolla.
Ryhmän tehtävänä on jättää esityksensä Helsingin kaupungin "johtotroikalle" - kaupunginjohtajalle,
Helsingin poliisikomentajalle ja Helsingin pelastuskomentajalle syksyn 2012 aikana. Lopullisena
tavoitteena on luoda johdon hyväksymä malli, jota lähdetään suunnitelmallisesti jalkauttamaan koko
Helsinkiin.
Turvallisuussuunnitteluprosessi Koillisessa suurpiirissä jatkuu vasta koko kaupungintasoisen mallin
hyväksymisen ja siitä annettujen jalkauttamisohjeiden jälkeen. Nyt valmistunutta alueen
turvallisuusanalyysiä, hyödynnetään myöhemmin turvallisuussuunnitelman laatimisessa. Analyysiä
voidaan
hyödyntää
jo
nyt
vakiintuneessa
perusyhteistyössä,
vaikka
virallinen
turvallisuussuunnitteluprosessi on toistaiseksi keskeytynyt.
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Koillisen suurpiirin turvallisuusanalyysi on käytettävissä kaikkien alueen viranomaisten, yhdistysten
ja kuntalaisten tarpeisiin. Analyysi on työntekijöiden luettavissa Helsingin kaupungin intranetissä
Turvallisuus- ja valmiusyksikön sivuilla sekä se annetaan julkaistavaksi tarpeellisilla kanavilla, kuten
Helka Ry:n eli kaupunginosa yhdistyksen sekä suurpiirin asukasyhdistysten julkaisuissa ja
kotisivuilla.
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Liite 1. Turvallisuusyhteistyön työryhmät
asiantuntijat
Johtoryhmä
Veli Hukkanen
Anita Tirkkonen
Raija Paasonen
Janne Typpi
Anna Kaihlanen
Raija Puustinen
Jussi Niemi-Pynttäri
Ritva Varelius
Pauliina Timonen
Anne Koivisto
Hannu Virtasalo
Pertti Svensson
Jukka Tylli
Jaakko Heinonen
Anu Inkinen

ja

työryhmien työssään

kuulemat

Itäisen poliisipiirin johtaja, puheenjohtaja
Avohuollon sosiaalityön Länsi – Pohjoisen yksikön päällikkö, varapuheenjohtaja
Pohjoisen sosiaaliaseman vs. päällikkö
Aluetyön yksikön päällikkö
Pohjoisen alueen Klaari - koordinaattori
Pohjoinen terveysaseman johtava ylilääkäri
Malmin psykiatrian poliklinikan ylilääkäri
Malmi-Pukinmäen nuorisotyön toiminnanjohtaja
Tapanilan ala-asteen koulun rehtori
Helsingin pelastuslaitoksen/ Keskuspelastusaseman projektivastaava (Ari
Hasanen, aluepalomestari/Malmin pelastusasema)
Pohjoisen kaupunkitekniikan, Staran yksikköjohtaja (Samipetteri Mäkinen, hoitoja tuotantopäällikkö)
Siltamäki-Suutarila-seura
Itäisen poliisipiirin komisario
Liikennesuunnitteluviraston liikenneinsinööri
Poliisisosiaalityön yksikön sosiaalityöntekijä, sihteeri

Perheiden turvallisuus – alatyöryhmän jäsenet
Raija Paasonen
Pohjoisen sosiaaliaseman vs. päällikkö, puheenjohtaja
Eija Suominen
Malmin sosiaaliohjauksen yksikön johtava sosiaalityöntekijä, varapuheenjohtaja
Sini Heino-Mouhu
Aluetyön yksikön aluetyöntekijä
Jokela Kirsti- Maija
Koillisen alueen aluekuraattori
Ojanen Sirkka
Malmin sosiaalityön yksikön sosiaalityöntekijä
Hyyryläinen Antti
Itäisen poliisipiirin lähipoliisi
Päärni Helena
Sosiaalisen kuntoutuksen asumisen tuen asumisneuvoja
Torvinen Sari
Sosiaalisen kuntoutuksen asumisen tuen asumisneuvoja
Rantala Karin
Koillisen alueen Klaari - koordinaattori
Savola-Mannonen Ulla
Pohjoisen sosiaali- ja lähityön yksikön johtava sosiaalityöntekijä
Nurminen Tiina
Avohuollon sosiaalityön Länsi – Pohjoinen yksikön johtava sosiaalityöntekijä
Sami Lehikoinen
Sosiaaliohjauksen yksikkö, sihteeri
Kuullut asiantuntijat:
Savola-Mannonen Ulla
Poisuo Pirkko
Pyykönen Riikka

Pohjoisen sosiaali- ja lähityön yksikön johtava sosiaalityöntekijä, sähköpostitse
Malmin seurakunnan rovasti, sähköpostitse
Avohuollon sosiaalityön Länsi - Pohjoisen yksikön johtava sosiaalityöntekijä,
henkilökohtaisesti

Kuultu analyysin yhteenvetovaiheessa
Etholén-Rönnberg, Merja

Sosiaali- ja lähityön päällikkö
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Jukka Tylli
Itäisen poliisipiirin komisario, puheenjohtaja
Jari Salmi
Itäisen poliisipiirin ylikonstaapeli, varapuheenjohtaja
Janne-Pekka Hakala
Itäisen poliisipiirin ylikonstaapeli
Ari Hasanen
Helsingin pelastuslaitoksen Malmin pelastusaseman aluepalomestari
Anne Koivisto
Helsingin pelastuslaitoksen Keskuspelastusaseman projektivastaava
Mia Pikkarainen
Aluetyön yksikön Lähityö
Elias Malin
Aluetyön yksikön Lähityö
Jaakko Heinonen
Liikennesuunnitteluviraston liikenneinsinööri
Pertti Svensson
Siltamäki – Suutarila-seura
Marjatta Tahvanainen
Pihlajisto - Viikinmäki asukasyhdistys (PNV)
Tuula Suksi
Pihlajisto - Viikinmäki asukasyhdistys (PNV)
Rauni Petramo
Savelan asukasyhdistys
Maria Laurila
Malmi-Seura
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Liite 2. Helsingin aluejakokartta
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Liite 3. Koillisen alueen rakennettu ympäristö
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Liite 4. Toimeentulotuen vuositilastot Koillinen suurpiiri

Toimeentulotukea saaneet taloudet vuosina 2009-2011
Koillinen suurpiiri, suurpiirin % -osuus kaikista Helsingin toimeentulotuen talouksista ja Helsinki
yhteensä (ks. myös kaavio 1)

2009
2010
2011

Koillinen
Hki
6108
6581
6549

%-osuus
15%
16%
16%

Helsinki
40947
41947
41575

Toimeentulotuesta osallisena olevien henkilöiden % -osuus alueen väestöstä Koillinen suurpiiri ja
Helsinki yhteensä

2009
2010
2011

Koillinen
Hki
10,8
11,6
11,4

Helsinki
10,1
10,4
10,2

Toimeentulotuesta osallisena olevien lasten lukumäärä Koillinen suurpiiri, suurpiirin % -osuus
kaikista osallisena olevista lapsista ja Helsinki yhteensä
Koillinen
Hki
2009
3012
2010
3194
2011
3254

%-osuus
22%
22%
23%

Helsinki
13834
14277
14382

Kaavio 1: Toimeentulotuen taloudet Koillinen suurpiiri ja Helsinki
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Toimeentulotuen taloudet perhetyypin mukaan Koillinen suurpiiri ja Helsinki sekä talouksina että
perhetyyppien % -osuudet
2009
Koillinen
Hki
Yksin asuva
4171
Yksinhuoltaja
978
Pari ja lapsia
560
Lapseton
pari
399
Yhteensä
6108
2009
Koillinen
Hki
Yksin asuva
68%
Yksinhuoltaja
16%
Pari ja lapsia
9%
Lapseton
pari
7%
Yhteensä
100%

Helsinki
31682
4405
2703

2010
Koillinen
Hki
4540
1018
613

2157
40947

411
6582

Helsinki
77%
11%
7%

2010
Koillinen
Hki
69%
15%
9%

5%
100%

6%
100%

Helsinki
32544
4544
2739

2011
Koillinen
Hki
4595
1020
600

Helsinki
32456
4624
2660

2120
41947

335
6550

1835
41575

Helsinki
78%
11%
7%

2011
Koillinen
Hki
70%
16%
9%

Helsinki
78%
11%
6%

5%
100%

5%
100%

4%
100%

Kaavio 2: Koillisen suurpiirin toimeentulotuen taloudet perhetyypin mukaan (lukumäärä)
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Kaavio 3: Toimeentulotuen taloudet perhetyypeittäin % -osuudet Koillinen suurpiiri ja
Helsinki

Kaavio 4: Toimeentulotuen taloudet vuonna 2011 perhetyypin mukaan % -osuudet Koillinen
suurpiiri ja Helsinki

50

Paikallinen turvallisuusanalyysi – Koillinen suurpiiri 24.5.2012
Toimeentulotuen saajat ikäryhmittäin ja ikäryhmien % -osuudet Koillinen suurpiiri ja Helsinki
2009
Koillinen
Hki
alle 25-v
1314
25-29 v
721
30-64 v
3677
65 v
396
Yhteensä
6108
2009
Koillinen
Hki
alle 25-v
22%
25-29 v
12%
30-64 v
60%
65 v
6%
Yhteensä
100%

Helsinki
8497
5668
24356
2426
40947

2010
Koillinen
Hki
1474
799
3859
450
6582

Helsinki
21%
14%
59%
6%
100%

2010
Koillinen
Hki
22%
12%
59%
7%
100%

Helsinki
8832
5646
24896
2573
41947

2011
Koillinen
Hki
1474
815
3864
396
6549

Helsinki
8651
5595
24673
2656
41575

Helsinki
21%
13%
59%
6%
100%

2011
Koillinen
Hki
23%
12%
59%
6%
100%

Helsinki
21%
13%
59%
6%
100%

Kaavio 5: Toimeentulotuen taloudet ikäryhmittäin v. 2011 Koillinen suurpiiri ja Helsinki
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Toimeentulotukiasiakkuuden kesto kuukausina vuoden aikana Koillinen suurpiiri ja Helsinki
2009
Koillinen
Hki
1-2 kk
20%
3-4 kk
15%
5-6 kk
11%
7-8 kk
10%
9-10 kk
10%
11 kk
7%
12 kk
27%
Yhteensä
100%

Helsinki
23%
17%
11%
9%
9%
6%
25%
100%

2010
Koillinen
Hki
20%
15%
10%
10%
10%
7%
27%
100%

Helsinki
22%
15%
10%
9%
10%
7%
27%
100%

2011
Koillinen
Hki
21%
16%
11%
9%
10%
8%
27%
100%

Helsinki
21%
16%
11%
9%
9%
7%
27%
100%

Toimeentulotukiasiakkuuden keskimääräinen kesto kuukautta/ vuosi Koillinen suurpiiri ja Helsinki

2009
2010
2011

Koillinen
Hki
7,1
7,1
7,1

Helsinki
6,8
7,0
7,1

Kaavio 6: Koillinen suurpiiri toimeentulotuen asiakkuuden kesto kuukausina vuoden aikana,
talouksien lukumäärä
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Toimeentulotuen taloudet kansalaisuuden mukaan talouksina ja % -osuuksina Koillinen suurpiiri
ja Helsinki

suomi
ruotsi
viro
muut
EUmaat
venäjä
muu
Eurooppa
muu
Yhteensä

suomi
ruotsi
viro
muut
EUmaat
venäjä
muu
Eurooppa
muu
Yhteensä

2009
Koillinen
Hki
4982
11
184

Helsinki
31587
157
899

2010
Koillinen
Hki
5380
7
178

29
250

456
1485

52
600
6108

311
6052
40947

2009
Koillinen
Hki
82%
0%
3%

Helsinki
77%
0%
2%

Helsinki
32747
148
943

2011
Koillinen
Hki
5314
6
203

Helsinki
32441
147
1016

32
274

501
1605

37
232

296
1547

36
674
6581

212
5791
41947

33
724
6549

256
5872
41575

2010
Koillinen
Hki
82%
0%
3%

Helsinki
78%
0%
2%

2011
Koillinen
Hki
81%
0%
3%

Helsinki
78%
0%
2%

0%
4%

1%
4%

0%
4%

1%
4%

1%
4%

1%
4%

1%
10%
100%

1%
15%
100%

1%
10%
100%

1%
14%
100%

1%
11%
100%

1%
14%
100%

Kaavio 7: Toimeentulotuen taloudet kansalaisuuden mukaan %-osuudet v. 2011 Koillinen
suurpiiri ja Helsinki

Lähde:

Helsingin sosiaalivirasto Tietohuolto- ja tilastoyksikkö, toimeentulotuen vuositilastot
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Liite 5. Koillisen alueen kaupunginosayhdistykset

Malmi-seura
www.kaupunginosat.net/malmi
Pihlajamäki-seura
www.kaupunginosat.net/pihlajamaki
Pihlajisto-Viikinmäki asukasyhdistys PNV
www.pihlajisto.com
Puistola-seura Fastböle-Sällskapet
www.kaupunginosat.net/puistola
Pukinmäki-seura Bocksbacka-Sällskapet
www.valt.helsinki.fi/projects/kmuisti/matapupu/pukki
Savela-seura
www.kaupunginosat.net/savela
Siltamäki-Suutarila-seura
siltamakisuutarila.fi
Suurmetsä-Jakomäki-seura
www.kaupunginosat.net/suurmetsajakomaki
Tapanila-seura Mosabacka Förening
www.tapanila.fi

Tapaninvainion kaupunginosayhdistys
www.tapaninvainio.fi

Tapulikaupunki-seura
www.kaupunginosat.net/tapulikaupunki
Viikki-seura
www.kaupunginosat.net/viikki
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Liite 6. Lastensuojelun tilastoja vuosilta 2007 - 2010
Lastensuojeluilmoitukset vuosina 2007- 2010 Helsingissä ja Koillisessa suurpiirissä

Vuosi
2010
2009
2008
2007

Helsinki
11706
10442
11788
6860

Koillinen sp.
2778
2174
2250
(ei aluekohtaista tietoa)

Vuonna 2008 on tullut voimaan uusi lastensuojelulaki, joka madalsi lastensuojeluilmoitusten
tekemisen kynnystä. Tämä selittää osaltaan 2008 tapahtunutta ilmoitusten määrän
voimakasta kasvua. Kaupunkitasolla ilmoitusten määrä on pysynyt viime vuodet samalla
tasolla. Koillisessa suurpiirissä ilmoitusten määrä on edelleen kasvanut.

Lastensuojelun asiakkaat vuosina 2007- 2010 Helsingissä ja Koillisessa suurpiirissä
Vuosi
2010
2009
2008
2007

Helsinki
10022
8961
8232
7725

Koillinen sp.
2182
1693
1781
1669

Lastensuojeluasiakkaiden määrä on jatkanut kasvuaan koko Helsingissä ja koillisessa
suurpiirissä.

Huostaanotettuina olleet ( sisältää kiireellisesti sijoitettuina ja huostaanotettuina olevat)

Vuosi
2010
2009
2008
2007

Helsinki
1923
1816
2092
2046

Koillinen sp.
365
293
508
482

Lastensuojelun asiakasmäärät ovat kasvaneet, mutta huostaan otettujen ja sijoitettuna
olevien määrät ovat vähentyneet vuoden 2008 tasosta. Muutos johtuu lastensuojelun
palvelurakenteen muutoksesta.
Lähde: Sosiaaliviraston vuositilastot
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Liite 7. Helsingin poliisilaitoksen Töhry -tutkintaryhmä

Helsingin poliisilaitoksen Töhry -ryhmä on toiminut Itäisessä poliisipiirissä. Ryhmän toiminnan strategiana on
torjua ja tutkia tekijäkeskeisesti Helsingin kaupungin alueella töhrimällä tehtyjä vahingontekorikoksia ja olla
tiiviissä yhteistyössä eri sidosryhmien kuten Helsingin kaupungin, VR Oy:n ja Liikenneviraston kanssa.
Koillisen alueen töhry-rikosten arviointia hankaloittaa juttujen kirjaamiskäytäntö. Lisäksi esim. lähiliikenteen
juniin kohdistuneissa töhrintätyyppisissä vahingonteoissa tapahtumalle ei kirjata erillistä aluekoodia, vaan
kaikki kirjataan tapahtuneeksi yleisesti Helsingissä. Vahingontekoilmoitus voi olla myös ns. koonti-ilmoitus,
jossa useita vahinkoilmoituksia on niputettu yhteen ja/tai vahinkoilmoituksessa tehtyjen tagien / töhryjen
lukumäärä on huomattava, esim. 80 kpl. Kokonaisuutta arvioidessa tulee ottaa huomioon, että poliisin
tiedossa olevia lukuja töhryistä voi pitää vain suuntaa antavina. Käytännössä on mahdotonta tilastoida
kaikkia koillisen (tai Helsingin) alueella tehtyjä töhryjä.
Koillisen alueen töhrytilannetta arvioidessa korostuu kaupungin yleinen tilanne. Laillisten graffitiaitojen
perustamisen jälkeen on töhriminen Helsingissä lisääntynyt arviolta 20-25%. Syinä tähän ovat
todennäköisesti:
- uusien maalarien siirtyminen laillisesta toiminnasta laittomaan
- graffitialakulttuuri on ollut myönteisesti esillä mediassa
- graffitialakulttuurin olennainen periaate, laittomuus
Edellä mainittujen seikkojen heijastusvaikutus näkyy luonnollisesti myös koillisella alueella.
Töhry -ryhmälle on vuoden 2011 aikana, kaupunginosittain, kirjattu seuraavasti juttuja:
- Viikki 2 kpl
- Pihlajamäki 1 kpl
- Pukinmäki 11 kpl (josta juna-aseman rakenteisiin kohdistunut 7 kpl)
- Malmi 1 kpl
- Tapanila 1 kpl (jossa todettu n. 15 tagia / töhryä)
- Suutarila 0 kpl
- Puistola 1 kpl
- Junaradan meluvallit 4 kpl
Edellä mainitut teot ovat valtaosin kohdistuneet juna-asemiin.
Tilastojen valossa koillisen alueen töhrytilanne on kohtuullisen hyvä. Pahimmat alueet ovat kaupungin
länsilaidalla, akselilla Kannelmäki - Konala - Malminkartano. Näiden kaupunginosien huono töhrytilanne
näkyy selvästi myös kyseisten alueiden julkisessa liikenteessä. Koillisella alueella ei ole tällä hetkellä
töhrijöiden yleisesti käyttämää laillista tai laitonta maalauspaikkaa (ns. galleria, seinä).
Töhry-tutkintaryhmä lakkautettiin Helsingin poliisilaitoksen 1.4.2012 organisaatiouudistuksessa, ja ko.
rikoksia tutkitaan nykyään hajautetusti useissa tutkintaryhmissä."
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Liite 8. Yhteenveto koillisen alueen valvontakohteista.
Yhteenvetoon on kirjattu lyhyesti häiriön luonne sekä poliisin toimia ko. kohteessa.
Jakomäen ostoskeskus, Huokotie 1
- aikuisten, päihdeongelmaisten juopottelua mikä keskittyy pääsisäänkäynnin edustalle ja itäiseen
päätyyn peruskoulun ja nuorisotalon läheisyyteen
valvonnan kohdentaminen (rikesakot ja poistaminen), yhteistyö sosiaalityöntekijän,
kauppakeskuksen, vartioinnin, koulun, nuorisotalon ja asukasyhdistyksen kanssa
Latokartanon aukio, Latokartanonkaari 23, Viikki
- nuorten aiheuttamat ajoittaiset häiriöt Valintatalo kauppaliikkeessä, aukion laidan
lounaskahvila Even vahingonteot (ikkunoiden teippauksien sotkemista kananmunilla ja
ulosteella)
valvonnan kohdentaminen (siivoaminen, nuorten päihdeilmoitukset, rikesakko/PVM,
poistaminen), yhteistyö piirin tutkinnan ja sosiaalityöntekijän, kaupan, ravintolayrittäjän,
kiinnijääneiden nuorten, nuorisotalon, Lähityön ja asukasyhdistyksen kanssa
Maatullin aukio /Ajurin aukio
- nuorten juopottelua, roskaamista, ilkivalta/vahingonteot, häiriökäyttäytymistä; R -kioskissa
ja lähikaupoissa, ongelmia mm. peliautomaattien pelaamisyrityksiä alle 18v. sekä niiden potkimista
yms.
valvonnan kohdentaminen (siivoaminen, nuorten päihdeilmoitukset, rikesakko/PVM,
poistaminen), yhteistyö kenttäpartioiden, sosiaalityöntekijän, koulun, nuorisotalon, Lähityön,
lähiasukkaiden ja asukasyhdistyksen kanssa
yritykset kohdentaneet vartioita ongelma-aikoihin, poliisi lisännyt yleisten alueiden näkyvää
valvontaa
Malmitori, Malmin putki, Nova, alueen lukuisat ravintolat
- nuorten ja aikuisten juopottelua, roskaamista, ilkivaltaa, näpistyksiä, häiriökäyttäytymistä,
tappeluita, vaaratilanteita ajoradalla (ravintoloiden sulkemisaikana)
- aikuisten juopporyhmiä, VR:n liitäntä P-alueelta johtavan porrasnousun ylätasanteella
valvonnan kohdentaminen ja yhteistyö sosiaalityöntekijän, kauppakeskusten, VR:n,
vartiointiliikkeiden, isännöinnin, Malmin nuorisotalon, ravintoloiden, (ravintolatarkastukset),
asukasyhdistyksen ja Lähityön kanssa sekä osallistuminen Malmi - Foorumi -keskustelutilaisuuksiin
Pihlajamäen ostoskeskus, Meripihkatie 1
- aikuisten juopottelua, nuorten ja aikuisten häiriökäyttäytymistä (mm. kauppaliikkeissä), roskaamista,
asiakkaiden häirintää (kerjäämistä, tupakan ja alkoholin välittämistä, uhkailuja, häirintää
pankkiautomaateilla), asiatonta oleskelua
valvonnan kohdentaminen, (rikesakot ja poistaminen) yhteistyö sosiaalityöntekijän,
kauppakeskuksen yrittäjien, isännöinnin, vartiointiliikkeiden, Lähiöaseman, asukasyhdistyksen ja
Lähityön kanssa
yhteistyöpalaveri Lähiöaseman, S-marketin, poliisin ja häiriötä aiheuttaneiden nuorten kanssa
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Pukinmäen rautatieasema ja ABC -liikennehuoltoasema
- ajoittain ilkivaltaa, vahingontekoja, häiriökäyttäytymistä, nuorison kokoontumispaikkoja, alueen
asukkaat kokevat aseman kolkoksi, epäviihtyisäksi ja osin pelottavaksi
- ABC -huoltoaseman liikenne ja alueella kokoontuvat nuoret/aikuiset koetaan ongelmaksi paikallisten
asukkaiden mielestä
valvonnan kohdentaminen (siivoaminen, nuorten päihdeilmoitukset, rikesakko/PVM,
poistaminen), huumausainevalvonta (yhteistyö kenttävalvonnan kanssa), yhteistyö
sosiaalityöntekijän, VR:n, nuorisotalon, Lähityön, Staran, asukasyhdistyksen kanssa
asema ympäristöineen oli yksi kohde ”karttakyselyssä”, osallistuttu turvallisuuskävelyyn alueella
Itäisen piirin lähipoliisilla edustus (vk. Setälä) Pukinmäen aseman turvallisuus -projektissa
Siltamäen ostoskeskus, Jousimiehentie 3
- nuorten aiheuttamia häiriöitä, seniorikansalasten kokemaa uhkaa pankkiautomaatilla
asioidessa, nuoren aiheuttamaa häirintää ostarin yhteydessä olevan kerhotilan tilaisuuksille,
nuorten kiipeilyä kauppakeskuksen ja viereisen Jalopeuran päiväkodin katolla
valvonnan kohdentaminen (siivoaminen, nuorten päihdeilmoitukset, rikesakko/PVM,
poistaminen), yhteistyö sosiaalityöntekijän, kauppakeskuksen, srk:n, asukasyhdistyksen
kanssa
Leikkipuistot ja päiväkodit
Filpuksen leikkipuisto ja päiväkoti ympäristöineen, Filpuksenpolku 1- 3
- nuorten juopottelua, roskaamista, ilkivaltaa, mopoilla ja autoilla puistoon, meluhäiriöitä
musiikista, ajoneuvoista ja myöhäisestä ajankohdasta pelata koripalloa
valvonnan kohdentaminen (siivoaminen, nuorten päihdeilmoitukset, rikesakko/PVM, poistaminen),
yhteistyö sosiaalityöntekijän, leikkipuiston, päiväkodin, asukasyhdistyksen ja Lähityön kanssa
Päiväkoti Impivaara, Sompiontori 3
- nuorten juopottelua, roskaamista, ilkivalta/vahingontekoja (pihan leikkivälineet, ikkunoiden
rikkominen, murtautumiset päiväkotiin, katolle kiipeämiset), häiriökäyttäytyminen
valvonnan kohdentaminen (siivoaminen, nuorten päihdeilmoitukset, rikesakko/PVM, poistaminen),
yhteistyö sosiaalityöntekijän, päiväkodin, lähiasukkaiden ja asukasyhdistyksen kanssa
Leikkipuisto Jakomäki, Huokopolku 2
- nuorten riehumista, pakkojen rikkomista, sotkemista, henkilökunnan uhkailua, rikottuja pulloja,
huvimajan lattialla poltettu nuotiota, juopottelua
valvonnan kohdentaminen (siivoaminen, nuorten päihdeilmoitukset, rikesakko/PVM,
poistaminen), yhteistyö sosiaalityöntekijän, leikkikentän, koulun, Staran, Lähityön, nuorisotalon ja
aluetyöntekijän kanssa
Leikkipuisto Jalopeura, Jalopeurantie 8
- nuorten juopottelua, roskaamista, ilkivalta/vahingontekoja, nuotioita, katoilla kiipeilyä,
häiriökäyttäytymistä, mopoilla ja autoilla kaahailua ja musiikin soittamista asukkaita häiriten,
huumausaineen käyttövälineitä
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valvonnan kohdentaminen (siivoaminen, nuorten päihdeilmoitukset, rikesakko/PVM,
poistaminen), yhteistyö sosiaalityöntekijän, leikkikentän, asukkaiden ja asukasyhdistyksen
kanssa sekä murtosuojausta ja vahingontekojen ennalta ehkäisevää neuvontaa
henkilökunnalle
Leikkipuisto Kurranummi, Kotinummentie 51
- nuorten juopottelua, roskaamista, ilkivalta/vahingonteot, häiriökäyttäytymistä, mopot
- erityisenä ongelmana alueen laidalla, lähellä asutusta olevat pöytäsetit jotka keräävät häiriötä
aiheuttavia juopottelijoita
- leikkipuistoa vastapäätä oleva Alepa kerää runsaasti piha-alueellaan kokoontuvaa nuorisoa jotka osin
käytöksellään tai pelkällä määrällään häiritsee ja pelästyttää varsinkin seniorikansalaisia
valvonnan kohdentaminen (siivoaminen, nuorten päihdeilmoitukset, rikesakko/PVM, poistaminen),
yhteistyö sosiaalityöntekijän, leikkipuiston, lähiasukkaiden, kauppaliikkeen, asukasyhdistyksen ja
Lähityön kanssa
Leikkipuisto Maasälpä ja päiväkoti Pihlajamäki, Maasälväntie 3
- nuorten juopottelua, roskaamista, ilkivalta/vahingontekoja, nuotioita, katoilla kiipeilyä,
häiriökäyttäytymistä, mopoilla ja autoilla kaahailua
valvonnan kohdentaminen (siivoaminen, nuorten päihdeilmoitukset, rikesakko/PVM, poistaminen),
yhteistyö sosiaalityöntekijän, leikkikentän, päiväkodin, Lähiöaseman, asukasyhdistyksen ja Lähityön
kanssa
murtosuojausneuvontaa päiväkoti Pihlajamäelle toistuvien murtojen ja vahingontekojen vuoksi
Leikkipuisto Nurkka, Nurkkatie 2
- nuorten juopottelua, roskaamista, ilkivalta/vahingontekoja, nuotioita, katoilla kiipeilyä,
häiriökäyttäytymistä, mopoilla ja autoilla kaahailua ja musiikin soittamista asukkaita häiriten,
huumausaineen käyttövälineitä, naapuruston (omakoti/paritalo) kotirauhan häirintää ja
vahingontekoja (heitelty raakoja kanamunia seiniin, ikkunoihin, heitelty oksia katoille, rikottu
postilaatikoita, soiteltu kiusaamistarkoituksessa ovikelloa)
valvonnan kohdentaminen (siivoaminen, nuorten päihdeilmoitukset, rikesakko/PVM,
poistaminen), yhteistyö sosiaalityöntekijän, leikkikentän, koulun, piirin tutkinnan ja
sosiaalityöntekijän, lähiasukkaiden ja asukasyhdistyksen kanssa
Leikkipuisto Salpausselkä, Salpausseläntie 1
- nuorten juopottelua, roskaamista, häiriökäyttäytymistä, mopoilla ja autoilla kaahailua ja musiikin
soittamista asukkaita häiriten, koripallon pelaamista yöllä/aamuyöllä (erit. kesällä)
valvonnan kohdentaminen (siivoaminen, nuorten päihdeilmoitukset, rikesakko/PVM,
poistaminen), yhteistyö sosiaalityöntekijän, leikkikentän, lähiasukkaiden ja asukasyhdistyksen kanssa
Leikkipuisto Savela, Eteläniitynpolku 11
- nuorten juopottelua, roskaamista, ilkivalta/vahingonteot, häiriökäyttäytymistä, mopot, musiikin
soittamista häiritsevästi, katoilla kiipeämistä, huumausaineiden käyttövälineitä
valvonnan kohdentaminen (siivoaminen, nuorten päihdeilmoitukset, rikesakko/PVM,
poistaminen), yhteistyö kenttävalvonnan, sosiaalityöntekijän, koulun, nuorisotalon, Lähityön,
lähiasukkaiden ja asukasyhdistyksen kanssa
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Leikkipuisto Tapuli, Moisiontie 18
- nuorten juopottelua, roskaamista, ilkivalta/vahingonteot (allas, ihmiseritteitä, mopojen pesemistä),
häiriökäyttäytymistä, mopot, autot, musiikin soittamista häiritsevästi, nuotioiden polttamista,
huumausaineiden käyttövälineitä
valvonnan kohdentaminen (siivoaminen, nuorten päihdeilmoitukset, rikesakko/PVM,
poistaminen), yhteistyö kenttävalvonnan, sosiaalityöntekijän, koulun, nuorisotalon, Lähityön,
lähiasukkaiden ja asukasyhdistyksen kanssa
Leikkipuisto Tervapääsky, Tervapääskynpolku 12
- nuorten juopottelua, roskaamista, ilkivalta/vahingonteot (allas, ihmiseritteitä, mopojen pesemistä),
häiriökäyttäytymistä, mopot
valvonnan kohdentaminen (siivoaminen, nuorten päihdeilmoitukset, rikesakko/PVM, poistaminen),
yhteistyö sosiaalityöntekijän, leikkipuiston, lähiasukkaiden ja Lähityön kanssa
Leikkipuisto Traktori, Tyynelänkuja 8
- nuorten juopottelua, roskaamista, ilkivaltaa, nuotioita, mopot, häiriökäyttäytyminen
- kotirauhan häirintää leikkipuistoon rajautuvan omakotitalon suhteen
valvonnan kohdentaminen (siivoaminen, nuorten päihdeilmoitukset, rikesakko/PVM, poistaminen),
yhteistyö sosiaalityöntekijän, leikkipuiston, lähiasukkaiden ja Lähityön kanssa
Leikkipuisto Unikko, Unikkotie 8
- nuorten juopottelua, roskaamista, ilkivalta/vahingontekoja (allas; ihmiseritteitä, mopojen
pesemistä), häiriökäyttäytyminen, mopot
valvonnan kohdentaminen (siivoaminen, nuorten päihdeilmoitukset, rikesakko/PVM, poistaminen),
yhteistyö sosiaalityöntekijän, leikkikentän, lähiasukkaiden, asukasyhdistyksen ja Lähityön kanssa
osallistuminen turvallisuuskartoitukseen (”Kartta-kysely”) ja turvallisuuskävelyyn alueella
Koulut
Ala-Malmin peruskoulu, Latokartanontie 16
- nuorten juopottelua, roskaamista, mopot, autot, häiriökäyttäytyminen
valvonnan kohdentaminen (siivoaminen, nuorten päihdeilmoitukset, rikesakko/PVM, poistaminen),
yhteistyö sosiaalityöntekijän, koulujen ja Lähityön kanssa
Hietakummun ala-aste, Hietakummuntie 1
- nuorten juopottelua, roskaamista, mopot, autot, häiriökäyttäytyminen
valvonnan kohdentaminen (siivoaminen, nuorten päihdeilmoitukset, rikesakko/PVM, poistaminen),
yhteistyö sosiaalityöntekijän, koulujen ja Lähityön kanssa
Hiidenkiven peruskoulu, Rajatie 7
- nuorten juopottelua, roskaamista, ilkivalta/vahingonteot, häiritsevä koripallon pelaaminen,
häiriökäyttäytyminen, mopot ja autot
valvonnan kohdentaminen (siivoaminen, nuorten päihdeilmoitukset, rikesakko/PVM, poistaminen),
yhteistyö sosiaalityöntekijän, koulujen, lähiasukkaiden, asukasyhdistyksen ja Lähityön kanssa
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Jakomäen peruskoulu, Huokotie 3 (ala-aste), Somerikkopolku 6 (yläaste)
- ilkivalta, vahingonteot; ikkunoiden rikkomista, töhryjä, vesivahinkoja sisälle murtautumisen
seurauksena, katolle kiipeämisiä, roskaamista, juopottelua, mopot, autot
valvonnan kohdentaminen (siivoaminen, nuorten päihdeilmoitukset, rikesakko/PVM,
poistaminen), yhteistyö sosiaalityöntekijän, koulun, kouluviraston, Staran, Lähityön, nuorisotalon ja
aluetyöntekijän kanssa
Maatullin ala-aste, Kimnaasipolku 5
- nuorten ilkivalta/vahingonteot; ikkunoiden rikkomista, graffitit
valvonnan kohdentaminen, yhteistyö piirin tutkinnan ja sosiaalityöntekijän, koulun,
lähiasukkaiden ja asukasyhdistyksen kanssa

Lähityön,

Nurkan ala-aste, Nurkkatie 2
- nuorten juopottelua, roskaamista, ilkivalta/vahingontekoja, nuotioita, katoilla kiipeilyä,
häiriökäyttäytymistä, mopoilla ja autoilla kaahailua ja musiikin soittamista asukkaita häiriten,
huumausaineen käyttövälineitä, naapuruston (omakoti/paritalo) kotirauhan häirintää ja
vahingontekoja (heitelty raakoja kanamunia seiniin, ikkunoihin, heitelty oksia katoille, rikottu
postilaatikoita, soiteltu kiusaamistarkoituksessa ovikelloa)
valvonnan kohdentaminen (siivoaminen, nuorten päihdeilmoitukset, rikesakko/PVM,
poistaminen), yhteistyö sosiaalityöntekijän, leikkikentän, koulun, piirin tutkinnan ja
sosiaalityöntekijän, lähiasukkaiden ja asukasyhdistyksen kanssa
Pihlajamäen ala-aste, Lucina Hagmanin kuja 3
- nuorten ilkivalta/vahingonteot; ikkunoiden rikkomista, graffitit
valvonnan kohdentaminen, yhteistyö piirin tutkinnan ja sosiaalityöntekijän, koulun, Lähityön,
lähiasukkaiden ja asukasyhdistyksen kanssa
Pihlajiston ala-aste, Pihlajistontie 1
- nuorten ilkivalta/vahingonteot; ikkunoiden rikkomista, graffitit, sisälle murtautumisia ja
vesivahingon aiheuttamista
valvonnan kohdentaminen, yhteistyö piirin tutkinnan ja sosiaalityöntekijän, koulun, Lähityön,
lähiasukkaiden ja asukasyhdistyksen kanssa
Puistolan ala-aste, Puistolan raitti 18
- nuorten juopottelua, roskaamista, ilkivalta/vahingonteot, häiriökäyttäytymistä, mopot, musiikin
soittamista häiritsevästi, katoilla kiipeämistä
valvonnan kohdentaminen (siivoaminen, nuorten päihdeilmoitukset, rikesakko/PVM,
poistaminen), yhteistyö sosiaalityöntekijän, koulun, lähiasukkaiden ja asukasyhdistyksen kanssa
Siltamäen ala-aste, Siltakyläntie 9 A
- nuorten juopottelua, roskaamista, ilkivalta/vahingonteot, häiriökäyttäytymistä, mopot, autot
musiikin soittamista häiritsevästi, katoilla kiipeämistä, rikottu ikkunoita ja oven lasituksia
valvonnan kohdentaminen, yhteistyö piirin tutkinnan ja sosiaalityöntekijän, koulun, Lähityön,
lähiasukkaiden ja asukasyhdistyksen kanssa
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Staffansby -koulu, Laulurastaantie 20
- nuorten juopottelua, roskaamista, ilkivalta/vahingontekoja (rikottuja ikkunoita, nuotioita),
häiriökäyttäytyminen, mopot
valvonnan kohdentaminen (siivoaminen, nuorten päihdeilmoitukset, rikesakko/PVM, poistaminen),
yhteistyö sosiaalityöntekijän, koulun, lähiasukkaiden ja Lähityön kanssa
Tapanilan ala-aste, Veljestenpiha 2
- nuorten juopottelua, roskaamista, ilkivalta/vahingonteot, kotirauhan häirintää, (pihapiirin vanhan
koulurakennuksen yläkerrassa asukas), häiritsevä koripallon pelaaminen, häiriökäyttäytyminen,
mopot ja autot
valvonnan kohdentaminen (siivoaminen, nuorten päihdeilmoitukset, rikesakko/PVM, poistaminen),
yhteistyö sosiaalityöntekijän, koulujen, lähiasukkaiden, asukasyhdistyksen ja Lähityön kanssa
Viikin normaalikoulun piha-alueet, Kevätkatu 2
- nuorten aiheuttamaa häiriötä, juopottelua, roskaamista ja musiikin huudattamista Norssin
pihalla sekä Kevätkatu 1 sijaitseva Alepa piha-alueella
valvonnan kohdentaminen (siivoaminen, nuorten päihdeilmoitukset, rikesakko/PVM,
poistaminen), yhteistyö sosiaalityöntekijän, koulun, Lähityön, kaupan, lähiasukkaiden
asukasyhdistyksen kanssa

ja

Muut
Malmin uimaranta, Uimarannantie
- nuorten juopottelua, roskaaminen, ilkivalta/vahingonteot, nuotiot, häiriökäyttäytyminen, mopot,
esineiden heitteleminen joen ylittävältä sillalta (mm. polkupyöriä)
- esineet joen pohjassa muodostavat vaaratekijän silloin kun jotkut hyppivät sillalta jokeen
valvonnan kohdentaminen (siivoaminen, nuorten päihdeilmoitukset, rikesakko/PVM, poistaminen),
yhteistyö sosiaalityöntekijän, taloyhtiöiden, lähiasukkaiden ja Lähityön kanssa
Pihlajamäen nuorisopuisto, Jengipolku 8
- nuorten ja nuorten aikuisten häiriökäyttäytymistä, mopoilla ja autoilla ajamista puiston
alueella viheralueita vahingoittamalla, erilaisia vahingontekoja (graffitit, nuotiot, teltan seinien
viiltely, poltetut ajoneuvot) puiston skeitti -ramppeja vahingoitettu polttamalla, huumausaineiden
käyttövälineitä, koirien irrallaan pitämistä ja tuomista lasten leikkipaikoille
valvonnan kohdentaminen (siivoaminen, nuorten päihdeilmoitukset, rikesakko/PVM,
poistaminen), huumausainevalvonta (yhteistyö kenttävalvonnan kanssa), yhteistyö
sosiaalityöntekijän, nuorisopuiston sekä Nuorisoasiainkeskuksen, Lähityön ja Staran kanssa
Siltamäen viheralue Vantaan joen varrella
- nuorten ja nuorten aikuisten aiheuttama häiriö, erityisesti kesäaikana viheralueen läheisille
taloyhtiöille (virtsaaminen piha-alueille, meluhäiriöt; musiikki, mopot, autot),
huumausaineen käyttötilanteet, koirien irrallaan pitämistä
valvonnan kohdentaminen (siivoaminen, nuorten päihdeilmoitukset, rikesakko/PVM,
poistaminen), huumausainevalvonta (yhteistyö kenttävalvonnan sosiaalityöntekijän, kanssa)
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Liite 9. Poliisin rikostilastot

Koillisen alueen prosentit on laskettu koko Hgin määrästä:
2009 18.7%

2010 18.5%

2011 18.8%

Vertailuvuosien 2009 - 2011 prosentuaalinen keskiarvo Koillisella alueella 18.6% verrattuna koko Hki
V. 2009 - 2011 muutos on ollut (kasvava) + 0.1% Koillisella alueella verrattuna koko Helsinkiin
V. 2010 - 2011 prosentuaalinen osuus Koillinen vs. Hki on ollut kasvava +0.3%. Hgin määrä ko.
vuosina
laskenut suhteessa enemmän koilliseen verrattuna
Koillisella alueella v. 2009 - 2010 kotihälytykset lisääntyneet + 304 kpl ja v. 2010 - 2011 vähentyneet
- 59
kpl, mutta vertaillessa koko Helsinkiin lisääntyneet prosentuaalisesti + 0.3%.
Koillisella alueella v. 2009 - 2011 muutos on ollut kasvava, eli + 245 kpl hälytyksiä lisää
Helsinki: kasvua v. 2009 - 2010, Koillinen: kasvua v. 2009 - 2010, Hki/Koillinen: korkeimmat luvut v.
2010
Hki/Koillinen: v. 2010 - 2011 laskua, mutta koillisessa ei suhteessa niin paljon (lisäys se +0.3%)

Johtopäätös: Koillisen kotihälytykset ovat olleet v. 2009 - 2011 hienoisessa kasvussa ja vuonna 2011 koko
Helsingin määrät ovat suhteellisesti vähentyneet, enemmän koilliseen verrattuna
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Koillisen alueen prosentti on laskettu koko Hgin määrästä:
2009 14.5%

2010 12.0%

2011 12.4%

V. 2009 - 2011 prosentuaalinen keskiarvo Koillisella alueella oli 12.9% verrattuna koko Hki
V. 2009 - 2011 muutos on ollut (vähenevä) -2.1% Koillisella alueella verrattuna koko Hki
V. 2010 - 2011 prosentuaalinen osuus Koillinen vs. Hki (kasvava) +0.4%,; noudattaa koko Hgin kuvaa
Koillinen alue v. 2009 - 2010 tehtävät vähentyneet - 144 kpl ja v. 2010 - 2011 lisääntyneet + 175 kpl,
vaikka lisäys on ollut huomattava, on se vain prosentuaalisesti kasvanut +0.4%, koska koko Hgin
kasvu on ollut suhteellisesti suurempaa
Koillinen alue v. 2009 - 2011 muutos (kasvava) + 31 kpl

Johtopäätös: Koillisen alueen kehitys ei suhteessa ole ollut yhtä huolestuttavaa kuin koko Hgin, koska v. 2009
- 2011 henkeen ja terveyteen kohdistuvien rikosten määrä vähentyi - 2.1%. Vuonna 2010 Koillisessa oli selvä
myönteinen notkahdus, kun vastaavasti koko Hgin määrä kasvoi. V. 2010 - 2011 Hgin määrät kasvoivat
suhteessa enemmän, koillisen nousu oli + 0.4% suhteutettuna koko Hki.
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Koillisen alueen prosentti on laskettu koko Hgin määrästä:
2009 14.5%

2010 12.0%

2011 12.4%

V. 2009 - 2011 prosentuaalinen keskiarvo Koillisella alueella oli 12.9% verrattuna koko Hki
V. 2009 - 2011 muutos oli (vähenevä) -2.1% Koillisella alueella verrattuna koko Hki
V. 2010 - 2011 prosentuaalinen osuus on Koillisessa vs. Hki (kasvava) +0.4%, noudattaa koko Hgin
kuvaa
Koillisella alueella v. 2009 - 2010 tehtävät vähentyneet - 144 kpl ja v. 2010 - 2011 lisääntyneet + 175
kpl, vaikka lisäys on ollut huomattava, on se vain prosentuaalisesti kasvanut +0.4%, koska koko Hgin
kasvu on ollut suhteellisesti suurempaa
Koillisella alueella v. 2009 - 2011 muutos on ollut (kasvava) + 31 kpl
Johtopäätös: Koillisen alueen kehitys ei suhteessa ole ollut yhtä huolestuttavaa kuin koko Hgin, koska v. 2009
-2011 alaikäisten tekemien henkeen ja terveyteen kohdistuvien rikosten määrä vähentyi - 2.1% . Vuonna
2010 Koillisessa oli selvä myönteinen notkahdus, mutta koko Hgin määrä kasvoi. V. 2010 - 2011 Hki kasvoi
suhteessa enemmän, koillisen kasvu oli + 0.4% suhteutettuna koko Hki
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Koillisen alueen prosentti on laskettu koko Hgin määrästä:
2009 14.5%

2010 12.0%

2011 12.4%

V. 2009 - 2011 prosentuaalinen keskiarvo oli Koillisella alueella 12.9% verrattuna koko Hki
V. 2009 - 2011 muutos on ollut (vähenevä) -2.1% Koillisella alueella verrattuna koko Hki
V. 2010 - 2011 prosentuaalinen osuus Koillinen vs. Hki on ollut kasvava, +0.4%, ja noudattaa
koko Hgin tilannetta
Koillisella alueella v. 2009 - 2010 tehtävät vähentyneet - 144 kpl ja v. 2010 - 2011 lisääntyneet +
175 kpl, vaikka lisäys on ollut huomattava, on se vain prosentuaalisesti kasvanut +0.4%, koska
koko Hgin kasvu on ollut suhteellisesti suurempaa
Koillisen alueen v. 2009 - 2011 muutos on ollut kasvava, + 31 kpl

Johtopäätös: Koillisen alueenomaisuusrikosten kehitys ei suhteessa ole ollut yhtä huolestuttavaa kuin koko
Hgin koska v. 2009 – 2011, koska vähennystä on - 2.1%. Vuonna 2010 Koillisessa oli selvä myönteinen
notkahdus. Koko Hgissä rikosten määrä kasvoi ja v. 2010 - 2011 Hki kasvoi suhteessa enemmän. Koillisessa
kasvua oli + 0.4% suhteutettuna koko Hki
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Koillisen alueen prosentti on laskettu koko Hgin määrästä:
2009 10.7%

2010 8.6%

2011 12.9%

V. 2009 - 2011 prosentuaalinen keskiarvo oli Koillisella alueella 10.7% verrattuna koko Hki
V. 2009 - 2011 muutos on ollut kasvava, + 2.2% Koillisella alueella verrattuna koko Hki
V. 2010 - 2011 prosentuaalinen osuus Koillinen vs. Hki on ollut (kasvava) + 4.3%
koko Hgiin lisäystä on tullut joka vuosi, koillisella oli vuonna 2010 vähennystä
Koillisella alueella v. 2009 - 2010 alle 18v tekemät omaisuusrikokset ovat vähentyneet - 68 kpl ja v.
2010 - 2011 lisääntyneet +15 kpl
Koillisella alueella v. 2009 - 2011 teot ovat lisääntyneet + 84 kpl

Johtopäätös: Vuonna 2010 näkynyt alaikäisten tekemien omaisuusrikosten määrän myönteinen notkahdus,
on vuonna 2011 kääntynyt hieman jyrkempään nousuun verrattaessa koko Helsingin muutosta v. 2010 –
2011
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Koillisen alueen prosentti on laskettu koko Hgin määrästä:
2009 14.5%

2010 12.0%

2011 12.4%

V. 2009 - 2011 prosentuaalinen keskiarvo oli Koillisella alueella 12.9% verrattuna koko Hki
V. 2009 - 2011 muutos on ollut (vähenevä) -2.1% Koillisella alueella verrattuna koko Hki
V. 2010 - 2011 prosentuaalinen osuus Koillinen vs. Hki on ollut (kasvava) +0.4%, ja noudattaa
koko Hgin tilannetta
Koillisella alueella v. 2009 - 2010 tehtävät ovat vähentyneet - 144 kpl ja v. 2010 - 2011
lisääntyneet + 175 kpl, vaikka lisäys on ollut huomattava, on se vain prosentuaalisesti kasvanut
+0.4%, koska koko Hgin kasvu on ollut suhteellisesti suurempaa
Koillisen alueen v. 2009 - 2011 muutos on ollut (kasvava) + 31 kpl

Johtopäätös: Koillisen alueen yksityisten asuntojen pahoinpitelyjen kehitys ei ole ollut suhteessa yhtä
huolestuttavaa kuin koko Hgin, koska v. 2009 - 2011 vähennystä on ollut - 2.1%. Vuonna 2010 Koillisessa oli
selvä myönteinen notkahdus, vaikka koko Hki kasvoi. V. 2010 - 2011 Hki kasvoi suhteessa enemmän,
koillinen + 0.4% suhteutettuna koko Hki

68

Paikallinen turvallisuusanalyysi – Koillinen suurpiiri 24.5.2012

Koillisen alueen prosentti laskettu koko Hgin määrästä:
2009 19.9%

2010 13.8%

2011 14.6%

V. 2009 - 2011 prosentuaalinen keskiarvo Koillisella alueella oli 16.1 % verrattuna koko Hki
V. 2009 - 2011 muutos on ollut (vähenevä) - 5.3 % Koillisella alueella verrattuna koko Hki
V. 2010 - 2011 prosentuaalinen osuus Koillinen vs. Hki on ollut (kasvava) + 0.8 %. Koillinen on hieman
lisännyt suhteellista osuuttaan verrattuna koko Helsinkiin
Koillisen alueen perheväkivaltatehtävät ovat v. 2009 - 2010 vähentyneet - 217 kpl ja 2010 - 2011
lisääntyneet + 11 kpl
Koillisen alueen v. 2009 - 2011 perheväkivaltatehtävät ovat vähentyneet - 206 kpl

Johtopäätös: Koillisen alueen perheväkivaltahälytystehtävien määrien vähentyminen on merkittävää,
vähennys 206 kpl v. 2009 – 201 ja jonka suhteellinen osuus koko Hgin osuudesta osoittaa vähennystä - 5.3 %.
Mutta v. 2010 - 2011 lisäys (+ 11 kpl), nosti koillisen alueen suhteellisen osuuden 14.6 % koko Hgin määrästä
ja katkaisi myönteisen kehityksen.
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Koillisen alueen prosentti on laskettu koko Hgin määrästä:
2009 14.5%

2010 12.0%

2011 12.4%

V. 2009 - 2011 prosentuaalinen keskiarvo Koillisella alueella oli 12.9% verrattuna koko Hki
V. 2009 - 2011 muutos on ollut (vähenevä) -2.1% Koillisella alueella verrattuna koko Hki
V. 2010 - 2011 prosentuaalinen osuus Koillinen vs. Hki oli (kasvava) +0.4%, ja noudattaa koko Hgin
tilannetta
Koillisen alueen v. 2009 - 2010 tehtävät ovat vähentyneet - 144 kpl ja v. 2010 - 2011 lisääntyneet +
175 kpl. Vaikka lisäys on ollut huomattava, on se vain prosentuaalisesti kasvanut +0.4%, koska koko
Hgin kasvu on ollut suhteellisesti suurempaa
Koillisen alueen v. 2009 - 2011 muutos on ollut (kasvava) + 31 kpl

Johtopäätös: Koillisen alueen kehitys ei ole ollut suhteessa yhtä huolestuttavaa kuin koko Hgin, koska v. 2009
- 2011 oli vähennys - 2.1%. Vuonna 2010 Koillisessa oli selvä myönteinen notkahdus, koko Hgin
huumausaineen käyttörikosten määrä kasvoi ja v. 2010 - 2011 Hki kasvoi suhteessa enemmän, koillinen +
0.4% suhteutettuna koko Hki
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Koillisen alueen prosentti on laskettu koko Hgin määrästä:
2009 14.5%

2010 12.0%

2011 12.4%

V. 2009 - 2011 prosentuaalinen keskiarvo oli Koillisella alueella 12.9% verrattuna koko Hki
V. 2009- 2011 muutos oli (vähenevä) -2.1% Koillisella alueella verrattuna koko Hki
V. 2010 - 2011 prosentuaalinen osuus oli Koillinen vs. Hki (kasvava) +0.4%, ja noudattaa koko Hgin
tilannetta
Koillisen alueen v. 2009 - 2010 päihdekiinniottotehtävät ovat vähentyneet - 144 kpl ja v. 2010 - 2011
ne ovat lisääntyneet + 175 kpl. Vaikka lisäys on ollut huomattava, on se vain prosentuaalisesti
kasvanut +0.4%, koska koko Hgin kasvu on ollut suhteellisesti suurempaa
Koillinen alue v. 2009 - 2011 muutos on ollut (kasvava) + 31 kpl

Johtopäätös: Koillisen alueen kehitys ei ole ollut suhteessa yhtä huolestuttavaa kuin koko Hgin, koska v. 2009
- 2011 vähennystä - 2.1%. Vuonna 2010 Koillisessa oli selvä myönteinen notkahdus, mutta koko Hki kasvoi ja
v. 2010 - 2011 Hki kasvoi suhteessa enemmän; koillinen + 0.4% suhteutettuna koko Hki
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Liite 10. Koillisen suurpiirin onnettomuustilasto ja katsaus 2006 – 2010
KOILLISEN SUURPIIRIN ONNETTOMUUSTILASTO 2006 - 2010
Tilastossa kuvataan pelastustoimen PRONTO -onnettomuustietokantaan kirjattuja onnettomuuksia Helsingin
pelastuslaitoksen koillisen suurpiirin (suurpiiri 5) alueella, johon kuuluvat Kuusiluoto, Viikki, Viikinmäki,
Latokartano, Pihlajisto, Pihlajamäki, Pukinmäki, Malmi, Tapanila, Tattariharju, Tattarisuo, Jakomäki,
Suurmetsä, Puistola, Suutarila, Tapulikaupunki, Heikinlaakso, Tapaninkylä, Siltamäki, Töyrynummi ja
Tapaninvainio.
KOILLISEN SUURPIIRIN ONNETTOMUUDET
Autom. paloilmoittimen tarkastus-/varmistustehtävä
Avunantotehtävä
Eläimen pelastaminen
Ensivastetehtävä
Ihmisen pelastaminen
Liikenneonnettomuus
Liikennevälinepalo
Luonnononnettomuus
Maastopalo
Muu pelastustehtävä
Muu tarkastus-/varmistustehtävä
Muu tulipalo
Palovaroittimen tarkastus-/varmistustehtävä
Rakennuspalo
Rakennuspalovaara
Räjähdys/räjähdysvaara
Sortuma/sortumavaara
Vaarallisten aineiden onnettomuus
Vahingontorjuntatehtävä
Virka-aputehtävä
Yhteistoimintatehtävä
Öljyvahinko
YHTEENSÄ
Tulipalossa kuolleet
Tulipalossa vakavasti loukkaantuneet

2006
0
19
43
281
6
60
28
10
103
3
141
60
121
26
0
0
0
0
17
3
0
31
952

2007
142
23
63
293
12
85
33
35
33
1
136
69
36
42
0
0
0
1
18
1
0
52
1075

2008
134
20
71
182
8
90
28
18
40
0
129
91
32
43
0
0
0
4
14
10
0
39
953

2009
112
12
75
149
13
90
31
9
26
0
112
67
36
23
46
1
0
5
14
15
0
48
884

2010
115
22
83
176
14
132
50
6
35
0
101
63
42
22
40
1
1
7
56
23
2
48
1039

2
0

0
1

1
3

1
3

0
2

TILASTOPOIKKEAMIEN SELITYKSIÄ:
2006 ei tilastoitu lainkaan vakavasti loukkaantuneita
2006 ja 2007 oli vielä käytössä onnettomuustyyppinä
”Muu pelastustehtävä"
2006 puuttui kokonaan "Automaattisen paloilmoittimen
tarkistus- /varmistustehtävä", jotka sisältyivät
"Paloilmoittimen/-varoittimen tarkastus- /varmistustehtävään"
2009 tilastoihin lisättiin ”Rakennuspalovaara”
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Koillisen suurpiirin (sp 5) onnettomuustilastot vuosilta 2006 – 2010 perustuvat pelastustoimen ylläpitämään
PRONTO -onnettomuustietokantaan. Onnettomuudet ovat jonkin verran lisääntyneet koillisen suurpiirin
alueella vuoden 2010 aikana kahteen edelliseen vuoteen verrattuna. Eläinten pelastustehtävät ovat lähes
kaksinkertaistuneet vuodesta 2006.
Ensivastetehtävät ovat laskeneet selvästi vuosien 2006 - 2007 huippuvuosilta, mutta 2010 taas kääntyneet
nousuun edelliseen vuoteen nähden. Ihmisen pelastamistehtävät ovat vuonna 2010 yli kaksinkertaistuneet
vuoteen 2006 verraten.
Liikenneonnettomuudet ovat nousseet selvästi vuoden 2009 jälkeen ja jopa yli kaksinkertaistuneet vuodesta
2006. Myös liikennevälinepalot ovat selvästi lisääntyneet.
Luonnononnettomuuksia 5-piirin alueella kirjattiin vuonna 2010 vain 6 tapausta. Huippuvuosi oli 2007, jolloin
näitä onnettomuuksia oli 35. Maasto- (ruohikko)paloja oli vuonna 2010 vain 35 tapausta huippuvuoden ollessa
vuonna 2006, jolloin maastopaloja kirjattiin peräti 103. Maastopalojen määrään vaikuttavat monet tekijät kuten
esimerkiksi kuivuus ja kuuma kesä.
Muut tarkastus-/varmistustehtävät ovat tasaisesti vähentyneet vuosien varrella. Muita tulipaloja (pl.
liikennevälinepalo, maastopalo ja rakennuspalo) kirjattiin 63 tapausta vuonna 2010 huippuvuoden ollessa
vuonna 2008, jolloin näitä tulipaloja kirjattiin tapahtuneeksi 91. Vähiten tulipaloja alueella oli vuonna 2006, eli
yhteensä 60 tapausta.
Palovaroittimen tarkastus-/varmistustehtäviä kirjattiin vuonna 2010 jonkin verran enemmän kuin kolmena
aiempana vuotena. Vasta vuonna 2007 kirjattiin automaattisen paloilmoittimen tarkistus-/varmistustehtävät
erikseen ja tätä aiemmin ne sisällytettiin palovaroittimen tarkastus-/varmistustehtäviin.
Vuonna 2010 suurpiirissä kirjattiin rakennuspaloja tapahtuneiksi 22 ja rakennuspalovaaroja 40.
Rakennuspalot näyttävät tilastollisesti puolittuneen vuosien 2007 ja 2008 tasoilta, mikä ei kuitenkaan vastaa
täysin todellisuutta, sillä rakennuspaloihin oli aiemmin kirjattu myös rakennuspalovaarat, jotka vasta vuodesta
2009 kirjattiin omiksi tapahtumiksi.
Vaarallisten aineiden onnettomuudet ovat koillisen suurpiirin alueella selvästi lisääntyneet viime vuosina. Näitä
onnettomuustyyppejä kirjattiin 7 tapausta vuonna 2010. Vahingontorjuntatehtävät ovat vuonna 2010
nelinkertaistuneet kahteen edelliseen vuoteen nähden. Öljyvahinkojen määrää voidaan pitää melko korkeana,
peräti 48 kpl vuosina 2009 ja 2010. Määrä on noussut selvästi vuoden 2008 tasolta.
Suurpiirin alueella ei ole ollut yhtään palokuolemaa vuosina 2010 ja 2007. Vuonna 2006 oli kaksi
palokuolemaa ja 2008 ja 2009 yksi. Palossa vakavasti loukkaantuneita on kirjattu tapahtuneeksi eniten
vuosina 2008 ja 2009, eli 3 henkilöä kumpanakin vuonna. PRONTO – onnettomuustietokannan mukaan koko
Helsingin alueella palokuolemia ja palossa loukkaantuneita on ollut eniten suurpiireissä 2 (läntinen) ja 3
(keskinen). Vuonna 2010 palokuolemia oli Helsingin alueella hiukan vähemmän kuin aiempina vuosina ja
palossa loukkaantuneiden määrä on viime vuosista vähentynyt selvästi. Vuonna 2006 ei tilastoitu vielä
lainkaan palossa loukkaantuneita.
Verrattuna Helsingin muihin suurpiireihin, nousee vuonna 2010 koillisesta suurpiiristä joitakin vertailutietoja
esiin. Esimerkiksi ensivastetehtäviä on kirjattu toisiksi eniten koillisen kuin muiden suurpiirien alueilla.
Liikenneonnettomuuksia tapahtuu 5-piirissä neljänneksi eniten. Liikennevälinepaloja on selvästi enemmän 5piirissä kuin muualla Helsingissä. Myös maastopaloja on kirjattu eniten 5-piirin alueella (35 kpl). Muita
tulipaloja kuin liikenneväline-, maasto-, rakennuspaloja tai rakennuspalovaaroja tapahtuu 5- ja 1-piireissä
lähes yhtä paljon (63/64), ja selvästi enemmän kuin muualla Helsingissä.
Tilastoselvityksen laati 19.12.2011 johtava palotarkastaja Anne Koivisto Helsingin pelastuslaitokselta.
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Liite 11. Sosiaaliviraston lähityön jalkautumiset, tehtävät ja toimeksiannot vuosina
2010 ja 2011

Koillinen/Helsinki

Vuosi
Kuljetus
saatto

2010

2011

48/276

41/406

Tehtäväpyynnöt
viranomaisille

134/304

59/329

Puuttuminen
huolenpito

119/449

96/488

Palvelu
Siistiminen Asukas
Kohdatut
neuvonta
kokoukset yht.

138/931

114/988

622/2016

525/1539

1348/2614
(59/251)

538/1009
(58/105)

5671/22812

7433/28161

Kuljetus ja saatto ovat toimeksiantoja, jotka sisältävät asiakkaan kuljetusta sosiaali- ja terveystoimeen (esim.
sairaalaan, jatkohoitoon, palvelukeskukseen tai sosiaaliasemalle) tai vastaavasti huonokuntoisten asiakkaiden
saattamista kotiin. Tehtäväpyynnöt muille viranomaisille sisältävät yhteydenottoja mm. poliisiin, terveydenhuoltoon,
sosiaalitoimeen, lastensuojeluun, rakennusvirastoon, kaupunkisuunnitteluvirastoon sekä kiinteistö- ja huoltoyhtiöihin.
Puuttuminen ja huolenpito sisältävät roskaamiseen, ilkivaltaan, häiritsevään käyttäytymiseen puuttumisen, rajojen
asettamisen alaikäisille, tapaturman ennaltaehkäisyn ja ensiavun antamisen, päihtyneen herättelyn sekä muun
auttamisen katutilanteessa. Palveluneuvonta on asiakkaiden ohjaamista oikean palvelun piiriin esimerkiksi asumiseen,
terveyden- tai päihdehuoltoon, taloudellisiin tukiin liittyen (Kela, sosiaalitoimi) ja järjestyksen valvontaan liittyen.
Siistimisen osalta lähityö tilastoi poimittujen huumeruiskujen ja -tarvikkeiden sekä muiden roskien kappalemäärät.
Asukaskokouksissa tilastoidaan osallistuneiden asukkaiden sekä eri yhteistyötahojen lukumäärä – tässä raportissa
asukasmäärän alapuolella suluissa on osallistuneiden yhteistyötahojen lukumäärä. Kohdatut yhteensä pitää sisällään
kaikki lähityön jalkautuessa kohtaamat henkilöt: asukkaat, asiakkaat, viranomaiset ja eri yhteistyötahot (Ei siis
asukasyhteistyökokouksissa tavattuja).
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