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MIKSI VARAUDUTAAN ?
 Hyvää asiakaspalvelua
 Palveluiden häiriötön hoitaminen

 Kuntalaki, kunnan tehtävät
- 1 §: Kunta pyrkii edistämään asukkaidensa hyvinvointia
- 2 §: Kunta hoitaa itsehallinnon nojalla itselleen ottamansa ja
sille laissa säädetyt tehtävät
 (Valmiuslaki 12 §)
-

-

Valtioneuvoston, valtion hallintoviranomaisten, valtion liikelaitosten ja muiden
valtion viranomaisten sekä kuntien tulee valmiussuunnitelmin ja
poikkeusoloissa tapahtuvan toiminnan etukäteisvalmisteluin sekä muin
toimenpitein varmistaa tehtäviensä mahdollisimman häiriötön hoitaminen
myös poikkeusoloissa.
Velvoittaa varautumaan vain poikkeusoloihin
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MIHIN VARAUDUTAAN ?

 Erityisesti normaaliolojen häiriötilanteisiin
- Ne ovat kunnan kannalta keskeisiä, haastavia tilanteita
- Poikkeusoloissa ao. tilanteita vain esiintyisi vielä enemmän ja
haastavammin
 Kunnan tehtävät eivät muutu poikkeusoloissa

LPR / Ari-Pekka Meuronen

3

MIHIN VARAUDUTAAN ?
UHKAKUVIA ?
 YTS:n mukaan

- Uuden YTS:n uhkamallit














Voimahuollon vakavat häiriöt
Tietoliikenteen ja tietojärjestelmien vakavat häiriöt
Kuljetuslogistiikan vakavat häiriöt
Yhdyskuntatekniikan vakavat häiriöt
Elintarvikehuollon vakavat häiriöt
Rahoitus- ja maksujärjestelmän vakavat häiriöt
Julkisen talouden rahoituksen saatavuuden häiriintyminen
Väestön terveyden ja hyvinvoinnin vakavat häiriöt
Suuronnettomuudet, luonnon ääri-ilmiöt ja ympäristöuhkat
Terrorismi ja muu yhteiskuntajärjestystä vaarantava rikollisuus
Rajaturvallisuuden vakavat häiriöt
Poliittinen, taloudellinen ja sotilaallinen painostus
Sotilaallisen voiman käyttö

 Mitä tämä tarkoittaa meillä ?
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UHKAT JA RISKIT
UHKAT JA RISKIT

Turvallisuuspoliittinen
Sisäinen turvallisuus /

selonteko

Paikallinen turvallisuusKuntien
valmiussuunnittelu

suunnittelu
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YTS-Strategian toimeenpano

Antaa
herätteitä ja
syötteitä
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KUNTIEN KESKEISET TEHTÄVÄT
VARAUTUMISESSA
 Tärkeysjärjestyksessä ?










Sähkönjakelun turvaaminen
Vesihuollon turvaaminen
Lämmönjakelun turvaaminen
Terveydenhoito
Sosiaalipalvelut, mukaan lukien vanhuspalvelut
Yleisjohtaminen kunnan alueella
Tiedottaminen
Katujen ja kiinteistöjen kunnossapito
Koulu- ja päivähoitopalveluiden jatkuvuuden turvaaminen
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VARAUTUMINEN ETELÄKARJALASSA
 Laaja ja aktiivinen yhteisprosessi keskeisten toimijoiden kesken
- Kunnat
- E-K pelastuslaitos
- E-K poliisilaitos
- Maasotakoulu
- Kaakkois-Suomen Rajavartiosto
 Ilmentyminä mm.
- Etelä-Karjalan turvallisuus- ja valmiustoimikunta
• Ml. sen sihteeristö

- Kuntien valmiussuunnitteluvastaavat
- Sisäisen turvallisuuden seutukuntakohtaiset työryhmät
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Keskeiset turvallisuus- ja valmiussuunnittelua ja
varautumista yhteen sovittavat foorumit EteläKarjalassa (2010-)
Valmiusryhmä
- Viranomaisten operatiivinen toiminta

Sisäinen turvallisuus
Ohjausryhmä
Imatran seutukunta

VASU-ryhmä
- Kuntien valmiussuunnittelu

EKTURVA
- maakunnan ylin johto

- sihteeristö

Sisäinen turvallisuus
Ohjausryhmä
Lappeenrannan seutukunta
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ETELÄ-KARJALAN TURVALLISUUSJA VALMIUSTOIMIKUNTA

EKTURVA
Turvallisuuden,
valmiussuunnittelun ja
varautumisen yhteen sovittaja
Etelä-Karjalan maakunnassa

Länsi-Saimaan seutukunta/
kunnat
Imatran seutukunta/kunnat
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Maakunnallinen turvallisuus- ja
valmiustoimikunta (EKTURVA)
-tehtävät

ja rooli

 maakunnan ylimmän johdon foorumi,
puheenjohtajana Lappeenrannan
kaupunginjohtaja
 yhteen sovittaa ja koordinoi turvallisuus- ja
valmiussuunnittelua sekä varautumista
maakunnan alueella
 linjaa ja asettaa painopisteitä yhteiselle
suunnittelulle
 antaa valmistelutehtäviä sihteeristölle ja muille
työryhmille
 yhteistoimintafoorumi YT-viranomaisille ja –
tahoille
 sihteeristö valmistelee
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VARAUTUMINEN
LAPPEENRANNASSA
 Toimittu yhteistyössä ja yhtäaikaisesti Etelä-Karjalan muiden kuntien ja E-K
pelastuslaitoksen kanssa
 Arjen turvallisuudessa tiivistä yhteistyötä Etelä-Karjalan poliisilaitoksen kanssa
 Osallistuttu aktiivisti Etelä-Karjalan yhteiseen valmiussuunnitelmien
päivitysprojektiin
 Valmiussuunnitelmien päivitys käynnistyi talvella 2009
 Yleinen osa vahvistettiin talvella 2010, päivitys käynnistetään 2013
 Toimialakohtaiset suunnitelmat saatiin pääosin päivitettyä syksyyn 2010 mennessä
 Kasvatus- ja opetustoimi erityisen aktiivinen
 Myös tiedottamiseen panostettu erityisesti. Tiedotusohjeet erityistilanteissa
hyväksyttiin keväällä 2010, päivitetty 2013
 Kaupunginjohdossa varautumista johtaa keskeisimmin kaupunginsihteeri, jonka
alaisuudessa turvallisuuspäällikkö on
- Myös kaupunginjohtaja ja tiedotusjohtaja aktiivisia
- Toimialajohtajat vastaavat omista alueistaan
• Kasvatus- ja opetustoimen johtaja erityisen aktiivinen ( vrt.
kouluampumiset)
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TAPAHTUMIA

 Etelä-Karjalassa on järjestetty mm. seuraavia yhteisiä tapahtumia,
joihin ovat osallistuneet kaikki keskeiset yhteistoimintaviranomaiset
-

EK ERTI 2008 11 / 2008
YETTS-seminaari 02 / 2010
EK ERTI 2010:n ennakkotehtävät kevät ja kesä 2010
EK ERTI 2010 valmiusharjoitus syksyllä 2010
Vesihuollon erityistilanteet –koulutus 09 / 2010
Kaakko 2011 valmiusharjoitus 11/2011 AVI:n vetämänä
Saimaan tulvatilanteen seurantakokoukset ELY:n ja
pelastuslaitoksen johdolla 2012 - 2013
- Laajamittaisten ja kohde-evakuointien suunnitteluharjoitus 02 / 2013
- Maakuntakomppanian viranomaisyhteistyöharjoitus 03/ 2013
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TAPAHTUMIA 2

 Suunnitelmien syventäminen
- Sähkö, vesi, koulut, päivähoito
• Jatkuvaa pienimuotoista harjoittelua ja suunnitelmien
syventämistä
• Mm. poliisin ja pelastuslaitoksen vetämiä harjoituksia ja
suunnittelua

 Tuore selvitys
- EKTURVAN sihteeristön selvitys keskeisimmistä normaaliolojen
häiriötilanteiden uhkakuvista maakunnassa ja
yhteistoimintatarpeista niissä
• Hälytysrajat, yhteistoiminnan käynnistäminen, yhteystietoluettelot,
toimintamalli yhteistoimintatilanteissa ym.
» Mm. kuntien johtoryhmien yhteystiedot nyt Häkelle, ja hälyttäminen
pelastustoimen johtajan päätöksellä
» Myös vapaampaa keskenäistä hälyttämistä viritetty
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KESKEISTÄ

 Toimiva, jatkuva ja avoin yhteistyö eri turvallisuusviranomaisten ja
kuntien kesken
 Perusta luodaan normaaliolojen arjen toiminnassa
 Helppo toimia tuttujen kesken
 Suunnitelmia myös kirjalliseen muotoon
 Mietittävä: Mihin varaudutaan ?
 Yhteinen harjoittelu
- Esim. MAAKK:n viranomaisharjoitus
• Kuka on harjoituksen tilaaja ?
» PV ?
» Pelastuslaitos ?
» Kunta ?
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