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ESIPUHE

Kaava 1 Turvallisuussuunnitelma on syntynyt kuntalaisten, Keittämistoimikuntien, yhteisöjen ja viranomaisten
yhteistyönä.

Jos katsotaan Suomen turvallisuuden kehitystä
viimeisen 20 vuoden aikana, voidaan todeta, ettei
suomi ole koskaan ollut turvallisempi kuin nyt.
Kuitenkin turvallisuustunne on heikentynyt. Myös
Tuusulassa turvallisuus on parantunut, kun katsotaan viranomaisten tilastoja. Vaikka huolenaiheita löytyy, Turvallisuusilloissa Tuusulaa pidettiin turvallisena paikkana olla ja asua.
Tässä turvallisuussuunnitelmassa esitellään kunnan nykyistä turvallisuustilannetta, eri toimijoiden
turvallisuustyötä kunnan turvallisuuden parantamiseksi, sekä uusia kuntalaisen arkea turvaavia
toimenpidesuunnitelmia. Suunnitelma on voimassa vuodet 2019–2021.
Kunnassa järjestettiin kyläturvallisuusiltoja sekä
kylien turvallisuuskävelyitä 12 kappaletta vuonna
2018. Turvallisuusilloissa jaettiin turvallisuustietoutta osallistujille ja annettiin eväitä omatoimiseen varautumiseen henkilö- sekä kylätasolla. Illoissa kysyttiin kuntalaisten mielipidettä kunnan
turvallisuudesta sekä listattiin kehittämisideoita
turvallisuuden parantamiseksi. Kylille laadittiin kyläkohtaiset Turvallisuussuunnitelmat, joiden perusteella on laadittu koko kunnan turvallisuussuunnitelmaa.
Turvallisuus ja turvallisuuden tunne syntyvät monen asian yhteisvaikutuksesta, ja monen toimijan
yhteistyön tuloksena. Panoksensa ja arvokkaan
näkemyksensä ovat antaneet yksittäiset kuntalaiset, kehittämistoimikunnat, kunnan eri toimijat,
sekä viranomaiset ja yhteisöt.

kuntalaiset
Kehittämistoimikunnat
yhteisöt
viranomaiset

Kiitos kaikille turvallisuusiltoihin ja suunnitelman
tekemiseen osallistuneille, Yhteistyöllä eteenpäin!

Pormestari

Arto Lindberg

Turvallisuuspäällikkö,

Erkki Vähämäki

Kuva 2. Kuva: Kari Kohvakka
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SISÄIST Ä T URVALLISUUTTA LUODAAN YHTEISTYÖSSÄ
1

”Turvallisuus on vakaan ja hyvinvoivan yhteiskunnan kivijalka. Hyvä sisäinen turvallisuus tarkoittaa sitä, että väestö voi nauttia oikeusjärjestelmän takaamista oikeuksista ja vapauksista ilman rikollisuudesta, häiriöistä, onnettomuuksista
ja kansallisista tai kansainvälisistä ilmiöistä johtuvaa pelkoa tai turvattomuutta. Se on mahdollista
saavuttaa ainoastaan eri toimijoiden yhteistyön
tuloksena.”
Tuusulan turvallisuustyötä ohjaa valtioneuvoston
periaatepäätös sisäisen turvallisuuden strategiasta 5.10.2017, HYVÄ ELÄMÄ – TURVALLINEN
ARKI, jonka tavoitteena on, ei enempää eikä vähempää kuin, että SUOMI ON MAAILMAN TURVALLISIN MAA.
2

”Strategia korostaa sitä, että lähes kaikki yhteiskuntapoliittinen päätöksenteko on myös turvallisuuspäätöksentekoa, eikä Suomen sisäistä turvallisuutta luoda
ja ylläpidetä pelkästään turvallisuusviranomaisten toimin, vaan luottamusyhteiskuntamme monialaisen yhteistyön avulla.”
Sisäisen turvallisuuden strategia on tiekartta.
Strategiassa on toimenpideohjelma, jossa on
kahdeksan kokonaisuutta:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

analysointi ja ennakointi
toimivaltuudet ja suorituskyvyt
arjen turvallisuus
turvallisuusosaaminen ja kriisinkestokyky
turvallisuuden innovaatiot
sisäisen turvallisuuden ohjaus
maakuntien ja kuntien turvallisuustyö
seuranta

tutustumaan osoitteessa http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/80782/sisaisenturvallisuuden-strategia-verkko.pdf.
Strategian lisäksi on Sisäministeriö julkaissut
Turvallisuutta kaikkialla – paikallisen ja alueellisen turvallisuussuunnittelun kansalliset
linjaukset (Sisäministeriön julkaisuja 2019:2).
Nämä turvallisuussuunnittelun kansalliset linjaukset ovat osa Sisäisen turvallisuuden strategian
toimenpidekokonaisuuden 7 (maakuntien ja kuntien turvallisuustyö) toimeenpanoa.
Julkaisuun pääsee tutustumaan osoitteessa
http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/161278
Turvallisuussuunnittelun linjaukset koostuvat kahdesta osiosta. Yleisessä osiossa kuvataan turvallisuussuunnittelun menettelytapoja, eri toimijoiden vastuita ja hyviä käytäntöjä. Toimenpidekorteissa kuvataan sellaisia turvallisuussuunnittelun
toimenpiteitä ja tavoitteita, jotka ovat konkreettisia, koskevat tämänhetkisiä tai nousevia kansallisia haasteita, niistä on saatavilla tietoa ja niillä on
mahdollisuus saada aikaan suuri vaikuttavuus
paikallistason turvallisuudessa. Toimenpidekortit
ovat: nuorten rikollisuuden vähentäminen, ikääntyneiden asumisen turvallisuuden kehittäminen,
lähisuhdeväkivallan vähentäminen, hyvien väestösuhteiden edistäminen, alkoholista johtuvien
turvallisuushaittojen ennaltaehkäisy ja julkisten tilojen turvallisuus.

Strategia keskittyy niihin ilmiöihin, joissa riskit arjen turvallisuudelle ovat viime vuosina kasvaneet
tai joiden arvioidaan lähitulevaisuudessa aiheuttavan haittaa koko yhteiskunnan tai laajan väestönosan turvallisuudelle. Sisäisen turvallisuuden
strategiaan, Valtioneuvoston julkaisuun pääsee

1

Sisäisen turvallisuuden strategia, Sisäministeri
Paula Risikko

2

Sisäisen turvallisuuden strategia, Sisäministeri
Paula Risikko
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TUUSULAN SUUNNITELMA JAKAUTUU NELJÄÄN KEHITTÄMIS KATEGORIAAN
Kunnan turvallisuussuunnitelmaan on poimittu
kylien turvallisuusilloissa esiin tulleita koko kuntaan vaikuttavia kehittämiskohteita. Kehittämiskohteet ovat linjassa Sisäisen turvallisuuden strategian paikallisen ja alueellisen turvallisuussuunnittelun kansallisten linjausten kanssa.
Kehittämiskohteet jaetaan seuraavasti:
·
·
·
·

Asumisturvallisuus
Hyvinvointi ja sosiaalinen turvallisuus
Liikenneturvallisuus
Muu turvallisuus

Tuusulassakin. Pitkäaikaistyöttömiä on työttömistä yli
kolmannes vaikka laskua onkin parin viimeisen vuoden aikana havaittavissa.
Työttömyys saattaa johtaa taloudellisten resurssien puutteessa syrjäytymiseen ja mielenterveysongelmiin, joten työttömyys-lukujen seuranta ja niihin reagoiminen ovat hyvin tärkeitä
toimia.
Kunnan, seurakunnan, järjestöjen ja kuntalaisten
työ, vapaaehtoistoimijoineen, on syrjäytymisen
ehkäisemisessä avainasemassa. Uusia toimintatapoja tarvitaan, jotta tuleviin haasteisiin pystytään vastaamaan. Toimia tarvitaan kaikkien ikäluokkien aktivoimisessa ja ohjaamisessa.

Turvallisuussuunnitelmassa asumisturvallisuudella tarkoitetaan varsinaisen asumisen lisäksi
asuinympäristöä uhkaavien riskien tiedostamista
ja niihin varautumista.

Arkiliikunnan edistämisen kautta saavutettavissa
olevat hyödyt ovat myös suuret. Kunta on edistänyt arkiliikuntaa tarjoamalla liikuntapalveluja eri
tarpeisiin sekä perustamalla useita lähiliikuntapaikkoja koulujen yhteyteen. Lähiliikuntapaikkoja
tulee jatkuvasti lisää kunnan toimesta. Suunnittelussa on myös esimerkiksi Hyrylän urheilukeskuksen parannushanke.

Asumista uhkaavia ulkoisia tekijöitä ovat esimerkiksi sähkö- ja vesiverkon häiriöt, myrskyt jne. Sisäisinä tekijöinä Kotona tapahtuvat tapaturmat,
tulipalot, laiterikot jne.

Kansainvälisten tutkimusten mukaan liikkumattomuuden yleistymisen kielteiset terveysvaikutukset vastaavat jopa tupakan tai alkoholin haittavaikutuksia.

ASUMISTURVALLISUUS

Kunta ja yhteistyötahot voivat omalta osaltaan
vastata näihin haasteisiin valistuksella, koulutuksella ja varautumisella.
Valistusta on esimerkiksi omatoimiseen varautumiseen ja asumisturvallisuuteen liittyvät tilaisuudet. Koulutusta voi olla ensiapu- ja sammutuskoulutukset.
Alueellisten valmiuskeskusten perustaminen vastaa suuriin häiriötilanteisiin kunnassa, kun tarvitaan apua suurelle määrälle kuntalaisia.

HYVINVOINTI JA SOSIAALINEN TURVALLISUUS
Työttömyys koskettaa nykyiselläänkin useita perheitä.
Pitkäaikais- ja nuorisotyöttömyys on edelleen runsasta
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LIIKENNETURVALLISUUS
Kunnalle on laadittu oma Tuusulan liikenneturvallisuussuunnitelma 2013, jossa on seikkaperäisiä
toimia turvallisuuden parantamiseen. Tuusulan liikenneturvallisuussuunnitelma on julkaistu Uudenmaan ELY-keskuksen julkaisusarjassa numerolla
Raportteja 88/2013.
Tuusulan kunnan liikenneturvallisuussuunnitelman tavoitteena on edistää kokonaisvaltaisella
tavalla nykyistä vastuullisempaa ja turvallisuushakuisempaa liikkumiskulttuuria – turvallisia, terveyttä edistäviä ja ympäristön kannalta myönteisiä liikkumisen valintoja.
Suunnitelmaan on kirjattu kaksitasoinen visio,
joka toisaalta tähtää liikenneonnettomuuksien
määrän merkittävään vähentämiseen, toisaalta
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nykyistä kestävämpiin liikkumisvalintoihin ja arkiliikunnan määrän lisäämiseen. Tavoitteet kytkeytyvät toisiinsa, sillä kävelyä, pyöräilyä ja joukkoliikennettä edistäen parannetaan myös liikkumisympäristöjen turvallisuutta.
Tavoitteiden saavuttamiseksi suunnitelmassa esitetään laaja joukko toimenpiteitä ja toimintavinkkejä, joiden toteuttamiseksi tarvitaan niin julkisen,
yksityisen kuin kolmannen sektorin toimijoiden
yhteistyötä. Suunnitelma sisältää toimenpide-ehdotuksia koskien liikennekasvatusta, liikenneympäristön parantamista, liikenteen valvontaa,
maankäytön suunnitteluperiaatteita ja eri toimijoiden välistä yhteistyötä.

MUU TURVALLISUUS
Aihealueeseen on kerätty niitä turvallisuutta ja
turvallisuudentunnetta uhkaavia tekijöitä jotka aiheuttavat huolta ja uhkaa, mutta eivät mahdu
aiempiin kategorioihin, esim. yleisten tilojen sisäilmaongelmat, Häiriökäyttäytyminen, yleinen rikollisuus, ilmaston muutoksen aiheuttamat ääri-ilmiöt jne.

Liikenneonnettomuuksien määrän vähentäminen
vähentää inhimillistä kärsimystä sekä tuo kunnalle kustannussäästöjä: Liikenneonnettomuuksista aiheutuu vuosittain Tuusulan kunnalle laskennallisesti yli viiden miljoonan euron kustannukset.
Koettu liikenneturvallisuuden parantuminen vaikuttaa ihmisten elämänlaatuun ja hyvinvointiin,
elinympäristöjen viihtyisyyteen ja liikkumisvalintoihin.

Kuva 3 Liikenteen turvallisuuden lisäämisessä tarvitaan viranomaisten lisäksi myös yksityisten tahojen ja kolmannen
sektorin panosta. Kuvalähde: Itä-Uudenmaan poliisi
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TUUSULAN KUNNAN TURVALLISUUSTILANNE, ARJEN TURVALLISUUS
Kunnan arjen turvallisuudesta saadaan muodostettua yleiskäsitys, kun tarkastellaan paikallisen
poliisin, pelastuslaitoksen THL:n ja muiden paikallistoimijoiden toimintaa ja tilastoja. Tuusula on
monellakin mittarilla keskivertoinen kunta, jossa
kuntalaiset elävät keskivertaista turvallista elämää. Ikäryhmistä nuorten elämässä kuitenkin tapahtuu paljon elämänmuutoksia ja heidän hyvinvointiinsa tulee kiinnittää erityistä huomiota unohtamatta muitakaan ikäryhmiä.

TURVALLISUUS POLIISITOIMINNAN
NÄKÖKULMASTA
Viimeisin poliisipiirien yhdistäminen tapahtui vuoden 2014 alusta, kun Itä-Uudenmaan poliisilaitos
ja Keski-Uudenmaan poliisilaitos yhdistyivät. Tuusulan kunta on nyt yksi Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen 15 kaupungista ja kunnasta. Koko Itä-Uudenmaan poliisipiirin alueella on tällä hetkellä yli
520 000 asukasta. Näistä hieman alle 40 000
asukasta asuu Tuusulan kunnan alueella.

POLIISIPARTION TOIMINTAVALMIUSAIKA
Tuusulan kunta kuuluu poliisitoiminnallisesti Järvenpää-Hyvinkää kenttäjohtoalueeseen. Turvallisuuden tunteen kannalta tärkeässä asemassa on
poliisipartioiden kiireellisten hälytystehtävien toimintavalmiusaika, joka Tuusulan kunnan alueella
on keskiarvoltaan 8,9 minuuttia hälytystehtävän
saamisesta. Poliisin saatavuus paikalle kiireellisissä tilanteissa on Tuusulassa valtakunnallisesti
mitattuna hyvällä tasolla, vaikka toimintavalmiusaika onkin ollut hienoisessa kasvussa.

HÄIRIÖKÄYTTÄYTYMISET
Häiriötilanteet aiheuttavat ihmisissä turvattomuutta ja huonontavat viihtyisyyttä yleisillä paikoilla. Häiriötoimintaa ovat mm. henkeen ja terveyteen kohdistuvat rikokset, ilkivalta, julkinen
juopottelu, meluaminen ja roskaaminen. Poliisin
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tilastojen perusteella voidaan todeta esim. vahingontekorikosten lisääntyneen vuonna 2017 Tuusulan kunnan alueella, mutta pidemmän ajan tarkastelussa ne ovat kuitenkin vähentyneet (esim.
vuonna 2011, 227kpl).
ilmoitettu
kpl

201
4

201
5

2016

2017

lievä vahingonteko

42

42

27

51

törkeä vahingonteko

0

2

1

2

vahingonteko

117

108

112

114

yhteensä

159

152

140

167

2018

Taulukko 1 Vahingonteot Tuusulassa vuosina 2014–2017

Poliisille tulleet tehtävät päihtyneiden henkilöiden
ja häiriökäyttäytymisen sekä ilkivallan osalta ovat
vähentyneet vuosikymmenen alkuun verrattuna.

POLIISITEHTÄVIEN MÄÄRÄ
Mitattaessa poliisitehtävien määrää Tuusulassa
1000 asukasta kohden verrattuna Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen keskiarvoon voidaan todeta,
että Tuusulan turvallisuustilanne on varsin hyvä.
Tehtävämäärät (Tuusulassa kpl/1000 asukasta)
olivat vuonna 2017 Itä-Uudenmaan alueen keskiarvoja selvästi pienemmät yleisen järjestyksen
kannalta keskeisissä asioissa, kuten
pahoinpitelyissä/tappeluissa
riökäyttäytymisissä
päihtyneissä henkilöissä
varkauksissa
kotihälytystehtävissä

1,6 vs. 4,7 kpl, häi8,5 vs. 17,7 kpl,
4,2 vs. 10,0 kpl,
2,3 vs. 7,0 kpl ja
7,6 vs. 13,7 kpl.
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Rakennuspalot (2,0 kpl), tieliikenneonnettomuudet (11,1 kpl) ja
poliisin suorittama liikennevalvonta (21,5 kpl)
ovat hyvin lähellä Itä-Uudenmaan poliisipiirin keskitasoa 1 000 asukasta kohden.

Vuoden 2017 rikosmäärät kunnan keskuksissa
on esitetty seuraavassa taulukossa, verrattuna
vuoden 2015 rikosmääriin.
Alue

asukkaita

rikoksia

rikoksia

2015

2017

Kellokoski

n. 4 900

109

119

Hyrylä

n. 22 000

239

218

Kolsa, Jokela

n. 6 300

133

110

Riihikallio

n. 4 400

88

64

Taulukko 2 Vertailu: Rikoslakirikosten määrät vuosina
2015 / 2017.
Kuva 4 Vertailu Tuusula vs. Itä-Uusimaa

POLIISILLE ILMOITETUT RIKOKSET
Poliisin tilastoista kävi ilmi, että poliisille ilmoitetut
rikokset ovat kasvaneet tasaisesti vuodesta 2013
vuoteen 2017. Kasvu selittyy liikenteenvalvonnan
tehostumisen kautta, Liikennerikkomukset ovat
kaksinkertaistuneet vuodesta 2013 vuoteen
2017.

Taulukko 3:sta voidaan todeta, että rikosmäärät
ovat olleet nousussa kun vertaillaan koko kunnan
rikosmääriä vuosina 2015 ja 2017. Vuoden 2018
tammi - kesäkuun tilastoissa on ollut kuitenkin selvää laskua vertailtaessa 2017 tilastoihin. Poliisin
2018 tilastoihin voi tutustua poliisin sivustolla:
https://www.poliisi.fi/ita-uusimaa/tilastot

Muissa rikoslajeissa kehitys on pääosin ollut
myönteistä. Omaisuusrikokset ovat poliisin tilastojen mukaan pysyneet keskimääräisesti samalla
tasolla 2014–2017. Henkeen ja terveyteen kohdistuvat rikokset ovat laskusuunnassa jo vuodesta 2013 alkaen.

Ilmoitetut rikokset/vuosi

2015

…

2017

Kaikki rikokset

8 378

…

9 227

Liikennerikokset

1432

…

906

Liikennerikkomukset

5 589

…

6 944

Tilastoista voidaan päätellä, että huomattava osa
kaikista rikoksista kunnan alueella on liikennerikoksia ja liikennerikkomuksia. Poliisin valvontakaluston kehittyminen ja automaattisen nopeusvalvonnan lisääntyminen myös nostavat liikennerikosten ja -rikkomusten määrää.

Vahingonteot

152

…

167

Omaisuusrikokset

890

…

894

Henkeen ja terveyteen
kohdistuneet rikokset

123

…

124

Huumausainerikokset

41

…

80

Rikoslakirikosten määrä suhteutuu melko hyvin
alueiden asukasmäärään. Rikoslakirikosten
(muut kuin liikennerikokset ja rikkomukset) määrät ovat laskeneet kokonaisuudessa vuosittain.

Taulukko 3 Taulukossa on vertailtu vuosien 2015 ja 2017
rikosmääriä Tuusulassa.
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LIIKENNERIKKOMUKSISTA YLEISIN
ON LIIKENNETURVALLISUUDEN VAARANTAMINEN
Yleisin liikennerikos on liikenneturvallisuuden
vaarantaminen. Törkeät rattijuopumukset ja rattijuopumukset ovat pysyneet suunnilleen ennallaan. Näihin rikoksiin vaikuttaa poliisin resurssien
käyttö varsin paljon. Myös kaikki liikenteessä liikkujat voivat vaikuttaa tähän rikkomus- ja rikoslajiin noudattamalla hyviä tapoja ja liikennesääntöjä, sekä pitämällä huolta omasta vireydestä ja
valppaudesta liikenteessä.

Lue lisää poliisin liikenneturvallisuustyöstä,
https://www.poliisi.fi/liikenneturvallisuus

Vuonna 2017 poliisin tietoon tuli yhteensä 656 liikenneturvallisuuden vaarantamista ja törkeää liikenneturvallisuuden vaarantamista. Luku oli pienentynyt lähes puolella edellisestä vuodesta!

Kuva 5 Poliisin tietoon tulee vain osa liikennerikkomuksista. Liikenteessä liikkuja voi omalla asianmukaisella käytöksellään lisätä liikenteen turvallisuutta ja kanssaihmisten turvallisuudentunnetta.
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TURVALLISUUS PELASTUSLAITOKSEN NÄKÖKULMASTA

Tehtävä/vuosi

2015

-16

-17

-18

Turvallisuus- ja tilastot pelastuslaitoksen näkökulmasta vuonna 2018 (5.12.2018)

Rakennuspalo

8

7

21

15

Pelastuslaitoksen tehtäväkenttään lukeutuvien
onnettomuustyyppikohtaisten tilastojen perusteella määrällisesti suurimpia tehtäväluokkia Tuusulan alueella ovat liikenneonnettomuudet, sekä
automaattisten paloilmoittimien tarkastus- ja varmennustehtävät. Liikenneonnettomuuksien tapahtumapaikoissa korostuvat valtaväylien lisäksi
sivutiet, niiden yleisimpien syiden liittyessä säätilaan, eläimiin sekä ihmisen toimintaan. Näiden lisäksi muun muassa luonnon ääri-ilmiöistä aiheutuvat vahingontorjuntatehtävät muodostavat yhden määrällisesti merkittävän tehtäväluokan. Vahingontorjuntatehtävien kohdalla on syytä huomioida vuosittainen vaihtelu, johon vaikuttaa esimerkiksi alueelle osuvien myrskyjen määrä ja voimakkuus.

Rakennuspalovaara

10

10

18

14

Maastopalo

6

8

14

23

Liikennevälinepalo

8

12

11

19

Muu tulipalo

15

11

14

16

Liikenneonnettomuus

125

92

107

99

Öljyvahinko

20

11

17

20

Vaarallisten aineiden
onnettomuus

3

6

1

3

Räjähdys/räj.vaara

0

0

0

0

Autom. palovaroitin
hälytys

125

99

102

99

Ensivastetehtävä

67

73

85

42

Ihmisen pelastaminen

11

10

6

11

Eläimen pelastaminen

10

17

12

16

Vahingontorjunta

80

54

124

66

+ muut (esim.
avunanto, tarkastukset) /
yhteensä

578

510

629

525

Onnettomuustyyppikohtainen tarkastelu vuosilta
2015–2018 osoittaa lievää tehtävämäärien kasvavaa trendiä tiettyjen onnettomuustyyppien, kuten maastopalojen, liikennevälinepalojen sekä öljyvahinkojen osalta. On kuitenkin syytä huomata,
että vaikka prosentuaalinen kasvu saattaa vaikuttaa suurehkolta, on tehtävien kokonaismäärä kyseisissä luokissa tästä huolimatta hyvin maltillinen. Turvallisuustilanne Tuusulan alueella on pelastustoimen näkökulmasta hyvin tavanomainen,
eikä merkittäviä muutoksia tehtävien määrässä
tai luonteessa tehdyn tarkastelun perusteella ole
havaittavissa.
Tapio Tähtinen, Valmiuspäällikkö, Keski-Uudenmaan pelastuslaitos

TURVALLISUUDEN INDIKAATTOREITA
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Työttömyys, nuorten syrjäytyminen ja mielenterveyshäiriöt sekä niiden hoito ovat tärkeitä indikaattoreita, kun tarkastellaan turvallisuudentunteeseen ja yleiseen turvallisuuteen vaikuttavia
seikkoja.
Lisäksi nuorten alkoholinkäytön tilastot, koulussa
koettu hyvinvointi ja nuorten kokemat alkoholista
ja väkivallasta johtuvat ongelmatilanteet ovat tärkeitä seurattavia asioita.
Myös rajoittuneen toimintakyvyn omaavat ihmiset
ja heidän asuin olosuhteensa tuovat oman haasteensa turvallisuudelle. Tästä ryhmästä erityistä
huomiota tulisi kiinnittää myös Tuusulassa kotona
asuvien vanhusten tapaturmien ja onnettomuuksien ehkäisyyn.

NUORISOTYÖTTÖMYYS KOKO MAATA
PAREMMALLA TASOLLA
Nuorison syrjäytymiseen vaikuttaa nuorisotyöttömyys, joka on Tuusulassa kuitenkin parempi kuin
koko maassa. Koko maan tilanne 18–24-vuotiaiden kohdalla vuonna 2017 oli 14,4 % kun se Tuusulassa oli 9,9 %. Vuonna 2016 luvut olivat vielä
korkeammat, koko maassa 17,3 % ja Tuusulassa
13,4 prosenttia.

KIUSAAMISEEN PUUTTUMINEN VAIKEAA – KIUSAAMISEN MÄÄRÄ KUITENKIN VÄHENTYNYT
Vähintään kerran viikossa koulukiusatuksi tulleiden 8-9 luokan oppilaiden määrä on tilastojen
mukaan vähentynyt Tuusulassa vuoden 2013 tasosta 6,2 %, tasolle 4,8 % vuonna 2017. Koko
maahan verrattuna Tuusulan luvut ovat hiukan
paremmat 8. ja 9. luokkalaisilla. Koko maan lukujen ollessa vuonna 2013 7,0 % ja 2017 5,8 %.
Lukiolaisilla kiusaamista ilmeni Tuusulassa edelleen keskiarvoa enemmän, 2017 2,2 % koki tulleensa kiusatuksi viikoittain, kun koko maassa
luku oli 1,1 %. Lukujen ollessa näin alhaiset,
muutosten vaikutuksista ei voida muodostaa tarkkaa kuvaa.
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Lisäksi täytyy ottaa huomioon kiusaamisen luonteen muuttuminen. Kiusaamista tapahtuu nykyään myös verkossa, ja kiusaamista on vaikea valvoa aikuisten toimesta ja siihen on hankalaa
puuttua. Tilastot osoittavatkin, että kiusaamiseen
ei puututa tai pystytä puuttumaan tehokkaasti.
Tässä olisikin koko maassa parantamisen varaa.
Ratkaisuja, joilla koulujen henkilökunta voisi paremmin havaita ja puuttua kiusaamistapauksiin
tulisi suunnitella ja niiden toimeenpanoa tukea.
Kaikkien lapsen lähellä olevien muidenkin aikuisten tulisi kiinnittää huomiota verkkokiusaamiseen
puuttumiseen.
Kuitenkin vuonna 2017 52 % 8.–9. luokkalaisista
koki, että koulukiusaaminen oli loppunut tai vähentynyt kiusaamisesta kertomisen jälkeen.

FYYSISEN VÄKIVALLAN UHKA JA VÄLIVALTATILANTEET KOULUSSA
Koulussa noin joka kahdeksas, eli 12,5 % 8.–9.luokkalaisista, mutta vain 4,7 % lukion 1.–2.-luokkalaisista koki vuonna 2013, että koulussa olevat
väkivaltatilanteet haittasivat opiskelua. Tässä on
ollut muutaman prosenttiyksikön lasku, ja Tuusula on koko maata hieman alemmalla tasolla.
Vuosilta 2015, 2017 ei Tuusulasta ole tilastotietoja saatavilla.
Noin joka viides, eli 19,2 % 8.–9.-luokkalaisista ja
18,4 % lukion 1.–2.-luokkalaisista on puolestaan
kokenut fyysisen väkivallan uhkaa vuoden 2013
tilastojen perusteella. Vuodesta 2010 prosenttimäärät ovat kasvaneet vain lukiolaisten kohdalla
viitisen prosenttiyksikköä nousten yli viisi prosenttiyksikköä koko maan tasoa korkeammiksi, ja laskeneet yläkoululaisten kohdalla noin kaksi prosenttiyksikköä koko maan keskiarvon kanssa samaan lukemaan.
Laskusta huolimatta luvut ovat suhteellisen korkealla tasolla.

ALKOHOLIN JA PÄIHTEIDEN KÄYTTÖ
JA NIIHIN LIITTYVÄT ONGELMATILANTEET

} Tuusulan kunnan turvallisuussuunnitelma

Nuorison alkoholikäyttäytymisen tilastot kertovat
seuraavaa. Vuoden 2014 ja 2015 kyselyt eivät olleet onnistuneet teknisten vaikeuksien takia,
minkä vuoksi tilastoissa vertailuvuosi on 2013.
Alkoholin käyttö on vähentynyt 8. ja 9. luokkalaisten keskuudessa, kun itsensä tosi humalaan vähintään kerran kuussa juoneiden määrä oli
vuonna 2013 8,2 % ja koko maassa 12,1 %,
vuonna 2017 nuo luvut olivat 7,6 % ja 10,2 %.
Lukiolaisten humalahakuinen juominen puolestaan oli hieman lisääntynyt vertailukaudella,
mutta oli kuitenkin selvästi alempi kuin vuonna
2010
Läheisten alkoholin käyttö aiheuttaa nuorille
myös ongelmia. Tilastollisesti Tuusula on samalla
tasolla koko maan kanssa. Ongelmista ilmoitti
noin 12 % nuorista.
Huumeita kokeilleiden kohdalla selvää laskua on
tapahtunut vuodesta 2010 lähtien 8. ja 9. luokan
opiskelijoilla, kokeilleiden määrä laski 10,6 %:sta
6,2 prosenttiin. Lukiolaisten luku oli pysynyt ennallaan 12,4 prosentissa. Ammattioppilaitoksista
ei ollut vertailulukua aiemmilta vuosilta, vuoden
2017 tilaston mukaan 35,6 % oli kokeillut huumeita, joka on lähes 15 % korkeampi koko maan
keskiarvoon.
Alkoholia myytiin vuonna 2017, 15 vuotta täyttänyttä asukasta kohti sata prosenttiseksi alkoholiksi muutettuna Tuusulassa 6,4 litraa, mikä on
vertailukuntiin (Kerava, Nurmijärvi, Järvenpää,
Hyvinkää) nähden alimmalla tasolla. Koko maan
keskiarvo oli 8,4 litraa.

MIELENTERVEYSHÄIRIÖIHIN SAIRAALAHOITOA SAANEIDEN MÄÄRÄT PYSYNEET TASAISINA

2011–2017. Tuusulan luvut ovat myös hyvin samalla tasolla keskiuudenmaan kuntiin verrattuna,
kuitenkin alhaisemmat.
Sairaalahoitoa saaneita tarkasteluikäluokassa
18–24-vuotiaat luku oli Tuusulassa 7,4 / 1 000
henkilöä ja koko maassa 9,2 / 1 000 henkilöä.
Keskiuudella maalla kunnilla näytti menevän kaupunkeja paremmin.
Luvut ovat kasvaneet Tuusulassa vuosien 2010–
2017 välillä, luvusta 5,4 lukuun 7,4 / 1 000 henkilöä. Tästä voi vetää varovaisen päätelmän 18–
24-vuotiaiden mielenterveyshäiriöiden lisääntymisestä. Toki muutos on voinut johtua myös nuorten mielenterveyshäiriöiden hoidon parantumisesta, jolloin useampi nuori on saanut apua.

IKÄIHMISET
Kuten koko maassa myös Tuusulassa senioreiden osuus koko väestöstä kasvaa. Tilastojen mukaan, vuoden 2007 lopulla oli kunnassa 5956 yli
60 vuotiasta asukasta, kun vuonna 2017 heitä oli
jo 8838. Tästä n. 50 % oli yli 70 vuotiaita.
2017 Tuusulassa säännöllistä kotihoitoa sai 160
henkilöä 75 vuotta täyttäneistä eli 6.8 % vastaavan ikäisestä väestöstä.
Kunnan ikäihmisille suunnatuilla palveluilla tuetaan ikäihmisten hyvinvointia ja kotona asumista
toimintakyvyn heikentyessä. Palveluiden järjestämisen periaate on avohoitopainotteisuus ja hoidon oikea porrastus. Kunnanvaltuusto on hyväksynyt Tuusulan kunnan ikäpoliittinen ohjelma
vuosille 2014-2018 (Valtuusto 9.12.2013 § 160).
Myös Seurakunnalla ja järjestöillä on tärkeä rooli
ikäihmisten tukemisessa niin fyysisesti kuin
psyykkisesti. Kunnan verkkosivuilta löytyy myös
laaja määrä järjestöjen yhteisöllisiä toimintoja
sekä tukipalveluita arjesta selviämiseen.

Mielenterveyshäiriöihin saa sairaalahoitoa Tuusulassa keskiarvoisesti noin kolme alle 18-vuotiasta
lasta ja nuorta tuhatta lasta kohti. Tilastoista on
nähtävissä, että 0–17-vuotiaiden mielenterveyshäiriöihin laitoshoitoa saaneiden luvut ovat hiukan laskeneet Tuusulan kohdalla aikavälillä
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TURVALLIST A TUUSULAA TEKEMÄSSÄ

toimintaan. Tämä toiminta lisää osaston mahdollisuuksia tarjota koulutettua henkilöstöä kriisitilanteisiin.

SPR:N ROOLI TURVALLISUUSTYÖSSÄ

Osaston jäsenillä on mahdollisuus kouluttautua
henkisen ensiavun antamiseen, kuten myös turvapaikan hakijoiden kanssa toimimiseen. Helsingin ja Uudenmaan piirin toimesta koulutukset voidaan järjestää pikaisellakin aikataululla. Jonkin
verran on myöskin osastolle tullut kyselyjä ko. toimintaan osallistumisesta - suomalainen haluaa
kuitenkin lähtökohtaisesti aina auttaa.

Tuusulan Punaisen Ristin osaston toimintaa ohjaa Tasavallan Presidentin asetus Punaisesta
Rististä (811/2005).
Osaston tehtävänä on SPR-asetuksen 2 ja 3 §:
säännöksiä noudattaen:
·
·
·

·
·
·

Edustaa paikallisesti kansainvälistä Punaisen Ristin liikettä alueellaan
Tarjota vapaaehtoisille toiminta- ja vaikuttamismahdollisuuksia
Kanavoida ja toteuttaa hätätilanteissa
Punaisen Ristin kotimaan apua alueellaan
Ylläpitää järjestöllistä toimintavalmiutta ja
vapaaehtoista auttamisvalmiutta
Mahdollisuuksien mukaan tuottaa erityispalveluita paikallisista tarpeista lähtien
Seurata toiminnassaan järjestön valtakunnallisten ja alueellisten toimielinten
päätöksiä.

Tuusulan Punaisen Ristin keskeisiä toimintamuotoja ovat:
·
·
·
·
·

Ystävätoiminta
Ensiapuryhmätoiminta ja siihen liittyvät
päivystykset ja koulutukset
Keräystoiminta
Toiminta yhdessä muiden SPR:n osastojen ja VAPEPA:n kanssa
Osin veripalvelun avustaminen.

Varsinkin ystävätoiminnalla on merkittävä syrjäytymisen estämisen vaikutus. Lukuisat osaston ystävät antavat merkittävää elämänsisältöä usealle
kuntalaiselle heidän arjessaan.
EA-ryhmän aktiivisuus on noussut taas aivan uudelle tasolle tarjoten kuntalaiselle mahdollisuuden
kouluttautua ryhmän järjestämillä kursseilla, samalla tarjoten mahdollisuuden uuteen harrastus-

} Sivu 12

Kuva 6 SPR:n kautta voidaan kanavoida ja koordinoida monenlaista auttamistoimintaa.
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SEURAKUNNAN ROOLI TURVALLISUUSTYÖSSÄ

tapahtuu Tuusulassa koko kunnan alueella. Seurakunnalla on toimipisteitä Jokelassa, Kellokoskella, Lahelassa, Riihikalliossa ja Hyrylässä.

Tuusulan seurakunta on kunnan alueella merkittävä vaikuttaja. Kuntalaisista sen jäseniä on noin
70 prosenttia. Seurakunnan tavoitteena on kohdata kaikki kuntalaiset heidän eri elämäntilanteissaan. Se haluaa olla vaikuttamassa siihen, että
tällä alueella jokainen ihminen kokee olevansa
turvassa ja voivansa hyvin ja tukee tätä päämäärää omalla työllään ja sanomallaan. Seurakunnan
toiminnassa korostetaan toinen toistensa kunnioittamista ja heikoimmassa asemassa olevien ihmisten auttamista ja tukemista eri elämänvaiheissa.

Ulla Rosenqvist, Tuusulan kirkkoherra

Seurakunta tekee yhteistyötä Tuusulan kunnan ja
kunnan alueella toimivien yhdistysten kanssa turvallisuudentunteen ylläpitämisessä kaikissa väestöryhmissä.
Seurakunnan toimintatapoja ovat mm. kotikäynnit
vanhusten luona ja haastavissa elämäntilanteissa
olevissa perheissä sekä keskustelut ja kohtaamiset seurakuntalaisten kanssa. Diakoniatyöntekijät
auttavat monenlaisissa vaikeissakin tilanteissa
olevia ihmisiä ja perheneuvonnassa pyritään löytämään ratkaisuja perheiden ongelmiin. Seurakunta järjestää monenlaista toimintaa kaikenikäisille ja kaikenlaisille ihmisille. Toimintaa on lapsille vauvaiästä alkaen, nuorille, rippikouluikäisille, nuorille aikuisille, työikäisille ja ikäihmisille;
niin yksinäisille kuin perheillekin. Ennaltaehkäisevässä työssä pyritään löytämään syrjäytymisvaarassa olevat nuoret jo hyvin varhaisessa vaiheessa lapsi-ja perhetyön kautta. Syrjäytyneet
nuoret pyritään kohtamaan ja antamaan heille
tarvittavaa tukea ja turvaa elämän eri haasteissa.
Sanomansa ja toimintojensa kautta seurakunta
auttaa tuusulalaisia kokemaan yhteenkuuluvuutta
ja turvallisuutta toisten ihmisten kanssa. Turvallisuuden ja hyvinvoinnin ylläpitämiseen liittyvä työ

Kuva 7 Seurakunnan kaikille avoin liikkuva perhekerho
tarjoaa toimintaa koko perheelle.

Kuva 8 Hyvän Tuulen Tuvilla eri puolilla Tuusulaa kokoonnutaan juttelemaan, laulamaan ja kahvittelemaan. Tuvilla toimivat
vapaaehtoiset isännät ja emännät.
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TURVALLISUUDEN KEHITTÄMISEN T AVOITTEET JA SEURANT A
ASUMISTURVALLISUUS
Asia

Tavoitteet / toimenpiteet

Vastuutaho (t) /
mittarit

Aikataulu

Tavoitteiden toteutuminen / seuranta

Seuranta 2019

Kotien turvallisuus, Turvalaitteet, osaaminen

Asumisturvallisuuden
lisääminen / ensiapuja pelastuskoulutuksia,
valistuskampanjat,
VPK, SPR, UPL

Kuntalaiset, Järjestöt / Toteutetut
kampanjat, pelastuksen ja poliisin
tilastot

Jatkuvaa

Kyselyt / turvallisuussuunnitelman seuranta

Suunnittelmissa kotien
varautumis illat

Ikääntyneiden
asumisen turvallisuuden kehittäminen

Kunnassa on toimivat
yhteistyömekanismit
ikääntyneiden asumisen turvallisuusriskien
tunnistamiseksi ja vähentämiseksi / Ikäteknologia, Turvatekniikka, apuvälineet,
Vaarojen tunnistaminen

Keusote/kotihoito:
kotien turvallisuuden varmistaminen, Kunta: julkisten paikkojen turvallisuus / Toteutetut yksilölliset
kaatumisen ehkäisyn toimenpiteet

2019–2020

Kyselyt / turvallisuussuunnitelman seuranta,
Pelastusviranomaiselle
tehdyt riski-ilmoitukset

Keusoten tarjoamien kotona asumista tukevien
palvelujen tavoitteena
on tukea ja edistää alueen asukkaiden mahdollisuutta asua turvallisesti
omassa kodissaan. Palvelut tukevat osallisuutta, toimintakykyisyyttä, turvallisuutta ja
arjessa selviytymistä.

Nykytila / uhka /
tavoite

Arjen selviytymistä tukevat palvelut: Ateriapalvelu, Kauppapalvelut,
Kuljetuspalvelut, Osallisuus ja toimintakyky,
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Siivouspalvelut, Turvapalvelut (turvapuhelin)
Lisätietoja:
https://bit.ly/2or3SjM
Kriisitilanteet,
evakuointi, paikat
ja tiedottaminen

Evakuointisuunnitelmat, tiedotuskanavat,
kehittäminen / KeskiUudenmaan pelastuslaitoksen suunnitelmat,
kunnan suunnitelmat,
Valmiuskeskusten varustaminen ja koulu-

KUP, Kunta, kunnan tiedotuskanavat /valmiit suunnitelmat, valmiuskeskukset, tiedotteet

2019–2020

turvallisuussuunnitelman
seuranta

Keskiuudenmaan Pelastuslaitos kartoittaa alueen evakuointipaikkoja,

Valmiuskeskusten toimintamalli päivitetty, lisätty valmiuskeskus Kellokoskelle, Varustaminen suunnittelussa.

tukset

.

Kriisitilanteet, tulipalot, Sähkö- ja vesikatkot

omatoiminen varautuminen, kunnan varautuminen, osaamisen
kehittäminen,
/ valistuskampanjat,
tiedottaminen, koulutus

Alueen järjestöt
2019–2021
ja toimijat, kunta,
/ toteutetut tapahtumat ja koulutukset, Tiedottaminen,

kysely / turvallisuussuunnitelman seuranta

Vesilaitoksilla valmius
toimittaa vettä vesikatkojen yhteydessä
72h koulutuksia suunnitellaan

Pohjavesien saastuminen, varautuminen

Saastumisen ehkäiseminen, varautuminen /
Turva-alueet, tiedottaminen, katkoksiin varautuminen, ”Fiksaa
Tuusula” palvelu

Jokainen omalta
osaltaan, Tuusulan vesi, ympäristökeskus

Asukaspalaute, kysely /
turvallisuussuunnitelman
seuranta

Ympäristökeskus aloittanut päivittämään Hyrylän ja Rusutjärven 1-luokan pohjavesialueiden
suojelusuunnitelmia.

Jatkuvaa

valmis syksy 2019
häiriötiedottamista parannettu suunnitelluissa
katkoksissa vesihuollossa
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HYVINVOINTI JA SOSIAALINEN TURVALLISUUS
Asia

Tavoitteet / toimenpiteet

Vastuutaho (t) / mittarit

Aikataulu

Tavoitteiden toteutuminen / seuranta

Seuranta 2019

Uusilla asuinalueilla
ei vielä vahvaa
(kylä)yhteisöä

Tutustuminen naapureihin, naapuriapu, yhteiset
tapahtumat/ jaetaan tietoa
kyläläisille sosiaalisessa
mediassa, lehdissä ja ilmoitustauluilla

Kyläyhteisö, kehittämistoimikunnat, kunta
/ tapahtumat, kyselyt

jatkuvaa

Turvallisuussuunnitelman seuranta

Kylätaloja ja tiloja
perustettu kunta
keskuksissa. Erilaisia yleisötilaisuuksia
järjestetty ympäri
Tuusulaa

Ikäihmisten yksinäisyys

Ikäihmiset mukaan toimintaan / naapuriapu, yhteisölliset olohuoneet

Kyläyhteisöt, kehittämistoimikunnat, kunta
/ toiminta ja tapahtumat

Jatkuvaa

Asukaspalaute, kysely / turvallisuussuunnitelman seuranta

Kellokoskelle Kylätalo vanhan nuorkan
yhteyteen, Jokelan
tiilitehtaan ruokala
yhteiskäytössä

Rikollisuus, jengit, ilkivalta lisäävät turvattomuuden tunnetta

Turvallisuustunteen parantaminen / Valvonta,
poliisin näkyvyyden lisääminen, ongelmista ilmoittaminen, viranomaisyhteistyö

Kunta, Poliisi, kuntalaiset

2019–
2021

Turvallisuussuunnitelman seuranta, poliisin tilastot

Poliisi seuraa matalalla kynnyksellä jengien ”kerhotiloja.
Tuusulan kunta ja
poliisin ennaltaehkäisevä osasto tekee yhteistyötä nuorisorikollisuuden ehkäisyssä

Ympäristöstä huolehtiminen

Huolto pelaa / matalan
kynnyksen palautepalvelu, Tuusinfo, Fiksaa
Tuusula.

Kuntalaiset, yhteisöt,
kehittämistoimikunnat, Tukuki / Palautteen määrä ja niihin
reagointi.

2019–
2021

Turvallisuussuunnitelman seuranta, palaute

Puistojen kunnostussuunnitelmat,
Osallisuuspuutarhuri. Niittyjen kunnostussunnitelmat

Nykytila / uhka / tavoite
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LIIKENNETURVALLISUUS
Asia

Tavoitteet / toimenpiteet

Vastuutaho (t) /
mittarit

Aikataulu

Tavoitteiden toteutuminen / seuranta

Seuranta 2019

Risteysten turvallisuus keskustojen alueella

risteysten turvallisuuden parantaminen /
Tiemerkintöjen tarkastaminen, liikennesuunnittelu

Kuntakehitys /
Suunnitelmat parannukset

Jatkuvaa

Turvallisuussuunnitelman
seuranta

Kellokosken koulun ympäristön parannukset, Haukantien Risteykset, koskenmäen ja Lahelan Kiertoliittymät

Liian suuret ajonopeudet, piittaamattomuus

Ajonopeuksien laskeminen / valvonnan lisääminen, rakenteelliset korjaukset

kunta, ELY, poliisi,
automaattivalvonta
/ tehdyt parannukset, Poliisin tilastot

2019–2021

Turvallisuussuunnitelman
seuranta

Liikennerikokset yhteensä
Tammi – kesäkuu Poliisin
tilastot: 2018, 434
2019,336 eli -22,58%

Nykytila / uhka /
tavoite

Liikennerikokset kokonaisuudessaan laskussa
Suojatiet, kevyenliikenteen väylät

Turvallisuuden parantaminen / Suojateiden
sijaintien tarkastaminen ja lisääminen, parannuksia kevyen liikenteen väyliin

kunta, ELY / tehdyt
parannukset

Jatkuvaa

Turvallisuussuunnitelman
seuranta

Jokela, Pertun ja Jokelantien kevyenliikenteen väylät, Riihikallio, Haukantie
Lahela, Lahelantie Koskenmäen ympyrä-Vaunukangas (työn alla)

Raskaan liikenteen haitat keskustoissa + Läpimenoliikenne

Rekka ja läpimenoliikenteen uudelleenohjaaminen / KEHÄ IV tai
Vähänummentien jatkon edistäminen, valvonta

Kuntakehitys, ELY /
Suunnitelmat, parannukset

2019–2021

Turvallisuussuunnitelman
seuranta

Osayleiskaavan yhteydessä laadittu Kehä IV
aluevaraussuunnitelma ja
katuverkon alustava yleissuunnitelma.
Järvenpää - Kantatie 45 –
yhteys (tavoite ennen
vuotta 2025, ELY)
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MUU TURVALLISUUS
Asia

Tavoitteet / toimenpiteet

Vastuutaho (t) /
mittarit

Aikataulu

Tavoitteiden toteutuminen / seuranta

Seuranta 2019

Terveyskeskuspäivystys Hyvinkäällä, kulkeminen
vaikeaa

päivystyskuvioiden uudelleenjärjestäminen / K-U
sote valmistelemaan

Keski-Uudenmaan
sote

2019–2021

Turvallisuussuunnitelman seuranta

Hus Päivystysapu p.
116 117, oman terveysasemasi ollessa suljettuna. Sinut ohjataan oikeaan hoitopaikkaan tai saat
ohjeita itsehoitoon.

Lentokentän haitat,
Melualueet, päästöt

Haittojen minimointi / valvonta, Tiedottaminen

Keski-Uudenmaan
ympäristökeskus,
ELY

jatkuvaa

turvallisuussuunnitelman seuranta

Lentokonemelua mitataan
yhdeksällä pysyvästi sijoitetulla, jatkuvatoimisella
mittausasemalla.

Nykytila / uhka / tavoite

Finavian sivut:
https://bit.ly/34UuX
LW

Alikulkujen parantaminen
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Parantaminen / Valaistuksen korjaus, maalaus

Kunta, ELY, (Talkootyönä) / Tehdyt
korjaukset

20192021

turvallisuussuunnitelman seuranta

Lentokoneiden meluun liittyvät yhteydenotot huhtikesäkuussa 2019, Tuusulasta vain 1 yhteydenotto
Tammi – maaliskuu.
Liikennesuunnittelu selvittää asiaa.
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SEURANTA
Turvallisuussuunnitelmalle asetetaan suunnitelmakauden tavoitteet, ja ne hyväksytetään kunnanhallituksessa.
Turvallisuussuunnitelman tavoitteiden toteutumista seurataan vuosittain seurantaraportissa,
joka laaditaan ja käsitellään valtuustossa tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen kanssa samassa
aikataulussa.
Samassa aikataulussa julkaistaan myös terveyden ja hyvinvoinnin edistämissuunnitelman sekä
sen muiden alasuunnitelmien seurantaraportit,
jotka kootaan yhdeksi kokonaisuudeksi hyvinvointikertomukseen.
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TURVALLISUUTEEN LIITTYVIÄ
SUUNNITELMIA JA OHJELMIA

1.

Tuusulan kunnan ikäpoliittinen ohjelma
vuosille 2014-2018
Ohjelmaa tarkastetaan vuosittain ja
suunnitelmat on nähtävissä kunnan
www-sivuilla.

2.

Liikenneturvallisuussuunnitelma tarkemmin kunnan www-sivuilla, Suunnitelma
suunniteltu päivitettäväksi 2021

3.

Kotouttamisohjelma

4.

Uusi opetussuunnitelma 1.8.2016

5.

Tuusulan lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma vuosille 2013 – 2016

6.

2013–2016 laaja hyvinvointikertomus
valtuuston hyväksymä

7.

Ikäpoliittinen ohjelma vuosille 2014 2018

LÄHTEET
Rikoksentorjuntaneuvosto 2015. Nykytilan arviointi ja ympäristöanalyysi. Viitattu 30.11.2018
http://turvallisuussuunnittelu.fi/fi/index/turvallisuussuunnittelu/turvallisuussuunnitteluprosessina/nykytilanarviointitoimintaymparistoanalyysi.html
Tilasto- ja indikaattoripankki Sotkanet.fi. Viitattu
30.11.2018
https://sotkanet.fi
Pasi Hyyryläinen rikosylikonstaapeli Itä-Uudenmaan poliisi. Tilastot
Tapio Tähtinen, Keski-Uudenmaan pelastuslaitos, Tilastot ja lausunto.
Risto Vesalainen, Tuusulan SPR:n lausunto.
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Ulla Rosenqvist, Tuusulan seurakunnan lausunto
ja kuvat.

