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Kunnan alueellinen valmiuskeskus
• Kunnan alueellinen valmiuskeskus on paikka/kiinteistö, jonne kunta on 

varannut tilat häiriötilanteiden paikallista tiedottamista sekä
alueellisesti järjestettävien palveluiden turvaamista varten.

• Alueellisten valmiuskeskusten toimintamallissa kunta päättää
käynnistää sen toiminnan normaaliolojen häiriötilanteissa tai 
poikkeusoloissa omasta tarpeesta tai muun viranomaisen pyynnöstä.

• Valmiuskeskukset tukevat kunnan johtoa tilannekuvan ylläpidossa,  
alueellisessa tiedottamisessa sekä niille annettujen tehtävien ja 
tukipalveluiden tuottamisessa.

• Aluellinen valmiuskeskus perustetaan 2 – 24 h tunnin varoitusajalla
häiriötilanteen vakavuudesta ja tilanteen kestosta riippuen (riskiarvio).

• Henkilöstön tarve voi alueellisessa valmiuskeskuksessa vaihdella
tilanteen mukaan ja niissä on myös varauduttava vuoroissa
työskentelyyn.

• Toimintamalli on uusi ja käytössä vasta joissakin kunnissa. 
Keski-Uudenmaan kunnista Nurmijärvi, Tuusula ja Järvenpää ovat
ottaneet mallin käyttöön.
Mallista ollaan oltu kiinnostuneita myös muualla.



Perusteita AVAK-toiminnalle

• Alueellinen valmiuskeskus on kunnan toiminto, joka toimii sille kunnan
antamien valtuuksien puitteissa. Valmiuskeskuksen toimintaa ohjaa sille
annettu tehtävä ja ennalta laadittu ohjeistus.

• Alueellisille valmiuskeskuksille annettavat tehtävät pohjautuvat kunnan
valmiussuunnitteluun, elintärkeiden palvelujen tuottamiseen sekä
yhteiskunnan ja viranomaisten tarpeisiin. Valmiuskeskukset toteuttavat
niille annettuja tehtäviä ja tarkennetaan määräyksin ja toimintaohjein.

• Alueellinen valmiuskeskus tukeutuu kunnan johto- tai tilannekeskuksen
tilannekuvaan ja osallistuu sen täydentämiseen itse keräämillään tiedoilla
vastuualueeltaan mm. tilanneilmoitusten ja –katsausten avulla.

• Kunnalla voi olla useita alueellisia valmiuskeskuksia ja ne voivat olla 
esimerkiksi koulujen yhteydessä jolloin ne voivat tukeutua niiden käyttö- ja 
suojatiloihin sekä rakenteisiin ja varustukseen.

• Valmiuskeskuksilla voi olla keskenään erilaisia tehtäviä, mutta toiminnoissa
perustehtävä on sama. Valmiuskeskuksen toiminta voidaan käynnistää
joustavasti ja sen tehtävät voivat toiminnan aikana muuttua.



Alueellisten valmiuskeskusten keskeisiä 
tehtäviä

• Alueellisen tilannekuvan ylläpito
• Vasujoryn/JOKE johtamisen tukeminen
• Yhteydenpito johtokeskukseen (vasujory) / tilannekeskukseen ja 

muihin alueellisiin valmiuskeskuksiin
• Toimii vasujoryn/JOKE väistötilana tarvittaessa
• Kokoamiskeskus/väistötila suuronnettomuuksissa (pela, sote)
• Viestintä ja tiedottaminen – sisäinen ja ulkoinen (JOKE)
• Vedenjakelupiste – vesilaitokset
• Elintarvikkeiden/ruuan jakelupiste (ruokahuollosta vastaavat)
• Hätämajoituspiste, kokoamiskeskus (sote)
• Psykososiaalisen tuen antaminen (kriisipäivystys, sote, srk)
• Lääkintä ja ea (sote, SPR)
• Viranomaisten (poliisi, pelastuslaitos, pv) tuki



AVAK-toiminta Nurmijärvellä

• 2015 aloitettiin keskustelu AVAK-toiminnan aloittamisesta Keski-
Uudenmaan kunnissa Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen 
aloitteesta

• Nurmijärven kunnanjohtaja teki päätöksen NAVAK-työryhmän 
perustamisesta lokakuussa 2016, vetovastuu Keitaanniemi/Aaltio

• Koulutus tilattiin MPK:n kautta ja valmisteltiin yhteistyössä Antti 
Holmroosin kanssa, kunnasta mukana Keitaanniemi ja Aaltio

• 2017 talvella käynnistettiin ensimmäinen yhteistyöprojekti 
Nurmijärvellä reserviläisten kanssa AVAK eli alueellisten 
valmiuskeskusten koulutusten yhteydessä

• 2017 keväällä otettiin käyttöön Rajakaaren AVAK Rajamäellä
• Kati Aaltion JET-koulutuksen projektityön aiheena oli Alueellisten 

valmiuskeskusten perustaminen Nurmijärvellä
• Nurmijärven reserviläisiä osallistui myös koulutukseen ja 

koulutuksen järjestelyihin



AVAK-toiminta Nurmijärvellä

• 2018 yhteistyötä jatkettiin kevään koulutuksissa MPK:n ja 
reserviläisten kanssa, uutena yhteistyökumppanina tuli mukaan UPL

• 2018 marraskuussa toteutettiin ensimmäinen Keski-Uudenmaan 
kuntien yhteinen koulutussarja johon, osallistuivat Nurmijärvi, 
Tuusula ja Järvenpää 

• 2019 tammikuussa otettiin käyttöön reserviläisille sitoumuslomake, 
jossa henkilö sitoutuu vapaaehtoistyöhön alueellisissa 
valmiuskeskuksissa sekä osallistuu koulutus- ja harjoitustoimintaan

• Nurmijärvelle on nimetty kolme alueellista valmiuskeskusta: 
Rajakaari Rajamäellä, NYK kirkonkylällä ja Urheilupuiston 
koulu/Monikko Klaukkalassa

• Marraskuussa 2019 järjestetään yhteinen harjoitus STUK:n ja MPK:n
kanssa Rajakaaressa



Järjestöt osana toimintaa

• Eri järjestöjen jäsenet (SPR, reserviläisyhdistykset, Martat 
ja jne.) voivat kouluttautua MPK:n kautta AVAK-
kouluttajiksi, ja/tai –vapaaehtoisiksi toimijoiksi

• Koulutuksissa tarvitaan myös apukouluttajia sekä 
henkilöitä varmistamaan koulutuksien järjestelyt ja 
logistiikka

• AVAK-toimintaan sitoudutaan henkilökohtaisesti 
• Nurmijärvellä käytössä oma sitoutumislomake
• Koulutuksista ja harjoituksista voidaan anoa korvaavia 

KH-vuorokausia. Kunta voi myös sijoittaa avaintoimijoita 
omiin häiriö- ja poikkeusolojen rakenteisiinsa. (PV 
Ylennysnormi 2015: PVHSM HENKILÖSTÖALA 034 –
PEHENKOS)



Kuinka varaudumme tulevaisuuteen?

• Säännöllinen harjoittelu ja uusien henkilöiden koulutus
• AVAK-toiminnan vakiinnuttaminen osaksi kuntien 

turvallisuusorganisaatiota
• Viranomaisyhteistyö harjoituksissa ja koulutuksissa
• Kolmannen sektorin yhteistyö vapaaehtoistoiminnan 

vakiinnuttamiseksi osaksi alueellista valmiuskeskusta
• Kuntien välinen yhteistyö: yhteiset koulutukset ja 

harjoitukset, toisten harjoituksiin osallistuminen 
seuraajana, toiminnan kehittäminen yhteisten tarpeiden 
pohjalta

• Kunnan johdon ja sitä kautta toimialojen sitouttaminen 
niin, että ymmärrys henkilöresurssien käytöstä AVAK-
toiminnalle nähdään tarpeellisena



Huolenaiheita vai onko?

• Alueellisten valmiuskeskusten malli ei ole lakisääteistä toimintaa, 
joten toimintamallit kunnissa ovat hyvin erilaiset ja näin ollen 
myös kuntien varautumisen taso ja osaaminen eivät ole samalla 
tasolla

• Alueellisten pelastus- ja poliisilaitosten kanssa tehtävä yhteistyö 
edellä mainittuihin asioihin viitaten toteutuu myös hyvin eri 
tasoisesti eri kunnissa

• Miten alueellisten valmiuskeskusten malli saadaan 
vakinaistetuksi yhteiseksi toimintatavaksi?

• Ollaanko tästä kiinnostuneita esim. sisäministeriön tasolla niin, 
että asiassa saadaan aikaan positiivista muutosta?

• Vai jääkö AVAK-toiminta lopulta vain muutamien kuntien 
toimintamalliksi, joka lopulta on kiinni henkilöiden omasta 
aktiivisuudesta?



Kiitos mielenkiinnosta!

Nurmijärven kunta

Kati Aaltio, palveluesimies
puh. 040 317 4674

kati.aaltio@nurmijarvi.fi


