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Kunta päättää turvallisuudesta
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Kunta vastaa turvallisuudessa
▪ Kunnat vastaavat keskeisien peruspalvelujen häiriöttömästä
tuottamisesta.
▪ Kunnilla vastaavat perusinfrastruktuurin tuottamisesta ja ylläpitämisestä.

▪ Jokainen onnettomuus tai häiriö osuvat kuntaan.
▪ Kunnat osa kansallista varautumisen ja turvallisuuden suorituskykyä.
▪ Kunta osa kokonaisturvallisuuden konseptia, ja siten yhteensovittamisen
rakenteiden piirissä.
▪ Kuntien suorituskyky muodostaa keskeisen osan sekä alueellisesta että
kansallisesta suorituskyvystä.
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Keskinäinen sidoksellisuus
▪ Verkottuneessa yhteiskunnassa varautuminen on julkisenhallinnon,
järjestökentän ja elinkeinoelämän yhteinen intressi ja sitä toteutetaan
jaetun vastuun konseptilla.
▪ Resilienssi on kokonaisuus, jota ei yhteiskunnan näkökulmasta voi
palastella hallinnonalarajojen mukaan. Kaikilla toimijoilla on voimakas
keskinäinen sidoksellisuus.
▪ Jokaisella toimijalla täytyy olla omistajuus turvallisuusasioissa - tämän
jälkeen vastavuoroinen roolien tunnistaminen ja tunnustaminen.
▪ Valmiutta ja kyvykkyyttä ei ratkaista organisaatio kerrallaan, vaan se tulee
ratkaista yhteistä suorituskykyä kehittämällä.
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Turvallisuuden vaihtokauppa

Turvallisuussuunnittelu
𝑎2 + 𝑏2 = 𝑐 2

▪ Vastaavalla tavalla, kun kunta tarvitsee turvallisuustoimintojensa
suunnittelussa ja mitoituksessa turvallisuusviranomaisen tuottamia tietoja ja
osaamista, tarvitsevat turvallisuusviranomaiset kuntien tietoja
turvallisuusympäristön muutoksien seurannassa sekä ennakoidessaan
tarvittavia toimenpiteitä.
▪ Yhteistyöllä riskienhallinnan ja ennakoinnin osa-alueella voidaan määrittää
kuntien haavoittuvuuksien merkittävyys. Turvallisuusviranomaisten ja
kuntien yhteistyön heikentyminen on riski kunnallisen että valtakunnallisen
turvallisuustyön tavoitteiden näkökulmasta.
▪ Turvallisuustilanteiden muutosten seuranta tuottaa hapen pysyviin
yhteistyörakenteisiin.
▪ Kunnan johtamisen osaa vain kunta; turvallisuustoimijat eivät marssi
kuntaan kuin hollitupaan.
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Maakunta ja ”yhteisen varautumisen” tehtävät
Maakunnan tulee huolehtia 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.
Vrt. kuntalainsäädännön turvallisuuskirjaukset.
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LAINSÄÄDÄNTÖ
(mm. Maakuntalakiesitys HE 15/2017, Pelastustoimen järjestämislakiesitys HE 16/2017, Valmiuslaki 2011/1552, Pelastuslakiesitys HE 18/2018)

Ohjaavat lähteet
varautumisen osalta

Asiakirjahierarkia

Keskeinen sisältö varautumisen osalta

Rooli / vastuu

Maakuntalakiesitys 78§;
Kuntaliiton hallintosääntömalli

Maakunnan
hallintosääntö

Maakuntavaltuuston tehtävät
Maakuntahallituksen tehtävät, Konsernijohdon tehtävät

Maakuntavaltuusto

Maakuntalakiesitys 9§, 43§, 141§,
142§; PelL 46§
Maakunnallinen
valmiussuunnitelmaohje;
Maakunnan omavalvontaohjelma;

Maakunnan
konserniohje

Maakunnan toimintaperiaatteet;
johtamisen periaatteet; Varautumisen rajapinnat;
Valmiussuunnittelun periaatteet; Riskienhallinnan
järjestäminen; Pelastustoiminnan yhteistyön järjestelyt;
Sopimusohjauksen periaatteet

Maakuntavaltuusto päättää
periaatteista;
Maakuntahallitus päättää
järjestämisestä

Alueellinen toimintaympäristön
riskianalyysi;
JTS; YTS; Kansallinen sisäisen
turvallisuuden strategia

Maakuntastrategia

Strategia on maakuntavaltuuston ohjausväline
maakunnan johtamisessa; Väline, jolla varmistetaan
maakunnan toiminnan ohjaaminen kokonaisuutena;

Maakuntavaltuusto päättää
maakunnan toiminnan ja
talouden pitkän aikavälin
tavoitteista

Maakunnan palvelustrategia;
Valmiussuunnitelma;
Omavalvontaohjelma

Sopimukset

Kriittisten palveluiden sekä niihin liittyvien tukitoimintojen
jatkuvuus; (yhteistoimintasopimukset, sisäiset palvelut,
ostopalvelut, kriittiset materiaalit jne.)

Päätökset sopimuksista
voimaanpanolain 31§:n
mukaisesti

Maakunnan palvelustrategia;
Valmiussuunnitelma;
Omavalvontaohjelma

Liikelaitoksen
toimintaohjeet

Liikelaitosten valmiussuunnitelmat sekä suunnitelmat
jatkuvuudenhallinnan, laadun- ja turvallisuuskulttuurin
kehittämiseksi, pelastustoiminnan yhteistyön suunnittelu

Liikelaitosten johtokunnat

Maakunnan palvelustrategia;
Valmiussuunnitelma;
Omavalvontaohjelma

Toimintayksiköide
n sis.
toimintaohjeet

Toimintayksiköiden valmius- ja turvallisuussuunnittelu

Toimintayksiköiden
johtoryhmät

KUJA2 hyötykartta
Tuotokset
KUNTALIITTO
Strateginen taso

Yhteiset työkalut:
kuntien ja
maakunnan
varautumisen
yhdyspinta rakentuu
yhteisiä työvälineitä
hyödyntäen

Lopullinen
hyötytavoite

Välihyödyt

Strateginen
tavoite
Maakunnan ja kunnan
keskinäisriippuvuus
ymmärretään

Palvelujärjestelmä taso

Toimijataso

Toiminnan kohteena
koko varautumisen ja
turvallisuuden kenttä

Varautumisen ja
turvallisuuden
omistajuus vahvistuu

Varautuminen
toteutetaan yhteisten
perusteiden ansiosta
tehokkaasti

Yhteiset arjen
rakenteet: kyetään
priorisoimaan ja
kehittämään
rakenteita

Maakuntavalmistelu
noudattaa yhteistä
rakennetta

Kriittisten
toimintojen jatkuvuus
voidaan turvata
murrostilanteen yli

Yhteistyössä toteutuva
laaja-alainen
turvallisuustilanteiden
muutosten seuranta
toimii vakioidusti

Maakunta ja kunta
kykenevät
välittömästi
käynnistämään
turvallisuustilanteiden edellyttämät
toiminnot

Yhteiset prosessit:
toteutus Kuja2
toimintamallin
mukaisesti

Maakuntavalmistelussa
huomioidaan kaikki
yhteistyötahot

Luottamusta luova
rakenne maakunnan
ja kunnan
yhteistyöhön

Koko maakunnan
alueen varautuminen
on yhteensovitettua

Varautuminen
muodostaa eri
turvallisuustilanteet
kestävän perustan

Vakioudut
yhteiskäytänteet
vahvistavat
maakuntien ja
kuntien avointa
yhteistyötä
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