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Keskeinen sisältö
o Pohjois-Karjalan asukkaiden ja yritysten tulee saada

maakunnan palveluita mahdollisimman sujuvasti kaikissa
tilanteissa.

o Palveluiden saatavuus varmistetaan varautumalla erilaisiin
häiriötilanteisiin, kuten myrskyt ja tulvat, etukäteen.
Varautuminen parantaa toimintakykyä häiriötilanteessa ja
nopeuttaa siitä palautumista.

o Alueen kuntien, viranomaisten ja järjestöjen yhteistä
varautumista koordinoi maakunta.
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Tavoitteet valmisteluryhmän työlle
Tavoitteena

o

2020-luvun moderni maakunta, joka rohkea edelläkävijä maakunnan tehtävissä ja
palveluissa

o
o
o
o

maakuntaorganisaation onnistunut käynnistäminen
edetä valmistelussa konkreettiseen toimintaan ja tekemiseen (nopeasti toimenpiteisiin)
edunvalvonta omalla tehtäväalalla
asiakkaat ja sidosryhmät mukaan tekemään

Tehtäväksi anto
o

Ensimmäinen tehtävä: toimenpidelista ja aikataulutus (esivalmistelu, väliaikaishallinto,
käynnistymisvaihe)

o
o
o

Osallisuus: huolehdittava, että henkilöstö, asiakkaat ja sidosryhmät mukana valmistelussa

o
o
o
o
o

Tarkennettu esitys keskeisten yhdyspintojen ratkaisemisesta (valtio/ maakunta/ kunnat)

Asiakaslähtöinen uusi toimintamalli: Asiakashyödyt > Esitys prosessien sujuvoittamisesta
Edunvalvonta: seurata valtakunnallista valmistelua omalla tehtäväalalla (synkronointi) ja tehdä
tarvittavia esityksiä

Esitys toimintojen järjestämisestä
Mahdollisuuksien mukaan: yhteisten toimintojen käynnistäminen jo nyt
Ratkaistavat asiat: esitys miten ratkaistaan
Raportointi: 31.1.2018 mennessä (I yleinen osio + II avoimet/erikseen ratkaistavat asiat)

Työryhmän kokoonpano
o
o
o
o
o
o
o
o

Ville Leinonen (pj.), P-K:n pelastuslaitos
Pauliina Sorsa, ELY
Pekka Nevalainen, Siun Sote
Esko Saatsi, Pielisen Karjalan maaseutupalvelut
Elina Felin, P-K:n ympäristöterveydenhuolto
Kai Horelli, AVI
Sakari Kela, Kontiolahti
Tarvittaessa osallistuvat Jarno Turunen, Anu Niemi, Jari Kuokkanen,
Mika Viertola

Heti käynnistettävät toimet - toimenpidelista
o Turvallisuuskatsauksen tietojen kokoaminen 30.6.2018
mennessä

o Alueellisen varautumisen yhteensovittamisen rakenteiden
hyödyntäminen valmistelutyössä

o Valmiusryhmän kokous 30.8., valmiusfoorumin kokous 13.9.

o Maakuntaan siirtyvien organisaatioiden varautumiskyselyn
tulosten koostaminen ja hyödyntäminen

Esivalmistelun aikana 31.5.2018 mennessä
toteutettavat toimet - toimenpidelista
o
o
o

Maakunnan alueen valmius- ja häiriötilanneharjoitusten järjestäminen ja
varautumisen suunnitteluun liittyvä yhteistoiminta mm.

o

Laadittu yhteinen harjoituskalenterin luonnos

Turvallisuuteen vaikuttavien toimintaympäristön muutosten
poikkihallinnollisen seuranta- ja arviointityön järjestäminen mm.

o

Käynnistetty turvallisuuskatsauksen laadinta, valmis 30.6.

Tuetaan maakunnan organisoitumisen valmisteluja = luotu toimialoille
yhtenäisiä malleja varautumisen toteuttamiseen esim.

o
o

Toimialan valmiussuunnitelman malli ja Varautumisen ja valmiussuunnittelun
yhteenvetolomake
Varautumisen huomiointi palvelussopimuksissa

Väliaikaishallinnon aikana 31.12.2018
mennessä toteutettavat toimet - toimenpidelista
o
o
o
o
o

Varautumistehtävien konkreettinen valmistelu väliaikaishallinnossa käyntiin riittävin voimavaroin
o edellyttää päätoimista resurssia
Alueellisen riskiarvion teko pelastuslaitoksen johdolla 30.11.2018 mennessä
o Alueelliseen riskiarvioon pohjautuen aloitetaan myös maakuntakonserniin laajasti kohdistuvien uhkien ja riskien
arviointi yhtenäisellä riskinarviomallilla.
Suunnitellaan maakuntakonsernin sisäisen varautumisen prosessit, vastuut jne.
o Lisäksi vahvistetaan käytännön toimintamalli maakunnan alueen valmius- ja häiriötilanneharjoitusten
järjestämisestä (prosessikaavio)
Aloitetaan konsernin valmiussuunnitelman yhteisen osan valmistelu
o Tavoitteena olla käytettävissä toimialojen suunnitteluperusteena vuoden 2019 aikana
Toimialakohtaisten varautumisen ja valmiussuunnitelmien päivitysprosessin koordinaatio esim.
o ohjeet toimialoille oman toimialan valmiussuunnitelman päivityksestä
o Kuntien valmiussuunnittelun tukemisen prosessi (Pelan/ Siun soten toimintamalli) laajennetaan muihin
maakuntahallintoon siirtyviin toimijoihin.
o Henkilövaraukset

Käynnistämisvaiheen aikana vuonna 2019
toteutettavat toimet - toimenpidelista
o

Organisoidaan muut maakuntakonsernin turvallisuus- ja riskienhallintatoiminnot ja niiden koordinaatio
(organisaatioturvallisuus) mm.

o

Riskienhallinta, turvallisuusjohtamisen järjestelmä, tietoturvallisuus, ympäristöturvallisuus, työsuojelu ja työturvallisuus,
henkilöturvallisuus, kiinteistö- ja toimitilaturvallisuus, rikosturvallisuus, kiinteistöjen ja laitosten omatoiminen varautuminen,
tuotannon ja toiminnan turvallisuus jne.

o
o

Päivitetään toimialojen valmiussuunnitelmat ja aloitetaan maakunnan valmiussuunnitelman kokoaminen
Varmistetaan varautumisnäkökulman huomiointi konsernin eri toiminnoissa

o

Konsernin toimialojen edustajien nimeämiset varautumisen ryhmiin (kuntien valmiusjohtoryhmät, valmiusryhmät, VIR
YT –ryhmät yms.)

o
o

o

Eri valmisteluryhmät, kriisiviestintä jne.

Varmistetaan avainhenkilöiden osaaminen varautumisen perehdytyksellä
Varmistetaan, että maakunnalla on valmiudet ja edellytykset toimia häiriötilanteissa ja poikkeusolojen tilanteissa
mm.

o
o
o
o

Konsernin varautumistehtävät suunniteltu ja toteutettu
Toimialojen valmiussuunnitelmat on laadittu / päivitetty
Varautumisen infotilaisuus on järjestetty maakuntahallintoon siirtyvien organisaatioiden henkilöstölle
Työpaja: Maakuntakonsernin toiminta häiriötilanteissa (case Tykkylumi vuodenvaihteessa 2017-2018)

Asiakashyödyt
o Palveluntuotanto toimii häiriöttömämmin
o Entistä useammat toiminnot varautuvat yhdessä maakunnan
o
o

alueen uhkiin
Yhteinen varautuminen laskee varautumisen
kokonaiskustannuksia
Varautumisen verkostot ovat laajempia kuin ennen

Esitys prosessien sujuvoittamisesta
o Konsernin sisäinen varautuminen koordinoidaan
asiantuntevasti

o esim. konsernin sisäiseen valmiussihteeristöön jäsenet kaikilta
toimialoilta

o Varmistetaan valmisteluryhmien varautumisnäkökulma

o Järjestetään valmisteluryhmien vastuuhenkilöiden työkokouksia,
aiheena poikkihallinnolliset asiat kuten varautuminen ja viestintä

Osallisuus
o Alueellisen varautumisen verkostossa tuodaan esille

muuttuvat toimintamallit ja tulevaisuuden tarpeet ja kuullaan
sidosryhmien tarpeita

o Viestitään omatoimisesta varautumisesta

Lisätietoja
o valmisteluryhmän yhdyshenkilö: paloinsinööri (vs.) Ville Leinonen,
ville.leinonen@pkpelastuslaitos.fi

o projektijohtaja Jarno Turunen, etunimi.sukunimi@pohjois-karjala.fi
o pohjois-karjala.fi/maakuntauudistus – maakuntauudistus Pohjoiso

Karjalassa
alueuudistus.fi – uudistuksen valtakunnallinen sivusto

