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Tavoitteet harjoitukselle 
Sysmän kunnassa

• Testata uutta hallintosääntöä

• Testata ulkoistettujen palveluiden varautumista

• Teknisten ratkaisujen testaus (VIRVE, Varavoima)



Jatkuva parantaminen

• Suunnitellaan (Plan) valmiussuunnitellaan

• Toteutetaan (Do) tehdään suunnitellut järjestelyt

• Testataan (Check) testataan valmiusharjoituksessa

• Toimitaan (Act) Opitaan ja korjataan

Tavoitteena valmiuden JATKUVA PARANTAMINEN



Taustaa

Yhteistyö ja sopimukset 
varautumisessa



Palvelutuotanto ja varautumistarve 
muuttuu

• Palveluiden tuotanto monimuotoistuu –
yhteistyön tarve

• Palveluita tuottavat ketjut – yhteistyön tarve

• Tilanteiden hoitamiseen osallistuu useita 
organisaatioita – yhteistyön tarve



”Perinteinen” tuotantotapa

• Oma henkilöstö

• Oma kalusto

• Omat varastot

– Valmiussuunniteltiin organisaation oman toiminnan varaan
– Silti ulkopuolisia toimittajia (polttoaine, sähkö, tietoliikenne yms.)
– Sisäistä yhteistyötä ja verkostoja

VAP
Varastot
Sopiva lausekkeet 



Kuntayhtiöt verkoston osana

• Kuntayhtiö on oma oikeushenkilönsä, ja hallitusta 
ohjaa yhtiön etu

• Periaatteessa varautumisen pitää sisältyä sopimuksiin 
tai yhtiöjärjestykseen, vaikka omistus olisi 100%

• Yhtiöiden rooli on huomioitava kunnan 
kriisijohtamisessa

Hallintosäännössä huomioiminen
Sopimukset ja/tai yhtiöjärjestyksen varautumisosio



Julkisten organisaatioiden välinen 
yhteistyö

• Perustuu pääasiassa sopimuksiin, jotka usein tehty tasaisen arjen 
näkökulmasta
– Sopimuksiin pitäisi sisällyttää varautuminen
– Sopimuksissa pitäisi huomioida kriisijohtaminen

• Tehtävä voi tuoda organisaatiot yhteen
– Yhteinen tehtävä ja tavoite

• Vapaamuotoisempaa yhdessä tekemistä
– Tiedonvaihto

Sopimuksissa huomioiminen 
Yhteinen suunnittelu ja harjoittelu



Yhteistyö järjestöjen kanssa

• Tarjoavat lisäresurssia ja osaamista

• Ovat avun vastaanottamisen kanava 

• Aktiivisuutta, joka ei ole järjestäytynyt järjestöjen kautta  
(some) – järjestöt luonteva kanavoija

Sopimukset
Yhdessä suunnittelu
Yhdessä harjoittelu
Valmius hyödyntää esiintyvää aktiivisuutta



Yhteistyö elinkeinoelämän kanssa

• Elinkeinoelämän varautumista koordinoi HVK

• Yritykset riippuvaisia kunnan palveluista ja päinvastoin

• Kunta tekee yhteistyötä yksittäisten yritysten kanssa

– Ostopalveluita (Kunnossapito)
– Ulkoistuksia (Attendo)
– Aie- ja valmiussopimuksia (tulossa Vipe)

Sopimukset
Yhteinen harjoittelu 



Esimerkkinä sote

Miten varautuminen on huomioitu 
sopimuksissa?



Lailliset päätökset 
kriisijohtamisessa

Hallintosäännölle kattavuutta, 
ketteryyttä ja reagointikykyä



Hallintosääntö - Poikkeus- ja 
häiriötilanteet 

• § 158 Suunnitelmat 
• Kunnalla on valmiuslainmukainen valmiussuunnitelma 

poikkeusolojen varalle. Siinä suunnitellaan elintärkeiden 
toimintojen turvaaminen ja tehtävien mahdollisimman 
häiriötön hoitaminen myös poikkeusoloissa. 

• Valmiussuunnittelua johtaa ja valvoo kunnanhallitus. 
Toimialat laativat valmiussuunnittelun omien toimintojensa 
osalta. Toimialojen valmiussuunnittelua johtaa ja valvoo 
toimialan toimintaa ohjaava valiokunta. 

• Valmiussuunnittelua edellytetään myös elintärkeiden 
toimintojen hoitamisen kannalta tärkeiltä ostopalveluiden 
tuottajilta ja sopimuskumppaneilta. 



Hallintosääntö - Poikkeus- ja 
häiriötilanteet 

• § 159 Johtaminen 
• Tämän hallintosäännön normaaleja määräyksiä noudatetaan myös häiriötilanteissa 

ja poikkeusoloissa, jollei kohdasta 160 tai valmiuslaista muuta johdu. 

• § 160 Erityiset toimivaltuudet 
• Häiriötilanteen aikana ja poikkeusoloissa voi kunnanjohtaja tai hänen sijaisena 

toimiva viranhaltija käyttää normaalista toimivallastaan poiketen erityistä 
päätösvaltaa peruspalveluiden turvaamiseksi ja häiriötilanteen normalisoimiseksi. 

• Erityinen toimivaltuus koskee hallinnonalojen toimintojen yhteensovitusta, 
taloudellisia resursseja, henkilöstöresurssien suuntaamista, tiedottamista tai 
muuta häiriötilanteen hoitamiseksi välttämätöntä päätöstä. Erityinen toimivaltuus 
tulee käyttöön valtioneuvoston määrittelemissä poikkeusoloissa. Lisäksi se voidaan 
ottaa käyttöön häiriötilanteissa kunnanhallituksen päätöksellä tai kiireellisissä 
tilanteissa kunnanjohtajan johtoryhmässä esittelystä tekemällä päätöksellä. 

• Toimivaltuuden lakkaamisesta päättää kunnanhallitus. Toimivaltuuden käyttö 
tapahtuu aina kunnan häiriötilanteiden johtoryhmässä. Erityiseen toimivaltaan 
liittyvät päätökset tekee kunnanjohtaja tai hänen määräämänsä henkilö 
johtoryhmän jäsenen esittelystä. 



Hallintosääntö - Poikkeus- ja 
häiriötilanteet 

• § 161 Organisaatio 
• Luottamusorganisaatiot jatkavat toimintaansa häiriötilanteissa ja 

poikkeusoloissa pääsääntöisesti normaalisti. Kunnanhallitus ja valiokunnat 
voivat delegoida ennalta tai tilanteen aikana toimivaltaansa alaiselleen 
viranhaltijalle. Valtioneuvosto voi lisäksi poikkeusoloissa asetuksella 
säädellä luottamushenkilöorganisaation toimintaa. 

• Häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa kunnan toimintaa johtaa 
kunnanjohtaja tai hänen sijaisena toimiva viranhaltija ja hänen johtamansa 
häiriötilanteiden johtoryhmä. Häiriötilanteiden johtoryhmän muodostavat 
kunnanjohtaja, hallinto- ja sivistysjohtaja, rehtori, tekninen johtaja ja 
sosiaalijohtaja. Johtoryhmä voi kutsua tuekseen tilanteen edellyttämiä 
asiantuntijoita, sidosryhmien edustajia ja tukipalveluita. 

• § 162 Viestintä 
• Poikkeuksellisten toimivaltuuksien ollessa käytössä kaikki kunnan viestintä 

tapahtuu häiriötilanteiden johtoryhmän koordinoimana. 



Käytännön kokemuksia

• Valmiusharjoittelu kumppanien kanssa

• Valmiussuunnittelu kumppanien kanssa

• Hankinnat ja valmiuden jatkuva parantaminen

Onneksi ei vielä käytännön kokemuksia 
poikkeusoloista tai laajoista kriiseistä.



Kiitos mielenkiinnosta!

etunimi.sukunimi@sysma.fi

mailto:etunimi.sukunimi@sysma.fi

