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MaKu, pelastus ja varautuminen 29.5.2017
Aika

29.5.2017, klo 1300-1500

Paikka

ESAVI, Ratapihantie 9 Helsinki, kokoushuone VENE

Osallistujat

Martti Lipponen, puheenjohtaja
Jukka Anttila
Jyrki Hakola
Niko Kannisto
Kimmo Kohvakka
Matti Koskinen
Olavi Liljemark
Jaana Lähteenmäki
Mauri Suuperko
Tero Suursalmi
Aaro Toivonen
Heikki Kangas, sihteeri
Kutsuttuina asiantuntijoina:
Veli-Pekka Ihamäki
Jyrki Landstedt
Simo Weckstèn

Poissa

Aaro Toivonen

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen ja toivotti osallistujat tervetulleiksi.
2. Aluehallintovirasto ja varautuminen
Kimmo Kohvakka esitteli aluehallintoviraston roolia varautumisessa sekä alueellisen
varautumisen tulevaisuuden mahdollista toteutustapaa.
Esityksen jälkeen käytiin keskustelua eri toimijoiden roolista ja uudistuksen vaikutuksista.
Keskustelussa todettiin muun muassa, että uudistuksen yhtenä riskinä tulee olemaan se ettei
tulevien maakuntien toiminta ole yhdenmukaista. Varautumisen osalta tämä voisi tarkoittaa 18
maakuntaa, joista kukin noudattaa erilaisia periaatteita ja toimintatapoja varautumisen
toteuttamisessa.
Keskustelussa todettiin myös elinkeinoelämällä olevan keskeinen rooli kuntienkin kriittisten
toimintojen toteuttamisessa. Kunnalta, ja myös tulevilta maakunnilta, tämä edellyttää
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sopimuksellista osaamista, jotta varautumiseen liittyvät vaatimukset tulevat huomioiduiksi
riittävällä tasolla muun muassa ulkoistetuissa palveluissa.
Uudistukseen liittyvä termistö tulisi avata riittävän konkreettisesti. Osa käsitteistä on uusia, kuten
alueellinen yhteinen varautuminen, eikä niiden sisältöä ole vielä uudistuksen valmistelun tässä
vaiheessa riittävällä tasolla avattu. Termistön epäselvyys vaikeuttaa uudistuksen vaikutusten
arviointia.
Pelastusjohtajilta on pyydetty uutta esitystä pelastustoimen rahoituksesta; kapitaatiomalli ei tulisi
toteutumaan Uudellamaalla.
Tero Suursalmi kertoi, että Uudellemaalle on tulossa syksyllä 5milj. rahoitus uudistuksen
valmisteluun. Rekrytoinnit on tarkoitus käynnistää kesälomien jälkeen.
Keskustelussa esitettiin myös toive työryhmän työn kirkastamisesta epäselvässä
kokonaisuudessa.
3. Valmistelutyöryhmän jatkotoimeksianto
Kokouksen päätteeksi käytiin läpi työryhmän seuraavat toimeksiannot:
1. Osallisuus ja vaikuttaminen
2. Synergiat tehtävien välillä
3. Tulevien yhteistyötarpeiden tunnistaminen
Toimeksiantoihin liittyvät lomakkeet löytyvät SOMA-työtilasta ja tarkoituksena olisi, että
työryhmän jäsenet käyvät täydentämässä lomakkeistoa näkemyksiensä mukaisesti.
Toimeksiantojen määräaika on 30.6.2017 mennessä.
4. Muut asiat
5. Seuraava kokous
Seuraava kokous sovittiin järjestettäväksi 20.6.2017 klo 1200-1400. Kokouspaikkana toimii
Vantaan kaupungintalo (Asematie 7, Vantaa), kokoushuone Martinlaakso.
6. Kokouksen ydinviesti ja kokouksen päättäminen
Kokouksessa muotoillaan kokouksen ydinviesti, jonka viestintäsuunnittelija Erika Keppola
nostaa projektin verkkosivuille www.Uusimaa2019.fi . Tavoittena on, että ydinviesti on
tärkein viesti, jonka halutaan ulkopuolisten tietävän kokouksessa esitettävistä ajatuksista.
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