Hyvinkään turvallisuussuunnitelma
Valtuustokaudelle 2017 - 2021

Johdanto
Turvallisuussuunnitelma on laadittu osaksi hyvinvointisuunnitelmaa

Turvallisuussuunnitelmassa kuvataan
» Turvallisuus Hyvinkään Pelikirjassa
» Turvallisuus Pelikirjan kärkihankkeissa
» Hyvinkään turvallisuussuunnitelman painopistealueet
» Turvallisuus konkreettisina tavoitteina ja toimenpiteinä – turvallisuus hyvinkääläisten arjessa
» Turvallisuuden toimijat
» Turvallisuustyön historia ja tulevaisuus
» Materiaalit ja lähteet turvallisuussuunnittelun tukena
» Hyvinkään turvallisuuden kokonaisuus
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Turvallisuuden määritelmä
Sisäistä turvallisuutta luodaan yhteistyössä
Valtioneuvoston periaatepäätös sisäisen turvallisuuden strategiasta 5.10.2017 Hyvä elämä – turvallinen arki
määrittelee turvallisuuden. Turvallisuus on vakaan ja hyvinvoivan yhteiskunnan kivijalka. Hyvä sisäinen
turvallisuus tarkoittaa sitä, että väestö voi nauttia oikeusjärjestelmän takaamista oikeuksista ja vapauksista
ilman rikollisuudesta, häiriöistä, onnettomuuksista ja kansallisista tai kansainvälisistä ilmiöitä johtuvaa pelkoa tai
turvattomuutta. Se on mahdollista saavuttaa ainoastaan eri toimijoiden yhteistyön tuloksena.
Hyvä sisäinen turvallisuus syntyy monen eri tekijän yhteisvaikutuksesta. Turvallisuutta edistävät mm. turvallinen
koti-, asuin- ja työympäristö, toimivat peruspalvelut, väestön yhdenvertaisuus, hyvin suunniteltu
liikenneympäristö, avun saanti, silloin kun sitä tarvitaan, ja varmuus siitä, että rikoksiin syyllistyneet joutuvat
edesvastuuseen teoistaan. Sisäiseen turvallisuuteen liittyvää päätöksentekoa ja toimenpiteitä tehdään lähes
kaikilla yhteiskuntapolitiikan alueilla. Turvallisuuteen liittyvillä päätöksillä vaikutetaan siihen, miten syntyneisiin
turvallisuusongelmiin vastataan.
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Turvallisuuden tukipilarit
Hyvinkään Pelikirja luo vahvan perustan Hyvinkään
turvallisuussuunnittelulle. Pelikirjassa Hyvinkää on
asettanut tavoitteekseen olla Suomen turvallisin kunta.
Turvallisuussuunnitelma kertoo
» mitä Hyvinkäällä turvallisuustyöllä tavoitellaan
» mitä asioita valtuustokaudella painotetaan
» miten turvallisuussuunnitelman tavoitteet saavutetaan

Hyvinkäällä turvallisuus tehdään yhdessä
Hyvinkäällä luotetaan yhteistyön voimaan ja tehdään
yhdessä töitä sen eteen, että hyvinkääläiset kokevat
kaupunkinsa turvalliseksi.
Turvallisuus tehdään kaikkien hyvinkääläisten ja paikallisten
turvallisuustoimijoiden yhteistyönä.
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Turvallisuuden tavoitteet
Hyvinkään kaupunki kannustaa kaikkia hyvinkääläisiä ja
yhteistyökumppaneitaan sekä henkilöstöään
edistämään turvallisuutta omassa lähipiirissään.

Tavoitteet Pelikirjasta:
» Kehittyvät, viihtyisät ja turvalliset asuinalueet
» Elinvoimaiset ja monimuotoiset kylät
» Hyvinkääläisten turvallisuus ja hyvinkääläisten
oma toiminta sen edistämiseksi
» Ympäristön terveellisyys ja turvallisuus

Turvallisuus otetaan huomioon kaikessa kaupungin
palvelutuotannossa.
Turvallisuustyötä tehdään kokonaisvaltaisesti
riskienhallinnan, valmiussuunnittelun, ympäristön
turvallisuuden ja työsuojelun sekä paikallisen
turvallisuustyön näkökulmista. Hyvinkään kaupungilla
on lakisääteisiä turvallisuuteen liittyviä
viranomaistehtäviä, esimerkiksi elintarvike- ja
ympäristöturvallisuuteen ja rakentamisen
turvallisuuteen liittyen.
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Kuntalaisten turvallisuus näkyy Pelikirjan
kärkihankkeissa
Turvallinen toimintaympäristö hyvinkääläisille, yrityksille, yhteisöille

»
»
»
»

Hangonsilta
Hyvinkään Sveitsi
Kehittyvä kaupunkikeskusta
Kaupunki ja monimuotoiset kylät
Turvallisuus arjessa ja tekemisessä

» Aktiivinen tapahtumakaupunki
» Omaleimainen kulttuuri- ja liikuntakaupunki
Suomen turvallisin kunta tehdään yhdessä

» Kuntalaisten osallisuus, yhteisöllisyys ja hyvinvointi
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Turvallisuussuunnitelman painopistealueet
Turvallisuussuunnitelman painopistealueiksi on
valittu aiheita, jotka ovat nousseet eri lähteissä esille
turvallisuussuunnitelmaa valmistellessa.
Painopistealueilla turvallisuustyötä ohjataan
koskemaan asioita, jotka nähdään Hyvinkään
turvallisuuden kannalta oleellisina.

1. Päihteet, mielenterveys ja lähisuhdeväkivalta
2. Rakennetun alueen turvallisuus

3. Liikenneturvallisuus

Turvallisuussuunnitelman painopistealueet on valittu
käyttäen apuna seuraavia lähteitä:
» Hyvinkään Pelikirja
» Hyvinkään kaupungin turvallisuussuunnitelma
2013-2014
» Tilastot
» Hyvinvointikertomus
» Turvallisuuskysely 2015

4. Riskiryhmien turvallisuus
5. Kuntalaisten saaminen mukaan turvallisuustyöhön
6. Tapahtumien turvallisuus
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Turvallisuuden tavoitteet ja toimenpiteet
1. Kuntalaisten turvallisuusajattelun kehittäminen

Turvallisuutta voidaan parantaa erilaisilla rakenteilla ja turvallisuusratkaisuilla, mutta suurin tekijä ihmisen
turvallisuudessa on hän itse. Näissä hankkeissa keskitytään kuntalaisten turvallisuustiedon lisäämiseen.
Hankkeissa keskeistä on, että eri-ikäiset ja eri elämänvaiheissa olevat kuntalaiset tavoitetaan ja heidät
saadaan ajattelemaan omaa turvallisuuttaan kehittävällä tavalla. Turvallisuuden toimijat voivat tarjota
mahdollisuuksia osallistumiseen esimerkiksi järjestämällä tapahtumia, tarjoamalla tietoa ja neuvoja,
olemalla tavoitettavissa. Käsiteltäviä aiheita voivat olla esimerkiksi päihteet ja liikenneturvallisuus.
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1.1 Turvallisuuskävelyt

Turvallisuuskävelyt ovat erinomainen työkalu kuntalaisten, Hyvinkään kaupungin eri palvelujen asiakkaiden ja kaupungin
henkilöstön saamiseksi mukaan turvallisuustyöhön. Kävelyihin osallistujat pääsevät itse havainnoimaan omaan
alueeseen ja toimintaan liittyviä mahdollisia turvallisuusriskejä, sekä kertomaan niistä mukana oleville asiantuntijoille.
Turvallisuuskävelyitä on toteutettu Hyvinkäällä aiemminkin (vuonna 2016, Metsäkaltevassa), ja nyt kävelyt tullaan
aloittamaan mm. uusilla asuinalueilla (Hangonsilta ja Sveitsi). Tarkoituksena on, että hankkeen edetessä
turvallisuuskävelyitä järjestetään monipuolisesti eri kohteissa. Eri toimijat voivat järjestää turvallisuuskävelyitä eri
teemoihin liittyen esimerkiksi kouluissa.
Päämäärä

Vuositavoite ja toimenpide

Tavoitetaso ja onnistumisen mittari

Vastuutaho

Turvallisuuskävelyiden aloittaminen

Toimintatavan (turvallisuuskävelyt)
käyttöönotto ja vakiinnuttaminen osaksi arjen
turvallisuustyötä.

Toimintatapa käytössä sivistystoimessa.

sivistystoimenjohtaja

Päihteet,
mielenterveys ja
lähisuhdeväkivalta

Rakennetun
alueen turvallisuus

Liikenneturvallisuus

Riskiryhmien
turvallisuus

Kuntalaisten
saaminen mukaan
turvallisuustyöhön
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Tapahtumien
turvallisuus

1.2 Rakennetun ympäristön turvallisuus (RATU) -työryhmän perustaminen
Vuonna 2017 Hyvinkäällä aloitetaan uuden kaupunginosan, Hangonsillan rakentaminen. Tämän kaupunginosan
turvallisuuteen tullaan jo rakentamisvaiheessa kiinnittämään paljon huomiota, jonka johdosta on päätetty perustaa
rakennetun alueen turvallisuuteen keskittyvä työryhmä.
Perustettava rakennetun alueen turvallisuustyöryhmä tulee koostumaan Hyvinkään kaupungin työntekijöistä, ItäUudenmaan poliisin edustajasta ja Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen edustajasta. Työryhmä käy vuoropuhelua
hyvinkääläisten kanssa, esimerkiksi nuorisovaltuuston ja vanhusneuvoston kautta. Työryhmän toimintaa tullaan
laajentamaan käsittämään Hangonsillan lisäksi, myös muiden asuinalueiden asioita.
Päämäärä

Vuositavoite ja toimenpide

Tavoitetaso ja onnistumisen mittari

Vastuutaho

Rakennettujen alueiden turvallisuuden
lisääminen

Rakennetun alueen turvallisuus (RATU)työryhmän perustaminen

Työryhmä on perustettu vuoden 2017 aikana

Tekniikan ja ympäristön
toimialajohtaja

Rakennettujen alueiden turvallisuuden
lisääminen

Rakennetun alueen turvallisuus (RATU)työryhmän perustaminen

Työryhmä on kokoontunut ja toiminta on
vakiintunut.

Tekniikan ja ympäristön
toimialajohtaja

Päihteet,
mielenterveys ja
lähisuhdeväkivalta

Rakennetun
alueen turvallisuus

Liikenneturvallisuus

Riskiryhmien
turvallisuus

Kuntalaisten
saaminen mukaan
turvallisuustyöhön

Tapahtumien
turvallisuus
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1.3 Kylien turvallisuussuunnitelmat
Vuonna 2012 Hyvinkäällä toteutettiin yhteistyöprojekti, jonka tarkoituksena oli luoda Hyvinkään kylille omat
turvallisuussuunnitelmat. Tehdyt turvallisuussuunnitelmat sisällytettiin liitteinä edelliseen Hyvinkään kaupungin
turvallisuussuunnitelmaan vuosille 2014-2017.
Kylien turvallisuussuunnitelmien laadinta osaksi turvallisuussuunnitelmaa 2017 – 2021 toteutetaan erillisenä hankkeena.
Turvallisuussuunnitelmien laadinnassa tullaan mahdollisuuksien mukaan käyttämään apuna turvallisuuskävelyistä saatuja
tietoja. Näin varmistetaan kyläläisten osallistuminen oman alueensa turvallisuustyöhön, sekä oleellisten riskien
löytäminen.
Päämäärä

Vuositavoite ja toimenpide

Tavoitetaso ja onnistumisen mittari

Vastuutaho

Kylien turvallisuussuunnitelmien
päivittäminen

Päivitetään kylien turvallisuussuunnitelmat

Turvallisuussuunnitelmat on päivitetty.

Turvallisuuspäällikkö

Päihteet,
mielenterveys ja
lähisuhdeväkivalta

Rakennetun
alueen turvallisuus

Liikenneturvallisuus

Riskiryhmien
turvallisuus

Kuntalaisten
saaminen mukaan
turvallisuustyöhön
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Tapahtumien
turvallisuus

1.4 Puistojen ja ulkoilureittien pelisäännöt/turvallisuusohjeet
Puistot ovat tärkeä osa kaupunkialueiden viihtyvyyttä ja onkin tärkeää, että puistot ovat turvallisia paikkoja kaikille niitä
käyttäville. Puistoihin ja ulkoilureiteille asennetaan QR-koodilla varustetut taulut. Kun taulussa oleva koodi luetaan, avaa
se mobiililaitteeseen ohjeet, joissa kerrotaan puistojen ja ulkoilureittien turvallisesta käytöstä, oikeat toimenpiteet
esimerkiksi tulipalojen ja sairaskohtausten varalta, sekä säännöt mitä puistoissa saa/ei saa tehdä.
Tauluista löytyvät myös puistojen ja ulkoilureittien käyttäjille tärkeät yhteystiedot (hätänumero, kunnossapito yms.), sekä
osoitteet (esim. puiston/ulkoilureitin osoite/koordinaatit).
Päämäärä

Vuositavoite ja toimenpide

Tavoitetaso ja onnistumisen mittari

Vastuutaho

Puistojen pelisääntöjen ja
turvallisuusohjeiden laatiminen

Ohjetaulujen asentaminen puistoihin

Ohjetaulut on asennettu ja ohjeet laadittu

Tekniikan ja ympäristön
toimialajohtaja

Päihteet,
mielenterveys ja
lähisuhdeväkivalta

Rakennetun
alueen turvallisuus

Liikenneturvallisuus

Riskiryhmien
turvallisuus

Kuntalaisten
saaminen mukaan
turvallisuustyöhön
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Tapahtumien
turvallisuus

2. Tapahtumien lupaprosesseihin ja turvallisuuteen liittyvän ohjeistuksen kehittäminen
Hankkeen tavoitteena on helpottaa tapahtumanjärjestämisprosessia tarjoamalla sekä tapahtumaturvallisuuteen että
tapahtumanjärjestämiseen liittyvien lupien hakemiseen ohjeistusta, ja näin ollen alentaa kynnystä järjestää tapahtumia.
Tapahtumanjärjestäjien kanssa pyritään toteuttamaan ”yhden luukun”-periaatteella toimivia keskusteluja, joissa
tarjotaan apua tapahtumanjärjestäjän tarvitsemiin asioihin. Samoissa keskusteluissa tarjotaan myös
tapahtumaturvallisuuteen liittyvää ohjeistusta.
Päämäärä

Vuositavoite ja toimenpide

Tavoitetaso ja onnistumisen mittari

Vastuutaho

”Yhden luukun”-keskusteluiden pitäminen
tapahtumanjärjestäjien kanssa

Toimintatavan määritteleminen ja käyttöönotto

Toimintatapa käytössä

Kulttuuri- ja tapahtumapäällikkö

Päihteet,
mielenterveys ja
lähisuhdeväkivalta

Rakennetun
alueen turvallisuus

Liikenneturvallisuus

Riskiryhmien
turvallisuus

Kuntalaisten
saaminen mukaan
turvallisuustyöhön
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Tapahtumien
turvallisuus

3. Ehkäisevä mielenterveys- ja päihdetyö sekä lähisuhdeväkivallan ennaltaehkäisy

Ehkäisevä mielenterveys- ja päihdetyö sekä lähisuhdeväkivallan ennaltaehkäisyn työryhmä (EHKÄPÄ)
Hankkeen tavoitteena puuttuminen päihteiden käyttöön. Työryhmä vastaa toiminnallaan myös 1.12.2015 voimaan
tulleen ehkäisevän päihdetyön järjestämistä koskevan lain noudattamisesta.
Päämäärä

Vuositavoite ja toimenpide

Tavoitetaso ja onnistumisen mittari

Vastuutaho

Ehkäisevän mielenterveys- ja päihdetyön ja
lähisuhdeväkivallan ennaltaehkäisyn
ohjelman laadinta

Ohjelman laadinta aloitetaan mahdollisesti
yhteistyössä Keski-Uudenmaan kuntien kanssa

Ohjelman laadinta on aloitettu

Sosiaali- ja terveysjohtaja
Sivistystoimenjohtaja

Päihteet,
mielenterveys ja
lähisuhdeväkivalta

Rakennetun
alueen turvallisuus

Liikenneturvallisuus

Riskiryhmien
turvallisuus

Kuntalaisten
saaminen mukaan
turvallisuustyöhön
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Tapahtumien
turvallisuus

4. Syrjäytymisen ehkäisy ja kotouttaminen

Kotouttamisen ohjausryhmän turvallisuussuunnitelmakauden hanke

Hyvinkää on hyvä ja turvallinen paikka asua,
elää ja työskennellä.

Päihteet,
mielenterveys ja
lähisuhdeväkivalta

Rakennetun
alueen turvallisuus

Vuositavoite ja toimenpide

Tavoitetaso ja onnistumisen mittari

Vastuutaho

Kotouttamisohjelmaan kirjatut tavoitteet ja
toimenpiteet toteutetaan. Lasten- ja
nuorten hyvinvointisuunnitelman mukaiset
toimenpiteet toteutetaan. Koulujen ja
varhaiskasvatuksen turvallisuusvastaavien
koulutusta jatketaan. Kaupungin
turvallisuusorganisaatiota vahvistetaan.

Kotouttamisohjelmaan kirjatut vuositavoitteet
on täytetty. Lasten- ja nuorten
hyvinvointisuunnitelman vuositavoitteet ja
toimenpiteet on tehty. Lähes kaikkiin näihin
toimenpiteisiin sisältyy arjen turvallisuus.
Turvallisuustyön alla toimivien työryhmien
tavoitteet päivitetään ja työryhmät
organisoidaan uudelleen..

Sivistysjohtaja
Perhe- ja sosiaalipalvelujohtaja

Liikenneturvallisuus

Riskiryhmien
turvallisuus

Kuntalaisten
saaminen mukaan
turvallisuustyöhön
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Tapahtumien
turvallisuus

Turvallisuuden toimijat
Hyvinkään kaupunki ja paikalliset turvallisuustoimijat
» Turvallisuussuunnittelun johtoryhmä (kaupunginjohtaja, palopäällikkö, poliisipäällikkö)
» Turvallisuussuunnittelun ja 24 Turvallista Tuntia Hyvinkäällä toiminnan ohjausryhmä (kaupungin
johtoryhmä, turvallisuussuunnittelun sihteeristö ja evankelisluterilainen seurakunta)
http://www.hyvinkaa.fi/kaupunki-ja-hallinto/turvallisuus/24-turvallista-tuntia-hyvinkaalla/
» Valvonnasta vastaavat kaupungin palveluyksiköt
» Hyvinkään Vesi
» Turvallisuuden työryhmät











Lasten ja nuorten palveluiden johtoryhmä
Ehkäisevän mielenterveys- ja päihdetyön sekä lähisuhdeväkivallan ennaltaehkäisy työryhmä (EHKÄPÄ)
Ikääntyneiden koordinaatiotyöryhmä
Lasten ja perheiden palveluverkosto (LAPA)
Nuorten ohjaus- ja palveluverkosto (NOP)
 NUPA-tiimi, nuorten asioita käsittelevä kenttätason tiimi (alle 19-vuotiaat)
 HOPE-tiimi nuorten asioita käsittelevä kenttätason tiimi (yli 18-vuotiaat)
Maahanmuuttajien ja kotouttamistyön ohjausryhmä
 Kotouttamistyöryhmä
ANKKURI-tiimi, alaikäisten rikollisen toiminnan ennaltaehkäisy
Turvallisen asumisen työryhmä
Liikenneturvallisuustyöryhmä
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Turvallisuuden toimijat
Viranomaiset
» Itä-Uudenmaan poliisilaitos
http://www.poliisi.fi/ita-uusimaa
» Keski-Uudenmaan pelastuslaitos
http://www.ku-pelastus.fi/

Seurakunta
» Hyvinkään Evankelisluterilainen seurakunta
http://www.hyvinkaanseurakunta.fi/

Vapaaehtoisjärjestöt
» Hyvinkään vapaapalokunta
https://www.hyvinkaanvpk.fi/
» Hyvinkään Konepajan TPK ry.
https://fi-fi.facebook.com/hyknptpk/
» Punainen risti
https://rednet.punainenristi.fi/hyvinkaa
» Vapaaehtoinen pelastuspalvelu
http://vanha.vapepa.fi/hyvinkaan-paikallistoimikunta
» Lisää toimijoita löydät osoitteesta:
http://www.hyvinkaa.fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/palvelutoriverkossa/vapaaehtoistoiminta/
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Muut toimijat
» Riihimäen-Hyvinkään Kauppakamari
http://www.rihychamber.fi/
» Hyvinkään Seudun Mielenterveysseura ry
http://www.mielenterveysseurat.fi/hyvinkaa/

Turvallisuustyön historia ja tulevaisuus
Hyvinkään kaupungin turvallisuustyö käynnistettiin 1990-luvun alussa
liikenneturvallisuustyöllä. Vuosikymmenen lopulla turvallisuustyötä jatkettiin Terveyden ja
hyvinvoinnin laitoksen tapaturmien torjuntahankkeen avulla aina vuoteen 2003.
Vuonna 2003 sisäministeriön julkaiseman Sisäisen turvallisuuden ohjelman ohjaamana,
silloinen poliisipäällikkö Lasse Aapio, kirjoitti ensimmäisen Hyvinkään kaupungin
turvallisuussuunnitelman 2004 - 2007. Samana vuonna Hyvinkäälle myönnettiin ensimmäisenä
suomalaisena kuntana WHO:n alaisen Safe Community -verkoston jäsenyys. Myös noihin
aikoihin Hyvinkään kaupungin turvallisuustyön nimeksi vakiintui 24 Turvallista Tuntia
Hyvinkäällä.
Vuonna 2009 sisäministeriö julkaisi Sisäisen turvallisuuden ohjelma 2, jonka pohjalta laadittiin
Hyvinkään kaupungin turvallisuussuunnitelma vuosille 2009 - 2012. edellinen Hyvinkään
kaupungin turvallisuussuunnitelma laadittiin vuosille 2014 - 2017, Sisäisen turvallisuuden
ohjelma 3:n avustamana.
Turvallisuussuunnittelua ohjaavat Valtioneuvoston selonteko sisäisestä turvallisuudesta sekä
valtakunnallinen, sisäministeriön valmistelema sisäisen turvallisuuden strategia.
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Tapaturmien
torjuntakokeilu
Hyvinkäällä vuosina
1998-2000

» Sisäisen turvallisuuden
ohjelma Arjen turvaa STO 1
» Kaupungin
Turvallisuussuunnitelma
2004-07
» Safe Community jäsenyys &
24 Turvallista Tuntia
Hyvinkäällä

1998

STO 3
Kaupungin
turvallisuussuunnitelma
2013-2017
2014-17

Turvallisuutta
kumppanuudella, Safe
Region -hanke
2006-08

Liikenneturvallisuus
-työryhmä
perustetaan

1991

STO 2
Kaupungin
turvallisuussuunnitelma
2009-12

2003

2006

Kaupungin
turvallisuussuunnitelma
2017-2021

2009

2014

2017
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Suunnitelmassa käytetyt materiaalit
Hyvinkään Pelikirja
Pelikirja on Hyvinkään kaupungin vuonna 2017 käyttöönottama
kaupunkistrategia, jossa kuvataan, miten kaupunki haluaa toimintaansa
toteuttaa. Pelikirjan tavoitteita täsmennetään vuositavoitteiden sekä
ohjelmien ja kehittämissuunnitelmien avulla. Pelikirjasta johdetut
tavoitteet kirjataan osaksi talousarviota. Pelikirja ohjaa ja tukee kaupungin
turvallisuuden ja hyvinkääläisten yhteenkuuluvuuden vahvistamista.

Mittarit
Turvallisuussuunnitelman toimivuutta täytyy pystyä tarkastelemaan, jotta
nähdään ovatko turvallisuussuunnitelmassa esitetyt hankkeet toimineet ja
onko haluttuihin tavoitteisiin päästy. Tämän mahdollistamiseksi
turvallisuussuunnitelmassa käytetäänkin erilaisia mittareita, jotta eri
vuosien tilastoja voidaan verrata keskenään, ja nähdä kuinka hyvin
turvallisuustyössä on onnistuttu ja missä on vielä kehittämistä.

Valtioneuvoston selonteko sisäisestä turvallisuudesta
Valtioneuvosto on julkaissut 2016 ensimmäisen selontekonsa sisäisestä
turvallisuudesta. Selonteko sisältää kuvauksia muuttuvasta
toimintaympäristöstä Euroopassa ja Suomessa, viranomaisten kuvauksia
oman suorituskykynsä kehittämisestä ja hallituksen vastauksen
selonteossa esitettyihin arvioihin koskien sisäisen turvallisuuden tilaa.
Hallitus myös esittää selonteossa omat johtopäätöksensä sisäisen
turvallisuuden strategian ja toimenpideohjelman pohjaksi.

Tilastot
Turvallisuussuunnitelman kärkihankkeiden suunnittelussa käytetään apuna
monia erilaisia tilastoja, joiden avulla nähdään esimerkiksi, millaisia
turvallisuuteen liittyviä epäkohtia Hyvinkään alueella on tai mihin
suuntaan eri turvallisuuden osa-alueet ovat kehittyneet. Hyvinkään
kaupungin turvallisuussuunnittelussa käyttämiä tilastoja ovat muun
muassa Poliisiammattikorkeakoulun ylläpitämä PolStat, Terveyden ja
hyvinvoinnin laitoksen ylläpitämä Sotkanet ja Destian ylläpitämä iLiitu
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Kyselyt
Hyvinkäällä on toteutettu turvallisuuskyselyt vuosina 2012 ja 2015 ja
toteutetaan jälleen 2018. Tavoitteena on, että kyselyitä järjestettäisiin
kolmen vuoden välein. Turvallisuuskyselyillä saadaan arvokasta tietoa, siitä
kuinka turvallisena asukkaat kotikuntansa näkevät. Kyselyillä saadaan
tietoa myös sellaisista asioista, jotka eivät välttämättä muuten nousisi
turvallisuustyötä tekevien tietoisuuteen. Näiden lisäksi Hyvinkään
kaupunki pyrkii säännöllisesti keräämään tietoa esimerkiksi koululaisten
hyvinvoinnista.

Hyvinvointisuunnitelma
Vuonna 2017 julkaistu Hyvinkään kaupungin Pelikirja ohjeistaa
turvallisuussuunnitelman laadittavaksi osana hyvinvointisuunnitelmaa.
Näin ollen hyvinvointisuunnitelma ja turvallisuussuunnitelma
muodostavatkin tärkeän kokonaisuuden hyvinkääläisten hyvinvoinnin
varmistamiseksi.
Muut suunnitelmat ja ohjeet
Turvallisuussuunnitelman lisäksi Hyvinkään kaupunki tekee monia muita
jokapäiväiseen turvallisuuteen vaikuttavia suunnitelmia ja ohjeita.
Esimerkkeinä näistä voidaan mainita erilaiset ympäristöterveyteen liittyvät
suunnitelmat, tietoturvallisuuteen liittyvät ohjeet, liikenteeseen liittyvät
suunnitelmat sekä rakentamiseen liittyvät suunnitelmat. Hyvinkään
kaupunki on myös varautunut poikkeustilanteisiin erilaisten valmius- ja
varautumissuunnitelmien avulla.

Edelliset turvallisuussuunnitelmat
Hyvinkään kaupunki on tehnyt historiansa aikana kolme
turvallisuussuunnitelmaa. Edellinen Hyvinkään kaupungin
turvallisuussuunnitelma laadittiin vuonna 2014. Sen kärkiteemoina olivat
1. Syrjäytymisen ja päihdehaittojen ehkäisy, 2. Rakennettavan ympäristön
turvallisuus, 3. Ikääntyvien ihmisten turvallisuuden parantaminen 4. Kotija vapaa-ajan tapaturmien ennaltaehkäisy ja 5. Kuntalaisfoorumi. Näitä
teemoja on sisällytetty myös tähän turvallisuussuunnitelmaan.
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Riskienhallinta
Hyvinkään kaupunginvaltuusto on päättänyt Hyvinkään kaupunkikonsernin
riskienhallinnan, sisäisen valvonnan ja konsernivalvonnan perusteet.
Riskienhallinnan yhteiset tavoitteet on määritelty näissä perusteissa.
www.hyvinkaa.fi

Valmiussuunnittelu
Varautumisella tarkoitetaan toimintaa, jolla varmistetaan tehtävien
mahdollisimman häiriötön hoitaminen kaikissa tilanteissa. Varautumiseen
kuuluvia toimenpiteitä ovat mm. valmiussuunnittelu, etukäteisvalmistelut
ja -järjestelyt sekä henkilöstön koulutus ja harjoitukset.

Hallinto- ja toimintasääntöön on kirjattu määräykset sisäisen valvonnan,
riskienhallinnan ja konsernivalvonnan tehtävistä ja vastuista mukaan
lukien tarkastuslautakunnan ja sisäisen tarkastuksen vastuut.
www.hyvinkaa.fi

Varautumisen tavoitteena on pyrkiä ennalta ehkäisemään häiriö- ja
kriisitilanteiden syntyminen sekä toisaalta luoda edellytyksiä
häiriötilanteiden ja niiden seurausten hoitoon. Valmiussuunnittelu on
keskeinen osa kaupungin varautumista niin häiriötilanteita kuin
vakavampia poikkeusoloja varten.

Kaupunginhallitus antaa toimintakertomuksessa arvionsa sisäisen
valvonnan ja riskienhallinnan tuloksellisuudesta suhteessa tavoitteisiin ja
riskeihin (selonteko) sekä arvionsa konsernivalvonnan tuloksellisuudesta
suhteessa tavoitteisiin ja riskeihin (selonteko konsernivalvonnan
järjestämisestä). www.hyvinkaa.fi

Valmiussuunnittelusta kaupungissa vastaa valmiuspäällikkö. Kaupungin
valmiussuunnittelun johtoryhmää johtaa kaupunginjohtaja, ja mukana on
valmiuspäällikön lisäksi edustajat kaupungin toimialoilta sekä ItäUudenmaan poliisilaitoksesta, Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksesta ja
Hyvinkään seurakunnasta.

Kaupunkikonsernin riskit luokitellaan strategisiin, operatiivisiin,
taloudellisiin ja vahinkoriskeihin.

Työturvallisuus, työsuojelu
Kaupungilla on työsuojelun toimintaohjelma ja -suunnitelma
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