
KUNTIEN JA 3. SEKTORIN YHTEISTYÖ VARAUTUMISESSA JA ARJEN 
TURVALLISUUDESSA, HELSINKI 28.6.2019

JOENSUUN KONSERNISTRATEGIA:

ROHKEASTI UUDISTUVA

TEEMME TURVALLISTA KAUPUNKIA YHDESSÄ. ERILAISET IHMISET 
OVAT VAHVUUTEMME.

KANSLIAPÄÄLLIKKÖ JARI HORTTANAINEN, JOENSUUN KAUPUNKI



 Toimimme vastuullisesti: 
 Kaupunkilaiset haluavat vastuullista johtamista.
 Vastuullinen taloudenpito – hyvin tuotetut palvelut 

ja järkevä veroprosentti – määrittää toimintamme 
perustan.

 Haluamme mahdollistaa ja luoda edellytyksiä 
asukkaidemme onnellisuudelle, terveydelle ja 
hyvinvoinnille.

 Työllisyyden ja yritystoiminnan edellytysten 
parantaminen on tämän hetken tärkein 
yksittäinen tavoite – sekä kuntalaisten että 
kuntapäättäjien mielestä.

 Uudistumme rohkeasti – ja yllätämme.

TOIMINTAPERIAATTEEMME

JOENSUUSSA





”3 toimialateemaa

HYVINVOINTI JA SIVISTYS
KAUPUNKIYMPÄRISTÖ
ELINVOIMA&TYÖLLISYYS

<3 000 
työntekijää 
konsernissa

80 % 
metsää

778 
järveä 
(>1ha)

20 000++
opiskelijaa 3 strategista teemaa

VETOVOIMAINEN
KESTÄVÄ KAUPUNKI
YHDESSÄ TEHDEN380 M€ 

toiminta-kate/v

Investoinnit =  
kestävän 
talouden ohjelma

77 000+ asukasta 59 kaupunginvaltuutettua

JOENSUU



 Nyt valmistelemme kaupungin neljättä 
turvallisuussuunnitelmaa

 Käsittelee arjen turvallisuutta, määrittelee 
painopisteet, kehittämistarpeet, 
toimenpiteet, vastuutahot, aikataulut ja 
seurantamittarit

 Osa varautumissuunnittelukokonaisuutta

 Arkiturvallisuuden riskit ovat yleisempiä ja 
pienempiä kuin valmiussuunnitelmien 
riskit

TURVALLISUUSSUUNNITELMA 
HYVÄKSYTÄÄN VALTUUSTOSSA 
VALTUUSTOKAUSITTAIN



 Turvallisuussuunnittelu ja toiminta 
arjessa on viranomaisyhteistyötä

 Järjestöt keskeinen yhteistyökumppani 
ja järjestöt tuovat oman 
asiantuntemuksensa

Keskeistä yhteinen näkemys 
turvallisuusympäristön tilasta, siinä 
tapahtuvista muutoksista ja 
tarvittavista toimenpiteistä

JOENSUU

YHDESSÄ TEHDEN



 Symmetrinen kaupunki kasvaa ja kehittyy. 

 Joensuussa on kaupungin vilskettä ja maaseudun 
rauhaa.
• Tarjoamme monipuolisia ja omaleimaisia 

vaihtoehtoja asumiseen ja virkistäytymiseen. 
• Järjestämme hyviä paikkoja erilaiseen 

yrittämiseen.

 Kaupunkiympäristö, asunnot ja toimitilat ovat 
terveellisiä, turvallisia ja viihtyisiä.

 Teemme monipuolista kaupunkiympäristöä ja tiloja, 
jotka tarjoavat alustan luovuudelle ja innovaatioille.

 Järjestökenttä Joensuussa on runsas ja aktiivinen, 
merkittävä rooli kaupunkilaisten vapaa-ajassa ja 
tapahtumien järjestäjinä 

JOENSUUN

KAUPUNKIYMPÄRISTÖ



• Tiivis kaupunkikeskusta ja laajat harvaan asutut alueet, 
entiset kuntakeskukset

• HARVA –hankkeella rakennettu viranomaisten 
yhteistyömalli, erittäin hyviä tuloksia

• Kaupungin kokonaispinta-ala 2382 neliökilometriä, 
yhteistä rajaa Venäjän kanssa

• Joukkoliikennepalvelut harvaan asutuilla alueilla 
vähenevät

• Kaupungin palveluverkko tiivistyy

• Viranomaisten resurssien jakaminen haasteellista

• Viranomaisten lisäksi tarvitaan entistä enemmän myös 
muita toimijoita arjen turvallisuuden parantamiseksi

KAUPUNKIRAKENTEEN 
HAASTEET 
TURVALLISUUSSUUNNITTELUSSA



ESIMERKKI KONKREETTISESTA 
VIRANOMAISYHTEISTYÖSTÄ

Keskusta-alueen kameravalvonnan uudistaminen



• Kamerat poliisin asentamat sekä 
hallinnoimat

• Ei yhteyttä kaupungin verkkoon

• Tarve päivittää kamerat

• Keväällä 2018 aloitettu keskustelu 
yhteistyöstä Joensuun kaupungin 
kanssa

AIKAISEMMIN



• Kamerat ovat Joensuun kaupungin ja 
kaupungin verkossa - poliisille 
toteutetaan pääsy järjestelmään

• Tallennusjärjestelmän lisenssi siirtyy 
Joensuun kaupungille

• Poliisin valvomosta suora yhteys 
kameroihin sekä tallentimeen

UUSI TOIMINTAMALLI



KESKUSTA-ALUEEN KAMERAT JATKOSSA



• Teknisesti mahdollista sallia poliisille 
yhteys myös muihin kaupungin 
kameroihin 

• 19 kohdetta sallittavissa helposti, loput 
kohteet vaativat laitepäivityksen

UUSI TOIMINTAMALLI



Järjestöt osana Joensuun kaupungin 
turvallisuussuunnittelua
• - Järjestöedustus turvallisuussuunnitelman ohjaus- ja seurantaryhmässä (Pelastusalanliitto) 

•  toimii koko prosessin ajan yhdyshenkilönä ohjausryhmän ja järjestökentän välillä

• - Järjestötoimijoiden osallistuminen turvallisuussuunnitelman toimintaympäristön arvion toteutettiin 
järjestötilaisuuden ja internet-kyselyn avulla

• - Avoimessa järjestötilaisuudessa pohjustettiin turvallisuussuunnitelman laadintaprosessia sekä 
tavoitteita järjestötoimijoille

• - Laajasti jaetussa internet-kyselyssä tarjotaan alueen järjestötoimijoille mahdollisuus esittää 
näkemyksensä vallitsevasta turvallisuustilanteesta, esittää kehitysajatuksia sekä kertoa omasta 
toiminnastaan 

• - Tavoitteena kerätä ajantasaista tietoa Joensuun alueen turvallisuustilanteesta, järjestöjen resursseista, 
tarjota järjestöille mahdollisuus osallistua turvallisuustyöhön sekä kehittää alueellista yhteistyötä

• - Järjestötoimijoiden asiantuntemus myös tavoitteiden ja toimenpiteiden määrittelyn tukena 
yhteistyön jatkuvuus

•



Turvaa maaseudulle – pelastusryhmä 
osana kyläelämää
• - Pohjois-Karjalan pelastuslaitos, Pohjois-Karjalan pelastusalanliitto ja 

Maaseudun Sivistysliitto yhteistyössä kylälaisten kanssa

• - Pilotista hankkeeksi ja hankkeesta pysyväksi toimintamalliksi

• - Tavoitteena kehittää harvaan asuttujen asuinalueiden turvallisuutta ja 
asukkaiden vaikuttamismahdollisuuksia

1. Perustamalla kylien pelastusryhmät, jotka kykenevät tarvittaessa toimimaan 
pelastustoimen tukena poikkeavissa tilanteissa

2. Lisäämällä asukkaiden osallistumista kyläturvallisuuden ylläpitämiseen ja 
kehittämiseen (esim. kylän pelastussuunnitelman laatiminen)

3. Kannustamalla naapuriavun antamiseen eli kyläyhteisön sisällä lähimmäisestä 
huolehtimiseen

- Vastuutahot huolehtivat yhteistyössä kokoamisesta, kouluttamisesta sekä 
toiminnan jatkuvuudesta




