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Maakunnan visio (2025)
Pohjois-Savo tarjoaa laadukkaan ja
turvallisen arjen kaikissa elämänvaiheissa

Kokonaisturvallisuuspalveluiden palvelulupaus
Ennakoimme riskit ja turvaamme elämää
ympärivuorokautisesti kaikissa olosuhteissa
koko maakunnan alueella

Maakunnan kokonaisturvallisuusasioiden valmistelu
KOKONAISTURVALLISUUS
•
•
•
•
•
•
•
•

SOTEn 24/7/365 –arjen turvallisuuspalvelut
pelastustoiminta , varautuminen ja väestönsuojelu
ensihoitopalvelu
onnettomuuksien ehkäisy ja riskienhallinta
varautuminen ja valmius, pelastustoimi
varautuminen, sote
terveydenhuollon päivystys -kytkentä
potilas- ja asiakasturvallisuus -kytkentä

VARAUTUMINEN JA RISKIENHALLINTA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

liikelaitoksen, konsernin ja alueellinen varautuminen
talous, työhyvinvointi ja henkilöriskit
ICT-riskit ja -varautuminen
potilas- ja asiakasturvallisuus
tietoturva- ja tietosuoja
kiinteistö- ja toimitilaturvallisuus
ympäristöturvallisuus
liikenneturvallisuus
sote-varautuminen
ICT-riskit ja –varautuminen
ympäristöterveydenhuollon varautuminen
varautuminen ja valmiussuunnittelu
kriisiviestintä

Yhden liikelaitoksen malli
•

”Konsernirakennetta valmistellaan yhden liikelaitoksen mallilla. Valitussa
toimialariippumattomassa mallissa pelastuslaitoksen ja Kokonaisturvallisuuden
palvelut muodostavat yhden toimialan. Malli vastaa parhaiten muutosvisioon ja
strategisiin tavoitteisiin. Pelastustoimen ja ensihoitopalvelun tuotannon integrointi tuo
johtamiseen selkeyden sekä lisää synergiahyötyjä tuotannossa. Pelastuslaitos
tuottaa ensivastepalvelua ja kotona pärjäämisen tukemispalvelua, jolla on suora
yhteys sote-palveluihin” (Hallinto- ja johtamisjärjestelmätyöryhmä 2017).

Kokonaisturvallisuuden palvelut (2020)
Ensihoito, pelastustoimi ja Soten 24/7/365 –arjen turvallisuuspalvelut

Onnettomuuksien ja
tulipalojen ehkäisy

SOTEn 24/7/365 –arjen
turvallisuuspalvelut

Pelastustoiminta
Ensihoitopalvelu
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valmius

Pelastustoimen Tike ja Joke
Ensihoidon kenttäjohto
Sote-Tike 24/7
-> Maakunnan Tike ja Joke

Kunnat
Muut viranomaiset
Maakuntayhteistyö
Ministeriöt

Maakunnan kokonaisturvallisuus (2020)
Alueellinen tilannekuvatoiminta
• Turvallisuustilanne sekä häiriö- ja
onnettomuustilanteen tilannekuvan
kokoaminen ja jakaminen
• Maakunnallinen, ylimaakunnallinen ja
poikkihallinnollinen yhteistyö
• Pelastustoimelle ja ensihoidolle
yhteistoiminta-alueen tilannekeskukset

Maakunnan varautuminen ja riskienhallinta
• Maakunnan riskiarvio ja –analyysit (uhat)
• Maakunnan valmiussuunnitelma ja
toimialakohtaiset valmiussuunnitelmat
• Konsernihallinnon ja toimialojen
varautumisen yhteensovittaminen
• Konsernin riskienhallintaprosessit ja
toimintojen jatkuvuudenhallinta
• Kriittisten palveluiden sopimukset

Maakunnan turvallisuuspalvelut

”Pohjois-Savo
tarjoaa
laadukkaan ja
turvallisen arjen
kaikissa
elämänvaiheissa.”

• Pelastustoimi, ensihoito ja SOTE-TIKE,
soten 24/7–arjen turvallisuuspalvelut
• Viranomaistehtävät
• Turvallisuuskriittiset palvelut, tarkastus- ja
valvontatehtävät sekä päätökset
• Onnettomuuksien , tulipalojen ja
häiriöiden ennaltaehkäisy
• Varautuminen ja valmius häiriötilanteisiin,
onnettomuuksiin sekä poikkeusoloihin

Alueellisen varautumisen
yhteensovittaminen

Organisaatioturvallisuus
• Turvallisuusjohtamisen järjestelmä
• Omatoiminen varautuminen
• Henkilöstön, toiminnan, omaisuuden,
ympäristön ja tiedon turvaaminen

• Yhteistyö kuntien, muiden viranomaisten,
järjestöjen ja elinkeinoelämän kanssa
• Pohjois-Savon valmiusfoorumi ja
-sihteeristö
• Maakunnan valmius- ja häiriötilanneharjoitusten järjestäminen
• Valmiusparametrit ja -kortit

Ensihoitopalvelu

Pelastustoiminta

Onnettomuuksien ehkäisy
ja riskienhallinta

SOTE-TIKE ja soten
24/7-palvelut

Ensivastetoiminta

Ihmisten, omaisuuden ja eläinten
pelastaminen

Kemikaali- ja räjähdeluvat,
tarkastus-, ilmoitus- ja
valvontatehtävät sekä
lausunnot

Toiminnanohjaus ja
koordinointi

Ensihoitoyksiköt

Onnettomuuksien torjuminen ja
vahinkojen rajoittaminen

Turvallisuusviestintä,
koulutus- ja neuvontapalvelut

Turvapalveluhälytysten
vastaanotto

Alue-ensihoitajatoiminta

Pelastustoiminta ja tulipalojen
sammuttaminen

Palotarkastukset ja
palontutkinta

Sosiaalipäivystys
(kriisipäivystys ja
psykososiaalinen tuki)

Moniammatilliset yksiköt
(eh-pelastaja)

Moniammatilliset yksiköt (ehpelastaja)

Tukipalvelut, kalusto, välineet
ja asiantuntijat

Kotihoidon yhteyspiste

Ensihoidon kenttäjohto,
tilannekeskus

Pelastustoimen tilannekeskus

Riskiarvio ja -analyysi, uhkien
ja vaikutusten arviointi

Viranomaisyhteistyö ja
tilannekuva

Lääkärihelikopteri

Häiriötilanteisiin varautuminen

Suojeluhenkilöstön
varaaminen ja kouluttaminen

Liikkuvat 24/7 –palvelut
(kotihoito, kotisairaala)

Potilassiirrot (ei
ensihoitopalvelua)

Vaarallisten aineiden ja
öljyvahinkojen torjunta

Nuohouksen valvonta ja ohjaus

Ylimaakunnallinen
yhteistyö

Kansainvälinen pelastustoiminta

Johtamis-, valvonta- ja
hälytysjärjestelmät

Varautuminen poikkeusoloihin
ja väestönsuojelu

Väestön siirtämis- ja
evakuointijärjestelyt

Varautuminen

Varautuminen

Ylimaakunnallinen yhteistyö
• Tilannekeskus (ISTIKE)
• Päivystyspalvelut

Kustannustehokkuutta ja
turvallisuustason säilyttäminen koko
maakunnan alueella
Yhteiset ydin- ja tukipalveluresurssit ,
toimitilat sekä erikoiskalusto ja
välineet
Riskienhallinta ja varautuminen
Tilannekeskus- ja johtokeskus,
tilannekuva ja toiminnanohjaus
Suuronnettomuusvalmius
Harjoitukset ja koulutukset
Valmiuden kohottaminen

Väestön varoittaminen ja
vaaratiedotteet
Ylimaakunnallinen
yhteistyö
• Tilannekeskus

Synergiaedut: Palvelujen laadun ja saatavuuden
parantaminen sekä kustannusten hillintä

Ylimaakunnallinen
yhteistyö
• Tilannekeskus

Jatkuvuudenhallinta

Ensihoidon ja pelastustoimen synergiaa
Ensivaste
Ensihoito
Moniammatillinen

toiminta (hybridiyksiköt)
Tuki- ja
asiantuntijapalvelut

• Pelastuslaitos tuottaa palvelun 28 ensivasteyksiköllä
• Mukana n. 300 pelastustoimen henkilöä, joista valmiudessa n. 60 hlöä
kerrallaan. Valmius on osa pelastustoimen 24/7/365 –valmiutta.
• Yhteensä 24 ensihoitoyksikköä (shp 15 ja pelastuslaitos 9)
• Sairaanhoitopiirin ensihoidossa 185 htv
• Pelastuslaitoksessa 126 henkilöä ensihoidon palvelutuotannossa,
joista 48 htv pelkästään ensihoidossa
• Ensihoidon ja pelastustoimen yhteiset yksiköt
• Henkilöstö samalla sekä ensihoidon että pelastustoimen
vahvuudessa (n. 25 htv)
•Yksikkö tukee sosiaalihuollon palveluja
• Pelastuslaitoksen toimittava 24/7 kaikissa turvallisuustilanteissa
- Ajoneuvo-, viesti- ym. kaluston huolto-, testaus- ja korjauspalvelut
- Hallinto- ja ICT-palvelut materiaalivarastot ja logistiikka
- Perustana riskienhallinta, varautuminen ja jatkuva valmius

Mahdollisuus palveluiden turvaamiseen koko maakunnan alueella. Toiminnallista ja taloudellista
tehokkuutta. Synergiaedut näkyvät suoraan asiakkaille ja potilaille monipuolisena ja nopeana apuna.

Kokonaisturvallisuuden valmistelu
Ensihoitopalvelu:
• valmisteltu palveluverkkoluonnos 2025, palvelutarve kasvaa väestön ikääntymisen myötä
• kartoitettu resurssitarpeet, osaamisprofiileja ja esimiesjärjestelmää
• ensihoitopalvelu on luonteeltaan viranomaistoimintaa, pl. siihen kuulumattomat potilassiirrot
• ensihoitopalvelu ehdotetaan tuotettavaksi nykyisillä resursseilla (shp ja pelastuslaitos) pelastustoimen tuottamat synergiahyödyt säilyttäen
Pelastustoiminta:
• maakunnallista toimintaa lähes 15 vuotta
• tarkasteltu viranomaispäivystyksiä, tilanne- ja johtokeskusjärjestelyjä
• selvitetty viranomaisyhteistyön uusia mahdollisuuksia esim. kotiympäristön onnettomuuksien ja tulipalojen ennaltaehkäisyssä (mm. kotihoito)
• yhteistoiminnan ja varautumisen tehostaminen
SOTEn 24/7/365 -arjen turvallisuus:
• SOTE-TIKEn toimintamallin kehittäminen maakunnalliseksi
• Ensihoito – pelastustoimi – poliisi – hätäkeskus –yhteistyön rakentaminen SOTE-TIKEn kanssa
• palvelun kytkeminen sosiaalihuollon maakunnalliseen valmius- ja varautumissuunnitteluun ml. Yhteistyöalue
Riskienhallinta ja varautuminen:
• riskienhallintamalliksi kansainväliseen standardiin perustuva ISO 31000, jonka mukaisesti tehty valmistelu- ja käynnistysvaiheen
riskienhallintaprosessi
• valmistelussa henkilöstön, toiminnan, omaisuuden, ympäristön ja tiedon turvaamisen riskienhallintaprosessit
• lisäksi työn alla mm. maakuntakonsernin valmiussuunnitelma, evakuointisuunnitelma, toimialasuunnitelmia ja alueellisen riskiarvion laatiminen
• varautumista valmistellaan eri tasoilla: omatoiminen varautuminen, toimialat, konserni ja alueellisen varautumisen yhteensovittaminen
• huomioidaan mm. YTS 2017, Sisäisen turvallisuuden strategia 2017, Kansallinen riskiarvio 2018, alueellinen ja paikallinen turvallisuussuunnittelu,
laajamittaiseen maahantuloon varautuminen sekä KUJA2

Varautumisen yhteensovittaminen Pohjois-Savossa (luonnos)
1: Luodaan rakenteet
varautumisen
yhteensovittamiselle:

2: Arvioidaan
alueelliset riskit

Pohjois-Savon valmiustoimikunta
•
•

Pj. maakuntajohtaja
Alueen ylimmän johdon foorumi
3: Turvallisuustilannetta seurataan
ja arvioidaan ennakoivasti

Elinkeinoelämä
4: Suunnitellaan
varautumista yhdessä

Sihteeristö
•
•
•

Pj. maakunnan valmiuskoordinaattori/vast.
Valmiussuunnittelijoiden ”työpaja”
Ennakoi, valmistelee, esittelee, raportoi

5: Harjoitellaan
yhdessä
• Ad hoc-työryhmät

Pohjois-Savon maakunnan varautuminen (luonnos 30.4.2018)
Pohjois-Savon valmiusfoorumi
Maakuntien välinen yhteistyö

Maakunnallisen varautumisen koordinaatio (2-4 krt/v)
Maakuntajohtaja
foorumin puheenjohtaja
Hätäkeskus

P-S aluetoimisto

I-S Poliisi

Järjestöjen
edustaja

Kuntien
edustus

Maakuntakonsernin
viranomaiset ja johto

Elinkeinoelämän edustus

Seurakuntien
edustaja

Liikennevirasto

Huoltovarmuuskriittiset yritykset

Varautumisen yhteensovittaminen
Työryhmät
-

alueellinen riskiarviointi
turvallisuus- ja valmiussuunnittelu
turvallisuusympäristön arviointi
harjoitusten suunnittelu ja toteutus
yhteistoimintasuunnitelmat
kriisiviestintä

Varautumisen sihteeristö (valmiustyöryhmä)
• Maakunnan ja eri toimijoiden varautumishenkilöstöä (mm. pelastustoimi, sote, ymp.th., yht. työtahot)
• Maakunnallisen varautumisen yhteensovittaminen
• Maakuntakonsernin varautuminen (mm. onnettomuudet, häiriötilanne, epidemia ja poikkeusolot)
• Toimialakohtainen varautuminen

Yhteistyö kuntien ja paikallistason kanssa
Paikallinen varautuminen, yhteensovittaminen ja kuntien varautumisen tukeminen

Kiitos!

