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PORIN KIHLAKUNNAN KUNTIEN TURVALLISUUSSUUNNITELMIEN TARKISTAMINEN, PORIN KAUPUNKI
1

JOHDANTO

1.1.

Turvallisuussuunnitelmien tarkistusprosessin käynnistyminen

Sisäasiainministeriö asetti 4.4.2005 työryhmän laatimaan ehdotuksen seudullisen ja paikallisen
turvallisuussuunnittelun edelleen kehittämiseksi ja valtakunnallisen mallin laatimiseksi. Sisäisen
turvallisuuden ministerityöryhmä käsitteli työryhmän ehdotukset kokouksessaan 18.5.2006 ja
hyväksyi ehdotukset ja käynnisti niiden toimeenpanon. Poliisipäälliköiden oli kutsuttava paikallistasolla turvallisuussuunnittelusta vastaava ryhmä ensimmäiseen kokoukseen viimeistään
15.11.2006.
Turvallisuussuunnitelmien tarkistamisen aloituskokous pidettiin Porin kihlakunnan poliisilaitoksen osalta 9.11.2006. Kokoukseen kutsuttiin kihlakunnan alueen kuntien johtajat ja Satakunnan
pelastuslaitoksen johtaja.
Kokouksessa päätettiin, että
-

-

1.2.

Porin kihlakunnan alueelle tehdään yksi yhteinen turvallisuussuunnitelma, jossa jokaisella kunnalla on selkeät konkreettiset osiot
Alueen kuntien johtajat sekä poliisin edustajat muodostavat turvallisuussuunnitelmien tarkistamisen ohjausryhmän.
Varsinaiseen työryhmään nimettiin kuntaedustajat ja todettiin, että työryhmään tulisi
saada myös sosiaalipäivystyksen, Satakunnan pelastuslaitoksen sekä raja- ja merivartioston edustajat.
Tämä työryhmä vastaa suunnittelun käynnistämisestä ja antaa raportin 31.3.2007
mennessä
Ohjausryhmä kokoontuu vuoden 2007 toisella vuosipuoliskolla.

Porin kihlakunnan kuntien turvallisuussuunnitelmien laadintaorganisaatio

Ohjausryhmän kokouksessa 28.8.2007 päätettiin organisoida Porin kihlakunnan kuntien turvallisuussuunnitelmien tarkistaminen seuraavasti:
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OHJAUSRYHMÄ
TARKISTUSTYÖRYHMÄ

y
y
y
y
y
y
y
y

ALATYÖRYHMÄT:
Rikosten ennalta ehkäisy ja torjunta
Arjen turvallisuus
Väkivallan ehkäiseminen
Päihde- ja huumehaittojen ehkäisy
Liikenneturvallisuus
Yritysturvallisuus ja tuoteturvallisuus
Vesiturvallisuus, rajaturvallisuus ja meripelastus
Asuinympäristön turvallisuus

Tämän lisäksi on Ulvilan kaupunkiin ja Nakkilan, Luvian, Noormarkun ja Pomarkun kuntiin on
perustettu turvallisuussuunnitelman kuntaosioiden valmistelutyöryhmät.
Ohjausryhmän, tarkistustyöryhmän ja alatyöryhmien kokoonpanot ovat liitteenä (Liite 1).

1.3.

Sisäisen turvallisuuden ohjelma

Valtioneuvosto on hyväksynyt 8.5.2008 sisäisen turvallisuuden ohjelman. Ohjelman tavoitteena
on, että Suomi on Euroopan turvallisin maa vuonna 2015. Sisäisen turvallisuuden ohjelmassa
hallitus määrittänyt poikkihallinnolliset tavoitteet, linjaukset ja toimenpiteet, joiden avulla tavoitteeseen pyritään.
Ohjelmassa on nostettu keskeisiksi haasteiksi
Syrjäytyminen
Tapaturmat
Väestöryhmien väliset suhteet
Väkivalta
Suuronnettomuudet
Yhteiskunnan haavoittuvuus
Rajat ylittävä rikollisuus
Tietoverkkorikollisuus
Terrorismi ja väkivaltainen radikalisoituminen
Sisäisen turvallisuuden ohjelmassa on luotu eri toiminta-alueille yhteiset ja erityiset tavoitteet ja
toimenpiteet sisäisen turvallisuuden parantamiseksi. Eri sektorien toimintaympäristöt ja kehittämistavoitteet on kuvattu, sektoreille on asetettu tavoitteet ja määritelty toimenpiteet, niiden vastuutahot ja osalle toimenpiteistä on luotu seurantamittarit.
Sisäisen turvallisuuden ohjelmassa suositetaan, että kuntien turvallisuussuunnitelmien tarkistukset käsiteltäisiin valtuustoissa viimeistään vuoden 2010 aikana.
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1.4.

Kansalaisjärjestöt turvallisuussuunnittelussa

Kansalaisjärjestöillä on tärkeä asema syrjäytymisen torjunnassa ja onnettomuuksien ja tapaturmien määrän vähentämisessä. Ennalta ehkäisevä työ on järjestöjen vahva alue. Yli 23 järjestön
edustajat ovat olleet mukana sisäisen turvallisuuden ohjelman valmistelussa ja neljän työryhmän
puheenjohtajana on toiminut järjestön edustaja. Sisäasiainministeriö on järjestänyt eduskunnassa
kansalaisjärjestötapaamiset 3.12.2007 ja 28.5.2008, joissa sisäisen turvallisuuden ohjelmaa on
esitelty kansalaisjärjestöjen kannalta.
Porin kihlakunnan poliisilaitoksen alueen kuntien turvallisuussuunnitelmien tarkistamistyöryhmiin osallistuvat yli kymmenen kansalaisjärjestön edustajat ja arjen turvallisuustyöryhmän puheenjohtajana on Pormestarinluodon Asukasyhdistys ry:n puheenjohtaja Simo Järvinen, joka on
myös osallistunut Porin seudun edustajana kansalaisjärjestöjen kuulemiseen eduskunnassa
28.5.2008.

1.5

Kaupunkien turvallisuushanke

Kuntatalolle Helsinkiin kokoontui 20.11.2008 iso joukko kuntien, poliisitoimen ja pelastustoimen päättäjiä ja asiantuntijoita käynnistämään kaupunkien turvallisuutta parantavaa hanketta.
Hankkeessa arvioidaan kaupunkien turvallisuuden tulevaa kehitystä ja siihen vaikuttavia seikkoja sekä valmistellaan laajemmin toteutettavia kehittämisehdotuksia kaupunkien turvallisuuden
edistämiseksi. Hankkeessa on tarkoitus tarkastella erityisesti kehittämistoimia, joiden toteuttaminen edellyttää yhteistyötä yli hallinnonalojen ja sektoreiden rajojen. Hankkeen käynnistämisestä päätettiin sisäisen turvallisuuden ministeriryhmä 30.9.2008 ja se on osa sisäisen turvallisuuden ohjelman toimeenpanoa.
Kaupunkien tulevan turvallisuuden kannalta tärkeimmiksi arvioitiin seuraavat asiat:
Turvallisuuden toimintamallien päivittäminen, esillä mm. seuraavia kysymyksiä:
Miten pystytään hallitsemaan turvallisuuden kokonaiskuvaa?
Tarvitaan turvallisuuspäällikkö
Miten ohjeistamista ja seurantaa tulee kehittää
Miten toiminta jalkautetaan käytäntöön
Yhteistyö erityisesti kolmannen sektorin kanssa
Tiedon kulun varmistaminen
Tarpeet yhden luukun periaatteen laajempaan käyttöön, joka edellyttää sektorien rajat ylittävää yhteistyötä
Lapset, nuoret ja kodit, esillä mm. seuraavia kysymyksiä:
Miten vaikutetaan koteihin, mm. kotiintuloajat
Vanhemmuuden tukeminen
Kasvatuksen tukeminen, mm. varhaisen puuttumisen toimintamallit ja lasten ja nuorten syrjäytymiseen puuttuminen
Tapaturmien vähentäminen
Väkivallan määrän vähentäminen, esillä mm. seuraavia kysymyksiä:
Päihteiden käytön vähentäminen vähentää väkivaltaa
Perheväkivallan ehkäisy
Rakentaminen ja kaavoittaminen
Alueiden eriarvoistumisen estäminen
Maahanmuuttajien huomioiminen
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Seuraavaksi sisäasiainministeriö asettaa hankkeen. Hanketta varten perustetaan ohjausryhmä,
sihteeristö ja sparrausryhmät. Sparrausryhmien tehtävänä on vaihtaa ajatuksia ja kommentoida
seikkoja, joita valmistelussa tulee esille. Sparrausryhmät kootaan teemoittain ja lähtökohtana
ovat teemat, jotka nousivat ryhmätöissä esille. Työssä pyritään hyödyntämään uusia vuorovaikutuksen keinoja. Hanke asetetaan vuoden 2009 aikana.
Ensimmäisessä vaiheessa laaditaan arvio kaupunkien turvallisuuden tulevasta kehityksestä ja
siihen vaikuttavista seikoista. Tämän jälkeen valmistellaan kehittämisehdotukset, joilla kaupunkien turvallisuutta edistetään tulevina vuosina. Tavoitteena on, että hankkeen tuloksena syntyy
sisäisen turvallisuuden ohjelmaa täydentävä kaupunkien turvallisuusstrategia, jolla voidaan edistää laajasti kaupunkien turvallisuuteen vaikuttavia asioita.

2.

TURVALLISUUSSUUNNITTELUN ETENEMINEN JA
SUURIMMAT TOIMINTAYMPÄRISTÖNMUUTOKSET
VALTUUSTOKAUDEN 2009-2012 ALKUUN MENNESSÄ

2.1.

Turvallisuussuunnittelutyön eteneminen

Ohjausryhmä käsitteli kokouksessaan 14.3.2008 alatyöryhmien väliraportit toimintaympäristöanalyysistä, riskikartoituksesta ja johtopäätöksistä. Lisäksi todettiin kuntaosioiden valmistelutyöryhmien työvaihe. Ohjausryhmä päätti jatkotyöstä niin, että
-

-

tarkistustyöryhmä valmistelee yhdessä alatyöryhmien kanssaturvallisuussuunnitelman I-vaiheen raportin: "Toimintaympäristö riskikartoitus ja johtopäätökset"
30.8.2008 mennessä.
alatyöryhmät ja kuntatyöryhmät aloittavat välittömästi lopullisten turvallisuussuunnitelmien valmistelun niin, että työryhmät esittävät 30.9.2008 mennessä toimialansa
toteutettavat kärkihankkeet valtuustokautena 2009–2012

Ohjausryhmä käsitteli kokouksessaan 10.10.2008 raporttia "Toiminta-ympäristöstä, riskikartoituksesta ja johtopäätöksistä" ja luonnosta turvallisuussuunnitelman tavoitteiksi ja toimenpiteiksi 2009-2012.Ohjausryhmä totesi, että eri osa-alueille tulee määritellä selkeät kärkihankkeet,
niiden toteuttamisen vastuuttaminen ja toteutumisen seuranta. Ohjausryhmä päätti, että tällä kokoonpanolla ja jo annetuilla evästyksillä jatketaan valmistelutyötä. Ohjausryhmä kokoontuu
seuraavan kerran maaliskuussa 2009. Ohjausryhmä evästi jatkovalmistelua siten, että lasten ja
nuorten ongelmiin tulee puuttua yhä enenevässä määrin varhaisessa vaiheessa ja moniammatillisesti. Tämä työ ei saa olla hankerahoitukseen perustuvaa, vaan sen tulee olla osa perustyötä.

2.2.

Väestökehitys Satakunnan alueella

Satakunnan väestö oli vuoden 2008 lopussa 227.431 henkilöä. Vähennystä vuoteen 2007 oli 779
henkilöä. Väestö oli lisääntynyt vain Porissa, Huittisissa, Nakkilassa, Ulvilassa ja Eurajoella.
Porin seudun väestö oli vuoden 2008 lopussa 137.714 henkilöä. Vähennystä vuoteen 2007 oli 33
henkilöä. Seudun väestöstä oli yli 75-vuotiaita yhteensä 13.169 eli 9,56 %.
Porin entisen kihlakunnan poliisilaitoksen alueen väestö oli vuoden 2008 lopussa 107.846 henkilöä. Lisäystä vuoteen 2007 oli 116 henkilöä. Kihlakunnan alueen väestö oli kuitenkin vähentynyt v. 2000-2008 välisenä aikana noin 500:lla
Väestökehitys Porin entisen kihlakunnan poliisilaitoksen alueella v. 2000-2008 on liitteenä
(Liite 2).
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2.3.

Suurimmat toimintaympäristömuutokset valtuustokauden
2009-2012 alkuun mennessä

2.3.1

Poliisin toimialueuudistus

Valtioneuvosto on päättänyt 15.11.2007 kihlakuntien poliisilaitosten toimialueista vuoden 2009
alusta ja sisäasiainministeriö on päättänyt 16.11.2007 poliisilaitosten ja niiden palvelutoimistojen sijainpaikoista vuoden 2009 alusta. Em. päätösten mukaisesti uuden Satakunnan poliisilaitoksen pääpoliisiasema sijaitsee Porissa. Entiset Porin, Rauman, Kankaanpään ja Kokemäen
kihlakuntien poliisilaitokset on lakkautettu vuoden 2009 alusta. Poliisiasemat säilyvät Raumalla,
Kankaanpäässä ja Kokemäellä ja poliisin palvelupisteet ovat Ulvilassa, Huittisissa ja Eurassa.
Turvallisuussuunnittelun osalta tämä tarkoittaa, että Satakunnan alueella laaditaan kuntien turvallisuussuunnitelmat valtuustokaudeksi 2009-2012 vielä nykyisten neljän poliisilaitoksen alueelta (Porin, Rauman, Kokemäen ja Kankaanpään kihlakunnat), mutta suunnitelmien toteuttajaorganisaationa on poliisin osalta jo vuoden 2009 alusta Satakunnan poliisilaitos. Sisäisen turvallisuuden ohjelman mukaan turvallisuussuunnitelmat tulisi käsitellä kaikissa uusissa kunnallisvaltuustoissa vuoden 2010 loppuun mennessä ja seuraavana valtuustokautena 2013-2016 turvallisuussuunnitelmat tarkistetaan Satakunnan poliisipiirin alueelle, joten haasteena on kehittää turvallisuussuunnittelun koordinointiorganisaatio koko Satakunnan poliisipiirin alueelle.

2.3.2

Lähipoliisitoimintamallin uudistaminen

Poliisin ylijohto on julkaissut lähipoliisitoiminnan strategian 12.1.2007. Strategiaa on vuoden
2008 lopussa tarkistettu niin, että maahan luodaan uusi koulupoliisijärjestelmä. Satakunta jaetaan 13 lähipoliisialueeseen, joissa vastuuhenkilönä on poliisin valvonta- ja hälytystoiminnan
ryhmien esimies, ylikonstaapeli. Ryhmissä työskentelee noin 200 poliisia.
Toimintaryhmän johtajan todetessa viranomaisyhteistyötä edellyttävän alueellisen ongelman hän
kutsuu koolle asiaa hoitavien viranomaisten yhteispalaverin, jossa sovitaan keinoista ja työnjaosta tilanteen hoitamiseksi. Sama koollekutsumisoikeus on muillakin asiassa lain mukaan toimivaltaisilla viranomaisilla (koulutoimi, seurakunta, sosiaalitoimi, terveystoimi ja vapaaaikatoimi).
Poliisi on muodostanut kevään 2008 kuluessa toimivaltaisten viranomaisten yhteistyöryhmät
Ulvilaan, Luvialle, Nakkilaan, Noormarkkuun ja Pomarkkuun. Porissa yhteistyöryhmät muodostetaan Pohjois-Porin, Itä-Porin, Länsi-Porin ja Meri-Porin alueille. Poliisin toimialauudistuksen
yhteydessä on päätetty, että vastaavat yhteistyöryhmät tullaan muodostamaan myös kaikkiin
muihin Satakunnan poliisilaitoksen alueella oleviin kuntiin.
Lähipoliisitoiminnalle osoitettavat koulutuspyynnöt on lähetettävä vähintään kuusi viikkoa ennen toivottua ajankohtaa sähköpostiosoitteeseen laposata(at)poliisi.fi.
Valtakunnallinen koulupoliisijärjestelmä:
Satakunnan poliisilaitoksen koulupoliisijärjestelmä on suoraan Porin poliisilaitoksen lähipoliisitoiminnasta. Jokainen koulu ei saa omaa koulupoliisia, vaan poliisin yhteyshenkilön johtamilla
ryhmillä on vastuullaan useita kuntia ja kouluja. Koulun rehtori on yhteydessä oman lähipoliisiryhmän vetäjään.
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2.3.3

Tuottavuustavoitteet valtion hallinnossa

Tuottavuustavoitteet valtion hallinnossa merkitsevät poliisihallinnon osalta, että henkilökunnan
määrä vähenee poliisissa, ainakin lyhyellä tähtäimellä. Nykyinen vuoteen 2011 asti ulottuva
tuottavuusohjelma vähentää väkeä erityisesti toimistopuolelta. Poliisien määrää pyritään pitämään mahdollisimman korkeana. Ei tiedetä, koskeeko vuoden 2011 jälkeen alkava tuottavuusohjelma poliisia ja miten. Hiljattain julkaistussa poliisin pitkän aikavälin henkilöstösuunnitelmassa lähdetään siitä, että poliisin henkilökuntaa, erityisesti poliiseja ja lupahenkilökuntaa on
tarve lisätä yhteensä noin 500 hengellä vuoteen 2020 mennessä. Tukitehtävissä olevien määrää
karsittaisiin. On mahdollista että ko. henkilöstösuunnitelma vaikuttaa tuleviin tuottavuusohjelmiin

2.3.4

Porin perusturvauudistus ja perusturvan yhteistoiminta-alue

Porin kaupungin perusturvakeskus on aloittanut toimintansa vuoden 2009 alusta ja perusturvalautakunta on valittu 26.1.2009. Organisaatiokaavio:

Porin kaupungin, Luvian, Merikarvian, Pomarkun ja Noormarkun kuntien sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämistä koskeva puitesopimus on hyväksytty kuntien johtavien luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden neuvotteluissa 11.2.2009 Porissa. Sopimus käsitellään kuntien valtuustoissa siten, että kunnat voivat asetetussa määräajassa 15.3.2009 mennessä vastata valtiovallan asettamaan kysymykseen siitä, miten kunnat täyttävät kunta- ja palvelurakenteesta annetun
lain edellyttämän 20.000 asukkaan vähimmäisvaatimuksen. Sopimuksen hyväksymisen jälkeen
käynnistyy toimeenpanovaihe, jonka tavoitteena on käynnistää toiminta vuoden 2010 alussa.
Sopimuksen mukaisesti Pori tuottaa yhteistoiminta-alueen perusterveydenhuollon sekä sosiaalija perhetyön palvelut kattavasti koko alueella. Kuntien ja Luoteis-Satakunnan kansanterveystyön
kuntayhtymän henkilöstö siirtyy Porin yhteistoiminta-alueen palvelukseen. Siirto koskee yli 400
henkilöä.
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2.3.5

Pelastustoimessa tapahtuneet muutokset

Pelastustoimi siirtyi koko Satakunnassa vuoden 2003 alusta alkaen Porin kaupungin isännöimäksi alueelliseksi pelastustoimeksi. Muutoksen taustalla on lakimuutos, jonka johdosta pelastustoimi organisoidaan maassamme jatkossa 22 alueellisen pelastustoimen alaisuuteen. Satakunnassa alueellinen toiminta käynnistyi vuotta ennen lain edellyttämää määräaikaa.
Alueellisen pelastustoimen tavoitteena on tehostaa resurssien käyttöä suuntaamalla resursseja
hallinnollisista tehtävistä onnettomuuksien ehkäisyyn ja pelastustoimintaan. Lisäksi muutoksella
pyritään tehostamaan pelastustoimen valmiutta erityisesti suurten onnettomuustilanteiden johtamiseen. Alueellisen pelastustoimen myötä voidaan myös parantaa pelastustoimen viranomaispalvelujen laatua, koska suurempi organisaatio mahdollistaa erikoistumisen ja sitä kautta asiantuntemuksen lisääntymisen.
Satakunnan pelastuslaitoksen visiona on vastata pelastustoimesta ja osaltaan onnettomuuksien
ehkäisystä ja väestönsuojelusta alueellaan. Toiminta on alueellisesti organisoitu neljään toimialueeseen (Porin, Rauman, Pohjois-Satakunnan ja Kaakkois-Satakunnan toimialue). Lisäksi pelastustoimen kehittämistä varten on muodostettu kehittämis- ja hallintoyksikkö, jonka tehtävänä
on eri toimialojen maakunnallisen kehittämisen ohjaaminen ja johtaminen.
Parhaillaan on käynnissä pelastustoimen yhteistyösopimuksen uudistamishanke, jonka keskeiset
muutokset liittyvät pelastuslaitoksen hallintorakenteeseen ja rahoitusperusteisiin. Pelastuslaitoksella on päätoimista henkilöstöä noin 260, jonka lisäksi pelastuslaitoksella on sopimus pelastustehtäviin osallistumisesta 50 vapaaehtoisen palokunnan kanssa.
Valtakunnallisen turvallisuussuunnittelun pilottihankkeena on Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen hanke mallin luomiseksi alueellisen pelastuslaitoksen roolista onnettomuuksia ennalta estävässä työssä
Hätäkeskustoiminta:
Hätäkeskustoimintaa varten perustettiin vuoden 2001 alussa sisäasiainministeriön alainen Hätäkeskuslaitos, jota johdetaan yhdessä sosiaali- ja terveysministeriön kanssa. Hätäkeskuslaitokseen
kuuluu hallinnollinen hätäkeskusyksikkö, joka toimii Porissa, sekä 15 hätäkeskusta ympäri
Suomea.
Satakunnan hätäkeskus sijaitsee Porissa. Hätäkeskus on aloittanut toimintansa maaliskuussa
vuonna 2003. Satakunnan hätäkeskusalueen erityispiirteenä on se, että se kattaa Olkiluodon
ydinvoimalan sekä ydinjätteen loppusijoituspaikat.

2.3.6

Kuntaliitokset Satakunnassa ja PARAS-hankkeen eteneminen
Satakunnan alueella

Porin kaupunginvaltuusto ja Noormarkun kunnanvaltuusto ovat päättäneet kuntaliitoksesta vuoden 2010 alusta alkaen ja valtioneuvosto on vahvistanut kuntaliitoksen 23.4.2009.
Vuoden 2009 alusta Vampulan kunta on yhdistynyt Huittisten kaupunkiin, Kiukaisten kunta
Euran kuntaan ja Lappi TL:n kunta Rauman kaupunkiin. Euran, Säkylän ja Köyliön kunnat ovat
sopineet kuntaliitoksesta vuoden 2011 alusta alkaen.
Esitys valtioneuvostolle Porin seudun PARAS-kaupunkiseutusuunnitelmaksi on valmistunut
toukokuussa 2008.
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3.

TOIMINTAYMPÄRISTÖ, RISKIKARTOITUS JA JOHTOPÄÄTÖKSET

3.1.

Rikosten ennalta ehkäisy ja torjunta

3.1.1.

Rikosten määrän kehitys 2000-luvulla
Taulukko on liitteenä (Liite 3).

Porissa tapahtui vuonna 2008 rikoksia (muita kuin liikennerikoksia ja rikkomuksia) yhteensä
7893 kpl, mikä luku on 328 eli 4 % suurempi kuin vuonna 2007. Vuosien 2003-2007 keskiarvoon verrattuna nousua on 8 %.
Vertailutaulukot 9 suuremman ja 9 pienemmän kaupungin keskiarvoon ja valtakunnalliseen keskiarvoon ovat liitteenä 4.
Porin kaupungin rikosmäärät ylittävät muut keskiarvot:
(-

Kaikissa rikoksissa
Rikoslakirikoksissa
Liikennerikoksissa
Väkivaltarikoksissa
Rikoksissa oikeudenkäyttöä, viranomaista ja yleistä järjestystä vastaan
Huumerikoksissa
Törkeissä yksilöön kohdistuneissa rikoksissa
Liikemurroissa
Liikennerikkomuksissa, määrät eivät ole vertailukelpoiset automaattisen liikennevalvonnan takia).

Tampereen yliopiston Porin yksikön, Porin kaupungin ja Porin poliisilaitoksen yhteistyönä toteutettiin poliisin tietoon tulleen vakavan väkivaltarikollisuuden nykytilan selvitys, jonka kohteena olivat kaikki kihlakunnan alueella 1.1.2006-30.6.2007 tapahtuneet vakavat väkivaltarikokset (133 tapausta) Selvityksen toteutti sosiologian opiskelija Anu Leander Porista. Päätöksen
tutkimuksen suorittamisesta teki turvallisuussuunnittelun ohjausryhmä 28.8.2007 ja tutkimus
valmistui alkuvuodesta 2008. Satakunnan poliisilaitoksen ja Tampereen yliopiston yhteistyö on
jatkumassa vuonna 2009 avustushakemuksella oikeusministeriölle rikoksentorjuntamäärärahoista.

3.1.2.

Rikosuhripäivystys

Rikosuhripäivystys on aloittanut MML:n Satakunnan piirin alaisuudessa tukihenkilötoimintana
vuonna 2007. Tukisuhteita on ollut noin 10 kpl ja asiakasyhteydenottoja noin 30 kpl. Muut rikosuhripäivystyksen toiminnat ovat: auttava puhelinneuvonta, juristin puhelinneuvonta, nettiauttaminen ja todistajan tukipalvelu. Porin alueella olisi tarvetta ja mahdollisuuksia laajentaa rikosuhripäivystyksen toimintaa huomattavasti, koska rikosuhripäivystystä hoidetaan omien toimien ohella.
Porin kaupungin vuoden 2009 talousarviossa on MLL:n Satakunnan piirin rikosuhripäivystykselle myönnetty 10.000 €:n toiminta-avustus toiminnan laajentamista varten. Tämän avulla henkilöstöresursseja ja verkostoitumista on voitu lisätä, vapaaehtoisia pyritään saamaan lisää syksyllä 2009 toteutettavalla koulutuksella ja Satakunnan poliisilaitokselta on saatu yhdyshenkilö.
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3.1.3

Perhe- ja läheisväkivalta

Porin kaupungin turvallisuussuunnitelmassa 2001 kiinnitettiin jo huomiota, että yksityisellä paikalla tapahtuvan väkivallan määrän osalta Pori ylittää sekä valtakunnallisen keskiarvon että
suurten kaupunkien keskiarvon. Ero on edelleen kasvanut vuosina 2002-2008.
Porin väkivaltatyöryhmän laatimassa Perhe- ja lähisuhdeväkivallan ehkäisemisen toimintaohjelmassa 2009-2012 on väkivallan tilastotietoja esitetty seuraavasti:
Porissa tehdään viidenneksi eniten henkirikoksia Suomessa. Esiin nousseiden väkivaltatapausten
määrä kasvoi Porin kihlakunnan alueella viimeisen viiden vuoden aikana joka saralla, lukuun
ottamatta törkeiden pahoinpitelyiden määrää, joka laski 18 % vuodesta 2006 vuoteen 2007.
Porin kihlakunnan alueen rikostilastoja
Väkivaltatapausten rikoserittely
Henkeen ja terveyteen kohdistuvat rikokset
Pahoinpitelyt
Lievät pahoinpitelyt
Pahoinpitelyrikokset
epäiltyinä
- miehiä 81,6 %
- naisia 18,6 %
Seksuaalirikokset
Lapsen seksuaalisen hyväksikäytön yritys
Lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö
Raiskaus
Laiton uhkaus
Kotirauhan rikkominen
Törkeä kotirauhan rikkominen
Kunnianloukkaus
Lähestymiskielto
Virkamiehen väkivaltainen
vastustaminen
Lähde: Poliisi

Kokonaismäärä (kpl)
2007

Muutos
edellisvuodesta

Muutos vuosien
2003- 2007 keskiarvoon verrattuna
+ 28 %

850

+ 18 %

557
139
783

+ 19 %

+ 49 %
+ 32 %

62
13

+ 3,8 %
+ 29 %
+ 69 % (9 kpl)

+ 75 %
-

20

+ 20 % (4 kpl)

+ 117 % (20 kpl)

10
235
180
12

0%
+ 21 % (41 kpl)
+ 12 % (21 kpl)
+ 50 % (6 kpl)

+ 20 %
+ 35 % (61 kpl)
0%
+ 48 %

126
35
13

+ 56 %
+ 67 % (14 kpl)
+ 63 % (5 kpl)

+ 70 %
+ 47 % (11 kpl)
+ 27 % (3 kpl)

Satakunnan sosiaalipäivystyksessä käsiteltiin 1.5–31.12.2007 välisenä aikana 51 Porin tapausta,
joissa lapsen hoidon laiminlyönti, perheväkivalta tai lapsen väkivaltainen käyttäytyminen oli
sosiaalipäivystyksen toimenpiteen taustalla.
Lastensuojeluilmoituksia lapsiin kohdistuvasta perhe- tai lähisuhdeväkivallasta tehtiin Porissa
192 kpl vuonna 2006. Vastaavasti vuonna 2007 tehtiin 233 ilmoitusta. Määrä kasvoi 17,6 %.
Porin koulujen ilmoituksia oppilaiden väkivaltaisesta käyttäytymisestä/ väkivallalla uhkaamisesta/ koulukiusaamisesta on tilastoitu lukuvuonna 2003–2004 yhteensä 38 kpl. Vastaavat tapaukset
ovat kaksinkertaistuneet eli lukuvuonna 2006–2007 oli 79 tapausta. Määrä on noin 1 % koko
oppilasmäärään (7000) verrattuna.
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Porin ensi- ja turvakotiyhdistys ry:n tuottamaa ympärivuorokautista turvakotipalvelua käyttää
Porissa vuosittain lähes 100 perhettä. Tästä voi päätellä, että perheväkivallan kanssa elää Porissa
ja lähialueilla reilu 3300 perhettä, kun turvakotipalvelua käyttää 3 % väkivallan kohteeksi joutuneista. Hoitovuorokausia turvakodissa kertyi vuonna 2007 yhteensä yli 1400.
Satakunnan sovittelutoimistossa soviteltiin vuonna 2007 Satakunnassa yhteensä 58 juttua, joissa
oli lähisuhdeväkivaltaa.

Väkivaltakyselyn tulokset Porin kihlakunnan alueella
Porin kihlakunnan alueen kunnista Luvia, Nakkila, Noormarkku, Pomarkku ja Pori tekivät kartoituksen perhe- ja lähisuhdeväkivallan nykytilasta. Kysely toteutettiin syksyllä 2007 satunnaisotantana seurakunnan, sosiaali-, terveys- sekä opetustoimen henkilöstölle. Kyselyn kohdentamisessa huomioitiin eri ikäkaudet; lapset, nuoret, työikäiset, vanhukset.
Kyselyn tulokset olivat yhtenevät Porin kihlakunnan kuntien alueella. Kyselyn perusteella Porin
kihlakunnan alueella väkivaltaa ei oteta systemaattisesti puheeksi eikä sitä pääsääntöisesti tilastoida. Poikkeuksena edelliseen oli neuvolan ja kouluterveydenhuollon seulat, joissa väkivalta
otetaan puheeksi neuvolaikäisten lasten äitien kanssa tietyissä ja kouluikäisten lasten kanssa
tietyissä ikäryhmissä. Väkivalta otetaan yleensä puheeksi jos siihen ilmenee aihetta tai asiakas
ottaa sen itse puheeksi. Väkivalta tilastoitiin lastensuojeluasiakkuuksissa, muutoin väkivalta
kirjattiin asiakkaan asiakirjoihin. Vastaajat arvioivat, että väkivallan tunnistamisessa on puutteita. Väkivaltaa ei aina havaita, vaikka sitä omassa työssä kohdattaisiin. Toisaalta väkivalta koettiin niin vaikeaksi asiaksi, ettei siihen uskallettu puuttua. Vastaajat kokivat tarvitsevansa tukea ja
turvaa kohdatessaan väkivaltaa kokeneita asiakkaista. Väkivallan tekijöitä ja kohteeksi joutuneita kohdattiin vastaajasta riippuen yksittäisistä väkivallan kohteeksi joutuneista kymmeniin uhreihin. Mukana oli vastaajia, jotka eivät kohdanneet työssään väkivallan tekijöitä tai uhreja.
Kysyttäessä väkivallan tekemiseen tai uhriksi joutumiseen altistavia tekijöitä yksilötasolla, vastaajat mainitsivat olevan omaan lapsuuteen ja elämänhistoriaan liittyviä tekijöitä mm. päihteiden
käyttö, lapsuuden traumat ja kokemus väärinkohtelusta, huono itsetunto, keinottomuus tunteiden
ilmaisuun, henkiset ja taloudelliset (suoritus)paineet, turhautuneisuus, pelko, äkkipikainen luonne, heikot sosiaaliset suhteet, puutteelliset vuorovaikutustaidot, tuen puute ja kyvyttömyys pitää
puoliaan. Perhetasolla väkivaltaan altistavia tekijöitä arveltiin olevan mm. kaltoin kohtelu, rahahuolet ja niukka taloudellinen tilanne, perheiden ja sukujen tapa ratkoa ongelmia väkivaltaisesti,
opitut käyttäytymismallit, traditiot (vrt. maahanmuuttajat), konfliktit vanhempien kanssa, avioero ja aviokriisit sekä mustasukkaisuus parisuhteessa. Yhteisötasolla väkivaltaan altistavat tekijöitä olivat vastaajien mielestä sairaudet mm. mielenterveysongelmat, työttömyys, sosiaalisen
verkoston puute tai ei toivottu sosiaalinen verkosto, koulukiusaaminen, väkivaltapelit ja ohjelmat, ihmissuhteisiin liittyvät konfliktit, heikot mahdollisuuden saada apua, kiire, syrjäytyminen, väkivallan hyväksyminen tietyissä tilanteissa mm. urheilutapahtumissa ja tv-ohjelmissa.
Kyselyn vastaajat arvioivat tarvitsevansa koulutusta väkivallan tunnistamiseen, siihen puuttumiseen ja puheeksi ottamiseen. Väkivallan ehkäisemisen riskitekijöinä työntekijätasolla vastaajat
arvioivat olevan työn hajanaisuus; ei yhtenäistä toimintamallia, työ peittyy perustehtäviin, eikä
sitä ole eritelty omassa viitekehyksessään eikä väkivaltatyölle ole tilaa tai resurssia. Riskitekijöinä koetaan myös koulutuksen ja työnohjauksen puute, tietämättömyys siitä, mihin ihmisiä
ohjata puheeksi oton jälkeen sekä verkostojen jäsentymättömyys väkivaltatyössä. Väkivaltaisen
asiakkaan kohtaamista helpottivat erilaiset työmenetelmät ja -mallit, joita kuntiin on tehty. Näitä
ovat mm. erilaiset huolilomakkeet.
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STM:n pilottihanke
Sosiaali- ja terveysministeriössä laaditun perhe- ja lähisuhdeväkivallan ehkäisemisen toimintaohjelman pilottina on valmistunut selvitys lähi- ja perheväkivallan ehkäisemisestä - esimerkkinä
Etelä-Suomen lääni. Selvityksessä tutkittiin mm. kuntien valmiudet ehkäistä perhe- ja lähisuhdeväkivaltaa moniammatillisilla ehkäisytyöryhmillä. Työryhmät jakaantuivat seuraavasti:
-

Viralliset moniammatilliset työryhmät
Epäviralliset moniammatilliset työryhmät
Lastensuojelulliset ja muut työryhmät (turvallisuussuunnittelutyöryhmät. forumtyyppiset työryhmät ym.)

Saatujen tietojen mukaan vain virallisten työryhmien työtä rahoitettu.

3.2.

Yleisten paikkojen turvallisuus

Erityisesti julkisilla paikoilla tapahtuneiden pahoinpitelyjen määrä on noussut Porissa kihlakunnan alueelle ja koko maassa. Poliisin partiointia häiriöherkillä alueilla on jatkettu painopisteaikoina pahoinpitelyjen ennalta ehkäisemiseksi. Ravintoloiden järjestyksenvalvojia ohjataan
puuttumaan toimivaltuuksiensa rajoissa puuttumaan myös ulko-oven ulkopuolella tapahtuviin
häiriöihin.
Vuonna 2008 pahoinpitelyt vähenivät Satakunnassa jonkin verran sekä yleisillä että yksityisillä
paikoilla, mutta Porissa ravitsemusliikkeissä tapahtuneiden pahoinpitelyrikosten määrä lisääntyi
edellisvuodesta 41 rikoksella eli 41 %:lla.
Uutena toimintamuotona tutkitaan "Paikallinen alkoholipolitiikka - PAKKA - projektin toimintojen ja kokemusten soveltamista Porin kaupungin ja koko Satakunnan alueelle.
Teemaa koskeva laaja verkostoneuvottelu oli Porin pääpoliisiasemalla 24.3.2009. (Yhteisöpohjainen alkoholipolitiikka, alkoholia myyvien yritysten ottaminen mukaan ja alkoholihallinnon valvonnan tehostaminen). Neuvottelussa nimetty Porin PAKKA-hankkeen ohjausryhmä
aloittaa työnsä elokuussa 2009.
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Porin kihlakunnan poliisilaitos on tutkinut yleisellä paikalla tapahtuneiden pahoinpitelyjen jakaantumisen eri alueille 1.1.-15.8.2007 välisenä aikana:
YLEISELLÄ PAIKALLA TAPAHTUNEET PAHOINPITELYRIKOKSET 1.1. - 15.8.2007
LIEVÄ PATÖRKEÄ PAAlue
HOINPITELY
PAHOINPITELY HOINPITELY
YHTEENSÄ
KESKUSTA
18
85 54 %
9
42 %
43 %
112
51 %
LUODOT
8
2
0%
5%
10 %
10
5%
YYTERI
3
5
2
7%
3%
10 %
10
5%
VÄHÄRAUMA
3
4
7%
3%
0%
7
3%
ISOSANTA
1
5
2%
3%
0%
6
3%
SAMPOLA
1
4
1
2%
3%
5%
6
3%
TIILIMÄKI
1
5
2%
3%
0%
6
3%
VIIDESOSA
1
5
2%
3%
0%
6
3%
FRIITALA
2
3
5%
2%
0%
5
2%
NAKKILAN KESKUSTA
3
1
0%
2%
5%
4
2%
PORMESTARINLUOTO
3
1
0%
2%
5%
4
2%
RIIHIKETO
2
2
5%
1%
0%
4
2%
IMPOLA
3
0%
2%
0%
3
1%
KYMMENESOSA
1
1
1
2%
1%
5%
3
1%
KÄPPÄRÄ
3
0%
2%
0%
3
1%
NOORMARKKU
2
1
0%
1%
5%
3
1%
VÄINÖLÄ
2
1
5%
1%
0%
3
1%
ENÄJÄRVI
2
0%
1%
0%
2
1%
KUUDESOSA
2
0%
1%
0%
2
1%
PIHLAVA
1
1
2%
1%
0%
2
1%
RUOSNIEMI
1
1
0%
1%
5%
2
1%
VANHA-ULVILA
1
1
2%
1%
0%
2
1%
MUUT ALUEET YHT.
6
7
2
14 %
4%
10 %
15
7%
Kaikki yhteensä
43
156
21
220

Rikostilastojen mukaan yli puolet yleisillä paikoilla tapahtuneista pahoinpitelyistä on tapahtunut
Porin keskustassa. Lähiöissä määrä on vain 1-3 % pahoinpitelyjen kokonaismäärästä. Lähiöalueilla pahoinpitelyjä oli vuonna 2008 saman verran kuin vuosituhannen vaihteessa, mutta varkausrikoksia ja moottoriajoneuvon luvattomia käyttöjä oli yli puolet vähemmän kuin vuonna
2000. Syynä tähän on mm. monilla alueilla käyttöön otettu asukaspartiointi iltaisin ja öisin. Yöravintoloiden riskejä ovat mm. sairauskohtaukset, tyrmäystipat, lasinsirut, huumeongelmaiset,
alkoholin yliannostus ym. Keinoja turvallisuuden takaamiseksi ovat mm. ennakoiva asiakasvalinta, sisäinen valvonta ja nopea reagointi, ajantasaiset pelastussuunnitelmat, henkilöstön tilannekoulutus ja viranomaisten yhteistyö. Turvallisuusriskejä vähentäisivät myös yöravintoloiden
aukioloaikojen lyhentäminen ja porrastus sekä yöravintoloiden sijoittaminen samoille kaduille,
jolloin valvonta olisi helpompaa. Puistoalueilla on kiinnitettävä huomiota niiden turvallisuuteen
ja saavutettavuuteen, siisteyteen, rakenteiden kuntoon ja näkemäkatveiden poistamiseen. Isoissa
yleisötapahtumissa Kirjurinluodolla, torilla, kävelykadulla ja tapahtuma-aukioilla on tilaisuuksien turvallisuus ja järjestyksenpito ennakolta tarkkaan suunniteltu ao. järjestäjän ja viranomaisten
kesken ja järjestys ja eri tahojen yhteistyö on ollut hyvä usein erittäin suurista yleisömassoista
huolimatta. Kesästä 2008 lähtien on uutena haasteena RMJ-juhannuksen siirtyminen Raumalta
Poriin. Poliisin raportin mukaan RMJ-tapahtuma sujui juhannuksena 2008 Porissa rauhallisesti
ja RMJ:n kävijämäärä jäi useita kymmeniä tuhansia alle tavoitteena olleen 120.000 kävijämäärän. Poliisi yhteiskumppaneineen järjesti RMJ-tapahtumassa huumeseurannan, jossa paljastui 72
erilaista huumerikosta. Meluhaitoista on tehty valituksia lähialueilta ja niiden osalta tilannetta
parannetaan tulevissa tapahtumissa.
Suurten yleisötilaisuuksien osalta on ennakkovalmistautumisessa ja tapahtuma-aikaisessa valvonnassa keskeistä eri viranomaisten ja myös eri järjestöjen yhteistyö. Viranomaisyhteistyön
osalta Pori on ollut edelläkävijänä niin, että Porissa laadittu "Turvallinen yleisötilaisuus"- kirjanen on julkaistu jo vuonna 2003.
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Asukasyhdistysten ja niiden työllistämisprojektien toteuttama yö- ja päiväpartiointi (erityisesti
Pormestarinluodon alueella) on ollut erinomaista turvallisuustyötä, joka on vähentänyt lähiöalueilla tehtyjen rikosten määrää (luvattomat käyttöönotot, varkaudet, pahoinpitelyt ym.).
Yleisten paikkojen rakenteellisen turvallisuuden parantamiseksi tulisi
kasvattaa katujen valaistuksen valomäärää oikein ja suunnitelmallisesti
korjata vammaisen näkökulmasta ongelmalliset korkeat kadunreunat
ja palvelupisteiden ja asuintalojen kynnykset
leventää ovia ja turvata muu esteetön kulku pyörätuolia tai muita apuvälineitä käyttäville.
Yleisten paikkojen turvallisuuden ylläpitämiseksi kiinnitetään huomiota puistoissa mm. puiden
kuntoon, näkemiskatveisiin, valaistukseen ja esteettömyyteen ja hygieniaan. Leikkipaikoilla
vastaavia kohteita ovat edellisten lisäksi kasviston myrkyllisyys ja leikkiturvallisuus.

3.3.

Vanhusväestön turvallisuus

Vuoden 2001 turvallisuussuunnitelmassa todettiin, että vanhukset tarvitsevat oikeaa tietoa turvallisuudestaan, neuvoja turvalliseen asumiseen ja liikkumiseen niin kotona kuin liikenteessäkin.
Ikääntyneiden turvallisuutta tulee lisätä kotipalvelun keinoin ja sosiaali- ja terveysviranomaisten
yhteistyöllä. Tavoitteet ovat toteutuneet hyvin.
Porin kaupungin vanhustyön strategia on ollut valmisteilla perusturvakeskuksessa ja se laaditaan
vuoden 2009 aikana koko Porin perusturvan yhteistoiminta-aluetta koskevaksi.
Porin kaupunginhallitus on vuonna 1999 asettanut vanhuspoliittisen neuvottelukunnan, joka on
myöhemmin muutettu vanhusneuvostoksi. Vanhusneuvoston tehtävänä on olla keskustelufoorumi vaikuttajatasolla ja tehdä aloitteita.
Yli 75-vuotiaiden porilaisten määrä kasvaa ennusteiden mukaan vuodesta 2007 vuoteen 2012
noin 12 %. Tämän jälkeen kasvu jatkuu tasaisena vuoteen 2020 saakka, jolloin ns. suuret ikäluokat alkavat tulla 75 vuoden ikään. Tämän jälkeen yli 75-vuotiaiden määrä alkaa kasvaa jyrkästi
niin, että vuonna 2020 yli 75-vuotiaita ennustetaan olevan Porissa yli 12.000. Tavoitteena on,
että vuonna 2012 selviytyisi 75-vuotta täyttäneistä yli 93 % omassa kodissaan tutussa asuinympäristössään omien läheistensä ja sosiaalisen verkostonsa keskuudessa.
Asuinympäristön ja kodin esteettömyys ja turvallisuus parantavat ikäihmisten kotona asumisen
mahdollisuuksia. Ennaltaehkäiseviä kotikäyntejä tehty jo 1980-luvulta lähtien 80 vuotta täyttäneille porilaisille, jotka eivät ole kotipalvelun, sairaanhoidon tai omaishoidon piirissä. Tällöin
mm. tarkistetaan, että vanhuksella on turvallinen asuinympäristö.
Kodin tapaturmissa kuolee tai joutuu vuodeosastolle eniten ihmisiä. Esim. kaatumisonnettomuuksissa altein ikäluokka ovat 79-84 -vuotiaat. Kaatumistapaturmien ehkäisytyössä esteettömyyteen ja talvella katujen ja piha-alueiden hiekoitukseen pyritään terveystoimen alueilla panostamaan ja takaamaan turvallinen liikkuminen omissa tiloissa ja pihoilla.
Väestön ikääntyminen on suuri haaste tulevaisuuden terveydenhuollolle ja ikäihmisten kaatumisten ehkäisy on tärkeä arjen turvallisuutta lisäävä tekijä. Lisäpanostusta iäkkäiden kaatumistapaturmiin on Porissa saatu projektilla, jonka loppuraportti on julkaistu 30.9.2007 (Sirkka-Liisa
Kivelä, Turun yliopisto," Iäkkäiden kaatumistapaturmien ehkäisy – Kontrolloitu, randomoitu
interventio Satakunnassa"). Projektin tuloksista on tehty useita väitöskirjoja ja tutkimuksia ja
Porin kaupunki on saanut projektista valtakunnallisen tunnustuksen. Paitsi kaatumisen ehkäisy -

14

projektissa mukana olleet, hyötyivät kaikki muutkin uudella tiedolla ja johtopäätöksillä sekä
ehkäisytyön suosituksilla.
Hallituksen terveyden edistämisen politiikkaohjelmassa on asetettu tavoitteiksi mm., että
-

Ikäihmisten neuvontakeskusten verkosto laajennetaan koko maahan
Ehkäisevät kotikäynnit laajennetaan osaksi ikäihmisten palveluvalikoimaa.

Porissa on toiminut v. 2005-2007 "Ikäihmisten neuvola-Turvassa kotona-projekti". Projektia on
hallinnoinut Satakunnan Vanhustuki ry. Asiakkaita on ollut 1241 ja asiakaskäyntejä yhteensä
4411. Asiakkaista suurin osa on ollut yli 75-vuotiaita. Käyntien suurin syy oli terveydenhoidollinen toimenpide ja terveyteen liittyvä neuvonta ja ohjaus. Toiseksi tärkein syy oli turvattomuus,
yksinäisyys ja masennus. Muita syitä olivat palveluohjaus ja lomakkeiden täyttäminen. Projekti
on saanut RAY:ltä jatkoaikaa kaksi vuotta ja projektin toiminta siirtyy huhtikuun alusta 2009
Vapaaehtoistoimintakeskus-LIISAAN.
Porin kaupungin vammaispoliittinen ohjelma on tarkistettu vuonna 2008. Ohjelma yhtenä tavoitteena on kartoittaa liikkumisesteet Porissa ja poistaa ne mahdollisuuksien mukaan kaikista julkisista ja kaupallisista tiloista ja yleisistä kulkuvälineistä. Tavoite on toteumassa niin, että Porin
keskustan alueelle on laadittu esteettömyysselvitys keväällä 2009.
SPR:n Satakunnan alueella on 350 vapaaehtoista vanhusten ja vammaisten ystävä-palveluissa,
tukihenkilöinä ja avustajina. Ulvilaan valmistuu Esperi Oy:n vanhain hoivatalo syksyllä 2008.

Vanhusväestön keskeiset riskit
-

Kodin tapaturmat
Lihaskunnon heikkeneminen
Henkisen toimintakyvyn heikkeneminen
Yksinäisyys ja eristäytyneisyys
Alkoholisoituminen
Riskilääkityksessä olevat
Rikoksen uhriksi joutuvat: pahoinpitely, varkaudet, petokset, huijaukset, kavallukset
ym.

Johtopäätökset
-

Monialainen yhteistyö kaikkien hallintokuntien kesken, yhteinen panostus ennaltaehkäisyyn saa aikaan parasta vaikuttavuutta.
Kotitapaturmien ehkäisytyöhön suunnitelmallista yhteiskampanjointia koko kaupungin alueella.
Uuden perusturvan organisaation järjestelyissä tulee mm. esille, miten vanhusten
keskitetty neuvonta järjestetään.
Iäkkäiden kaatumistapaturmien ehkäisyssä ikääntyvien lihasvoiman ja tasapainon
ylläpitäminen ja riskilääkkeiden asianmukainen käyttö.
Ystävä- ja tukihenkilötoiminnan lisääminen.
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3.4.

Syrjäytymisen ehkäisy

Köyhyysselvitys
Porin kaupunginhallitus ja kaupunginvaltuusto ovat käsitelleet selvitystä porilaisesta köyhyydestä tammikuussa 2007:
Yli puolet toimeentulotuen saajista saa tukea työttömyydestä johtuvien toimeentulovaikeuksien takia, mutta toimentulotuen saajien määrä on kuitenkin jatkuvasti vähentynyt.
Toimeentulotukiriippuvuus on muodostunut vuosia kestäväksi vajaalle 1000 porilaiselle.
EU:n virallinen köyhyysraja vuonna 2005 oli 750 €/kk.
Suuri määrä 1980-90 lukujen pitkäaikaistyöttömistä on nykyisin minimieläkkeellä ja
sosiaalitoimen toimeentulotukiasiakkaina.
Työttömyys on Porissa keskittynyt lähiöihin, joiden työttömyysaste on yli 20 %
(vuokrataloissa yli 30 %). Lähiöidenkin työttömien määrä oli laskenut puolella 20032007, mutta yli vuoden työttömien vain 10-15 %. Lähiöiden työttömyys on laskenut
huomattavasti vuoden 2008 aikana. Syynä ovat pitkäaikaistyöttömien selvittely- ja
aktivointihanke, asukasyhteisöjen työllistämisprojektit ja alkuvuoden 2008 parempi
työllisyystilanne:

Kaikki työttömät
Yli 12 kk työttömänä

Pormestarinluoto
(28190)
2007
2008
351
264
110
67

Sampola (28370)

Pihlava (28800)

2007
336
145

2007
363
116

2008
240
62

2008
264
87

Kehitys 2000 luvulla on ollut kokonaisuudessaan hyvin myönteinen, koska vuosituhannen vaihteessa kullakin alueella oli yli 600 työtöntä, joista yli 12 kk työttömänä olleita oli joka alueella
yli 400. Lähiöprojekteilla, asukastuvilla, asukasyhteisöillä, lähiötyöntekijöillä ja erilaisilla syrjäytymisen ja pitkätyöttömyyden vähentämiseen tähtäävillä projekteilla on ollut suuri osuus tässä kehityksessä.
Vuoden 2009 alusta asukastuvat ja lähiötyöntekijät ovat siirtyneet työllistämisyksiköstä perusturvakeskuksen aikuissosiaalityöhön.
Porin seudun työvoiman palvelukeskus TYP on aloittanut toimintansa vuoden 2004 alusta.
Työmarkkinatukea saavia autetaan moniviranomaistiiminä. Työmarkkinatukiuudistus on alkanut
vuonna 2006. Siinä on yli 500 päivää kestäneen työttömyyden rahoitusvastuu jaettu kuntien ja
valtion kesken. Porissa uudistus on onnistunut hyvin ja merkittäviä summia on tullut palautuksina käytettäväksi lisätyöllistämiseen.
Maaliskuun alusta 2008 on aloitettu pitkäaikaistyöttömien selvittely- ja aktivointiprojekti, yli
500 päivää työttömänä olleet käydään systemaattisesti läpi, heille tehdään lääkärintarkastus ja
pyritään realistiseen työnhaku-suunnitelmaan. Edellä mainitulla toiminnalla on ollut ja tulee
olemaan suuri merkitys syrjäytymisen ehkäisyssä, koska sillä päästään kiinni ns. pitkäaikaistyöttömyyden "kovaan ytimeen".
Lasten ja nuorten syrjäytymisen osalta kehitys on ollut huolestuttavaa:
Lastensuojeluilmoitusten määrä on noussut Porissa vuosituhannen vaihteesta vuoteen
2008 mennessä noin 600:sta 1100:aan
Valtakunnallisesti arvioidaan, että noin 5-10 % peruskoulunsa päättäneistä nuorista ohjautuu ammatillisen koulutuksen ulkopuolelle
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Työllisyyspoliittiset tavoitteet ovat toteutuneet paremmin:
Nuorten alle 25-vuotiaiden työttömyys on Porissa puolittunut vuosituhannen vaihteesta,
jolloin työttömiä nuoria oli noin 1000.
Työllisyyspoliittisena tavoitteena on. että nuoren työttömyys ei saisi kestää yli 3 kk ja
suurimmalla osalla nuorista tähän tavoitteeseen on päästy.
Voimakkaan talouslaman takia nuorten työttömyys on alkanut lisääntyä syksystä 2008
alkaen
Nuorten syrjäytymistä koskeva "Huume ei vie huolia -seminaari" on pidetty 24.9.2008 Promenadi-keskuksessa.
Syrjäytymisen ehkäisy, asunnottomuuden vähentäminen ja yhteisöllisyyteen kasvattaminen ovat
olleet myös kansalaisjärjestöjen agendan kärkihankkeina.
Terveys 2015-ohjelmassa on tavoitteena eriarvoisuuden vähentäminen ja heikommassa asemassa olevien väestöryhmien hyvinvoinnin ja aseman paraneminen.
Toimenpiteinä tavoitteen saavuttamiseksi ovat:
Osallistuminen syrjäytymisen ehkäisyyn oppilaitoksissa ja lähiöprojekteissa
Teemapäivät, näyttelyt, yleisötapahtumat, messut
Riskiryhmäseulonta, suunnattu informaatio
Ehkäisevän toiminnan ja hoitoon ohjauksen projektit

Pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelma
Valtioneuvosto on tehnyt 14.2.2008 periaatepäätöksen hallituksen pitkäaikaisasunnottomuuden
vähentämisohjelmaksi 2008-2011. Ohjelman tavoitteena on puolittaa pitkäaikaisasunnottomuus
vuoteen 2011 mennessä ja tehostaa toimenpiteitä pitkäaikaisasunnottomuuden ennaltaehkäisemiseksi. Pitkäaikaisasunnottomia on 2500, joista noin 2000 pääkaupunkiseudulla.
Toimenpiteet kohdistetaan Helsinkiin, Espooseen, Vantaalle, Tampereelle, Turkuun, Lahteen,
Kuopioon, Joensuuhun, Jyväskylään ja Ouluun, joissa on valtakunnallisesti eniten pitkäaikaisasunnottomia:
Osoitetaan asuntoja, tukiasuntoja tai hoitopaikkoja asunnottomille (tavoite 1250)
ARA:n investointiavustus ohjelmahankkeille
Asuntoloista luovutaan asteittain ja korvataan asumispalveluyksiköillä (RAY:n avustukset)
STM rahoittaa asumispalveluyksiköiden henkilöstömenoja (220 uutta työntekijää)
RAY tukee järjestöjä, jotka järjestävät tuettua asumista kriminaalihuollon asiakkaille.
Rikosseuraamusvirasto toteuttaa ko. kaupungeissa projektin asunnottomien vankien
tuetusta asuttamisesta.
Pääkaupunkiseudulla toteutetaan nuorten tuetun asumisen projekti
Asumisneuvonnan ohjaus ARA:lle ja ko. kaupungeille rahoitusta sen järjestämiseen
Em. kaupungit ovat vuoden 2008 aikana laatineet yksityiskohtaiset pitkäaikaisasunnottomuuden
vähentämisen toimeenpanosuunnitelmat ja solmineet aiesopimukset valtion kanssa. Muissa kaupungeissa ja kunnissa pitkäaikaisasunnottomien määrä on pienempi ja heille tarvittavat asumisratkaisut löytyvät pääosin nykyisiä asumisratkaisuja ja tukipalveluja uudelleen kohdentamalla.
ARA on julistanut haettavaksi 27.3.2009 mennessä investointiavustukset erityisryhmien (erityisesti pitkäaikaisasunnottomien) asunto-olojen parantamiseksi uudisrakennettavia, perusparannettavia sekä hankittavia vuokrataloja tai vuokra-asuntoja varten. Erityisryhmiksi katsotaan esimerkiksi asunnottomat, pakolaiset, opiskelijat, mielenterveysongelmaiset, päihdeongelmaiset, erityistukea tarvitsevat nuoret, vammaiset ja huonokuntoiset vanhukset. Tällä rajatulla haulla on
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tarkoitus edistää pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämistä erityisesti valtion kanssa aiesopimuksen tehneissä kunnissa. Hakemuksia asunnottomuuden vähentämiseksi voivat esittää myös
muut kunnat.
Porin sosiaalikeskuksen ilmoituksen mukaan Porissa oli 15.11.2007 pitkäaikaisasunnottomia
yhteensä 28. Em. suuret kaupungit ovat ilmoittaneet asunnottomiksi myös asuntoloissa olevia,
joten asunnottomien ilmoittaminen yhdenmukaistettiin Porissa 15.11.2008 tilanteessa ja asunnottomia oli 173, joista pitkäaikaisasunnottomia 85.
12.1 Yksinäiset asunnottomat kyselyajankohtana 15.11.2008
Henkilöä

joista pitkäaikaisasunnottomia

Ulkona, porrashuoneissa, ns. ensisuojissa yms.

5

5

Asuntoloissa tai majoitusliikkeissä asunnon puutteen vuoksi

45

18

30

15

7

7

86

40

173

85

naisia

29

15

nuoria (alle 25 v)

31

20

maahanmuuttajia

0

0

Huoltokotityyppisissä asumispalveluyksiköissä, kuntouttavissa yksiköissä, sairaaloissa tai muissa laitoksissa asunnon puutteen vuoksi
Vapautuvat vangit, joilla ei ole asuntoa
Tilapäisesti sukulaisten ja tuttavien luona asunnon puutteen vuoksi
asuvat
Yksinäiset asunnottomat yhteensä
Näistä

Suurin ryhmä ovat tilapäisesti sukulaisten ja tuttavien luona asunnon puutteen takia asuvat.
Esimerkiksi Porissa on 70-80 henkilöllä osoitteena " Poste restante".
Porin kaupunki on ollut asuntopolitiikassaan aktiivinen erityisryhmien osalta ja monia pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelmassa 2008-2011 olevia hankkeita on Porissa on toteutettu:
-

Sininauha ry:n asuntolan uudisrakennus
Mielenterveyskuntoutujien palvelutalot, Taiteilijakoti ja Semafori 2
K Oy Tuulikoti, tuettua asumista nuorille
K Oy Ulvilanpuisto, Asunnottomien vuokratalo, Filpuntie 5 (kaupunki ja seurakunnat)
Sosiaalikeskuksen asunnot erityisryhmille (lunastus, Y-Säätiö, Erityisasuntolainat,
välivuokraus)
Asumisneuvonta vakinaistettu Porin kaupungin vuokra-asuntokannassa: (Porin YHAsunnot Oy)
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-

Porin hyvä vuokra-asuntotilanne on mahdollistanut pitkäaikaisasunnottomien sijoittumisen tavalliseen vuokra-asuntokantaan (esim. mielenterveys- ja päihdekuntoutujat) Monilla asunto-ongelmallisilla on kuitenkin edellytyksenä tuetun asumisen järjestäminen ja tuetun asumisen ratkaisuja Porissa puuttuu mm. vapautuvilta vangeilta,
päihde- ja huumekuntoutujilta, asunto-ongelmaisilta nuorilta ym.) Mielenterveyskuntoutujien osalta tilanne on huomattavasti parantunut uusien palvelutalojen ja Tukiranka ry:n toiminnan myötä.

-

Porin päihdehuollossa on toteutettu Asumisen tukeminen projekti vuosina 2004-2008
Asumisen tukipalvelut -projekti Yksilöllinen asumis- ja
hoitopolku 25-60 -vuotiaille
päihdeongelmaisille
Kesto 4/2006-4/2008

3.5.

Porin päihdepalvelut, Sininauha
ry,
Porin YH-Asunnot Oy, asumisneuvoja ja muut yhteistyötahot

Projektin päättyessä yli 20 asiakasta asui
itsenäisesti
Projektin jälkeen toiminta jatkuu kuntoutusyksikössä hoidettujen auttamisena selviytymään itsenäisessä asumisessa

Lapset ja nuoret
Nuorisoasema
Tilastoitavissa tiedoissa (käynti/kävijämäärät) Nuorisoaseman, nuorten selviämisaseman sekä alle 15-vuotiaiden lainrikkojien seuraamusmenettelyn osalta ei
ole ollut merkittäviä muutoksia.
Edellä mainittujen toimintojen luonteeseen kuuluu oleellisesti = "hanke" palvelujen
jatkuva päivitys ja koordinointi. Koska palvelut ovat tarkoitetut nuorille, pääsääntöisesti 10-17-vuotiaille on kriittisten menestystekijöiden kuten palvelujen olemassaolon niiden helpon saatavuuden, tavoitettavuuden ja oikea-aikaisuuden oltava jokaisen ikäluokan tiedossa.
Nuorten selviämisasematoiminta (Hyödynnetty känni) sekä alle 15-vuotiaiden lainrikkojien seuraamusmenettely (Terveen pelästymisen hyödyntäminen) mahdollistavat
konkreettisen, ehkäisevän intervention akuuteissa kriisitilanteissa. Sekä nopean ja
ajankohtaisen mahdollisuuden yhteistyöhön nuoren ja hänen perheensä kanssa.
Huomioitavaa on, että nuorten enemmistö ovat lapsi ikäisiä ja lähes 100 %:sti ensikertalaisia haksahtaessaan lainvastaiseen tekoon ja joutuessaan/päästessään näin tekemisiin virallisen aikuismaailman kanssa. Näin ollen nuoruus ja varhainen puuttuminen antavat perustellusti mahdollisuuden erittäinkin hyvän ennusteen laadinnalle.
Ammatillisen koulutuksen ulkopuolelle jäävät nuoret
Valtakunnallisten arvioiden mukaan ohjautuu 5-10 % koulunsa päättäneestä ikäluokasta ammatillisen koulutuksen ulkopuolelle. Porin kaupungin työllisyyspoliittinen
ohjausryhmä on perustanut vuonna 2007 työryhmän näiden nuorten saamiseksi ammatilliseen koulutukseen. Läänin hallitukselta on saatu määräraha etsivään työhön,
jossa on tarkoitus ikäluokittain kartoittaa ammatillisen koulutuksen ulkopuolelle jäävät, etsiä heidät ja tarjota apua.
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Itua elämään -hanke 2002-2004
Paikallinen Itua elämään -hanke toteutettiin Keski-Porin seurakunnan hallinnoimana
2002-2004.Tavoitteena oli 15-17-vuotiaiden nuorten syrjäytymiskehityksen katkaiseminen. STM on antanut hankkeelle julkisen tunnustuksen varhaisen puuttumisen
toimintamallin kehittämisestä. Osa toimintamalleista on edelleen käytössä mm. POMO-hanke (yläasteikäisten tyttöjen koulunkäynnin ja itsetunnon tukeminen PohjoisPorin alueella.) Itua elämään-hankkeelle suunnitellaan jatkoa turvallisuussuunnitelman yhtenä tulevista kärkihankkeista.
Nuorten Vastaanottoryhmä
Nuorten Vastaanottoryhmä aloitti projektina v. 2000 ja sen moniammatillinen työ
vakinaistettiin v. 2004. Vastaanottoryhmä toteuttaa 13-22 -vuotiaiden nuorten ongelmien arviointia. Asiakasmäärä on vuosittain n. 300. Tulosyinä ovat olleet masennus-, ahdistus- ja paniikkihäiriöoireet sekä syömishäiriöt ja ihmissuhdeongelmat.
Porin nuorisopsykiatrisella osastolla työskentelevien taholta on tehty aloite, että Porin NMKY voisi aloittaa Turun mallin mukaisen nuorten palveluohjauksen ja tukiasunto-toiminnan Porissa.
Alueellinen nuorisotyö Porissa
Vapaa-aikavirastolla on alueelliset nuorisotilat Pihlavassa, Pormestarin-luodossa,
Länsi-Porissa ja Sampolassa. Muihin suurimpiin kaupunkeihin verrattuna Porista
puuttuu työparitoiminta. Akuutteina illan tunteina tiloissa on ollut opiskelija vakituisen ohjaajan lisäksi. Nuorisotilojen osalta käsitellään jatkuvasti työturvallisuutta,
työn vaativuutta, kaupungin riskien arviointia sekä "läheltä piti"- ja tapaturmaseurantaa.
Vapaa-aikatoimen nuoriyksikön hankkeina nuorille ovat olleet:
SELVÄT SÄVELET -hanke: Viikkotoimintaa työttömille nuorille, jossa tuetaan nuoren omaa arjenhallintaa ja -taitoja. Rahoitus opetusministeriöstä.
POMO-hanke: Pohjois-Porin alueen tukitoimi yläasteikäisille tytöille, koulunkäyntiin, itsetuntemukseen ja harrastustoimintaan. Rahoitus Länsi-Suomen lääninhallituksesta.
VAIKUTTAMISEN POLKU: Lasten ja nuorten vaikuttamiskanavien luominen Poriin yhteistyössä koulutoimen kanssa.
NETTI-HANKE: Oikeusministeriön rikoksentorjunta-avustus
ET PORI , Etsivää toimintaa verkostossa, Hanke alkanut 1.9.2008, kohteena 13-29
vuotiaat porilaiset nuoret. Hankkeen tavoitteet:
•

Turvata nykyistä paremmin palvelujen saatavuus niille nuorille, joilla ei ole
riittävästi omaa aloitekykyä hakeutua palveluiden piiriin

•

Luoda Porin nuorten verkostoon toimintamallia, jotta järjestelmän ulkopuolelle ajautuneet ja siitä tippumassa olevat nuoret tulisivat tavoitetuksi

•

Nuorten työpaja toiminnan ja erityisnuorisotyön kehittäminen matalankynnyksenpaikkoina

•

Parantaa nuorten arjenhallintataitoja ja valmiuksia hakeutua koulutukseen tai
työhön
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"SAAKS MÄ MENNÄ NETTIIN"- HANKE
Seminaari nuorten netinkäytöstä, 31.1.2008, Yliopistokeskus
Jatkohankkeena opas netinkäytöstä

Huume ei vie huolia -forum
Oikeusministeriö; avustus rikoksentorjuntaan v. 2007

Yli 200 osanottajaa
Opas jaettu 5. luokkalaisten vanhemmille
syyskuussa 2008 koskee 800 oppilasta

Em. hankkeissa toteutettavaa ennalta estävää nuorisotoimintaa ei tehdä projekteilla
vuodesta toiseen. Muun muassa POMO-hankkeen toiminta voitaisiin vakinaistaa
työparitoiminnan avulla.
Vapaa-aikalautakunta esitti vuoden 2009 talousarvioon neljän nuoriso-ohjaajan palkkaamista. Talousarvioehdotukseen sisältyi kahden nuoriso-ohjaajan palkkausmäärärahat, mutta ne karsittiin talousarviokäsittelyn aikana.
Turvallisuussuunnittelussa on monelta taholta noussut esille varhaisen puuttumisen ja
ennalta ehkäisevän työn merkitys lasten ja nuorten osalta, koska huostaanotot, lastenkotisijoitukset, ammatillisen koulutuksen ulkopuolelle jääminen, nuorten syrjäytyminen ja rikolliseksi rekrytoituminen ovat kaikki hälyttävästi lisääntyneet. Tämän
takia tulee sosiaali- ja terveystoimen yhdistämisessä ja muissa organisaatiouudistuksissa ja yhteistoimintaverkostojen luomisessa asettaa painopisteet lasten ja nuorten
osalta ennaltaehkäisevään työhön. Tällä hetkellä korjaava työ vie kaikilla tasoilla resursseja ennalta ehkäisevältä työltä. Toiminnan erityisongelmat ja kehittämistarpeet
Jatkohoitopaikkoja lisää
Terapiamuotoja ja harrastusmahdollisuuksia lisää
Varhainen puuttuminen ja koko perheen auttaminen
Yhteistyön lisääminen mm. kriminaalihuoltolaitos ja lastensuojelu
Tutkimusjakson keskeyttämiset
Syrjäytymisen ehkäisytyötä pitäisi tehdä mahdollisimman intensiivisesti ja
yhteistyössä lasten suojelun ja kriminaalihuollon kanssa.
Erityisesti sosiaalityöntekijän työpanoksen puolittuminen on vähentänyt ennaltaehkäisevän työn mahdollisuutta. Sosiaalityöntekijä tulisi saada kokopäiväiseksi, jotta työ olisi mahdollista.
Lastensuojelu
Lastensuojelun avohuollon piirissä olevien lasten ja nuorten määrä, lasten suojeluilmoitukset, huostaanotot ja laitos- ja perhesijoituksen ovat kaikki vuosittain kasvaneet. Ongelmina koetaan henkilökunnan liian pieni määrä ja suuri vaihtuvuus, asiakasmäärään nähden riittämättömät avohuollon tukitoimenpiteet ja muualta ostettujen
lasten sijoituspaikkojen kalleus.
Lasten ja nuorten syrjäytymisen osalta kehitys on ollut huolestuttavaa:
Lastensuojeluilmoitusten määrä on noussut Porissa vuosituhannen vaihteesta
vuoteen 2008 mennessä noin 600:sta 1100:aan
Valtakunnallisesti arvioidaan, että noin 5-10 % peruskoulunsa päättäneistä
nuorista ohjautuu ammatillisen koulutuksen ulkopuolelle
Työllisyyspoliittiset tavoitteet ovat toteutuneet paremmin:
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-

Nuorten alle 25-vuotiaiden työttömyys on Porissa puolittunut vuosituhannen
vaihteesta, jolloin työttömiä nuoria oli noin 1000.
Työllisyyspoliittisena tavoitteena on. että nuoren työttömyys ei saisi kestää
yli 3 kk ja suurimmalla osalla nuorista tähän tavoitteeseen on päästy.

Lastensuojelutoimistossa tehdään yksilö- ja perhekohtainen lastensuojelutyö. Ennaltaehkäisevä lastensuojelutyö pitäisi tehdä peruspalveluissa. Peruspalveluiden resurssipula näkyy lisääntyneinä lastensuojeluasiakkuuksina
Vuoden 2009 talousarviossa on lastensuojelua vahvistettu 9:llä lisävakanssilla.
Nuorisoaseman tehtävänä on nuoruusikäisten ja heidän vanhempiensa kokemien ongelmatilanteiden, nuoruusiän kasvuun ja kehitykseen sekä vanhemmuuteen liittyvien
kysymysten terapeuttinen kohtaaminen sekä nuorten päihteiden ongelmakäyttöä ehkäisevä työ. Korjaava lastensuojelutyö on vienyt resursseja ehkäisevältä työltä nuorisoasemalla.
Lastensuojelussa ovat meneillään seuraavat hankkeet:
Lastensuojelun Tieto - hanke työstää tietoteknologian hyödyntämistä lastensuojelun
avohuollon asiakaspolkujen dokumentoinnissa ja seurannassa. Hanke käsittelee lastensuojelun avohuollon asiakastietoa, millaista se on, miten sitä käsitellään ja miten
asiakastyö etenee.
Satakunnan lastensuojelun kehittämisyksikön toimialueena on koko Satakunta. Sen
tavoitteena on löytää ratkaisuja lastensuojelun osaamisen ja palvelurakenteen toimivuuden turvaamiseksi koko maakunnan alueella.
Lapsiperheiden hyvinvointipalvelut ja psykososiaalinen tuki, LAPSOS - hankeen
tavoitteena on psykososiaalisen tuen ja varhaisen puuttumisen toimintamallien tutkiminen ja kehittäminen moniammatillisessa yhteistyössä. Hanke kohdistuu PohjoisPorin terveysaseman alueen lapsiperheisiin. Kohteena ovat äitiys- ja lastenneuvolan
asiakkaana olevat lapset ja heidän perheensä sekä kouluikäisistä 1. ja 2. luokalla olevat oppilaat ja heidän perheensä. LAPSOS-HANKE päättyy vuoden 2008 lopussa.
Päätösseminaari on 26.11.2008.
Porin ensi- ja turvakotiyhdistyksessä toimivat projektit näkyvät usein lastensuojelutyössä. Projektissa mukana olevat asiakkaat ovat usein myös lastensuojelun asiakkaita ja yhteistyö muodostuu usein aktiiviseksi.
Nuorten tuettu asuminen
Porissa on 40-50 nuorta, jotka tarvitsisivat tukea asumiseensa. Asuntolainoitettu 15asuntoinen nuorten tuettu asuntola Tuulikoti valmistui Ruosniemeen kesällä 2008.
Asumisyksikkö on perusturvakeskuksen lastensuojelun hoidossa.
Nuorisoasuntoliiton paikallisyhdistykset rakennuttavat nuorison tuetun asumisen
hankkeita ympäri Suomea. Poriin paikallisyhdistystä ei ole syntynyt. Satakunnan ainoa paikallisyhdistys on Kankaanpäässä. Nuorten vastaanottoyksikössä on otettu esille tuetun asumisen tarve.
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Lapsi- ja nuorisopoliittinen politiikkaohjelma
Hallitusohjelman osana on lapsi- ja nuorisopoliittinen politiikkaohjelma ja Poriinkin
on muodostettu lapsi- ja nuorisopoliittinen johtoryhmä.
SPR:n nuorten turvatalot
Sijaintipaikat ovat Helsinki, Espoo, Vantaa, Tampere, Oulu, Rovaniemi.
Satakuntaan nuorten turvatalo on perusteilla. Antavat apua vaikeassa elämäntilanteessa oleville ja heidän perheilleen. Rahoitus: RAY, SPR, kotikunta, yleisön tukirahoitus, vapaaehtoistoiminta. SPR tiedustelee Porin seudun ja Satakunnan kunnilta halukkuutta tulla mukaan perustamaan nuorten turvataloa Satakunnan alueelle.

3.6.

Kouluturvallisuus

Koulujen ilmoituksia väkivaltaisesta käyttäytymisestä, sillä uhkaamisesta ja koulukiusaamisesta
tuli vuonna 2006-2007 yhteensä 79, mikä on noin yksi prosentti oppilasmäärästä.
ONGELMAKOHTIA:
Perheen ongelmat heijastuu
Lasten ja nuorten mielenterveyspalvelujen riittämättömyys
Resurssien vähyys varhaisessa puuttumisessa ja viranomaisyhteistyö
Ilkivalta koululla viikonloppuisin
Kouluturvallisuusvastaava on koulutuspäällikkö Jari Kaasinen
Koulujen turvallisuussuunnitelmien päivitys vakavan
väkivalta- tai uhkatilanteen
varalta ja kiusaamisen estämisen suunnitelmien tarkistus

Rehtorikokouksen päätös ja neuvottelut poliisijohdon kanssa

Toteutettu kevään 2008 aikana
Kiusaamisen ehkäisemisen suunnitelmat
on tarkistettu keväällä 2008 kaikilla asteilla ja hyväksytty koulutuslautakunnassa
syksyllä 2008.

Porin kaupungin vuoden 2009 talousarviossa on määräraha psykologinpalkkaamiseksi Porin lukioita varten. Koulutuslautakunta on palkannut psykologin toukokuussa
2009.
Porin kaupungista on Cygnaeuksen koulu mukana valtakunnallisessa KiVa-Koulu
(Kiusaamisesta vapaa koulu)-projektissa. KiVa Koulu on Opetusministeriön rahoittama hanke koulukiusaamisen vähentämiseksi ja ennaltaehkäisemiseksi. Hanke alkoi
1.9.2006 ja se toteutetaan Turun yliopiston psykologian laitoksen ja
Oppimistutkimuksen keskuksen yhteistyönä.
Koko maahan luodaan vuoden 2009 alussa koulupoliisijärjestelmä. Satakunnan poliisilaitoksen alueella nimikkopoliisijärjestelmän malli otetaan suoraan lähipoliisitoiminnasta, jossa jokainen koulu ei saa omaa koulupoliisia, vaan lähipoliisiryhmällä
voi olla vastuullaan useita kuntia ja kouluja.
Porin ammattiopisto: Toimintaympäristö, riskit ja johtopäätökset:
Osa toisen asteen koulutuksen aloittavista nuorista ja aikuisista tarvitsee erityisopetuksellisia järjestelyjä kyetäkseen osallistumaan koulutukseen ja suoriutumaan siitä.
(vammaisuus, sairaus, tunne-elämän häiriö tai muu syy)
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Ohjaavat ja korjaavat toimenpiteet tilanteen parantamiseksi:
y
y
y
y
y

y
y
y
y
y
y
y
y

Kun opiskelijaryhmiin on integroituina myös tiedossa olevia henkisesti epätasapainoisia opiskelijoita on opettajakohtaista ryhmäkokoa käytännön työharjoituksissa pienennettävä.
Ryhmäohjaajien ja kurssia opettavien henkilöiden tulee olla tietoisia mahdollisista opiskelijoiden aiheuttamista riskeistä ja heidän taustoistaan.
Tukiopetus- ja yksilöllisen opetustuntien määrän lisääminen
Opettajien lisä- ja täydennyskouluttaminen erityisopettajan tehtävien hallintaan sekä erityisopettajien määrän lisääminen.
Yhteishaussa tulee selvittää tarkemmin opiskelijan alalle soveltuvuus tai oppilaitoksen henkilöstön tulee muuten voida vaikuttaa alakohtaiseen opiskelijavalintaan.(oppimisvaikeuksien tunnistaminen ja ottaminen huomioon opetuksen suunnitte-lussa ja toteutuksessa )
Opiskelijoiden opinto-ohjausta ja valmiuksia vastuunkantamiseen sekä oman
elämänhallintaan tulee tehostaa.
Kodin ja koulun yhteistyön syventäminen.
Opiskelijatietojen luovuttaminen ongelmatilanteissa (opiskelijan ojentamistapauksissa) holhoojalle.
Kuraattori- ja terveydenhoitohenkilöstön lisääminen.
Yhteistyön lisääminen olemassa olevien tukitoimintoja toteuttavien viranomaisten ja kunnallisten toimijoiden kanssa (mm. nuorison vastaanottokeskukset, kriminaalihuolto, nuorisokodit.
Tiiviimpi
yhteistyö
poliisin
ja
oppilaitoksen
kesken
(mm.koulupoliisitoiminnan lisääminen).
Koulutuksen järjestäjä suuntaa valtiovallan erityisopiskelijoille
”korvamerkitsemät” rahat ammattiopistolle konkreettiseen tukityöhön, esim.
ammatillisiin koulunkäyntiavustajien, ”lisäsilmäparien” palkkaamiseen

Keväällä 2009 tullaan tarkistamaan myös ammatillisten oppilaitosten turvallisuussuunnitelmat
väkivalta- ja uhkatilanteiden varalle.
Porin ammattiopistosta on valmistunut syksyllä 2008 tutkimus "Ongelmalliset oppijat". Tutkimus pureutuu koulutuksen ongelmiin peruskoulun ja toisen asteen koulutuksen välivai heessa
(nivelvaiheessa), jossa opintojen keskeyttäminen ja syrjäytyminen uhkaavat monia nuoria.

3.7.

Ulkomaalaisvastaisuuden ja rasismin ehkäisy

Porissa on ulkomaalaisia vuoden 2008 alussa noin 1100 edustaen 79 erikansalaisuutta. Ulkomaalaisista yli puolet on Venäjältä ja Virosta. Avointa ulkomaalaisvastaisuutta tai rasismia ei
Porissa ole ollut havaittavissa, mutta ennakkoluuloja ja piilorasismia kyllä.
Kiintiöpakolaisia Poriin on otettu kahdesti: Somaliasta 1990-luvulla ja Afganistanista 2000luvun alussa. Somalien osalta kotouttamistyötä tehtiin Väinölän alueella ja afgaanien osalta
Pormestarinluodossa mm. alueiden kouluissa. Vuoden 2009 alussa Poriin otetaan pakolaisia
Myanmarin alueelta. Perusturvaan on palkattu pakolaiskoordinaattori ja SPR valmistelee Myanmarista tuleville pakolaisille kotouttamisprojektia Länsi-Suomen alueelle. Myanmarilaiset
ovat tulossa Poriin huhtikuussa 2009 ja sijoittuvat pääosin Väinölän alueelle.
Porin kaupunki on järjestänyt maahanmuuttajille 21.9.2006 yleisötilaisuuden, jossa ulkomaalaisviraston ja Porin lähes 20 hallintokunnan ja yhteisön edustajat olivat vastaamassa maahanmuuttajien kysymyksiin. Ongelmakohdat olivat suurimmalta osin samat kuin mitä oli mainittu jo
vuoden 2001 turvallisuussuunnitelmassa:
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-

-

Oleskeluluvan, työluvan ja statuksen saaminen ja perheiden yhdistäminen
Suomen kielen opetuksen riittämätön määrä
Riittämättömät tulkkauspalvelut
Ammattitaidon päivittäminen
Työllistymiseen liittyvät vaikeudet
Toimitilojen ja työntekijöiden määräaikaisuus ja riippuvuus projekteista ja työllistämisjaksoista. Maahanmuuttajatyön tulisi olla kunnan perus-palveluita eikä vain projektiluonteista toimintaa. Projektityönä tehty maahanmuuttajatyö on päättynyt vuoden 2007 lopussa.
Vuorovaikutuksen lisääminen valtaväestön ja maahanmuuttajien kesken
Pelkästään maahanmuuttaja-ulkomaalaisasioihin erikoistuneita virkailijoita ei ole
Asumisen keskittyminen tietyille alueille

Asukasyhdistysten työllistämisprojekteissa on työllistetty jatkuvasti mm. venäläisiä ja afgaaneja.
Ulkomaalaisten rikollisuus
Ulkomaalaisten rikoksesta epäiltyjen osuus on noussut tasaisesti 2000-luvulla:
Vuonna 2000 rikoksesta epäiltyjä oli 117 kihlakunnan alueella ja vuonna 2007 vastaava luku oli
373. Nousu näyttää jatkuvan vuonna 2008. Suurimpana ryhmänä ovat omaisuusrikokset, seuraavana liikennerikokset ja henkeen ja terveyteen kohdistuvat rikokset. Eniten rikoksista epäiltynä
ovat olleet venäläiset, ruotsalaiset, virolaiset, turkkilaiset ja puolalaiset. Romanialaisten rikollisuus on nousussa. Muiden kansallisuuksien osuus on vähäinen. Ulkomaalaisten häiritsevästä
kaupustelusta poliisi on saanut useita ilmoituksia ja puuttunut asiaan. Kerjääminen sen sijaan on
ollut vähäistä ja katusoittajista ei ole ollut haittaa.
MLL:n rikosuhripäivystyksen mukaan yhteyttä ottaneista rikoksen uhreista on ulkomaalaisia
noin 10 %.
Romaniväestö
Vuonna 2004 Itä-Porissa ja keskustassa lisääntyivät romaninuorten uhkaukset ja väkivallanteot.
Poliisi otti yhteyttä romanisukujen vanhimpiin ja tilanne rauhoittui. SM ja OM ovat julkaisseet
"Romanin ja poliisin kohdatessa"- oppaan. Porin kihlakunnan poliisilaitoksella oli 26.9.2007
tilaisuus romaneille, ravintoloitsijoille ja kaupungin edustajille syrjinnästä ja kansalaisten oikeuksista ja velvollisuuksista. EU-rahoitteisen ROMAKO-projektin tavoitteena on sosiaalisten
suhteiden, harrastustoiminnan ja hyvinvoinnin ja työhön sijoittumisen edistäminen sekä tasaarvon edistäminen valtaväestöön nähden. Porissa on toiminut vuodesta 2002 lähtien kaupunginhallituksen nimeämä poikkihallinnollinen verkostomainen romanityöryhmä syrjäytymisen ehkäisemiseksi ja tasa-arvoisuuden edistämiseksi. Romaniväestön tekemät rikokset eivät erotu
merkittävästi valtaväestön tekemistä rikoksista.

3.8.

Sairaalaturvallisuus

Satakunnan keskussairaala
-

Vartijatoiminta alkoi 7.1.2008 24h/vrk, joka paransi turvallisuustasoa selvästi (ennen
klo 16.00 - 06.00 välisen ajan)
20 osastolla on hoitajilla 1-3 langatonta hälytintä, josta painamalla hälytys siirtyy
suoraan vartijan hakulaitteeseen apua kutsuna ja osastotunnuksena.
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-

Sairaalan sisällä on kohteita, joista siirtyy ns. murtohälytys vartiointiliikkeen hälytyskeskukseen, joka hälyttää paikalle vartijan ja joissakin kohteissa poliisin. Järjestelmät testataan kerran viikossa.
Sairaalan ulkopuolella on psykiatrian toimipaikkoja, joista hälytys siirtyy vartiointiliikkeen hälytyskeskukseen, joka hälyttää piirivartijan paikalle. Järjestelmä testataan
kerran kuukaudessa.
Päivystyspkl:n henkilökunnalle aloitetaan 2008 alkuvuodesta Ah-ha koulutus (aggression hoidollinen hallinta) johon myös osallistuvat tämän kevään aikana kaikki
sairaalan vartijat.
KO hanke, joka alkaa vuoden 2008 aikana. Vartijat saavat uuden toimitilan, josta
valvonta on helpompaa ajatellen poliklinikan toimintaa, samoin monitorien valvonta
tulee selvästi paremmaksi.

Porin kaupunginsairaala ja pääterveysasema
Tekninen ja henkilövartiointitilanne on tyydyttävä, mutta aukkokohtia on uusien toimitilojen,
vaikeasti korjattavien vanhojen toimitilojen ja turvalaitekattavuuden osalta.
Yhteenveto turvajärjestelyistä
-

Työpistekohtaiset turvalaitteet, hätäpoistumistiet, palohälytysjärjestelmä, ostettu vartiointi, kameravalvonta (lisätty viime vuosinakin).

-

Päivystys siirretty keskussairaalaan osittain henkilövartioinnin parantamiseksi.

-

Tietoturvajärjestelmät ohjeistoineen, koulutuksineen, perehdytyksineen työhön tullessa ja pistokokeineen, arkistoratkaisut, salassapito-ohjeistus työhöntuloinformointeineen ja allekirjoituksineen, salassapitoon liittyvä koulutus ja valvonta, asiakaslupakäytännöt tietoa lähetettäessä ja sähköisen lähettämisen rajoitteet, Fialen (aluetietojärjestelmä) turvallisuusjärjestelyt.

-

Pukuhuone- ja pukukaappilukitukset, irtaimiston lukitut säilytystilat eri paikoissa,
ovien kulunvalvonta- ja lukitusjärjestelmä viikonloppuliikennejärjestelyineen, potilasliikenne virka-ajan ulkopuolella, laitteistojen turvamerkintä.

-

Henkilöstön koulutus aggressiivisen asiakkaan kohtaamiseen ja siihen liittyvät välineet.

-

Lääkkeiden käyttöön liittyvät ohjeet, lääkevarastoinnin ja lääkekaappien avain- ja
lukituskäytännöt, lääkekeskuksen rakenteellinen suojaus.

-

Turvallisuusjärjestelyjen hallinnointi ja vastuutus johtavien viranhaltijoiden kesken.

-

Erillinen ohjeisto turvallisuussuunnitelmassa, kiinteistön suojelusuunnitelmassa,
suunnitelmassa suuronnettomuuksien varalta, lintuinfluenssaa varten, poikkeusoloja
varten, palo- ja pelastautumissuunnitelma, työsuojelun toimintaohjelma, tietoturvaohjeisto, laaja kansio edellä mainituista päivitetty kaikilta osin 2000-luvulla, vaatii silti
nytkin päivitystä ainakin valmiussuunnittelun lainsäädäntömuutosten takia.

Viime vuosina meillä oli hallinto- ja talousosaston miehillä myös vartiointitehtäviä. Niitä ei päivystyksen siirtämisen jälkeen ole käytetty. Päivällä on yksi mies ns. vahtimestarivastuussa matkapuhelimen välityksellä.
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Tällä hetkellä ei ole yksinomaan turvallisuuskysymyksiin erotettua henkilöstöä. Yksi sairaanhoitaja vastuutettu ensihoidon ym. erityistehtävien osalta erikseen tähänkin, arviolta 20 % työpanoksesta.
Ulkoa ostetut palvelut
-

Pääterveysasema: piirivartiointi 2x/vrk iltaisin ja öisin (Turvatiimi), 24 tunnin vartijan hälytyssopimus (Turvatiimi), hätäkeskukseen/poliisille turvanappiyhteys osastoilta ja kassalta, murtohälyttimet lääkekeskuksessa ja kahviossa (Turvatiimi), kameravalvonta, kulunvalvonta ovilukituksissa.

-

Pohjois-Pori: murtohälytin, turvanapit vastaanottohuoneissa (Turvatiimi), kameravalvonta, kulunvalvonta.

-

Pihlavan terveysasema: turvanapit, kameravalvonta (vartiointiliike/ kännykkä.)

-

Ulkoa ostetun kustannukset: Vartiointiliike 19.622,00 euroa/vuosi, kamera- ja kulunvalvonta n. 2.000,00 euroa/vuosi.

3.9.

Päihde- ja huumehaittojen ehkäisy
Päihteiden käyttö ja siitä aiheutuvat riskit
alkoholijuomien kulutus on lisääntynyt vuonna 2007
alkoholi on edelleen työikäisten yleisin kuolinsyy
nuorten huumekuolemat ovat lisääntyneet
alkoholista koetut terveyshaitat ovat lisääntyneet
alkoholi on usein läheisväkivallan taustalla
syrjäytymiskehityksen ja sairastavuuden taustalla on usein alkoholi.
Tavoitteena on päihde- ja huumehaittojen ehkäisy ja varhainen puuttuminen.

VALTAKUNNALLISET PÄIHDE- JA HUUMETILASTOT:
PÄIHDE-EHTOISET KUOLEMAT
1999

2003

2004

2005

Alkoholin käytön seur. kuolleet

2466

2497

2847

3050

Alkoholisairaus tai –myrkytys
siitä:
alkoholimyrkytykset

1418

1572

1864

2033

528

532

614

561

497

643

831

976

1003

895

965

993

45

30

18

24

-

maksakirroosi

Päihtyneenä tapaturmaan ja
väkivaltaan kuolleet
Muut päihtyneen uhrina väkivaltaisesti
Kuolleet
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Huumausainekuolemat ruumiinavauksissa
tehtyjen löydösten perusteella
140

147

176

174

Lähde: Kuolemansyyt. SVT. Tilastokeskus.
HUUMAUSAINERIKOLLISUUS

1990

2000

2004

2005

Tuomiot, joissa vähintään yhdeksi
syyksi lueteltu huumausainerikos

1094

6789

102761)

104721)

Huumausainerikokset

2270

13445

14486

14425

1) Lukuun sisältyvät huumausaineen käyttörikoksesta annetut rangaistukset.
Lähde: Poliisin tietoon tullut rikollisuus. SVT. Tilastokeskus.

LIIKENNEJUOPUMUS

1990

2000

2005

2006

Rattijuopumus ja huumaantuneena
ajaminen

12203

9400

11068

11223

Törkeä rattijuopumus

17556

13383

14944

14542

612

412

510

461

30371

23195

26522

26226

Muu liikennejuopumus
Yhteensä

TIELIIKENNEONNETTOMUUKSISSA KUOLLEET JA LOUKKAANTUNEET

Yhteensä, lkm
Alkoholitapauksissa lukumäärä
%
muissa päihdetapauksissa lukumäärä
%
Tilastointimuutos vuonna 2003.

1990

2000

2004

2005

13407

8904

9166

9362

2188
16,3

1285
14,4

1438
15,7

1343
14,3

17
0,1

127
1,4

107
1,2

86
0,9

Lähde: Päihdetilastollinen vuosikirja 2007Alkoholi ja huumeet
Kouluterveyskyselyjen tuloksia 8.-9. luokan oppilaista
●
●
●

kokeillut laittomia huumeita ainakin kerran
ollut tosi humalassa vähintään kerran kuukaudessa
tupakoinut päivittäin

Pori 2005
4,16 %
20,95 %
17,34 %

Pori 2007
5, 61 %
17,12 %
15,85 %

Terveys 2015-ohjelmassa on asetettu tavoitteeksi, että nuorten tupakointi vähenee ja nuorten
alkoholin ja huumeiden käyttöön liittyvät terveysongelmat kyetään hoitamaan eivätkä ne ole
yleisempiä kuin 1990-luvulla.
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Tavoitteen toimeenpanona ovat:
Kouluterveystutkimus kahden vuoden välein
Huume ei vie huolia-seurantaryhmän toiminta
Vaikutelma nuorten vastaanottoryhmässä käyneistä asiakkaista
Satakunnan sairaanhoitopiirin ja piiriin kuuluvien kuntien kumppanuusneuvotteluissa vuosina
2006 ja 2007 on sovittu kuntien päihde- ja mielenterveyssuunnitelmien laatimisesta. Suunnitelma jakaantuu
Perusteluosaan, jossa on kuvattu lyhyesti suunnitteluprosessi sekä perusteet suunnitelmalle. Perusteluosa on toimitettu sairaanhoitopiirin alueen kunnille.
Suunnitelmaosaan, jossa kuvataan keskeiset kehittämiskohteet ja toimintasuunnitelmataulukkomuodossa. Porin kihlakunnan alueen kunnissa suunnitelmaosa on
valmistunut jo Luvialla, Ulvilassa, Noormarkussa ja Pomarkussa ja on valmisteilla
Nakkilassa. Porissa suunnitelmaosa valmistellaan vuoden 2009 aikana. Vuonna 2010
päihde- ja mielenterveystyön suunnitelmat tulisi yhdistää perusturvan yhteistoimintaalueella: Pori, Luvia, Noormarkku, Pomarkku ja Merikarvia.
Porin kaupungin perusturvauudistuksessa päihde- ja mielenterveystyö on yhdistetty
psykososiaalisiksi palveluiksi vuoden 2009 alusta alkaen
Päihdehuoltolain 9 §:ssä edellytetään, että päihdehuollosta vastaavien viranomaisten ja yhteisöjen yhteistyö on järjestettävä. MM. Rauman seudun kunnissa on monitoimijainen päihdehuoltotyöryhmä.
Johtopäätökset
Lisääntyvä päihteiden käyttö haittoineen ei kuormita vain päihdetyön erityispalveluita vaan kuntien koko palvelujärjestelmää. Kulutuksen kasvu näkyy lisääntyneinä sosiaalisina, terveydellisinä ja turvallisuuteen vaikuttavina haittoina. Porissa on nyt hyvät mahdollisuudet vaikuttaa terveyden edistämisajatteluun ja suhtautumiseen ennalta ehkäisevään työhön, koska sosiaali- ja
terveystoimi tulevat yhdistymään. Terveyden edistämisen ottaminen ohjenuoraksi peruspalveluissa takaa myös ennaltaehkäisevän työotteen ja varhaisen puuttumisen vakiintumisen käytännön työmalleiksi. Tällä hetkellä palvelujärjestelmä hoitaa ongelmia, sairauksia ja sosiaalista pahoinvointia. Järjestelmä olisi nyt viritettävä entistä herkemmin vahvistamaan ihmisten omia hyvinvointia tukevia voimavaroja, havaitsemaan uhkatekijöitä yksilö- ja yhteisötasoilla sekä tarttumaan niihin tukea antaen. Varhainen puuttuminen tarkoittaa ehkäiseviä toimenpiteitä ja syrjäytymisen torjumista, avointa yhteistyötä.
Sen lisäksi että Porin sisällä tapahtuu kahden viraston yhdistyminen, on palvelurakenneuudistuksen myötä syntymässä yhteistoimintamalleja, joissa esim. sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut tarjotaan ympäristökuntien yhteisinä ratkaisuina. Yhteistoiminta-alueilla tarvitaan eri hallinnonalat ja kuntarajat ylittävää terveyden edistämisen johtamista, johon kuuluu vastuu suunnittelusta, seurannasta ja tavoitteiden toteutuksesta. Myös päihde- ja huumehaittojen torjunta on
tavoite, jonka pitää sisältyä kuntien strategioihin ja tavoitteita toteuttamaan tarvitaan yhteistyöhön kykeneviä vastuunsa kantavia kuntatoimijoita, joilla mahdollisuus esim. verkostodialogisiin
toimintakäytäntöihin.
Uutena toimintamuotona tutkitaan "Paikallinen alkoholipolitiikka- PAKKA - projektin toimintojen ja kokemusten soveltamista Porin kaupungin ja koko Satakunnan alueelle. Teemaa koskeva
laaja verkostoneuvottelu on Porin pääpoliisiasemalla on pidetty 17.4.2009.
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3.10.

Tapaturmien ja onnettomuuksien ehkäisy

Tapaturmat Porin kihlakunnan alueella vuosina 1996-2005
Turvallisuussuunnitelman laatimista varten on saatu keväällä 2007 Kansanterveyslaitoksen kotivapaa-ajan tapaturmien ehkäisyn yksiköstä tilastot Porin kihlakunnan alueen kuntien tapaturmista vuosina 1996-2005 (Liite 4).
Suurin kuolemaan tai vuodeosastolle johtanut tapaturmasyy on kaatuminen. Yllättävää on, että
kuolemaan johtaneiden tapaturmien osalta toiseksi suurimpana syynä tulevat itsemurhat.
Ikäluokista eniten tapaturmissa on kuollut 80-84 -vuotiaita, sen jälkeen 75-79 -vuotiaita, 50-54
-vuotiaita, 85-89 -vuotiaita jne. Väestöennusteen mukaan yli 75-vuotiaiden määrä tulee kaksinkertaistumaan aikavälillä 2000-2030. Tämä tulee asettamaan suuren haasteen turvallisuussuunnittelun tavoitteissa ja toteutuksessa vanhusväestön tapaturmien ehkäisyn osalta.
Kansanterveyslaitos on toimittanut Satakunnan tapaturmatilastot vuosilta 1996-2006 ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL on päivittänyt ko. tilastot vuodelta 2007 (Liite 5)
Satakunnan pelastuslaitos
Apua tarvitaan erilaisissa palo-, pelastus-, vahingontorjunta ja sairaan kuljetustehtävissä keskimäärin 60 kertaa vuorokaudessa. Tärkein tehtävä on kuitenkin onnettomuuksien ennaltaehkäisy.
Toiminnan tavoitteena on osaamisen jatkuva kehittäminen.
Tulipaloissa on Satakunnassa kuollut vuosittain keskimäärin kaksi henkilöä. Vuonna 2008 Satakunnassa oli kolme palokuolemaa ja tammikuussa 2009 Porissa on ollut jo kaksi palokuolemaa.
Yleisimpiä kotitapaturmia ovat kaatumiset; erityisesti vanhuksilla. Miesten kotitapaturmat syntyvät tavallisimmin korjaus- ja huoltotöissä ja liikkuessa. Naisten kotitapaturmat liittyvät usein
ruoan valmistukseen, siivoamiseen, kodin hoitoon ja liikkumiseen. Alkoholi on taustalla useissa
koti- ja vapaa-ajan tapaturmissa.
Tavoitteina ovat
-

kodin ja yleiseen turvallisuuteen liittyvien kaupungin ylläpitämien sivujen luominen
etukäteistiedottaminen ongelmatilanteihin varautumisesta
yleinen useiden viranomaisten yhteinen turvallisuustiedote koko Satakunnan alueelle
liittyen arjen turvallisuuteen ennaltaehkäisevänä toimenpiteenä. Jakelu: joka kotiin,
nettiin, mediaan, kouluihin, työpaikoille, eri tilaisuuksiin

Terveys 2015-ohjelman tavoitteena on nuorten aikuisten miesten tapaturmaisen ja väkivaltaisen
kuolleisuuden aleneminen kolmanneksella 1990-luvun lopun tasosta. Keinoina ovat yhteistyö
poliisin kanssa ja huume- ja päihdestrategia. Tapaturmatilastoissa itsemurhat ovat kaatumisten
jälkeen toiseksi suurin kuolinsyy ja itsemurhaan kuolleista yli 70 % on miehiä.
Turvallisuussuunnittelun pilottipelastuslaitoksena toimineessa Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksessa aiotaan kehittää turvallisuuskumppanuutta kuntien sosiaali- ja terveystoimien kanssa, jolla
nimenomaan vanhusten koti- ja vapaa-ajan tapaturmien määrät saataisiin vähenemään. Avainasemassa ovat ne henkilöt, jotka käyvät kotona asuvien vanhusten luona.
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3.11.

Vesiturvallisuus, rajaturvallisuus ja meripelastus
Vesiliikennejuopumukset ja hukkumiset v. 2001-2007
Vesiliikennejuopumukset
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Sekä hukkumisissa että vesiliikennejuopumuksissa on kehitys ollut myönteinen niin, että vuosien 2006 ja 2007 määrät ovat huomattavasti alle vuosien 2001-2006 keskiarvon. Hyvät tulokset
perustuvat aktiiviseen tiedotus- ja valistustoimintaan ja valvontaan. Vuonna 2008 vesiliikennejuopumuksia oli Luvia- Pori-Merikarvia-Kankaanpää alueella 14. Hukkuneita oli vuonna 2008
koko Satakunnan alueella yhteensä 4.
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Liikenne merialueella:
Porin vesialueella liikkuu vuositasolla reilut 800 kauppa-alusta (831 kpl vuonna
2007). Alusten pituus vaihtelee muutamasta kymmenestä metristä noin 300:n metriin
ja tyyppi irtolastialuksista säiliöaluksiin. Kemikaalisatamassa käy vuosittain noin 144
öljy- tai kemikaalialusta.
Päätoimisia ammattikalastajia, jotka toimivat suuremmilla aluksilla, alueella on noin
10 kpl, keväällä määrä on suurempi pohjoisen kalastajien toimiessa selkämeren alueella pohjanlahden ollessa vielä jäässä.
Veneilyseuratoiminta alueella on vilkasta, seuroja alueella on 10 kpl ja niihin kuuluvia huviveneilijöitä alueella on noin 3000. Veneilyseurat ovat kouluttaneet jäseniään
noin 1000 kpl. Seurojen jäsenten veneistä katsastettuja on noin 500.
Seuroihin kuulumattomia veneilijöitä lienee ainakin saman verran kuin seuroihin
kuuluvia ja lisäksi tulevat mökkiläisten veneet, joita niitäkin on tuhansia.
Talvisaikaan merialueen ollessa jäässä, pienveneily loppuu kauppamerenkulun jatkuessa. Pienveneilyn sijaan merialueella liikkuu talvisaikaan tuhansia ihmisiä jalan,
suksilla, luistimilla, moottorikelkoilla, autoilla yms. tavoilla.
Erityisesti huomioitavia riskejä Porin merialueella ovat:
Yyteri
Yyterin alue on kesäaikaan vilkkaassa käytössä ja rannalla voi olla kerrallaan tuhansia ihmisiä. Yyteristä riskin tekee paitsi suuri henkilömäärä, rannan laajuus ja vesiliikenteen pyrkimys käyttää samaa rantaa uimareiden kanssa.
Yyteriin tulisi järjestää uimakauden aikana uimavalvonta, sijoittaa rannalle helposti
havaittava kokoontumispaikka/kohtaamispaalu ja eristää veneet sekä vesiskootterit
uimareista tehokkaasti esim. ohjaamalla ne paalutuksen avulla omalle kaistalleen rannalla.
Yyterin uimavalvonta on järjestetty vuoden 2008 aikana. Yyterin leirintäalueen hoitoon siirtynyt vapaa-aikatoimelta Porin Seudun Matkailu Oy Maisallle.
Öljy- ja ympäristöonnettomuudet
Runsas vesiliikenne ja ennen kaikkea kemikaalisataman liikenne aiheuttavat hankalasti hallittavan riskin suuresta öljy- ja/tai ympäristöonnettomuudesta. Onnettomuuksien ehkäisyssä keskeinen osa on veneilijöiden valistamisella kauppamerenkulusta ja
yhteisistä pelisäänöistä, tässä tehtävässä keskeisessä osassa ovat paitsi viranomaiset
myös veneilyseurat. Onnettomuuksien uhan vuoksi tulee myös pelastustoimen kalusto- ja henkilöresurssit pitää riittävinä ja tiivistää yhteistyötä eri toimijoiden kanssa
entisestään.
Sairaskohtaukset ja tapaturmat
Sairaskohtauksen tai tapaturman sattuessa merialueella, saattaa avun viivästyminen
koitua kohtalokkaaksi niissäkin tilanteissa, joita mantereella pidettäisiin rutiinitehtävinä.
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Sairaskohtauksien ja tapaturmien uhrien hoidon nopeuttamiseksi ja tehostamiseksi
tulee sekä viranomaisten että meripelastustoimintaan osallistuvien vapaaehtoisjärjestöjen ensivastekoulutusta tehostaa ja varustusta kehittää.
Tulipalot
Tulipalo merialueella on aina erilainen kuin maalla, olipa kohteena sitten mökki- tai
maasto saaressa, vene tai laiva merellä. Rakennuksen- tai maaston sammuttaminen
saaressa ei poikkea mantereella tapahtuvasta paitsi ajallisesti, melkein poikkeuksetta
apu saapuu niin myöhään, että mahdollista uhria tai rakennusta ei ole mahdollista pelastaa ja mikäli mahdollista, palo leviää helposti suurpaloksi tehokkaan sammutustoiminnan viivästyessä.
Merellä oleva veneilijä puolestaan joutuu palotilanteessa hyvin äkkiä vedenvaraan,
mikäli alkusammutus ei onnistu. Vedenvaraan joutunutta veneilijää uhkaa aina paitsi
avun viivästyminen, myös hypotermia ja hukkuminen mahdollisten palovammojen
lisäksi.
Mikäli merellä palaa kauppalaiva, on ulkoisen avun saaminen laivalle usein vaikeaa
ja kestää kauan minkä lisäksi Satakuntalaisia palomiehiä ei ole koulutettu toimimaan
kauppamerenkulun alusten kanssa. Huomioitavaa on myös se, että kauppamerenkulun aluksella tapahtuva vakava tulipalo saattaa johtaa myös suureen ympäristöonnettomuuteen.
Vesiliikenneonnettomuudet
Pieniä vesiliikenneonnettomuuksia sattuu alueella vuosittain useita. Pelastustehtäviä
merialueella on vuosittain 40-50 kpl ja vuosina 2001-2007 Porin vesistössä on hukkunut 1-4 henkilöä vuodessa. Vesiliikenneonnettomuuksiin on tässä yhteydessä luettava myös jäätyneellä vesialueella tapahtuneet onnettomuudet.
Kokemäenjoki
Monikäyttöinen Kokemäenjoki virtaa läpi Porin keskustan aiheuttaen omat riskinsä
turvallisuudelle. Pelastustoimi saa vuosittain vähintään kymmenen hälytystä ihmisen
joutumisesta vedenvaraan. Lisäksi joki aiheuttaa tulvariskejä ja virran mukana ajelehtii erilaista tavaraa, joka voi aiheuttaa riskejä vesiliikenteelle ja valitettavan usein
joessa esiintyy myös öljyä.
Keskustan kohdalla Kokemäenjoen rannat on monin paikoin pengerretty pystysuoriksi ja tikapuita on harvassa, joten jokeen joutuneen ihmisen omatoiminen
ylöspääsy on monesti vaikeaa tai jopa mahdotonta.
Venesatamat
Koska vesiliikenne on vilkkainta venesatamien läheisyydessä ja veneen tankkaukseen, lastaukseen/purkuun sekä lähtöön ja saapumiseen liittyy omat riskinsä, vallankin jos mukana on lapsia, kotieläimiä tai päihtyneitä henkilöitä, on myös venesatamia
käsiteltävä riskikohteina.
Oman riskinsä aiheuttaa ihmisten taipumus myös uida venesatamissa, joka yhdessä
välillä kovavauhtisen vesiliikenteen kanssa aiheuttaa onnettomuusriskin.
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3.12.

Yritysturvallisuus ja tuoteturvallisuus
Riskit ja ongelmat
Riittävä valvontakameravalmius edellyttää myös ohjelmien yhdenmukaisuutta
ja päivitystä ja kameroiden oikeaa sijoitusta
Tietoturvallisuudessa jatkuva tiedottamisen tarve: mm. väärinkäytökset sirukortin lukijoissa
Liikemurtojen määrä on lisääntynyt Porissa vuosina 2007 ja 2008 ja ylittää jo
valtakunnallisen ja suurten kaupunkien keskiarvon ja Porin kokonaisrikostilanteessa on tapahtunut hälyttävä nousu, joka vaikuttaa pitemmän päälle myös
kaupungin imagoon ja vetovoimaan ja elinkeinoelämän hyvinvointiin.
Väkivaltaisen asiakkaan kohtaamisesta on jouduttu antamaan koulutusta, suuryrityksiin on hankittu kulunvalvontajärjestelmät ja tietoturvallisuuden osalta
toimitaan jatkuvassa "vaaratilanteessa" hyökkäysten takia.
Poliisin resurssien pieneneminen, valtion tuottavuusohjelama ja poliisipiirin
suureneminen tulevat aiheuttamaan ongelmia.(erityisesti reuna-alueilla)
Yrittäjän turvattomuus on lisääntynyt myös uhkana yrittäjän kodille ja perheenjäsenille
Tuoteturvallisuuteen on vaikuttanut terveydelle vaarallisten tuotteiden räjähdysmäinen lisääntyminen ja myös palveluiden turvallisuuden varmistaminen.
Kansainvälisen nettikaupan voimakas kasvu ja siihen liittyvien lieveilmiöiden,
ongelmien ja riitatilanteiden lisääntyminen
Kansainvälisesti toimiville yrittäjille kansainvälisestä järjestäytyneestä rikollisuudesta aiheutuvat uhat
Johtopäätökset
Kameravalvonnan tehostaminen
Turvallisuustiedottamisen lisääminen
IT-turvallisuudesta huolehtiminen - IT-talkkarit
PK-yritysten turvallisuussuunnitelmat
Turvatarkastajien koulutus
Poliisin ja vartiointiliikkeiden valvonta yritysten, yrittäjien ja heidän perheenjäsentensä turvallisuuden takaamiseksi
Koulutus ja tiedottaminen tuoteturvallisuudessa
Kansainvälisen nettikaupan ongelmiin puuttuminen

Toteutettuja toimenpiteitä vv. 2007-2008
Liikenneturvallisuuspäivä Porin koulujen ekaluokkalaisille Karhuhallissa syyskuussa 2007.
-

Toteuttajana Porin Yrittäjät ry yhdessä koulutusviraston, koulujen, Liikkuvan Poliisin, Porin Poliisilaitoksen, Satakunnan Pelastuslaitoksen, ammattiautoilijoiden ja
muiden yrittäjäyhteistyökumppaneiden kanssa.
Oppilaat noudettiin kouluista opettajineen linja-autoilla Karhuhalliin, jossa heille oli
järjestetty neljä tutustumis- ja toimintapistettä porrastetuin aikatauluin. Kaikki Porin
noin 750 ekaluokkalaista osallistuivat tilaisuuteen.
Kaikille oppilaille luovutettiin henkilökohtaiset turvaliivit ja heijastimet sekä koulukohtaiset pyöräilykypärät. Lisäksi kouluille jaettiin myös muuta opetusaineistoa.
Teemaa käsiteltiin kouluissa seuraavana päivänä ja myöhemmin järjestettiin vielä
aiheesta piirustuskilpailu, jonka parhaat palkittiin.
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IT-talkkarikoulutus satakuntalaisille yrittäjille marraskuussa 2007.
Yritysten IT-toimintojen turvallisuutta ja toimivuutta pyrittiin parantamaan järjestämällä ns. IT-talkkarikoulutus, jossa yhteydessä koulutettiin 24 alan yrittäjää ympäri
Satakuntaa avustamaan oman ympäristönsä yrittäjiä ongelmien selvittämisessä ja
toimintojen turvaamisessa.
Toteuttajana Porin Yrittäjät ry yhdessä Satakunnan Yrittäjät ry:n kanssa.
Koulutuksen yhteydessä tiedusteltiin yrittäjiltä, kuinka moni tarvitsee apua laitteidensa turvatoimien varmistamiseksi. Noin 200 yrittäjää ilmoitti välittömän avuntarpeensa. IT-talkkaritoiminta on tarkoitettu pysyväksi toiminnaksi siihen koulutetuille.
Tuoteturvallisuusinfo satakuntalaisille yrittäjille maaliskuussa 2008.
Toteuttajina Porin Yrittäjät ry, Satakunnan Yrittäjät ry ja Satakunnan Kauppakamari.
Tavoitteena informaation jakaminen ja asian tärkeyden painottaminen turvallisuusmielessä kuluttajien kannalta.
Kouluttajana Kuluttajaviraston tuoteturvallisuusjohtaja Tomi Lounema.
Tilaisuuteen osallistui noin kaksikymmentä yrittäjää Porin talousalueelta Rauma mukaanlukien.
Turvapassikoulutus satakuntalaisille yrittäjille toukokuussa 2008.
Toteuttajina Porin Yrittäjät ry, Satakunnan Yrittäjät ry ja Satakunnan Kauppakamari.
Kurssi jouduttiin järjestelyistä huolimatta peruuttamaan liian alhaisen osallistujamäärän vuoksi. Mukaan ei saatu ns. pienyrittäjiä ja suuremmat yritykset taas järjestävät
yritysten sisäisiä koulutuksia asiaan liittyen.
Koulutuksesta olisi vastannut SPR ja kurssin läpäisseet olisivat saaneet turvapassitodistuksen.
Tietoturvatilaisuus satakuntalaisille yrittäjille kesäkuun alussa 2008.
Toteuttajina Satakunnan Kauppakamari, Porin Yrittäjät ry ja Satakunnan Yrittäjät ry.
Tavoitteena päivittää tietoturvatilanne ja jakaa uutta informaatiota asiasta.
Tilaisuuteen osallistui noin kolmisenkymmentä satakuntalaista yrittäjää.
Yritysturvallisuutta pk-yrittäjille
Satakunnan Yrittäjät ry:n 70-vuotisjuhlaseminaari Porin Yliopistokeskuksessa
14.10.2008.
Avaus sisäministeri Anne Holmlund. Pääpuhuja Finanssialan Keskusliiton rikostorjunnan asiantuntija Risto Karhunen aiheenaan ”Hieman huolellisempi - paljon turvallisempi”.
Tietoturvainfo yrittäjille
Raumalla 29.1.2009 järjestäjänä Satakunnan Yrittäjät ry
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3.13.

Liikenneturvallisuus

Liikennekuolemat ja henkilövahinkoon johtaneet onnettomuudet Porissa 1985-2007:

HENKILÖVAHINKOON JOHTANEET ONNETTOMUUDET

KUOLEMAAN JOHTANEET ONNETTOMUUDET

Lähde:

Porin kaupunki /Tekninen palvelukeskus

Porin liikenneonnettomuuksien valtakunnallinen vertailu on liitteenä nro 7
Vuonna 2008 Porissa sattui 101 henkilövahinko-onnettomuutta ja kuolemaan johtaneita onnettomuuksia oli 4 kpl.
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Porin turvallisuussuunnitelman 2001 tavoitteiden toteutus
Porin liikenneturvallisuussuunnitelmassa määritetään liikenneturvallisuustavoitteet, toimenpiteet
ja muut liikenneturvallisuustyön tehostamiskeinot. Erityisesti suunnitelma käsittelee ja esittää
erityisesti liikenneympäristön kehittämisen keinoja. On tärkeää saada uusien asuinalueiden tiestö
rakennettua oikeassa aikataulussa niin, ettei yleinen liikenneturvallisuus heikkene.
Liikenneympäristöä on toteutettu katuverkolla mahdollisuuksien mukaan.
Uusien alueiden rakentaminen on sisältänyt alusta alkaen myös kevytliikenteen väylät. Pääkatuverkon rakentaminen on laahannut pahasti jäljessä, mikä vaikuttaa liikenneturvallisuuteen.
KV hyväksyi 5.11.2001 laajat turvallisuustavoitteet. Keskeisin tavoite oli loukkaantumisonnettomuuksien vähentämistavoite ja sen suhde vertailukaupunkeihin (liite).
Asetetussa tavoitteessa tällä hetkellä ollaan hyvin.
Liikenneonnettomuustilastointia kehitetään siten, että se palvelee mahdollisimman hyvin liikenneturvallisuustyötä. Käytetään uusimpia apuvälineitä ja ohjelmia. Tilastointia kehitetään kattamaan myös liukastumisonnettomuudet.
Liikenneonnettomuustilastointia on kehitetty. Liikenneonnettomuusrekisterin ohjelmistoa on nykyaikaistettu. Onnettomuustilastoja on käytetty paljon valistuksen ja tiedotuksen tausta-aineistona. Liikenneympyröiden liikenneturvallisuusvaikutus on ollut merkittävä.
Liukastumisonnettomuustilastointi ei ole edennyt toivotulla tavalla, jonka vuoksi
sieltä ei ole saatu apua kunnossapidon ohjaamiseen ja vaikuttavuuden arvioimiseen.
Ennalta ehkäisevää toimintaa ja tiedotusta pidetään yllä ja mahdollisuuksien mukaan tehostetaan
ja liikennevalistusta koulussa jatketaan sekä kehitetään.
Liikennevalistusta ja tiedotusta on toteutettu. Lukuisissa lehtikirjoituksissa ja erilaisissa tilaisuuksissa liikenneturvallisuus on pidetty hyvin esillä.
Vuorovaikutusta ja yhteistyötä kaupunginosa-alueiden asukkaiden ja heitä edustavien tahojen
kanssa jatketaan ja syvennetään. Poliisi kohdentaa vuonna 2001 erityistä liikennevalvontaa projektitoiminnalla, kuten muillakin turvallisuusvalvonta-alueilla.
Kaupungin järjestämät tilaisuudet
Poliisin järjestämät tilaisuudet. Kokeiluna järjestettiin tilaisuus 2007 liikenneasiantuntijat tavattavissa
Kaupungin ja poliisin yhteistyöllä valvontaa ja muita toimenpiteitä kohdennetaan keskeisimpiin
tienkäyttäjäryhmiin ja vaarallisimpiin paikkoihin.
Kaupunki hankkinut 4 HI Star nopeus- ja liikennemäärien laskentalaitetta, joilla on
pahimpia kohtia mitattu vuorokausi kerralla. Liikennesuunnittelu antanut poliisille
nopeusmittaustuloksia ongelmapaikoista.
Kaupungin hankkimaa nopeudennäyttötaulua on kierrätetty eri puolilla
kaupunkia osoittamaan autoilijoiden ajamaa nopeutta. Ongelmapaikoista
on annettu tietoja poliisille.
Pahimmat risteykset ovat tiedossa ja toimenpiteitä niiden parantamiseksi mietitty
yhdessä liikennefoorumissa
Raskaan liikenteen aiheuttamia haittoja vähennetään valistuksella ja reittiratkaisuilla.
Raskaan liikenteen suositeltavat reittikarttaa jaettiin laajasti ja asiasta on myös tiedotteiden avulla pyritty tiedottamaan.
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Porin turvallisuussuunnitelman 2007 liikenneturvallisuuden painopistealueet
Palautteiden pohjalta kaupunkilaisten suurin huoli ovat liian suuret ajonopeudet eri puolilla kaupunkia. Miten ajonopeuksia saadaan alenemaan.
y
Valvonnan kehittäminen ja liikenneympäristön parannustoimenpiteet.
y
Valvontakameratolppajärjestelmä on saatava katuverkolle.
y
Kiinnijäämisriskiä nostetaan.
Kevytliikenteen turvallisuus, etenkin pyöräilijöiden, on huono. Miten tilanne saadaan paranemaan.
y
Turvallisemmat väylät ja ylitykset on pitemmän ajan toimenpiteitä.
y
Pyöräilysääntötuntemus on luvattoman heikkoa molemmilla puolilla (autoilijat, pyöräilijät)
y
Keskustan pyörätieverkkoa tulisi täydentää mm. liikennemerkein. Jalkakäytävillä
ajokulttuuri tulisi saada vähenemään.
Esteettömyys tulisi taata kaikille.
y
Tilapäiset työmaat ovat monesti tietyille ryhmille paha kulkueste, johon tulee paneutua. Katutyölupa hyvin toimiessaan parantaa tilannetta. Työmaat on saatava mahdollisimman lyhytkestoisiksi.
y
Talvikunnossapitoa tulee kehittää, jota liukastumisonnettomuustilastointi tulisi saada
palvelemaan.
y
Palvelulinjoja tulee kehittää. Toimiva MPK tulisi käynnistää ja toteuttaa kysyntää
palvelevat kutsutaksilinjat haja-asutusalueille!
Joukkoliikenteen käyttöä tulisi saada lisättyä. Joukkoliikenne on turvallista, autoliikennettä hillitsevää ja seurannaisvaikutuksiltaan positiivinen mm. ilmastosaasteille.
y
Taksajärjestelmä saatava houkuttelevaksi
y
Joukkoliikennejärjestelmä mahdollisimman houkuttelevaksi ja esteettömäksi uutta
tekniikkaa hyväksikäyttäen
y
Turha henkilöautoliikenne minimiin
Koulumatkaliikenne tulisi saada turvallisemmaksi.
y
Koulujen oppilaiden turha vienti ja tuonti tulisi saada vähenemään. Koulujen lähellä
on joskus kaoottista toimintaa!
y
Suositeltava saattoliikenteen minimointia, kevytliikenteen kulun ja joukkoliikenteen
käytön suosimista.
Liikenneverkko tulee toimia turvallisesti kokonaisuutena.
y
Pääverkko pitäisi saada mahdollisimman pian rakennettua
y
Ongelmaristeyksien ratkaisut saatava turvallisiksi ja toimiviksi. 1 risteys/v
y
Liikenneympyrät ovat liikenneturvallisuuden, liikenteen ajonopeuden hidasteiden ja
ilman puhtauden kannalta ensiarvoisen merkittäviä. Liikenneympyröitä tulee rakentaa mahdollisimman moneen liikennemäärien ja –riskien vuoksi. Minimi 1 liikenneympyrä/v, tavoite 2/v.
y
Turvalliset kevytliikenneväyläratkaisut.
Karhukuntien välinen yhteistyön tiivistäminen liikenneturvallisuusasioissa
y
Karhukuntien / Satakunnan välistä yhteistyötä liikenneturvallisuusasioissa hyvä tiivistää eri tasoilla
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Porin liikenneturvallisuussuunnitelman 2001 tarkistamistyö
y
Porin liikenneturvallisuussuunnitelma 2001 vanhenee ja sen ajantasaistaminen niin
hankkeiden kuin liikenneturvallisuustyön osalta on hyvä päivittää.

3.14.

Asuin- ja elinympäristön turvallisuus

Nykyinen toimintaympäristöanalyysi ja riskikartoitus
Kaupunkisuunnittelussa erilaisten turvallisuustekijöiden huomioon ottaminen on osa ratkaisujen
valmistelua. Se ei niinkään tarkoita työskentelyä rikosten tai rikkomusten kautta, vaan lähestyminen etenee asuinympäristön laadun parantamisen ja viihtyisyyden lisäämisen kautta. Vuosien
mittaan on kehittynyt menettelytapoja, jotka koskevat hallintokuntien välistä yhteistyötä niin
infran kuin palvelujenkin kehittämisen suhteen. Maankäytön ja liikenteen suunnittelun yhteistyö
on ehdoton vaatimus liikenneturvallisuuden parantamisessa. Myös katujen ja julkisten ulkotilojen ilmeellä on ratkaiseva vaikutus turvallisuuteen.
Kaupunki on koko ajan kesken ja toimenpiteitä suunnataan jatkuvassa resurssipulassa. Katuverkoston rakentaminen on vuosia perässä. Katujen ja julkisten ulkotilojen infrastruktuurin ylläpitoon ei voida osoittaa riittäviä toimenpiteitä. Myös valaistuksessa on puutteita. Kaupungin keskeiset koristepuistot ja Kirjurinluoto hoidetaan, mutta asuntoalueiden virkistysalueita ei riittävällä tasolla pidetä yllä. Kevyen liikenteen verkostojen tasoa ja viihtyisyyttä tulee parantaa.
Tulvasuojelutoimenpiteet ovat riittämättömiä, penkereiden vauriot ovat korjaamatta ja ruoppaukset ovat myöhässä. Liikenteen erottelua alikulkuja ym. ei pystytä toteuttamaan tarpeellisessa
mitassa. Lähiöiden viihtyisyydessä on parantamisen varaa. Omakotialueiden julkiset alueet eivät
vastaa hoidon tasoa tonteilla.
Monia tavoitteita on saavutettu, mutta paljon tekemistä on jäljellä. Resurssipula pakottaa jatkuvasti valintoihin, joka myös kehittää yhteistyötä ja resurssien suuntaamista.
Kaupunkisuunnittelun vaikutukset vahinkoihin, ilkivaltaan, onnettomuuksiin, rikkomuksiin ja
rikoksiin näkyvät konkreettisina muiden teemojen kautta. Ympäristön vaikutusta tulee yhteisesti
arvioida.
Suurimmat turvallisuusongelmat sijoittuvat kantakaupungin alueelle ja siellä tiiviimmin rakennetuille alueille. Tarkoituksena on suunnata ympäristöön kohdistuvia toimenpiteitä nimenomaan
näille alueille.
Asumisen ja asuinympäristön riskianalyysi
Vuoden 2001 turvallisuussuunnitelman mukaan suuri osa Porin rikoksista on tapahtunut keskustassa ja lähiöalueilla. Lähiöprojektien, pitkäaikaistyöttömyyden ja syrjäytymisen vähentämiseen
tähtäävien projektien ja lähipoliisitoiminnan verkostoitumisen myötä Porin lähiöiden rikolllisuus
on vähentynyt 50-70 %:lla vuoden 1995 tasosta. Tärkeänä tekijänä on ollut asukasyhteisöjen
aktivoituminen ottamaan vastuuta asuinalueidensa hyvinvoinnista, turvallisuudesta ja viihtyisyydestä: (asukas- ja kiinteistöyhdistysten työllistämisprojektit, asuinympäristöstä huolehtiminen, asukaspartioinnit ym.). Vastaavasti niillä alueilla, joilla verkostoitumista ei syntynyt ja asukasyhteisö on ollut passiivinen, rikosten määrä on jälleen kääntynyt nousuun. Yhteenveto Porin
lähiöiden rikostenmäärän kehityksestä vuosina 1995-2008 on liitteenä nro 8.
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Asuinalueiden heikkouksista ja uhkista ovat edelleen riskitekijöinä
Pitkäaikaistyöttömyyden ja syrjäytymiskehityksen keskittyminen lähiöalueille: Lähiöiden vuokratalojen työttömyys on vieläkin yli kaksinkertainen Porin keskimääräiseen työttömyysasteeseen verrattuna.
Valtakunnalliset lähiöprojektit ja syrjäytymiseen kohdistuneet ESR-projektit ovat
päättyneet vuosia sitten ja määrärahat asukasyhdistysten ja kiinteistöyhdistysten järjestämille pitkäaikaistyöttömien työllistämisprojekteille ovat vähentyneet.
Tuetun asumisen puuttuessa kasvaa ongelmaisten erityisryhmien syrjäytyminen ja
rikollisiksi rekrytoituminen (päihde- ja huumeongelmaiset, vapautuvat vangit, jälkihuoltonuoret ym.) ja myös kuntien menot kasvavat kalliista sijoituksista ja laitosten
"sakkopaikoista"
Liikuntakyvyn heikentyminen ja menettäminen lisääntyy hissittömissä kerrostaloissa.
Vuoden 2009 alun tilanteessa Porissa oli noin 440 hissitöntä kerrostaloa, joista noin
225 oli kolmikerroksisia tai korkeampia. Loput eli noin 215 kerrostaloa olivat pääosin kaksikerroksisia
Asuntopoliittiset johtopäätökset turvallisuuden lisäämiseksi
-

Pori, Porin seutu ja Satakunnan alue olisi saatava mukaan lähiönomaisten alueiden
kehittämisprojektiin, syrjäytymiseen ja pitkäaikaistyöttömyyteen tähtääviin projekteihin ja esteettömään asuin- ja elinympäristöön kohdistuviin hankkeisiin
Asuinalueiden ja myös yksittäisten taloyhtiöitten asukasyhteisöjä on tuettava asuinyhteisönsä valvonnassa ja viihtyisyyden turvallisuuden parantamisessa.
Tuetun asumisen hankkeita on kehitettävä Poriin, Porin seudulle ja Satakunnan alueelle
Erityisryhmien asumisessa ja asunnottomuuden hoidossa on kehitettävä kuntien sisäistä eri hallinnonalojen välistä yhteistyötä ja samoin seudullista yhteistyötä asunto-,
sosiaali-, terveys- ja kaavoitusasioissa.
Haja-asutusalueiden turvallisuutta on parannettava mm. niin, että laadittaviin kylien
kehittämissuunnitelmiin otetaan mukaan myös kylien turvallisuus.
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4.

TURVALLISUUSSUUNNITTELUN SUHDE VALMIUSSUUNNITTELUUN JA RISKIENHALLINTAAN

Suunnitelmat ja ohjelmat valtakunnallisella ja kunnan tasolla:

Sisäasiainministeriön ohjeet valmiussuunnittelun ja riskienhallinnan osuudesta paikallisissa turvallisuussuunnitelmissa (SisMin julkaisu 19/2006):
"Turvallisuussuunnittelussa tulee arvioida paikalliset suuronnettomuusriskit ja varmistaa, että
pelastuslain ja muiden säädösten mukaiset suunnitelmat ovat olemassa ja päivitetty. Jos puutteita
ilmenee, voidaan turvallisuussuunnittelussa kiinnittää huomiota korjaavien toimenpiteiden tarpeeseen.
Poikkeusolojen riskeihin tulee varautua laatimalla valmiuslain mukaiset valmiussuunnitelmat.
Turvallisuussuunnittelussa tulee varmistaa, että valmiussuunnitelmat ovat olemassa ja päivitetty.
Mahdollisiin puutteisiin tulee kiinnittää huomiota turvallisuussuunnittelussa."
Porin kaupungin riskienhallintaohjelmassa on arvioitu paikalliset onnettomuusriskit ja riskienhallinnan johtoryhmässä on turvallisuussuunnittelija hallintokuntakohtaisia suojelu- ja pelastussuunnitelmia varten.
Turvallisuusasioiden koordinointi:
Arjen turvallisuus
Kuntaliitto suosittelee linjauksessaan , että kuntien organisaatiossa nimetään henkilö,
joka on raportointivastuussa kunnan johdolle ja jonka vastuulla on turvallisuusasioiden koordinointi ja yhteistyön kehittäminen kunnan ja eri toimijoiden välillä.
Porin turvallisuussuunnitelman "Arjen turvallisuus" -työryhmä on esittänyt kärkihankkeenaan turvallisuuskoordinaattorin palkkaamista aktiiviseen ennaltaehkäisevään turvallisuustyöhön
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-

Vertailuesimerkkinä Hämeenlinnan seutu, jossa on palkattu turvallisuuskoordinaattori toteuttamaan seudun kuntien yhteistä turvallisuussuunnitelmaa (palkkauksesta vastaavat poliisi, seurakunta ja Hämeenlinnan kaupunki kukin yhdellä kolmasosalla)

Riskienhallinta;
Porin kaupungin riskientorjuntaohjelmassa on todettu, että riskienhallintaan kuuluu
myös vahingontorjuntatyö. Siihen tarvitaan, että kaupungin organisaatiossa määrätään riskienhallinnan johtaminen selvästi jonkun vastuulle. Johtoelimenä toimii riskienhallinnan johtoryhmä. Vuoden 2009 talousarvioehdotuksessa oli esitys turvallisuuskoordinaattorin palkkaamisesta, mutta esitystä ei hyväksytty KH:n talousarviokäsittelyssä. Riskienhallinnasta on laadittu laatuarvio. KH on käsitellyt laatuarviota
2.2.2007 ja antanut tehtäväksi riskienhallinnan politiikkaohjelman laatimisen vuoden
2008 loppuun mennessä.. Politiikkaohjelman tulee kattaa Porin kaupungin riskienhallinnan yleiset periaatteet.
Valmiussuunnittelu:
Porin kaupungin valmiussuunnitelmien laatimisesta vastaa valmiussuunnittelija ja
valmiussuunnitelmat päivitetään lokakuuhun 2009 mennessä. Valmiussuunnittelua
johtaa poikkeusolojen johtoryhmä.
Porin hallintokeskuksen johtosäännön mukaan kuuluvat kaupungin strateginen suunnittelu, seudullinen suunnitteluyhteistyö, tutkimus- ja kehittämistoiminta ja riskienhallinta talouspalvelujen
tehtäviin.
Porin perusturvakeskuksessa on perustettu turvallisuustyöryhmä ja perusturvaan liittyvien
turvallisuusasioidenhoito tullaan koordinoimaan.

5.

TAVOITTEET JA TOIMENPITEET

5.1.

Rikosten ehkäiseminen

Valtioneuvoston 8.5.2008 hyväksymässä sisäisen turvallisuuden ohjelmassa on esitetty seuraavat tavoitteet ja toimenpiteet väkivaltarikollisuuden vähentämiseksi:
Mittari
Poliisin tietoon tulleet henkirikokset
(tappo, murha, surma, lapsensurma,
pahoinpitelyrikos + kuolemantuottamus), lkm
Poliisin tietoon tulleiden henkeen ja
terveyteen kohdistuneiden rikosten
määrä, kpl
Perheväkivaltaan liittyvät hälytystehtävät*
Vamman aiheuttaneen väkivallan uhriksi joutuneet, %
Poliisille ilmoittaminen (vähintään
lyönnin sisältävät väkivaltatapaukset),
%
Rikosuhripalveluja laajentamallatavoitetaan ja autetaan useampia uhreja
Toistuvasti turvakotiin tulleiden perheiden määrä

Lähtötaso
2007
keskimäärin
120
(v. 2003-2006)

Välitavoite
2011
keskimäärin
alle 110
(v. 2009-2011)

Tavoite
2015
keskimäärin
alle 100
(v.2013-2015)

Lähde

37 600

34 000

32 000

Poliisin tulostietojärjestelmä

18 548
1,9 %
(v. 2006)

vähemmän
kuin 20 000
1,8 %
(v. 2009)

vähemmän
kuin 18 000
1,7 %
(v. 2012)

23 %
(v. 2006)

30 %
(v. 2009)

35 %
(v. 2012)

969
tukisuhdetta
20 %
turvakotikävijöistä

1 000
tukisuhdetta
15 %
turvakotikävijöistä

3 000
tukisuhdetta
10 %
turvakotikävijöistä

Poliisin tulostietojärjestelmä
Kansallinen uhritutkimus
(OPTL/PAKK)
Kansallinen uhritutkimus
(OPTL/PAKK)
Rikosuhripäivystys

Henkirikollisuuden
seurantajärjestelmä
(OPTULA)

STM, Ensi- ja turvakotien liitto
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Porin kaupungin osalta tavoitteena on, että rikosten määrä vähenisi Porissa muiden suurten kaupunkien keskimääräiselle tasolle vuoteen 2012 mennessä.
Keskeisin painopiste on törkeissä yksilöön kohdistuneissa rikoksissa ja väkivaltarikoksissa yksityisellä paikalla, joissa ero muihin kaupunkeihin on ollut koko 2000-luvun kaikkein suurin.
Toimenpiteet:
Toimenpide

Toteuttajat

Tulokset ja seuranta

Perusturvakeskus
Satakunnan poliisilaitos
Muut työryhmään liittyvät yhteisöt

Työryhmän kokoonpanosta ja tehtävistä
on sovittu poliisipäällikön ja perusturvajohtajan neuvottelussa 16.4.2009 ja
työryhmä kootaan kevään 2009 aikana

SPR:n nuorten turvatalo
Satakuntaan

SPR, RAY, kotikunta, yleisön
tukirahoitus, vapaaehtoistyö

SPR tiedustelee Porin seudun ja Satakunnan
kunnilta halukkuutta tulla mukaan hankkeeseen syksyllä 2009

”Lasta lyömätön Satakunta”.
Läheisväkivallan vähentämismallit koko Satakunnan
uuden poliisipiirin alueella

Satakunnan poliisilaitos
Väkivaltatyöryhmä ja kuntien
yhdyshenkilöt
Seurakunnat
Asukasyhteisöt
Tampereen yliopiston Porin yksikkö
Rauman seudun kuntien yhteistyö
läheisväkivallan vähentämisessä

Rikoksentorjunta-hanke 2009-2010, johon
sisältyy yliopistollinen tutkimus, avustushakemus vuoden 2009 OM:n rikoksentorjuntamäärärahoista on jätetty maaliskuussa 2009.
Oikeusministeriö tekee avustuksista
päätöksen toukokuussa 2009

MLL:n Satakunnan piirin
hoitaman rikosuhripäivystyksen toiminnan tehostaminen ja laajentaminen

Rikosuhripäivystyksen LänsiSuomen aluetoimisto
MLL:n Satakunnan piiri
Porin kihlakunnan poliisilaitos
Porin kaupunki

Porin kaupunki on myöntänyt vuoden 2009
talousarviossa MLL:n Satakunnan piirille
10.000 €:n toiminta-avustuksen Porin rikosuhripäivystyksen toiminnan laajentamiseksi

Jälkipuintityö
traumaattisten kokemusten
jälkeen

Pori: Päivystysrenkaaseen koulutettu 21 henkilöä. Jäljellä 9 toimijaa , joista yksi sosiaalitoimesta,
yksi seurakunnista ja muut terveysvirastosta, toiminta oto:na ilman
erilliskorvauksia

Jälkipuintityö resurssoitava perusturvauudistuksen yhteydessä 2009 ja yhteistoimintaalueella 2010 lähtien

2009
Monialaisen työryhmän
muodostaminen ja resurssointi läheisväkivallan ja
lapsiin ja nuoriin kohdistuvan väkivallan vähentämiseksi

SatKs: Henkisen ensiavun ryhmä (hälytysraha ja erilliskorvaukset)
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5.2.

Tapaturmien torjuminen

Sisäisen turvallisuuden ohjelmassa on asetettu tavoitteeksi, että tapaturmissa menehtyneiden
kasvu taittuu ja vakavien tapaturmien määrä vähenee systemaattisesti ja kansalaisten tietoisuus
tapaturmariskeistä sekä tiedot tapaturmien ehkäisystä paranevat.
Valtakunnallisesti käytettävät tunnusluvut ja mittarit ovat seuraavat:
Mittari
Kotona ja vapaa-ajalla sattuneet
tapaturmaiset kuolemat, lkm
Kaatumis- ja putoamiskuolemat, lkm
Alkoholimyrkytyksiin ja muihin
tapaturmiin päihdyksissä kuolleet, lkm
Palokuolemien määrä

Palovahinkojen aiheuttamat vahingot, €
Vuoteen 2011 mennessä 20 % ja 2015
mennessä 50 % hoito- ja huoltolaitoksissa on suojattu
automaattisella sammutuslaitteistolla.
Liikenneonnettomuuksissa kuolleet, lkm
Rattijuoppojen määrä / 10 000
kuljettajaa

Lähtötaso
2007
2710 / 2006

Välitavoite
2011
2440

11781 / 2006
11772 / 2006

1060
1060

90

65

150 M€

150 M€

13 %

20 %

378
15

250 (2010)
11

Tavoite
Lähde
2015
2200 KTL
950 KTL
950 KTL
50 Pelastustoimen
resurssi- ja
onnettomuustilasto
Pronto
150 M€ Finanssialan
keskusliitto
50 % SM erillisselvitys

200 Liikenneturva
10 KTL / Poliisi

Tavoitteena on, että tapaturmaisesti tai väkivaltaisesti kuolleiden ja vuodeosastolle joutuneiden
keskimääräinen määrä vuodessa laskisi vuodessa keskimäärin 10:llä
prosentilla vuoteen 2012 mennessä.
Vuosina 2001-2006 Satakunnassa kuoli tapaturmaisesti tai väkivaltaisesti keskimäärin
200 henkilöä vuodessa ja vuodeosastolle joutui keskimäärin 6400 henkilöä vuodessa
(vuonna 2007 vastaavat luvut olivat kuolleiden osalta 186 henkilöä ja vuodeosastolle
joutuneiden osalta 6137 henkilöä)
Tavoite tarkoittaa, että vuosien 2007-2012 keskiarvo jäisi alle 180:n tapaturmaisesti
kuolleen vuodessa ja noin 5760:een vuodeosastolle joutuneeseen vuodessa
Porin kihlakunnan poliisilaitoksen alueella kuoli tapaturmaisesti tai väkivaltaisesti vuosina 1996-2005 keskimäärin 93 henkilöä vuodessa ja vuodeosastolle joutui vuosittain
1570 noin henkilöä
Vastaava 10 %:n vähennys tarkoittaisi, että ko. kuntien alueella vuosien 2006-2012 keskiarvo jäisi alle 84 kuolleen vuodessa ja alle 1410:n vuodeosastolle joutuneen vuodessa
Terve kaupunki 2015 -ohjelmassa on asetettu tavoitteeksi Porin kaupungin osalta, että
nuorten miesten tapaturmaiset kuolemat vähenisivät kolmanneksella 1990-luvun lopun
tasosta
Porin Terve Kunta - verkosto päivittää vuoden 2009 aikana omat tavoitteensa, toimenpiteensä ja
seurantamittarinsa valtuustokaudelle 2009-2012. Keskeisimpiä tavoitteita on kaatumisten ja
muiden tapaturmien määrän vähentäminen.
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Valtioneuvoston terveyden edistämisen politiikkaohjelman tavoitteena on väestön terveydentilan
parantuminen ja terveyserojen kaventuminen, jotka jo sinänsä vaikuttavat ennakkoestävästi tapaturmien määrään.
Satakunnan pelastuslaitoksen tavoitteena on, että pelastuslaitoksen alueella ei olisi ollenkaan
palokuolemia.
Toimenpiteet 2009-2012
Turvallisuustiedote Etukäteistiedotus ongelmatilanteisiin varautumisesta Oma kotisivu turvallisuudesta

Satakunnan pelastuslaitos
Ao. hallintokunnat yhdessä
Kaupungin viestintäryhmä

Tietoja ja ohjeita onnettomuuksien
ennaltaehkäisyyn ja hätätilanteisiin
on Satakunnan pelastuslaitoksen
kotisivuilla (Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen turvallisuuspilotti)
Hallintokuntien yhteisen turvallisuustiedotteen jakelu joka kotiin
Satakunnassa 2009-2010

Laaditaan paikallisia valmiussuunnitelmia
Lisätään yhteistyötä viranomaisten
kesken

SPR

2009-2011

SPR ja yhteistyökumppanit

Jatkuvasti

Terve Kunta 2015 - ohjelman
päivitys: Tavoitteet, toimenpiteet ja
seurantamittarit tapaturmien vähentämiseksi valtuustokaudelle
2009-2012

Porin Terve Kunta-verkosto

Päivitys vuoden 2009 aikana

5.3.

Vanhusväestön turvallisuus

Valtioneuvoston terveyden edistämisen politiikkaohjelmassa todetaan ikäihmisten palvelujen
osalta seuraavaa:
Ikäihmisten palvelut
Ikääntyville terveyden ja toimintakyvyn ylläpidon ohella ovat tärkeitä sosiaaliset verkostot sekä
mahdollisuus mielekkääseen tekemiseen, omien voimavarojen käyttöön ja osallistumiseen. Sosiaalista turvallisuutta voidaan kohentaa, kun on mahdollisuus saada ohjausta, neuvontaa ja apua
ikääntymiseen, terveyteen ja sosiaalisiin ongelmiin liittyvissä asioissa.
●

Uudistettavaan ikäihmisten hoitoa ja palveluja koskevaan laatusuositukseen sisällytetään
terveyden edistämistä koskeva osio. Ikääntyneiden neuvontakeskuksista luodaan koko
maan kattava matalan kynnyksen toimipisteverkosto osittain kuntien yhteistyönä. Neuvontakeskuksissa annetaan tietoa, neuvontaa ja ohjausta palveluista, liikunta- ja muista
harrastusmahdollisuuksista, järjestöjen toiminnasta, asumisvaihtoehdoista, apuvälineistä
ja tapaturmien ehkäisystä. Neuvontapisteissä voidaan myös arvioida ja seurata toimintakykyä ja terveydentilaa. Toimintamallissa kunnat, järjestöt, seurakunnat ja vapaaehtoiset
tekevät yhteistyötä. Ehkäisevien kotikäyntien tarkoituksena on tukea ja arvioida itsenäistä suoriutumista ja kotona asumista mahdollisimman pitkään, tiedottaa palveluista sekä
ennakoida yksilöllisten palvelujen tarvetta. Ehkäisevät kotikäynnit kohdennetaan ensisijaisesti niille vanhuksille, jotka eivät ole säännöllisten sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakkaita. Riskiryhmät otetaan riittävän seurannan piiriin. Kotikäyntien yhteydessä kartoitetaan myös tapaturmariskit.
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●

Ikäihmisten neuvontakeskusten verkosto laajennetaan koko maahan.

●

Ehkäisevät kotikäynnit laajennetaan osaksi ikäihmisten palveluvalikoimaa.

Porissa on yli 80-vuotiaiden ennaltaehkäiseviä kotikäyntejä tehty jo 1980-luvulta alkaen.
Satakunnan Vanhustuki ry on toteuttanut v. 2005-2007 " Ikäihmisten neuvola- Turvassa kotonaprojektin "Porin alueella ja saanut projektille RAY:ltä kaksi vuotta jatkoaikaa. Projektin toiminta
siirtyy huhtikuun alusta 2009 Vapaaehtoistoimintakeskus- Liisaan.
Porin perusturvan yhteistoiminta-alueen kuntien yhteinen vanhusstrategia valmistellaan vuoden
2009 aikana
Terve Kunta - verkosto tarkistaa vuoden 2009 aikana Porin Terve Kunta 2015 - kansanterveysohjelman tavoitteet, toimenpiteet ja seurantamittarit valtuustokaudelle 2009-2012. Ohjelmaan
sisältyy useita vanhusväestön hyvinvointia ja terveyttä edistäviä toimenpiteitä.
Tapaturmien ennaltaehkäisy
- Kotitapaturmat
- Ikääntyneiden kaatumiset
- Monialainen yhteistyö
- Varhainen puuttuminen

Perusturvakeskus
Yhteistoiminta-alue
Terve Kunta-verkosto

Luodaan tavoitteet, toimenpiteet ja
seurantamittarit vuosille 2009-2012

Iäkkäiden kaatumistapaturmien ehkäisy
randomoitu interventio Satakunnassa.

Kaupunginsairaala, Satakunnan keskussairaala,
Turun yliopisto, SirkkaLiisa Kivelä

Yli 75-vuotiaiden keskimääräisen toimintakyvyn paraneminen jatkuu samansuuntaisena kuin viimeisten 20 vuoden ajan.

-

Tutkimuksen tuloksista on tehty
useita väitöskirjoja ja johtopäätöksi.
Osa tutkimuksista on vielä tulossa.
Hankkeen toimintaryhmiä on jäänyt
pysyviksi
- Toimenpiteiden toteutuminen ja
arviointi
- Ennaltaehkäisevät kotikäynnit 80
–vuotiaille
- RAVA–tutkimus

5.4.

Vanhustenhuollon
trategia

Yleisten paikkojen turvallisuus

Toimenpiteet 2009-2012:
Poliisin partiointi häiriöherkillä alueilla

Poliisi

Jatkuvasti

Järjestyspoliisin ryhmäkohtainen aluevastuu

Poliisi/lähipoliisitoiminta

Jatkuvasti

Poliisi kunnat

2009

Asukas- ja kiinteistöyhdistykset

2009-2012

Kameravalvonnan lisääminen: koulujen
pihat ym.
Areenan alue
Asukaspartiointi asuinalueilla lisätään
iltaisin ja öisin

47

Aloitetaan työ ilta- ja yöravintoloiden aukioloaikojen
porrastamiseksi

Yrittäjät
Lupaviranomaiset

2009-2012

Ennakoiva asiakasvalinta ja
sisäinen valvonta

Yrittäjät

Jatkuva

Kaupungin keskustan turvallisuuden kehittäminen

Keskustan kehittämistyöryhmä,
Promenadipori, eri viranomaiset

Jatkuva

Ravintoloiden edustojen
turvallisuuden parantaminen

Ravintolat luvansaajina

Välittömästi ja jatkuvasti

Paikallinen alkoholipolitiikkahankkeen toimintamuotojen soveltaminen Porin
kaupunki kaupungin ja
Satakunnan alueella

Yhteisöpohjainen paikallinen
alkoholipolitiikka.

Tavoitteina alkoholihallinnon valvonnan
tehostaminen. Laaja verkostoneuvottelu
Porin pääpoliisiasemalla 24.3.2009. Ohjausryhmä aloittaa työnsä
elokuussa 2009

Puistojen, leikkipaikkojen,
niittyjen ja metsien turvallisuuden ylläpitäminen

Teknisen palvelukeskuksen puistotoimi

Jatkuva
Mm. Areenan kameravalvonta on toteutettu

5.5.

Syrjäytymisen ehkäisy

Syrjäytyminen on koettu sisäisen turvallisuuden keskeiseksi uhaksi. Syrjäytymiseen liittyvät
usein pitkäaikaistyöttömyys, toimeentulo-ongelmat, ylivelkaisuus, asunnottomuus, vankeustuomiot, päihteiden käyttö, mielenterveysongelmat, yhteiskuntavalmiuksien puuttuminen, passiivisuus ja ylisukupolvinen syrjäytyminen.
Toimenpiteet 2009-2012:
Pitkäaikaistyöttömien selvittelyja aktivointihanke, alkanut maaliskuun alusta 2008.

Porin Seudun Työvoiman Palvelukeskus, työvoimatoimisto, perusturvatoimi

Tavoitteena on, että pitkäaikaistyöttömien määrä laskisi nykyisestä n. 1000:sta 500:aan vuoteen
2012 mennessä.

Työllistämisprojektit kerrostaloja pientaloalueilla

Pormestarinluodon Asukasyhdistys ry

TOP-projekti, Työtä ja oppimista
Porissa (kerrostaloalueet)

Porin Kiinteistönomistajain Keskusjärjestö ry

PITO-projekti; Piha- ja toimistoapua kiinteistönomistajille (pientaloalueet)
Projektit ovat alkaneet v. 2008,
Jatkomäärärahat saatu vuodelle
2009
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Asumisen tukitoiminnan aloittaminen Filpuntie 5:ssä
(=seurakuntayhtymän ja kaupungin omistama asunnottomien
vuokratalo)
- Vapautuvat vangit
- Päihdekuntoutujat
- Pitkäaikaistyöttömät

Seurakuntayhtymä, Perusturva/
Aikuissosiaalityö ja psykososiaaliset
palvelut, Rauman Katulähetys ry,
Sininauha ry, Kriminaalihuoltolaitos,
muut yhteistyökumppanit

Sininauhaliitto on tehnyt suunnitelman tuetusta asu-misesta Filpuntie 5:ssä ja yhteistoimintaverkosto
aloittaa sen toteuttamisen keväällä
2009

Taiteilijankoti II-vaihe, tuettua
asumista mielenterveyskuntoutujille

Perusturva
Psykososiaalisen yksikön asumispalvelut

49 asuntoa mielenterveyskuntoutujille Valmistunut huhtikuun lopussa 2009

Tavoitteisiin pyritään myös siten,
että eriarvoisuus vähenee ja heikommassa asemassa olevien väestöryhmien hyvinvointi ja suhteellinen asema paranevat. Tällöin
tavoitteena on sukupuolten, eri
koulutusryhmien ja ammattiryhmien välisten kuolleisuuserojen
pienentyminen viidenneksellä.
(Terve kaupunki 2015-ohjelma)

-

-

5.6.

-

Osallistuminen syrjäytymisen
ennaltaehkäisyyn niin oppilaitoksissa kuin lähiöprojekteissa
Terveysteemapäivät ja –
tapahtumat
Terveyttä edistävät yleisötapahtumat, näyttelyt, messut
Riskiryhmäseulonta, suunnattu
informaatio, ehkäisevän toiminnan ja hoitoon ohjauksen projektit

-

Tapahtumat ja niihin osallistuneiden määrät sekä saatu
palaute ja arviointi
Miesten ja naisten elinajan
odotteen mittaaminen kaupunkitasolla

Lasten ja nuorten turvallisuus

Toimenpiteet 2009-2012:
Lastensuojelusuunnitelman
laatiminen lasten ja nuorten
hyvinvoinnin edistämiseksi
ja lastensuojelun järjestämiseksi kunnassa.
Uusi lastensuojelulaki 12 §

Viranomaiset laajasti eri hallinnon
aloilta mm. poliisin edustus

Porin KH on antanut laadintatyöryhmälle
lisäaikaa 29.9. 2009 saakka perusturvauudistuksen takia. Tämän jälkeen suunnitelma
tulee KH:n ja KV:n käsittelyyn

"Time-out! Aikalisä!
Elämä raiteilleen" –
toimintamalli
Varusmies- ja siviilipalvelun ulkopuolelle
jääneet ja palveluksensa keskeyttäneet.

Puolustusvoimat, STAKES,
TEM, kuntien sosiaali-,
terveys-, opetus- ja nuorisotoimet ja kolmas sektori

Tavoitteena laajentaa toimintamallin
käyttöönotto kattamaan koko maan
suurimmat kaupunkialueet vuodet
2008-2009.Poriin on perustettu toimintaryhmät sosiaali- ja terveystoimeen. Toiminta alkaa vuoden 2009
alun
kutsunnoista.

Ammatillisen koulutuksen ulkopuolelle
ohjautuneiden nuorten
määrän vähentäminen.
Työllisyyspoliittisen
ohjausryhmän perustama työryhmä.
Lääninhallitkselta saatu
määräraha etsivään
työhön.

Työvoimatoimisto, sosiaalikeskus, koulutoimi, ammattiopisto, PAKK, työllisyysyksikkö, TYP
OPM/Länsi-Suomen lääninhallitus

-

Sektoritoimijoiden yhteistyö on tiivistynyt

-

Kaksi ikäluokkaa tutkitaan ja nuoria
ohjataan ammatillisen koulutuksen piiriin

-

OPM/Lääninhallitukselta on saatu määrärahat
työparin palkkaamiseksi etsivään työhön

ET-Pori, Etsivän nuorisotyön projekti

Vapaa-aikaviraston nuorisoyksikkö ja Porin nuorten työpaja

Kaksi etsivän nuorisotyön tekijää on aloittanut etsivän nuorisotyön työparitoiminnan
syksyllä 2008
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Nuorten palaveri, maanantaisin Porin kihlakunnan
poliisilaitoksella

Syyttäjä, poliisi, lastensuojelu,
sovittelu, kriminaalihuoltolaitos

Käsitellään kaikki 15-17 vuotiaiden nuorten
rikosasiat, mm perheväkivaltatapaukset

Nuorten palvelu-, ohjaus-,
tukiasunto- ja kuntoutustoiminnan aloittaminen

Porin NMKY
Turun NMKY
Porin perusturvatoimi
Porin seurakuntayhtymä

Neuvottelut käynnissä Porin perusturvakeskuksen kanssa

5.7.

Kouluturvallisuus

Toimenpiteet:
Stakesin kouluterveyskysely, tehdään joka toinen
vuosi, kysytään mm.
- tupakoinnista
- päihteiden ja huumeiden
käytöstä
- koulukiusaamisesta

Vuoden 2008 kysely

-

Kiusaamisesta vapaa koulu
KIVA-hanke
Kehitetään koulukohtaisia
hyviä toimintamalleja kiusaamisen ehkäisemiseen ja
siihen puuttumiseen

Koulutusvirasto
Länsi-Suomen muut hankekoulut
Terveystoimi ja oppilashuolto

Porista on mukana Cycnaeuksen koulu

Koulujen turvallisuussuunnitelmien päivitys vakavan
väkivalta- tai uhka-tilanteen
varalta ja kiusaamisen estämisen suunnitelmien tarkistus

Satakunnan poliisilaitos on
järjestänyt rehtorikokouksen
keväällä 2009

Päivitetään syksyyn 2009 mennessä

Rikosten ennaltaehkäisy
Porin ammattiopistossa

Ammattiopiston eri yksiköt

-

Hankkeessa kootaan valtakunnallisia ja
paikallisia hyviä malleja sovellettavaksi
jatkossa

.

-

Koulupoliisijärjestelmä
vuoden 2009 alusta
Psykologin palkkaaminen
Porin lukioita varten

5.8.

Satakunnan poliisilaitoksen lähipoliisitoiminta
Koulut
Vuoden 2009 talousarvio

Yhä useampi on hakannut tai tapellut ja
yhä useamman kimppuun on käyty tai
uhkailtu. Noin 90 % katsoo, että koulun
aikuiset eivät puutu kiusaamiseen.

Ulko-ovet lukittuna iltaopetuksen aikana
Kulun valvontaa on lisätty; valvontakamerat, nauhoittavat keskusyksiköt
Itse teosta tavattujen ojentaminen ja
varhainen puuttuminen

Vuoden 2009 alusta.
Opastus, koulutus, neuvonta
Koulutuslautakunta on valinnut psykologin
toukokuussa 2009

Maahanmuuttajien turvallisuuden parantaminen ja rasismin ehkäiseminen

Sisäisen turvallisuuden ohjelman valtakunnalliset toimenpiteet:
●
●
●

Tarjotaan Suomeen muuttaville kattavammin tietoa Suomen lainsäädännöstä ja palvelujärjestelmästä
Nopeutetaan oleskelu- ja kansalaisuushakemusten käsittelyaikoja
Lisätään etnisten vähemmistöjen osuutta suunnittelussa
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●
●

Edistetään etnisten vähemmistöjen rekrytointia julkisen sektorin tehtäviin
Rasististen rikosten käsittelyä tehostetaan

Toimenpiteet Porissa:
Maahanmuuttajatyön strategia,
Kotouttamistyö projekteista organisaation perustoiminnoiksi

Perusturvaorganisaatioon maahanmuuttajaorganisaattori, erikoistuneita sosiaalityöntekijöitä ja yhdyshenkilö hallintokuntiin

Toteutus vuonna 2009

Pakolaisten vastaanotto Myanmarista

Pakolaiskoordinaattori palkattu
perusturvakeskukseen
SPR
Muut yhteistyökumppanit

Ensimmäiset Myanmasrin pakolaiset
tulleet Poriin toukokuun alussa 2009

5.9.

Päihde- ja huumehaittojen ehkäisy

Sisäisen turvallisuuden ohjelmassa korostetaan alkoholihaittojen torjuntaa, koska alkoholi on
yleisin syy väkivallan, tapaturmien ja onnettomuuksien taustalla ja koska päihteiden käyttö on
osana syrjäytymiskehitystä.
Valtakunnalliset toimenpiteet:
●
●

Nostetaan alkoholiveroa
Painotetaan terveyshaittojen ohella päihteiden käyttöön liittyviä tapaturma- ja muita riskejä ja päihdeongelmaisille opastusta turvalliseen asumiseen

Terve kaupunki - 2015 kansanterveysohjelmassa on asetettu nuortentupakoinnin ja päihteiden
käytön osalta seuraavat tavoitteet:
Ikäryhmittäiset tavoitteet

Toimeenpano


Seuranta


Nuorten tupakointi vä-  Kouluterveystutkimus  Tutkimuksen
2 vuoden välein
tulokset
henee siten, että 16 –18
–vuotiaista alle 15 %
tupakoi; nuorten alko-  Huume ei vie huolia –  Poliisin tilastot
holin ja huumeiden
seurantaryhmän toi Jatkohoitoon
käyttöön liittyvät terveminta
ysongelmat kyetään
hoitamaan asiantunte Nuorten vastaanottovasti eivätkä ne ole
ryhmässä käyneet asiyleisempiä kuin 1990 –
akkaat; yleinen vaikuluvulla.
telma asiakaskunnasta
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Porin Terve Kunta-verkosto päivittää alkuvuodesta 2009 Terve Kunta 2015 ohjelman tavoitteet,
toimenpiteet ja seurantamittarit valtuustokaudelle 2009-2012.
Laaja-alainen työryhmä laatii Porin päihde- ja mielenterveystyön suunnitelman niin, että sen
toteuttaminen alkaa vuoden 2010 alusta..
Päihdehuoltolain 9 §:n mukaan on päihdehuollon alalla olevien viranomaisten ja yhteisöjen oltava keskenään yhteistyössä.
Päihde- ja huumetyön kolmannen sektorin toimijoita ovat Porissa mm. Sininauha ry, Pelastusarmeija, Irti Huumeista ry ja AA- ja Al-Anontoiminta. Lisäksi "Huume ei vie huolia-projektista"
on jäänyt toimimaan forum-tyyppinen seurantaryhmä, joka järjestää seminaareja ja muuta tiedotus-ja valistustoimintaa.
Uutena toimintamuotona aloitetaan "Paikallinen alkoholipolitiikka- PAKKA - projektin toimintamuotojen soveltaminen porissa. Teemaa koskeva laaja verkostoneuvottelu on pidetty Porin
pääpoliisiasemalla 17.4.2009 ja Porin ”Paikallinen alkoholi-politiikka-hankkeelle on nimetty
laajapohjainen ohjausryhmä, jonka puheenjohtajana toimii perusturvajohtaja. Ohjausryhmän
ensimmäinen kokous on elokuussa 2009.

5.10

Liikenneturvallisuus

Tavoitteet
Porin kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 5.11.2001 mittavat liikenneturvallisuustavoitteet, jotka
ovat vieläkin sopivia 2007 turvallisuustavoitteiksi. Seuraavassa keskeisimmät
Porin liikenneturvallisuustavoitteet 2007:
y
Henkilövahinko-onnettomuuksien vähentäminen siten, että päästään alle vertailukaupunkien keskitason vuonna 2012
y
Porissa tapahtuu noin 100 poliisin tietoon tullutta henkilövahinkoon johtavaa onnettomuutta/vuosi. Kehitys 2001 tavoitetilanteesta: Pori 1997-99 keskiarvo132 henkilövahinko-onnettomuutta/vuosi ja 2004-06 105. Vertailukaupunkien vastaava kehitys 98 ja 102.
Vuonna 2008 Porissa sattui 101 henkilövahinko-onnettomuutta ja kuolemaan johtaneita
onnettomuuksia oli 4 kpl.
Tavoitteena on vuonna 2012 korkeintaan 90 henkilövahinko-onnettomuutta/ vuosi.
y
Kehitys 2001 tavoitetilanteesta: Pori 1997–99 4,1 uhria/1000 asukas ja 2005–06 4,5.
Vertailukaupunkien vastaava kehitys 2,5 ja 3,8. (2005 tapahtui tilastointimuutos). Tavoitteena vuodelle 2012 on saavuttaa vertailukaupunkien keskiarvo ja kehitys alle
Manner-Suomen.
y
Kevyen liikenteen onnettomuuksien vähentäminen vastaavasti kuin henkilövahinkoonnettomuuksien kokonaismäärät.
y
Ajonopeuksien (nopeustason) aleneminen keskustassa ja asuntoalueilla kiinnijäämisriskiä nostamalla.
y
Turvavälineiden käytön lisääminen (heijastin, kypärä, turvavyö ym.) siten, että valtakunnallinen tavoite saavutetaan.
y
Liikenteen kasvua hillitään. Joukkoliikennematkustus ei vähene.
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Toimenpiteet:
Toimenpide

Toteuttajat

Tulokset ja seuranta

Liikenneturvallisuusympäristön
parantaminen

Tekninen palvelukeskus
KV (riittävät resurssit)

Porin liikenneturvallisuussuunnitelman 2001 ja Porin seudun ja
Satakunnan liikennejärjestelmäsuunnitelmien aiesopimuksien
toteuttaminen
Valvonnan näkyvöittäminen ja
kiinnijäämisriskin nostaminen
Liikenneturvallisuusympäristön
parantaminen onnettomuusherkillä alueilla (hidasteet ym.)

Tekninen palvelukeskus
Porin liikennefoorumi ja turvallisuustyöryhmä

- Tavoitteena rakentaa kaksi
liikenneympyrää/vuosi
- Muita pieniä turvallisuustoimenpiteitä 2009–2012
Liikenneturvallisuuden parantuminen 2009–2012
Erilaiset toimenpiteet 2009–
2012

Esteettömyysselvityksen teko,
Palvelulinjaston laajentaminen

Tekninen palvelukeskus, Sosiaalikeskus, Porin vammaisneuvosto

Satakunnan poliisilaitos, Liikkuva
poliisi
Tekninen palvelukeskus
Porin liikennefoorumi
KV/resurssit

Joukkoliikenteen matkustajamää- Joukkoliikennetoimikunta,
seutulipputyöryhmä
rien lisääminen
(liikenteen kasvun hillintä)
liikennöitsijät
Karhukuntien koulukuljetus- ja
liikenneturvallisuus- laivaseminaarit 2009- 2012

Karhukuntien eri liikenneturvallisuustahojen ja koulujen edustajat
Porin liikennefoorumi

Liikenneturvallisuustoimenpiteet
(erityisesti kevytliikenne ja koulumatkat)

Satakunnan poliisilaitos
Tekninen palvelukeskus ja Porin
koulutusvirasto
Porin liikennefoorumi ja turvallisuustyöryhmä
Tekninen palvelukeskus
Porin liikennefoorumi ja liikenneturvallisuustyöryhmä

Porin liikenneturvallisuussuunnitelman 2001 päivitys

5.11.

- Näkyvöittämiskampanjat
2009
- Katuverkon kameravalvonta
- Nopeusjärjestelmä ja mittaustulokset nettiin kaikille
tiedoksi
- Esteettömyysselvitys Karjaranta – keskusta, valmistunut
keväällä 2009
- Uudet palvelulinjat
- Lippujärjestelmä houkuttelevaksi
- Tiedotus ajantasaista ja selkokielistä 2009–2012
- Hyvä vuorovaikutus
- Yhteiset toimintalinjat koulukuljetusten ja liikenneturvallisuustoimenpiteissä
2009–2012
- Turvallisuus mukana kuljetussopimuksissa
Pyöräilijöiden ja autoilijoiden
parempi sääntöjen tuntemus ja
tilannekäyttäytyminen 2009–
2012
Päivitetty Porin liikenneturvallisuus-suunnitelma 2010

Vesiturvallisuus, rajaturvallisuus ja meripelastus

Tavoitteet
•
•
•
•

Yksikään ei huku
Vesiliikennejuopumusten määrä putoaa 2007 tasosta 50% 2012 mennessä
Omaisuusvahingot vähenevät 50%
Ympäristöonnettomuuksien riski pienenee ja torjuntavalmius tehostuu merkittävästi.
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Toimenpiteet
y

Öljyntorjuntavalmiuden parantaminen Tahkoluodon sataman osalta
y
Kemikaalisatamaan asennetaan valmiuteen kiinteä puomikalusto.
y
2009 alkuvuosi, vastuu satamalla ja pelastuslaitoksella
y
Rahoitukseen apua öljysuojarahastolta ja Eu:lta

y

Porin merialueen väylien merkinnän parantaminen
y
Esim. linjataulujen näkyvyyden parantaminen ja korjaaminen.
y
Toteutus jatkuvana toimintana
y
Vastuu väylien ylläpitäjällä

y

Merialueen valvonnan ja meripelastustoiminnan turvaaminen
y
Pyritään lisäämään valvovien viranomaisten toimintamahdollisuuksia ja näkyvyyttä vesialueilla
y
Tehostetaan meripelastusvalmiutta parantamalla viranomaisten toimintavalmiutta
ja yhteistoimintaa merialueilla
y
Merivartioston aktiivityöajan lisääminen
y
Vastuunkantajana eri viranomaiset RVL:n johdolla

y

Viranomaisten kaluston hankinta
y
Kelirikkokulkuneuvojen puute
y
Ensivastekaluston puute (poliisi, RVL)
y
Pelastuslaitoksen venekaluston uudistaminen
y
RVL ja poliisi varustavat partionsa EVY varustein vuoteen 2009 mennessä
y
RVL hankkii Porin merivartioasemalle kelirikkoaluksen vuoden 2009 aikana.
y
Pelastuslaitos hankkii 2 kpl kelirikkoaluksia (Ilmatyyny) ja 2 kpl RIB veneitä.
Hankinnat vuosina 2009 ja 2010.

y

Viranomaisten koulutuksen parantaminen
Poliisin- ja RVL:n henkilöstön ensivastekoulutus
y
Pelastuslaitos antaa koulutuksen henkilöstölle.
Pelastuslaitokselle perustetaan M.I.R.C ( Maritime Incident Responce Group)
ryhmä, koulutus ja varustaminen vuoden 2009 aikana
y
Koulutusvastuu pelastuslaitoksella

y

Pienveneilijöiden merimiestaitojen parantaminen ja asennekasvatus
Veneilyseurojen koulutustoiminnan tukeminen
Viranomaisten antama valistus ja neuvonta sekä tiedotustoiminta
y
Vastuu veneilyseurojen koulutustoiminnan tukemisesta Porin kaupungilla
y
Viranomaiset osallistuvat valistus- ja neuvontatoimintaan resurssiensa
mukaisesti erillisen suunnitelman mukaan.

y

Yyterin turvallisuuden parantaminen
Uimareiden ja vesiliikenteen erottaminen toisistaan (rannan merkintä)
Uimavalvonnan järjestäminen ja valvojien koulutuksen sekä kaluston kehittäminen
Kokoontumispaikan merkitseminen ranta-alueelle
y
Uimavalvonta toteutettu vuonna 2008
y
Muut toimenpiteet toteutetaan vuodesta 2009 alkaen
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y

5.12.

Kokemäen joki
Jokialueen jatkuva madaltuminen ja vaaralliset, kelluvat esineet.
y
Henkilöturvallisuuden parantaminen keskustan osalta lisäämällä rantoihin
pelastautumistikkaita
y
Tulvariskit
y
Ruoppaus
Vastuu Porin kaupungilla ja Länsi-Suomen ympäristökeskuksella
Valtio ja EU osallistuvat tulvariskien torjunnan kustannuksiin.

Yritysturvallisuus ja tuoteturvallisuus

Yritysturvallisuuden ja tuoteturvallisuuden suunnitelma vuosille 2009-2012
Yleistä
Yrittäjyyden etujärjestöille yritys- ja tuoteturvallisuus on jokapäiväistä rutiinia,
tuoteturvallisuus on toki noussut merkittäväksi vasta viimeisten vuosien kuluessa.
Turvallisuuteen vaikuttavista toimenpiteistä voidaan järjestötasolla kirjata lähinnä
vain informaation jakaminen ja koulutusten järjestäminen. Konkreettiset toimenpiteet jäävät yritysten vastuille.
Ennakoitavat toimenpiteet
Liikemurtojen osalta voidaan yleisellä tasolla todeta lukitusten ja hälyttimien
olevan suhteellisen hyvin ajan tasalla. Teknisen tason ollessa turvatumpi uhka
onkin alkanut kohdistua enenevässä määrin henkilötasoon mm. erilaisten päällekarkausten muodossa. Tätä turvallisuutta on pyritty lisäämään kameravalvonnan
lisäksi kulunestoilla ja kassojen päällekarkauskytkimillä.
Myös palontorjuntapuoli on saanut uusia säännöksiä varsinkin sosiaalisten palvelutalojen suhteen, joten oikean informaation jakamista tulee edelleen jatkaa sekä
tarvittaessa järjestää aiheeseen liittyvää koulutusta.
Vartijoiden valtuuksien lisääminen ja sitä kautta tapahtuva henkilöstön koulutus
on käynnissä oleva prosessi, joka koskee vartiointiyritysten lisäksi myös lukkoliikkeitä ja hälytystarvikkeita myyviä yrityksiä, joiden ajan tasalla pitäminen on toiminnalle ensiarvoisen tärkeätä.
Työryhmä on valmistelemassa pk-yrityksille tarkoitettua turvallisuussuunnitelmalomaketta (ns. rastilista), joka tullaan jakamaan yritysten käyttöön vuoden 2009
alkuun mennessä
Sekä yritysturvallisuuden että tuoteturvallisuuden kannalta yrittäjän riskien kartoituksen tehostaminen ja informaation jako tulee olemaan jatkossakin pääosassa
ennakoivassa toiminnassa. Vuosittain järjestetään tarpeelliseksi katsottava määrä
tiedotus- ja koulutustilaisuuksia, joita työryhmä tulee valmistelemaan kokoontuen
vaihtamaan mielipiteitä entisellä kokoonpanolla vähintään kerran vuodessa tai
tarpeen niin vaatiessa.
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Toteuttajaorganisaatiot
Yrittäjyyden etujärjestöt toimivat markkinointikanaviensa välityksellä päätoteuttajina. Eturivissä kyse on Porin Yrittäjät ry:stä, Satakunnan Kauppakamarista ja
Satakunnan Yrittäjät ry:stä. Lisäksi Satakunnan Pelastuslaitoksella ja Porin poliisilaitoksella on omat asiantuntijatehtävänsä, samoin informaatio- ja koulutustarpeen mukaisilla yhteistyökumppaneilla.
Seuranta
Yritys- ja tuoteturvallisuuden kehittyvää tilannetta ja toteutumaa suorittaa työryhmä vuosittaisissa tapaamisissaan.

5.13.

Asuin- ja elinympäristön turvallisuus

Elinympäristö:
●
●
●
●

Porin kaupungin lähiöiden liittäminen muuhun kaupunkirakenteeseen-Kompakti Pori- hanke on 26.1.2009 hyväksytty LÄHIÖOHJELMAAN 2008 2011
Turun yliopiston kulttuurin- ja maisemantutkimuslaitoksen tutkimushanke Porin lähiöiden asukkaiden paikkamielikuvista ja tutkimusmenetelmistä on hyväksytty
4.2.2009 LÄHIÖOHJELMAAN 2008-2011
ARA on hyväksynyt Porin seudun kuntien asuntoalueiden profilointihankkeen
17.12.2009 ASUMISEN UUDISTAMINEN 2009-2012
Porin kaupunginhallitus on esittänyt 2.3.2009 Karhukuntatoimikunnalle, että Porin
seudun hiisiprojekti toteutettaisiin nykyisillä resursseilla, vaikka hanke ei saanut
LÄHIÖOHJELMARAHOITUSTA. Lisäksi Porin KH esitti, että seudun kunnat tutkisivat mahdollisuutta yhtenäiseen käytäntöön kuntien myöntämän hissiavustuksen
myöntämiseksi hissien rakentamisen vauhdittamiseksi

Toimenpiteet:
"Nuoret Kaupungissa"
Nuorisotutkimus ja nuorten osallistuminen kaupunkisuunnittelussa

Kaavoitusosasto
Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen laitos

Esitutkimus verkossa syysk/08
- Mm. aluekohtaiset ehdotukset nuorten
tilankäytöstä Puuvillan, Veturitallien, Linja-autoaseman ja Herralahden alueella (KH
8.9.2008)

Karjarannan uusi rantakaupunki, turvallisuussuunnittelun painottaminen

Karjarannan kehittämisen osallistuja- ja intressitahot (mm. poliisi)

Veturitalliforum on järjestetty 3.11.2008
alueen kaavoituksen yhteistyökumppaneille
Jatkotyön yhtenä tavoitteena on alueen turvallisuusnäkökohtien korostaminen Osa veturitallinalueesta otetaan Porin kaupunginprofilointialueeksi ARA:n Asumisen uudistaminen
2009-2012 projektiin. (ARA, SITRA;TEKES)

Tiimanninluodon alueen
toteuttaminen matalaenergian ja turvallisen asumisen
pilottialueena

Rakennusliike Hartela, ARA,
TEKES,SITRA

Tiimanninluodon alue on Porin kaupungin profilointikohde ARA.n Asumisen uudistaminen 2009-2012 projektissa
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Porin lähiöiden liittäminen
muuhun kaupunkirakenteeseen- KOMPAKTI KAUPUNKI-hanke

Kaavoituksen yhteistyöryhmä,
asukkaat, kiinteistönomistajat,
yrityselämä ja näiden yhdistykset, Porin lähiöverkosto

Ministeriöiden yhteinen johtoryhmä on
28.1.2009hyväksynyt hankkeen LÄHIÖOHJELMAAN 2008-2011.
Lähiöavustuspäätös vuodelle 2009 on saatu
ARA:lta 5.5.2009

Tutkimus Porin lähiöistä:
Asukkaiden paikkamielikuvat ja osallistuvat suunnittelumenetelmät

Turun yliopiston kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen
laitos

Hanke on hyväksytty 4.2.2009 LÄHIÖOHJELMAAN 2008-2011 ja hanke on
saanut lähiöavustuspäätöksen ARA:lta
vuodelle 2009 toukokuun alussa 2009

Tulvasuojelu

Tekninen palvelukeskus,
kaavoitusosasto, ympäristökeskus

Kokemäenjoen ruoppaus ja pengerrykset keskustan kohdalla parhaillaan
YVA-menettelyssä. Palautteessa vaadittu voimakkaasti myös Pori lahden
ruoppausta

Koko kaupunkia koskeva
esteettömyysselvitys (Erityiskohteena Karjarannan
alue)
Porin seudun hissiprojektin aloittaminen; on yksi
Porin seudun PARASkaupunkiseutusuunnitelma
kärkihankkeista.

Tekninen palvelukeskus
Porin Vammaispoliittinen ohjelma

Toteutetaan vuosina 2008-2009
Palauteseminaari 31.3.2009
Esteettömyysselvitys on valmistunut.

Seudun kunnat (Asunto- ja rakennusvalvontaviranomaiset)
ARA Kiinteistöliitto SatakuntaSatakunnan Isännöitsijät ry

Seudullinen infotilaisuus hissien rakentamisesta järjestetään kesäkuun
alussa 2009
Esitys seudun kunnille kuntien myöntämästä hissiavustuksesta on tehty.
Porin kaupungin hissiavustus, KV
18.5.2009.
Tiedotus- ja neuvontatyön aloittaminen

Asuminen
Tavoitteet:
-

Lähiöalueiden rikosten määrän aleneva suunta jatkuu v. 2009-2012 (Yhteenveto lähiöiden rikoksista 1995-2008 on liitteenä nro 7)
Lähiöalueiden työttömien määrä alenee edelleen
Lähiöiden kehittämisprojekti toteutetaan LÄHIÖOHJELMASSA 2008-2011
Ongelmallisten erityisryhmien palveluohjausta ja tuettua asumista lisätään
Asumisen esteettömyyttä parannetaan Porin kaupungin alueella ja seudullisesti
Haja-asutusalueella laadittaviin kyläsuunnitelmissa otetaan esille myös kylien turvallisuus
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Toimenpiteet:
Taiteilijankoti II-vaihe,
tuettua asumista mielenterveyskuntoutujille

Perusturva
Psykososiaalisen yksikön asumispalvelut

49 asuntoa mielenterveyskuntoutujille
Valmistunut huhtikuun lopussa 2009

Porin seudun asuntokannan
esteettömyys, hissiohjelma,,
hissiavustukset, seudulla yli
350 kerrostaloa ilman hissejä

Karhukunnat, asuntovirkamiestyöryhmä, Kiinteistöliitto Satakunta, Satakunnan Isännöitsijät
ry, kuntien rakennustarkastukset

Porin kaupungin hissiavustus, KV 18.5.2009
Karhukuntatoimikunta suosittanut hissiavustusta myös muille seudun kunnille.
Seudullinen hissi-infotilaisuus kesäkuun alussa 2009

Porin kaupungin lähiöiden
avaaminen ympäröivään
kaupunkiin-KOMPAKTI
KAUPUNKI

Porin lähiöverkosto
Kaavoituksen yhteistyöryhmä
kumppanuustahoineen

KH 22.9.2008: Hankehakemus LÄHIÖOHJEMAAN 2008-2011. Ministeriöiden johtoryhmä on valinnut hankkeen LÄHIÖOHJELMAAN 28.1.2009.
ARA on tehnyt vuodelle 2009 lähiöavustuspäätöksen 5.5.2009

Asukaspartiointia asuinalueilla lisätään:
Asukasyhteisöllä oltava
vastuu alueensa turvallisuudesta ja viihtyisyydestä

Asukas- ja kiinteistöyhdistykset
poliisin ja muiden lähiöverkoston
kumppanuusyhteisöjen tuella.

Asukaspartiointi on kohdealueillaan alentanut
mm. varkauksien ja luvattomien käyttöönottojen määrää 50-70 %:lla aikavälillä 2006-2008
Lisäksi asukaspartiointi ja muu asukasyhteisön
lähiöpalvelutoiminta on lisännyt alueillaan
turvallisuuden ja viihtyisyyden tunnetta.

Porin seudun kuntien palveluasumisen strategian laatiminen ja toteuttaminen
Strategiaan kuuluvat myös
tuetun asumisen hankkeet
syrjäytyneille tai syrjäytymisvaarassa oleville ja muille erityisryhmille jotka
tarvitsevat tukea asumiseensa

Karhukuntien asuntovirkamiestyöryhmä, Karhukuntatoimikunta
Karhukunnat Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntainliitto
ARA, RAY

Karhukuntatoimikunta on käsitellyt
11.11.2008 yhteenvetoa seudulla vuosina
2005-2008 toteutuneista palveluasumishankkeita ja seudun kuntien alustavia suunnitelmia
palveluasumishankkeiksi vuosille 2009-2012.
ARA:n julistama kevään 2009 lisähaku (hakemukset jätettävä 27.3.2009 mennessä) on
tähdätty erityisesti pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämistä edistäviin hankkeisiin.
Perusturvan yhteistoiminta-alueen vanhusstrategialaaditaan vuoden 2010 alkuun mennessä.

Porin seudun kuntien asuntoalueiden profilointihanke:
yksi PARAS-kaupunkiseutusuunnitelman kärkihankkeista

-

ARA on hyväksynyt Porin seudun asuntolueiden profilointihankkeen ASUMISEN UUDISTAMINEN 2009-2012 projektiin
17.12.2008.
Seudun kunnat ovat määritelleet profiloinnin
kohdealueen hankkeen johtoryhmän (KARMAN) kokouksessa 27.2.2009. Useilla alueilla
kehittämisen kohteena oli alueen elinympäristön turvallisuus ja erityisesti huonokuntoisten
vanhusten palveluasuminen

ARA
Seudun kunnat
POSEK OY
Prizztech
Kiinteistöliitto Satakunta
SITRA JA TEKES
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6.

TURVALLISUUSSUUNNITELMIEN KÄSITTELY KUNNALLISVALTUUSTOISSA JA TURVALLISUUSSUUNNITELMIEN TOTEUTUS JA SEURANTA

Sisäisen turvallisuuden ohjelman mukaisesti tulee uusien kunnanvaltuustojen käsitellä kuntien
turvallisuus suunnitelmat valtuustokaudelle 2009-2012 viimeistään vuoden 2010 aikana. Tämän
jälkeen turvallisuussuunnitelmille on laadittava toteuttamissuunnitelmat.
Porin kaupungin turvallisuussuunnitelman 2009-2012 toteuttaminen ja seuranta :
●
Yritys- ja tuoteturvallisuus
Yritys- ja tuoteturvallisuustyöryhmä
●
Liikenneturvallisuus
Liikenneturvallisuustyöryhmä ja liikenneforum
●
Vesi- ja rajaturvallisuus ja meripelastus
Vesi- ja meripelastustyöryhmä, joka pohjautua pitkäaikaiseen poliisi-tullirajavartiolaitos- pelastuslaitos-yhteistyöhön
●
Asuin- ja elinympäristön turvallisuus
Karhukuntien asunto-, maankäyttö- ja liikennevirkamiestyöryhmä KARMA
Porin kaavoituksen yhteistyöryhmä
Porin lähiöverkosto
Asukas-, kiinteistö- ja kyläyhdistykset
LÄHIÖOHJELMA 2008-2011
Asuntoalueiden profilointi ASUMISEN UUDISTAMINEN 2009-2012 projektissa
●
Tapaturmien torjunta
Perusturvakeskuksen terveyspalvelut, Terve kaupunki 2015 -verkosto, Satakunnan pelastuslaitos, SPR
●

Rikosten torjunta
Satakunnan poliisilaitos ja eri yhteistyötahot
Monialainen työryhmä läheisväkivallan vähentämiseksi (erityisesti lapsiin ja nuoriin kohdistuva väkivalta)
Lasta lyömätön Satakunta-hanke, Oikeusministeriön rikoksentorjunta-avustus

●

Yleisten paikkojen turvallisuus
Yleisten paikkojen turvallisuustyöryhmä (Poliisi, Yrittäjät, Promenadi-Pori, Tekninen palvelukeskus, Asukas-, kiinteistö- ja kyläyhdistykset)

●

Vanhusväestön turvallisuus
Vanhuspoliittinen strategia tarkistetaan vuoden 2010 alusta koskemaan koko perusturvan yhteistoiminta-aluetta. Strategiaan sisällytetään vanhusten turvallisuus
ja sen edellyttämä eri toimijoiden monialainen verkostoituminen.
Porin Terve kunta-verkosto tarkistaa Terve kunta 2015kansanterveysohjelmassa olevat vanhusten turvallisuutta koskevat tavoitteet, toimenpiteet ja seurantamittarit
Päihde- ja huumehaittojen ehkäisy
Päihdehuoltolain 9 §:n mukainen yhteistyöverkosto
Laaja-alainen työryhmä laatii Päihde- ja mielenterveystyön suunnitelman Porissa
ja Porin perusturvan yhteistoiminta-alueella vuoden 2010 alusta.
Terve Kunta-verkosto/ Terve Kunta 2015-kansanterveysohjelma
Yhteistyö seurakuntayhtymän, Huume ei vie huolia- forumin, Sininauha ry:n, Irti
Huumeista ry:n, AA- ja AL Anon ja muiden alan toimijoiden kanssa
Paikallinen alkoholipolitiikka- PAKKA-hanke Porissa.

●
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●

Kouluturvallisuus
Lähipoliisijärjestelmä
Koulutusvirasto ja Porin koulut
Ammatilliset oppilaitokset
Satakunnan pelastuslaitos

●

Maahanmuuttajien turvallisuus ja rasismin torjunta
Perusturvakeskuksen maahanmuuttajatyö
Maahanmuuttajien kotouttamisen yhteistoimintaverkosto

●

Syrjäytymisen torjuminen
Perusturva: Aikuissosiaalityö, lähiötyö, tuettu asuminen, päihde- ja mielenterveystyö, nuorten ja lasten syrjäytymisen ehkäisy
Porin seudun työvoiman palvelukeskus: Pitkäaikaistyöttömien selvittely ja aktivointi, ammatillisen koulutuksen ulkopuolelle jääneisiin nuoriin kohdistuva etsivä työ
Karhukuntien erityisryhmien palveluasumisen strategia (sisältää myös pitkäaikaisasunnottomien ja syrjäytyneiden tuetun asumisen hankkeet)
Yhteiset strategiat perusturvan yhteistoiminta-alueelle: vanhusstrategia, päihdeja mielenterveystyön suunnitelma, lastensuojelusuunnitelma ym.
Verkostoituminen: Perusturva, seurakunnat, kriminaalihuoltolaitos ym. yhteisöt
Tutkimusyhteistyö: DIAK, SAMK, Yliopistokeskus

7.

TIIVISTELMÄ TURVALLISUUSSUUNNITELMAN KESKEISISTÄ
TAVOITTEISTA JA SEN TOTEUTUKSEN KÄRKIHANKKEISTA

7.1.

Rikosten ehkäiseminen
Tavoite:

Rikosten määrä vähenee Porissa muiden suurten kaupunkien keskimääräiselle tasolle vuoteen 2012 mennessä.

Keskeiset kärkihankkeet:

-

7.2

Monialaisen läheisväkivaltatyöryhmän muodostaminen
"Lasta lyömätön Satakunta-hanke"- Satakunnan
poliisilaitos
Yleisten paikkojen turvallisuus- työryhmän muodostaminen

Tapaturmien torjuminen
Tavoite:

Tapaturmien määrä vähenee kaudella 2009-2012 Porissa, Pori seudulla ja Satakunnassa

Keskeiset kärkihankkeet:

-

-

Perusturvan terveyspalveluiden, Terve kaupunki2015-verkoston, Satakunnan pelastuslaitoksen,
SPR:n ja muiden tapaturmien ehkäisytyötä tekevien
tahojen toiminnan verkostoiminen
Turvallisuustiedote joka kotiin Satakunnassa
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7.3

Vanhusväestön turvallisuus
Tavoite:

Ikäihmisten neuvonta, tapaturmien ennaltaehkäisy
ja vanhusten toimintakyvyn paraneminen

Keskeiset kärkihankkeet:

-

7.4

Yleisten paikkojen turvallisuus
Tavoite:

Häiriökäyttäytyminen yleisillä paikoilla vähenee.
Väkivaltarikollisuus yleisillä paikoilla vähenee Porissa
vuoteen 2012 mennessä vähintään valtakunnan keskimääräiselle tasolle

Keskeiset kärkihankkeet:

-

7.5.

Yleisten paikkojen turvallisuustyöryhmän kokoaminen
Partioinnin ja kameravalvonnan lisääminen
Ravintoloiden turvallisuuden parantaminen (mm.
aukioloajat)
PAKKA-hanke: Paikallinen alkoholipolitiikka

Syrjäytymisen ehkäisy
Tavoite:

-

Keskeiset toimenpiteet:

-

7.6.

Ikäihmisten neuvolaprojekti 2009-2010, Satakunnan Vanhustuki ry
Perusturvan yhteistoiminta-alueen vanhusstrategia
vuoden 2010 alusta
Terve kunta 2015 - kansanterveysohjelman päivitys

Pitkäaikaistyöttömyys vähenee puolella vuoteen
2012 mennessä
Ammatillisen koulutuksen ulkopuolelle ohjautuvien
nuorien määrää selvitetään ja pienennetään
Ongelmallisten erityisryhmien palveluohjausta ja
tuettua asumista lisätään
Pitkäaikaistyöttömien selvittely- aktivointihanke
jatkuu
Syrjäytymisvaarassa olevien nuorten "Etsivää työtä" jatketaan
Erityisryhmien palveluohjaus- ja tukiasumishankkeita toteutetaan (Mielenterveys- ja päihdekuntoutujat, vapautuvat vangit, tuen tarpeessa olevat nuoret ym.)
Maahanmuuttajien syrjäytymistä ehkäistään

Lasten ja nuorten turvallisuus
Tavoite:

-

-

nuorten syrjäytyminen, ammatillisen koulutuksen
ulkopuolelle jääminen, ja rikolliseksi rekrytoituminen vähenevät ja tarve huostaanottoihin ja lastenkotisijoituksiin vähenee
lastensuojelutoimenpiteet tehostuvat lapsiin ja nuoriin kohdistuvissa väkivaltatapauksissa
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Toimenpiteet:

-

7.7.

Kouluturvallisuus
Tavoite:

-

Keskeiset toimenpiteet:

7.8

7.9.

-

Koulujen turvallisuussuunnitelmissa varaudutaan
väkivaltatilanteisiin
Koulukiusaaminen vähenee
Koulujen turvallisuussuunnitelmat tarkistetaan
Kiusaamisesta Vapaa Koulu-KIVA-hankkeen (Porissa Cygnaeus-koulu) tuloksia sovelletaan muihin
kouluihin

Maahanmuuttajien turvallisuuden parantaminen ja rasismin ehkäiseminen
Tavoite:

-

Maahanmuuttajatyön strategian toteuttaminen

Keskeiset toimenpiteet:

-

Kotouttamistyö projekteista perusturvan organisaation perustoiminnoiksi

Päihde- ja huumehaittojen ehkäisy
Tavoite:

-

Keskeiset kärkihankkeet:

-

7.10.

Varhaista puuttumista ja ennalta ehkäisevää työtä
lisätään
Porin lastensuojelusuunnitelma valmistuu syksyllä
2009
"Lasta lyömätön Satakunta-hanke " Satakunnan
poliisilaitos
Vapaa-aikatoimen ja nuorten työpajan etsivä työ

Nuorten tupakointi, ja päihteiden ja huumeiden
käyttö vähenevät
Päihdehaitat vähenevät ja päihteistä kuntoutusta
tehostetaan
Porin päihde- ja mielenterveyssuunnitelmassa ja
Terve kaupunki 2015- ohjelmassa määritellään
päihdehaittojen vähentämisen tavoitteet, toimenpiteet ja mittarit
Paikallinen alkoholipolitiikka -PAKKA-hanke
Päihdekuntoutujien tuetun asumisen järjestäminen

Liikenneturvallisuus
Tavoite:

-

Porissa henkilövahinko-onnettomuudet vähenevät
niin, että vuoteen 2012 mennessä ollaan alle vertailukaupunkien keskitason.

Keskeiset kärkihankkeet:

-

Liikenneturvallisuusympäristön parantaminen
Liikenneturvallisuussuunitelman toteuttaminen ja
päivittäminen vuonna 2010
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7.11.

Vesiturvallisuus, rajaturvallisuus ja meripelastus
Tavoite:

-

Keskeiset toimenpiteet:

-

7.12.

Öljyntorjuntavalmiuden parantaminen
Merialueen valvonnan turvaaminen (Viranomaisyhteistyö, kalusto, koulutus)
Väylämerkinnät
Pienveneilijöiden koulutus
Yyterin turvallisuus

Yritys- ja tuoteturvallisuus
Tavoite:

-

Yritysten jatkuvasti muuttuvien turvallisuusriskien
kartoitus ja niihin varautuminen

Toimenpiteet:

-

Turvallisuuskartoitus ja yritysten turvallisuussuunnitelmat
Hälytys- ja valvontalaitteiden teknisen tason nostaminen
Turvallisuusinformaatio ja yrittäjien turvallisuuskoulutus ja vartioinnin kehittäminen

7.13.

Yksikään ei huku
Vesiliikennejuopumukset vähenevät puolelle vuoteen 2012 mennessä.
Ympäristöonnettomuuksien riski pienenee ja torjuntavalmius tehostuu

Asuin- ja elin ympäristön turvallisuus
Tavoite:

-

Keskeiset toimenpiteet

Rakennetun ympäristön ja asuinalueiden esteettömyyttä, turvallisuutta ja viihtyisyyttä parannetaan
Tulvasuojelua parannetaan
Lähiöalueiden kehittäminen jatkuu ja pitkäaikaistyöttömyys, syrjäytyminen ja rikollisuus vähenevät

- Koko kaupunkia koskeva esteettömyysselvitys
(Keskusta-alue on jo toteutettu)
- Seudullisen hissiohjelman toteuttaminen
Porin kaupungin osalta
- Kokemäenjoen pengerrys- ja ruoppaustöiden toteuttaminen
- Karjarannan rantakaupunki turvallisuuden kohde ja
mallialueeksi
- LÄHIÖOHJELMAAN 2008-2011 kuuluvan KOMPAKTI-KAUPUNKI- hankkeen toteuttaminen
- Asukkaiden vastuuta asuinalueidensa turvallisuudesta lisätään
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7.14.

Turvallisuusasioiden koordinointi kaupungin organisaatiossa
Tavoite:

-

Turvallisuusasioiden hoito kaupungin organisaatiossa koordinoidaan: Valmiussuunnittelu, riskienhallinta ja Porin kaupungin turvallisuussuunnitelma

Toimenpide:

-

Turvallisuusasioiden hoitoa koordinoidaan syksyllä
2009, kun sekä turvallisuussuunnitelma että riskienhallinnan politiikkaohjelma ja valmiussuunnitelmien päivitys tulevat KH/KV käsittelyyn
Perusturvaan kuuluvien turvallisuusasioiden hoito
koordinoidaan.

-

8.

TURVALLISUUS PORI-2016 STRATEGIASSA
Pori-2016-strategia valmistellaan syksyyn 2009 mennessä. Porin kaupungin turvallisuussuunnitelma 2009-2012 on tarkoitus saada lausuntokierroksen jälkeen kaupunginhallituskäsittelyyn elo-syyskuussa 2009. Turvallisuussuunnitelman keskeiset tavoitteet tulisi ottaa mukaan Pori 2016- strategiaan.
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LIITE 1
TURVALLISUUSSUUNNITTELUORGANISAATION KOKOONPANO
TURVALLISUUSSUUNNITELMIEN OHJAUSRYHMÄ
Poliisipäällikkö Timo Vuola
Porin kihlakunnan poliisilaitos
Pelastusjohtaja Pekka Tähtinen
Satakunnan pelastuslaitos
Kaupunginjohtaja Aino-Maija Luukkonen
Porin kaupunki
Apulaiskaupunginjohtaja Kari Hannus
Porin kaupunki
Apulaiskaupunginjohtaja Aulis Laaksonen
Porin kaupunki
Kaupunginjohtaja Arto Saarinen
Ulvilan kaupunki
Kunnanjohtaja Kari Ojalahti
Luvian kunta
Kunnanjohtaja Risto Peevo
Noormarkun kunta
Kunnanjohtaja Eero Mattsson
Pomarkun kunta
Kunnanjohtaja Kalevi Virén
Nakkilan kunta
Vt. johtaja Kyösti Lehtonen
Satakunnan hätäkeskus
Kirkkoherra Kari Erkkola
Keski-Porin seurakunta
Ohjausryhmän puheenjohtajuus on sovittu kiertäväksi

TURVALLISUUSSUUNNITELMIEN TARKISTAMISTYÖRYHMÄ
Projektilakimies Paavo Immonen
Ylikomisario Reima Lajunen
Hallintojohtaja Hannu Salonen
Hallintojohtaja Päivi Hokkanen
Kunnansihteeri Matti Sjögren
(Kunnanjohtaja Risto Peevo)
Vt. kunnanjohtaja Ilmo Marttila
Kunnanjohtaja Eero Mattsson
(Komentajakapteeni Kari Reponen)
Yliluutnantti Janne Koivunen
(Aluepalomestari Pertti Mäenpää)
Aluepalomestari Petri Ekberg
(Toimistopäällikkö Heidi Kuusinen-Immonen)
Johtava sosiaalityöntekijä Leila Linnainmaa
Toimiala-asiantuntija Jari Mäkinen
Vt. kaupunginsihteeri Lauri Kilkku

Porin kaupunki, puheenjohtaja
Porin kihlakunnan poliisilaitos
Ulvilan kaupunki
Luvian kunta
Nakkilan kunta
Noormarkun kunta
Pomarkun kunta
Turun merivartioalue
Satakunnan pelastuslaitos
Porin sosiaalikeskus
Satakunnan hälytyskeskus
Porin kaupunki, sihteeri

ALATYÖRYHMÄT
● RIKOSTEN ENNALTAEHKÄISY- JA TORJUNTATYÖRYHMÄ
Poliisi
Sosiaalikeskus
Sosiaalipäivystys

Rikosylikomisario Pauli Kuusiranta,
puheenjohtaja
Vastaava sosiaaliterapeutti Taisto Sorvi
(Johtava sosiaalityöntekijä Leila Linnainmaa)
Johtava sosiaalityöntekijä
Kati Nordlund-Luoma
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Kriminaalihuoltolaitos, Porin aluetoimisto
Koulutoimi
Terveysvirasto
Porin Seudun Työvoimatoimisto
Ammattiopisto
Monikulttuuriyhdistys ry
Vapaa-aikavirasto
MLL, Satakunnan piiri
SPR

Johtaja Tanja Lampinen
Koulutuspäällikkö Jari Kaasinen
Terveydenhoitaja Maritta Pirttikangas
(Varalla terveydenhoitaja Pirkko Marjamäki)
Toimialapäällikkö Anitta Kesti-Helia
Kehitysjohtaja Ari Hämäläinen
Projektipäällikkö Su Ran Kim
Erityisnuorisotyöntekijä Minna Rauas
Ohjelmapäällikkö Eeva-Liisa Koskinen
Varalla: Lastenhoitotoiminnan koordinaattori
Tuija Mäntylä
Valmiuspäällikkö Kari Petäjä

● ARJEN TURVALLISUUS-TYÖRYHMÄ
Puheenjohtaja
Pelastustoimi
Terveysvirasto
Sosiaalikeskus
SPR
Promenadi-Pori
Poliisi
Yrittäjien edustaja
Tekninen palvelukeskus
Sosiaalikeskus

Simo Järvinen, Pormestarinluodon asukasyhdistys
Palomestari Kari Lattu
Terveydenhoitaja Eeva-Liisa Haanpää
(varalla terveydenhoitaja Tarja Santanen)
Toimistopäällikkö Pirjo Rehula
Ensiaputoiminnan koordinaattori
Anne-Mari Hakuni
Toiminnanjohtaja Anja Joensuu
Komisario Tuomo Katajisto
Ravintoloitsija Pertti Kauppila
Kaupunginpuutarhuri Ismo Ahonen
Toimistosihteeri Seija Saarinen, sihteeri

● VÄKIVALTATYÖRYHMÄ
Tuija Eskelinen , työryhmän puheenjohtaja
Airi Manneroos
Anne Leppänen
Anne Liinamaa
Ari Mäkisalo
Arja Kortteenpohja
Arja Saarinen
Arsi Rantanen
Auli Palomäki
Eeva Laine
Esa Koivuniemi
Helena Santahuhta
Jaana Kainulainen
Katja Vaahtera
Lea Rantamaa
Leena Ojalainen
Marjatta Rantanen
Merja Koivunen

Porin kaupunki/ Sosiaalikeskus/
lastensuojelun kehittämisyksikkö
Porin kaupunki/Sosiaalikeskus- perhetyö
Porin kaupunki/Vapaa-aikavirasto
Keski-Porin seurakunta/Peku-projekti
Porin poliisi/Rikosylikonstaapeli
Satakunnan sairaanhoitopiiri/Psyk. yksikkö
Porin ensi- ja turvakotiyhdistys
Porin oikeusaputoimisto
Porin kaupunki/Kaupunginsairaala- sosiaalityö
Porin kaupunki/Sosiaalikeskus
Porin poliisilaitos/Rikosylikonstaapeli
Porin kaupunki/Sosiaalikeskus- päihdepalvelu
Porin kaupunki/Sosiaalikeskus- päihdepalvelu
Satakunnan sovittelutoimisto
Keski-Porin seurakunta/diakonityö
Ruskatalot/Vanhustyö
Porin kaupunki/Sosiaalikeskus- perheneuvola
Porin kaupunki/Terveysvirasto
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Nina Nissinen
Piia Pihlajamäki
Raija Tuominen
Sinikka Salmi
Sirkka Viren
Sirpa Parkkila
Sirpa Suvanto
Tarja Hagback
Teija Aaltonen
Tuula Kirjavainen
Veli Nuorsaari

Porin kaupunki/Kuraattori palv.
Porin kaupunki/Sosiaalikeskus- lastensuojelu
Porin kaupunki/Sosiaalikeskus- päihdepalvelu
Porin kaupunki
Porin kaupunki/Sosiaalikeskus- vanhustyö
Mannerheimin lastensuojeluliitto Satakunnan
piiri
Porin kaupunki/Koulutusvirasto- kuraattori
Porin kaupunki/Kotipalvelu
Porin kaupunki/Sosiaalivirasto- vastaanotto
koti
Porin kaupunki/Sosiaalivirasto
Porin kaupunki/Sosiaalikeskus- nuorisoasema

Työryhmä toimii forum-tyyppisesti niin, että puheenjohtajuus kiertää vuosittain.
Turvallisuussuunnitelmatyön osalta Porin KH on nimennyt lääninhallituksen edellyttämäksi
yhdyshenkilöksi ja väkivaltatyöryhmän puheenjohtajaksi Tuija Eskelisen

● PÄIHDE- JA HUUMEHAITTOJEN EHKÄISYTYÖRYHMÄ
Sosiaalikeskus

Koulutusvirasto
Terveysvirasto
Sosiaalialan oppilaitos
Työvoiman palvelukeskus
Päihdepalvelut
Porin seurakuntayhtymä
Poliisi
Luvian kunta

Vs. päihdehuollon johtaja Ulla Lehtiniemi,
puheenjohtaja
Toimistosihteeri Marja Oja
Terveydenhoitaja Maritta Pirttikangas
(Varalla terveydenhoitaja Pirkko Marjamäki)
Lehtori Matti Virtalaine
Vastaava suunnittelija Jenni Ketonen
(sijaisena vt. vastaava suunnittelija
Hanna -Leena Markki)
Korvaushoidon erikoissairaanhoitaja Elina
Aaltonen-Leppänen
Diakoniasihteeri Ulla Kallio
Varalla: Päihde- ja kriminaalityöntekijä Matti
Huopainen
Rikosylikonstaapeli Pekka Takala
Varalla: Rikosylikonstaapeli Kare Koskinen
Sosiaalityöntekijä Jorma Uotila

Työryhmä kuulee ao. valtion viranomaisten edustajia ja alan yhteisöjä (Sininauha ry, Irti huumeista ry, Kriminaalihuoltolaitos, Huume ei vie huolia forum ym.)
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● LIIKENNETURVALLISUUSTYÖRYHMÄ
Liikennefoorumin kokoonpano 2007
Setälä Markku
Rantamäki Markku
Tuomo Katajisto
Simo Pukkila
Heikki Lehtonen
Pentti Raekallio
Tapani Sipilä
Mauri Lehto
Tapio Rauhala
Vestervik Jukka
Jorma Lamminen

Tekninen palvelukeskus
Tekninen palvelukeskus
Porin kihlakunnan poliisi
Liikkuva poliisi
Destia,
Tiehallinto/Pori
Tiehallinto/Pori
Uusi autokoulu
Porin A-katsastus
Porin kuorma-autoilijat
Porin taksiautoilijat

Porin liikenneturvallisuustyöryhmän kokoonpano 2007
Markku Setälä
TPK
Markku Rantamäki
TPK
Tuomo Katajisto
poliisi
Jari Kaasinen
koulutusvirasto
Ulla Eklund
terveysvirasto
Marja Luukkonen
kirjasto
Anne Tammisto
sosiaalikeskus/vanhustenhuolto
Hanna Välitalo
sosiaalikeskus/päivähoito
Pasi Pihlavisto
vapaa-aikavirasto
Ilkka Vastamaa
palo- ja pelastuslaitos
Johanna Koivukoski
ympäristötoimisto
Risto Setälä
ammattioppilaitos

●YRITYSTURVALLISUUS- JA TUOTETURVALLISUUSTYÖRYHMÄ
Puheenjohtaja
Porin Yrittäjät ry
Satakunnan kauppakamari
Tekninen palvelukeskus
Poliisi
Pelastuslaitos
Vartiointiliikkeet
Satakunnan Osuuskauppa

Toimitusjohtaja Matti Ratsula
Sihteeri Orwo Rekola
Toimitusjohtaja Juhani Saarikoski
Projekti-insinööri Liisa Meri
Rikosylikonstaapeli Ritva Lapinniemi
Vs. johtava palotarkastaja Jouni Roos
Jukka Kehusmaa
Kiinteistöpäällikkö Mika Salo
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● VESI- JA RAJATURVALLISUUSTYÖRYHMÄ
Puheenjohtaja
Poliisi
Tulli
Pelastuslaitos
Satama
Veneilykerhojen yhteiselin
Sataman työpäällikkö
Reposaaren Meripelastusrengas
Luvian kunta

Luutnantti Ilkka Kärppälä
Porin merivartioasema
Ylikonstaapeli Jorma Välke
Tulliylitarkastaja Harri Tammi
Palomestari Tero Järvelä
Turvallisuuspäällikkö Pekka Friman
Juhani Wallin
Jukka Latva
Vesa Munkki
Palkkasihteeri Hannu Linja

● ASUIN- JA ELINYMPÄRISTÖN TURVALLISUUSTYÖRYHMÄ
PORI:
- Maankäyttö ja kaavoitus:
- Asuminen:
LUVIA:
NAKKILA:
ULVILA:
NOORMARKKU:
POMARKKU:

Kaupunkisuunnittelujohtaja Olavi Mäkelä
Projektilakimies Paavo Immonen
(Aluearkkitehti Marjut Savolainen)
(Hallintopäällikkö Päivi Hokkanen)
Hallintopäällikkö Bella Ahto
Kunnansihteeri Matti Sjögren
Osastosihteeri Sirkka Kankaanpää
(Aluearkkitehti Marjut Savolainen)
Kaavoituspäällikkö Pauli Kekki
Kaupunginsihteeri Mikko Polvenlahti
Kunnansihteeri Ilmo Marttila
Kunnansihteeri Lillimari Lehmijoki
(Aluearkkitehti Marjut Savolainen)

TURVALLISUUSSUUNNITELMAN KUNTAOSIOIDEN VALMISTELUTYÖRYHMÄT
Ulvilan kaupunkiin ja Luvian, Nakkilan, Noormarkun ja Pomarkun kuntiin on muodostettu omat
turvallisuussuunnitelman kuntaosioiden valmistelutyöryhmät.

LIITE 2
VÄESTÖKEHITYS ENTISEN PORIN KIHLAKUNNAN POLIISILAITOKSEN ALUEELLA V. 2000-2008

Väkiluku

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

vuoden lopussa
LUVIA

3 323

3 288

3 283

3 269

3 306

3 325

3 336

3 321

3317

NAKKILA

6 094

6 019

5 964

5 941

5 859

5 832

5 773

5 758

5782

NOORMAKKU

6 209

6 154

6 138

6 127

6 121

6 116

6 110

6 158

6125

POMARKKU

2 639

2 644

2 608

2 595

2 578

2 528

2 517

2 536

2512

PORI

75 994

75 955

75 895

76 189

76 152

76 144

76 211

76 255

76403

ULVILA

14 118

14 044

13 991

13 879

13 934

13 803

13 774

13 702

13707

108 377 108 104 107 879 108 000 107 950 107 748 107 721 107 730 107846

LIITE 3

LIITE 4

Porin kaupungin rikosmäärien vertailu yhdeksän Poria
suuremman ja pienemmän sekä koko maan rikosmääriin.
lähde: POLSTAT / Timo K. Satakunnan poliisilaitos

KAIKKI RIKOKSET
240
230

Pori

220
210

9 Poria pienemmän kaup.
keskiarvo

200
190

170

9 Poria suuremman kaup.
keskiarvo

160

KOKO MAA

180

150
140
130
120
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

RIKOSLAKIRIKOKSET

130

Pori
120

9 Poria pienemmän kaup.
keskiarvo
9 Poria suuremman kaup.
keskiarvo

110

KOKO MAA
100

90
1997

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

LIIKENNERIKOKSET
40

Pori
35

9 Poria pienemmän kaup.
keskiarvo
9 Poria suuremman kaup.
keskiarvo

30

KOKO MAA
25

20
1997

1998

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

OMAISUUSRIKOKSET
90

Pori

80

9 Poria pienemmän kaup.
keskiarvo

70

9 Poria suuremman kaup.
keskiarvo

60

KOKO MAA
50

40
1997

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

VÄKIVALTARIKOKSET

(henki-, pahoinpitely- ja seksuaalirikokset)

10

9

Pori

8

9 Poria pienemmän kaup.
keskiarvo

7

9 Poria suuremman kaup.
keskiarvo

6

KOKO MAA

5

4
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

VÄKIVALTARIKOKSET YLEISELLÄ PAIKALLA (henki-, pahoinpitely- ja seksuaalirikokset)
6

Pori
5

9 Poria pienemmän
kaupungin keskiarvo
9 Poria suuremman
kaupungin keskiarvo

4

Koko maa
3

2
1997

1998

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

VÄKIVALTARIKOKSET YKSITYISELLÄ PAIKALLA (henki-, pahoinpitely- ja
seksuaalirikokset)
5

Pori
4

9 Poria pienemmän
kaupungin keskiarvo
9 Poria suuremman
kaupungin keskiarvo

3

Koko maa
2

1
1997

1998

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

VÄKIVALTARIKOKSET RAVITSEMISLIIKKEESSÄ TMS. (henki-, pahoinpitely- ja
seksuaalirikokset)
2,0
1,8

Pori

1,6
1,4

9 Poria pienemmän
kaupungin keskiarvo

1,2

9 Poria suuremman
kaupungin keskiarvo

1,0
0,8

Koko maa

0,6
0,4
0,2
0,0
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

RIKOKSET OIKEUDENKÄYTTÖÄ, VIRANOMAISTA JA YLEISTÄ JÄRJESTYSTÄ VASTAAN

5

Pori

4

9 Poria pienemmän kaup.
keskiarvo

3

9 Poria suuremman kaup.
keskiarvo

2

KOKO MAA
1

0
1997

1998

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

HUUMERIKOKSET
7
6

Pori

5

9 Poria pienemmän kaup.
keskiarvo

4

9 Poria suuremman kaup.
keskiarvo

3

KOKO MAA

2
1
0
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

TÖRKEÄT YKSILÖÖN KOHDISTUNEET RIKOKSET
2,0
1,8

Pori

1,6
1,4

9 Poria pienemmän kaup.
keskiarvo

1,2

9 Poria suuremman kaup.
keskiarvo

1,0
0,8

KOKO MAA

0,6
0,4
0,2
0,0
1997

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

VAHINGONTEOT

14
13

Pori

12

9 Poria pienemmän
kaupungin keskiarvo

11

9 Poria suuremman
kaupungin keskiarvo

10
9

Koko maa

8
7
6
1997

1998

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

VAHINGONTEKORIKOSET yleisellä paikalla
9

Pori

8

9 Poria pienemmän
kaupungin keskiarvo

7

9 Poria suuremman
kaupungin keskiarvo

6

Koko maa
5

4
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

VAHINGONTEKORIKOSET yksityisellä paikalla
6

Pori
5

9 Poria pienemmän
kaupungin keskiarvo
9 Poria suuremman
kaupungin keskiarvo

4

Koko maa
3

2
1997

1998

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

ASUNTOMURROT

3,0

2,5

Pori

2,0

9 Poria pienemmän
kaupungin keskiarvo

1,5

Helsinki

1,0

Koko maa

0,5

0,0
1997

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

LIIKEMURROT

4,0
3,5

Pori

3,0

9 Poria pienemmän
kaupungin keskiarvo

2,5

9 Poria suuremman
kaupungin keskiarvo

2,0
1,5

Koko maa

1,0
0,5
0,0
1997

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

AUTOMURROT
(ei moottoriajoneuvon käyttövarkaudet)
14
12

Pori

10
8

9 Poria pienemmän
kaupungin keskiarvo

6

9 Poria suuremman
kaupungin keskiarvo
Koko maa

4
2
0
1997

1998

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

LIIKENNERIKKOMUKSET
120

100

Pori

80

9 Poria pienemmän kaup.
keskiarvo

60

9 Poria suuremman kaup.
keskiarvo

40

KOKO MAA

20

0
1997

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

lähde: POLSTAT / Timo K. Satakunnan poliisilaitos

LIITE 5
KANSANTERVEYSLAITOKSEN TAPATURMATILASTO PORIN SEUDULTA 1996-2005
Tapaturmaiset ja väkivaltaiset kuolemat porin seudulla vuosina 1996-2005
Kevyt liikenne
Moottoriliikenne
Kaatuminen
Eloton ympäristö
Hukkuminen
Tukehtuminen
Säteily, lämpö, paine
jne.
Tulipalo
Myrkylliset kasvit ja
eläimet
Luonnonvoimat
Myrkytys
Muut tapaturmat
Itsemurhayritys
Väkivalta
Tahallisuus epäselvä
Yhteensä

16
52
131
6
22
20

3
23
127
1
3
10

19
75
258
7
25
30

2

3

5

15

2

17

1

0

1

8
97
79
151
29
9
638

2
31
20
52
7
9
293

10
128
99
203
36
18
931

Tapaturman tai väkivallan aiheuttamat sairaalahoitojaksot Porin seudulla 1996-2005

Kevyt liikenne
Moottoriliikenne
Kaatuminen
Eloton ympäristö
Elollinen ympäristö
Hukkuminen
Tukehtuminen
Säteily, lämpö, paine
jne.
Tulipalo
Kuumuus, kuumat
aineet
Myrkylliset kasvit ja
eläimet
Luonnonvoimat
Myrkytys
Hoitovahingot
Muut tapaturmat
Itsemurhayritys
Väkivalta
Tahallisuus epäselvä
Yhteensä

SUKUP
Mies
Nainen Yhteensä
346
295
641
589
243
832
4428
5387
9815
916
206
1122
146
68
214
12
6
18
16
8
24
24

3

27

50

22

72

111

76

187

12

15

27

15
75
365
720
96
284
45
8250

3
51
539
364
66
79
16
7447

18
126
904
1084
162
363
61
15697

LIITE 6
TERVEYDEN JA HYVNVOINNIN LAITOKSEN (THL) TAPATURMATILASTO SATAKUNNAN ALUEELTA 1996-2007
Kuolemantapaukset
Tapaturmat ja väkivalta
Satakunta

vuosi
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
yhteensä

kuolleita 2006-2007 (keskiarvo)
ikä
0-9
10-19
20-29
30-39
40-49
50-59
60-69
70-79
80-89
90-99
yhteensä

kuolleita 2006-2007 (keskiarvo)
peruskuolemansyy
Liikenne, kevyt
Liikenne, raskas
Eloton ympäristö
Kaatuminen ja putoaminen
Hukkuminen
Myrkytys
Tukehtuminen
Tulipalo
Itsemurha tai muu tahallinen itsensä vahingoittaminen
Murha, tappo tai muu tahallinen pahoinpitely
Muut tapaturmat
yhteensä

kuolleita/väestö*100
kuolleita 000
187
78,87
173
74,07
198
85,68
195
82,95
199
84,44
206
85,10
191
79,22
183
75,09
202
82,81
234
94,94
180
73,60
186
81,30
2334
83,20

mies
1,0
5,5
13,0
8,0
29,0
27,0
17,5
12,5
11,5
5,0
130,0

nainen
0,0
1,5
4,0
3,5
4,5
10,0
7,0
6,0
11,0
5,5
53,0

yhteensä
1,0
7,0
17,0
11,5
33,5
37,0
24,5
18,5
22,5
10,5
183,0

mies
2,5
15,5
1,5
31,5
4,5
30,0
1,5
3,0

nainen
3,0
6,0
1,0
19,5
1,0
8,5
0,5
1,0

yhteensä
5,5
21,5
2,5
51,0
5,5
38,5
2,0
4,0

31,0
3,0
6,0
130,0

8,0
3,0
1,5
53,0

39,0
6,0
7,5
183,0

1
kuolleita 2006-2007 (keskiarvo)
tapaturmatyyppi
0 - vanhainkoti
1 - kuljetuksessa
2 - ansiotyössä
3 - urheilussa tai liikunnassa
4 - vapaa-ajan harrastuksissa
5 - kotona
6 - terveydenhuollon toimintayksikössä
7 - muu
8 - ei tiedossa
9 - myrkytys
Ei merkitty
yhtensä

mies
2,0
18,5
2,5
2,0
0,5
19,0
4,5
8,0
7,5
30,0
35,5
130,0

nainen
4,0
9,5
0,0
0,0
0,5
13,0
3,0
1,5
1,0
8,5
12,0
53,0

yhteensä
6,0
28,0
2,5
2,0
1,0
32,0
7,5
9,5
8,5
38,5
47,5
183,0

Sairaalahoitojaksot
Tapaturmat ja väkivalta
Satakunta

Hoitootulovuosi
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
yhteensä

Vuosi 2007
ikä tulohetkellä
0-4
5-9
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
75-79
80-84
85-89
90-94

hoitojaksoja
5395
5789
5696
5890
5934
5795
6171
5945
5838
5905
5998
6137
70493

hoitojaksoja/
väestö*100 000
2247,8
2424,3
2397,4
2492,6
2527,8
2484,1
2657,3
2567,9
2527,7
2563,7
2611,7
2681,1
2513,7

potilaita
4048
4293
4100
4210
4329
4157
4505
4327
4320
4296
4355
4387
38986

Mies
44
53
111
206
183
198
169
167
219
180
258
365
218
157
168
205
173
94
32

Nainen
47
40
60
92
79
45
84
86
105
206
131
193
183
175
269
300
410
274
127

yhteensä
91
93
171
298
262
243
253
253
324
386
389
558
401
332
437
505
583
368
159

potilaita/väestö*100 000
1686,6
1797,8
1725,7
1781,7
1844,1
1781,9
1939,9
1869,0
1870,4
1865,1
1896,3
1916,6
1390,2

2
95-99
100yhteensä

Vuosi 2007
ulkoinen syy
Liikenne, kevyt
Liikenne, raskas
Eloton ympäristö
Kaatuminen ja putoaminen
Myrkytys
Tukehtuminen
Tulipalo
Hoitovahingot ja toimenpiteiden haittavaikutukset
Itsemurha tai muu tahallinen
itsensä vahingoittaminen
Murha, tappo tai muu tahallinen pahoinpitely
Ei merkitty
Muut tapaturmat
yhteensä

Vuosi 2007
päädiagnoosi
S00-S09 Pään vammat
S10-S19 Kaulan vammat
S20-S29 Rintakehän vammat
S30-S39 Vatsan, alaselän,
lannerangan ja lantion vammat
S40-S49 Hartianseudun ja
olkavarren vammat
S50-S59 Kyynärnivelen seudun ja kyynärvarren vammat
S60-S69 Ranteen ja käden
vammat
S70-S79 Lonkan ja reiden
vammat
S80-S89 Polven ja säären
vammat
S90-S99 Nilkan ja jalkaterän
alueen vammat
T00-T07 Useiden kehonosien
vammat
T08-T14 Määrittämättömien
kehonosien vammat
T15-T19 Luonnollisesta aukosta kehoon tulleen vierasesineen vaikutukset
T20-T32 Palovammat ja syöpymät
T33-T35 Paleltumavammat
T36-T50 Psykotrooppisten
aineiden, lääkkeiden ja biologisten aineiden aiheuttamat
myrkytykset
T51-T65 Pääasiallisesti eilääketieteellisten aineiden

3
0
3203

24
4
2934

27
4
6137

Mies
92
205
250
1192
11
1
14

Nainen
101
71
58
1585
7
1
1

yhteensä
193
276
308
2777
18
2
15

163

231

394

15

13

28

55
856
349
3203

24
622
220
2934

79
1478
569
6137

Mies
534
56
112

Nainen
334
15
60

yhteensä
868
71
172

99

129

228

380

290

670

141

189

330

269

96

365

289

574

863

581

491

1072

82

89

171

5

6

11

7

5

12

30

12

42

57
4

25
0

82
4

125

146

271

17

12

29

3
myrkkyvaikutukset
T66-T78 Muut tai määrittämättömät ulkoisten syiden
vaikutukset
T79-T79 Eräät vamman varhaiset komplikaatiot
T80-T88 Muualla luokittamattomat kirurgisen ja muun
lääketieteellisen hoidon
komplikaatiot
T90-T98 Vammojen, myrkytysten ja ulkoisten syiden
muiden seurausten myöhäisvaikutukset
Muut diagnoosit
yhteensä

Vuosi 2007
tapaturmatyyppi
Y940 - Kotitapaturma
Y942 - Urheilu- tai liikuntatapaturma
Y948 - Muu vapaa-ajan tapaturma
Y950 - Tapaturma sairaalassa tai sairaalaoloihin liittyvä
ulkoinen tekijä
Y960 - Työtapaturma tai työhön liittyvä ulkoinen tekijä

22

36

58

9

6

15

189

269

458

103
92
3203

41
109
2934

144
201
6137

Mies
643

Nainen
1124

yhteensä
1767

112

52

164

586

448

1034

41

54

95

180

31

211

LIITE 7
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