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1 Valmisteluryhmän toimeksianto ja kokoonpano

Valtiovarainministeriö on 22.4.2016 asettanut projektiryhmän ja valmisteluryhmät valmiste-
lemaan maakuntauudistusta. (VM037:05/2016)

Valmius- ja varautumistehtävien organisointia valmistelevan valmisteluryhmän tehtävänä on
asettamispäätöksen mukaan:

- laatia ehdotukset yhteiskunnan turvallisuusstrategian toteuttamisen ja häiriö- ja poik-
keustilanteisiin varautumisen koordinaation alueellisen tason järjestämiseksi,
- selvittää, vastaavatko nykyiset viranomaisten toimivaltuudet nopeasti kehittyviin ja
monitahoisiin vakaviin häiriötilanteisiin sekä
- tehdä ehdotukset uudistuksen toimeenpanon edellyttämäksi lainsäädännöksi.

Valmisteluryhmän kokoonpano:
Puheenjohtaja: Kansliapäällikkö Päivi Nerg, sisäministeriö
Varapuheenjohtaja: Vanhempi osastoesiupseeri Jukka Kotilehto, puolustusministeriö

Jäsenet:
Lainsäädäntöneuvos Tuula Majuri, oikeusministeriö
Pelastusylijohtaja Esko Koskinen, sisäministeriö
Finanssineuvos Teemu Eriksson, valtiovarainministeriö
Kaupallinen neuvos Tomi Lounema, työ- ja elinkeinoministeriö
(varajäsen hallitusneuvos Kari Mäkinen)
Neuvotteleva virkamies Merja Rapeli, sosiaali- ja terveysministeriö
(varajäsen valmiusjohtaja Olli Haikala, varsinainen jäsen 22.8.-8.12.2016)

Logistiikkapäällikkö Raija Viljanen, Huoltovarmuuskeskus
(varajäsen toimitusjohtaja Raimo Luoma)
Ylijohtaja Mikael Luukanen, Lounais-Suomen aluehallintovirasto
Ylijohtaja Matti Räinä, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
(varajäsen ylijohtaja Pekka Savolainen, Hämeen ELY-keskus)
Pelastustoimen kehittämispäällikkö Vesa-Pekka Tervo, Suomen Kuntaliitto
Maakuntajohtaja Mika Riipi, Lapin liitto
(varajäsen hallintojohtaja Jukka Mäkilä, Satakuntaliitto)
Pelastusjohtaja Seppo Lokka, Etelä-Savon pelastuslaitos
(varajäsen pelastusjohtaja Jukka Koponen, Pohjois-Savon pelastuslaitos, 31.12.2016
saakka)
Turvallisuus- ja valmiusjohtaja Aaro Toivonen, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri
Pääsihteeri Vesa Valtonen, Turvallisuuskomitea

Jäsen ja sihteeri:
Vanhempi hallitussihteeri Jenni Herrala, puolustusministeriö
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Muut sihteerit:
Erityisasiantuntija Jussi Korhonen, sisäministeriö
Suunnittelija Nina Lehtimäki, työ- ja elinkeinoministeriö

2 Raportin laatiminen

Valmisteluryhmä päätti laatia raportin varautumisen alueellisen tason nykytilasta, valmiste-
luryhmän työstä ja toimeksiannon mukaisista ehdotuksista sekä muista uudistuksen yhtey-
dessä huomioitavista asioista.

Valmisteluryhmä pyysi raporttia varten ministeriöiden valmiussihteerejä sekä valmistelu-
ryhmän jäseniä taustayhteisöineen selvittämään ja kuvaamaan lyhyesti oman toimialansa
alueellisen tason näkökulmasta seuraavia asioita:

1. Nykytilan kuvaus: Toimialan varautumisen alueellisen tason yhteensovittamiseen
liittyvät järjestelyt nykyisin (ml. organisointi)

2. Keskeiset näkökohdat toimialan aluetason varautumisen kehittämisessä sote- ja
maakuntauudistuksessa (ml. toimialan ulkoistettu palvelutuotanto ja sopimusperus-
teinen varautuminen)

3. Muut huomioitavat näkökohdat uudistusten vaikutuksista ja niiden edellyttämistä
toimenpiteistä erityisesti varautumisen ja valmiuden aluetason näkökulmasta.

Raportin toimialakohtaiset tekstit ovat ministeriöiden, hallinnonalojen virastojen ja/tai val-
misteluryhmän jäsenten tuottamia. Tekstejä on pieniltä osin muokattu valmisteluryhmän sih-
teeristön toimesta yhdenmukaisen esitystavan vuoksi.

3 Yleistä varautumisesta ja varautumisen aluetason yhteensovittamisen lähtökohtia

3.1 Yleistä varautumisesta

Valmiuslain (1552/2011) 12 §:ssä on säädetty julkisen hallinnon varautumisvelvollisuudesta.
Säännöksen mukaan valtioneuvoston, valtion hallintoviranomaisten, valtion itsenäisten jul-
kisoikeudellisten laitosten, muiden valtion viranomaisten ja valtion liikelaitosten sekä kunti-
en, kuntayhtymien ja muiden kuntien yhteenliittymien tulee valmiussuunnitelmin ja poikke-
usoloissa tapahtuvan toiminnan etukäteisvalmisteluin sekä muilla toimenpiteillä varmistaa
tehtäviensä mahdollisimman hyvä hoitaminen myös poikkeusoloissa. Kukin varautumisvel-
vollinen organisaatio vastaa valmiuslaissa) säädetyn mukaisesti varautumisestaan omien la-
kisääteisten tehtäviensä mahdollisimman häiriöttömään hoitamiseen ja toisaalta siten, kuin
mahdollinen muu lainsäädäntö edellyttää (esim. pelastuslaki 379/2011). Myös häiriötilantei-
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den ja poikkeusolojen aikana viranomaiset huolehtivat niille säädetyistä tehtävistä virkavas-
tuulla ja säädetyn toimiala- ja tehtäväjaon mukaisesti.

Valmiuslain 13 §:ssä säädetyn mukaisesti varautumista johtaa ja valvoo valtioneuvosto sekä
kukin ministeriö toimialallaan. Kukin ministeriö yhteensovittaa varautumista omalla toimi-
alallaan. Varautumisen yhteensovittamisesta valtioneuvostossa säädetään erikseen.

3.2 Varautumisen aluetason yhteensovittaminen — lähtökohtia

Varautumisen aluetason yhteensovittaminen tähtää suurelta osin siihen, että alueen toimi-
joilla on ajantasainen tieto ja yhteinen käsitys valtakunnallisesti ja alueellisesti merkittävistä
riskeistä ja turvallisuustilanteesta ja sen muutoksista, ja että niihin varautumisessa toimijoilla
on yhteinen tavoitetila ja eri osapuolten varautumistoimenpiteet ovat mahdollisimman hyvin
yhteistä tavoitetilaa tukevia (esimerkiksi yhteiset suorituskyvyt).

Aluetason varautumisen yhteensovittamisen voidaan nähdä koostuvan

1) alueen kaikille toimijoille yhteiseen varautumiseen tähtäävistä tehtävistä ja toiminnoista
ja

2) toimiala- ja tilannetyyppikohtaisesti toteutettavasta varautumisen yhteensovittamisesta.

Alueen yhteisessä varautumisessa kyse olisi toimijoiden, toimialojen (ml. elinkeinoelämä ja
järjestöt) yhteistyöstä, horisontaalisesta verkostoitumisesta ja laaja-alaisesta varautumisen
yhteensovittamisesta.

Alueelliseen yhteensovittamistehtävään (maakunnan alueen yhteinen varautuminen) voisi-
vat kuulua esimerkiksi seuraavat osatehtävät:

• Yhteensovittamisen rakenteet: yhteensovittamiseen tähtäävien, yhteisen va-
rautumisen edellyttämien poikkihallinnollisten koordinaatioryhmien/vast. toi-
minnan käynnistäminen ja ylläpito (esimerkiksi valmiustoimikunta, yhteistoimin-
taverkosto, työryhmät tms.), yhteistyön fasilitointi

• Alueellinen riskiarvio: alueellisesti merkittävien riskien poikkihallinnollisen arvi-
ointityön fasilitointi,

• Ennakoiva tilanneseuranta ja arviointi: turvallisuuteen vaikuttavien toimin-
taympäristön muutosten poikkihallinnollisen seuranta- ja arviointityön järjestä-
minen (esim. määräajoin yhteisesti käsiteltävät katsaukset turvallisuuteen vai-
kuttavista toimintaympäristön muutoksista ja arviointi mahdollisista vaikutuksis-
ta varautumiseen).

• Valmiussuunnittelun yhteensovittaminen: säännöllisten varautumissuunnitte-
lun yhteensovittamistarkoituksessa järjestettävien kokousten ja liittyvien mui-
den yhteisten tilaisuuksien järjestäminen ja yhteisten suunnitteluprosessien to-
teuttaminen ja kehittäminen (tarkoituksena esim. varmistaa, että eri toimijoiden
tehtävät ja roolit ovat erilaisia häiriötilanteita varten määriteltyjä, toimintamallit
ovat yhteisesti sovittuja ja suunnitelmat ovat yhteen sovitettuja) sekä

• Yhteiset harjoitukset: maakunnan valmius- ja häiriötilanneharjoitusten järjes-
täminen.
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Valmiuslain 13 §:n mukaisesti kukin ministeriö yhteensovittaa varautumista toimialallaan.
Toimialakohtaiseen varautumisen alueelliseen yhteensovittamiseen sisältyy ao. toimialan eri
toimijoiden (ml. elinkeinoelämä ja järjestöt) varautumisen yhteensovittaminen sekä erityis-
lainsäädännössä eri viranomaisille säädetyt tehtävät tilannemalli- tai tehtäväkohtaisessa va-
rautumisessa, esimerkiksi pelastustoimen viranomaiset johtavat eri toimijoiden pelastustoi-
mintaan osallistumista koskevaa suunnittelua ja huolehtivat pelastustoimintaan liittyvän
poikkeusolojen toiminnan ja suunnitelmien yhteensovittamisesta (pelastuslaki 379/2011, 46-
47 ja 64 §:t).

Myös toimiala- ja tilannemallikohtainen alueellisen varautumisen yhteensovittaminen edel-
lyttää tarkoituksenmukaisia rakenteita, riski- ja uhka-arvioita sekä muita yhteisen tiedon-
vaihdon yms. muotoja. Tarvittavasta varautumisen edellyttämän yhteistoiminnan järjestämi-
sestä vastaisivat ao. toimialan toimivaltaiset viranomaiset.

Edellytyksiä toimivalle yhteensovittamisen järjestämisen mallille ovat muun muassa:

- selkeä ja riittävä toimivalta,

• koordinaation tarpeellisuuden ja hyötyjen perusteltavuus päätöksentekijöille ja si-
dosryhmille

• organisaatioiden johdon ja vastuuhenkilöiden sitoutuminen
• selkeät ja yhteisesti hyväksytyt tavoitteet
• tehtävään sisältyvät toiminnot ("työkalupakki")

- tarkoituksenmukaiset rakenteet ja voimavarat,

• asianmukaiset ja dokumentoidut rakenteet, roolit, toimintamallit ja vastuut
• riittävät ja tarkoituksenmukaiset voimavarat
• toiminnan ja tavoitteiden arviointi ja mittaaminen

- osaaminen ja toimintakulttuuri

• oikea edustus, osaaminen ja johtajuus
• tiedon- ja osaamisen hallinta ja -jakaminen
• motivaatio ja halukkuus yhteistyöhön
• yhteinen toimintakulttuuri ja -tavat, kieli ja arvot.

4 Hallituksen linjaukset

Pääministeri Sipilän hallitusohjelmassa on varautumisen koordinaatiota ja pelastustoimea
kosken linjattu seuraavasti:

varautumisen valtakunnallista johtamista, suunnittelua, ohjausta, valvontaa ja koor-
dinointia vahvistetaan ja parannetaan valtakunnan tason pelastusviranomaisten
puolesta ja
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selkeytetään pelastustoiminnan ja siviiliviranomaisten johtamista sekä koordinointia
laaja-alaisten uhkien torjunnassa.

Hallitusohjelmassa on linjattu myös, että kasvavat riskit ja uudet uhat edellyttävät koko yh-
teiskunnalta uudenlaista valmiutta ja varautumista. Hallitus vahvistaa kokonaisturvallisuus-
ajattelua kansallisesti.

Hallituksen 5.4.2016 tekemien linjausten mukaan:

- maakunnan tehtäväalaan sisältyy muun muassa yhteiskunnan turvallisuusstrategiaan
kuuluva alueellinen varautuminen ja sen tukeminen ja yhteensovitus maakunnan
tehtäviin kuuluvissa asioissa ja

- nykyisestä kuudesta aluehallintovirastosta muodostetaan yksi valtakunnallisen toi-
mivallan omaava viranomainen, joka toimii alueellisissa yksiköissä / toimipisteissä.

- aluehallintovirastojen uudistamista koskien todettu, että "samalla jatkovalmistelussa
uudistetaan ja parannetaan yhteiskunnan turvallisuusstrategian toteuttamisen ja
häiriö- ja poikkeustilanteisiin varautumiseen koordinaatiota alueellisella tasolla
mahdollisimman selkeäksi, nykyisiä vaatimuksia vastaavaksi järjestelmäksi".

5 Valmisteluryhmän työskentely

Varautumistehtävien valmisteluryhmän ensimmäisessä kokouksessa 2.6.2016 käydyn kes-
kustelun jälkeen todettiin, että varautumisen vastuu on maakunnilla ja kunnilla ja tulevalla
uudella valtion virastolla on vastuu valvoa, että tehtävät hoidetaan. Tällöin aluetason koor-
dinaatiotehtävä olisi tarkoituksenmukaista olla maakuntatasolla. Valmisteluryhmän kokouk-
sessa sovittiin, että sihteeristö valmistelee jatkotyöskentelyn pohjaksi vaihtoehtoisia malleja
koordinaation järjestämiseksi. Sihteeristö valmisteli tässä tarkoituksessa kolme vaihtoehtois-
ta mallia (sihteeristön muistio 6/2016), joista pyydettiin kommentteja valmisteluryhmän jä-
seniltä.

Sosiaali- ja terveysministeriö antoi valmistelluista malleista lausuntonsa (Lausunto 8.8.2016,
STM/2762/2016), jossa se esitti oman vaihtoehtoisen mallinsa koordinaation järjestämiseksi.
Sosiaali- ja terveysministeriön esittämässä mallissa 18 maakuntaa ylläpitäisivät kokonaisval-
miuden suunnittelua ja yhteistyötä oman maakuntansa alueella ja yhteen sovittaisivat maa-
kunnan alueen varautumista ja valmiutta. Tehtävää varten maakunnilla olisi varautumisen
yhteistyöfoorumi sekä valmius- ja turvallisuuspalveluyksikkö. Edelleen mallissa viisi ensihoi-
topalvelun ja pelastustoimen järjestämisvastuuseen tulevaa yliopistosairaalamaakuntaa "joh-
taisi kokonaisturvallisuutta ja valmiutta sekä häiriötilanteita yhteistoiminta-alueellaan. Ne
yhteen sovittaisivat yhteistoiminta-alueensa valmiussuunnitelmat yhteistoiminnassa maa-
kuntien kanssa valtakunnallisesti viiden maakunnan verkottuneessa mallissa." Käytännössä
tehtävää hoitaisi ko. viiden maakunnan ylläpitämät nk. valmiuskeskukset, joilla olisi varau-
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tumisen johtamisen lisäksi myös muista maakunnista poikkeavia vastuita häiriötilanteiden
johtamisessa ja tilannekuvatoiminnassa. Mallissa uudella perustettavalla valtakunnallisella
virastolla (avi) ei olisi tehtäviä varautumisen koordinaatiossa.

Varautumistehtävien valmisteluryhmän 2. kokouksessa 15.8.2016 esiteltiin sihteeristön val-
mistelemiin malleihin annettujen kommenttien yhteenveto ja käytiin keskustelua neljästä
vaihtoehtoisesta koordinaation järjestämisen mallista. Kokouksessa päätettiin, että koordi-
naatiomallin jatkovalmistelua jatketaan sihteeristön valmisteleman malli 2:n ja STM:n mallin
pohjalta ja niitä yhdistämällä.

Valmisteluryhmän 3. kokouksessa esiteltiin kokouksen esityslistan liitteenä toimitettu sihtee-
ristön valmistelema koordinaation järjestämisen malli. Mallin yksityiskohdista keskusteltiin
runsaasti. Valmisteluryhmässä todettiin, että jatkossa käytetään koordinaatio-sanan sijasta
yhteensovittamista.

Valmisteluryhmä kokoontui vuoden 2016 loppuun mennessä yhteensä kahdeksan kertaa
keskustelemaan ja päättämään jatkovalmistelusta. Valmisteluryhmän ehdotuksia esiteltiin
kahteen otteeseen maakuntauudistuksen poikkihallinnollisessa yt-elimessä (31.10. ja 28.11)
sekä uudistuksen projektiryhmässä (2.11. ja 29.11.). Valmisteluryhmän toimeksiannon osalta
ehdotettavat säännökset maakuntalakiin, valtion lupa- ja valvontavirastosta annettavaan la-
kiin ja lakiin Ahvenanmaan valtionvirastosta sekä yleisperustelut ja yksityiskohtaiset peruste-
lut toimitettiin säädösvalmisteluryhmälle HE yhteensovittamista varten 19.12.2016.

Hallitus linjasi 21.12.2016 pelastustoimen uudistamisesta siten, että pelastuslaitoksia on jat-
kossa 18 ja sisäministeriö valvoisi jatkossa pelastustoimen palvelutasoa. Valtion lupa- ja val-
vontavirasto vastaisi ainoastaan pelastustoimen laillisuusvalvonnasta. Sisäministeriön hallin-
nonalan muuttuneen kokonaistilanteen vuoksi valmisteluryhmä kutsuttiin koolle 8.2.2017
käsittelemään keskushallinnon tehtävien osalta muutettua ehdotusta tehtävien järjestämi-
seksi.

Sihteeristön esityksenä kokouksessa käsiteltiin seuraavaa:
- sisäministeriö vastaisi suoraan alueellisen yhteisen varautumisen valtakunnallises-

ta yhteensovituksesta keskushallinnon tasolla ja maakuntien osalta, jolloin yksi hal-
linnollinen porras (perustettava Valtion lupa- ja valvontavirasto) jää pois välistä.

- sisäministeriön alainen Pelastusopisto vastaisi alueellisten maanpuolustuskurssien
ja maakuntien yhteisten häiriötilanne- ja valmiusharjoitusten järjestämistehtäväs-
tä. Maanpuolustuskurssit olisivat luontevasti järjestettävissä Pelastusopiston ja maa-
kuntien tai maakuntien yhteistoiminta-alueiden yhteistyönä, yhteistyössä puolustus-
voimien kanssa. Samoin ylimaakunnalliset harjoitukset voitaisiin säätää Pelastusopis-
ton tehtäväksi yhteistyössä keskushallinnossa sisäministeriön ja toisaalta maakuntien
kanssa.

- Valtion lupa- ja valvontavirasto huolehtisi maakuntien yhteisen varautumisen lail-
lisuusvalvontatehtävistä. Tällöin myös ohjaus-, yhteensovitus- ja laillisuusvalvonta-
roolit olisivat aiemmin ehdotettua selkeämmät.
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Edellä mainitun lisäksi varautumisen alueellisen yhteensovittamisen järjestäminen
edellyttää seuraavia:

jo aiemmin ehdotettua muutosta valtioneuvoston ohjesääntöön sekä vastaavaa
muutosta valtioneuvoston asetukseen sisäministeriöstä;
Valtion lupa- ja valvontaviraston laillisuusvalvontaroolista alueellisessa varautu-
misesta on säädettävä erikseen, joko valmiuslaissa tai toissijaisena vaihtoehtona
pelastustoimen järjestämislaissa;
Pelastusopistosta annettua lakia on muutettava (maanpuolustuskurssit, harjoi-
tusten järjestäminen);
huolehdittava tehtävien järjestämistä vastaavien resurssien siirrosta.

Enemmistö valmisteluryhmän jäsenistä oli uuden tehtävien järjestämisen mallia koskevan
esityksen kannalla.

Reformiministeriryhmä linjasi kokouksessaan 9.2.2017 asiasta valmisteluryhmän ehdotuksen
mukaisesti seuraavaa:

- sisäministeriö vastaa vuoden 2019 alusta suoraan alueellisen yhteisen varautumisen
valtakunnallisesta yhteensovituksesta maakuntien kesken ja keskushallinnon tasolla
ja

- sisäministeriön alainen Pelastusopisto vastaa vuoden 2019 alusta lakkautettavien
aluehallintovirastojen sijasta alueellisten maanpuolustuskurssien ja maakuntien yh-
teisten häiriötilanne- ja valmiusharjoitusten järjestämisestä. Maanpuolustuskurssit
järjestetään jatkossa Pelastusopiston, puolustusvoimien ja maakuntien tiiviissä yh-
teistyössä.

- Valtion lupa- ja valvontaviraston tehtäväksi ehdotetaan maakuntien yhteisen varau-
tumisen laillisuusvalvontatehtäviä.

6 Ehdotus varautumisen alueellisen yhteensovittamisen malliksi

6.1 Alueellinen yhteinen varautuminen

Varautumisen alueelliseen yhteensovittamistehtävään kuuluva "alueellinen yhteinen varau-
tuminen" olisi maakuntien tehtäväalaan kuuluva tehtävä. Tehtävästä säädettäisiin tarkem-
min maakuntalaissa. Yhteisen varautumisen määrittelyllä ei muutettaisi hallinnonalojen va-
rautumisvastuita. Maakunta vastaisi koordinaatiotehtävän käytännön toteutuksen organi-
soinnista maakuntakonsernissa.

Alueellisella yhteisellä varautumisella tarkoitettaisiin [maakunnan] alueen toimijoiden vas-
tuulla olevan varautumisen yhteensovittamista palvelevien tehtävien hoitamista ja yhteisten
toimintojen muodostamaa kokonaisuutta. Yhteisen varautumisen tehtäviin (maakunnan alu-
een yhteinen varautuminen) kuuluisivat seuraavat osatehtävät ja toiminnot:
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Yhteistyörakenteiden ylläpito: Varautumisen yhteensovittamisen edellyttämien
poikkihallinnollisten koordinaatioryhmien/vast. toiminnan käynnistäminen ja ylläpito.
Esim. valmiustoimikunnat, -foorumit ja -ryhmät;

Alueellinen riskinarvio: alueellisesti merkittävien riskien poikkihallinnollisen arviointi-
työn järjestäminen;

Ennakoiva tilanneseuranta ja arviointi: turvallisuuteen vaikuttavien toimintaympä-
ristön muutosten poikkihallinnollisen seuranta- ja arviointityön järjestäminen;

Valmiussuunnittelun yhteensovittaminen: varautumissuunnittelun yhteensovittami-
sessa tarpeellisen yhteistoiminnan järjestäminen sekä

Yhteiset harjoitukset: maakunnan valmius- ja häiriötilanneharjoitusten järjestämi-
nen.

Maakunnan tehtäväksi säädettävä yhteensovittamistehtävä koskisi maakuntakonsernin li-
säksi myös alueen muiden viranomaisten, kuntien ja muiden toimijoiden varautumisen yh-
teensovittamista siltä osin, kuin kyse on em. yhteisen varautumisen asioista. Alueen yhteisen
varautumisen yhteensovittamistehtävän ohella alueellisista tilanne- ja tehtäväalan mukaisis-
ta koordinaatiotehtävistä vastaisivat toimivaltaiset valtion, maakunnan ja kuntien viranomai-
set siten, kuin niitä koskien on säädetty tai asia on muutoin hallinnonalakohtaisesti järjestet-
ty. Alueellinen yhteisen varautumisen koordinaatiovastuu ei koskisi häiriötilanteiden opera-
tiivista johtamista; johtaminen häiriötilanteissa perustuisi valtioneuvoston periaatepäätök-
sen kokonaisturvallisuudesta (5.12.2012) mukaisesti toimivaltaisten viranomaisten sään-
nönmukaisiin toimivaltuuksiin ja vastuisiin.

Alueellinen yhteinen varautuminen kuuluisi sisäministeriön toimialaan ja ministeriön tehtä-
vänä olisivat alueellisen yhteisen varautumisen valtakunnallinen yhteensovittaminen, tuke-
minen ja arviointi. Tehtävässään sisäministeriö huolehtisi siitä, että varautumisen ja sen ke-
hittämisen valtakunnalliset poikkihallinnolliset linjaukset (esim. yhteiskunnan turvallisuus-
strategia ja ministeriöiden välisten yhteistyöelinten) huomioitaisiin ja niitä toimeenpantaisiin
valtakunnallisesti yhdenmukaisella tavalla. Sisäministeriö huolehtisi alueellisen yhteisen va-
rautumisen yhteensovittamisesta keskushallinnossa. Tehtävästä säädettäisiin valtioneuvos-
ton ohjesäännön muutoksella (nykyinen "aluehallinnon yhteinen varautuminen" muutettai-
siin muotoon "alueellinen yhteinen varautuminen") ja muutoksella valtioneuvoston asetuk-
seen sisäministeriöstä.

Sisäministeriön alaisen Pelastusopiston tehtävänä olisi nykyisinkin valtion vastuulla olevien
alueellisten maanpuolustuskurssien järjestäminen yhteistyössä puolustusvoimien kanssa ja
useamman maakunnan yhteisten valmiusharjoitusten järjestäminen yhteistyössä maakunti-
en kanssa. Viraston tehtävistä säädettäisiin Pelastusopistosta annetussa laissa.

Perustettava valtion lupa- ja valvontavirasto vastaisi maakuntien laillisuusvalvonnasta niiden
hoitaessa alueellisen yhteisen varautumisen tehtäviä.
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Kuva. Alueellisen yhteisen varautumisen tehtävien järjestäminen

Kukin ministeriö ja niiden alaiset hallinnonalojen virastot huolehtisivat niille säädetyistä va-
rautumisen toimialakohtaisista johtamis-, ohjaus-, yhteensovittamis- ja valvontatehtävistä,
ml. mahdollinen toimialan alueellisen varautumisen yhteensovittamisen ohjaus siten, kuin
niiden tehtävistä on toimialalla säädetty. Varautumisen toimialalainsäädännön mukainen
valvonta hoidetaan osana muuta maakuntien ja kuntien säännönmukaista valvontaa ja toi-
mialakohtainen varautumisen kehittämisen tuki alueellisille toimijoille siten, kuin tehtävistä
hallinnonalakohtaisesti säädetään.
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Kuva. Varautumisen johtaminen, valvonta ja yhteensovittaminen

6.2 Toimijoiden vastuu varautumisestaan sekä viranomaisten toimivalta

Yhteiseen varautumiseen kuuluvien tehtävien määrittämisellä ei muutettaisi eri toimijoille
kuuluvaa vastuuta huolehtia omaan toimintaansa liittyvästä varautumisesta tai toimivaltais-
ten viranomaisten lakisääteisiä vastuita uhkamallikohtaisessa varautumisessa ja sen johtami-
sessa tai koordinaatiossa, esim. terveydenhuollon viranomaisten johdolla tehtävä pandemia-
suunnittelun koordinaatio tai pelastustoimintaa koskevat suunnitteluvastuut ja ko. työn joh-
taminen.

Tehtäväkokonaisuus tulisi siis määritellä riittävän tarkasti ja erottaa em. viranomaiskohtaisis-
ta vastuista siten, että kaikilla osapuolilla olisi selkeä kuva siitä, mihin toimivaltaan kulloinen-
kin toiminta perustuu.

Varautumisen yhteensovittamistehtävän säätäminen ei myöskään tarkoittaisi muutoksia ti-
lanteenaikaisen johtamisen ja koordinaation vastuisiin; periaatteena olisi, että toimintaa joh-
taisi tilanteen mukaan kulloinenkin toimivaltainen viranomainen.

Yhteensovittamistehtävällä ei näin ollen tarkoiteta sitä, että [yhteensovittamistehtävää hoi-
tava organisaatio]:

- voisi antaa toiselle toimivaltaiselle viranomaiselle sitä sitovia määräyksiä,
- voisi ottaa päätettäväkseen toiselle viranomaiselle kuuluvia asioita,
- voisi ryhtyä itse toteuttamaan toimenpiteitä, jotka kuuluvat toiselle viranomaiselle,
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- voisi kieltää toimivaltaista viranomaista ryhtymästä joihinkin sen toimivaltaan kuulu-
vaan tehtävään.
(Valtion kriisijohtamismallin toteuttaminen alue- ja paikallishallinnossa. Työryhmän
loppuraportti. VNK 15/2009)

7 Selvitys viranomaisten toimivaltuuksien riittävyydestä vakavissa häiriötilanteissa

7.1 Tausta ja selvityksen toteutus

Valmisteluryhmän toimeksiantoon kuului tehdä selvitys viranomaisten nykyisten toimival-
tuuksien riittävyydestä nopeasti kehittyvissä ja monitahoisissa vakavissa häiriötilanteissa.

Valmisteluryhmän jäsenten kautta pyydettiin arvioita valmisteluryhmässä edustettuna olevi-
en hallinnonalojen viranomaisten toimivaltuuksissa olevista puutteista. Toimivaltuuksissa
olevia puutteita pyydettiin arvioimaan sekä varautumisen että tilanteen aikaisen operatiivi-
sen toiminnan näkökulmasta. Selvityksen tekemistä varten nopeasti kehittyviksi monitahoi-
siksi häiriötilanteiksi on määritelty kansallisen riskiarvion (Sisäministeriö 2015) mukaiset ti-
lanteet. Vastauksia saatiin seitsemän kappaletta.

7.2 Vastausten arviointia ja johtopäätökset

Vastauksissa oli tunnistettu runsaasti myös muita kuin suoranaisesti toimi-valtuuksiin liittyviä
puutteita (esim. kalusto, yhteiset suunnitelmat, voimavarojen vähäisyys, toimintamallien
puute yms.). Vastausten yhteenvetoon (selvityksen liite 1) on pyritty kokoamaan maininnat
toimivaltuuksissa havaituista puutteista. Vastauksissa mainitut toimivaltapuutteet eivät ylei-
sesti kohdistuneet erityisen merkittävästi esimerkiksi tiettyyn yksittäiseen häiriö-
tilanneskenaarioon. Vastaukset kokonaisuudessaan on tallennettu valmisteluryhmän ryhmä-
työtilaan.

Sähköisen infrastruktuurin ja tietojärjestelmien häiriötilanteisiin ja kyberuhkiin liittyvistä
toimivaltuuspuutteista mainintoja oli vastauksissa joitakin. Niiden osalta mainittiin myös, et-
tä niihin varautumisen kehittämistä tarvitaan kaikilla hallinnonaloilla, eikä kyse sinänsä ole
pelkästään toimivaltuuspuutteista, vaan esimerkiksi varajärjestelmistä ym.

Yleisesti valtion aluehallinnon (Avit ja Elyt) vastauksissa mainitut toimivaltuuksien puutteet
liittyivät erityisesti tehtävänjakoihin ja roolituksiin; toimi-valtasuhteet ovat joiltain osin epä-
selviä niin aluetasolla eri toimijoiden välillä kuin valtion keskushallinnon ja aluehallinnon vä-
lillä. Myös joitain ministeriöiden (VM, TEM, LVM) toimivaltuuksien väliin mahdollisesti jääviä
aukko-ja mainittiin.

Myös sosiaali- ja terveydenhuollon edustajien ja valtiovarainministeriön vastauksissa tuotiin
esille laajojen tilanteiden, eri hallinnonalojen ja virastojen johtamiseen liittyviä toimivalta-
puutteita tai toimivallan määrittelyyn liittyviä epäselvyyksiä.
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Pelastustoimen edustajien ja STM:n vastauksissa tuotiin esille myös tietojen saamiseen, luo-
vutukseen ja keräämiseen liittyviä puutteita toimivaltuuksissa. Puutteet liittyivät sinänsä hy-
vin erityyppisiin tapauksiin.

Aluehallintovirastojen vastauksessa esiin tuodut näkökohdat Avien nykyisissä varautumisen
yhteensovittamiseen ja tukemiseen liittyvissä tehtävissä ja toimivaltuuksissa olevista puut-
teista on syytä huomioida alueellisten varautumistehtävien valmisteluryhmän työssä.

Kokonaisuutena arvioiden selvityksessä ei tullut esiin erityisiä systemaattisia puutteita viran-
omaisten nykyisten toimivaltuuksien riittävyydessä. Mainitut toimivaltuuspuutteet ja muut
varautumiseen liittyvät puutteet on kuitenkin syytä huomioida ao. toimialan lainsäädännössä
ja toiminnan muussa kehittämisessä.

Yhteenveto selvityksen tuloksista on raportin liitteenä 2.

8 Muut valmisteluryhmän esitykset ja huomiot

8.1 Palveluntuottajien varautuminen sote- ja maakuntauudistuksessa

Valmiuslain 12 §:ään ehdotetun muutoksen ja/tai maakuntalakiehdotuksen 141 §:n perus-
teella maakunnalla on laissa säädetty varautumisvelvoite. Valmisteluryhmässä käydyn vilk-
kaan keskustelun jälkeen todettiin, että pelkästään yleinen velvoite huolehtia sopimuksissa
ei ole riittävä tae sen varmistamiseksi, että keskeiset palveluntuottajat huolehtivat tosiasialli-
sesti varautumisestaan. Julkisen sektorin järjestämisvastuulla olevien palveluiden tuottami-
sessa ja siihen liittyvässä varautumisessa on huomioitava myös kilpailuneutraliteetti: varau-
tumisesta aiheutuu kustannuksia.

Valmisteluryhmä ei pidä perusteltuna, että varautumisvelvollisuus häiriötilanteisin ja poikke-
usoloihin olisi lievempi silloin, kun viranomainen, jota koskee valmiuslain 12 §:n mukainen
varautumisvelvollisuus, siirtää tehtäviään yksityiselle palveluntuottajalle. Lievemmällä vel-
voitteella saattaisi lisäksi olla kilpailua vääristäviä vaikutuksia.

Valmisteluryhmä ehdottaa, että projektiryhmässä linjataan, että substanssilainsäädännöllä
huolehditaan kattavasti palveluntuottajan varautumisen valvonnan järjestämisestä sekä tar-
kemmista palveluntuottajien varautumisvelvoitteista.

8.2 Johtaminen ja yhteensovittaminen häiriötilanteiden hallinnassa

Valmisteluryhmä kiinnittää alueuudistuksen valmistelijoiden huomiota häiriötilanteiden hal-
linnan ja siihen liittyvän yhteensovittamisen edellyttämien valmiuksien ylläpitoon ja kehittä-
miseen sekä maakuntien valmistelussa että aluetason muuttuvien rakenteiden ja vastuiden
näkökulmasta.
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Laaja-alaisten häiriötilanteiden hallinnan periaatteet pysyvät alueuudistuksessa ennallaan.
Häiriötilanteiden hallinta perustuu toimivaltaisen viranomaisen johtamiseen. Kukin toimival-
tainen viranomainen vastaa omien lakisääteisten tehtäviensä ja toimivaltansa mukaisesti häi-
riötilanteeseen liittyvästä johtamisesta, tilannekuvatoiminnasta ja viestinnästä.

Joidenkin tilannetyyppien, esimerkiksi onnettomuuksiin liittyvä pelastustoiminta (pelastusla-
ki 35 §), osalta on erikseen säädetty yleisjohtajuuteen sisältyvästä tilannekuvan ylläpitämi-
sestä ja toiminnan yhteensovittamisesta. Myös tällöin eri toimialojen yksiköt toimivat oman
johtonsa alaisuudessa.

Laajoissa, vaikutuksiltaan vakavissa ja monitahoisissa häiriötilanteissa ja valmiuslain mukai-
sissa poikkeusoloissa on tarpeen koota koko maakuntakonsernin toimintojen osalta tilanne-
kuvaa, jolla tavoitellaan johdon mahdollisimman hyvää tilanneymmärrystä ja kykyä tarvitta-
essa asettaa tehtäviä ja toimenpiteitä tärkeysjärjestykseen sekä yhteensovittaa eri toimialo-
jen ja yksiköiden toimintaa maakuntaorganisaation sisäisesti.  Myös häiriötilanteiden aikai-
nen viestintä saattaa edellyttää organisaation sisäistä koordinaatiota tai keskitettyjen viestin-
täresurssien ja -keinojen hyödyntämistä. Maakunnan on osana varautumistaan huolehditta-
va häiriötilanteiden hallinnan edellyttämien valmiuksien suunnittelusta, toteutuksesta ja yl-
läpidosta. Käytännössä tämä tarkoittaa esimerkiksi johtamisen, viestinnän ja tilannekuvatoi-
minnan toimintamallien suunnittelua osana maakunnan valmiussuunnitelmaa, johtamistilo-
jen ja teknisten järjestelmien valmistelua sekä koulutusta ja harjoittelua.

Alueellisella (maakunta-)tasolla häiriötilanteiden aikaisessa eri toimijoiden vastuulla olevien
toimintojen yhteensovittamisessa voidaan tarvittaessa hyödyntää samoja rakenteita ja ver-
kostoja kuin alueellisen varautumisen yhteensovittamisessa etenkin pitkäkestoissa ja laajois-
sa häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa. Maakunnan yhteisen varautumisen tehtäviin sisältyvä
alueellisten riskien ja turvallisuuden toimintaympäristön muutosten arviointi- ja seurantatyö
tukee osaltaan myös häiriötilanteiden aikaisen poikkihallinnollisen tilannekuvatoiminnan jär-
jestelyiden ja valmiuksien kehittymistä.  Maakuntien järjestämisvastuulla olevien palveluiden
ja toimintojen sekä kuntien väliset yhteistoimintajärjestelyihin on kiinnitettävä erityistä
huomiota; kunnat vastaavat monista maakuntien toiminnan kannalta keskeisistä palveluista
ja toiminnoista.

Sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan osalta johtaminen ja koordinointi varautumisen ja
häiriötilanteiden osalta on edellä mainitun kuvauksen mukaista kaikissa maakunnissa. Toimi-
alalla on tämän lisäksi viisi yhteistoiminta-aluetta, joilla on ensihoitokeskus / valmiuskeskus.
Niiden tehtävänä on osallistua mm. alueensa varautumiseen ja valmiussuunnitelmien laati-
miseen siten, että suunnitelmat muodostavat kansallisen kokonaisuuden sekä tuottaa sosi-
aali- ja terveydenhuollon tilannekuvaa alueeltaan.

8.3 Toimialakohtaisen varautumisen kehittämistarpeet ja vireillä olevat lakimuutokset

Valmisteluryhmä pyysi ministeriöiltä ja valmisteluryhmän jäseniltä keskeiset näkökohdat
toimialan aluetason varautumisen kehittämisessä sote- ja maakuntauudistuksessa (ml. toi-
mialan ulkoistettu palvelutuotanto ja sopimusperusteinen varautuminen) sekä uut huomioi-
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tavat näkökohdat uudistusten vaikutuksista ja niiden edellyttämistä toimenpiteistä erityisesti
varautumisen ja valmiuden aluetason näkökulmasta. Saadut näkemykset varautumisen ke-
hittämisestä on esitetty toimialoittain tai toimijoittain.

Kunnat

Käynnissä oleva hallintorakenteiden uudistaminen muokkaa kuntien toimintaympäristöä
merkittävästi keskeisten varautumisen toimialojen kuten sosiaali- ja terveystoimen sekä pe-
lastustoimen siirtyessä maakuntiin. Muutos vaikuttaa erityisesti niihin keskikokoisiin ja pie-
niin kuntiin, joilla ei ole omaa varautumisen ammattihenkilöstöä ja jotka ovat tukeutuneet
em. toimialoihin varautumisen kysymyksiä ratkoessaan. Muutos vaikuttaa myös suuriin kun-
tiin, joilla varautumistehtävää kunta-konsernissa yleensä koordinoi varautumisen ammatti-
henkilöstö, sillä hallintorakenteiden muuttuessa varautumisessa tullaan ottamaan edelleen
uusia askelia kohti verkostomaisempaa varautumisen kokonaisuutta. Kehitys ja sen tuomat
haasteet ovat hyvin samantyyppistä kuin ne, mitkä kuntien palvelutuotannon ulkoistaminen
on jo aiemmin tuottanut.

Verkostomainen toimintaympäristö edellyttää kunnilta yhteistoimintalähtöisyyttä verkoston
keskeisten toimijoiden välillä varautumisen ja toiminnan jatkuvuudenhallinnan kehittämises-
sä. Vaikka kunnat eivät enää kunnista siirtyvien tehtävien osalta vastaa toimintojen jatku-
vuudesta, ovat ne jatkossa kriittisiä yhteistoimintakumppaneita niin maakunnille ja muille
alueellisille rakenteille ja myös osa kansallista varautumisen kokonaisuutta. Tämän vuoksi
kuntien rooli tulee huomioida tarkoituksenmukaisella laajuudella niin alueellisten kuin valta-
kunnallisten toimijoiden varautumisessa ja jatkuvuudenhallinnassa. Kunnille jää lisäksi erityi-
sen keskeinen tehtävä perusinfrastruktuurin tuottamisesta ja ylläpitämisestä, jolla on merkit-
tävä rooli kuntien kriittisissä toiminnoissa. Tällä sektorilla on suora vaikutus kuntien alueella
toimivien maakuntien ja muiden toimijoiden varautumiseen. Yhdyspinta kunnan ja kunnan
alueella toimivien toimijoiden välillä on siis hyvin merkityksellinen varautumisen ja jatkuvuu-
denhallinnan näkökulmasta.

Alueellista varautumista suunniteltaessa on esitetty, että maakunnan yhteisen varautumisen
osa-alueella yhteensovitustehtävä kattaa maakuntaorganisaation lisäksi myös alueen muiden
viran-omaisten, kuntien ja muiden toimijoiden varautumisen yhteensovittamisen. Voidaan
perustellusti katsoa, että luotavat yhteensovittamisen rakenteet hyödyttävät kuntia, koska
niiden puitteissa kunta voi osallistua poikkihallinnollisten yhteistyöryhmien toimintaan tasa-
vertaisena yhteistyökumppanina. Samalla kunnat saavat käyttöönsä alueellisesti merkittävi-
en riskien poikkihallinnollisen arviointityön tulokset sekä turvallisuuteen vaikuttavien toimin-
taympäristön muutosten poikkihallinnollisen seuranta- ja arviointityön tulokset. Edellä mai-
nitut toimintaympäristötiedot ovat erittäin merkittäviä ylläpidettäessä kuntien varautumis-
ratkaisujen sekä yhteistyörakenteiden ajanmukaisuutta erityisesti pienissä kunnissa.

Kuntien, maakuntien ja keskushallinnon välisessä yhteistyössä on korostettava tasa-arvoista
kumppanuutta, jonka puitteissa tunnistetaan organisaatioiden vastuun ja toimivallan rajat.
Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että keskushallintotasoinen toimija ei omalla toiminnallaan
uhkaa maakunnan omistajuutta turvallisuuskysymyksissä ja vastaavalla tavalla maakunta ei
uhkaa kuntien omistajuutta kuntien vastuulla olevissa turvallisuuskysymyksissä. Yhteensovit-



17 (29)

Raportti VM037:05/2016

MAAKUNTAUUDISTUS 10.5.2017

taminen eri hallinnontasojen välillä toteutuu täten hallinnontasojen yhdyspinnalla, mutta ei
ulotu kunkin toimijan vastuualueille ellei yhteistyö tuota sellaista uutta näkemystä tarvitta-
vista toimenpiteistä joiden perusteella osapuolet korjaavat itsenäisesti omia toiminta- tai yh-
teistyömallejaan. Yhteensovittamisen rakenteissa ei siis esiinny toimivallan käyttöä suhtees-
sa toisiin osapuoliin. Näillä rajauksilla toimijoille jää riittävä toiminnallinen vapaus toteuttaa
varautumista toimintaympäristön ja organisaation kannalta tarkoituksenmukaisella tavalla,
mutta kuitenkin kyeten hyödyntämään eri organisaatioiden tuottamia tietolähteitä sekä yh-
teistyön mahdollisuuksia.

Maakuntatasoista varautumisen kokonaisuutta arvioidessa perustuisi suorituskyky keskeises-
ti siihen, kuinka hyvin maakunnan alueen toimijoiden suorituskyky on saatu viritettyä tarkoi-
tuksenmukaiseen yhteistoimintaan.  Maakunnan alueen suorituskyky on siis alueen toimijoi-
den suorituskyvyn summa josta kuntien suorituskyky muodostaa keskeisen. Optimoidun mal-
lin saavuttaminen ei edellytä toimivaltaan perustuvaa koordinaatiota tai ohjausta, mutta
runsaasti yhteensovittamista eli useista asioista sopimista sekä tietoisena pitämistä.

Huoltovarmuustoiminta

Huoltovarmuuskeskus pitää tärkeänä että, ELVAR-toimikuntien yhteistyö ja tiedonvaihto tu-
leviin maakunnan yhteistyörakenteisiin varmistetaan tulevaisuudessa osana huoltovarmuus-
organisaatiota. Koska elinkeinoelämän huoltovarmuus- ja varautumistoiminta sekä ELVAR-
toimikunnat ovat säädösperustaisesti osa huoltovarmuusorganisaatiota, vastaa Huoltovar-
muuskeskus näiden ohjauksesta sekä valvonnasta myös jatkossa.

Huoltovarmuuskeskuksen mielestä olisi tärkeää, että myös lakiin sosiaali- terveydenhuollon
järjestämisestä sisällytettäisiin riittävän yksityiskohtaiset määräykset varautumisesta. Mark-
kinakeskeisiin toimintatapoihin liittyy yhteiskunnan ja julkishallinnon varautumisen näkö-
kulmasta monia haasteita, joita on tarkasteltava ja jotka on syytä varmistaa mietittäessä eri
palveluntuottamistapoja. Varautumisen näkökulmasta voidaan puhua organisaationeutraali-
suudesta, joka tarkoittaa, ettei julkisten palveluiden ulkoistaminen ole syy heikentää jokaisel-
le turvattujen oikeuksien toteutumista tai kansalaisille suunnattujen kriittisten julkisten pal-
veluiden saatavuutta, vaikka palvelut hankittaisiin yksityisiltä palveluntuottajilta oman palve-
lutuottamisen sijasta.

Sisäministeriö

Poliisi

Sote- ja maakuntauudistus ei aiheuta muutoksia poliisin johtamisjärjestelmään. Poliisihalli-
tuksella ja poliisilaitoksilla on erilaisia yhteistyösopimuksia muiden viranomaisten ja vapaa-
ehtoissektorin kanssa. Sopimuskumppanin organisaation, toimialueen tai toimivaltuuksien
muuttuminen uudistuksessa saattaa aiheuttaa tarpeen tarkistaa sopimuksia ja uusia ne vas-
taamaan senhetkistä tilannetta.
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Paikallistasolla tulee varautua uusimaan suunnitelmia ja ohjeistuksia sekä selvittämään mah-
dolliset muutokset yhteistyökumppanien vastuuhenkilöissä, yhteystiedoissa, toimipisteissä ja
toimivaltuuksissa.

Rajavartiolaitos

Aluetason varautumisen yhteensovittaminen on tarpeen. AVI on osoittautunut varautumisen
kannalta liian laajaksi alueeksi. Maakuntiin on samalla muodostunut omista tarpeista toimi-
via rakenteita esim. EKTURVA. Valtakunnallinen valvonta ja ohjaus on paikallaan, mutta siinä
on haasteena keskushallintotason yhtenäinen ohjaus virastolle - onko tässä tarkoitus nostaa
valmiussihteeristön/päälliköiden/ tk:n roolia. Valtakunnallisten viranomaisten toiminnan
kannalta voisi olla paikallaan, että maakunnillakin olisi samankaltaiset perusrakenteet varau-
tumisen yhteensovittamiseksi. Tämä selkeyttäisi yhteistoimintaa. Nyt haluttiin jättää toimin-
tavapautta maakunnille homman järjestämiseksi.

Aluetason varautumisen yhteensovittaminen on tarpeen sekä yleisesti että tiettyjen resurs-
sien käytön suhteen esim. vapaaehtoiset SPR, VAPEPA tai kuljetusyritysten hyödyntäminen
jne. (näissä tarpeita on useilla viranomaisilla). Myös aluetason toimintaa kriisitilanteessa tu-
lee miettiä mm. tilannekuvan ja käytännön toimien yhteensovittamisen osalta, myös näille
toimille on tarvetta - ei pelkästään varautumista. Uudet uhkakuvat johtavat tilanteeseen,
jossa aluevastuuta ei vakavissakaan häiriötilanteissa ole tarkoituksenmukaista/mahdollista
antaa yhden viranomaisen johtoon kuten puolustustilalain nojalla ehkä ajatellaan tehtävän.

Työ- ja elinkeinoministeriö

Kriisitilanteessa otetaan käyttöön työvelvollisuusrekisteri. Rekisteri on tarkoitettu työvelvolli-
suuden toimeenpanoa ja työvoiman ohjausta varten ELY-keskusten ja TE-toimistojen käyt-
töön.

Tällä hetkellä ei ole voimassaolevaa järjestelyä työvelvollisuusrekisterin käyttöönottovalmiu-
desta. Vuonna 2015 irtisanottiin Tieto Oy:n kanssa voimassa ollut sopimus työvelvollisuusre-
kisterin perustamisvalmiudesta, koska sopimuksen mukaiset sovellusohjelmistot olivat van-
hentuneet, eivätkä ne enää sopineet uusiutuneisiin laite- ja ohjelmistokantoihin.

Vuonna 2019 TE-palvelut siirtyvät maakuntien ja kuntien järjestämisvastuulle. TE-palveluita
on tarkoitus ulkoistaa entistä laajemmin yksityisille palveluiden tuottajille. Uuden työvelvolli-
suusrekisterin käyttöönoton mahdollistavan järjestelmän perustamiskustannukset ovat arvi-
olta 200 000 – 400 000 euroa. Hankinnan valmistelussa tulee huomioida maakuntauudistuk-
sessa muuttuvat palveluiden järjestämis- ja tuottamistahot.

Nykyisin osaavan työvoiman saannin turvaamisessa keskeinen rooli on TE-toimiston työnväli-
tyspalveluilla. Maakuntauudistuksessa on erityisesti huomioitava yksityisten toimijoiden
merkittävä rooli työnvälityspalveluiden tuottamisessa.

Valmiuslaissa säädetty työvelvollisuus on ensisijainen asevelvollisuuslaissa ja siviilipalvelus-
laissa säädettyihin poikkeusolojen tehtäviin nähden. Työvelvollisuusrekisterin käyttöönotto-
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valmiuden perustamisessa on syytä huomioida yhteys siviilipalvelusrekisteriin, jotta siviilipal-
velusvelvollisten sijoittaminen poikkeusoloissa olisi mahdollista valmiuslaissa säädetyn työ-
velvollisuuden nojalla.

Päivittäistavarahuollon varmistamisen osalta TEM:ssä on pitemmän aikaa valmisteltu uutta
lähestymistapaa, strategisen tason linjausta päivittäistavarahuollon järjestämisestä häiriöti-
lanteissa ja sitä vakavammissa olosuhteissa. Uudistuksen vaikutukset aluetason rooliin tule-
vaisuudessa täsmentynevät myöhemmin toimeenpanovaiheessa, mutta ne tuskin tullevat
olemaan nykyistä merkittävämpiä.

Maa- ja metsätalousministeriö

Muutoksen myötä maakunnan tehtäväalaan kuuluu yhteiskunnan turvallisuusstrategiaan
kuuluva alueellinen varautuminen. Maakuntien hoidettaviksi siirtyviä yhteiskunnan turvalli-
suudelle elintärkeitä alue- ja kuntatason tehtäviä olisivat maa- ja metsätalousministeriön hal-
linnonalalla tulvariskien hallinta ja patoturvallisuus, vesihuollon turvaaminen ja elintarvike-
huollon alkutuotannon turvaaminen.

Tulvariskien hallinnalla ja patoturvallisuuden valvonnalla varaudutaan sekä äkillisiin tilantei-
siin ja onnettomuuksiin että hitaasti eteneviin prosesseihin kuten ilmastonmuutokseen.
Maakunnat, kunnat sekä kiinteistöjen ja vesirakenteiden omistajat ehkäisevät ja torjuvat tul-
vahaittoja, tulvavahinkoja ja patomurtumia sekä ylläpitävät valmiuksia lieventää niiden seu-
rauksia. Maakunnat huolehtivat tulvariskien hallinnasta ja edistävät tulvariskien hallinnan ja
alueiden käytön yhteensovittamista arvioimalla vesistöjen, merenrannikon sekä rank-
kasateista aiheutuvat tulvariskit, kartoittamalla merkittävät tulvariskialueet ja laatimalla niille
tulvariskien hallintasuunnitelmat ja edistämällä tarpeellisia tulvasuojelutoimenpiteitä kriitti-
sissä kohteissa. Operatiivisissa tulvantorjuntatehtävissä parantamiseksi maakunnat, SYKE ja
Ilmatieteen laitos ylläpitävät vesitilanteiden seurantaa ja ennusteita, varoitusjärjestelmiä ja
yhteistoimintamenettelyjä.

Vesihuollon strategisella alueellisella suunnittelulla, laitoskohtaisella varautumissuunnittelul-
la ja toimintaan kohdistuvien riskien arvioinnilla sekä vesihuollon valvonnalla turvataan puh-
taan talousveden saatavuus sekä terveyden ja ympäristönsuojelun kannalta asianmukainen
viemäröinti ja jätevesien käsittely. Suurten asutuskeskusten, yhteiskunnan kannalta tärkei-
den toimintojen ja elintarviketuotannon vedensaanti varmistetaan.

Maakunnat vastaavat vesihuollon alueellisesta strategisesta edistämisestä. Kunnat, vesihuol-
tolaitokset ja kiinteistöjen omistajat vastaavat vesihuollon järjestämisestä. Maakunnat edis-
tävät vesihuollon varautumista asiantuntijaohjauksella ja vesihuoltolainsäädännön mukaisel-
la valvonnalla. Käytännön kehittämistoimenpiteet kohdistetaan alueellisten toimijoiden yh-
teistyön edistämiseen vesihuollon kehittämisessä, toimintaan kohdistuvien riskien hallinnas-
sa ja varautumistoimenpiteiden suunnittelussa sisältäen muun muassa viestinnän ja tilapäi-
sen vedenjakelun järjestämisen.
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Maatalouden alkutuotanto huolehtii elintarviketeollisuuden ja rehuteollisuuden raaka-
aineiden saannista. Maakunta vastaa omalta osaltaan lainsäädännön toteutumisen valvon-
nasta sekä ministeriön toimeenpano- ja kehittämistehtävistä sekä täytäntöönpanon ohjauk-
sesta. Maakunnilla on turvallisuustilanteiden kokonaishallinnan tukemisessa keskeinen ase-
ma toimialueen tilannekuvan välittämisessä ministeriöille, muille aluehallintoviranomaisille
ja paikallishallinnolle sekä keskusvirastoille. Jokainen aluehallinnon toimija huolehtii omista
varautumistehtävistään eri turvallisuustilanteisiin, yhteensovitus tehdään yhteistyössä maa-
ja metsätalousministeriön kanssa. Aluehallinnon eri toimialojen varautumisen ohjaus kuuluu
toiminnallisesta ohjauksesta vastaaville ministeriöille tai keskushallinnon virastolle.

Maa- ja metsätalousministeriön vastuulla olevien tehtävien osalta valtakunnallinen yhteen-
sovittaminen kuuluu ministeriölle.

Poikkeusolojen maataloustuotannon ohjaus edellyttää yhteistyötä maa- ja metsätalousminis-
teriön, Eviran, Maaseutuviraston, maakuntien lisäksi myös paikallisten neuvonta- ja tuottaja-
järjestöjen sekä alueen liike- ja teollisuuslaitosten kanssa. Tässä työssä ovat mukana myös
työ- ja elinkeinoministeriö sekä huoltovarmuusorganisaatio (HVK ja sen sektoreiden poolit).

Ministeriön vastuulla olevat tehtävät ovat laaja-alaisia, mutta tyypillisesti niihin liittyvää toi-
mintaa on alueellisesti ja paikallisesti. Yhteiskunnan kokonaisturvallisuuden ylläpitäminen
edellyttää, että ministeriöllä on mahdollisuus ohjata maakuntaa vastuullaan olevissa valmi-
us- ja varautumistehtävissä. Maakuntien toiminnot tulee organisoida niin, että on olemassa
taho, joka vastaa valtionhallinnolle valmius- ja varautumiseen liittyvissä kysymyksissä. Maa-
kunnan tehtäviin tulisi lukea myös velvoite tuottaa tietoa alueensa valmiudesta ja toiminta-
kyvystä paikallis- ja aluetasolta. Tietoa tarvitaan seurannan, suunnittelun sekä akuutin kriisin
aikana.

Maakuntauudistuksessa on tarpeen varmistaa, että tulvariskien hallinnan ja patoturvallisuu-
den roolit ja vastuut säilyvät selkeinä. Viranomaisten, järjestöjen ja elinkeinoelämän välistä
yhteistyötä ja tiedonkulkua tulee vahvistaa sekä varmistaa riittävät voimavarat. Painopiste
siirtyy yhä enemmän ennaltaehkäisyyn, kuten tulvista varoittamiseen, riskien hallinnan kehit-
tämiseen sekä patoturvallisuuden valvontaan.

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Tämän hetkisten suunnitelmien mukaan opetus- ja kulttuuritoimen toimialalla nykyiset alue-
hallintovirastojen tehtävät ovat siirtymässä uudelle valtakunnalliselle valtion lupa- ja valvon-
tavirastolle. Toimialan alueellisten varautumisjärjestelyjen kehittämistarpeet riippuvat osal-
taan siitä, minkälaiseksi maakuntahallinto ja valtion aluehallinto lopulta muodostuu. Opetus-
ja kulttuuriministeriö pitää tärkeänä, että erilaisissa häiriötilanteissa olisi saatavissa valtio-
neuvoston ja ministeriön päätöksenteon pohjaksi alueellista tilannekuvaa, oli tilannekuvan
kerääjänä sitten maakunta tai valtion aluehallintoviranomainen.
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Liikenne- ja viestintäministeriö

Liittyen valmiuslain mukaisiin toimivaltuuksiin ja velvoitteisiin, LVM on antanut Trafille toi-
meksiannon valmistella esitystä tieliikenteen polttonestesäännöstelystä ja ajoneuvojen va-
raamisjärjestelystä. Voimassa olevan lainsäädännön mukaan Trafilla ei ole näihin liittyvää
toimivaltaa.

Yleisesti ottaen varautumisessa tulee varmistaa sekä aluetason osaaminen että tarpeet. Kul-
jetusten varmistamiseksi tiestön, ratojen ja meriväylien tulee olla myös aluetason tarpeet
täyttävässä kunnossa ja käytössä. Aluetasolla pitää olla osaavaa henkilöstöä määrittelemään
tarpeet ja niiden vaatimat toimenpiteet. Normaaliolojen vakavat häiriötilanteet, kuten myrs-
kyt, ovat niin laaja-alaisia, että valtakunnallinen koordinaatio ja ohjaus korostuvat alueellisen
yhteistyön rinnalla. Vaikka poikkeusolojen varautumisen toimenpiteet olisivatkin paikallisia,
on niihin varautuminen hoidettava valtakunnallista näkökulmaa korostaen, jotta kokonaisuus
toimii.

Liikenteen toimialan logistiset järjestelmät eivät rajaudu pelkästään alue- tai maakuntatasol-
le. Valtakunnan edun mukaista on, että alueuudistuksessa huomioidaan varautumisen koor-
dinaation toimivuus kaikilla tasoilla. Myös edellytykset valtakunnallisen varautumisen koko-
naiskäsityksen muodostamiselle on turvattava. Toimiva yhteistyö valtakunnallisen ja alueta-
son välillä on elintärkeää.

Kaikissa liikennemuodoissa varautuminen tulee varmistaa valtakunnallisesta näkökulmasta.
Liikennejärjestelmä on valtakunnallinen kokonaisuus, jossa paikallisesti syntyvät pullonkaulat
aiheuttavat häiriöitä koko maan kuljetuksille. Myös palveluntuottajat ovat varautumisen
kannalta keskeisiä ja monesti myös valtakunnallisia toimijoita, jotka pystyvät organisoimaan
toimintansa paikallista ja alueellista näkökulmaa laajempana. Kokonaistaloudellisesti ja toi-
minnallisesti valtakunnallinen näkökulma on kriittinen menestystekijä liikennejärjestelmässä.
Poikkeusolojen varautuminen on selkeä jatkumo normaaliolojen ja vakavien häiriötilojen
menettelytavoille. Kuljetukset ovat käytännössä kaikki valtakunnallisia, kuten kuljetusope-
raattoritkin, jolloin näkökulman on oltava valtakunnallinen alueellisten ja paikallisten tarpei-
den pohjalta. Yhteiskunnallisesta näkökulmasta valtakunnallisesti ohjattu alueellinen toimin-
ta pystyy huolehtimaan maanpuolustuksen tarpeista parhaiten ja tasapuolisimmin.

Valmiuslain 66 § on ehdotettu muutettavaksi siten, että liikenne- ja viestintäministeriö voi
poikkeusoloissa määrätä maakuntiin perustettavaksi alueellisia tietojärjestelmäalan valmius-
yksiköitä, joita johtaa ja valvoo Viestintävirasto. Tällöin tulee varmistaa, että edellytykset täl-
laisten valmiusyksiköiden perustamiseen maakuntiin on todellisuudessa myös olemassa.

Viestintävirasto

Viestintäviraston näkemys on, että sote- ja maakuntauudistus ei vaikuta Viestintäviraston va-
rautumissuunnitelmiin alueellisella tasolla.  TIVA:n harjoitustoimintaa on syytä lisätä, mutta
se sitoo resursseja.
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Sosiaali- ja terveysministeriö

STM:n toimialalla on tarvetta vahvistaa toimijoiden varautumisvelvoitetta sekä toimintaky-
kyä häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa. Toimialalla on tarpeen kehittää valtakunnallisen ti-
lannekuvan muodostamista ja tässä yhteistyötä maakuntien ja niiden yhteistyöalueiden
kanssa sekä erityisesti palveluntuottajien jatkuvuudenhallintaa ja sen suunnittelua häiriöti-
lanteiden varalle. Häiriötilanteisiin varautuminen ja niiden hallinta, esimerkiksi kyberhäiriöti-
lanteissa, edellyttää uuttaa osaamista ja toimintatapoja.

Toimialan varautuminen on kirjattu aiempaa selkeämmin vireillä oleviin lakiesityksiin. Laki-
esitykseen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä on kunnalle sisällytetty velvoite
edistää asukkaittensa hyvinvointia ja terveyttä. Asukkaiden hyvinvointi ja terveys on oleelli-
nen osa varautumista häiriötilanteisiin, koska se edistää kuntalaisten, kunnan, alueen ja koko
yhteiskunnan resilienssiä. Siksi hyvinvoinnin ja terveyden edistämisellä on myös keskeinen
merkitys häiriötilanteiden ennaltaehkäisyssä.

Lakiesitykseen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä on myös eksplisiittisesti sisälly-
tetty varautuminen häiriötilanteisiin ja poikkeusoloihin. Laissa säädettäisiin maakunnan vel-
vollisuudesta varautua yhteistyössä alueensa kuntien kanssa sosiaali- ja terveydenhuollon
toimenpiteitä edellyttäviin häiriötilanteisiin ja suuronnettomuuksiin normaalioloissa ja poik-
keusoloissa. Säännöksen tarkoituksena on selkeyttää suunnitteluvastuita ja ohjata varautu-
mista ja valmiussuunnittelua alueellisella pohjalla tapahtuvaksi. Alueellinen varautuminen ja
valmiussuunnittelu tehostavat varautumista normaaliolojen häiriötilanteisiin ja poikkeus-
oloihin. Tämä edistää sosiaali- ja terveydenhuollon kapasiteetin ja voimavarojen sekä erityis-
ja asiantuntijapalvelujen yhteiskäytön etukäteissuunnittelua. Alueellisen sosiaali- ja tervey-
denhuollon valmiussuunnittelun laatimisen tulee tapahtua alueen kuntien ja maakuntien
kanssa yhteistyössä.

Valmiuslaissa on yleisvelvoite viranomaisen varautumisesta. Se ei sisällä suunnittelun joh-
tosuhteita ja yhteistyötä koskevia määräyksiä. Sen vuoksi ehdotettavassa järjestämislaissa
edellytetään, että sosiaali- ja terveydenhuollon valmiussuunnitelma laaditaan alueellisesti
yhteistyössä kuntien ja maakuntien kanssa.

Maakunnan olisi varmistettava varautumissuunnittelussa palvelujen jatkuvuus myös silloin
kun palveluja hankintaa yksityisiltä palvelun tuottajilta tai palvelusetelillä. Tämä voidaan teh-
dä palvelun tuottajien kanssa tehtäviin sopimuksiin asetettavilla ehdoilla.

Lakiesityksessä säädetään valtion mahdollisuudesta osallistua sosiaali- ja terveydenhuollossa
tarvittavan valmiuden ylläpitämiseen ja häiriötilanteiden hoitamiseen. Säännöksellä turvat-
taisiin sellaisen varautumisen valtakunnallinen ylläpitäminen, mikä ei lainsäädännön mukaan
kuulu maakunnan vastuulle. Samalla mahdollistettaisiin varautumisesta ja häiriötilanteiden
jälkihoidosta aiheutuneiden kustannusten korvaaminen silloin kun se tapahtuman luonne ja
kyseessä olevan maakunnan voimavarat huomioon ottaen on perusteltua.

Kotimaassa ja ulkomailla tapahtuvissa suuremmissa onnettomuus- ja häiriötilanteissa maa-
kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon ja kuntien voimavarat ja osaaminen eivät useinkaan rii-
tä tilanteen hallintaan tai johtamiseen. Uhrien nopean tutkimuksen, hoidon ja psykososiaali-
sen tuen käynnistäminen edellyttävät, että avuksi saadaan muualta sosiaali- ja terveyden-
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huollon ammattihenkilöitä, terveydenhuollon tarvikkeita ja laitteita sekä lääkkeitä. Potilaita
saatetaan joutua myös siirtämään hoidettavaksi muualle, mikä usein edellyttää ilmateitse
tapahtuvan lääkinnällistä evakuointivalmiutta. Tulevaisuudessa voi tulla tarve nimetä valta-
kunnallisia toimijoita esimerkiksi varautumisen yhteisten tietojärjestelmien kehittämiseen ja
ylläpitoon sekä muihin mahdollisiin varautumisen toimintoihin. Ehdotettu 56 § vastaa ter-
veydenhuoltolaissa nyt olevaa 38 §:ää. Säännöstä on täydennetty siten, että se kattaa myös
sosiaalihuollon.

Lakiesityksessä säädetään myös, että häiriötilanteisiin varautumisesta voidaan tarvittaessa
antaa tarkempia säännöksiä valtioneuvoston asetuksella. Asetuksessa säädettäisiin tarkem-
min häiriötilanteisiin varautumisen perusteista, yhteistyöstä ja koordinaatiosta.

Edellä kuvatun lisäksi lakiesitys sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä sisältää sää-
döksen, jonka mukaan maakuntien järjestämän sosiaali- ja terveydenhuollon alueellista yh-
teensovittamista, kehittämistä ja yhteistyötä varten on viisi yhteistyöaluetta. Yhteistyöaluei-
siin kuuluvat maakunnat säädetään valtioneuvoston asetuksella siten, että yliopistollista sai-
raalaa ylläpitävät Pirkanmaan, Pohjois-Pohjanmaan, Pohjois-Savon, Uudenmaan ja Varsinais-
Suomen maakunnat kuuluvat eri yhteistyöalueisiin. Yhteistyöalueelle laaditaan maakuntien
yhteistyösopimus. Osa sosiaalihuoltoon ja terveydenhuoltoon kuuluvista palveluista ja tehtä-
vistä voidaan koota suurempiin kokonaisuuksiin yhdelle tai useammalle maakunnalle, jos se
on välttämätöntä palvelujen saatavuuden ja laadun sekä asiakkaiden oikeuksien varmistami-
seksi tehtävän vaativuuden, harvinaisuuden tai niistä johtuvien suurten kustannusten perus-
teella. Sosiaali- ja terveydenhuollon laajan ympärivuorokautisen päivystyksen palveluista
vastaavat Etelä-Karjalan, Etelä-Pohjanmaan, Keski-Suomen, Lapin, Päijät-Hämeen, Pirkan-
maan, Pohjois-Karjalan, Pohjois-Pohjanmaan, Pohjois-Savon, Satakunnan, Uudenmaan ja
Varsinais-Suomen maakunnat. Sosiaali- ja terveydenhuollon alueelliseksi yhteensovittami-
seksi sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyöalueeseen kuuluvien maakuntien on tehtävä yh-
teistyösopimus. Yhteistyösopimuksessa on sovittava häiriö- ja poikkeustilanteisiin varautumi-
sen edellyttämistä toimenpiteistä.

Edellä mainitun lisäksi kahta tai useampaa maakuntaa koskevassa häiriötilanteessa sosiaali-
ja terveysministeriö voi määrätä yhden maakunnan johtamaan ja koordinoimaan tilannetta
sosiaali- ja terveydenhuollossa. Erityisen merkittävissä häiriötilanteissa sosiaali- ja terveys-
ministeriö voi ottaa sosiaali- ja terveydenhuollon johto- ja koordinaatiovastuun itselleen.

Maakunnan on ilmoitettava sosiaali- ja terveydenhuoltoon vaikuttavista häiriötilanteista ja
suuronnettomuuksista sekä niiden uhkista sosiaali- ja terveysministeriölle ja sosiaali- ja ter-
veydenhuollon valvontaviranomaiselle.

Lakiluonnos asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa sisältää säädök-
sen, jonka mukaan (36 §) ennen kuin palvelun tuottaja aloittaa maakunnan hyväksymien
suoran valinnan palvelujen tuottamisen palvelun tuottajan ja maakunnan on tehtävä sopi-
mus palvelutuotannon aloittamisesta ja palvelujen toteuttamiseen liittyvistä asioista. Sopi-
muksessa on oltava mm. ainakin selvitys siitä, miten palvelun tuottaja varmistaa palvelujen
tuotannon häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa.

Lakiluonnos sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamisesta. Lakiluonnos ei tule osaksi sote- ja
maakuntauudistuksesta laadittavaa hallituksen esitystä, mutta se julkistettiin samassa yh-
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teydessä kesäkuussa 2016. Laki on menossa eduskuntaan keväällä 2017 ja se tulisi voimaan
1.1.2019.

Lakiluonnos sisältää säädöksen (13§), jonka mukaan sosiaali- ja terveyspalveluja saa tuottaa
palvelun tuottaja, joka on rekisteröity ja jonka palveluyksikkö on rekisteröity palvelun tuotta-
jien rekisteriin. Palvelun tuottajan on annettava tuottajaksi rekisteröintiä varten mm. suunni-
telma valmius- ja jatkuvuudenhallintasuunnitelmien laatimisesta kriisi- ja häiriötilanteiden
varalta sekä pelastusviranomaisen päätösasiakirjat pelastuslaissa (379/2011) ja valtioneuvos-
ton asetuksessa pelastustoimesta säädetyistä (407/2011) pelastussuunnitelmista ja poistu-
misturvallisuusselvityksistä palvelun tuottajan käytössä olevien tilojen ja kohteiden osalta.

Palvelun tuottajan toimittaman suunnitelman tulisi sisältää valmius- ja jatkuvuudenhallinta-
suunnitelman laatimisen aikataulun ja yhteensovittamisen muiden toimijoiden kanssa sekä
henkilöstön koulutus- ja harjoitussuunnitelmat.

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi terveydenhuoltolain ja sosiaalihuoltolain muuttami-
sesta (HE 224/2016 vp).

Uudistuksen toimeenpano on osa sosiaali- ja terveydenhuollon ja maakuntauudistusta. Se on
tarkoitus toteuttaa asteittain vuosina 2017–2019. Tasavallan presidentti vahvisti lait
29.12.2016.

Tavoitteena on sairaala- ja päivystysverkon tiivistäminen vastaamaan väestön tarpeeseen
valtakunnallisesti koordinoidusti ja yhtenäisin perustein. Ensihoitokeskusten ja alueen sosi-
aalipäivystysten osallistumisella alueellisten varautumis- ja valmiussuunnitelmien laatimi-
seen yhdessä muiden viranomaisten ja toimijoiden kanssa pyritään yhdenmukaistamaan ja
lisäämään eri viranomaisten ja toimialojen välistä yhteistyötä ja sitä kautta parantamaan so-
siaali- ja terveydenhuollon toimialan varautumiskykyä suuronnettomuuksissa ja muissa eri-
tyistilanteissa.

Terveydenhuoltolain (1326/2010) ja sosiaalihuoltolain (1301/2014) muutoksilla  ensihoito-
palvelun, ensihoitokeskuksen ja alueen sosiaalipäivystyksen välistä yhteistyötä vahvistetaan
ja alueellista ohjeistusta yhdenmukaistetaan siten, että suunnitelmat muodostavat kansalli-
sen kokonaisuuden. Säädöksillä tavoitellaan parempaa varautumista häiriötilanteisiin ja
suuronnettomuuksiin.

Sosiaalipäivystysyksiköiden tehtävistä, sosiaalipäivystyksen järjestämisen tavoista, yhteis-
työstä muiden toimijoiden kesken ja päivystysyksiköiden alueellisesta yhteistyöstä voidaan
säätää tarkemmin valtioneuvoston asetuksella.

Terveydenhuoltolakiin on 29.12.2016 tullut mm. seuraavia muutoksia:

Ensihoitokeskusten osalta Erityisvastuualueen sairaanhoitopiirien kuntayhtymien on sovitta-
va ensihoitokeskuksen tehtävien järjestämisestä erikoissairaanhoidon järjestämissopimuk-
sessa. Ensihoitokeskuksen tehtävänä on mm. sovittaa yhteen Hätäkeskuslaitokselle annetta-
vat terveystoimen hälytysohjeet; yhdessä muiden erityisvastuualueiden kanssa valmistella ja
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yhteen sovittaa ensihoitopalvelun toimintaa koskevat lääketieteelliset hoito-ohjeet ja muut
ensihoitopalvelua koskevat valtakunnalliset ohjeet; vastata sosiaali- ja terveystoimen kansal-
listen korkean varautumisen viestintä- ja tietojärjestelmien aluepääkäyttötoiminnoista sekä
osaltaan järjestelmien ylläpidosta sekä osallistua alueellisten varautumis- ja valmiussuunni-
telmien laatimiseen suuronnettomuuksien ja terveydenhuollon erityistilanteiden varalle yh-
dessä muiden viranomaisten, toimijoiden ja erityisvastuualueiden kanssa siten, että ne muo-
dostavat kansallisen kokonaisuuden.

Ensihoitokeskuksen yhteistyöstä sosiaalipäivystyksen kanssa säädetään sosiaalihuoltolain 29
a §:ssä. Ensihoitokeskuksen tehtävistä voidaan antaa tarkempia säännöksiä tarvittaessa sosi-
aali- ja terveysministeriön asetuksella. Laajoissa ympärivuorokautisissa päivystysyksiköissä ja
perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteispäivystyksissä sosiaalipäivystystä on to-
teutettava terveydenhuollon päivystyksen yhteydessä. Sosiaalipäivystyksessä potilaalle on
tarvittaessa annettava sosiaalihuoltolain 29 §:ssä tarkoitettu kiireellinen ja välttämätön apu
ja sosiaalipäivystyksen on tarvittaessa osallistuttava psykososiaalisen tuen antamiseen kii-
reellisissä tilanteissa.

Sosiaalihuoltolakiin on 29.12.2016 tullut seuraavia muutoksia, jotka ovat häiriötilanteisiin va-
rautumisen näkökulmasta keskeisiä:

Sosiaalipäivystys on järjestettävä ympärivuorokautisesti kiireellisen ja välttämättömän avun
turvaamiseksi kaiken ikäisille. Päivystys on toteutettava siten, että palveluun voi saada yh-
teyden ympäri vuorokauden ja kiireelliset sosiaalipalvelut voidaan antaa siten kuin sosiaali-
huoltolaissa tai muussa laissa säädetään. Päivystävissä yksiköissä on oltava riittävät voimava-
rat ja osaaminen, jotta palvelun laatu ja asiakasturvallisuus toteutuvat. Sosiaalipäivystystä
toteutettaessa on toimittava yhteistyössä ensihoitopalvelun, terveydenhuollon päivystyksen,
pelastustoimen, poliisin, hätäkeskuksen ja tarpeen mukaan muiden toimijoiden kanssa.

Sosiaalipäivystyksen ja terveydenhuollon yhteistyö

Sosiaalipäivystystä on järjestettävä terveydenhuoltolain 50 §:n 3 momentissa tarkoitetun laa-
jan ympärivuorokautisen päivystysyksikön yhteydessä ja 4 momentissa tarkoitetun peruster-
veydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteispäivystyksen yhteydessä. Alueen sosiaalipäivys-
tyksen tehtävänä on yhteistyössä terveydenhuoltolain 46 §:ssä tarkoitetunensihoitokeskuk-
sen kanssa: sovittaa yhteen Hätäkeskuslaitokselle annettavat paikalliset ja alueelliset sosiaa-
litoimen hälytysohjeet ottaen huomioon terveystoimen hälytysohjeet; sekä osallistua alueel-
laan varautumis- ja valmiussuunnitelmien laatimiseen häiriötilanteiden ja suuronnettomuuk-
sien varalle yhdessä muiden viranomaisten, toimijoiden ja erityisvastuualueiden kanssa siten,
että suunnitelmat muodostavat kansallisen kokonaisuuden.

Sosiaalipäivystysyksiköiden tehtävistä, sosiaalipäivystyksen järjestämisen tavoista, yhteis-
työstä muiden toimijoiden kesken ja päivystysyksiköiden alueellisesta yhteistyöstä voidaan
säätää tarkemmin valtioneuvoston asetuksella.

Sosiaalipalvelujen kokoaminen alueellisesti muiden palvelujen yhteyteen

Sosiaalipalveluja voidaan koota valtakunnallisesti ja alueellisesti muiden palvelujen yhtey-
teen, jos se on tarpeen erityisosaamisen ja siten asiakasturvallisuuden ja palvelujen laadun
varmistamiseksi.
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Lausunnolla olevan terveydenhuoltolain muutosesityksen (STM032:00/2017, luonnos
30.3.2017) mukaan ensihoitokeskuksen tulisi perustaa sosiaali- ja terveydenhuollon päivys-
tystoiminnan valmiuskeskus sekä johtaa toimialan häiriötilanteita koskevien alueellisten va-
rautumis- ja valmiussuunnitelmien laatimista yhdessä muiden viranomaisten, toimijoiden ja
yhteistyöalueiden kanssa siten, että ne muodostavat kansallisen kokonaisuuden. Esityksen
mukaan toimialan valmius ja varautuminen on suunniteltava yhdessä muiden kansallisten
turvallisuustoimijoiden kanssa, huomioiden myös kansainvälisen avun saamisen ja antamisen
mahdollisuus;

Ympäristöterveydenhuolto

Hallituksen 5.4.2016 tekemän linjauksen mukaisesti maakuntauudistuksessa ympäristöter-
veydenhuollon järjestämisvastuu siirretään vuoden 2019 alusta lähtien kunnilta 18 maakun-
nan vastuulle. Tässä yhteydessä laki ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueesta
kumotaan. Terveydensuojelulain 8 §:ää muutetaan siten, että maakunnan terveydensuojelu-
viranomaisen yhteistyössä muiden viranomaisten sekä kuntien ja laitosten kanssa laadittava
suunnitelma elinympäristöön vaikuttaviin häiriötilanteisiin varautumiseksi. Ympäristötervey-
den häiriötilanteisiin varautumisen näkökulmasta on erittäin hyvä, että varautumisen kannal-
ta keskeiset tahot, kuten sosiaali- ja terveydenhuolto, pelastustoimi ja elintarvikevalvonta
ovat samalla organisaatiotasolla kuin ympäristöterveydenhuolto. Kuntiin jää kuitenkin myös
ympäristöterveyden varautumisen kannalta tärkeitä toimijoita, kuten vesihuolto, rakennus-
valvonta ja ympäristönsuojelu, mistä johtuen terveydensuojelulain 8 §:ään esitetään velvoi-
tetta kuntien ja maakuntien yhteiseen varautumissuunnitteluun.

Maakuntauudistuksen yhteydessä on tehty päätös, että maakuntien terveydensuojeluviran-
omaisen toiminnan ohjaus keskitetään yhdelle valtakunnalliselle tasolle aikaisemman AVIn
(alueellinen) ja Valvira (valtakunnallinen) sijasta. Edellisestä johtuen terveydensuojelulain 52
§:ää muutettaisiin siten, että maakuntien varautumista yhteen sovitettaisiin yhdestä organi-
saatioista käsin ja määräyksiä maakuntaa suurempaa aluetta koskien annettaisiin yhdestä
organisaatiosta. Hallitus ei ole vielä linjannut, mihin organisaatioon maakunnan terveyden-
suojeluviranomaisen ohjaus siirretään. Sosiaali- ja terveysministeriö asettamat selvityshenki-
löt arvioivat vuoden 2016 lopussa tekemänsä selvityksen perusteella, että ohjaus olisi paras-
ta siirtää THL:ään. Toisena vaihtoehtona olisi uusi valtion viranomainen tai Valvira, jos Valvira
säilyy STM:n alaisena keskusvirastona.

Maakuntauudistuksen yhteydessä tulisi arvioida lisäksi, miten terveydensuojelun toteutumi-
nen turvataan ympärivuorokautisesti eli millä tavoin päivystys olisi järjestettävissä ympäris-
töterveyteen liittyvien häiriötilanteiden osalta.

Varautumisen ja toiminnan häiriötilanteissa tulee pohjautua päivittäistoimintojen rakentee-
seen ja normaaliajan operatiiviseen toimintaan kaikilla hallinnon tasoilla. Suora yhteys maa-
kuntien ja valtioneuvoston välillä ilman väliportaita tukee laaja-alaisten kriisien ratkaisua.
Johtosuhteet kaikilla hallinnon tasoilla tulee olla selkeät ja viestintävastuiden tulee liittyä
johtamiseen. Tavoitteena tulee olla suoraviivainen ja mahdollisimman vähän hallinnollisia
portaita sisältävä rakenne, jotta valmiuteen liittyvät suunnitelmat voidaan tosiasiallisesti
panna täytäntöön ja turvata yhteiskunnan elintärkeät toiminnot myös häiriö- ja poikkeusti-
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lanteissa. Tämän lisäksi maakuntien ja kuntien keskinäinen työnjako varautumisessa tulee
määritellä selkeästi.

Hallituksen linjasi, että ympäristöterveydenhuolto siirretään maakunnan vastuulle, mutta lin-
jauksessaan hallitus myös totesi, että riittävän osaamisen ja resurssit omaava kunta voi kui-
tenkin laissa säädettyjen kriteerien täyttyessä sopia maakunnan kanssa ympäristöjärjestä-
misvastuun siirtämisestä tältä osin kunnalle. Hallitus ei vielä ole vielä linjannut, mitkä nuo kri-
teerit tulevat olemaan. Ympäristöterveyden varautumisen näkökulmasta kriteerit pitäisi olla
erittäin tiukat, jotta järjestämisvastuun siirtoa maakunnilta kunnille ei juuri tapahtuisi. Jos
kriteeri ovat löysät, ympäristöterveydenhuolto pirstaloituu osin kuntien ja osin maakuntien
järjestämisvastuulle, minkä seurauksena ympäristöterveyden yhteistyö terveydenhuollon ja
pelastustoimen kanssa vaikeutuu ja varautumista on erittäin vaikea toteuttaa ja ohjata te-
hokkaasti - ainakin osassa Suomea.

Sosiaali- ja terveydenhuoltosektori on erittäin laaja (toimintakenttä ja henkilöstöresurssit) ja
sen tehtävät kattavat varautumisen ennaltaehkäisystä häiriötilanteiden hallintaan ja kriiseis-
tä toipumiseen sisältäen lyhyt- ja pitkäaikaisen jälkihuollon ja yhteiskunnan toipumisen. Sek-
torin toiminnot koostuvat viranomaistoiminnasta sekä yksityisen ja järjestösektorin toimin-
noista. Sosiaali- ja terveydenhuollon toiminnoista merkittävä osa tulee jatkossa olemaan os-
topalveluja, jolloin jatkuvuuden hallintaan liittyvä osaaminen korostuu. Tämä edellyttää asi-
antuntevaa varautumisen ohjeistusta, ohjausta ja koulutusta sosiaali- ja terveydenhuollon
toimijoille. Uutta toimintaympäristön huomioivaa sosiaali- ja terveydenhuollon valmiusoh-
jeistusta on alettu laatia.

Hankintasopimuksiin sisällytettävään varautumisvelvoitteeseen tulisi kiinnittää erityistä
huomiota palveluiden jatkuvuuden turvaamiseksi. Sosiaali- ja terveydenhuollon varautumi-
sessa kehitettävää on erityisesti muiden kuin aktiivipäivystystä harjoittavien toimintojen hä-
lytysjärjestelmissä, tilannekuvan tekemiseen varautumisessa sekä yksityisten palveluntuotta-
jien velvoittamisessa tuottamansa palvelun jatkuvuudenhallintaan. Elinkeinoelämän toimijat
sekä järjestöt tulisi kytkeä nykyistä tiiviimmin mukaan valmiussuunnitteluun. STM:n selvitys-
ten mukaan palvelun tilaajan aktiivisuudella on merkitystä yksityisen sektorin varautumisen
tasoon.

Sosiaali- ja terveydenhuollon ja ympäristöterveydenhuollon toimiala on hyvin riippuvainen
yhteiskunnan kriittisen infrastruktuurin toiminnasta (esim. tietojärjestelmät ja muu kommu-
nikaatio, sähkö, vesi, lämpö ja jätehuolto), käytettävissä olevista henkilöstöresursseista sekä
poikkihallinnollisesta yhteistyöstä muiden toimijoiden kanssa. Tästä johtuen varautuminen
edellyttää eri toimialojen hyvää yhteistä suunnittelua, koulutusta, harjoittelua ja muuta yh-
teistoimintaa.

9 Maakuntien valmistelu

Valmisteluryhmä on laatinut ja toimittanut maakuntien valmisteluorganisaatioille maakunti-
en varautumistehtävien valmistelun tueksi erillisen muistion. Valmisteluryhmä myös päivit-
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tää maakuntauudistuksen tiekarttaa alueuudistus.fi -sivustolla. Muistion 3.3.2017 päivätty
versio on raportin liitteenä 4.

Valmisteluryhmässä on laadittu edellä mainitun muistiota täydentämään muistion "Maakun-
tien varautumistehtävät ja organisoituminen, esimerkit", joka on raportin liitteenä 5. Tämän
muistion organisoitumisesimerkit on tarkoitettu havainnollistamaan ja konkretisoimaan ai-
emmassa muistiossa esitettyjä valmistelun tavoitetiloja. Maakuntien valmistelussa on huo-
mioitava muun muassa alueelliset erityispiirteet ja muistion esimerkit ovatkin periaatteelli-
sia.

Maakuntien valmistelussa on tehtävien organisoinnin näkökulmasta huomioitava maakun-
nan toimialojen ja viranomaisten varautumistehtävien valmistelun lisäksi ainakin seuraavat:

1. Maakuntakonsernin resurssit, organisoituminen ja sisäiset turvallisuus- ja varautu-
mistehtävien yhteensovittamisen rakenteet ja toimintamallit

2. Maakunnan tehtäväksi maakuntalaissa säädettäväksi ehdotetun alueellisen varau-
tumisen yhteensovittamistehtävän (alueellinen yhteinen varautuminen) järjestämi-
nen.

Myöhemmässä vaiheessa valmisteltavaksi yhteistyössä alueen toimijoiden kanssa tulee v.
2019 alusta alueellisessa yhteisessä varautumisessa tarvittavat rakenteet ja toimintamallit.
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Maakuntauudistus, valmius- ja varautumistehtävien organisointia
valmisteleva valmisteluryhmä

LAKIEHDOTUKSET

MAAKUNTALAKI

6 § Maakunnan tehtäväalat

Maakunta hoitaa sille lailla säädettyjä tehtäviä seuraavilla tehtäväaloilla:

- - -

22) maakunnan varautuminen ja alueellisen varautumisen yhteensovittaminen;

- - -

43 § Maakunnan tytäryhteisöjen toiminta ja konserniohje

- - -

(4 mom.)

Konserniohjeessa annetaan tarpeelliset määräykset ainakin:

8) maakuntakonsernin valmiussuunnittelusta, varautumisesta ja sen yhteensovittamisesta;

55 § Palveluiden hankinta

- - -

(3 momentiksi, myös rakenne ehdotetaan muutettavaksi)

Palvelulaitoksen ja palveluntuottajan on sovittava:

1) palveluiden yhdenvertaisesta saatavuudesta;
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2) palveluiden laadun ja vaikuttavuuden varmistamiseksi tarvittavista keinoista;

3) tavoitteista palveluiden sisällölle ja tuottajan raportoinnista maakunnalle;

4) varautumisesta häiriötilanteisiin ja poikkeusoloihin;

5) palveluiden käyttäjän ja maakunnan asukkaan oikeuksien ja vaikutusmahdollisuuksien
käytännön toteuttamisesta tuottajan palvelutuotannossa.

137 § Varautumisvelvoite

Maakunnan on valmiussuunnitelmin ja normaaliolojen häiriötilanteissa tai poikkeusoloissa
tapahtuvan toiminnan etukäteisvalmisteluin sekä muilla toimenpiteillä huolehdittava siitä, että sen
toiminta jatkuu mahdollisimman häiriöttömästi normaaliolojen häiriötilanteissa sekä
poikkeusoloissa.

137 a § Alueellisen varautumisen yhteensovittaminen

Maakunnan tulee huolehtia seuraavista alueella toimivien viranomaisten, kuntien,
elinkeinoelämän ja järjestöjen yhteiseen varautumiseen liittyvistä tehtävistä:

1) alueellisesti merkittävien riskien poikkihallinnollisen arviointityön järjestäminen;
2) turvallisuuteen vaikuttavien toimintaympäristön muutosten poikkihallinnollisen seuranta-

ja arviointityön järjestäminen;
3) varautumisen suunnittelussa tarpeellisen yhteistoiminnan järjestäminen;
4) maakunnan alueen valmius- ja häiriötilanneharjoitusten järjestäminen.

Maakunnan tulee ylläpitää yhteistyössä edellä mainittujen kanssa yhteensovittamisessa tarvittavia
yhteistyörakenteita.

Huoltovarmuuden turvaamisesta säädetään erikseen.
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Maakuntauudistus, valmius- ja varautumistehtävien organisointia
valmisteleva valmisteluryhmä

YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT

1 Lakiehdotusten perustelut

1.1 MAAKUNTALAKI

6 §. Maakunnan tehtäväalat. Pykälän kohdassa 22 säädettäisiin sekä maakunnan omasta
varautumisesta että maakunnan alueen varautumisen yhteensovittamisesta.

Maakunnalla on jatkossa valmiuslain 12 §:n mukaan varautumisvelvoite omassa toiminnassaan.
Myös esitetyn lain 137 §:n 1 momentin perusteella maakunnalla olisi varautumisvelvoite omassa
toiminnassaan. Selvyyden vuoksi maakunnan oma varautuminen maakuntakonsernina
mainittaisiin myös tehtäväluettelossa.

Maakunnan omaan varautumiseen sisältyisi sen järjestämis- ja tuottamisvastuulla olevien
tehtävien ja toimintojen varautumisesta huolehtiminen, muun muassa valmiussuunnittelu,
materiaalinen varautuminen, henkilöstön koulutus sekä muut toimintakyvyn turvaamiseksi
tarvittavat etukäteisvalmistelut, sekä niiden sisäinen yhteensovittaminen monialaisessa
maakuntakonsernissa siten, että myös varautuminen tulisi ohjatuksi yhtenä kokonaisuutena.

Tämän lisäksi maakunnan tehtäväksi säädettäisiin varautumisen yhteensovittaminen alueellaan.
Tällä tarkoitettaisiin monialaista horisontaalista varautumista. Yhteensovittamisella tarkoitetaan
yhteistyötä, jonka käytännön toteutumisesta vastaisi maakunta. Yhteensovittamistehtävän
sisällöstä säädettäisiin tarkemmin lain 137 a §:ssä.

Toimialakohtaiseen varautumisen alueelliseen yhteensovittamiseen sisältyy ao. toimialan eri
toimijoiden varautumisen yhteensovittaminen sekä erityislainsäädännössä eri viranomaisille
säädetyt tehtävät toimialakohtaisessa varautumisessa, esimerkiksi pelastustoimen viranomaiset
johtavat eri toimijoiden pelastustoimintaan osallistumista koskevaa suunnittelua ja huolehtivat
pelastustoimintaan liittyvän poikkeusolojen toiminnan ja suunnitelmien yhteensovittamisesta.
Tarvittavasta toimialakohtaisen varautumisen edellyttämän yhteistoiminnan järjestämisestä
vastaisivat toimialan toimivaltaiset viranomaiset.

Toimialakohtaisesta varautumisesta säädetään kunkin toimialan omassa lainsäädännössä.
Valtioneuvoston ja ministeriöiden tehtävistä varautumisen johtamisessa, valvonnassa ja
yhteensovittamisessa säädetään valmiuslain 13 §:ssä.
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43 §. Maakunnan tytäryhteisöjen toiminta ja konserniohje. Kohdassa 8 säädettäisiin siitä, että
konserniohjeessa tulisi olla määräykset maakuntakonsernin valmiussuunnittelusta, varautumisesta
ja konsernin sisäisen varautumisen yhteensovittamisesta. Esitetyn lain mukaan maakunnalla on
varautumisvelvoite, joka koskee koko maakuntakonsernia. Selvyyden vuoksi olisi syytä varmistaa,
että konsernia ohjaaviin konserniohjeisiin otettaisiin varautumisvelvoitetta täsmentäviä
määräyksiä.

55 §. Palveluiden hankinta. Lisäyksellä turvattaisiin laissa säädettäväksi esitettävän
varautumisvelvoitteen sisällyttäminen myös palvelulaitoksen ja palveluntuottajan välisiin
sopimuksiin. Varautumisvelvoitteen siirtymisen ohella olisi kiinnitettävä erityistä huomiota myös
siihen, miten velvoitteet tosiasiassa pystytään täyttämään häiriötilanteissa ja poikkeusolojen
aikana.

Erityisen tärkeää palveluntuottajan velvoittaminen täsmällisesti ja kattavasti varautumiseen on
silloin, kun se sopimuksenvaraisesti tuottaa maakunnan häiriötilanteiden tai poikkeusolojen
toiminnan kannalta kriittisen tärkeää palveluprosessia, sen osaa, tukitoimintoa tai tukipalvelua.
Maakunnan tai sen palvelulaitoksen tulisi määritellä varautumisen kannalta kriittiset
palveluprosessit, niiden osat ja tukitoiminnot sekä tukipalvelut. Näille tulisi asettaa hankinta-
asiakirjoissa palvelutasokriteerit sekä sisällyttää sopimuksiin tarvittavat varautumista koskevat
sopimuslausekkeet. Esimerkiksi huoltovarmuusorganisaation SOPIVA-hankkeessa on laadittu
elinkeinoelämän ja julkishallinnon yhteistyönä hankinta- tai yhteistyösopimuksissa edellytettäviä
toiminnan jatkuvuuden hallintaa koskevia niin kutsuttuja SOPIVA-suosituksia sekä näihin liittyviä
mallisopimuslausekkeita. Ketjutettaessa hankintoja ja tuotantovastuuta alihankkijalle, tulee
varautumisvelvoitteen siirtymisestä edelleen huolehtia.

137 §. Varautumisvelvoite. Pykälässä asetettaisiin maakunnille normaaliolojen häiriötilanteita ja
poikkeusoloja koskeva varautumisvelvollisuus. Maakuntaa koskeva varautumisvelvollisuus koskisi
myös lain 4 §:ssä tarkoitettuja maakuntakonserniin ja maakunnan toimintaan kuuluvia
organisaatioita. Maakuntien tulisi lisäksi varmistaa, että siltä osin kuin on kysymys palvelujen
hankinnasta ulkopuolisilta tahoilta, hankintaa koskeviin sopimuksiin olisi otettu tarvittavat
määräykset ostettujen palvelujen turvaamisesta häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa.

Häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa lähtökohtana on toimiminen viranomaisten
normaaliorganisaatiolla. Näissä tilanteissa viranomaisten tehtävät saattavat kuitenkin muuttua tai
lisääntyä taikka niitä saatetaan myös joutua suorittamaan nopeasti tai äkillisesti. Olosuhteiden
vaatiessa tehtäviä voidaan joutua asettamaan tärkeysjärjestykseen. Tämä edellyttää, että
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häiriötilanteisiin ja poikkeusoloihin on varauduttu jo normaalioloissa. Poikkeusoloihin
varautuminen liittyy usein kiinteästi myös toiminnan suunnitteluun poikkeusoloja lievempiä
poikkeuksellisia tilanteita varten.

Esimerkkinä varautumistoiminnasta säännöksessä mainittaisiin valmiussuunnitelmat,
poikkeusoloja varten tehdyt etukäteisvalmistelut, joilla tarkoitettaisiin esimerkiksi teknisiä ja
rakenteellisia ratkaisuja. Muilla toimenpiteillä tarkoitettaisiin esimerkiksi koulutusta ja harjoituksia
sekä tilojen ja kriittisten resurssien varauksia. Myös poikkeusolojen viestinnän, tietojärjestelmien
ja tietoliikenteen suunnittelu on osa varautumista. Varautumiseen kuuluu keskeisesti myös
varautumista koskevien ohjeiden antaminen. Koska viranomainen voi laissa säädetyn tehtävänsä
puitteissa antaa ohjeita ilman eri valtuutusta, ei lakiin ehdoteta otettavaksi erityistä ohjeiden
antamista koskevaa säännöstä.

137 a §. Alueellisen varautumisen yhteensovittaminen. Maakunnan tulisi 1 momentin mukaan
huolehtia alueella toimivien viranomaisten, kuntien, elinkeinoelämän ja järjestöjen yhteiseen
varautumiseen liittyvistä tehtävistä.

Alueen yhteisessä varautumisessa kyse olisi toimijoiden, toimialojen, elinkeinoelämä ja järjestöt
mukaan lukien, yhteistyöstä, horisontaalisesta verkostoitumisesta ja laaja-alaisesta varautumisen
yhteensovittamisesta. Maakunnan tehtäväksi esitettävä yhteensovittaminen varautumisessa
koskisi maakuntakonsernin lisäksi myös alueen muiden viranomaisten, kuntien ja muiden
toimijoiden varautumisen yhteensovittamista siltä osin, kuin kyse on yhteisestä varautumisesta.
Elinkeinoelämällä viitattaisiin tässä yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen kannalta kriittisiin
yrityksiin. Maakunnat voisivat tehdä yhteistyötä myös keskenään huolehtiessaan tehtävistään
yhteisessä varautumisessa, ottaen huomioon [uudelle valtion virastolle] erikseen säädettävän
valtakunnallisen yhteensovittamistehtävän.

Alueellisen varautumisen yhteensovittaminen kattaisi seuraavat alueella toimivien viranomaisten,
kuntien, elinkeinoelämän ja järjestöjen yhteiseen varautumiseen liittyvät tehtävät:

1) alueellisesti merkittävien riskien poikkihallinnollisen arviointityön järjestäminen
yhteistyössä muiden tahojen kanssa;

2) turvallisuuteen vaikuttavien toimintaympäristön muutosten poikkihallinnollisen seuranta-
ja arviointityön järjestäminen yhteistyössä muiden tahojen kanssa, jolla tarkoitettaisiin
esimerkiksi määräajoin yhteisesti laadittavia ja käsiteltäviä katsauksia turvallisuuteen
vaikuttavista toimintaympäristön muutoksista ja niiden mahdollisten varautumiseen
liittyvien vaikutusten arvioinnista. Tehtävällä ei tarkoitettaisi häiriötilanteiden aikaiseen
häiriötilanteiden hallintaan tai johtamiseen liittyvää operatiivista tilannekuvatoimintaa,
joka on kulloisessakin tilanteessa asianomaisten toimivaltaisten viranomaisten tehtäviin
kuuluvaa toimintaa;
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3) varautumisen suunnittelussa tarpeellisen yhteistoiminnan järjestäminen yhteistyössä
muiden tahojen kanssa. Tällä tarkoitettaisiin esimerkiksi kokousten ja varautumiseen
liittyvien muiden yhteisten tilaisuuksien järjestämistä, yhteisten suunnitteluprosessien
toteuttamista ja kehittämistä sekä tiedon jakamista;

4) maakunnan alueen valmius- ja häiriötilanneharjoitusten järjestäminen yhteistyössä muiden
tahojen kanssa.

Nykyisin aluehallintovirastojen tehtävänä on aluehallintovirastoista annetun lain (896/2009)
mukaan kuntien valmiussuunnittelun tukeminen. Maakunnan tehtäväksi ei maakuntalaissa
säädettäisi erikseen kuntien valmiussuunnittelun tukemista. Maakuntien yhteisen varautumisen
tehtävien puitteissa toteutettava yhteistyö tarkoittaisi käytännössä varautumisessa ja
valmiussuunnittelussa tarvittavaa keskinäistä tukea siihen osallistuville.

Maakunnan tulisi 2 momentin mukaan ylläpitää yhteistyössä edellä mainittujen kanssa
yhteensovittamisessa tarvittavia yhteistyörakenteita. Maakunnille esitettävän
yhteistyörakenteiden ylläpito -tehtävän tarkoitus olisi varmistaa, että 1 momentissa säädetyt
tehtävät hoidettaisiin tarkoituksenmukaisissa yhteistyöelimissä ja -foorumeissa.
Yhteensovittamistehtävässä ei olisi kyse johtamisesta, vaan yhdessä tekemisestä, jonka
tarkoituksena olisi optimoida eri toimijoiden vastuulla olevaa toimintaa yhteisen päämäärän
saavuttamiseksi.

Nykyisin aluehallintovirastot ovat asettaneet alueellisia valmiustoimikuntia, jotka toimivat
aluehallintoviraston tukena varautumisen yhteensovittamistehtävässä ja alueellisena
yhteistoimintaelimenä varautumiseen ja valmiussuunnitteluun sekä sisäiseen turvallisuuteen
liittyvissä asioissa.  Toimikunnassa on jäseniä aluehallintovirastosta, elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskuksista, valtion turvallisuusviranomaisista sekä alueen kunnista, muusta
julkishallinnosta ja elinkeinoelämästä.

Alueellisella tasolla on nykyisin olemassa myös maakuntatasolla toimivia varautumisen ja
kokonaisturvallisuuden yhteistyörakenteita, -foorumeja ja -elimiä, joiden toimintamallit ja
kokoonpanot vaihtelevat alueittain melko runsaasti.

Pykälän 3 momentissa olisi informatiivinen viittausäännös, jonka mukaan huoltovarmuuden
turvaamisesta säädetään erikseen. Tällä hetkellä kyseinen sääntely on lähinnä huoltovarmuuden
turvaamisesta annetussa laissa (1390/1992). Lain tarkoituksena on poikkeusolojen ja niihin
verrattavissa olevien vakavien häiriöiden varalta turvata väestön toimeentulon, maan
talouselämän ja maanpuolustuksen kannalta välttämättömät taloudelliset toiminnot ja niihin
liittyvät tekniset järjestelmät. Valmiuslain, puolustustilalain (1083/1991) ja ulkomaankaupan
hallinnosta sekä tarkkailu- ja suojatoimenpiteistä eräissä tapauksissa annetun lain (1521/1994)
lisäksi huoltovarmuutta ja varautumista koskevia määräyksiä on lukuisissa erityislaeissa. Ne
koskevat muun muassa elintarvikehuoltoa, energiahuoltoa, liikennettä ja viestintää,
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rahoitushuoltoa, vakuutusalaa, sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja turvavarastointia.
Varautumistoiminnassa on otettava huomioon myös Suomea sitovat kansainväliset sopimukset.
Valtioneuvosto on lisäksi antanut erillisen päätöksen huoltovarmuuden tavoitteista (87/2013).
Päätös on viranomaisia sitova.



MAAKUNTALAKIIN

YLEISPERUSTELUT
2 Nykytila

2.1 Lainsäädäntö ja käytäntö

Aluehallintovirastoista annetun lain (896/2009) 4 §:n 2 momentin 3 kohdan mukaan
aluehallintoviraston tehtävänä on varautumisen yhteensovittaminen alueella ja siihen
liittyvän yhteistoiminnan järjestäminen, valmiussuunnittelun yhteensovittaminen,
alueellisten maanpuolustuskurssien järjestäminen, kuntien valmiussuunnittelun tukeminen,
valmiusharjoitusten järjestäminen sekä alue- ja paikallishallinnon turvallisuussuunnittelun
edistäminen.

Aluehallintovirastot järjestävät alueellisia maanpuolustuskursseja yhteistoiminnassa
puolustusvoimien kanssa. Alueellisille maanpuolustuskursseille kutsutaan alueellisesti
keskeisiä valtion, kuntien ja muun julkishallinnon sekä talouselämän, tiedotusvälineiden ja
eri yhteisöjen edustajia.

Kukin aluehallintovirasto järjestää vuosittain yhteistyössä Pelastusopiston kanssa vähintään
yhden maakunnallisen tai kahden maakunnan laajuisen valmiusharjoituksen. Niissä testataan
valmiussuunnitelmien, viestiyhteyksien ja johtamisjärjestelmän toimivuutta kuvatun
tilanteen ja annettujen tehtävien pohjalta. Harjoituksiin osallistuu alueen kuntia,
aluehallintoa sekä tarpeen mukaan elinkeinoelämän, tiedotusvälineiden ja muiden
yhteisöjen toimijoita.

Aluehallintovirastolain 4 §:n 2 momentin 4 kohdan mukaan aluehallintoviraston tehtävänä
on viranomaisten johtaessa turvallisuuteen liittyviä tilanteita alueella tukea toimivaltaisia
viranomaisia ja tarvittaessa sovittaa yhteen toimintaa niiden kesken.

Aluehallintovirastoista annetun valtioneuvoston asetuksen (906/2009) 2 §:n 1 momentin 4
kohdan mukaan aluehallintovirastossa on pelastustoimi ja varautuminen -vastuualue, joka
hoitaa aluehallintovirastoille erikseen säädettyjä tehtäviä pelastustoimessa ja edellä
mainittuja aluehallintovirastojen varautumisen tehtäviä.

2.3 Nykytilan arviointi

Nykyisin aluehallintovirastovirastot ovat hoitaneet toimialueillaan varautumisen
yhteensovittamis- ja valmiussuunnittelun tukemistehtäviään keskenään vaihtelevin
toimintatavoin ja erilaisin henkilöresurssein.

Jatkossa maakunnalle ehdotetaan säädettäväksi alueelliseen varautumisen
yhteensovittamistehtävä. Tämän lisäksi maakunta huolehtisi omasta varautumisestaan.



MAAKUNTALAKIIN

YLEISPERUSTELUT

3 Esityksen tavoitteet ja keskeiset ehdotukset

3.1 Tavoitteet

Tavoitteena on, että maakunta huolehtisi omasta varautumisestaan sekä varautumisen
yhteensovittamisesta alueellaan. Yhteensovittaminen kattaisi kaikki alueella toimivat
viranomaiset, kunnat, elinkeinoelämän ja järjestöt.

Varautumisvelvoite ehdotettaisiin sisällytettäväksi myös konserniohjeeseen ja
palvelulaitoksen ja palveluntuottajan välisiin sopimuksiin.

3.2 Toteuttamisvaihtoehdot

3.3 Keskeiset ehdotukset

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi, että maakunnat huolehtisivat omasta
varautumisestaan ja varautumisen yhteensovittamisesta alueellaan.



MAAKUNTALAKIIN

YLEISPERUSTELUT

4 Esityksen vaikutukset

4.2 Vaikutukset viranomaisten toimintaan

Toimivallan jako valtion [uuden viraston] ja maakuntien välillä olisi selkeä. Maakunnat
huolehtisivat alueellaan varautumisen yhteensovittamiseen tähtäävistä tehtävistä ja valtio
huolehtisi maakuntien toiminnan valtakunnallisesta yhteensovittamisesta ja valvonnasta
näissä tehtävissä.

4.3. Henkilöstövaikutukset

Kyseessä on uusi tehtäväkokonaisuus, jonka hoitamiseen tarvittavia tarkkoja
henkilöstömääriä on haasteellista arvioida tarkoin etukäteen.
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Maakuntauudistus, valmius- ja varautumistehtävien organisointia
valmisteleva valmisteluryhmä

PYKÄLÄEHDOTUKSET

LAKI AHVENANMAAN VALTIONVIRASTOSTA ( / )

2 § Toimiala ja tehtävät

(3. mom)

Ahvenanmaan valtionvirasto vastaa varautumisen yhteensovittamisesta maakunnassa ja siihen
liittyvän yhteistoiminnan järjestämisestä siltä osin kuin tehtävät Ahvenanmaan itsehallintolain
(1144/1991) mukaan kuuluvat valtakunnan toimivaltaan.
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Maakuntauudistus, valmius- ja varautumistehtävien organisointia
valmisteleva valmisteluryhmä

LAKI AHVENANMAAN VALTIONVIRASTOSTA ( / )

2 §. Toimiala ja tehtävät. Pykälän 3 momentissa säädettäisiin valtionviraston tehtävästä
varautumisen yhteensovittamisessa maakunnassa ja siihen liittyvän yhteistoiminnan
järjestämisessä.

Ahvenanmaan maakunnassa on aluehallintovirastoista annetussa laissa (896/2009) tarkoitettuna
valtionhallinnon viranomaisena Ahvenanmaan valtionvirasto. Virasto hoitaa aluehallintovirastoista
annetun lain 4 §:ssä tarkoitettuja tehtäviä, jotka Ahvenanmaan itsehallintolain (1144/1991)
mukaan kuuluvat valtakunnan toimivaltaan. Itsehallintolain 27 §:n mukaan valtakunnalla on
lainsäädäntövalta muun muassa asioissa, jotka koskevat väestönsuojelua, puolustus- ja
rajavartiolaitosta ottaen huomioon lain 12 §:n säännökset, järjestysvallan toimintaa valtion
turvallisuuden varmistamiseksi, puolustustilaa ja valmiutta poikkeusolojen varalta.

Kun aluehallintovirastoista annettu laki kumotaan, säädettäisiin Ahvenanmaan valtionviraston
tehtäväksi nykyisen avi-lain 4 § 2 mom. 3 kohdan mukaiset valtakunnan toimivaltaan kuuluvat
alueelliset varautumistehtävät. Ahvenanmaan valtionviraston varautumisen yhteensovittamiseen
ja siihen liittyvän yhteistoiminnan järjestämiseen kuuluvat tehtävät säilyisivät siten nykytilaan
nähden entisellään.

Varautumista koskevien tehtävien hoitamista koskee itsehallintolain nojalla annettu tasavallan
presidentin asetus poikkeusoloihin varautumista koskevien tehtävien hoitamisesta Ahvenanmaan
maakunnassa (900/2000). Sopimusasetuksessa säädetään valtakunnan viranomaisille kuuluvien
valmisteluluonteisten tehtävien, jotka kuuluvat väestönsuojeluun, huoltovarmuuteen tai yleiseen
poikkeusoloihin varautumiseen, hoitamisesta maakunnan ja valtakunnan viranomaisten kesken
yhdessä.



Liite 2

MAAKUNTAUUDISTUS 28.9.2016

Valmisteluryhmän jäsenet

SELVITYS VIRANOMAISTEN TOIMIVALTUUKSIEN RIITTÄVYYDESTÄ NOPEASTI
KEHITTYVISSÄ JA MONITAHOISISSA VAKAVISSA HÄIRIÖTILANTEISSA (LUONNOS 28.9.)

Tausta ja selvityksen toteutus

Maakuntauudistuksen alueellisten valmius- ja varautumistehtävien organi-
sointia valmistelevan valmisteluryhmän toimeksiantoon kuului tehdä selvi-
tys viranomaisten nykyisten toimivaltuuksien riittävyydestä nopeasti kehit-
tyvissä ja monitahoisissa vakavissa häiriötilanteissa.

Valmisteluryhmän jäsenten kautta pyydettiin arvioita valmisteluryhmässä
edustettuna olevien hallinnonalojen viranomaisten toimivaltuuksissa olevis-
ta puutteista. Toimivaltuuksissa olevia puutteita pyydettiin arvioimaan sekä
varautumisen että tilanteen aikaisen operatiivisen toiminnan näkökulmasta.
Selvityksen tekemistä varten nopeasti kehittyviksi monitahoisiksi häiriöti-
lanteiksi on määritelty kansallisen riskiarvion (Sisäministeriö 2015) mukai-
set tilanteet.

Vastauksia saatiin (28.9.2016 klo 10 mennessä) seitsemän kappaletta.

Vastausten arviointia ja johtopäätökset

Vastauksissa oli tunnistettu runsaasti myös muita kuin suoranaisesti toimi-
valtuuksiin liittyviä puutteita (esim. kalusto, yhteiset suunnitelmat, voimava-
rojen vähäisyys, toimintamallien puute yms.). Vastausten yhteenvetoon
(selvityksen liite 1) on pyritty kokoamaan maininnat toimivaltuuksissa ha-
vaituista puutteista. Vastauksissa mainitut toimivaltapuutteet eivät yleisesti
kohdistuneet erityisen merkittävästi esimerkiksi tiettyyn yksittäiseen häiriö-
tilanneskenaarioon. Vastaukset kokonaisuudessaan on tallennettu valmis-
teluryhmän ryhmätyötilaan.

Sähköisen infrastruktuurin ja tietojärjestelmien häiriötilanteisiin ja kyberuh-
kiin liittyvistä toimivaltuuspuutteista mainintoja oli vastauksissa joitakin. Nii-
den osalta mainittiin myös, että niihin varautumisen kehittämistä tarvitaan
kaikilla hallinnonaloilla, eikä kyse sinänsä ole pelkästään toimivaltuuspuut-
teista, vaan esimerkiksi varajärjestelmistä ym.

Yleisesti valtion aluehallinnon (Avit ja Elyt) vastauksissa mainitut toimival-
tuuksien puutteet liittyivät erityisesti tehtävänjakoihin ja roolituksiin; toimi-
valtasuhteet ovat joiltain osin epäselviä niin aluetasolla eri toimijoiden välil-
lä kuin valtion keskushallinnon ja aluehallinnon välillä. Myös joitain ministe-
riöiden (VM, TEM, LVM) toimivaltuuksien väliin mahdollisesti jääviä aukko-
ja mainittiin.



Myös sosiaali- ja terveydenhuollon edustajien ja valtiovarainministeriön
vastauksissa tuotiin esille laajojen tilanteiden, eri hallinnonalojen ja virasto-
jen johtamiseen liittyviä toimivaltapuutteita tai toimivallan määrittelyyn liitty-
viä epäselvyyksiä.

Pelastustoimen edustajien ja STM:n vastauksissa tuotiin esille myös tieto-
jen saamiseen, luovutukseen ja keräämiseen liittyviä puutteita toimival-
tuuksissa. Puutteet liittyivät sinänsä hyvin erityyppisiin tapauksiin.

Aluehallintovirastojen vastauksessa esiin tuodut näkökohdat Avien nykyi-
sissä varautumisen yhteensovittamiseen ja tukemiseen liittyvissä tehtävis-
sä ja toimivaltuuksissa olevista puutteista on syytä huomioida alueellisten
varautumistehtävien valmisteluryhmän työssä.

Kokonaisuutena arvioiden selvityksessä ei tullut esiin erityisiä systemaatti-
sia puutteita viranomaisten nykyisten toimivaltuuksien riittävyydessä. Mai-
nitut toimivaltuuspuutteet ja muut varautumiseen liittyvät puutteet on kui-
tenkin syytä huomioida ao. toimialan lainsäädännössä ja toiminnan muus-
sa kehittämisessä.



Selvityksen liite 1

MAAKUNTAUUDISTUS 26.9.2016

YHTEENVETO VASTAUKSISTA

Toivonen, HUS
- Yksityisen terveydenhuollon resurssien johtaminen operatiivisessa

tilanteessa ja poikkeusoloissa. Tulisi määritellä selkeä johtaja koko
maakunnan alueen terveydenhuollon resursseille, jotta terveyden-
huollon kenttää ja resursseja voitaisiin johtaa yhtenäisenä järjes-
telmänä. Tällä hetkellä HUS:ssa korkeimpana yleisjohtajana toimii
johtajaylilääkäri ja tilannejohtajana hänen alaisuudessaan toimiva
lääkintäpäällikkö. Tämä toimivalta tulisi määritellä selkeästi. Nyt se
ei sitä ole.

Eriksson, VM
- Rahoitusmarkkinoiden kriittiseen infrastruktuuriin kohdistuvaa häi-

riötä, joka voi olla myös paikallinen, ei ole mahdollista korjata viran-
omaiskäskyllä tai poikkeuksellisiakaan toimivaltuuksia soveltamalla,
vaan tarvittaessa on oltava käytössä riittävät, ennalta rakennetut
varajärjestelmät.

- Useille rahoitusalan yrityksille on asetettu lainsäädännössä velvoite
varautua poikkeusoloihin. Varautumisvelvollisuuden sisältöä ei ole
kuitenkaan määritelty yksityiskohtaisesti voimassa olevassa lain-
säädännössä, eikä viranomaisille ole osoitettu toimivaltuuksia ohja-
ta varautumisvelvollisuuden toimeenpanoa. Käytännössä on osoit-
tautunut, että pääasiassa viranomaisten suosituksiin sekä viran-
omaisten ja varautumisvelvollisten yritysten yhteissääntelyyn perus-
tuva ei-sitova ohjaus ei ole osoittautunut riittävän tehokkaaksi lain-
säädännön tavoitteiden toteuttamiseksi. Valtiovarainministeriö on
käynnistänyt lainvalmistelun tilanteen korjaamiseksi.

- VM:n, TEM:iin ja LVM:n toimivaltuuksien väliin voi jäädä aukkoja
häiriötilanteissa. Valmiuslain muutostarpeiden lisäksi pitäisi myös
arvioida esim. Valtorin toimivallan rajat. VM:n toimivalta rajoittuu
valmiuslain mukaan nyt vain valtion tietohallinnon, tiedonkäsittelyn,
sähköisten palveluiden, tietoliikenteen ja tietoturvallisuuden järjes-
tämiseen. VM:n toimivallan ulkopuolelle on rajattu PV:n, rajan, po-
liisin, pelastusviranomaisten ja hätäkeskusten toiminnalliset tietojär-
jestelmät.

- Julkisen hallinnon tietohallinnon osalta varautuminen pyritään jär-
jestämään sopimuspohjaisesti. Valmiuslain osalta mahdolliset muu-
tostarpeet ovat selvityksen kohteena.

Luukanen, Aluehallintovirastot
- Yleisesti ottaen AVIen täsmällisen roolin ja velvoittamisoikeuden

puute. AVIen keskeisimmät toimivaltapuutteet ovat geneerisiä, eivät
häiriötilannekohtaisia.



- Kärjistäen: Aveille määrätyn yleisen tukemisroolin konkretisointi pe-
rustuu väljän pykälän tulkintaan ja sopimiseen. Em. väljyys ei vel-
voita yksiselitteisesti, eikä ennen kaikkea anna riittä-
vää/yhdenmukaisesti koettua oikeutusta kenttään nähden. AVI ote-
taan mukaan, jos toimivaltainen viranomainen näin parhaaksi kat-
soo.

- Nykyiset AVIen yhteensovittamis-, tukemis-, ja tilannekuvatehtävät
perustuvat pitkälti sopimiseen ja vapaaehtoisuuteen. Tämä on
haaste, sillä vain selkeät ja kaikkien tiedostamat velvoitteet sopivat
nopeasti kehittyviin tilanteisiin. Vain etukäteen määritellyt vastuut
tukevat viiveetöntä reagointia. Varautumiseen voitava velvoittaa ja
tilannekuvan toimittamiseen voitava velvoittaa ennalta määritellyt
tahot.

- Aveilla on yksittäisiä alakohtaisia erityisvastuita mm. tartuntatau-
tien, tulvatilanteiden sekä eläintautien osalta, joissa toimivaltuudet
pääosin kunnossa. Myös AVIen toimivaltuudet liittyen harjoitusten
ja kurssien järjestämiseen ovat verraten selkeät, mutta huomioitava
nekin jatkossa.

- Mikäli AVIt ja/tai uusi virasto toimii nopeasti kehittyvän tilanteen ti-
lannekuvan luojana ja/tai tukitehtävissä häiriötilanteen aikana, ”ti-
lanteen ollessa päällä”, tulee virastoille luoda tarvittavat voimavarat.
Häiriötilanteen hallinnan osalta on mm. mahdollistettava päivystys-
järjestelmä ympärivuorokautiseen toimintaan, jotta oma toiminta
pystytään ajamaan ylös viiveettä ja pitämään yllä määrittämättömän
ajan. Tällä hetkellä toimintavalmius perustuu virastoissa sovittuun.
Pl. eläintaudit, joissa, AVIen yhteinen 365vrk/24h päivystys.

- Olettaen, että uuden valtion lupa-, ohjaus- ja valvontaviraston va-
rautumistehtävät ovat pitkälti AVIen nykyisiä vastaavat ja varautu-
misryhmän viimeisen mallikuvan kaltaisia, pätevät samat täsmen-
nys- ja velvoittavuustarkistukset myös tulevan viraston toimival-
tuuksia.

- AVIeilta uudelle virastolle siirtyvien yhteensovittamis- ja tilanneku-
varoolin tehtävien selkeyttämisen ohella myös yhteiskunnan varau-
tumisen muut yhteensovittajat eri hallinnon tasoilla tulisi selkeyttää
ja vastuuttaa yksiselitteisesti.

- Osin tehtäväannon ulkopuolelta AVIt katsovat, että uusi virasto tuli-
si kytkeä julkisen hallinnon kriisijohtamisen malliin. Tähän nähden
uudelle lupa-, ohjaus- ja valvontavirastolle tulisi johtamisroolia. Uusi
virasto tulee toimimaan valtioneuvoston alaisuudessa, ministeriöi-
den yhteisenä virastona ja ainoana valtion virastona alueilla. Viras-
to voi toimia valtioneuvoston ja ministeriöiden yhteisenä työkaluna
häiriötilanteiden hallinnassa ja niihin varautumisessa. Esim. pitkitty-
neissä, ylimaakunnallisissa ja monialaissa häiriötilanteissa sektori-
kohtaisen toiminnan rinnalla tarvittavassa yhteisessä toiminnassa.

Lounema, TEM
- Emme havainneet ainakaan suurempaa puutetta olevaksi.

- Pohdimme sähköhäiriöihin ja valtion varmuusvarastojen käyttöönot-
toon liittyviä pikatilanteita. Ensiksimainittujen osalta kantaverkkoyh-
tiöllä on laajat valtuudet hallita tilanne ja jälkimmäisen osalta valtio-
neuvosto saataneen tarvittaessa rivakastikin koolle tekemään tarvit-
tava päätös.

Lokka/Rahikainen/Vokkilainen, alueen pelastustoimi
- Tiedonsaantioikeus [poliisilta] on sinänsä kunnossa, mutta ilmoitus-

velvollisuutta ei ole säädetty. Jos pelastuslaitos ei kysy, ei se saa



tietää etukäteen mihin pitäisi varautua. Yksityiskohtia ei tarvitse tie-
tää.

- Tiedot ovat siinä muodossa, että tilannetta hoitavalle viranomaiselle
(pelastuslaitos) ei sitä anneta. Oleellinen tieto pitäisi pystyä muotoi-
lemaan siten, että se voidaan välittää myös pelastustoimelle.

- Em. arviot liittyvät seuraaviin riskeihin/tilanteisiin:
o Suomeen kohdistuva terroristinen teko tai terrorismi
o Vakava henkilöjoukkoon kohdennettu väkivallanteko
o Isojen väkijoukkojen väkivaltainen liikehdintä
o Laajamittainen maahantulo

Haikala, STM (kooste)
- Kyberin ja digitalisaation osalta tilanne vaatii kehittämistä kaikkien

hallinnonalojen osalta. Sosiaali- ja terveydenhuollolla paljon järjes-
telmiä ja tietoa, jotka ovat haavoittuvia. Sosiaali- ja terveydenhuol-
lossa on käytössä korkean varautumisen järjestelmät, jotka eivät
ole sosiaali- ja terveydenhuollon hallinnonalan ohjattavissa ja prio-
risoitavissa.

- Tilanteissa, joissa tulee evakuoida suuri määrä ihmisiä tulee huo-
mioida, että sosiaali- ja terveydenhuolto ei voi määrätä tilojen tai
kuljetuskapasiteetin käytöstä esim. evakuointiin tai evakuointikes-
kuksen perustamiseksi, vaan tähän tarvitaan viranomaisyhteistyötä

- Kaikissa onnettomuustyypeissä on varauduttava suuriin potilas-
määriin ja sosiaalipäivystysten asiakkuuksiin, ja käytännössä on va-
rauduttava hoitamaan potilaita yli sairaanhoitopiiri- ja erityisvastuu-
aluerajojen. Lainsäädännössä ei ole tällä hetkellä selvää valtuutta
tämän suuremman alueen operatiivisen toiminnan johtamiseen ja
ohjaamiseen eikä varautumiseen.

- Oikeus henkilötietojen keräämiseen, rekisterin ylläpitämiseen ja tie-
tojen luovutukseen eri viranomaisille on epäselvä lainsäädännössä.

- Suomessa ei ole ajantasaista mallia tilanteeseen, jossa tulee huo-
mattava määrä kuolonuhreja ja tilanteessa pitäisi perustaa ns. kes-
kus kuolonuhreille. Vastuut ovat myös osin epäselvät.

- Lento-onnettomuuksia säätelee kansainvälinen lainsäädäntö ja len-
toyhtiöiden vastuussa ja yhteistyössä viranomaisten kanssa on
epäselvyyksiä esim. henkilötietojen keräämisen ja luovutuksen
osalta, mikä voi hankaloittaa sosiaali- ja terveydenhuollon työtä.

- Väkivallanteon suunnittelijan tai tekijän osalta tahdosta riippumat-
tomaan hoitoon voidaan määrätä potilas, joka on mielisairas ja täyt-
tää muutoinkin mielenterveyslain tätä kohtaa koskevat kriteerit.

ELY-KESKUKSET
- Toimivaltasuhteet evakuointikuljetusten järjestämisessä. Pelastus-

lain 46 §, 8 kohta… liikennehallinnon viranomaiset huolehtivat kul-
jetusten järjestämisestä evakuoinneissa. Tämä kohta kaipaa sel-
kiyttämistä varsinkin tilanteissa, joissa joudutaan siirtämään suuria
määriä henkilöitä ja/materiaalia. Onko toimivalta kuitenkin pelastus-
viranomaisella?

- Toimivaltasuhteet/roolit epäselvät akselilla
SM/Migri/aluehallinto/paikallishallinto. Kuntien kanssa tehtävät aie-
sopimukset eivät synny helposti

- Häiriötilanteissa ELY-keskusten yhteydessä toimivilla ALVAR-
toimikunnilla/virkamiehillä ei toimivaltaa, poikkeusoloissa valtuudet
kunnossa (TIVA-yksikkö).



- Ei oikeutta pyytää virka-apua  Puolustusvoimilta esim. laajojen alu-
eiden teiden sulkemisessa

- Resurssien puute voi hidastaa/hankaloittaa toimintaa, vaikka toimi-
valtuudet ovat kunnossa

- Monissa valmiuslain mukaan ELY-keskuksille kuuluvissa tehtävissä
puuttuu selkeä toimintamalli ja ohjeistus, vaikka valmiuslaki mah-
dollistaa toimivaltuudet

- Yleisesti ottaen toimivaltuuksissa ei suuria puutteita. Enemmänkin
puutteet koskevat sitä, että emme kaikissa tilanteissa tiedä tarkkaa
työnjakoa keskushallinnon ja aluehallinnon välillä emmekä sitä, mi-
kä toisen häiriötilanteeseen osallistuvan viranomaisen konkreetti-
nen rooli on.



Liite 3. Nykytila: varautumisen alueellinen
yhteensovittaminen
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1 Kuntien varautuminen osana kokonaisturvallisuuden rakennetta

Yhteiskunnan turvallisuusstrategia määrittää kuntien varautumista vastaavalla tavalla kuin
valtionhallinnon varautumista, koska turvallisuuden tilan kansallisen tason muutoksilla on
aina omat vaikutuksensa kuntien varautumiseen. Tämä tarkoittaa, että kunnissa arvioidaan
kunnan varautumisen tasoa paikallisten tai alueellisten erityiskysymysten lisäksi
hyödyntämällä esimerkiksi Yhteiskunnan turvallisuusstrategian antamia tietoja uhkakuvien
muutoksista ja tarvittavista uusista varautumisen painopisteistä. Tosiasiallisesti kunnat myös
vastaavat merkittäviltä osiltaan itsenäisesti tai yhteistyössä eri toimijoiden kanssa
yhteiskunnan turvallisuusstrategian edellyttämien varautumistehtävien hoitamisesta, vaikka
asiakirja on vahvasti keskittynyt valtionhallinnon roolien kuvaukseen.

Valtionhallinnon ja kuntien keskinäisriippuvuudet eri uhkamalleihin varautumisessa sekä
tilanteen-aikaisissa toiminnoissa ovat niin merkittävät, että kuntien roolin kuvauksen kapeus
kansallisissa kokonaisturvallisuutta kuvaavissa asiakirjoissa ei ole perusteltua. Kunnissa
tilanne koetaan voimakkaana epäsuhtana suhteutettaessa asiaa kuntien tosiasiallisiin
varautumisvastuisiin. Muutospaineita keskeisten asiankirjojen laadintatapaan ja kuntien
huomiointiin niissä on kertynyt jo pitkältä ajalta.

Yleisenä toiveena kunnista on esitetty asiakirjojen kokoamista ja sisältöjen määritystä
tavoitteen eikä tehtävän kautta, jolloin vastuukuvausten laadintaa eivät ohjaisi olemassa
olevat organisaatiorakenteet, vaan eri organisaatioiden suorituskykyjen
keskinäisriippuvuudet saataisiin kattavasti kuvattua.

Varianssi kuntien varautumisessa on suuri. Syynä tähän on turvallisuusympäristöjen erojen
lisäksi tavattoman suuret erot kuntien koossa sekä resursseissa. Siinä missä suuri kunta
asemoi vahvan varautumisen asiantuntijuuden osaksi kuntakonsernin johtorakennetta
moderneine työvälineineen, voi pienessä kunnassa varautuminen kulkea kapeana jatkumona
kunnan viranhaltijoiden tehtävälistassa saavuttamatta tarvittavaa asemaa toimintojen
kehittämistä ohjaavana suunnittelun elementtinä. Erityisesti kunnissa, joissa varautumisen
kehittäminen ei ole riittävässä yhteydessä kansallisen tai paikallisen turvallisuusympäristön
muutoksiin tai uusiin tietoihin haavoittuvuuksista, on vaarana varautumisen jääminen lain
minimivaatimukset täyttävän, mutta ainoastaan muodollisen asiakirjan laadinnan tasolle.
Osittain tästä johtuen voi joissain kunnissa varautuminen näyttäytyä edelleen liiaksi
väestönsuojeluun liittyvinä toimenpiteinä sen sijasta, että se nähtäisiin turvallisuuden
kokonaishallinnan keskeisenä osana.

2 Valtion aluehallinto

2.1 Elinkeino, liikenne- ja ympäristökeskukset ja niiden tehtävät

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista annetun lain (897/2009) 2 §:n mukaan
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset (ELY-keskukset) edistävät alueellista kehittämistä
hoitamalla valtionhallinnon toimeenpano- ja kehittämistehtäviä alueilla.

ELY-keskuksia on yhteensä 15 kpl, joista yhdeksässä on kaikki kolme vastuualuetta.
Elinkeinot, työvoima- ja osaaminen -vastuualueen (E) keskeisiä tehtäviä ovat yritysten
rahoitus- ja kehittämispalvelut, työllisyysperusteiset tuet ja työvoimakoulutus, maatila- ja
kalatalousasiat ja maahanmuuttoasiat. Liikenne ja infrastruktuuri -vastuualueen (L) keskeisiä



tehtäviä ovat maanteiden kunnossapito, tiehankkeet, liikenteen lupa-asiat,
liikenneturvallisuus, joukkoliikenne ja saaristoliikenne.  Ympäristö- ja  luonnonvarat -
vastuualueen (Y) keskeisiä tehtäviä ovat ympäristönsuojelu, alueiden käytön ja rakentamisen
ohjaus, luonnonsuojelu, ympäristön tilan seuranta sekä vesivarojen käyttö ja hoito.

ELY-keskukset ja TE-toimistot kuuluvat työ- ja elinkeinoministeriön toimialaan työ- ja
elinkeinoministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen (1024/ 2007)2 §:n 1 ja 2 kohtien
mukaan, ja lain 6 §:n mukaan työ- ja elinkeinoministeriö on ELY-keskusten yleishallinnollinen
ohjaaja.  Lain 8 §:n mukaan sisäministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö, liikenne- ja
viestintäministeriö, maa- ja metsätalousministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö ja
ympäristöministeriö tai keskushallinnon virasto, jonka tehtäväksi ohjaus on erikseen säädetty
tai määrätty (toimialaohjaus) ohjaavat ELY-keskuksia omilla toimialoillaan. Työ- ja
elinkeinoministeriö huolehtii elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen yhteisiä toimintoja
ja muita elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen yhtenäisen toiminnan kannalta
tarpeellisia toimenpiteitä koskevasta toimialaohjauksesta.

ELY-keskusten varautumista ohjaa ja koordinoi työ- ja elinkeinoministeriö.  Koordinaatio- ja
ohjaustehtävää varten työ- ja elinkeinoministeriö on asettanut ELY-keskusten
valmiusasioiden neuvottelukunnan, jonka tehtävänä on koordinoida ELY-keskusten ja TE-
toimistojen valmiussuunnittelu- ja varautumistyötä, suunnitelmien ylläpitoa ja
toimintavalmiutta häiriötilanteissa.  Neuvottelukunta asettaa ELY-keskusten
valmiustoiminnan kehittämistoiminnan painopisteet ja tavoitteet vuosittain ja raportoi
toiminnastaan kirjallisesti ministeriöiden valmiuspäälliköille.  Neuvottelukunnan
puheenjohtaja on työ –ja elinkeinoministeriöstä, jäsenet kaikilta ELY-keskuksia ohjaavilta
tahoilta (ministeriöt ja keskusvirastot) sekä kaikilta ELY-keskusten vastuualueelta.

Elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskuksista annetun lain 3 a §:n 1 momentin mukaan ELY-
keskusten ja TE-toimistojen yhteinen kehittämis- ja hallintokeskus hoitaa ELY-keskusten sekä
TE-toimistojen yhteisiä henkilöstö- ja taloushallinnon tehtäviä ja muita vastaavia palvelu- ja
yleishallintotehtäviä. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista annetun valtioneuvoston
asetuksen (1392/2014) 30 §:n 1 momentin 5 kohdan mukaan kehittämis- ja hallintokeskus
hoitaa yhteiset valmiustehtävät. Kehittämis- ja hallintokeskuksessa on ELY-keskusten ja TE-
toimistojen valmiuspäällikkö, jonka tehtävänä on hoitaa ja kehittää ELY-keskusten ja TE-
toimistojen yhteistä valmiussuunnittelua ja varautumistyötä. Valmiusasioiden yhteyshenkilö
on jäsenenä ELY-keskusten ja niitä ohjaavien tahojen yhteisessä valmiusasioiden
neuvottelukunnassa.

Kullakin ELY-keskuksella on johdon tukena valmiustoimikunta häiriötilanteiden ja
poikkeusolojen varalta.  Toimikunnan tehtävänä on koordinoida vallitsevaa tilannetta ja
luoda viraston yhteinen, poikkihallinnollinen arvio kussakin tilanteessa tarvittavista
varautumistoimenpiteistä. Valmiustoimikunta muodostuu ELY-keskuksen johtoryhmästä
täydennettynä valmiuspäälliköllä, mahdollisilla vastuualuekohtaisilla valmiusvastaavilla sekä
TE-toimiston ja kehittämis- ja hallintokeskuksen edustajalla. Valmiustoimikunta käsittelee
toiminnan valmistelua ja häiriötilanteita koskevat asiat. Poikkeusoloissa toimintaa johdetaan
normaalin työjärjestyksen mukaisesti. Valmiustoimikunnassa käsiteltävät asiat valmistelee
poikkihallinnollinen tiimi, joka koostuu valmiuspäälliköstä ja vastuualueiden
valmiusvastaavista.

ELY-keskuksen  yhteistä valmiustoimintaa johtaa keskuksen johtaja, jona toimii keskuksen
yhden vastuualueen päällikkö oman toimensa ohella.  ELY-keskusten vastuualueiden
valmiustoiminnasta vastaa vastuualueen johtaja. Vastuualueilla on vastuualuekohtaiset
valmiusvastaavat, jotka vastaavat käytännön toiminnan koordinoinnista johdon tukemana.
Sen lisäksi jokaisella valmiustehtävällä on nimetty toiminnallinen vastuuhenkilö.



Aluetasolla varautumisen yhteistoimintaa koordinoi aluehallintovirasto. Aluehallintoviraston
tehtäviin kuuluu varautumisen yhteistoiminnan alueellinen kehittäminen erilaisten
harjoitusten ja tilaisuuksien kautta. ELY-keskuksen ja sidosryhmien (mm. AVI,
Puolustusvoimat, kunnat, elinkeinoelämä) välinen yhteistyö kuvataan
substanssisopimuksissa ja -suunnitelmissa.

Pitkäkestoisessa ja vakavassa häiriötilanteessa ja poikkeusoloissa ELY-keskus kerää
tarvittaessa tilannekuvaa päätöksenteon tueksi ja oman toiminnan jatkuvuuden
varmistamiseksi.  Normaaleissa häiriötilanteissa tilannetietoa kerätään substanssilähtöisesti
osana normaalia toimintaa. ELY-keskus informoi myös ministeriöitä ja keskusvirastoja
häiriötilanteen alkuvaiheessa sovittavalla tavalla. Tarvittaessa tietoa toimitetaan suoraan
Valtioneuvoston tilannekeskukseen.

ELY-keskusten tehtävät valmius- ja varautumisasioissa muodostuvat
substanssilainsäädännön kautta tulevista tehtävistä, yhteiskunnan turvallisuusstrategiasta
johdetuista tehtävistä tai valmiuslain määrittelemistä tehtävistä.

2.2 Aluehallintovirastojen varautumisen yhteensovittamistehtävät

Aluehallintovirastoista annetun lain (896/2009) 4 §:n 2 momentin 3 kohdan mukaan
aluehallintoviraston tehtävänä on varautumisen yhteensovittaminen alueella ja siihen
liittyvän yhteistoiminnan järjestäminen, valmiussuunnittelun yhteensovittaminen,
alueellisten maanpuolustuskurssien järjestäminen, kuntien valmiussuunnittelun tukeminen,
valmiusharjoitusten järjestäminen sekä alue- ja paikallishallinnon turvallisuussuunnittelun
edistäminen.

Aluehallintovirastot järjestävät alueellisia maanpuolustuskursseja yhteistoiminnassa
puolustusvoimien kanssa. Alueellisille maanpuolustuskursseille kutsutaan alueellisesti
keskeisiä valtion, kuntien ja muun julkishallinnon sekä talouselämän, tiedotusvälineiden ja
eri yhteisöjen edustajia.

Kukin aluehallintovirasto järjestää vuosittain yhteistyössä Pelastusopiston kanssa vähintään
yhden maakunnallisen tai kahden maakunnan laajuisen valmiusharjoituksen. Niissä testataan
valmiussuunnitelmien, viestiyhteyksien ja johtamisjärjestelmän toimivuutta kuvatun
tilanteen ja annettujen tehtävien pohjalta. Harjoituksiin osallistuu alueen kuntia,
aluehallintoa sekä tarpeen mukaan elinkeinoelämän, tiedotusvälineiden ja muiden
yhteisöjen toimijoita.

Aluehallintovirastolain 4 §:n 2 mom. 4 kohdan mukaan aluehallintoviraston tehtävänä on
viranomaisten johtaessa turvallisuuteen liittyviä tilanteita alueella tukea toimivaltaisia
viranomaisia ja tarvittaessa sovittaa yhteen toimintaa niiden kesken.

Aluehallintovirastoista annetun valtioneuvoston asetuksen (906/2009) 2 §:n 1 mom. 4
kohdan mukaan aluehallintovirastossa on pelastustoimi ja varautuminen -vastuualue, joka
hoitaa mm. aluehallintovirastoille erikseen säädettyjä tehtäviä pelastustoimessa ja edellä
mainittuja aluehallintovirastojen varautumisen tehtäviä.

Alueellinen valmiustoimikunta toimii aluehallintoviraston tukena varautumisen
yhteensovittamistehtävässä. Valmiustoimikunnassa on jäseniä aluehallintovirastosta, ELY-
keskuksista, valtion turvallisuusviranomaisista sekä järjestöistä. Edustettuna voivat olla myös
alueen kunnat, muu julkishallinto ja elinkeinoelämä. Valmiustoimikunta voi olla myös
maakuntakohtainen.

Alueellisen valmiustoimikunnan tehtävät:

- Ylläpitää alueellista turvallisuustilannekuvaa ja seuraa ajankohtaisia
turvallisuuskysymyksiä eri toimialoilla.



- Toimii viranomaisten välisenä yhteistyöelimenä aluehallintoviraston alueellisen
varautumisen ja valmiussuunnittelun yhteensovittamistehtävässä, valmiussuunnittelun
tukemisessa sekä toimivaltaisten viranomaisten johtaessa turvallisuustilanteita
toimialueella.

- Edistää alueellista ja paikallista turvallisuussuunnittelua sekä turvallisuusyhteistyötä.

- Valmistelee määräajoin alueen painopisteet ja yhteiset tavoitteet valmiusasioissa.
Osallistuu kansallisten turvallisuusselontekojen, yhteiskunnan turvallisuusstrategian sekä
sisäisen turvallisuuden strategian pohjalta laadittavan, toimialuetta koskevan
aluehallinnon yhteisen turvallisuusstrategian sekä sen alueellisen
toimeenpanosuunnitelman laatimiseen. Seuraa esitettyjen toimenpiteiden toteutumista
ja raportoi asiasta.

- Seuraa alueella järjestettäviä valmiusharjoituksia ja osallistuu niiden suunnitteluun.

3 Sosiaali- ja terveysministeriön toimiala

Sosiaali- ja terveysministeriön alaisen toimialan alueellisia toimijoita ovat
aluehallintovirastojen peruspalvelut, oikeusturva ja luvat (POL) -vastuualueet,
sairaanhoitopiirit, sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alueet, erityishuoltopiirit sekä
ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueet. Näiden alueellisten toimijoiden
maantieteelliset rajat poikkeavat toisistaan.

Sosiaali- ja terveydenhuollon varautumista normaaliolojen häiriötilanteisiin ja
poikkeusoloihin johtaa, valvoo ja yhteen sovittaa sosiaali- ja terveysministeriö yhteistyössä
aluehallintovirastojen POL (peruspalvelut, oikeusturva ja luvat) -vastuualueiden kanssa.
Lisäksi ministeriö ohjeistaa ja kouluttaa sosiaali- ja terveydenhuollon ja
ympäristöterveydenhuollon toimintayksiköitä valmiussuunnittelussa ja varautumisessa
normaaliolojen häiriötilanteisiin ja poikkeusoloihin. Ministeriö toteuttaa suuren osan
varautumiskoulutuksistaan yhteistyössä Pelastusopiston kanssa.

Aluehallintovirastot edistävät alueellista yhdenvertaisuutta hoitamalla lainsäädännön
toimeenpano-, ohjaus- ja valvontatehtäviä alueilla. Niillä on häiriötilanteissa tiedon
keruuseen ja tiedon välittämiseen liittyvä rooli. Niiden tehtäviin kuuluu ohjata ja valvoa
sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämistä ja tuottamista. Em. rooliin sisältyy varautumiseen
liittyvä ohjaus. Käytännössä kuntia ohjataan kouluttamalla (alueelliset maanpuolustuskurssit
jne.) sekä osana toimialueella järjestettäviä valmiusharjoituksia. Jos sosiaali- ja
terveydenhuollon järjestämisessä tai toteuttamisessa havaitaan asiakas/potilasturvallisuutta
vaarantavia puutteita tai muita epäkohtia taikka toiminta on muutoin sosiaali- ja
terveydenhuoltoa säätelevien lakien vastaista, Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja
valvontavirasto (Valvira) tai aluehallintovirasto (AVI) voi antaa määräyksen puutteiden
korjaamisesta tai epäkohtien poistamisesta. Erityisesti pitkittyneissä häiriötilanteissa, kuten
myrskytilanteissa, sosiaali- ja terveysministeriö nojautuu aluehallintovirastojen POL-
vastuualueisiin, jotka kokoavat tilannekuvan alueeltaan. Työsuojelun vastuualueiden
varautumisen tehtävät liittyvät mm. poikkeusoloissa tarvittaviin palvelussuhteen ehdoista
poikkeamisiin ja erilaisiin asiantuntijatehtäviin.

AVIen POL-vastuualueiden rooli on keskeinen kuntien valmiustoiminnan tukemisessa,
yhteensovittamisessa ja valvonnassa sosiaali- ja terveydenhuollon sekä
ympäristöterveydenhuollon toimialalla. Aluehallintovirastojen etuna on sekä kuntakentän
että yksityisten palveluntuottajien alueellinen tuntemus. STM:n toimialalla AVIen merkitys
on keskeinen pitkittyneissä häiriötilanteissa alueellisen tilannekuvan kokoajana. Sosiaali- ja



terveydenhuollon palvelujärjestelmä on niin pirstaleinen, että tilannekuvan kokoaminen
ministeriöstä käsin ei onnistuisi ilman AVIen POL-vastuualueita, joilla on kontaktit julkisen
palveluntuotannon lisäksi yksityiseen palvelutuotantoon lupaprosessien ja valvonnan myötä.
Ympäristöterveydenhuollossa AVIt tuntevat hyvin kuntien terveydensuojeluviranomaisten
toimintatavat valvonnan ohjauksen myötä. Järjestelmän suurimpana puutteena kuitenkin on,
että aluehallintovirastoilla ei ole päivystysvelvoitetta ja resurssit ovat pienet ja
varautumisjärjestelyt vaihtelevat aluehallintovirastoalueittain. Häiriötilanteissa alueellisen
tilannekuvan muodostamisen kannalta päivystyksen puuttuminen on ongelmallista.

Joillakin toimialoilla aluehallintovirastoilla on toimivaltaa normaaliolojen häiriötilanteiden
hallinnassa ja laajoissa tilanteissa johtovastuu voidaan siirtää hallinnollisesti
valtakunnalliselle tasolle. Tästä on esimerkkinä terveydensuojelulain (763/1994, 52 §)
säännös, jonka mukaisesti Valvira tai AVI toimialueellaan voi antaa alueellaan määräyksiä,
jotka ovat välttämättömiä terveydellisen haitan poistamiseksi tai sen syntymisen
ehkäisemiseksi, milloin terveydensuojelulain mukainen terveyshaitta ulottuu laajalle alueelle
tai muutoin on erityisen merkityksellinen. Määräykset antaa AVI, jos terveyshaitta ulottuu
laajemmalle alueelle kuin ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alue, mutta pysyy AVIn
toiminta-alueella. Jos terveyshaitta ulottuu yli yhden AVIn toiminta-alueen, määräykset
antaa Valvira. Tästä esimerkkinä on säteilyonnettomuustilanne ja määräykset esimerkiksi
puhdistustoimiin liittyen.

AVIen POL-vastuualueet sovittavat yhteen alueelliset valmiussuunnitelmat yhteistyössä
sairaanhoitopiirien kanssa. Sairaanhoitopiirin kuntayhtymän on päätettävä yhteistyössä
alueensa kuntien kanssa terveydenhuollon alueellisesta varautumisesta
suuronnettomuuksiin ja terveydenhuollon erityistilanteisiin. Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
on lisäksi velvollinen laatimaan yhteistyössä alueensa kuntien kanssa terveydenhuollon
alueellisen valmiussuunnitelman.  Sairaanhoitopiirin kuntayhtymän on järjestettävä alueensa
ensihoitopalvelu. Ensihoitopalveluun sisältyy osallistuminen alueellisten varautumis- ja
valmiussuunnitelmien laatimiseen suuronnettomuuksien ja terveydenhuollon
erityistilanteiden varalle yhdessä muiden viranomaisten ja toimijoiden kanssa.
Sosiaalihuollon osalta vastaavaa velvoitetta alueellisiin valmiussuunnitelmiin ei ole olemassa,
mutta päivystysuudistus hieman parantaa tilannetta. Varautumisvastuu on sosiaalihuollossa
kuntien tasolla ja on resursseiltaan ja osaamistasoltaan hyvin vaihtelevaa.

Ympärivuorokautisesti kiireellisen ja välttämättömän avun turvaamiseksi järjestetään
sosiaalipäivystystä koko maassa, mutta järjestämistavat vaihtelevat maan eri osissa.
Useimmiten sosiaalipäivystys on järjestetty alueellisesti useamman kunnan yhteistyönä.
Sosiaaliviranomaisen tavoittaminen virka-aikana on ollut joissain tilanteissa vaikeaa, koska
päivittäistä työtä ei ole järjestetty siten, että hälytys voitaisiin asianmukaisesti ottaa vastaan
ja ryhtyä toimenpiteisiin. Järjestöt, etenkin Suomen Punainen Risti (SPR) ja Vapaaehtoinen
pelastuspalvelu, tukevat sosiaali- ja terveydenhuollon viranomaisia häiriötilanteiden
hallinnassa. Tuesta on laadittu yhteistyöpöytäkirja STM:n ja SPR:n välillä.

Tartuntatautilain mukaan viranomaisten, mukaan lukien kuntien, tulee huolehtia
tartuntatautien vastustamistyön toteuttamisesta. Tartuntatautilain velvoitteita on säädetty
kaikille hallinnon tasoille sekä julkisen terveydenhuollon asiantuntijoille: STM:lle, AVIlle,
THL:lle, sairaanhoitopiirin kuntayhtymälle ja kunnalle/kuntayhtymälle. Viranomaisilla on
velvoite ryhtyä pikaisiin toimenpiteisiin, jos väestöä uhkaa yleisvaarallisen tartuntataudin
määrittelyn täyttävä tartuntataudin leviäminen.

Valtio voi osallistua terveydenhuollossa tarvittavan valmiuden ylläpitämiseen ja
erityistilanteiden hoitamiseen rahoittamalla sellaista toimintaa, jonka korvaaminen valtion
varoista on erityisestä syystä tarkoituksenmukaista. Toimintaa varten sosiaali- ja
terveysministeriö on nimennyt Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin, Vantaan



kaupungin sosiaali- ja kriisipäivystyksen sekä Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin
toimimaan valtakunnallisina toimijoina.

Terveydensuojelu on organisoitu ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueista
annetun lain mukaisesti (410/2009) siten, että Suomessa on paljon ylikunnallisia
valvontaviranomaisia, jolloin yksi kunta tai kuntayhtymä vastaa useamman kunnan
terveydensuojelusta. Näitä ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueita on 62 kpl.
Terveydensuojelu on osa ympäristöterveydenhuollon kokonaisuutta, jossa on mukana mm.
kunnan elintarvikevalvontaviranomainen. Häiriötilannesuunnitelmat on laadittava
koskemaan kaikkia kuntia ja erityisesti on varmistettava että terveydensuojeluviranomaisella
on toimivat yhteydet kaikkiin peruskuntiin (ensiapu, terveydenhuolto, kunnan johto ja
viestintä sekä kunnan eri toimialat ja laitokset kuten vesihuoltolaitos) tarvittavassa
laajuudessa.

Terveydensuojelulain 5 §:n nojalla aluehallintovirasto ohjaa ja valvoo terveydensuojelua
toimialueellaan. AVIt yhteen sovittavat ja ohjaavat kuntien ympäristöterveydenhuollon
valmiussuunnittelua.

Ympäristöterveydenhuollossa puutteena on sekä yhteistoiminta-alueella että AVIssa ollut se,
että kummallakaan ei ole häiriötilanteisiin liittyvää päivystysvelvoitetta.

4 Työ- ja elinkeinoministeriön toimiala (ml. huoltovarmuustoiminta)

Työ- ja elinkeinoministeriön ohella osaavan työvoiman saannin turvaamisesta huolehtivat,
elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskukset ja työ- ja elinkeinotoimistot sekä muut virastot ja
laitokset. Yrityksille ja yhteiskunnan palveluille välttämätön työvoima turvataan tarvittaessa
yleisen työvelvollisuuden toimeenpanolla. Poikkeusoloissa pyritään ensin normaalein
työnvälityksen keinoin ohjaamaan riittävästi työvoimaa yhteiskunnan toiminnan kannalta
elintärkeille yrityksille, julkiselle hallinnolle, maanpuolustukselle ja väestön perusturvaan
liittyville aloille.

Päivittäistavarahuollon osalta aluehallintovirastot ovat jossain määrin koordinoineet,
ohjanneet ja kouluttaneet kuntien varautumista päivittäistavarahuoltoasioissa, mutta tähän
käytetyt resurssit ovat vähentyneet viime vuosina.

Alueellisen ja paikallisen varautumisen nykytila Huoltovarmuuskeskuksen näkökulmasta

Huoltovarmuudesta säädetään erikseen lailla huoltovarmuuden turvaamisesta (1390 / 1992).
Lain tarkoituksena on poikkeusolojen ja niihin verrattavissa olevien vakavien häiriöiden
varalta turvata väestön toimeentulon, maan talouselämän ja maanpuolustuksen kannalta
välttämättömät taloudelliset toiminnot ja niihin liittyvät tekniset järjestelmät.

Valmiuslain (1552/2011), puolustustilalain (1083/1991) ja ulkomaankaupan hallinnosta sekä
tarkkailu- ja suojatoimenpiteistä eräissä tapauksissa annetun lain (1521/1994) lisäksi
huoltovarmuutta ja varautumista koskevia määräyksiä on lukuisissa erityislaeissa. Ne
koskevat muun ohessa elintarvikehuoltoa, energiahuoltoa, liikennettä ja viestintää,
rahoitushuoltoa, vakuutusalaa, terveydenhuoltoa ja turvavarastointia.
Varautumistoiminnassa on huomioitava myös Suomea sitovat kansainväliset sopimukset.
Valtioneuvosto on lisäksi antanut erillisen päätöksen huoltovarmuuden tavoitteista
(857/2013). Päätös on viranomaisia sitova.

Myös elinkeinoelämän varautumisesta säädetään huoltovarmuuden turvaamisesta
annetussa laissa sekä eräissä erityislaeissa ja niiden nojalla annetuissa säädöksissä.



Elinkeinoelämän yleinen osallistuminen huoltovarmuuden turvaamiseen tapahtuu
vapaaehtoisuuden pohjalta ja paljolti elinkeinoelämän johtamana. Osallistuminen
toteutetaan ennen kaikkea Huoltovarmuuskeskuksen ylläpitämän sektori- ja
pooliorganisaation (huoltovarmuusorganisaatio, L 1390/1992, erityisesti 8c-8e§:t) kautta.

Valtioneuvoston päätöksen huoltovarmuuden tavoitteista mukaisesti
huoltovarmuusorganisaatioon sisältyy myös runsaasti alueellisia toimintoja sekä alueellista ja
paikallista yhteistyötä ja kehittämistoimintaa huoltovarmuuden turvaamiseksi
viranomaisten, yritysten, kuntien ja järjestöjen välillä. Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti
Huoltovarmuuskeskus ja muu huoltovarmuusorganisaatio yhteistyössä
aluehallintoviranomaisten kanssa kehittävät myös alueellista ja paikallista koulutus- ja
harjoitustoimintaa.

Alueellisessa huoltovarmuustyössä sekä varautumisessa toteutetaan perusteellista
uudistusta, jossa tavoitteena on saada elinkeinoelämä laajasti mukaan toimialat ylittävään,
syvälliseen yhteistyöhön. Kunnat ovat varautumisen perusyksiköitä. Myös niiden
varautumista kehitetään. Molemmissa otetaan huomioon uusi maakuntahallinto ja sen
mukanaan tuomat tehtävien vastuujaon muutokset.

Huoltovarmuusorganisaatiossa alueellista toimintaa on toteutettu mm. aluepoolin alaisissa
ALVAR-toimikunnissa, voimatalouspoolin aluetoimikunnissa, rakennuspoolin
aluetoimikunnissasekä Liikenneviraston logistiikkatoimikunnissa.

Huoltovarmuuskeskuksen hallitus teki kesäkuussa 2016 päätöksen, että aluepoolin ALVAR-
toimikunnat (5 kpl) muutetaan uudenlaisiksi ELVAR-toimikunniksi (elinkeinoelämän
alueellinen varautumisyhteistyötoimikunta). Niiden tehtävänä on kehittää elinkeinoelämän
varautumista alue- ja maakuntatasolla, sekä varmistaa osaltaan elinkeinoelämän,
julkishallinnon ja kolmannen sektorin yhteistoiminta ja tiedonvaihto.
Huoltovarmuusorganisaation ELVAR toimikunnista tehdään erillinen, koko Suomea kattava
yhteistyösopimus viiden ELY-keskuksen kanssa.

ELVAR-toimikuntien tehtävät ovat:

- Muodostaa alueellaan yhteistoimintaverkostot, joissa edustettuna ovat keskeiset
elinkeinoelämän ja viranomaisten toimijat sekä muut merkittävät toimijatahot.

- Kehittää erityisesti elinkeinoelämän toimintavalmiuksia ja yhteistyötä sähkö- ja
lämpö-, polttoaine-, elintarvike- ja talousvesijakelun, sosiaali- ja terveydenhuollon,
rakentamisen sekä tieto- ja viestintäverkkojen alueellisessa varautumisessa.

- Toimialarajat ylittävän harjoitustoiminnan yhteensovittaminen ja toteuttaminen.

- Osallistuminen aluehallintoviranomaisten tilannekatsauksen muodostamiseen,
ylläpitoon ja toimenpide-ehdotusten laadintaan.

Viranomaisyhteistyötä on tiivistetty aluehallintoviranomaisten ja ELY-keskusten kanssa, sekä
osallistumalla muiden viranomaisten järjestämiin harjoituksiin. Aluehallintovirastoihin on
rekrytoitu vuosille 2016 - 2018 kolme määräaikaista asiantuntijaa huoltovarmuustyön ja
elinkeinoelämän sekä kuntasektorin alueellisen yhteistoiminnan edistämiseen. Lisäksi
Huoltovarmuuskeskus ja aluehallintovirastot ovat perustaneet yhteisen toimikunnan
varautumis- ja huoltovarmuusasioiden keskinäiseen koordinaatioon.

Suomen Kuntaliiton kanssa 9/2014-9/2016 toteutettu kuntien jatkuvuudenhallinnan ja
varautumisen KUJA-hanke sai laajan tuen ja hyvän vastaanoton koko kuntakentässä.
Hankkeessa kehitettiin kuntien käyttöön valmiussuunnittelun toimintamalleja ja työkaluja.
Hankkeen 18 maakunnassa järjestettyihin työkokouksiin osallistui edustajia yhteensä 240
kunnasta. 1.4.2017 käynnistyi Huoltovarmuuskeskuksen ja Kuntaliiton yhteistyönä KUJA2-
hanke, jossa tuetaan kehitettyjen toimintamallien ja työkalujen käyttöönottoa ja keskitytään



erityisesti maakuntien valmius- ja varautumissuunnitteluun sekä toimivan yhdyspinnan
muodostamiseen kuntien ja maakuntien jatkuvuudenhallintaan.

5 Puolustusministeriön toimiala

Puolustusministeriön tehtävänä on valtioneuvoston osana ja oman hallinnonalansa
ohjaajana vastata puolustuspolitiikasta, sotilaallisesta maanpuolustuksesta, sotilaallisesta
kriisinhallinnasta ja rauhanturvaamistoiminnasta ja kokonaismaanpuolustuksen
yhteensovittamisesta.  Valtioneuvoston ohjaava ote siirtyy puolustusministeriön kautta
puolustusvoimiin ja toisaalta puolustusvoimien tarpeet välittyvät puolustusministeriön
kautta valtioneuvoston tietoon.

Puolustushallinto ja puolustusvoimat toimii kaikissa tilanteissa osana yhteiskuntaa. Suomen
puolustaminen sotilaallisia uhkia vastaan toteutetaan osana yhteiskunnan
kokonaisturvallisuuteen tähtäävää toimintaa. Puolustusvoimat vastaa sotilaallisesta
maanpuolustuksesta. Sotilaallista maanpuolustusta varten kehitetään ja ylläpidetään
puolustusjärjestelmää, joka mahdollistaa puolustusvoimien operaatiot koko valtakunnan
alueella tarvittavien yhteiskunnan ja kumppanien voimavarojen tukemana. Tämä
viranomaisyhteistyö on lakisääteistä ja velvoittavaa eritasoisten viranomaisten
yhteistoimintaa ja varautumista poikkeusolojen toimintaan. Yhteistyötä toteutetaan
suunnittelemalla yhteisesti tarvittavat menettelytavat ja resurssivaraukset ja sopimalla
niistä.

Pääesikunta on keskushallintoviranomainen, joka vastaa viranomaisyhteistyön suunnittelusta
ja toteutuksesta puolustusvoimissa. Pääesikunta toteuttaa yhteistoiminnan muiden
hallinnonalojen keskusvirastojen ja laitosten kanssa. Pääesikunnan alaiset laitokset
osallistuvat tehtäväalueensa mukaisesti keskushallintotason yhteistoimintaan.
Puolustushaaraesikunnista ilmavoimien esikunnalla on lakisääteisiä keskushallintotason
yhteistoimintatehtäviä. Maavoimien esikunta vastaa yhteistoiminnassa muiden
puolustushaaraesikuntien kanssa viranomaisyhteistoiminnasta ja varautumisen
suunnittelusta aluehallintovirastojen (avi) ja elinkeino-, liikenne- ja ympäristövirastojen (ely)
kanssa. Käytännön yhteistoiminnan valmistelusta ja varautumisen suunnittelusta vastaavat
maavoimien joukko-osastot, joiden yhteistoiminta-alue muodostuu niiden toiminta-alueista.
Tämä valmistelu ja suunnittelu kattaa koko maan. Maavoimien joukko-osastot kokoavat
yhteistoiminta-alueellaan toimivien puolustusvoimien joukkojen ja hallintoyksiköiden tarpeet
ja sovittavat ne yhteen. Aluehallintoviranomaisten suuntaan toimitaan alueellisesti yhden
puolustusvoimien toimijan kautta.

Puolustusvoimien joukko-osastot ja hallintoyksiköt toimivat yhteistoimintaosapuolina
alueella toimivien paikallishallintoviranomaisten kanssa. Viranomaisyhteistoiminnan tarve ja
syvyys arvioidaan kunkin alueen ja toimijan erityispiirteiden mukaisesti. Keskeisten
viranomaisyhteistyöosapuolten välillä laaditaan yhteistoimintasopimus, jossa määritellään
yhteistoiminnan ja varautumisen periaatteet. Muut yhteistoimintaosapuolet ottavat
yhteyden alueellaan toimivaan tai lähimpään sotilasviranomaiseen, joka välittää pyynnön
ratkaisuvaltaiselle taholle.

Puolustushaaraesikunta ratkaisee päätösvallassaan olevat tehtävät, sopii niiden tehtävien
toteuttamisesta muiden puolustushaarojen tai sotilaslaitosten kanssa tai lähettää tehtävän
ratkaistavaksi Pääesikunnassa sijaitsevaan Puolustusvoimien operaatiokeskukseen.
Normaalioloissa puolustusvoimat ylläpitää valmiutta antaa muiden viranomaisten käyttöön
sellaisia suorituskykyjä, joita niillä ei ole tai jotka ovat riittämättömät. Puolustusvoimat voi
pyytää muilta viranomaisilta virka-apua samoin perustein. Normaalioloissa korostuu
yhteistoiminta poliisin ja pelastusviranomaisten kanssa.



6 Ulkoministeriön toimiala

UM:llä aluetasona on pääkaupunkiseutu ja varautuminen esim. ulkomailta evakuoitavien
potilaiden hoitoon Suomessa tapahtuu pääkaupunkiseudun sairaaloiden toimesta.

Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) on nimennyt Vantaan sosiaali ja kriisipäivystyksen valta-
kunnalliseksi toimijaksi psykososiaalisen tuen tehtävissä. STM:llä on tästä sopimus Vantaan
kanssa. Sopimuksen puitteissa Vantaa on tukenut myös Ulkoministeriötä. Vantaan sosiaali- ja
kriisipäivystys tuottaa kriisipalveluita mm. psykososiaalista apua henkilöille jotka esim. ovat
joutuneet kokemaan traumaattisen tapahtuman ulkomailla ja palaavat Suomeen matkaltaan.
Tämä käsittää merkittäviä ja useita henkilöitä kohdanneita tapahtumia ei yksinäistä
matkustajaa kohdannutta tapahtumaa. Tämä on toiminut hyvin ja on tärkeä osa
kokonaisvarautumista.

Varautuminen ulkomailta evakuoitavien potilaiden hoitoon Suomessa tapahtuu STM:n ja
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) keskinäisen sopimuksen nojalla. STM on
nimennyt HUS:n valtakunnalliseksi toimijaksi lääkinnällisen evakuoinnin tehtävissä.

7 Maa- ja metsätalousministeriön toimiala

Maa- ja metsätalousministeriön yhteiskunnan turvallisuudelle elintärkeisiin toimintoihin
liittyvät strategiset tehtävät ovat tulvariskien hallinta ja patoturvallisuus, elintarvikehuollon
alkutuotannon turvaaminen ja vesihuollon turvaaminen. Maa- ja metsätalousministeriön
osastot huolehtivat toimialallaan varautumisesta sekä toimialan johtamisesta
normaalioloissa sekä erilaisissa häiriötilanteissa.

Tilannekuvan luomiseksi maa- ja metsätalousministeriön toimialaan kuuluvat organisaatiot
tuottavat informaatiota toimialallaan ja vastaavat erityistilanteen hallinnan edellyttämästä
raportoinnista ministeriöön. Tilannekuva muodostetaan maa- ja metsätalousministeriölle
toimitetun ja sisäisen informaation sekä VNTiken informaation avulla.

Toimintaa ministeriössä johtaa kansliapäällikkö tukenaan valmiusorganisaatio mukaan lukien
ministeriön valmiustoimikunta, jota laajennetaan alaisen hallinnon virastojen ja laitosten
edustajilla tarvittaessa (muutoin laajennettu kokoonpano kokoontuu kerran tai kaksi
vuodessa). Yhteistyöeliminä valtioneuvostotasolla ovat turvallisuuskomitea-,
kansliapäällikkö-, valmiuspäällikkö- ja valmiussihteerikokoukset. Maa- ja
metsätalousministeriön alaiset virastot ja laitokset varautuvat poikkeusoloihin omalla
toimialallaan valmiuslain mukaisesti. Häiriötilanteisiin varautuminen on osa varautumisen
kokonaisuutta. Ministeriö sovittaa yhteen virastojen ja laitosten varautumista.

Tulvariskien hallinnan yleinen ohjaus, seuranta ja kehittäminen kuuluvat maa- ja
metsätalousministeriölle. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) huolehtii
vesistöalueiden ja merenrannikon tulvariskien hallinnan suunnittelusta, ja kunta
hulevesitulvariskien hallinnan suunnittelusta. ELY-keskus myös ohjaa tulvan uhatessa ja
tulvan aikana toimenpiteitä vesistössä, antaa suosituksia vesistön säännöstelyjen ja
juoksutusten yhteensovittamisesta, edistää tulvasuojelua ja huolehti alueellisesta vesi- ja
tulvatilannekuvasta. Suomen ympäristökeskuksen ja Ilmatieteenlaitoksen muodostama
Tulvakeskus vastaa valtakunnallisesta tulvaennustamisesta, tulvavaroittamisesta ja
tulvatilannekuvan ylläpitämisestä.



Pato-onnettomuudet ehkäistään huolehtimalla rakenteiden kestävyydestä ja toimivuudesta
niiden rakentamisen, kunnossapidon sekä käytön aikana. Rakenteiden ikääntyminen ja sää-
sekä vesiolojen muuttuminen edellyttävät säännöllistä patojen kunnon ja mitoitusten
riittävyyden tarkistamista.  Padon omistajat vastaavat patojen kunnosta, turvallisuudesta ja
laativat vahingonvaaraluokkaan 1 kuuluville sekä muille viranomaisen määräämille padoille
vahingonvaaraselvitykset. Patoturvallisuuden yleinen ohjaus, seuranta ja kehittäminen
kuuluvat maa- ja metsätalousministeriölle. Patoturvallisuuden valvonta ja muu
viranomaistoiminta pelastustointa lukuun ottamatta on koottu Kainuun ELY-keskukseen.

Vesihuollon turvaamisen tarkoituksena on varmistaa puhtaan veden saatavuus sekä
terveyden ja ympäristönsuojelun kannalta asianmukainen jätevesihuolto. Turvaaminen
kohdistuu siten mm. raakaveden määrään ja laatuun sekä raakaveden puhdistusprosessiin,
talousveden laatuun, vesihuoltopalvelun toimivuuteen, verkostojen kuntoon sekä jätevesien
käsittelyyn ja vesiensuojelullisten vaatimusten täyttämiseen.

Vesihuollon toimivuus on aivan keskestä yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen kannalta.
Asukkaiden peruspalvelun lisäksi vesihuollon toimintavarmuus on erittäin kriittinen
esimerkiksi sairaaloiden ja elintarviketeollisuuden kannalta. Vesihuollon varautumista
edistetään muun muassa kehittämällä vesihuoltolainsäädäntöä, minkä valmistelu on maa- ja
metsätalousministeriön vastuulla. Talousveden laadun turvaaminen kuuluu sosiaali- ja
terveysministeriön hallinnonalaan. Jätevesien ympäristövaikutusten hallinta kuuluu
ympäristöministeriön hallinnonalaan. Kunnat, vesihuoltolaitokset ja kiinteistöjen omistajat
vastaavat vesihuollon järjestämisestä. Käytännön kehittämistoimenpiteet kohdistetaan
alueellisen yhteistyön edistämiseen, riskienhallintaan ja varautumissuunnitteluun sisältäen
muun muassa tilapäisen vedenjakelun järjestämisen ja viestinnän.

Maa- ja metsätalousministeriö yhteen sovittaa hallinnonalallaan elintarvikkeiden
alkutuotannon turvaamiseen liittyvää varautumista. Elintarviketurvallisuusvirasto (Evira) ja
Maaseutuvirasto (Mavi) ohjaavat AVIen ja ELY-keskusten alkutuotannon turvaamiseen
liittyvää varautumista.

Maatalous tuottaa raaka-aineet elintarviketeollisuudelle, jonka tuotannonohjauksen on
perustuttava mahdollisimman reaaliaikaiseen kuvaan maataloudesta saatavista raaka-
aineista. Poikkeusoloissa varaudutaan ohjaamaan ja suuntaamaan tuotantoa ja
säännöstelemään yhteistoiminnassa työ- ja elinkeinoministeriön kanssa muun muassa
polttoaineita, lannoitteita, kasvinsuojeluaineita ja siemeniä. Tämä edellyttää yhteistyötä
MMM:n, Mavin ja kunkin ELY-keskuksen sekä sen alueeseen kuuluvien kuntien
maaseutuelinkeinoviranomaisten kesken.

Häiriötilanteiden luonteesta riippuen maa- ja metsätalousministeriö toimii viestinnässä
yhteistyössä valtioneuvoston viestintäosaston, ministeriön hallinnonalan virastojen ja
laitosten, eri ministeriöiden ja hallinnonalan neuvonta- ja etujärjestöjen kanssa.

Valtakunnallisesti merkittävissä maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan tilanteissa
viestintävastuu on maa- ja metsätalousministeriöllä, jollei muuta ole päätetty.
Valmiustoimikunnan jäsenet toimivat häiriötilanteissa yhteyshenkilöinä. Lievemmissä ja vain
alueellisesti merkittävissä vastaavissa tilanteissa viestintävastuu voi olla myös ministeriön
toimialan tehtäviä hoitavalla aluehallinnon yksiköllä, jonka tulee tällöin olla tiiviissä
yhteydessä ministeriöön tilanteen kehittymisen aikana. Tulvakeskus huolehtii
valtakunnallisesta vesitilanne- ja tulvatilannetiedottamisesta. Sovitut viranomaiset johtavat
viestintää koko tilanteen ajan. Poikkeusoloissa viestinnän johtaminen siirtyy valtioneuvoston
viestintäosastolle.

Yhteistyötahoja ovat mm.

- VNK, TEM, STM, YM, SM, UM, LVM, PLM



- Evira, Mavi, MML, Metsäkeskus, Metsähallitus, Luke, Syke, Riistakeskus, Tulvakeskus,
Ilmatieteenlaitos

- AVI:t, ELY - keskukset, STUK, THL, Zoonoosikeskus, Eläintautien torjuntayhdistys,
pelastuslaitokset

- kunnat, yta-alueet, kuntaliitto

- vesihuoltolaitokset

- Huoltovarmuuskeskus ja sen elintarviketeollisuussektorin poolit

- keskusrikospoliisi (tahallinen elintarvikkeiden saastuttaminen)

- tulli

- ETL, MTK, SLC, Pro Agria, Puutarhaliitto

8 Opetus- ja kulttuuriministeriön toimiala

Aluehallintovirastoista annetun lain (896/2009) 4 §:n 2 momentin 3 kohdan mukaan
aluehallintovirastojen tehtävänä on varautumisen yhteensovittaminen alueella ja siihen
liittyvän yhteistoiminnan järjestäminen, valmiussuunnittelun yhteensovittaminen,
alueellisten maanpuolustuskurssien järjestäminen, kuntien valmiussuunnittelun tukeminen,
valmiusharjoitusten järjestäminen sekä alue- ja paikallishallinnon turvallisuussuunnittelun
edistäminen. Opetus- ja kulttuuriministeriön toimialan omassa lainsäädännössä ei ole
säädetty aluehallintovirastoille kuuluvista varautumisen yhteensovittamiseen liittyvistä
tehtävistä.

Aluehallintovirastojen opetuksen ja kulttuurin vastuualueet ovat toimineet toimialueensa
tilannekuvan kerääjänä ja yhdistäjänä häiriötilanteissa erityisesti opetustoimen ja
varhaiskasvatuksen alalla. Lisäksi edellä tarkoitetut vastuualueet ovat raportoineet
toimialueensa kuntien sivistystoimen valmiussuunnittelun tilanteesta ministeriölle. Edellä
mainitut tehtävät ovat perustuneet osaltaan mm. aluehallintovirastojen tulossopimuksiin
kirjattuihin tulostavoitteisiin.

9 Liikenne- ja viestintäministeriön toimiala

Tällä hetkellä liikennettä koskevat aluetason koordinointitehtävät ovat valmiuslain mukaan
LVM:n vastuulla.

Tienpidon alueellinen varautuminen koskee nykyorganisaatiossa alueellisten ELY-keskusten
liikenne- ja infrastruktuurivastuualueita. Normaaliolojen häiriötilanteisiin varautumiseen
kuuluu tiestön pitäminen liikennöitävässä kunnossa Liikenneviraston tulos- ja
talousohjauksen mukaisesti. Siihen kuuluvat niin normaalit tienpitoon kuuluvat toimenpiteet
kaikissa oloissa kuin myös myrsky- ym. tuhojen raivaus vakavissa häiriötilanteissa.
Alueellisten pelastusviranomaisten kanssa on sovittu toimintamallista, jossa pelastuslaitos
pyytää paikallisen metsäkeskuksen apua raivaustehtäviin tiestölle ja ELY-keskus vastaa
kustannuksista, jotka tiestön raivauksesta syntyvät.

Liikennevirasto ohjaa ELY-keskusten liikenne- ja infrastruktuurivastuualueiden
poikkeusolojen varautumista. Se koskee tiestölle ja kuljetuksille tarkoitettuja toimenpiteitä
poikkeusoloissa:

a. Tiestön käyttöä ja sen rajoittamista



b. Tiestön sulkemista ja sen edellyttämiä kiertoteitä

c. Taitorakenteita ja varalaskupaikkoja

d. Kuljetusten ohjausta ja polttoaineen sääntelyä sekä ajoneuvo- ja työkonevaraamista

Yhteistyöstä Puolustusvoimien kanssa sovitaan ELY-keskuksen ja joukko-osaston välisessä
yhteistoimintasopimuksessa sekä sen liitteinä annettavissa tukipyynnöissä, jotka koskevat
yllämainittuja asioita.

Kaikkien liikennemuotojen edellyttämä kunnossapito on priorisoitu vasteajoin keskeisen
väylästön käytettävyyden varmistamiseksi. Poikkeusolojen väylästön kunnossapito on
varmistettu yhteistoimintasopimuksin ja kunnossapitäjien valmiussuunnitelmin.
Liikennevirasto ohjaa ja valvoo tienpidon yhteistoimintasopimusten laadintaa osana
hankintamenettelyä. Muissa liikennemuodoissa Liikennevirasto on sopijaosapuolena.
Yhteistoiminnasta Puolustusvoimien kanssa on sovittu sopimuksella, jossa varautumisen
toimenpiteistä ja vastuista sovitaan.

Vuoden 2017 alusta ELVAR-toimikunnat jatkavat ALVAR:ien toimintaa kehittämällä mm.
tieto- ja viestintäverkkojen alueellista varautumista koskevaa yhteistyötä ja
toimintavalmiuksia elinkeinoelämässä.

Viestintävirasto

Viestintäviraston alueellinen varautumistoiminta liittyy toimimiseen yhdessä ALVAR (v.2017
alusta ELVAR) -toimikuntien kanssa, jotka ovat Huoltovarmuuskeskuksen vastuulla olevia,
aluetason elinkeinoelämän toimijoiden varautumisryhmiä. Viestintäviraston rooli
alueellisessa varautumisessa on määritelty Valmiuslain 66 §:ssä ollen Työ- ja
elinkeinoministeriön perustamien tietojärjestelmäalan valmiusyksiköiden (TIVA) johtamista
ja valvontaa.

10 Sisäministeriön toimiala

Sisäministeriön toimialaan kuuluvat valtioneuvoston ohjesäännön (262/2003) mukaan:

1) yleinen järjestys ja turvallisuus, poliisihallinto ja yksityinen turvallisuusala;

2) maahanmuutto, kansainvälinen suojelu ja paluumuutto;

3) Suomen kansalaisuus;

4) pelastustoimi;

5) hätäkeskustoiminta;

6) rajaturvallisuus ja meripelastustoimi;

7) siviilikriisinhallinnan kotimaan valmiudet;

8) aluehallinnon yhteinen varautuminen poikkeusoloihin ja häiriötilanteisiin.

Sisäministeriö vastaa valtiosopimuksiin ja Euroopan unionin lainsäädäntöön perustuvasta,
pelastustoimeen kuuluvan avun antamisesta ulkomaille ja sen vastaanottamisesta Suomeen.
Sisäministeriön pelastusosasto on aktiivisesti mukana pelastustoiminnan kansainvälisen
yhteistyön kehittämisessä luonnon ja ihmisen aiheuttamien onnettomuuksien ja katastrofien
ennaltaehkäisyssä, varautumisessa sekä kansainvälisessä avunannossa.

Aluehallinnon yhteinen varautuminen lisättiin sisäministeriön toimialaan vuoden 2010 alussa
voimaantulleella valtioneuvoston ohjesäännön muutoksella (VnA 905/2009).
Valtioneuvoston ohjesäännön muutosta koskevan perustelumuistion mukaan sisäministeriö



huolehtii tässä tarkoituksessa seuraavista yhteensovittamistehtävistä tarvittavassa
yhteistoiminnassa asianomaisten ministeriöiden ja keskushallinnon viranomaisten kesken:

- Aluehallinnon valmiussuunnittelun tukeminen, yhdenmukaistaminen ja kehittäminen.
- Riskien ja uhkien arvioinnin kehittäminen.
- Kuntien valmiussuunnittelun yleinen kehittäminen ja tukeminen.
- Aluejohtokeskusten ja johtamisjärjestelyjen ohjaaminen ja kehittäminen

(johtokeskukset, tilannekuvajärjestelmät sekä viesti- ja tietotekniset järjestelmät).
- Aluehallinnon varautumiskoulutuksen ja valmiusharjoitusten järjestämisen

valtakunnallinen ohjaus (yhteistyö eri ministeriöihin ja Pelastusopiston tulosohjaus).
- Osallistuminen tarvittaessa asiantuntijoina eri ministeriöiden alue- ja paikallishallintoa

koskevan valmiussuunnitteluohjeistuksen laatimiseen ja muihin hankkeisiin.
- Alueellisen varautumisvalmiuden seuranta.

Sisäministeriön alaisen Pelastusopiston lakisääteisenä tehtävänä on normaaliolojen
häiriötilanteisiin ja poikkeusoloihin varautumiseen valmentavan koulutuksen antaminen
(Laki Pelastusopistosta 21.7.2006/607). Varautumiskoulutuksen pääsääntöisenä
kohderyhmänä on paikallis-, alue- ja keskushallinnon viranomaisten henkilöstö.
Aluehallintovirastot yhteistyössä Pelastusopiston kanssa ovat järjestäneet tyypillisesti
vuosittain omalla alueellaan yhden tai useamman maakunnan laajuisen valmiusharjoituksen.
Niissä testataan valmiussuunnitelmien, viestiyhteyksien ja johtamisjärjestelmän toimivuutta
kuvatun tilanteen ja annettujen tehtävien pohjalta. Harjoituksiin on osallistunut alueen
kuntia, aluehallintoa sekä tarpeen mukaan elinkeinoelämän, tiedotusvälineiden ja muiden
yhteisöjen toimijoita.

Pelastuslaitokset

Kunnat vastaavat pelastustoimesta yhteistoiminnassa valtioneuvoston määräämällä alueella.
Pelastustoimen tehtävien hoitamista varten alueen pelastustoimella on pelastuslaitos.
Pelastuslaitoksen tulee huolehtia alueellaan:

- pelastustoimelle kuuluvasta ohjauksesta, valistuksesta ja neuvonnasta, jonka
tavoitteena on tulipalojen ja muiden onnettomuuksien ehkäiseminen ja
varautuminen onnettomuuksien torjuntaan sekä asianmukainen toiminta
onnettomuus- ja vaaratilanteissa ja onnettomuuksien seurausten rajoittamisessa;

- pelastustoimen valvontatehtävistä;

- väestön varoittamisesta vaara- ja onnettomuustilanteessa sekä siihen tarvittavasta
hälytysjärjestelmästä;

- pelastustoimintaan kuuluvista tehtävistä.

Lisäksi pelastuslaitos:

- voi suorittaa ensihoitopalveluun kuuluvia tehtäviä, jos ensihoitopalvelun
järjestämisestä yhteistoiminnassa alueen pelastustoimen ja sairaanhoitopiirin
kuntayhtymän kesken on sovittu terveydenhuoltolain (1326/2010) 39 §:n 2
momentin perusteella;

- tukee pelastustoimen alueeseen kuuluvan kunnan valmiussuunnittelua, jos siitä on
kunnan kanssa sovittu;

- huolehtii öljyntorjunnasta ja muistakin muussa laissa alueen pelastustoimelle
säädetyistä tehtävistä.



Pelastuslaitosten johdolla on aluetasolla laadittu pelastustoimintaa ja siihen osallistumista
koskevia yhteistoimintasuunnitelmia valtion ja kunnan viranomaisten, laitosten ja
liikelaitosten. Edelleen pelastustoimen viranomaisten tehtävänä on pelastuslain 64 §:ssä
säädetyllä tavalla huolehtia pelastustoimintaan liittyvän poikkeusolojen toiminnan ja
suunnitelmien yhteensovittamisesta.

Pelastuslaitokset ovat aluetasolla olleet aktiivisesti mukana muussakin varautumisen
alueellisen yhteensovittamisen yhteistoimintafoorumeissa ja siihen liittyvässä toiminnassa,
mm. alueelliset valmiustoimikunnat ja -ryhmät.

Poliisi

Sisäministeriön poliisiosasto vastaa poliisin toimialan ohjauksesta ja valvonnasta.
Sisäministeriön alainen Poliisihallitus johtaa 11 poliisilaitosta sekä keskusrikospoliisia ja
Poliisiammattikorkeakoulua. Suojelupoliisi on siirretty lainmuutoksella pysyvästi
sisäministeriön ohjaukseen.

Laajamittaisen maahantulon valtakunnallinen ja alueellinen hallinta

Kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta sekä ihmiskaupan uhrien tunnistamisesta ja
auttamisesta annetun lain (746/2011) 12 §:ssä on määrätty ELY-keskukselle tehtävä
laajamittaiseen maahantuloon varautumiseksi. Lain nojalla sisäministeriö voi määrätä ELY -
keskuksen sopimaan varautumissuunnitelman laatimisesta kunnan kanssa vastaanoton
järjestämiseksi laajamittaisen maahantulon yhteydessä. Varautumissuunnitelma laaditaan
aiesopimuksen muotoon.

Sisäministeriö on ohjeistanut ELY-keskuksia laajamittaiseen maahantuloon varautumiseksi.
ELY-keskukset ovat perustaneet alueellisia yhteistyöryhmiä, jotta sekä
varautumissuunnittelua että toimintaa häiriötilanteen aikana pystyttäisiin toteuttamaan
riittävän laajapohjaisesti eri viranomaisten ja järjestöjen yhteistyönä.  Yhteistyöryhmiä
voidaan perustaa joko ELY -keskuksen alueelle, maakuntapohjaisena tai aluehallintoviraston
alueen kattavaksi.

Maahanmuuttoviraston ylläpitämä turvapaikanhakijoiden vastaanottojärjestelmä muodostaa
keskeisen toiminnallisen rungon laajamittaisen maahantulon tilanteessa.
Maahanmuuttovirastolla on valtakunnallinen valmiussuunnitelma, jolla varaudutaan
laajamittaisen maahantulon tilanteessa nopeasti laajentamaan vastaanottojärjestelmän
majoituskapasiteettia joko uusia keskuksia perustamalla tai keskusten majoituspaikkoja
lisäämällä. Maahanmuuttovirastolla on myös valmius maahantulijoiden järjestelykeskusten
perustamiseksi. ELY-keskusten varautumissuunnitelmat huomioidaan
Maahanmuuttoviraston varautumissuunnittelussa.

Syksyllä 2015 maahantulijoiden määrä kiihtyi ja laajeni nopeasti laajamittaisen maahantulon
kriteerit täyttäväksi häiriötilanteeksi.  Viranomaisten oli huolehdittava siitä, että
maahantulijoiden majoitus ja muut tarvittavat palvelut pystytään tarjoamaan välittömästi
maahantulon jälkeen. Maahantulijoiden rekisteröintiä varten perustettiin järjestelykeskus
Tornioon, jonka jälkeen maahantulijat ohjattiin eri puolelle Suomea perustettuihin
kymmeniin uusiin turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksiin.

ELY-keskusten johtamat yhteistyöryhmät käynnistivät alueellisen operatiivisen tilannekuvan
tuottamisen turvapaikanhakijoiden vastaanottokapasiteetista vastaavan
Maahanmuuttoviraston, mutta myös laajasti eri viranomaisten ja järjestöjen käyttöön. ELY-
keskukset jatkoivat myös kuntaneuvotteluja maahantulijoiden majoitustarpeisiin
vastaamiseksi aiesopimuksilla. Tilanteen aikana sisäministeriö suositteli ELY-keskuksia



toimimaan tiiviimmässä yhteistyössä Maahanmuuttoviraston ja aluehallintovirastojen kanssa
riittävän majoituskapasiteetin varmistamiseksi että alueellisen tilannekuvan tuottamiseksi.

ELY-keskukset ovat laatineet vuoden 2016 lopussa arviointiraportit alueellisten
yhteistyöryhmien puitteissa koskien syksyn 2015 turvapaikanhakijatilanteen aikaista
toimintaa. Arvioinnissa tunnistetut kehittämistarpeet huomioidaan osana varautumisen
valtakunnallista ja alueellista kehittämistä.

Rajavartiolaitos

Rajavartiolaitoksen hallintoyksiköt osallistuvat varautumisen alueellisen tason
yhteensovittamiseen ja harjoituksiin oman vastuualueensa osalta (AVIen valmiustoimikunnat
ja maakunnalliset yhteistoimintaryhmät sekä viranomaisten välinen yt (poliisi,
puolustusvoimat)).
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Logistiikkapäällikkö Raija Viljanen, Huoltovarmuuskeskus
(varajäsen toimitusjohtaja Raimo Luoma)
Ylijohtaja Mikael Luukanen, Lounais-Suomen aluehallintovirasto
Ylijohtaja Matti Räinä, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
(varajäsen ylijohtaja Pekka Savolainen, Hämeen ELY-keskus)
Pelastustoimen kehittämispäällikkö Vesa-Pekka Tervo, Suomen Kuntaliitto
Maakuntajohtaja Mika Riipi, Lapin liitto
(varajäsen hallintojohtaja Jukka Mäkilä, Satakuntaliitto)
Pelastusjohtaja Seppo Lokka, Etelä-Savon pelastuslaitos
(varajäsen pelastusjohtaja Pekka Tähtinen, Satakunnan pelastuslaitos)
Turvallisuus- ja valmiusjohtaja Aaro Toivonen, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoito-
piiri
Pääsihteeri Vesa Valtonen, Turvallisuuskomitea

Jäsen ja sihteeri:
Vanhempi hallitussihteeri Jenni Herrala, puolustusministeriö

Muut sihteerit:
Erityisasiantuntija Jussi Korhonen, sisäministeriö
Suunnittelija Nina Lehtimäki, työ- ja elinkeinoministeriö
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Maakunnan varautumistehtävien, riskienhallinnan ja organi-
saatioturvallisuuden valmistelu – osa maakuntien valmiste-
lua

Tämä maakuntauudistuksen valmius- ja varautumistehtävien organisointia valmistele-
van valmisteluryhmän toimeksiannon puitteissa valmisteltu muistio on laadittu tiivii-
seen muotoon siten, että se toimisi "muistilistana" ja tukena maakuntien valmistelus-
sa.  Valmisteluryhmässä sovitun mukaisesti muistiossa valmistelun tukemisen lähes-
tymistavaksi on valittu tavoitetilojen esittäminen yksityiskohtaisten toteutusesimerk-
kien tai -mallien sijasta.

Muistiota päivitetään alueellisten varautumistehtävien valmisteluryhmässä osana
maakuntauudistuksen valmistelua ja maakuntien valmistelun tiekarttaa.

Painopiste muistiossa on normaaliolojen häiriötilanteisiin ja poikkeusoloihin varautu-
miseen ja sen yhteensovittamiseen tähtäävien tehtävien valmistelussa ja niihin liitty-
vien tavoitetilojen esittelyssä, mutta valmistelussa on syytä ottaa huomioon myös
muut riskienhallinnan ja organisaatioturvallisuuden osa-alueet ja niihin liittyvä koordi-
naatio (luku 4).

Muistioon ei sisälly maakuntien valmistelun toimialakohtaisten varautumisvalmistelu-
jen yksityiskohtia, sillä niihin liittyvä ohjaus toteutetaan osana kunkin ministeriön toi-
mialakohtaisen valmistelun ohjausta.

Tässä muistiossa ei myöskään ole käsitelty yksityiskohtaisesti kaikkia alue- ja paikal-
listason toimijoiden turvallisuuteen liittyviä tehtäviä.

Viittaukset maakuntalakiin ovat hallituksen esitykseen (15/2017 vp) 2.3.2017 edus-
kunnalle maakuntien perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen uu-
distusta koskevaksi lainsäädännöksi sekä Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskir-
jan 12 ja 13 artiklan mukaisen ilmoituksen antamiseksi sisältyvään lakiehdotukseen
maakuntalaiksi (HE saatavilla alueuudistus.fi -sivuilla).

Lisätietoja antaa:

Alueellisten varautumistehtävien valmisteluryhmän sihteeri, erityisasiantuntija Jussi
Korhonen, SM (puh. 0295 488 289, jussi.a.korhonen@intermin.fi)
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1. Maakunnan varautuminen

a. Konsernihallinnon varautumistehtävät

maakuntakonsernin sisäinen toimialojen, laitosten yms. varautumisen yh-
teensovittaminen

o konserniohje (maakuntalaki 43 §): määräykset mm.
riskienhallinnan järjestämisestä
maakuntakonsernin valmiussuunnittelusta, varautumisesta sekä
konsernin sisäisestä varautumisen yhteensovittamisesta

o konsernihallinnon riskienhallinta-, varautumis- ja turvallisuustoimin-
tojen organisointi ja voimavarat

maakunnan johtamisjärjestelmä ja kriisijohtamissuunnitelma
o maakuntakonsernin toimintojen häiriötilanteiden ja poikkeusolojen ja

toipumisvaiheen aikaisen johtamisen, viestinnän ja tilannekuvatoi-
minnan sekä näiden yhteensovittamisen toimintamallit ja järjestelyt
(häiriötilanteiden hallinta)

TAVOITETILA: Konsernijohdon tueksi organisoidaan konsernin sisäisistä
riskienhallinnan, varautumisen ja turvallisuuden tehtävistä vastaava yksik-
kö tms. Valmistellaan tarvittavat määräykset hallintosääntöön.

TAVOITETILA: Maakunnan valmistelun yhteydessä laaditaan konsernioh-
je, jossa on määräykset konsernin sisäisestä valmiussuunnittelusta, varau-
tumisesta ja sen yhteensovittamisesta sekä riskienhallinnan järjestämises-
tä. Tavoitteena on mahdollisimman hyvin yhteen sovitettu valmiussuunnit-
telu ja muu varautuminen monialaisessa maakuntakonsernissa siten, että
myös se tulisi ohjatuksi yhtenä kokonaisuutena.

TAVOITETILA: Valmistelun myöhemmässä vaiheessa laaditaan ja viimeis-
tään maakunnan aloittaessa v. 2019 maakunnalla on olemassa konsernin
(maakunta ja tarvittavilta osin tytäryhteisöt) sisäistä häiriötilanteiden hal-
lintaa koskeva valmius- tai johtamissuunnitelma ja sen mukaiset toimin-
nalliset järjestelyt sekä asiaa koskevat tarpeelliset määräykset hallinto-
säännössä.
Maakunnalla on yhteistoimintaa koskevat valmiussuunnitelmat maakunnan
alueen keskeisten muiden toimijoiden sekä lain edellyttämässä ja tarkoi-
tuksenmukaisessa muussa laajuudessa muiden maakuntien ja niiden alu-
eilla toimivien muiden toimijoiden kanssa.

Maakuntalaki 4 §, Maakuntakonserni ja maakunnan toiminta
Maakuntalaki 43 §, Maakunnan tytäryhteisöjen toiminta ja konserniohje
Maakuntalaki 78 §, Hallintosääntö
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b. Maakunnan toimialojen ja operatiivisten toimintojen varautuminen ja
jatkuvuudenhallinta

toimintojen ja prosessien asettaminen tarvittaessa tärkeysjärjestykseen ja
keskinäisriippuvuuksien tunnistaminen
tärkeiden ja kriittisten toimintojen varmistaminen (varajärjestelmät yms.)
materiaalinen varautuminen
henkilöstön varaaminen ja koulutuksen sekä harjoitusten järjestäminen
toimialakohtaisessa lainsäädännössä säädetyt varautumistehtävät ja oh-
jeiden mukaiset toimenpiteet
huolehtiminen ulkoistettujen palveluiden ja sopimusperusteisen palvelu-
tuotannon varautumisvelvoitteen siirtämisestä ja varautumisen valvonnas-
ta,
ulkoistettujen palveluiden sekä sopimusperusteisen palvelutuotannon ja -
tuottajien varautumisen yhteensovittamisesta (ml. harjoitustoiminta)
maakunnan kanssa

TAVOITETILA: Maakunnan valmistelussa toimialat ja laitokset laativat
tarvittavat riskianalyysit ja uhka-arviot sekä laativat niitä vastaavat valmi-
ussuunnitelmat ja huolehtivat muista jatkuvuudenhallinnan toimenpiteistä
siten, kuin toimialan lainsäädäntö edellyttää.

TAVOITETILA: Maakunnan valmisteluissa huolehditaan (esim. laadittavan
konserniohjeen ja hankintaohjeiden pohjalta) yhdenmukaisesti ulkoistettu-
jen palveluiden ja sopimusperusteisen palvelutuotannon varautumisvel-
voitteiden huomioimisesta ja palveluntuottajien tosiasiallisen varautumisen
valvonnasta.

Maakuntalaki 141 §, Varautuminen häiriötilanteisiin ja poikkeusoloihin
Maakuntalaki  9  §,  Tuottamista  koskevan  vastuun  toteuttaminen  ja  sen
valvonta
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2. Maakunnan tehtävät varautumisen alueellisessa yhteensovittami-
sessa

Maakuntalakiluonnoksen mukaan maakunnat huolehtisivat alueensa toimi-
joiden yhteiseen varautumiseen liittyvistä tehtävistä, joiden tarkoituksena
olisi yhteen sovittaa varautumista alueella toimivien kesken.
Maakuntalakiehdotuksen 6 §:n kohta 23:

"Maakunta hoitaa sille lailla säädettyjä tehtäviä seuraavilla tehtäväaloilla:
23) maakunnan varautuminen ja alueellisen varautumisen yhteen-
sovittaminen;"

Maakuntalakiehdotus 142 §, Alueellisen varautumisen yhteensovittaminen
"Maakunnan tulee huolehtia seuraavista alueella toimivien viranomaisten,
kuntien, elinkeinoelämän ja järjestöjen yhteiseen varautumiseen liittyvistä
tehtävistä:
1) alueellisesti merkittävien riskien poikkihallinnollisen arviointityön järjes-
täminen;
2) turvallisuuteen vaikuttavien toimintaympäristön muutosten poikkihallin-
nollisen seuranta- ja arviointityön järjestäminen;
3) varautumisen suunnittelussa tarpeellisen yhteistoiminnan järjestäminen;
4) maakunnan alueen valmius- ja häiriötilanneharjoitusten järjestäminen.

Maakunnan tulee ylläpitää yhteistyössä edellä mainittujen kanssa yhteen-
sovittamisessa tarvittavia yhteistyörakenteita."

Varautumisen alueellinen yhteensovittaminen tähtää osaltaan kokonaistur-
vallisuuden tavoitetilan saavuttamiseen

"Kokonaisturvallisuus on tavoitetila, jossa valtion itsenäisyyteen, väestön elinmah-
dollisuuksiin ja muihin yhteiskunnan elintärkeisiin toimintoihin kohdistuvat uhkat
ovat hallittavissa. Yhteiskunnan elintärkeät toiminnot turvataan viranomaisten, elin-
keinoelämän ja järjestöjen yhteistoimintana.
Kokonaisturvallisuuden hallinta kattaa uhkiin varautumisen, erilaisten häiriö- ja krii-
sitilanteiden johtamisen ja niistä toipumisen." (Valtioneuvoston periaatepäätös ko-
konaisturvallisuudesta, 2012)

Yhteisellä varautumisella ja siihen liittyvällä yhteensovittamisella tarkoite-
taan laissa:

o alueen kaikille toimijoille laaja-alaista, poikkihallinnollista, toimijat ja
toimialat kokoavaa verkostomaista yhteistyötä ja sen järjestämistä;

o yhteisten varautumiseen vaikuttavien ja varautumista edellyttävien
asioiden käsittelyä;

o kokonaiskäsityksen muodostamista alueen toimijoiden varautumises-
ta.
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Maakuntien tehtävänä olisi toimia alueellisen yhteistyön edistäjänä, ver-
kostojen ja toimintamallien rakentajana ja ylläpitäjänä sekä yhteisen te-
kemisen järjestäjänä. Aiemmin varautumisen yleisiä alueellisia yhteenso-
vittamistehtäviä ovat osaltaan hoitaneet aluehallintovirastot ja sitä ennen
lääninhallitukset.

o Kyse ei olisi varautumisen alueellisesta johtamisesta tai muiden toi-
mijoiden vastuulla olevista varautumistoimenpiteistä määräämisestä.

o Maakunnan muista toimialakohtaisista varautumisen yhteensovitta-
mistehtävistä säädetään toimialakohtaisessa lainsäädännössä

Jo arjen olosuhteissa alueellisissa varautumisen yhteistyörakenteiden puit-
teissa tehtävä poikkihallinnollinen riskien arviointityö sekä turvallisuuden
toimintaympäristön seuranta- ja arviointityö luovat osaltaan tosiasiallisesti
edellytyksiä myös alueellisen poikkihallinnollisen tilannekuvan luomiseen
häiriötilanteiden aikana, kun eri toimijoille syntyy yhtenäinen kokonaiskä-
sitys alueen ja toimintaympäristön riskeistä sekä toimintojen keskinäisriip-
puvuuksista.
Maakuntalakiehdotuksen 142 §:n mukaisen maakunnan vastuulla olevan
tehtäväkokonaisuuden järjestäminen ja siihen liittyvien palveluiden tuot-
taminen

o vastuutus
o voimavarat
o organisointi

TAVOITETILA: Maakunta päättää siitä, miten maakunnan järjestämisvas-
tuulla olevat alueen toimijoiden yhteiseen varautumiseen liittyvät tehtävät
hoidetaan ja niihin liittyvät palvelut tuotetaan maakuntakonsernissa.
Maakuntavaltuusto päättää yhteisen varautumisen tehtävien osalta asetet-
tavista toiminnan tavoitteista, palvelujärjestelmän yhteensovittamisesta
sekä muista palvelujen tuotannon edellytyksistä ja velvoitteista.

TAVOITETILA: Maakunnan valmistelussa huolehditaan alueen yhteisen
varautumisen tehtävien käytännön organisoinnista sekä palveluiden toi-
minnan edellyttämistä riittävistä voimavaroista.

TAVOITETILA: Valmistelun myöhemmässä vaiheessa tehtäväkokonaisuu-
teen liittyvä toiminnallinen suunnittelu ja siihen liittyvät valmistelut yhteis-
työssä alueen muiden toimijoiden kanssa siten, että verkostomainen yh-
teensovittamiseen tähtäävä yhteistyö palvelee laajasti maakunnan alueen
toimijoita niiden varautumisessa ja yhteistoiminnan kehittämisessä.

Maakuntalaki 6 §, Maakunnan tehtäväalat
Maakuntalaki 142 §, Alueellisen varautumisen yhteensovittaminen
Maakuntalaki 16 §, Maakuntavaltuuston tehtävät
Maakuntalaki 9 luku: Maakunnan liikelaitos
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3. Alueellinen tilannekuvatoiminta

Maakunnan, kuntien ja valtion viranomaiset tuottavat jo arjen toiminnas-
saan kukin omassa toiminnassaan tarvittavaa (tosiaikaista) alueellista ti-
lannekuvaa ja huolehtivat tehtäviinsä liittyvistä tilannekuvatoiminnan val-
miuksista ja järjestelyistä sekä tarvittaessa tilanteen edellyttämästä val-
miuden säätelystä.
Maakunnilla on alueellisena monialaisena toimijana hyvät periaatteelliset
mahdollisuudet koota ja jakaa alueellista poikkihallinnollista tilannekuvaa
laaja-alaisten häiriötilanteiden aikana.
Varautumisen alueelliseen yhteensovittamistehtävään liittyvä alueellisten
riskien ja turvallisuuden toimintaympäristön muutosten arviointi- ja seu-
rantatyö tukevat osaltaan myös häiriötilanteiden aikaisen tilannekuvatoi-
minnan valmiuksien kehittymistä. Yhteisessä varautumisessa tuotetaan ti-
lannekuvaa alueen toimijoiden varautumisesta, joka täydentää osaltaan
toimivaltaisen viranomaisen kokoamaan tilannekuvaa.
Maakuntien poikkihallinnollinen tilannekuvatoiminta tukisi sekä alueen
toimijoiden että valtakunnallisen tilannetietoisuuden ja -ymmärryksen
muodostamista.
Maakunnissa tulisi myös huolehtia tilannekuvan välittämisestä muiden
maakuntien kesken.
Poikkihallinnollista tilannekuvaa ei välttämättä olisi mahdollista koota reaa-
liaikaisesti, vaan se voisi olla esimerkiksi määräajoin koottava katsaus
tms.
Poikkihallinnollisen maakunnallisen tilannekuvatoiminnan organisointi ja
siihen liittyvät valmiudet on suunniteltava maakunnassa vähintään siten,
että maakuntakonsernin omaa toimintaa ja sen toimintaedellytyksiä kos-
kevat tilannetiedot kyetään kokoamaan tilannekuvaksi sekä johtamisessa
tarpeellinen muu alueellinen tilannekuva on saatavissa maakunnan käyt-
töön. Tuotettava ja välitettävä maakunnan tilannekuva tukee myös muita
viranomaisia ja alueen toimijoita niiden omassa johtamistoiminnassa.

TAVOITETILA: Maakunnan valmistelussa luodaan edellytykset maakun-
nallisen poikkihallinnollisen tilannekuvan tuottamiseen ja välittämiseen
häiriötilanteiden sekä poikkeusolojen aikana tarvittavassa yhteistoiminnas-
sa alueen muiden toimijoiden ja muiden maakuntien kanssa.

Erityisiä poikkihallinnolliseen yleiseen tilannekuvatoimintaan liittyviä toimi-
valtuuksia esimerkiksi tiedonsaantioikeuksiin liittyen ei maakuntalakiluon-
noksessa ole.
Toimialakohtaisessa lainsäädännössä on tilannekuvatoimintaan liittyviä
toimivaltuus- ja muita säännöksiä.



alueuudistus.fi

9

Muistio VM037:05/2016

3.3.2017

4. Muiden maakuntakonsernin riskienhallinta- ja turvallisuustoiminto-
jen valmistelu ja koordinaatio (organisaatioturvallisuus)

riskienhallinta
turvallisuusjohtamisen järjestelmä
tietoturvallisuus
ympäristöturvallisuus
työsuojelu ja työturvallisuus
henkilöturvallisuus
kiinteistö- ja toimitilaturvallisuus
rikosturvallisuus
kiinteistöjen ja laitosten omatoiminen varautuminen
tuotannon ja toiminnan turvallisuus

TAVOITETILA: Maakunnassa ja maakunnan liikelaitoksissa huolehditaan
sisäisen valvonnan, tarkastuksen ja riskienhallinnan perusteista sekä jär-
jestämisestä. Hallintosäännössä annetaan määräykset sisäisestä valvon-
nasta ja riskienhallinnasta.
Maakunnan ja sen toimialojen sekä toimintojen valmistelussa huomioidaan
riskienhallinta- ja turvallisuustoiminnot ja -näkökohdat läpileikkaavasti.
Maakuntakonsernin valmistelussa huomioidaan riskienhallinta- ja turvalli-
suustoimintojen koordinaation organisointi ja voimavarat.

TAVOITETILA: Valmistelun myöhemmässä vaiheessa laaditaan, tarkaste-
taan, päivitetään tai huolehditaan muutoin asianmukaisista ja toiminnassa
vaadittavista suunnitelmat, ohjelmat ja sopimukset (esim. työsuojelun
toimintaohjelma, pelastussuunnitelmat jne.)

Maakuntalaki 16 §: Maakuntavaltuuston tehtävät (sisäisen valvonnan ja
riskienhallinnan perusteet)
Maakuntalaki 37 §: Maakuntahallituksen tehtävät (sisäisen valvonnan ja
riskienhallinnan järjestäminen)
Maakuntalaki 54 §: Liikelaitoksen johtokunnan tehtävät (sisäisen valvon-
nan ja tarkastuksen sekä riskienhallinnan järjestäminen)
Maakuntalaki 78 §: Hallintosääntö (määräykset sisäisestä valvonnasta ja
riskienhallinnasta)

Muu lainsäädäntö: esim. työsuojelulainsäädäntö, tietoturvallisuuslainsää-
däntö, pelastuslainsäädäntö jne.
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Raportin liite

Maakuntien valmistelijat

Maakuntien varautumistehtävät ja organisoituminen, esimerkit

Maakuntien varautumistehtävien valmistelu

Maakuntien valmistelun tueksi on aiemmin laadittu maakuntauudistuksen varautumisteh-
tävien valmisteluryhmässä muistio. Tämän muistion organisoitumisesimerkit on tarkoitet-
tu havainnollistamaan ja konkretisoimaan em. muistiossa esitettyjä valmistelun tavoitetilo-
ja. Maakuntien valmistelussa on huomioitava muun muassa alueelliset erityispiirteet ja
tämän muistion esimerkit ovat periaatteellisia.

Maakuntien valmistelussa on tehtävien organisoinnin näkökulmasta huomioitava maa-
kunnan toimialojen ja viranomaisten varautumistehtävien valmistelun lisäksi ainakin seu-
raavat:

1. Maakuntakonsernin resurssit, organisoituminen ja sisäiset turvallisuus- ja varautumis-
tehtävien yhteensovittamisen rakenteet ja toimintamallit

2. Maakunnan tehtäväksi maakuntalaissa säädettäväksi ehdotetun alueellisen varautumi-
sen yhteensovittamistehtävän (alueellinen yhteinen varautuminen järjestäminen.

Myöhemmässä vaiheessa valmisteltavaksi yhteistyössä alueen toimijoiden kanssa tulee v.
2019 alusta alueellisessa yhteisessä varautumisessa tarvittavat rakenteet ja toimintamallit.
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Kuva 1. Maakunnan varautumistehtävien valmistelu

Maakuntakonsernin sisäinen varautumisen yhteensovittaminen

Maakuntakonsernin varautumisen yhteensovittamiseksi maakuntajohtajan, konsernijoh-
don ja johtoryhmän tuki voitaisiin organisoida esimerkiksi siten, että varautumisen yh-
teensovittamisesta huolehtisi osana muuta toiminnan yhteensovittamista konsernijohto ja
käytännön valmistelevana toimielimenä voisi puolestaan toimia toimialojen edustajista
koostuva valmiussihteeristö, valmiustyöryhmä tai muu vastaava.

Konsernin sisäisiin yhteensovittamistoimenpiteisiin voisivat kuulua esimerkiksi:

- konserniohjeen toimeenpano varautumista koskevilta osin,
- maakuntakonsernin palveluksessa olevan henkilöstön sisäiset koulutukset ja harjoi-

tukset,
- toimialojen/vast. valmiussuunnitelmien yhteensovittamisessa tarvittavan yhteistoi-

minnan järjestäminen,
- maakuntakonsernin valmiussuunnitelman yleisen osan valmistelu ja ylläpito sekä

suunnitelman mukaisten, konsernin toimintoihin laajasti vaikuttavien häiriötilanteiden
ja poikkeusolojen tilanteiden hallinnan valmiuksien ylläpito.

Maakuntien on maakuntalakiehdotuksen 141 §:n perusteluiden mukaisesti varmistettava,
että siltä osin kuin on kysymys palvelujen hankinnasta ulkopuolisilta tahoilta, hankintaa
koskeviin sopimuksiin olisi otettu tarvittavat määräykset ostettujen palvelujen turvaami-
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sesta häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa. Myös ulkopuolisten tahojen varautumisjärjeste-
lyiden yhteensovittamisesta maakunnan oman varautumisen kanssa on siis huolehdittava.

Kuva 2. Konsernin sisäinen yhteensovittaminen
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Maakuntalaissa säädettävien alueellisen yhteisen varautumisen tehtävien
hoitaminen

Maakuntalaissa maakuntien tehtäväksi ollaan säätämässä alueellisen varautumisen yh-
teensovittamiseen tähtääviä tehtäviä. Esimerkiksi tehtävään kuuluvien alueellisten poikki-
hallinnollisten harjoitusten, riskien arvioinnin ja ennakoivan tilanneseurannan ja arvioin-
nin ja muun yhteistoiminnan järjestämistehtävien hoitaminen edellyttää riittäviä henkilö-
resursseja. Kyseessä on eräällä tapaa "ulkoinen palvelutehtävä", asiakkaita ovat alueen
turvallisuuden kannalta keskeiset toimijat sekä maakuntaorganisaatiossa että laajemmin.

Tehtäväkokonaisuuden organisoinnissa maakuntakonsernissa olisi tarkoituksenmukaista
hyödyntää maakunnan tehtäväalaan kuuluvilla toimialoilla olevaa osaamista ja asiantunti-
juutta, toimintamalleja ja muita valmiuksia. Esimerkiksi tarvitaan harjoitusten suunnitte-
luosaamista, tilanneseuranta ja -kuvajärjestelmiä ja riskienarvioinnin asiantuntemusta se-
kä kokemusta turvallisuustoimijoiden verkostoyhteistyöstä.

Maakunnalla on alueellisen yhteisen varautumisen verkostoyhteistyössä kaksijakoinen
rooli. Yhtäältä maakunnalla on vastuu maakuntalain mukaisesti yhteensovittamisen raken-
teiden toiminnan käynnistämisestä ja ylläpitämisestä sekä fasilitoinnista. Toisaalta taas
maakuntakonsernin henkilöstö, liikelaitokset, yritykset ja viranomaiset toimivat osana
verkostoja.

Maakunnan toiminnan suunnittelussa on syytä huomioida myös muun lainsäädännön mu-
kaiset, eri viranomaisille ja toimijoille lainsäädännön perusteella kuuluvat yhteensovitta-
mistehtävät toimiala- ja tilannetyyppikohtaisessa varautumisessa. Esimerkiksi pelastus-
toiminnan ja siihen osallistumisen suunnittelu toteutetaan pelastustoimen viranomaisten
johdolla ja sosiaali- ja terveysalan varautumisen koordinaatio ehdotettujen säädösten mu-
kaan maakuntien yhteistyöalueittain. Näiden tehtävien mukaisessa toiminnassa toimival-
taiset viranomaiset voivat tarvittaessa hyödyntää myös yhteisen varautumisen rakenteita.
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Kuva 3. Alueellisen yhteisen varautumisen tehtävien järjestäminen ja tuotta-
minen
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Alueellisen yhteisen varautumisen rakenteet

Valmiusfoorumi ylimmän johdon yhteistyöalustana

Maakunnan alueella toimivien viranomaisten ja kuntien johdon sekä elinkeinoelämän ja
kolmannen sektorin edustajien varautumisen yhteensovittamiseen liittyvän yhteistyö voi-
taisiin organisoida esimerkiksi muutamia kertoja vuodessa kokoontuvan "valmiusfooru-
mi"-toimielimen muotoon. Valmiusfoorumin keskeisiä tehtäviä olisi käsitellä ja vaihtaa tie-
toa alueen toimijoiden varautumistoiminnasta ja alueellisen varautumisen yhteisistä ajan-
kohtaisista asioista sekä sopia linjauksista yhteistä sitoutumista edellyttävissä asioissa.
Maakuntajohtaja toimisi "siltana" maakunnan yhteiseen varautumiseen liittyvien tehtävien
järjestämisvastuun ja valmiusfoorumin välillä sekä toimisi puheenjohtajana valmiusfoo-
rumissa.

Kuva 4. Rakenteet alueellisessa yhteisessä varautumisessa ja maakunnan osallis-
tuminen yhteistyöhön verkostojen osana
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Alueellisen yhteisen varautumisen sihteeristö

Jatkuva yhteistyö alueen keskeisten toimijoiden välillä voitaisiin organisoida esimerkiksi
perustettavan alueellisen yhteisen varautumisen sihteeristön muotoon. Sihteeristön tehtä-
vänä olisi huolehtia ns. pysyvänä tehtävänä esim. ennakoivasta toimintaympäristön muu-
tosten poikkihallinnollisesta seurannasta ja arvioinnista.

Sihteeristö valmistelisi valmiusfoorumin asialistalla olevia asioita ja tekisi esityksiä yhtei-
siksi linjauksiksi sekä raportoisi sille. Muita alueellisen yhteisen varautumisen tehtävien
toteuttamista varten voitaisiin perustaa tilanne- ja asiakohtaisia työryhmiä/vast., esimer-
kiksi harjoituksen suunnitteluryhmä, riskien arviointiryhmä jne. Työryhmien puheenjohta-
jat nimettäisiin sihteeristöstä.

Liittymäpinnat muihin varautumisen yhteensovittamisrakenteisiin

Maakunnat voivat alueellisen varautumisen yhteensovittamisen tehtävänsä puitteissa huo-
lehtia myös paikallistason (esim. kunta- tai seutukuntakohtaiset) yhteensovittamisraken-
teiden toiminnan käynnistämisestä ja ylläpidosta. Jo olemassa olevia rakenteita, esim. pai-
kalliset valmiusryhmät/vast. ja "KuntaTurva" -toimintamalli Etelä-Karjalassa, kannattaa
luonnollisesti hyödyntää, ja mikäli näitä on olemassa, ei uusia vastaavia olisi tarkoituk-
senmukaista perustaa. Liittymäpinnat ja tiedonkulku paikallistason, maakunnallisten ja
maakuntien yhteistyöalueiden yhteensovittamisrakenteiden välillä on syytä varmistaa joka
tapauksessa.

Alueellisissa yhteistyöjärjestelyissä kannattaa huomioida muiden alueiden (maakuntien)
kanssa tehtävä yhteistyö yhteisen varautumisen tehtävissä. Sisäministeriön tehtäväksi tu-
lee vuoden 2019 alusta alueellisen yhteisen varautumisen valtakunnallinen yhteensovit-
taminen, joka tarkoittanee käytännössä valtion ja kaikkien maakuntien yhteistyön erilaisia
toimintamalleja.


	Alueellisten varautumistehtävien valmisteluryhmä_raportti 10.5.2017 liitteineen
	Raportin liite 1. Pykälä- ja perusteluehdotukset
	Liite 2 a_maakuntalaki pykäläehdotukset_valmius ja varautuminen 19 12 2016
	Liite 2 b_maakuntalaki yksityiskoht perustelut_valmius ja varautuminen 19 12 2016
	Liite 2 c_maakuntalaki yleisperusteluita_luku 2_valmius ja varautuminen 15 12
	Liite 2 d_maakuntalaki yleisperusteluita_luku 3_valmius ja varautuminen 15 12
	Liite 2 e_maakuntalaki yleisperusteluita_luku 4_valmius ja varautuminen 15 12
	Liite 4 a_Ahvenanmaa_pykäläehdotukset_valmius ja varautuminen 19 12 2016
	Liite 4 b_Ahvenanmaa_yksityiskohtaiset perustelut_valmius ja varautuminen 19 12 2016

	Raportin liite 2 Selvitys toimivaltuuksien riittävyydestä
	Raportin liite 3. Nykytila
	Raportin liite 4. Maakunnan varautumistehtävien ja konsernin organisaatioturvallisuuden valmistelu, muistio
	Raportin liite 5. Maakunnan varautumistehtävät ja organisoituminen_muistio_10.5.2017

