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1. Johdanto
Turvallinen ja kriisinkestävä Pori

on kaupunkistrategiasta johdettu

kaupunkitason toimintasuunnitelma, jolla edistetään nimensä mukaisesti turvallista ja kriisinkestävää
Poria kokonaisvaltaisesti. Dokumentin tarkoitus on osaltaan luoda tunnettuutta ja kokonaiskuvaa
asiasta sekä edistää riskienhallintaan, turvallisuuteen ja varautumiseen liittyvää suunnitelmallista
yhteistyötä. Dokumentissa esitetään niitä asioita ja teemoja, joita on syytä paikallisesti edistää ja
kehittää pitkäjänteisesti. Toimintasuunnitelma oli kaupungin johtoryhmän käsiteltävänä 23.9.2019.
Tämän päivän turvallisuushaasteet liittyvät toimintaympäristön moniulotteisuuteen ja vaativuuteen.
Sen vuoksi turvallisen ja kriisinkestävän Porin edistäminen tulee huomioida laajasti: yhtä lailla omassa
kaupunkiorganisaatiossa kuin kaikkien porilaistenkin hyväksi. Yhtäältä toimintasuunnitelma on
tavoitteellinen ja koordinoitu kehittämiskonsepti, jolla osaltaan ohjataan paikallista
turvallisuusyhteistyötä ja varautumista. Toisaalta toimintasuunnitelma ohjaa kaupunkikonsernia
riskienhallinnan, organisaatioturvallisuuden, varautumisen ja jatkuvuudenhallinnan osalta niin, että
oma toiminta ja palvelut pyritään turvaamaan.
Terveys, hyvinvointi ja turvallisuus liittyvät tiiviisti yhteen ja turvallinen kaupunki on viihtyisä kaupunki
ja päinvastoin. Lisäksi monien turvallisuuteen liittyvien asioiden ennalta ehkäisy on taloudellisesti
kannattavampaa kuin seurausten korjaaminen.
Turvallinen ja kriisinkestävä Pori tehdään yhdessä paikallisten sidosryhmien, järjestöjen ja asukkaiden
kesken. Työssä korostuu paikallinen turvallisuusyhteistyö ja myös yhteinen varautuminen. Tässä työssä
Porin turvallisuuden ja varautumisen ohjausryhmä on keskeinen toimija.
Ohjausryhmän lisäksi turvallisuustyötä tehdään Porin turvallisuuden ja varautumisen
koordinointiryhmässä, jonka tehtävänä on ollut laatia mm. tämä dokumentti. Tavoitteena on kehittää
paikallista turvallisuusyhteistyötä. Lisäksi se osaltaan edistää ja seuraa turvallisuusyhteistyön paikallista
toteutumista. Koordinointiryhmä valmistelee ohjausryhmän kokoukset. Koordinointiryhmään kuuluvat
puheenjohtajana Satakunnan pelastuslaitoksen aluepalopäällikkö Petri Ekberg, Lounais-Suomen
poliisilaitoksen ylikomisario Juha Joutsenlahti, Suomen Punaisen Ristin Satakunnan piirin
nuorisotoiminnan suunnittelija Nina Fisk, Satasairaalan ensihoidon ylilääkäri Vesa Lund ja kaupungin
riskienhallintapäällikkö Pasi Vainio.
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Tämän kaupunkitason toimintasuunnitelman menettelyt ja tulokset päätetään ja kirjataan erikseen
työryhmien tms. omissa dokumenteissa. Samoin toiminnan tavoitteet ja mahdolliset mittarit
määritellään erikseen. Huomiota tulee kiinnittää siihen, että tavoitteiden asettamisen osaamme melko
hyvin, mutta niiden toteutumiseen liittyvän toiminnan johtamisen, arvioinnin ja seurannan
huomattavasti huonommin. Tässä yhteydessä on kuitenkin tärkeää keskittää vähät voimavarat ennen
kaikkea tekemiseen ja toimintaan sekä erityisesti siihen, että aina tehdään oikeita asioita. Siksi tämä
dokumentti on päivittyvä ja mahdollisiin muutoksiin reagoiva.

2. Kaupunkiorganisaation oma riskienhallinta
Riskienhallinnan tarkoituksena on minimoida tunnistetuista riskeistä kaupungille aiheutuvat
menetykset. Sen vuoksi yksiköissä, toimialoilla ja kaupunkikonsernilla tulee olla ajantasainen, oikea
ja kattava käsitys riskeistään. Riskienhallinnan tavoitteena on, että kaupungin toimialojen ja
liikelaitosten riskienhallinnan vaikuttavuus ja aloitekyky- sekä aloitteellisuus lisääntyvät ja valmius
tehdä aloitteita sekä ottaa vastuuta toimenpiteitä vaativissa ongelmissa kehittyy

2.1.

Yleistä

Kaupungin riskienhallinta korostaa ja varmistaa
•

Toiminnan jatkuvuutta

•

Organisaation luotettavuutta

•

Maineen säilymistä

Riskienhallintatyön tuloksena kaupunkiorganisaatiolla on systemaattiset menettelyt
kokonaisvaltaiseen riskienhallintaan. Kaupunki on organisoitunut riskienhallintatyön osalta ja sen
riskitietoisuus on kehittynyt. Toimialojen ja liikelaitosten riskienhallintaosaamista parannetaan
edelleen ja riskienhallintapäällikön tehtävänä on ohjata, kouluttaa ja valmentaa toimialojen
riskiryhmiä. Jokaisen organisaation (sen toimialasta, koosta ja luonteesta riippumatta) kannalta on
olennaista:
•

Tavoitteiden saavuttaminen

•

Toiminnassa onnistuminen

•

Toiminnan laillisuus

•

Toiminnan tehokkuus, laatu ja häiriöttömyys
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2.2.

Riskienhallinnan toimintasuunnitelma

2.2.1. Omaa riskienhallintatyötä jatketaan
Riskienhallintatyötä kaupungin toimialoilla ja liikelaitoksissa jatketaan. Työssä huomioidaan mm.
seuraavia asioita:
•

Toimialojen ja liikelaitosten riskienhallintaprosessiin kiinnitetään riittävästi huomiota ja
sitoudutaan siihen liittyvien asioiden jatkuvaan parantamiseen

•

On tärkeää oivaltaa riskin arviointi myös turvallisuuden (ml. organisaatioturvallisuus) ja
varautumisen työkaluna

•

Organisoidutaan omalla toimialalla ja luodaan järjestelmä. Pohditaan yksiköissä riskien
tunnistamiseen ja raportointiin liittyviä menettelyjä. Tehdään riskienhallinnasta systemaattista

•

Keskeistä on riskienhallinnan, turvallisuuden ja varautumisen kokonaisuuksien laaja-alainen
kehittäminen sekä näiden asioiden entistä tiiviimpi yhteensovittaminen
Ø Kaupungin toimialojen omat työsuunnitelmat tämän toimintasuunnitelman toteuttamiseksi
laaditaan toimialakohtaisesti erikseen, eikä niitä esitetä tässä dokumentissa.
2.2.2. Käsitellään omia, tunnistettuja riskejä

Riskit omistetaan ja hallitaan toimialoilla ja liikelaitoksissa. Riskien käsittely on tärkeysjärjestyksessä
olevien riskien käsittelyä. Keinoina riskin käsittely voi olla riskin välttämistä, pienentämistä, siirtämistä
ja jakamista (toiminnan muuttamista) tai riskin pitämistä (hyväksyminen). Päätökset
riskinhallintatoimenpiteistä tehdään riskinanalyysin perusteella. Päätöksiä valittaessa tulee
ensisijaisesti lisätä sellaisia käytäntöjä tai toimintatapoja, jotka lisäävät koko yhteisön turvallisuutta.
Tällaisia ovat toimintaohjeiden laatimiset, tiedonkulun ja työsuunnittelun parantaminen, yhteisten
pelisääntöjen luominen sekä vastuista sopiminen. Riskien hallintatoimenpiteiden priorisoinnissa
keskeisimmiksi muodostuvat toimenpiteet, jotka kohdistuvat kaupungin ydintehtävien jatkuvuutta ja
kaupungin strategian toteuttamista uhkaaviin riskeihin.
2.2.3. Oma riskianalyysi päivitetään ja siitä raportoidaan tammikuussa
Toimialan ja liikelaitoksen oma riskianalyysi päivitetään ja siitä raportoidaan tammikuussa. Näiden
pohjalta toimialojen ja liikelaitosten merkittävimmät riskit vedetään helmikuussa yhteen ja niistä
laaditaan kaupungin vuosittaiseen tilinpäätökseen ”Arvio merkittävimmistä riskeistä ja
epävarmuustekijöistä, sekä toiminnan kehittymiseen vaikuttavista seikoista”.
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3. Paikallinen viranomaisyhteis- ja turvallisuustyö
Porin paikallisen turvallisuustyön tavoitteena on suunnitelmallinen yhteistyö, joka tukee laajassa
yhteistyössä toteutettua turvallisuustyötä. Turvallisuustyön tavoitteena ylläpitää ja parantaa
paikallista turvallisuutta. Porin kaupungille on tärkeää ylläpitää ja kehittää turvallista asuin-,
elinkeino- ja matkailuympäristöä
3.1.

Yleistä

Porin paikallisen turvallisuustyön tavoitteena on suunnitelmallinen yhteistyö, joka tukee laajassa
yhteistyössä toteutettua turvallisuustyötä, joilla parannetaan alueella asuvien ihmisten ja alueen
turvallisuutta. On selvää, että terveys, hyvinvointi ja turvallisuus liittyvät tiiviisti yhteen ja turvallinen
kaupunki on viihtyisä kaupunki ja päinvastoin. Lisäksi monien turvallisuuteen liittyvien asioiden ennalta
ehkäisy on taloudellisesti kannattavampaa kuin seurausten korjaaminen.
Turvallisuutta edistetään Porissa monella tavalla ja eri sektoreilla. Paikallista turvallisuustyötä tehdään
myös turvallisuustyöryhmissä. Turvallisuustyöryhmiä tai tehtäviä ovat esimerkiksi: Ankkuri, Suomen
Punaisen Ristin ”Pärjätään yhdessä” ja uusi ”Resilienssin kehittämishanke”, väkivallan
vähentämistyöryhmä, tapahtumaturvallisuuden työryhmät jne.
Edellä lueteltujen työryhmien lisäksi Porin kaupungilla on lukuisia hyvinvoinnin ja turvallisuuden
edistämisen poikkihallinnollisia työryhmiä ja niitä on mm. konsernihallinnossa, perusturvassa,
sivistystoimialalla, teknisellä toimialalla ja ympäristö- ja lupapalvelut toimialalla. Esimerkkinä näistä
mm. Porin hyvinvointiryhmä ja –tiimi, Porin liikennefoorumi ja Porin seudun liikenneturvallisuusryhmä,
Esmikko-työryhmä sekä keskitetyn kameravalvonnan työryhmä. On tärkeää varmistaa yhteensopivuus
muihin paikallisiin kansalaisten hyvinvointia käsitteleviin suunnitelmiin. Keskeistä on, että
turvallisuustyötä tehdään Porissa myös osana kaupungin hyvinvointityötä.

Yhtä lailla tärkeää on ennakoida asioita ja tätä varten on perustettu Porin turvallisuuden
ennakointiverkosto. Paikallinen ennakointi voi edistää alueen toimintaympäristön kehityssuuntien
selvittämistä ja turvallisuustyön suuntaamista. Tärkeä tavoite on myös yhteistyön vahvistaminen
entisestään.
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Yhteisenä tehtävänä on tämän toimintasuunnitelman paikallinen toteuttaminen. Suunnittelun
lähtökohtana ovat Porin paikalliset olosuhteet ja paikalliset turvallisuustarpeet. Turvallisuustyötä
toteutetaan viranomaisten, järjestöjen ja elinkeinoelämän välisenä laajana yhteistyönä.
Turvallisuustyöllä ohjataan arjen turvallisuuteen liittyviä konkreettisia toimia, joita osallistuvat tahot
toteuttavat yhteistyössä tai osana omaa toimintaansa. Tavoitteena on vähentää ja ennalta estää
häiriöitä, onnettomuuksia, tapaturmia ja rikoksia sekä parantaa turvallisuuden tunnetta.

3.2.

Paikallisen viranomaisyhteis- ja turvallisuustyön toimintasuunnitelma

3.2.1. Käydään läpi turvallisuuskyselyn tulokset ja tehdään johtopäätökset
Porin kaupunki teetti asukkailleen turvallisuuskyselyn vuoden 2019 keväällä. Kyselyssä vastaajia
pyydettiin arvioimaan kokemuksiaan asuinalueensa turvallisuudesta viimeisen 12 kuukauden ajalta.
•

Vastaajilla oli myös mahdollisuus merkitä karttaan ja kommentoida alueita, joiden turvallisuus
huolestuttaa heitä. Kyselyyn vastasi 398 henkilöä. Heistä 268 oli naisia ja 118 miehiä.

Kyselyn teemat olivat huumeiden käyttö ja välitys, ihmisten häiriököyttäytyminen, alkoholin juominen
julkisella paikalla, liikennemäärän kasvaminen, liikennekäyttäytyminen, ympäristön epäsiisteys,
paikkojen rikkominen tai sotkeminen, katuväkivalta, rikollisuuden lisääntyminen, ihmisten
syrjäytyminen, yhteisöllisyyden puute, alueen maine ja imago, eri kieli- ja kulttuuriryhmien väliset
suhteet, valaistuksen puute sekä häiriökäyttäytyminen sosiaalisessa mediassa.
Yleisesti ottaen asuinalueiden turvallisuus näyttäisi olevan hyvällä mallilla
Kyselyn perusteella esiin nousi kuitenkin neljä enemmän huolta herättävää aihetta liikennekäyttäytyminen, valaistuksen puute, ihmisten syrjäytyminen ja yhteisöllisyyden puute.
3.2.2. Lasten ja nuorten turvataidot
Lasten ja nuorten Pori on kaupunkistrategian eräs painopiste ja tavoite. Sen tarkoitus on taata
edellytykset hyvälle lapsuudelle ja turvallinen kehittyminen aikuiseksi. Tämän mukaan lasten ja
nuorten turvataitojen kehittäminen on Porin paikallisen ja suunnitelmallisen turvallisuusyhteistyön
keihäänkärki.
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Työn edistämiseksi on tarkoitus koota ja nimetä paikallisesti moniammatillinen työryhmä, joka kehittää
ja suunnittelee lasten ja nuorten turvataitoihin liittyviä asioita. Lasten ja nuorten turvataitojen
kehittämisen kotipesä on luonnollisesti sivistystoimialalla. Työryhmän puheenjohtajana toimii
sivistystoimialan kasvun ja oppimisen tuen perusyksikön esimies Tero Grönmark. Näin varmistetaan se,
että työ tehdään sivistystoimialan omista lähtökohdista pedagogiikan määrätietoisesti ja
suunnitelmallisesti, ja jonka työn perustana on moniammatillinen keskustelu ja vuorovaikutus.
Työryhmään pyydetään jäseniä ainakin ensihoidosta, pelastuslaitoksesta, poliisista, sosiaalitoimesta
jne.
Työn edetessä työryhmä määrittelee painopistealueet ja asiat niin, että tehdään oikeita ja vaikuttavia
asioita. Valittujen asioiden kehittämiseen kiinnitetään erityistä huomiota. Näitä asioita voivat olla
esimerkiksi sosiaalinen media, koulukiusaaminen, seksuaalinen häirintä, kannabis – päihteet, mopo,
mielenterveys, häirintä, tupakka ja väkivalta. Myös ensiaputaidot ja poistumisturvallisuus voivat tulla
kyseeseen teemoja valittaessa.
Perinteisesti kouluissa turvallisuustyötä on tehty niin, että koulu on ollut turvallisuustyön huomion
kohteena. Nyt on tarkoitus siirtää ja kääntää huomio sekä lähestyä aihetta niin, että lapset ja nuoret,
ikä huomioiden, ovat turvataitojen opettelun kohteena. Lapsille ja nuorille opetetaan koulussa
turvataitoja. Turvataidot opettavat kiinnittämään huomiota valittuihin asioihin ja sitä kautta
suojautumaan niiden haitallisilta vaikutuksilta, kunkin lapsen ikätaso huomioiden.
Yhtä lailla työn edetessä tulee huomioida opettajien turvataitojen edistäminen. Samoin tarkoitus on
tavalla tai toisella tuottaa työkaluja lasten ja nuorten vanhemmille. Erinomainen esimerkki oli keväällä
2019 järjestetyt Some-vanhemmuuden tuki-illat, joiden tavoitteena oli lisätä vanhempien tietoisuutta
lasten ja nuorten turvallisuutta ja kehitystä vaarantavista ilmiöistä sosiaalisessa mediassa.
Lasten ja nuorten turvataitojen kehittämisessä otetaan huomioon Porissa sijaitsevan Länsi-Suomen
pelastusharjoitusalueen hyödyntäminen. Ideana on käyttää lapsia ja nuoria alueella ja opettaa siellä
käytännön monipuolisia turvataitoja. Näin työn vaikuttavuus edelleen lisääntyy.
3.2.3. Kesän tapahtumaviikon kokonaisturvallisuus
SuomiAreenan ja Pori Jazzien tapahtumaturvallisuus liittyvät kiinteästi toisiinsa, sillä jos jotain sattuu
SuomiAreenassa tai Jazzeilla, se tapahtuu aina Porissa, kaupungin alueella. Siksi kokonaisturvallisuutta
tulisi kehittää ja suunnitella yhdessä, koska liittymäpintoja on runsaasti. Onkin
tapahtumaturvallisuuden osalta varsin teennäistä erotella SuomiAreena ja Jazzit (vrt. viranomaiset).
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Yhteiset turvallisuusteemat SuomiAreenassa ja Jazzeilla ovat ainakin:
•

Kameravalvonnan kehittäminen
– Jazzien turvallisuushenkilöstön pääsy Kirjurin kaupunkikameraan

•

Valaistuksen parantaminen

•

Hiekkaranta
– Virtausvaroitukset

•

Taavi-silta
– Mm. viranomaispaikat Taaville nousuun, uimakiellot

•

Matkaviestinten kuuluvuuden ja datayhteyksien varmistaminen Kirjurinluodolla
– Merkittävästi lisääntynyt data- ja puhelinliikenne, jolloin esim. hätäpuhelut eivät mene
lävitse

•

Kulkuesteet

•

Poistumistiet / -kulut

•

Turvallisuusviestintä ja yhteistoiminnan kehittäminen laajasti

Huom. Porissa järjestetään 2020 heinäkuun alussa pesäpallon valtakunnallinen Itä–Länsi –ottelu.
Kaupunki ja Suomen Pesäpalloliitto ovat sopineet tapahtuman järjestelyistä. Itä-Länsi-tapahtumalle on
nimetty ohjausryhmä, koska esille on noussut tarve ohjausryhmälle koordinoimaan tapahtuman
tekemistä.
3.2.4. Turvallinen ja kriisinkestävä kunta – valtakunnallinen seminaari Porissa 13.14.11.2019
Seminaarin tarkoituksena on tukea kuntien turvallisuus-, varautumis- ja riskienhallintatyötä sekä jakaa
hyviä käytäntöjä valtakunnallisesti. Seminaari pidetään Porin yliopistokeskuksen tiloissa. Seminaarin
järjestää Porin kaupunki yhdessä Kuntaliiton ja Huoltovarmuuskeskuksen kanssa. Seminaari on saman
nimisen valtakunnallisen verkoston päätapahtuma vuonna 2019.
3.2.5. Yyterin turvallisuus
Yyterin uimarannan turvallisuuden kehittämisen tavoitteena on, että kaikille alueen toimijoille ja
alueella toimiville viranomaisille muodostuisi selkeät päämäärät ja toimintatavat. Yyterin uimarantaalueen pelastussuunnitelma päivitetään syksyn 2019 aikana. Työssä ovat mukana pelastuslaitos ja sen
tilannekeskus, poliisi, rajavartiolaitos, Satakunnan sairaanhoitopiiri ja hätäkeskus. Suunnitelman
päivittämisestä huolehtii Visit Pori. Yyterissä järjestettiin keskisuuri meripelastusharjoitus 10.10.2019.
9
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4. Jatkuvuudenhallinta ja varautuminen
Varautumisen tavoitteena on varautua kaikkiin uhkiin, jotka vaikuttavat laajasti elintärkeisiin
toimintoihin (ml. kaupunkilaisten ja alueen yritysten toimintakyky), oli uhkan lähde Porin kaupungin
alueella tai kaupungin rajojen ulkopuolella
4.1.

Yleistä

Jatkuvuudenhallinta on toimintaa, jolla organisaatio varautuu hallitsemaan häiriötilanteet ja jatkamaan
toimintaa ennalta määritellyllä tavalla. Varautuminen ja valmiussuunnittelu ovat lakisääteistä
toimintaa, johon julkishallinnon toimijat, mukaan lukien kunnat, ovat velvoitettuja.
Valmiussuunnittelulla pyritään takaamaan se, että erilaisissa häiriötilanteissa yhteiskunnan toiminnan
kannalta keskeiset viranomais- ja muut palvelut toimivat mahdollisimman hyvin ja että yhteisö
palautuisi häiriöstä mahdollisimman nopeasti. Kunnat ovat keskeisessä roolissa varautumisessa, koska
merkittävä osa julkisista palveluista, joita häiriötilanteessa voi tarvita, ovat kunnan
järjestämisvastuulla.
Valtioneuvoston periaatepäätöksessä yhteiskunnan turvallisuusstrategiasta on kuvattu erilaisia
häiriötilanteita, joihin myös kuntien tulisi varautua. Ennaltaehkäisevä turvallisuusyhteistyö kehittää
varautumista, sillä jokapäiväinen yhteistyö edistää yhteistyötä häiriötilanteissa. Ennalta ehkäisevä
turvallisuusyhteistyö on jatkuvaa yhteistoimintaa arjessa. Työssä syntyy verkostoja ja
yhteistoimintamalleja, jotka ovat hyödyllisiä harvinaisemmissa, varautumisen piiriin kuuluvissa
häiriötilanteissa.
Varautumisen yhtenä keskeisenä tavoitteena on luoda ja varmistaa mahdollisimman hyvät edellytykset
häiriötilanteen hallinnalle ja siihen liittyvään johtamiseen. Varautumisen valmiussuunnitelma laaditaan
ensisijaisesti normaaliolojen häiriötilanteisiin. Porin kaupungin johtaminen normaaliolojen
häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa perustuu normaaliin johtamiseen ja Poria johdetaan kuntalaissa
määriteltyjen periaatteiden mukaisesti myös normaaliolojen häiriötilanteissa.
Valmiuslain mukaisesta varautumisesta ja ylipäätään häiriötilanteiden johtamisesta vastaavat ne
toimijat, joiden velvollisuutena on muutoinkin kaupungin velvoitteiden ja toiminnan hoitaminen.
Toiminnan lähtökohtana on, että varautuminen on osa normaalia toimintaa ja johtamista. Keskeistä
tilanteen johtamisen kannalta on se, että aina tiedetään, kuka johtaa ja mistä lähtien sekä kuka toimii
missäkin roolissa.
10
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4.2.

Jatkuvuudenhallinnan ja varautumisen toimintasuunnitelma

4.2.1. Ylläpidetään omaa valmiutta ja valmiussuunnitelmaa
•

Pohditaan oman valmiussuunnitelman valmisteluorganisaatiota – kenen toimesta, millä
kokoonpanolla jne.

•

Pohditaan oman toimialan/liikelaitoksen valmiussuunnitelman rakennetta
– Toimialan yhteinen valmiussuunnitelma vai pidetäänkö kaikki erillään vai jotain muuta?
– Miten saadaan tieto yksiköistä ja niiden toimista koko toimialan käyttöön?
– Miten oma nivoutuu kaupungin yleisjohdon valmiussuunnitelmaan?

•

Määritellään toimialan oma tallennusalusta, jonne teeman valmiit dokumentit tallennetaan, jotta
eivät häviä (Patarumpu on korvautumassa ym.)
4.2.2. Pisara 2019 -valmiusharjoitus

Suomen Punainen Risti järjestää lauantaina 26.10.2019 maakunnallisen Pisara 2019 puhtaan veden
jakeluun liittyvän valmiusharjoituksen, johon kaupunki osallistuu. Valmistautumisessa
valmiusharjoitukseen tulee huomioida: vesihuollon häiriöttömyys (ml. jätevesihuolto), muonahuollon
järjestäminen, suuronnettomuusvalmius jne. Ja koska harjoitus järjestetään lauantaina, jokainen
osallistuva kaupungin toimiala ja liikelaitos harkitsee osallistuminensa ja siihen liittyvät asetelmat ja
menettelyt.
4.2.3. Taisto19 -harjoitus
TAISTO19 on tietoturva ja tietosuojaloukkausten hallinnan harjoitus 26.11.2019. TAISTO19harjoituksen tarkoituksena on kehittää organisaation valmiuksia selvitä erilaisista digitaaliseen
toimintaympäristöön kohdistuvista uhkista. Ne voivat vaikuttaa lamauttavasti organisaation
toimintaan sekä aiheuttaa muita vakavia seuraamuksia. Harjoituksen avulla pyritään selviytymään
tällaisista tilanteista tehokkaammin pienentäen siten häiriön kestoa ja vaikutuksia. Taisto18
harjoiteltiin vuosi sitten ICT:n tiloissa.
4.2.4. Yhteinen valmiussuunnittelu Porin kaupunki ja puolustusvoimat
Satakunnan maakuntakomppanian komentaja on esittänyt, että Satakunnan kunnat osallistuisivat
puolustusvoimien kanssa yhteiseen valmiussuunnitteluun. Porin kaupungin osalta on tärkeää:
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•

Pyrimme yhteiseen tekemiseen. Tärkeää on saada yhteistyön rakenne ja toiminta oikeasti
käytännölliseksi. Parhaimmillaan työn edetessä molempien osapuolten suorituskyky ja –valmius
paranevat

•

Yhteistyö ei muuta Porin kaupungin oman varautumisen ja yhteiskunnan turvallisuusstrategian
osoittamaa painopistettä, joka on ensisijaisesti normaaliolojen häiriötilanteisiin varautuminen

•

Sotilaalliseen tilanteeseen ja häiriötilanteisiin varautuminen ovat molemmat
kokonaisturvallisuuden kannalta tärkeitä tulokulmia

•

Samalla on syytä huolehtia, että poikkeusolojen yhteistoiminnasta sopiminen parantaa ja kehittää
myös normaalioloissa tehtävää yhteistoimintaa

•

Poikkeusoloissa tavoite on, että Porissa asutaan ja eletään ts. kaupunkia ei jätetä missään
tilanteessa

•

Sovitaan menettelyt, miten puolustusvoimien ryhmittyminen / yhteistyö järjestetään yhdessä
kaupungin ja muiden turvallisuustoimijoiden kanssa paikallisesti

•

Yhteistä valmiussuunnittelua varten perustetaan kaupungin oma nimetty työryhmä, jossa on
mukana mm. Porin Energian edustaja. Samalla omat valmiusmekanismit käydään läpi.
4.2.5. Merellinen öljyonnettomuus ja paikallinen yhteistyö

Tarkoitus on pohtia merellisen öljyonnettomuuden hallintaan liittyviä toimia ja käydä läpi niitä asioita,
mitä po. häiriötilanteessa jokainen osaltaan tekisi ja samalla pohditaan yhteistoimintaan liittyviä
toimia. Tavoitteena on luoda kokonaiskuvaa merellisen öljyonnettomuuden paikallisesta hallinnasta.
•

Tärkeää on selvittää ja sopia, kuka mitäkin öljyonnettomuustilanteessa tekee
– Kuka kerää öljyn
– Miten asia käytännössä hoidetaan jne. Mikä on vapaaehtoisten rooli (SPR / Vapepa)?

•

Samoin on syytä kehittää merelliseen öljyonnettomuuteen liittyvää paikallista viestintää. Olisi hyvä
viestiä ja tiedottaa kaupunkilaisille siitä, miten haluaisimme heidän käyttäytyvän, jotta asukkaat
voivat tehdä kaikkensa pyrkimyksissään minimoida myrskyvahinkoja
– Öljyonnettomuus aavalla merellä eli aikaa reagoida ja toimia on, kun öljy on vielä ulapalla,
mutta moni ranta-asukas tekisi mieluusti kaikkensa, jotta oma mökkiranta ei saastuisi, kun
vain saisi asiasta ohjeet ajoissa, miten toimia.
4.2.6. Yhteinen tilanne- ja johtokeskus

Porin kaupungin ja valtion toimintojen yhteiskäyttöviraston valmistelu, muutto 2023 kesään mennessä
(Porin kaupungin hallinto ja johtaminen). Ajatus sisältää asiakaspalvelun kokoamisen ja
yhteistoiminnan valtion toimijoiden kanssa. Tämän johdosta:
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•

Jatketaan valmistelua häiriötilanteen aikaisesta yhteisestä tilanne- ja johtokeskuksesta

•

Keskeisenä tavoitteena on luoda ja varmistaa mahdollisimman hyvät edellytykset häiriötilanteen
hallinnalle ja siihen liittyvään johtamiseen

•

Häiriötilanteessa tilanne on kaikkien pöydällä, yhteistoiminta korostuu (mm. yhteinen tilannekuva
ja häiriötilanneviestintä)

•

Paikallinen kyky hoitaa erilaisia häiriötilanteita mahdollistuu parhaiten yhteistyöllä

•

Yhteinen tilanne- ja johtokeskus toimisi myös Porin turvallisuuden ja varautumisen ohjausryhmän
kokoontumispaikkana

•

Yhteinen tilanne- ja johtokeskus mahdollistaa vaikuttavamman yhteisen harjoittelun sekä yhteisen
harjoituskalenterin suunnittelun

•

Kumppanit mukaan yhteistyöhön mm. puolustusvoimat

•

Yhteinen tilanne- ja johtokeskus voi toki sijaita tulevaisuudessa muuallakin kaupungissa kuin
mahdollisessa yhteiskäyttövirastossa. Tärkeää on pitää asiaa esillä muutoksia valmisteltaessa.
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5. Lopuksi
Kaupunkitason toimintasuunnitelman tarkoitus on osaltaan luoda kokonaiskuvaa työstä, joka edistää
turvallista ja kriisinkestävää Poria. Tavoitteena on edistää riskienhallintaan, turvallisuuteen ja
varautumiseen liittyvää suunnitelmallista yhteistyötä. Samoin tavoitteena on näiden kokonaisuuksien
laaja-alainen kehittäminen sekä asioiden entistä tiiviimpi yhteensovittaminen. Toimintasuunnitelmassa
paikallisuus ja sen merkitys toivottavasti korostuvat, koska dokumentti on laadittu meitä varten.
Riskienhallinnan tarkoituksena on minimoida tunnistetuista riskeistä kaupungille aiheutuvat
menetykset. Sen vuoksi yksiköissä, toimialoilla ja kaupunkikonsernilla tulee olla ajantasainen, oikea ja
kattava käsitys riskeistään. Riskienhallinnan tavoitteena on, että kaupungin toimialojen ja liikelaitosten
riskienhallinnan vaikuttavuus ja aloitekyky- sekä aloitteellisuus lisääntyvät ja valmius tehdä aloitteita
sekä ottaa vastuuta toimenpiteitä vaativissa ongelmissa kehittyy.
Porin paikallisen turvallisuustyön tavoitteena on suunnitelmallinen yhteistyö, joka tukee laajassa
yhteistyössä toteutettua turvallisuustyötä. Turvallisuustyön tavoitteena ylläpitää ja parantaa paikallista
turvallisuutta. Porin kaupungille on tärkeää ylläpitää ja kehittää turvallista asuin-, elinkeino- ja
matkailuympäristöä.
Varautumisen tavoitteena on varautua kaikkiin uhkiin, jotka vaikuttavat laajasti elintärkeisiin
toimintoihin (ml. kaupunkilaisten ja alueen yritysten toimintakyky), oli uhkan lähde Porin kaupungin
alueella tai kaupungin rajojen ulkopuolella.
Yhdessä tehdään Turvallinen

ja kriisinkestävä Pori.

14

Toiminnan jatkuvuus | Organisaation luotettavuus | Maineen säilyminen

