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NYKYTILANNE KAUPUNGIN
KOKONAISTURVALLISUUDESSA

- Muodostuu useista suunnitelmista ja niiden
mukaisesta toiminnasta

• Valmiussuunnitelma liitteineen (normaaliajan häiriötilanteet
ja poikkeusolot), kriisiviestintäsuunnitelma

• Turvallisuussuunnitelma (arkipäivän turvallisuus)
• Pelastuslain mukaiset pelastussuunnitelmat
• Kokonaisvaltainen riskikartoitus, raportointi säännöllistä
• Työturvallisuuslain mukaiset vaarojen arvioinnit
• Työterveyshuollon työpaikkaselvitykset



TÄMÄN  SUUNNITTELUN TAVOITTEENA ON
Kokonaisturvallisuuden suunnitelmallinen hallinta
Turvallisuuden huomiointi on kiinteä ja tärkeä osa työtä
Tunnistaa ja arvioida kaupunkiin, sen alueeseen ja väestöön
kohdistuvia uhkia
Ehkäistä ennakolta häiriö- ja kriisitilanteiden syntyminen sekä
luoda edellytyksiä niiden hallintaan
Miettiä ennakoivasti, millä tavoin ja millä resursseilla tilanne
hoidetaan
Turvata nopea reagointikyky häiriö-/kriisitilanteessa
Viestiä ja toteennäyttää, että Joensuu on turvallinen paikka
asua, opiskella, harrastaa ja tehdä työtä



TURVALLISUUTTA TEHDÄÄN
YHTEISTYÖSSÄ
- Eri viranomaistahot: AVI, ELY, P-K:n pelastuslaitos, P-K:n

rajavartiosto, P-K:n aluetoimisto, Itä-Suomen poliisilaitos, Siun
Sote, liikennevirasto ym.

- Esim. Harva –hanke toi uusia toimintamalleja, helmenä
ensivastetoimintamalli

- Tavoitteena kyky toimia/viestiä samansuuntaisesti, nopeaa
reagointia tarpeen/tilanteen mukaan

- yritykset
- Kansalaisjärjestöt
- Kylä- ja asukasyhdistykset, esim. ”Kylien pelastusryhmä –

hanke”
- Väestön omatoimisen varautumisen tukeminen



MUUTOSTARPEEN PERUSTEITA
- toimintaympäristö/turvallisuustilanne muutoksessa
- Kuntalaisten turvallisuuden tunne koetuksella

(perusturvallisuus/totutut palvelut muuttuvat)
- Muuttuvat organisaatiot vaikuttavat toimintaan
- pienenevien resurssien tehokas ja vaikuttava

hyödyntäminen, vaatii uusia toimintamalleja, uutta
asennetta yhteistyöhön, juhlapuheista käytäntöön

- Nykyinen palvelutaso uhkaa laskea
- Viestinnän monikanavaisuuden haaste
- Muutostiedottamisen välttämättömyys



TURVALLISUUSYMPÄRISTÖSSÄ
TAPAHTUVIA MUUTOKSIA
- Työllisyystilanne
- Syrjäytyminen
- Palveluverkon harveneminen ja sen vaikutukset
- Palveluiden tuottamisen monimuotoisuus (valinnanvapaus, monituottajamalli,

monikanavarahoitus,  sähköiset palvelut lisääntyvät..) vahvistaako tämä vai
heikentääkö turvallisuutta???

- Maahanmuutto, pakolaiset
- Kansallisuuksien/kulttuurien kirjo kasvaa
- Paperittomat
- Rasismin eri ilmenemismuodot
- Ääriliikkeiden mahdollinen aktivoituminen
- Rikollisuus
- Kyberturvallisuus, ydintoiminnan suojaaminen, uhka tiedostettava ja reagoitava,

järjestelmien kriittisyysluokitus
- Luonnon ääri-ilmiöiden lisääntyminen
- Sähköinen viestintä, some



MAAHANMUUTTO JOENSUUHUN
- Pakolaisten vastaanottosopimukset
- Eri toimijoiden yhteinen varautumissuunnitelma

vaikeutuvan maahanmuuton varalle
- Hankeviidakko
- Uudenlainen toimintamalli; työllistäminen,

kotouttaminen, järjestö-/yritysyhteistyö
- Rakenteissa olevat asenteelliset asiat tunnistettava
- Järjestöjen tarve erikoistua
- Kokemustiedon kerääminen



UUDEN MAAKUNNALLISEN
TOIMINTAMALLIN VALMISTELU
VARAUTUMISEEN

Varautumisen työryhmä perustettu (pela, avi, ely,Siun sote,
kaupunki, kunnat, ympäristöterveydenhuolto,
maaseutupalvelut)
Keskeinen sisältö, edut ja riskit
Esitys keskeisistä rajapinnoista (valtio/maakunta/kunnat)
Yhteistyö kolmannen sektorin toimijoiden kanssa
Lainsäädännölliset muutostarpeet yhteistyön vauhdittamiseksi
Keskeiset ratkaistavat asiat aikatauluineen
Valtakunnallisen valmistelun seuranta
Hyviä käytäntöjä ei saa hukata
Alustavat tuotokset 11/2016, raportointi 1/2017



HUOMIOITAVIA ASIOITA

Turvallisuusasiat ja varautuminen nousevat
aiempaa tärkeämpään osaan kaikessa kunnan
toiminnassa
Toiminnallisena haasteena erilaisten palvelujen
ulkoistaminen ja yksityistäminen
Toimintavarmuus on turvattava, huomioitava
sopimuksissa
Turvallisuus on lähipalvelu




