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1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen 9.00 ja toivotti osallistujat tervetulleiksi.
2. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen
Hyväksyttiin edellisen kokouksen muistio.
3. Esiselvitystietojen läpikäynti
Keskusteltiin kuntien roolista ryhmän toimeksiannossa. Kunnat tulisi
huomioida esivalmistelutyössä, koska ne tulevat olemaan keskeinen
yhteistyökumppani varautumistyössä. Turvallisuus- ja
riskienhallintapäällikkö Antti Prepula on ainoa kunnissa kokopäiväisesti
toimiva alan asiantuntija. Puheenjohtaja muistutti, että maakuntalain, ja
sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä annetun lain ja pelastustoimen
järjestämisestä annetun lain mukaan pelastustoimen pää- ja sivutoiminen
henkilöstö siirtyisi maakuntien palvelukseen kokonaisuudessaan. Nykyiset
sopimuspalokuntien alueen pelastustoimen kanssa solmimat
palokuntasopimukset siirrettäisiin pelastustoimen alueilta maakunnille.
Hyvinvointikuntayhtymän esiselvitystietoja tulee vielä tarkastaa erityisesti
siirtyvän henkilöstön osalta, jotta tiedot tarkemmin tulisivat ilmi
varautumisen ja turvallisuuden näkökulmasta.
ELY-keskuksilla ei ole varautumiseen ja turvallisuuteen liittyvää päivystystä.
ELY-keskuksen virkamiehistä varautumiseen ja turvallisuuteen liittyviä
tehtäviä ei yksikään hoida päätoimisesti. Konkreettisimmillaan ELYkeskuksen rooli nousee esiin aika ajoin erilaisissa
ympäristöonnettomuuksissa ja ympäristöön liittyvissä muissa
häiriötilanteissa, joissa ELY-keskuksen virkamiehet toimivat lähinnä
asiantuntija- ja tiedottamisroolissa yleensä pelastusviranomaisten apuna.
Esiselvitystietoihin lisätään ELY-keskuksen osalta tehtäviin huoltovarmuus.
Keskusteltiin pitäisikö kalustoon mainita viranomaisverkko VIRVE.
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Sovittiin, että esiselvitystietojen tarkennusta jatketaan ja sihteeri lähettää
kommentoinnille työstetymmän version esiselvitystiedoista.
4. Häiriötilanneskenaarion yhteenveto
Yhteenvetoa tulee tarkentaa ja tiivistää. Sihteeri koostaa tiivistelmän
yhdessä pelastuslaitoksen kanssa.
5. Rajapintojen sekä yhteistyötarpeiden tunnistaminen
Veli-Pekka Niemikallio esitteli teemaa. Etelä-Suomen riskianalyysin
laatiminen on viimeistelyvaiheessa. Varautumiseen liittyviä konkreettisia
aiheita tulee viedä eteenpäin. Keskeinen kysymys ovat miten varautuminen
maakunnassa yhteen sovitetaan jatkossa. Tämä edellyttää maakunnallisen
kokonaiskäsityksen muodostamista alueen toimijoiden varautumisesta.
Työryhmän valmistelutyön tulisi johtaa tilanteeseen, jossa uudella
maakuntakonsernilla olisi olemassa konsernin häiriötilanteiden hallintaa
koskeva valmius- tai johtamissuunnitelma ja sen mukaiset toiminnalliset
järjestelyt sekä asiaa koskevat tarpeelliset määräykset hallintosäännöissä.
Maakuntakonsernilla tulisi olla myös yhteistoimintaa koskevat
valmiussuunnitelmat maakunnan alueen keskeisten muiden toimijoiden
kanssa sekä lain edellyttämässä ja tarkoituksenmukaisessa muussa
laajuudessa muiden maakuntien ja niiden alueilla toimivien muiden
toimijoiden kanssa.
6. Työryhmän jatko
Maakuntauudistuksen valmisteluryhmä kokoontuu 22.3.2017. Kokouksessa
maakuntajohtaja esittelee miten ryhmät jatkavat toimintaansa ja miten
maakunnassa varaudutaan väliaikaishallinnon kokoamiseen. Ryhmät tulevat
jatkamaan työskentelyä.
Puheenjohtaja esitteli varautumistyön jatkoa ja mahdollisuutta henkilön
irrottamiseen pelastuslaitoksesta valmistelemaan esitystä maakunnallisesta
varautumisvisiosta. Visio sisältäisi maakuntalain mukaiset maakunnalliset
velvollisuudet ja tehtävät. Varautumisvision valmisteluun varattaisiin aikaa
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heinäkuun alkuun asti. Varautumisvision laatiminen edellyttää asian
substanssiosaamista ja huomattavaa työmäärää. Päätös asiasta tulee tehdä
nopealla aikajänteellä. Päätös asiantuntija nimittämisestä voidaan tehdä
sähköpostipäätöksenä.
7. Projektihenkilöstä päättäminen
Varautuminen ja turvallisuus työryhmä esittää, että varautumisvision
laatimiseen palkataan henkilö tekemään selvitystyötä pelastuslaitokselta.
Varautumisvision laatimista ohjaa varautuminen ja turvallisuus työryhmä.
Henkilön palkkaamisesta vastaa Päijät-Hämeen pelastuslaitos.
8. Muut asiat
Puheenjohtaja esitteli ELVAR-toimikuntien tehtävää. Maa on jaettu Etelä-,
Itä-, Lounais-, Länsi- ja Pohjois-Suomen toimikunniksi. ELVAR-toimikunnat
(5 kpl) ovat osa huoltovarmuusorganisaatiota ja niiden missiona on kehittää
elinkeinoelämän varautumista alue- ja maakuntatasolla sekä varmistaa
osaltaan elinkeinoelämän, julkishallinnon ja kolmannen sektorin
yhteistoiminta ja tiedonvaihto alueellisella tasolla. E-S ELVAR:n
vastuualueena on Uudenmaan, Kanta-Hämeen, Päijät-Hämeen,
Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan maakuntien alue.
Toimikunnat tuottavat alueensa elinkeinoelämän varautumista sekä
jatkuvuudenhallintaa kehittäviä maksuttomia palveluita ja valmiuksia.
Tarpeita ja kehittämiskohteita arvioidaan yhteistyössä alueellisen verkoston
kanssa ja tarpeisiin vastataan yhteisissä projekteissa läheisessä yhteistyössä
elinkeinoelämän kanssa. Toimikunnat toimivat alueellisena
keskustelufoorumina, jossa elinkeinoelämän alueellista varautumista
voidaan yhteensovittaa sekä jakaa tietoa ja parhaita käytäntöjä eri
toimijoiden kesken.
Toimikuntien työn tavoitteena on, että
• alueen yhteiselle varautumisen kehittämiselle luodaan puitteet
elinkeinoelämän näkökulmasta.
• toiminta ja siihen osallistuminen tuovat yrityksille konkreettista hyötyä.
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• yhteistoiminta kehittyy ja yhdessä tekeminen parantaa kaikkien
valmiuksia.
• keskinäisriippuvuuksien sekä yhteisten riskien havainnointikyky
paranee.
• parhaiden käytäntöjen jalkauttaminen säästää aikaa ja rahaa.
• yhteisillä toimialariippumattomilla alueellisilla projekteilla kehitetään
kaikkien osapuolien varautumista sekä kykyä varmistaa mahdollisimman
hyvin organisaation kriittiset tehtävät.
Ehdotettiin, että työryhmän tuleviin kokouksiin voitaisiin kutsua
valmiussuunnittelija Timo Tuuri esittelemään tarkemmin ELVAR
toimikuntien roolia maakuntauudistuksen näkökulmasta.
9. Seuraava kokous
Sihteeri kutsuu työryhmän koolle maakuntauudistuksen valmisteluryhmän
kokouksen jälkeen, kun varmistuu missä muodossa työryhmien työ jatkuu.
10. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10.30.

