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Hallintopäällikkö

Vihdin kunta



Kunnan turvallisuuden kokonaisuus Vihdissä

• Arjen turvallisuus

• Kriisivalmius
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Arjen turvallisuus Vihdissä

• Arjen turvallisuuden edistäminen kunnan alueella

• Kunnan normaali toiminta

• Kohderyhmänä kuntalaiset, asiakkaat, yritykset, henkilöstö, omaisuus

• Kohteena kunnan tuottamat palvelut ja kunnan henkilöstö/omaisuus

• ”Perinteinen” turvallisuussuunnittelu

• Päätöksenteko ja toimenpiteet pääosin hajautettu
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Kriisivalmius Vihdissä

• Hätä kädessä = kun normaali toimintatapa ei ehdi ja riitä

• Kriisi, joka katkaisee arjen tai vaikuttaa merkittävästi kunnan brändiin

• Päätöksenteko ja toimenpiteet pääosin keskitetty

• Termeinä valmiussuunnittelu, varautuminen, toiminnan jatkuvuus

• Kuntaa ei suunniteltu kriisiorganisaatioksi -> vrt. pelastuslaitos, poliisi

14.11.2018 4



Häiriötilojen johtoryhmä

• Kj, palvelukeskusten johtajat, talous-, henkilöstö- ja tietohallintojoht.

• Muut avainhenkilöt: ateriapalvelut, tilat, vesihuolto, sote, tiedotus

• Yhteyshenkilönä hallintopäällikkö

• Tavoitettavuus lähtökohtaisesti 7/24

• Ryhmällä tiedossa työ- ja henkilökohtaiset puhelinnumerot

• Tärkeä yhteistyökumppani pelastuslaitos

14.11.2018 5



Arjen turvallisuuden haasteita Vihdissä

• Lähtökohtana luottamus, että kukin (yksikkö/esimies) hoitaa osansa
• Kaikilla ei varahenkilöä
• Kaikkea ei ehdi valvoa

• Kokonaisuuden pitäminen koossa
• Miten saada eri yksiköiden ja organisaatioiden toimijat puhaltamaan yhteen hiileen?
• Kokoavia asiakirjoja talousarvio, valtuuston hyväksymät kaavat , hyvinvointikertomus ym.
• Onko keskitetystä turvallisuussuunnitelmasta vastaavaa hyötyä?
• Miten seurataan kehitystä ja reagoidaan kun tarve?

• Osallisuuden huomioon ottaminen
• Miten selvitetään mielipiteet niiltä, joita päätös/toimenpide koskee
• Esimerkiksi nuoret, ikääntynyt väestö

• Inhimillisen toiminnan ennakointi
• Esimerkiksi tilapäinen liikennejärjestely, aggressiivinen asiakas
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Kriisivalmiuden haasteita Vihdissä

• Osaamisen ylläpito
• Ei päätoimista turvallisuusvastaavaa
• Suunnitteluun ja harjoitteluun riittävästi aikaa: tavoite 1 krt/v
• Mielessä todennäköisimmät kriisit => vähemmän poikkeusoloihin panostamista
• Varautuminen ryhmätyötä/oppimisprosessi, suunnitelma vain tuotos

• Tilannekuvan muodostaminen = yhteinen tulkinta tilanteesta
• Tiedottaminen

• Riippuvuus sähköisistä välineistä
• Some

• Eri viranomaisten yhteistoiminta
• Sopimuskumppanit ml. perusturvakuntayhtymä Karviainen
• VAP:it ja niiden ylläpito = vapautus asepalveluksesta
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Apua kriisitilanteisiin

• Osaamisen ylläpito = ennen kriisitilannetta
• Koulutukset, harjoitukset, tilannekatsaukset, kriisitilanteet

• Aineistopankit

• Verkostot 

• Avainhenkilöt tavoitettavissa = kriisitilanteessa
• Oman organisaation sisällä

• Muissa organisaatioissa

• Kollegoiden verkostot
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Kiitos!


