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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.



alueuudistus.fi

5

Muistio VM037:05/2016

10.5.2017

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.


