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Turvallisuuden ja varautumisen 
tehtäviä
• Hyvinvointialueen konsernin turvallisuuden ja varautumisen 

periaatteet ja toimenpideohjelma
• Käynnistetty turvallisuuden osa-alueiden kartoitus ja selvitystyö 

vastuutahosta, jolle tehtävä organisaatiossa kuuluu 
• Yhteen sovittaa hyvinvointialueen varautumisen tehtävät
• Riskienhallinnan ohjelman laadinnankonsernitasolle
• Hyvinvointialueen turvallisuustehtävien organisoituminen
• Jatkuvuuden hallintaan tarvittavien toimenpiteiden valmistelu
• Yhteistyö muiden turvallisuuden asioiden parissa työskentelevien 

valmistelijoiden kanssa, koordinointi
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Valmistelutilanne
• Jaoston toiminta on jaettu kolmeen työryhmää 

• Riskienhallinta
• Riskienhallinnan periaatteiden määrittelyä
• Riskienhallinnan ohjeistuksien laadintaa
• Olemassa olevien käytänteiden selvittämistä

• Varautuminen
• Organisaatioiden valmius ja varautumissuunnitelmien yhteensovittaminen, selvitetään mitä on olemassa, mitkä sulautuvat 

tulevaan.
• Hyvinvointialueen yleisen (julkisen) osan valmiussuunnitelma. 

• Sidosryhmät
• Nykytilan kartoittaminen ja muiden hyvinvointialueiden toimintojen benchmarkkaus
• Valmiusfoorumin luonnostelu aloitettu

• Hyvinvointialueen vakuutusten selvittelytyö käynnissä

• Valmistelussa ei olla vielä kriittisellä polulla
• Organisaatio on oltava selvillä mahdollisimman pian, koska linjaorganisaatiolla on suuri vastuu turvallisuuden ja 

varautumisen asioissa
• Valmisteluun turvattava riittävät resurssit välttämättömien asioiden hoitamiseksi
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Haasteita

• Rakennetaan täysin uutta organisaatioita
• Valmistelun resurssit pienehköt
• Muutokseen liittyvien riskien kirjaaminen ja arviointi

• Organisoituminen
• Asiakokonaisuudet ovat suuria 
• Organisaatioita useita, työkulttuurien erot
• Organisaatioiden tavoitteet, ollaanko menossa samaan suuntaan
• Päätöksenteko kyky

• Riskien arviointi päätöksen seurauksista
• Aikataulupaine
• Pelko muutoksesta ja vallan vaihtumisesta



Oma tausta valmisteluun

• Pelastuslaitosten yhdistyminen 2003-2004

• Maakuntavalmistelu 1.kierros
• Tukipalveluiden valmistelussa varapuheenjohtaja
• Turvallisuus ja varautumien –työryhmässä

• Oppeja aikaisemmilta kierroksilta
• Valmistelurauhaa ja avoin keskustelu ennen päätöksentekoa
• Henkilöstön asemaan (työkuviin) keskustelut mahdollisimman 

aikaisessa vaiheessa
• Lopulliset päätökset tehtiin vasta aivan loppumetreillä aikapaineessa
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