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Suomi – maailman turvallisin maa

• World Economic Forum arvioi Suomen maailman
turvallisimmaksi maaksi

• Onko Etelä-Savo Suomen turvallisin maakunta
• Mitä turvallisuuteen kuuluu rikollisuuden torjunnan ja fyysisen

koskemattomuuden ohella:
• puhdas ympäristö, terveys, taloudellinen turvallisuus, luottamus

viranomaisiin jne
• Turvallisuus on sekä mitattavia lukuja että tunnetta
• Turvallisuus tukee Etelä-Savon strategisia valintoja



The world's 20 safest countries,
according to the WEF
Finland - rating: 6.7

Qatar - 6.61

UAE - 6.6

Iceland - 6.5

Austria - 6.47

Luxembourg - 6.46

New Zealand - 6.41

Singapore - 6.4

Oman - 6.38

Portugal - 6.33



Suomen turvallisimmat
kunnat

Lähde: Ilta-Sanomat 16.8.2014



Kaikki rikokset maakunnittain 2015

Lähde: Tilastokeskus



Rikokset Etelä-Savossa 2009-2015

Lähde: Tilastokeskus







*Koulutuksen mukaan ei saatavilla v.2015 ATH:n tilastokuviota 29.10.2015/jk



*Koulutuksen mukaan ei saatavilla v.2015 ATH:n tilastokuviota 29.10.2015/jk



Turvallisuus osana maakuntastrategiaa

• Turvallisuus liittyy läpileikkaavasti Etelä-Savon
maakuntastrategian kärkiteemoihin ja koko strategiaan

• Turvallisuus on maakunnan imago- ja vetovoimatekijä
• Määrittää alueen luontaisia vahvuuksia, toimintatapoja, arvoja ja

strategisia valintoja
• Luonnonvarojen (erityisesti metsä) turvallinen käyttö

• Ruoka: elintarviketurvallisuus
• Vesi: puhtaus, ympäristöongelmien globaali ratkaisu

• Etelä-Savo on yrityksille turvallinen toimintaympäristö
• Matkailussa vetovoimatekijä



METS
Ä
Metsistä menestystä ja
mielihyvää

RUOK
A
Eettisillä eväillä
elinvoimaa

VESI
Vedestä viisaasti
vaurautta

Yhteinen Etelä-Savomme luo kasvunsa kolmelle kärjelle

Ihmisten toimeentulo ja
vahva aluetalous
- Osaava työvoima ja kilpailukykyiset yritykset

Innovaatiokykyi
nen maakunta –

Älykäs erikostuminen ja näppärät arjen
ratkaisut

Hyvinvoivat
ihmiset –

Ennakoiva hyvinvoinnin edistäminen ja
turvallinen elinympäristö

Kansainvälinen ja monikulttuurinen
maakunta–
Etelä-Savo osana globaalia toimintaympäristöä

Ainutlaatuinen ja
monipuolinen
ympäristö –
Luonnonvaroja kestävästi käyttävä Etelä-Savo

Etelä-Savon maakuntastrategian 2030 kärkivalinnat ja niitä tukevat teemat



Mistä turvallisuus rakentuu maakunnassa

• Korkea luottamus poliisin ja muiden viranomaisten toimintaan
• Kansalainen voi luottaa tasapuoliseen ja oikeudenmukaiseen

kohteluun
• Kansalaiset luottavat viranomaisten kykyyn puuttua liikenne-,

väkivalta- ja omaisuusrikoksiin ja saada apua henkilöön ja
omaisuuteen liittyvissä hätätilanteissa

• Harvaan asutussa ja pitkien välimatkojen maakunnassa emme
voi maantieteelle mitään jolloin turvallisuuden tunne riippuu siitä
• Kuinka nopeasti apua saadaan paikalle
• Kuinka laajan alueen poliisin tehokas valvonta kattaa
• Millaiset voimavarat viranomaisilla on tehtäviensä hoitamiseen





Laajan päivystyksen
sairaaloiden verkosto



Haja-asutusalueet ja poliisin näkyvyys

• Poliisin toiminta keskittynyt kaupunkialueille
• Poliisin näkyvyyden vähentyminen haja-asutusalueilla on

vähentänyt myös luottamusta siihen että apua saataisiin riittävän
nopeasti

• Lähes 40 % haja-asutusalueiden asukkaista arvioi saavansa
poliisilta apua vasta puolen tunnin kuluttua

• Yli puolet haja-asutusalueiden asukkaista on nähnyt
poliisipartion harvemmin kuin kerran kuukaudessa.

• Tarve saada hätätilanteessa kiireellistä apua on täsmälleen
sama riippumatta siitä onko kysymys keskuksesta tai
syrjäseudusta.



Turvallisuus ja uudet maakunnat

• Uusille maakunnille on tulossa laaja joukko turvallisuuden
edistämiseen suoraan liittyviä tehtäviä

• Turvallisuus on osa maakunnan elinvoiman vahvistamista
• Uudet maakunnat tarjoavat hyvän perustan varautumiselle

erilaisiin häiriö- ja vaaratilanteisiin
• Maakunta ja kunnat muodostavat lähellä ihmistä olevan

turvaverkon, jonka varaan voidaan rakentaa tehokas
varautumisen kokonaisuus

• Eri tehtävien yhteensovittaminen on keskeinen osa maakunnan
toimintaa

• Pelastustoimi ja ensihoito hoidettava samalla aluejaolla kuin muu
turvallisuuden edistäminen





Kiitos mielenkiinnosta !
Pentti.makinen@esavo.fi


