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Kyläturvallisuus 
Tukea maaseudun asukkaiden omatoimiseen varautumiseen

95,2 % 
Suomen pinta-alasta on maaseutua.

30,8 % 
suomalaisista asuu maaseudulla.

Maaseutu ikääntyy

n	 Suomessa oli vuoden 2013 lopussa  
yli miljoona 65 vuotta täyttänyttä. 

n	 Määrä on kaksinkertaistunut 1970-luvun puolivälistä 
ja nelinkertaistunut sotavuosista1

n	 Vain 36 % maaseudun asukkaista on tyytyväisiä  
turvallisuuspalveluihin (poliisi ja pelastustoimi)2

KyläTurValliSuuSMallin TaVoiTTEET

n Vahvistetaan maaseudun asukkai-
den omatoimista varautumista ra-
kentamalla  yhtenäinen valtakunnal-
linen kyläturvallisuusmalli, joka toi-
mii maaseudun asukkaiden turvalli-
suuteen keskittyvänä lisäresurssina 
aluepelastuslaitoksille.

n luodaan turvallisuuden yhdyshen-
kilöverkosto järjestämällä alueellisia 
kyläturvallisuuskoulutuksia.

n Koulutetaan seurakuntien diakonia-
työntekijöitä osaksi yhdyshenkilöjär-
jestelmää.

n Perehdytetään kuntien kotipalvelu-
työntekijöitä ikäihmisten paloturval-
lisuuden edistämiseen.

n Tuotetaan uutta tietoa maaseudun 
turvallisuuden muutoksesta ja vah-
vistetaan yhteiskunnallista keskuste-
lua alueellisista turvallisuustarpeista

 1  Suomen virallinen tilasto (SVT): Väestörakenne [verkkojulkaisu]. iSSn=1797-5379. Vuosikatsaus 2013. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 15.10.2014].  
Saantitapa: http://www.tilastokeskus.fi/til/vaerak/2013/01/vaerak_2013_01_2014-09-26_tie_001_fi.html

 2  Maaseutukatsaus 2014, s. 62. Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja, alueiden kehittäminen, Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmä 2/2014.
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Kyläturvallisuutta toteuttamassa

n Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmä | Maaseutupolitiikka.fi
n Palosuojelurahasto | palosuojelurahasto.fi
n Pelastuslaitokset | pelastustoimi.fi
n suomen evankelisluterilainen kirkko | evl.fi
n suomen Kylätoiminta  | kylatoiminta.fi
n suomen Pelastusalan Keskusjärjestö | spek.fi

Kyläturvallisuusmalli perustuu vuosina 2013–2014 toteutetussa Arjen turva harvaan asutuilla alueilla –  
kylien turvallisuuskoulutus -hankkeessa saatuihin kokemuksiin. Mallin kehittämistä rahoittaa Palosuojelurahasto.

Lisätietoja:  Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö
Projektipäällikkö aikku Eskelinen, aikku.eskelinen@spek.fi, 040 834 4545
Tutkija Heikki laurikainen, heikki.laurikainen@spek.fi, 040 147 7977
www.kyläturvallisuus.fi

Kyläturvallisuus: koulutusta, verkostoja ja turvallisuusviestintää

Turvallisuuskoulutukset 

Kylissä järjestetään Meidän turvallinen kylä -koulutuksia, joissa 
asukkaat kerääntyvät kylittäin yhteen kehittämään alueidensa  
turvallisuutta.  Käsiteltäviä aiheita ovat paloturvallisuus, varau-
 tuminen ja hyvinvointi maaseudulla.

kyläturvallisuus.fi

ylläpidetään ja kehitetään kyläturvallisuus.fi-sivuja kokoamal-
la yhteen maaseudun turvallisuustyötä tukevat sähköiset ai-
neistot laajassa verkostoyhteistyössä, johon uudet kumppanit 
ovat tervetulleita.

Turvallisuuden yhdyshenkilöt
n yhdyshenkilörekisteri verkostotyön tueksi. ylläpidosta  

vastaa SPEK.
n kattava koulutus turvallisuuden yhdyshenkilöille
n rakennetaan turvallisuuden neuvonta- ja tukipalvelu, joka 

toimii apuna käytännön kyläturvallisuustyössä kylillä
n yhdyshenkilöt tulevat osaksi laajempaan turvallisuustyötä 

tekevien verkostoa
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