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Varsinais-Suomen maakunnan pelastuspalveluiden ja varautumisen kehittämisen valmisteluryhmän kokous 1/2018
Aika

8.3.2018, klo 9.00 – 11.05

Paikka

Varsinais-Suomen pelastuslaitos
Keskuspaloasema
Eerikinkatu 35, Turku

Paikalla

Varsinaiset jäsenet:
Jari Sainio (pj), Varsinais-Suomen pelastuslaitos
Mika Viljanen (siht.), Varsinais-Suomen pelastuslaitos
Harri Virta, Kaarinan kaupunki
Petri Pihlavisto, Varsinais-Suomen liitto
Arto Raassina, Raision kaupunki
Anne Liimatainen, Salon kaupunki
Heikki Vähäkuopus, Turun kaupunki
Ilkka Horelli, Lounais-Suomen aluehallintovirasto
Erkki Aro, Varsinais-Suomen ELY-keskus
Esa Perttula, Varsinais-Suomen ELY-keskus
Petri Virolainen, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri
Taina Soini, Turun kaupunki
Asiantuntija:
Kari Leino, Varsinais-Suomen pelastuslaitos

Kokouksen aiheet
1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen ja alusti kokouksen aihealueiden sisältöä.
2. Edellisen kokouksen muistio
Edelliseen kokouksen muistioon ei huomauttamista.
3. Varsinais-Suomen maakuntamuutoksen valmistelutilanne
Petri Pihlavisto kertoi lyhyesti maakuntauudistuksen nykytilanteesta. Erityisesti Pihlavisto
toi esille maakunnan palvelukokonaisuuteen sekä maakuntakonsernin hallintorakenteen
suunnitteluun liittyviä asiakokonaisuuksia. Lisäksi keskusteltiin lyhyesti maakunnan valmisteluun liittyvän projektiorganisaation rekrytointien jatkumisesta ja maakuntamuutokseen liittyvän valmistelun etenemisestä.
Päätös:
Merkittiin tiedoksi Petri Pihlaviston tilannekatsaus maakuntamuutoksen valmistelutilanteen etenemisestä.
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4. Varsinais-Suomen maakunnan varautumisen valmistelutilanne
Työryhmän sihteeri Mika Viljanen kävi lyhyen katsauksen Varsinais-Suomen maakunnan
pelastuspalveluiden ja varautumisen kehittämisen valmisteluryhmän toiminnasta. Valmisteluryhmän toiminta on edennyt laaditun tiekartan mukaisesti, jonka perusteella valmistelussa voidaan siirtyä konkreettisempaan valmisteluun.
Muodostettavien maakuntien tehtävänä on huolehtia varautumisen yhteensovittamisesta
alueellaan ja siihen liittyvän yhteistoiminnan järjestämisestä sekä valmiussuunnittelun
koordinoinnista. Lisäksi maakunnan tehtävänä on edistää alue- ja paikallishallinnon turvallisuussuunnittelua. Viljanen esitteli alustavaa esitysluonnosta maakunnan alueellisen varautumisen yhteensovittamisen mallista (liite), jota yleisesti käytetään myös muiden maakuntien valmistelun pohjana. Lyhyen keskustelun lopuksi todettiin luonnosesityksen olevan toteutuskelpoinen ja sen pohjalta voidaan jatkaa valmistelua.
Päätös:
Päätettiin, että jatketaan valmistelua luonnosesityksen mukaisesti.
5. Maakunnan valmiussuunnitelman alatyöryhmän katsaus valmistelutilanteen etenemisestä
Alatyöryhmän puheenjohtaja Kari Leino esitteli työryhmän valmistelutilannetta. Maakunnan yhteisen valmiussuunnitelman kokoaminen on edennyt sille asetetun aikataulun ja
tavoitteiden mukaisesti.
Päätös:
Merkittiin tiedoksi Kari Leinon tilannekatsaus maakunnan valmiussuunnitelma alatyöryhmän toiminnasta.
6. Ensihoidon varautuminen alatyöryhmän katsaus valmistelutilanteen etenemisestä
Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin turvallisuuspäällikkö Jussi Rapeli oli toimittanut kertomuksen alatyöryhmän valmistelutilanteesta. Ensihoidon varautumisen alatyöryhmän
toiminta on edennyt suunnitelmien mukaisesti.
Päätös:
Merkittiin tiedoksi Jussi Rapelin toimittama tilannekatsaus ensihoidon varautumisen alatyöryhmän toiminnasta.
7. Muut asiat


Maakunnan toimialojen varautuminen ja valmiussuunnittelun toteuttaminen
Puheenjohtaja alusti asiaa:
Maakunnan varautumisen rooli on kolmiosainen ja yhtenä tärkeänä kokonaisuutena
on toimialojen maakunnallinen varautuminen ja valmiussuunnittelu. Jotta valmisteluryhmälle annetussa tavoitteessa pysytään, on kevään aikana ryhdyttävä valmistelemaan toimialakohtaisten valmiussuunnittelun alatyöryhmien perustamisia. Näiden
alatyöryhmien tehtäväannoissa on huomioitava kunkin toimialan ministeriöiden muutokseen liittyvät lainsäädännölliset velvoitteet. Puheenjohtaja korosti, että alatyöryhmien tuloksellinen toiminta edellyttää jokaiselta siirtyvältä toimialalta riittävään
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kattavaa henkilöstöresursointia, jotta annettu tavoite saavutetaan annetussa aikataulussa. Alatyöryhmien tuottamat toimialakohtaiset valmiussuunnitelmat liitetään
osaksi maakunnan valmiussuunnitelman yhteistä osaa. Ainoastaan tällä varmistetaan
maakunnallinen varautumisen ja valmiussuunnittelun kokonaisuuden yhdenmukaisuus. Puheenjohtaja toi esille, että alatyöryhmien perustaminen otetaan seuraavan
kokouksen yhdeksi pääaiheeksi. Tavoitteena on, että perustettavat alatyöryhmät
aloittaisivat toimintansa viimeistään syyskuussa 2018.
Päätös:
Päätettiin, että seuraavassa kokouksessa käydään tarkemmin läpi alatyöryhmien perustaminen.
8. Seuraavat kokoukset
 5.6.2018 klo 9.00 – 11.00
 6.9.2018 klo 9.00 – 11.00
 29.11.2018 klo 9.00 – 11.00
Edellä mainittujen kokouspäivien lisäksi työryhmän kokouksia voidaan pitää tarpeen mukaan. Alustavasti sovittiin, että kokoukset pidetään Varsinais-Suomen pelastuslaitoksen
keskuspaloasemalla (Eerikinkatu 35, Turku).
Päätös:
Päätettiin, että valmistelutyöryhmän kokoukset pidetään esityksen mukaisesti. Lisäkokoustarpeesta tiedotetaan työryhmän jäsenille erikseen.
9. Kokouksen päättäminen
Kokous päätettiin klo 11.05

Mika Viljanen
työryhmän sihteeri

Liite

4. kohdan aineisto

