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Keskisuomalaisten maaseudun 
asukkaiden kokemukset 
turvallisuudestaan

Outi Raatikainen
Auttavat kylät –hanke 
Keski-Suomen Sydänpiiri ry 

Tietoa ja tarinaa kyläturvallisuudesta 1.12.2022
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Keski-Suomen 
turvallisuuskysely 

2021-2022



Keski-Suomen 
kyläturvallisuuskysely  

• Toteutettiin 9/2021-2/2022
• Toteutus lähinnä verkkolomakkeella, 

mutta myös paperikyselynä tapahtumissa 
• Vastauksia kaikista maakunnan kunnista 
• N=298
• Lisäksi tehtiin osin samoilla kysymyksillä 

kyläkohtaisia turvallisuuskartoituksia 

• K-S kysely toimi pohjana valta-
kunnalliseksi tarkoitetulle kyselylle 



Turvallisuus – subjektiivinen ja 
suhteellinen käsite  

1. Uhkia ja riskejä ei ole 
2. Uhkat ja riskit ovat hallinnassa
3. Turvallisuudentunne – tunne siitä, että 

uhkat ja riskit ovat hallittavissa.

4.    Hyvinvoinnin perusta

KYLÄTURVALLISUUS 
5. Kylä yhteisönä + kyläläiset yksilöinä 



Olen (292 vastausta)



Tarvikkeita, kalustoa 



Osaaminen



Koulutushalukkuus
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Sydäniskuri

62 % vastaajista koki osaavansa käyttää iskuria. 
38 % vastasi, ettei osaa. 



41 %

56 %

3 %

Naiset: Oloni on turvallinen kylällä

Aina Yleensä Harvoin

Yleensä
5340

8

Miehet: Oloni on turvallinen
kylällä

Aina Yleensä Harvoin

Aina

Turvallisuuden tunne



• kylän rauhallisuus, pienuus ja tuttuus 
• syrjäisyys – vieraat uhat eivät eksy kylälle 
• toimiva naapuriapu ja positiivinen silmälläpito 
• yhteishenki
• luottamus omaan pärjäämiseen 
• ”ennenkään ei ole tapahtunut mitään” 
• varautuminen, mm. valvontakamerat ja koira, joka ei ole 

vain lemmikki  
• sokeus uhkien olemassaololle tai laiskuus vastaamisessa ☺

Ei mainintoja ammattipelastajista ja viranomaisista. 

Turvallisuuden tekijät - ”Ei kotona pelota” 



” Yleensä turvallista” –vastaukset 

Yleensä-vastauksissa selkeimmin korostuivat 
• Positiivisuus: rauhallinen tuttu kylä, jossa saa naapuriapua  
• Liikennekäyttäytyminen ja huonot tiet. Useilla vastaajilla oli 

tiedossa läheltä piti -tilanteita kyläteillä.  
• Rikokset ja ilkivalta lisääntyneet. ”Oudot ohikulkijat välillä 

aiheuttaa huolestumista.”
• Viranomaisapu kaukana: ”Ampulanssin tulo kestää 30-60min 

Ja tietenkin myös esim paloauto”



Turvattomuuden tekijät 

- liikenne: vaarallinen ja piittaamaton liikennekäyttäytyminen, 
vaarallisen huonot tiet, huono ylläpito, huono näkyvyys, liukkaus, 
valaistuksen puute…  

- vaarallisia ulkopuolisia  
- muutama maininta syrjäisyydestä sekä susista ja karhuista 
- poliisi ei partioi kylillä 
- Kyläkiusaaminen
- huumeet saapuneet maaseudulle 
- lapsille ja nuorille liian vähän turvallisia ajanviettopaikkoja 
- kylässä/lähistöllä esim. potentiaalisesti vaarallista teollisuutta, 

asukkaiden epätietoisuus ympäristöasioista 
- kunnassa ei kuunnella asukkaita



Mökkiläisten turvallisuus 

Mökkeilen myös aikaisin keväällä ja myöhään syksyllä, kun olen 
usein ainoa valopilkku koko järven ympärillä. Jos jotain sattuisi 
ja kännykkä ei olisi käsillä tai en pystyisi soittamaan, avun 
saaminen olisi mahdotonta. Ja joka tapauksessa avun tulo 
kestäisi kauan.  

Poliisin, ambulanssin ja paloauton tulo kuntaan kestää liian 
kauan. Heinäkuussa terveysasema on kiinni, juuri silloin, kun 
lomalaisia kunnassa on paljon.



Kylän resilienssi, kyläyhdistyksen osaaminen? 
Resilienssi = kriisinkestävyys, psyykkinen selviytymiskyky ja joustavuus 
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Turvallisuustietoisuus ja 
-osaaminen 

Kyläturvallisuuskartoitukset 
ja –suunnitelmat.  
Valmennukset.
Eri organisaatioiden 
hyödyntäminen (mm. SPR, 
Vapepa.  

Keski-Suomen 
maaseudun 
asukkaiden 

turvallisuus ja 
turvallisuuden 

tunne 

Arjen turvallisuus ja 
hyvinvointi 

Organisoitu naapuriapu, 
naapuriapuryhmät.  

Sydänturvallisuus

Elvytysosaaminen. 
Sydäniskuriryhmät.

Kylän yhteistyö ja 
verkostot 

Sisäinen yhteistyö. 
Naapurikylät. 
Kunta. Hyvinvointialue. 
Pelastuslaitos, 
sairaanhoitopiiri 
Jne. 


