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1. Kokouksen avaus, järjestäytyminen ja asialistan hyväksyminen
Puheenjohtaja Jari Hyvärinen avasi kokouksen klo 9.00. Alatyöryhmien
sihteerinä toimii Ville Majala. Käytiin läpi lyhyt esittelykierros. Asialista
hyväksyttiin sellaisenaan.
2. Alatyöryhmän toimeksianto
Ville Majala esitteli Päijät-Hämeen maakuntauudistuksen organisoitumisen
sekä sote- ja maakuntauudistuksen tiekartan. Keskusteltiin työryhmän
jäsenille ennakkoon lähetetystä toimeksiannosta. Tehtäväalat ja niiden
kuvaukset löytyvät alueuudistus.fi -sivuilta. Todettiin, että varautuminen ja
turvallisuus ryhmän tehtävillä on päällekkäisyyksiä ja rajapintoja muiden
työryhmien tehtäväalojen kanssa, erityisesti maankäyttö, liikenne ja
ympäristö työryhmän kanssa. Sote- ja maakuntauudistuksen tiekartasta
kokouksessa tuotiin esille se, että siitä uupuu ennaltaehkäisyn näkökulma
kokonaan.
3. Alatyöryhmän työsuunnitelma
Ensimmäinen kokous todettiin järjestäytymiskokoukseksi. Kokouksessa
pohdittiin pitäisikö varautumisen termiä jatkossa avata eri organisaatioiden
näkökulmasta. Todettiin, että varsinainen selvitystyö tehdään
työryhmäkokousten välissä ja että varautumiseen ja turvallisuuteen liittyvät
teemat ovat paljolti pelastuslaitoksen alaista asiaa. Sovittiin, että
seuraavassa kokouksessa Veli-Pekka Niemikallio esittelee Päijät-Hämeen
uhkamallia.
4. Tietojen kerääminen ja käytännön työskentely
Päätettiin, että jokainen ryhmän organisaatio alkaa täyttää
esiselvitysraporttia omista lähtökohdista käsin. Pelastuslaitoksen
henkilöstö- ja tilatiedot ovat melko yksinkertaisesti koottavissa. PäijätHämeen hyvinvointikuntayhtymän tietojen selvittäminen on
monimutkaisempi tehtävä mm. organisaatiomuutosten takia. Tällä hetkellä
hyvinvointikuntayhtymässä on voimassa entinen valmiussuunnitelma.
Toimeksiantopohjaan voidaan liittää nykytilaa kuvaava tekstiosuus.
Työryhmän käytännön työhön liittyen ehdotettiin pelastusharjoitus
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skenaarion järjestämistä, joka auttaisi varautumisen ja turvallisuuden
kokonaisuuden ja organisaatioiden tehtävien hahmottamista. Skenaarion
järjestämistä tullaan suunnittelemaan eteenpäin seuraavissa kokouksissa.
Sovittiin, että henkilöstöön liittyvät selvitystiedot lähetetään sihteerille
ennen 2. kokousta 14.2. mennessä.
5. Seuraavat kokous ja tiedoksi kokousaikataulu
- 16.2. klo 9.00 Pelastuslaitos, Paavola, Olanterä tila 2.krs
- 7.3. klo 9.00 Päijät-Hämeen liitto, Vellamo tila
6. Muut asiat
Kokouksessa ehdotettiin, että työryhmän sihteeri jakaa työryhmäläisten
sähköpostiosoitteet sekä puhelinnumerot jäsenille.
7. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja Jari Hyvärinen päätti kokouksen klo 10.30.

