
Asiakirjasta 
omistajuuteen
Maakuntafoorumi
5.3.2019

Vesa-Pekka Tervo
@VPTervo

5.3.2019



Tarkastelutasot - hierarkia

Strateginen

Taktinen

Operatiivinen

Lainsäädäntö 141§
Hallintosääntö

Maakunnan strategia
Valmiussuunnitelman 

yleinen osa

Konserniohje
Liikelaitoksen strategia
Järjestämisen käsikirja
Valmiussuunnitelma-

ohje (periaatteet)

Palvelutuotanto
Toimintaohjeet
Toimintakortit



Tarkastelutasot - sisältö

Asiakirjatasot Sisältö

Hallintosääntömalli (Kuntaliitto) vastuut ja eri toimijoiden roolit

Konserniohje (maakuntataso) toimintaperiaatteet ja rajapinnat ml. 
konsernin 
valmiussuunnitteluperiaatteet

Valmiussuunnitelmaohje
(liikelaitos / tulosyksikkötaso)

ylätason toimintaohjeet:
• klassinen sisältö
• maakuntalainsäädäntö (yleinen osa)

Toimintayksikkötaso Yksikkötason toimintaohjeet:
• toimintakortit



LAINSÄÄDÄNTÖ
(mm. Maakuntalakiesitys HE 15/2017, Pelastustoimen järjestämislakiesitys HE 16/2017, Valmiuslaki 2011/1552, Pelastuslakiesitys HE 18/2018)

Ohjaavat lähteet
varautumisen osalta

Asiakirja-
hierarkia

Keskeinen sisältö varautumisen osalta Rooli / vastuu

Maakuntalakiesitys 78§;
Kuntaliiton hallintosääntömalli

Maakunnan 
hallintosääntö

Maakuntavaltuuston tehtävät
Maakuntahallituksen tehtävät, Konsernijohdon tehtävät

Maakuntavaltuusto

Maakuntalakiesitys 9§, 43§, 141§, 
142§; PelL 46§
Maakunnallinen 
valmiussuunnitelmaohje;
Maakunnan omavalvontaohjelma;

Maakunnan
konserniohje

Maakunnan toimintaperiaatteet;
johtamisen periaatteet; Varautumisen rajapinnat;
Valmiussuunnittelun periaatteet; Riskienhallinnan
järjestäminen; Pelastustoiminnan yhteistyön järjestelyt; 
Sopimusohjauksen periaatteet

Maakuntavaltuusto päättää 
periaatteista;
Maakuntahallitus päättää 
järjestämisestä

Alueellinen toimintaympäristön 
riskianalyysi;
JTS; YTS; Kansallinen sisäisen
turvallisuuden strategia

Maakuntastrategia Strategia on maakuntavaltuuston ohjausväline 
maakunnan johtamisessa; Väline, jolla varmistetaan 
maakunnan toiminnan ohjaaminen kokonaisuutena;

Maakuntavaltuusto päättää 
maakunnan toiminnan ja 
talouden pitkän aikavälin 
tavoitteista

Maakunnan palvelustrategia;
Valmiussuunnitelma;
Omavalvontaohjelma

Sopimukset Kriittisten palveluiden sekä niihin liittyvien 
tukitoimintojen jatkuvuus; (yhteistoimintasopimukset, 
sisäiset palvelut, ostopalvelut, kriittiset materiaalit jne.)

Päätökset sopimuksista 
voimaanpanolain 31§:n 
mukaisesti

Maakunnan palvelustrategia;
Valmiussuunnitelma;
Omavalvontaohjelma

Liikelaitoksen 
toimintaohjeet

Liikelaitosten valmiussuunnitelmat sekä suunnitelmat 
jatkuvuudenhallinnan, laadun- ja turvallisuuskulttuurin 
kehittämiseksi, pelastustoiminnan yhteistyön suunnittelu

Liikelaitosten johtokunnat

Maakunnan palvelustrategia;
Valmiussuunnitelma; 
Omavalvontaohjelma

Toimintayksiköiden 
sis. toimintaohjeet

Toimintayksiköiden valmius- ja turvallisuussuunnittelu Toimintayksiköiden
johtoryhmät

https://alueuudistus.fi/documents/1477425/4064731/Hallintosääntömalli+taittoversio+pdf.pdf/d34deb40-bed9-44cb-aa0b-bbe4737b37cc/Hallintosääntömalli+taittoversio+pdf.pdf.pdf


Näkökulmia maakuntien valmisteluun

 Asiakirja-arkkitehtuurin tulee mahdollistaa varautumisen ja 

turvallisuuden näkökulmien huomioiminen johtamisessa,

siten se mahdollistaa omistajuuden rakentumisen

 Samalla varautuminen edellyttää:

• Vahvaa omistajuutta

• Turvallisuustietoa

• Koordinoitua yhteistyötä

• Johtamisen rakennetta



Muutoksen lisäarvo?

Mitä uutta maakunnassa on turvallisuuden 

näkökulmasta verrattuna kuntiin?

• Kuntaa ohjaava lainsäädäntö ei ota kantaa vastaavalla tavalla turvallisuuteen 

kuin maakuntia koskeva lainsäädäntö

• Muutos pakottaa näkyväksi ne seikat, jotka kunta-maakunta yhdyspinnassa 

tulee säilyttää

• Lähtökohtana on se, että yhteiskunnan eri toimijoilla on vahva 

keskinäisriippuvuus  uusien yhteistyötahojen ja rakenteiden tunnistaminen

• Yritysten ja julkisenhallinnon vastuunjako sekä roolit murroksessa 

turvallisuuden ja jatkuvuuden huomioiminen sopimustenhallinnassa 



Mitä tulee säilyttää?

 Ennakointi

 Monialainen riskienarviointi

 Toimivat rakenteet ja 

toimintamallit

 Pelastuslaitosten kuntayhteistyö

 Sopimustenhallinta
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Mitä on maakunnan omistajuus?

Omistajuus on…

• kykyä huomata heikot signaalit

• kykyä reagoida tehokkaasti

• vastuiden tunnistamista

• toiminnan ohjaamista

• yhteistyön rakentamista

• toiminnan sujuvuutta ja jatkuvuutta kaikissa tilanteissa



Kommunforbundet.fi
PB 200, 00101 Helsingfors

Kommunernas hus, Andra linjen 14

00530 Helsingfors

Vesa-Pekka Tervo

040 7197150

vesa-pekka.tervo@kuntaliitto.fi
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Kiitän mielenkiinnosta!

https://www.facebook.com/kuntaliitto
https://twitter.com/kuntaliitto
https://www.linkedin.com/company/association-of-finnish-local-and-regional-authorities-kuntaliitto-
https://www.youtube.com/kuntaliitto

