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1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Jari Hyvärinen avasi kokouksen klo 9.00.
2. Edellisen kokouksen muistion hyväksyminen
Edelliseen muistion tehtiin muutoksia kohtaan 3. Todettiin, että Veli-Pekka
Niemikallio esittelee kokouksessa Päijät-Hämeen uhkamallia.
3. Esiselvitystietojen kerääminen
Sihteeri kertoi, että esiselvitystietoja on tullut kiitettävästi. Tarvittaessa
sihteeri lähettää tarkennuspyyntöjä esiselvitystiedoista.
Taulukkomuotoinen esitystapa ei sovi hyvin tietojen esittämiseen ja
todettiin, että sihteeri laatii tiedoista raporttimuotoisen yhteenvedon ja
lähettää sen kommentoinnille ryhmän jäsenille.
Puheenjohtaja korosti, että tässä vaiheessa tärkeää on ymmärtää, mitä
kaikkia asioita ryhmän toimeksianto itse asiassa sisältää sekä saavuttaa
yhteinen näkemys varautumisesta ja turvallisuudesta koko maakunnan
näkökulmasta. Olennaista on selvittää myös konkreettiset päällekkäisyydet
muiden työryhmien kanssa.
Antti Prepula kertoi maakunnan kuntien tilanteesta. Kuntien valmiudet
vastata varautumiseen ja turvallisuuteen liittyviin aiheisiin vaihtelevat.
Yleisesti ottaen kunnat eivät ole olleet aktiivisia asian suhteen.
4. Päijät-Hämeen uhkamalli
Uhkamallia esitteli pelastuspäällikkö Veli-Pekka Niemikallio.
Uhkamalliarviointia tehdään kaikissa maakunnissa. Päijät-Hämeen
uhkamalli perustuu valtakunnan riskiarvioon, joka julkaistiin viime vuonna.
Uhkamalli on suuntaa antavaa, numeerisiin tietoihin pohjautuvaa arviointia.
Päijät-Hämeen uhkamallia viimeistellään valmiiksi ja siinä esitetään
maakuntaa kohtaavat korkeimmat riskit ja niiden vaikutukset. Uhkamallin
laatiminen liittyy maakuntauudistustyöhön moneltakin osin. Mallista käy
ilmi keitä erilaiset uhat koskevat ja miten. Päijät-Hämeen uhkamallin
julkaisukelpoinen versio valmistuu lähiaikoina. Uhkamalliin liittyen
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keskusteltiin turvallisuusselvityksen tekemisestä niiden henkilöiden osalta,
jotka uhkamallia valmistelevat. Päijät-Hämeen uhkamalli jakautuu laajasti
yhteiskuntaa vaikuttaviin tapahtumiin, vakaviin alueellisiin tapahtumiin
sekä paikallisiin uhkanäkymiin.
5. Häiriötilanneskenaarion järjestäminen
Skenaarioita esitteli valmiusmestari Vesa Lehtinen. Skenaarioharjoituksen
avulla käytiin läpi organisaatioittain häiriötilanteeseen reagointia ja
toimenpiteiden yhteen sovittamista tulevan maakunnan näkökulmasta.
Puheenjohtaja kehotti viemään ryhmäläisiä harjoituksen omiin
organisaatioihin ja pohtimaan häiriötilanneskenaariota tulevan maakunnan
ja tulevien tehtävien kannalta. Kuka esimerkiksi johtaa
häiriötilannetoimenpiteitä maakunnassa? Häiriötilanneskenaariosta
yhteenvedon ryhmälle koostaa Vesa Lehtinen.
6. Seuraava kokous
Seuraavan kokouksen ajankohtaa siirrettiin. Seuraava kokous järjestetään
Päijät-Hämeen liitossa 14.3.2017 klo 9.00 alkaen.
7. Muut asiat
Kokouksessa ei tullut esille muita asioita.
8. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10.50.

