
Näin otat käyttöösi 
turvallisemman tilan 
periaatteet



Turvallinen kaupunki on 
asukkaiden hyvän elämän perusta. 

Vantaalla kaikissa kaupungin omissa tiloissa otetaan käyttöön turvallisemman tilan periaatteet. 

Turvallisempi tila on paikka, joka tarjoaa paikallaolijoille tunteen fyysisestä, henkisestä ja sosiaalisesta 

turvallisuudesta. 

Tämä toteutuu luomalla yhdessä yhteiset periaatteet ja edellyttämällä paikallaolijoilta niiden 

noudattamista sekä puuttumalla periaatteiden rikkomuksiin.

Haluamme varmistaa, että kaikilla on turvallinen olo kaupungin tiloissa. Erityisesti lapset ja nuoret 

viettävät paljon aikaa kaupungin tiloissa. Heidän lisäksi jokaisen kuntalaisen tulee kokea olonsa 

turvalliseksi.  

Lapselle turvallisempi tila on turvallisempi kaikille! 

Turvallisemman tilan periaatteiden käyttöönotto on osa Vantaan Lapsiystävällinen kunta -toimintaa. 

Toiminta perustuu lapsen oikeuksien sopimuksen toimeenpanoon ja sen tavoite on jokaisen lapsen 

hyvä elämä. Lue lisää toiminnasta nettisivuiltamme. 

https://www.vantaa.fi/fi/kaupunki-ja-paatoksenteko/vastuullisuus/lapsiystavallinen-kunta


Mitä turvallisempi 
tila tarkoittaa?
Turvallisempi tila on paikka, joka tarjoaa 
paikallaolijoille tunteen fyysisestä, henkisestä ja 
sosiaalisesta turvallisuudesta. Tavoitteena on, että 
kenenkään ei tarvitse kohdata minkäänlaisia syrjinnän, 
kiusaamisen, häirinnän tai väkivallan muotoja. Tämä 
tarkoittaa ennen kaikkea aktiivista toimintaa tämän 
ehkäisemiseksi ja puuttumista tilanteisiin, joissa näin 
tapahtuu. Turvallinen tila on myös saavutettava ja 
esteetön. 

Turvallisemman tilan periaatteiden käyttöönotto on 
konkreettinen teko, jonka avulla voimme aktiivisesti 
edistää jokaisen tilan käyttäjän turvallisuutta ja 
mahdollisuutta osallistua tilan käyttöön ja toimintaan 
juuri sellaisenaan kuin on.

Käytännössä tämä toteutuu niin, että tilan käyttäjien 
kanssa kootaan yhdessä yhteiset periaatteet ja kaikkia tilaa 
käyttäviä edellytetään noudattavan niitä.



Miksi puhumme 
turvallisemmasta 
tilasta?

Turvallisuuden tunne on subjektiivinen 

kokemus. Emme voi luvata jokaiselle 100 % 

turvallista tilaa, mutta voimme luvata toimia siten, 

että tila tuntuu jokaiselle turvallisemmalta. 

Tärkeää on ymmärtää myös, että jokainen tilaa 

käyttävä on vastuussa tämän toteutumisesta. 



Miten 
turvallisemman 
tilan periaatteet 
kootaan?
On tärkeää, että turvallisemman tilan 

periaatteet kootaan yhdessä tilan henkilöstön 

ja käyttäjien kanssa. Niihin kirjataan tärkeimmät 

asiat, joiden mukaan toimitaan. Vähintään yhtä 

tärkeä kuin lopputulos, on prosessi, jonka avulla 

periaatteet kootaan. On hyvä käydä keskustelua 

siitä, mitä tarkoittaa toista kunnioittava 

kohtaaminen ja turvallisuuden takaaminen 

jokaiselle. Henkilöstön on hyvä miettiä näiden 

periaatteiden linkittymistä myös muihin toimintaa 

ohjaaviin asiakirjoihin ja suunnitelmiin.



Minne periaatteet
kirjataan?

Periaatteet on hyvä työstää sellaiseen muotoon, 

että ne voivat olla tilan seinällä ja esimerkiksi 

internetsivuilla. Periaatteissa on tärkeä mainita 

myös, miten tilan käyttäjä toimii, jos kokee, että 

periaatteita ei noudateta sekä miten tilasta 

vastaavat toimivat, kun saavat tiedon tästä. 

Turvallisemman tilan periaatteet on tarkoitus 

olla näkyvästi esillä tilassa. Ne käydään läpi 

kaikkien uusien työntekijöiden ja esimerkiksi 

vartijoiden kanssa. Mikäli tilassa on säännöllisiä 

käyttäjiä, periaatteet käydään läpi myös heidän 

kanssaan.



Turvallisemmassa 
tilassa

➢ Ei oleteta 

➢ Ei yleistetä

➢ Kunnioitetaan toisen mielipiteitä, ainutlaatuisuutta, 
koskemattomuutta ja oikeutta olla oma itsensä

➢ Annetaan tilaa henkisesti ja fyysisesti. Jokainen 
saa osallistua haluamallaan tavalla.

➢ Otetaan vastuu omasta toiminnasta 

➢ Asioihin saa ja pitää puuttua

Lähde: Nicehearts, Vantaan Tyttöjen Tila 



Lisätietoja

Vantaalla Niceheartsin Tyttöjen Tilassa on käytössä 
turvallisemman tilan periaatteet, samoin Vantaan 
taidemuseo Artsissa. Heiltä voi kysyä vinkkejä 
periaatteiden kokoamiseen ja käyttöönottoon.

Esimerkkejä:

Nicehearts ry 

Vantaan taidemuseo Artsi

Allianssi

Autamme mielellämme: 

Tia Ristimäki, Lapsiystävällinen kunta –koordinaattori

Milja Inkeroinen, osallisuuskoordinaattori

Sanna Heikkinen, Tyttöjen Tilan johtaja, Nicehearts ry 
etunimi.sukunimi@nicehearts.com

https://www.nicehearts.com/vantaa/
https://www.artsimuseo.com/turvallisemman-tilan-periaatteet
https://alli.fi/palvelut/tyokaluja-nuorisoalalle/turvallisemman-tilan-periaatteet-ja-vihapuheesta-vapaan-keskustelun-saannot/
mailto:etunimi.sukunimi@nicehearts.com%E2%80%AF


Tavoite on, että kaikissa 

kaupungin tiloissa kootaan 

turvallisemman tilan 

periaatteet vuoden 2022 

aikana.

Tilannetieto kootaan 

marraskuun alussa. Lapsen 

oikeuksien viikon yhteydessä 

juhlistamme turvallisemman 

tilan periaatteiden 

käyttöönottoa Vantaalla.



Haluamme, että jokainen 

kokee olevansa 

tervetullut Vantaan 

kaupungin tiloihin omana 

itsenään.

Kiitos, 

kun osallistut

turvallisuuden

edistämiseen 

Vantaalla!


