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Yhteiskunnan 
turvallisuusstrategia (YTS 2017)

• Yhteiskunnan turvallisuusstrategiassa esitetään 
suomalaisen yhteiskunnan varautumisen yleiset 
periaatteet. Varautuminen toteutetaan 
kokonaisturvallisuuden toimintaperiaatteella.

• Kokonaisturvallisuudella tarkoitetaan 
yhteistoimintamallia, jossa toimijat jakavat ja analysoivat 
turvallisuutta koskevaa tietoa sekä suunnittelevat, 
harjoittelevat ja toimivat yhdessä. Yhteistoimintamalli 
kattaa kaikki relevantit toimijat, esim. viranomaiset ja 
muun julkisen hallinnon, elinkeinoelämän, järjestöt ja 
kansalaiset.
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Keskeiset käsitteet

Varautuminen (YTS2017)
• Toiminta, jolla varmistetaan tehtävien mahdollisimman häiriötön 

hoitaminen ja mahdollisesti tarvittavat tavanomaisesta poikkeavat 
toimenpiteet häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa.

• Varautumistoimenpiteitä ovat muun muassa valmiussuunnittelu, 
jatkuvuudenhallinta, etukäteisvalmistelut, koulutus sekä 
valmiusharjoitukset.

Jatkuvuudenhallinta (YTS2017)
• Organisaation prosessi, jolla tunnistetaan toiminnan uhat ja arvioidaan 

niiden vaikutukset organisaatiossa ja sen toimijaverkostossa sekä 
luodaan toimintatapa vakavien häiriötilanteiden hallinnalle ja toiminnan 
jatkuvuudelle.

• Jatkuvuudenhallinta on organisaation ylimmän johdon hyväksymää 
strategista ja operatiivista toimintaa, jolla organisaatio varautuu 
hallitsemaan häiriötilanteet ja jatkamaan toimintaa ennalta määritellyllä 
hyväksyttävällä tasolla.
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TURVALLISUUSROOLI?





Onnistuva Suomi tehdään lähellä      
Finlands framgång skapas lokalt 

Kuntien tekniset toimialat
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• luovat kaavoituksella ja maapolitiikalla edellytykset hyvälle 
elinympäristölle

• myöntävät vuosittain rakennuslupia yli 30 000 asunnolle ja yli 35 
miljoonalle kuutiometrille

• jakavat kaukolämpöä 2,5 miljoonalle ihmiselle

• käsittelevät 2,5 miljoonaa tonnia yhdyskuntajätettä joka vuosi

• huolehtivat yli 5 miljoonan ihmisen vesihuollosta

• ylläpitävät 260 000 vuokra-asuntoa

• ylläpitävät koulutiloja 700 000 koululaiselle

• omistavat ja ylläpitävät yli 35 500 julkista rakennusta, joiden pinta-ala

on yli 35 milj. kerrosalaneliömetriä

• huolehtivat noin 14 000 ympäristöluvan valvonnasta ja käsittelevät
vuosittain noin 700 ympäristölupaa

• ylläpitävät 30 000 km katuja, 11 000 km yksityisteitä ja 16 000 km 
erillisiä kevyenliikenteen väyliä

• tarjoavat laadukasta vettä 100 000 km:n vesijohtoverkostolla ja ottavat 
vastaan jätevesiä puhdistaen ne ympäristölle ystävälliseksi 50 000 
km:n viemäriverkoston avulla.



Onnistuva Suomi tehdään lähellä      
Finlands framgång skapas lokalt 

Kunnan turvallisuus
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Kuvan lähde: Helsingin kaupunki



Onnistuva Suomi tehdään lähellä      
Finlands framgång skapas lokalt 

Tulevaisuuden kunnan varautuminen

Yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen, mutta samalla kunnan 
lakisääteisten tehtävien ja palveluiden jatkuvuuden varmistaminen

• perusinfrastruktuurin tuottaminen ja ylläpitäminen (kriittinen 
infrastruktuuri)

• ympäristönsuojelu ja rakennusvalvonta

• kaavoitus ja alueiden kehittäminen

• työllisyys ja elinvoiman edistäminen

• varhaiskasvatus ja koulutus

• hyvinvoinnin edistäminen

• Lähidemokratia ja osallisuus

Varautumisessa kunnan rooli korostuu erityisesti väestön 
toimintakykyyn ja henkiseen kriisinkestävyyteen liittyvissä 
tehtävissä.
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Onnistuva Suomi tehdään lähellä      
Finlands framgång skapas lokalt 

Kuntalaisen arjen turvallisuus

• Tulevaisuuden kunta verkkoaivoriihi 2016:

» Kuntalaisten mielestä kunnassa korostuu tulevaisuudessa: 1) 
Lähipalvelut 2) Avoimuus ja tiedonkulku ja 3) Turvallisuus

• ARTTU2 kuntalaiskysely 2017: 

» Kuntalaisten näkemykset tärkeimmistä asioista hyvässä kotikunnassa 
keväällä 2017: 1) Hyvät palvelut 2) Hyvä asuinympäristö 3) 
Turvallisuus

[pvm]
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Kunta ylläpitää ja kehittää turvallista asuin-, elinkeino- ja 
matkailuympäristöä. Kunta myös kasvattaa ja vaikuttaa asenteisiin.
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Erilaiset kunnat ja 
maakunnat

Maakuntia 18 kpl
- Uusimaa, 1 653 336 as
- Keski-Pohjanmaa 68 858 as

Kuntia 311 kpl
- Helsinki, 642 045 as
- Luhanka, 734 as

Aluejaot © MML, 2017



KUJA2-projekti pähkinänkuoressa

• Omistaja: Suomen Kuntaliitto ry

• Rahoittaja: Huoltovarmuuskeskus

• Toteutus: 4/2017 - 3/2019

• Laaja poikkihallinnollinen ohjausryhmä ja projektiryhmä

• Projektipäällikkö: Aki Pihlaja

• Tarkoitus tiivistettynä:
1) tukea kuntia ja tulevia maakuntia varautumisen sekä 

jatkuvuudenhallinnan kehittämisessä

2) Edistää kuntien ja maakuntien sekä niiden keskeisten sidosryhmien 
yhteistoimintaa, varautumisen yhteensovittamista sekä yhteistä 
ymmärrystä varautumiseen liittyen
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1.KUJA-konseptin työvälineiden ja käytön kehittäminen

2.Kuntien ja maakuntien varautumisen tukeminen

3.Kuntien ja maakuntien varautumisverkoston toiminnan 
käynnistäminen

4.Maakunnallisen varautumisen yhteensovittaminen 
Elvar-toimikuntien kanssa

5.Esiselvitys tarpeista liittyen maakunnallisen 
varautumisen yhteiseen tietojärjestelmään

6.Suositus satamien kokonaisvarautumisesta ja 
varautumisen omistajaohjauksesta

KUJA2 - Toiminnalliset tavoitteet



PROJEKTIRYHMÄ

PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ

PROJEKTIRYHMÄ

PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ

KUJA2: Kuntien ja maakuntien 
jatkuvuudenhallinta -projekti

Valmius ja jatkuvuudenhallinta 
soterakenteissa -projekti

Kuntien, maakuntien, sosiaali- ja terveystoimen sekä niiden keskeisten 
sidosryhmien varautumisen ja jatkuvuudenhallinnan yhteensovittaminen, 

yhteisen ymmärryksen rakentaminen sekä yhteisten toimintamallien edistäminen

Kuntien ja maakuntien 
jatkuvuudenhallinnan 

tukeminen
 KUJA-kokonaiskonsepti

Sosiaali- ja terveystoimen 
jatkuvuudenhallinnan 

tukeminen 
 Sote-varautumisohje

OHJAUSRYHMÄ

PROJEKTIRYHMÄ

PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ

SIDOSRYHMÄT



KUJA2-projektin taustoja

• Tarve mukautua nopeasti muuttuvaan toimintaympäristöön 
sekä tilannekuvan/-ymmärryksen parantaminen
» Mm. yhteiskunnalliset muutokset, demografinen kehitys, ulkoinen ja 

sisäinen turvallisuus, uhkakuvien muutokset, kyberulottuvuus, teknologinen 
kehitys, taloudellinen epävarmuus, verkostojen välttämättömyys jne.

• Kuntien muuttuva rooli ja tehtävät (erityisesti maakunta- ja 
soteuudistus)

• Uusi toimija ja toiminnan taso – maakunta

• Varautumisen yhteensovittamisen roolit ”SM-maakunta-kunta”

• Maakunnallisten pelastuslaitosten rooli kuntien (ja maakuntien) 
varautumisen tukemisessa

• Kuntien rajalliset resurssit (erityisesti pienet kunnat)

• Tahtotila: Kunta- ja maakuntapalveluiden laadun sekä 
toimintavarmuuden parantaminen, tavoitteiden 
saavuttamisen varmistaminen, sujuva yhteistoiminta
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• KUJA:ssa luotiin kunnille 
sekä näihin liittyville 
kriittisille palvelu- ja 
toimintoketjuille 
jatkuvuudenhallinnan 
kokonaiskonsepti,

sisältäen maksuttomat 
yhtenäiset toimintamallit ja 
työkalut, joita kunnat ja 
muut toimijat voivat 
soveltaa tarpeidensa 
mukaisesti omassa 
toiminnassaan. 

• Kuva: KUJA-projektiin ja sen 
työkokouksiin osallistuneet kunnat
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KUJA1:ssä mukana
240 kuntaa
yli 1500 henkilöä
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KUJA-kokonaiskonsepti



MODUULI 1 
Jatkuvuudenhal-

linnan johtaminen

MODUULI 2 
Toimintavarmuuden 

kehittäminen

MODUULI 3 
Häiriö- ja 

kriisisuunnittelu

MODUULI 4 
Häiriönhallinta ja 
kriisijohtaminen

Organisointi, 
resursointi, osaaminen

Johdon tahtotilan 
määrittäminen

Seuranta ja 
ohjaus

Kehittämisen polun 
rakentaminen

Nykytilan arviointi ja 
vertailu verrokkeihin

Perusteet, ohjeistus, 
vastuut 

Sisällyttäminen
TTS-prosessiin

Uhkien ja riskien 
hallinta

Sopimuskumppanien 
huomioon ottaminen

Sopimuskumppanien 
arviointi

Toimintavarmuuden 
periaatteet / prosessi

Avaintoimintojen 
tunnistus,priorisointi

Viranomais- ja 
sidosryhmäyhteistyö

Varautuminen 
poikkeusoloihin

Perehdyttäminen ja 
täytäntöönpano

Koulutus ja  
harjoittelu

Johtamisen 
edellytykset

Suunnitelmat ja 
toimintamallit

Kriisijohtamisen 
käynnistäminen

Operatiivinen toiminta 
häiriötilanteessa

Tiedottaminen ja 
kriisiviestintä

Toipuminen ja 
arviointi

Reagointi ja 
hälyttäminen

Tilannekuva ja 
tilannetietoisuus

Yhteistyö korostuuJohdon rooli korostuu

KUJA-arviointimallin moduulit ja osa-alueet

www.kuntaliitto.fi/kuja



Maakunnalla on häiriötilanteisiin ja 
poikkeusoloihin varautumisessa 
kolme roolia

1. Jokainen maakunnan toimiala, kuten sosiaali- ja 
terveystoimi, ympäristöterveydenhuolto ja 
pelastustoimi, vastaa omasta varautumisestaan 

2. Maakunta sovittaa yhteen toimialojensa varautumisen 
maakuntakonsernin sisällä.

3. Maakunta huolehtii alueella toimivien viranomaisten, 
kuntien, elinkeinoelämän ja järjestöjen yhteiseen 
varautumiseen liittyvistä tehtävistä (=alueellinen 
yhteinen varautuminen).



Alueelliseen yhteiseen 
varautumiseen kuuluu 
erilaisia tehtäviä 
(Maakuntalakiehdotus 142 §)

Yhteensovittamiselle on 
luotava rakenteet

Alueelliset riskit pitää 
arvioida

Turvallisuustilannetta 
seurataan ja arvioidaan 

ennakoivasti

Suunnitellaan varautumista 
yhdessä

Harjoitellaan yhdessä



Länsi-Saimaan 

seutukunta/

kunnat

Imatran 

seutukunta/kunnat

Ympäristötoimi

Esimerkki maakunnallisen yhteensovittamisen rakenteista

Maakuntakonserni Kunnat
(keskuskaupungit + 

muut kunnat)

Elinkeino
-elämä

Järjestöt 
(3. sektori)

Muut 
viranomaiset



Miten toimia yhteistyössä 
vaativassa häiriötilanteessa, jos 

• ei ole yhteistä toimintaympäristön turvallisuusmuutosten 
seurantaa, joka käynnistää kaikkien osapuolten 
yhteistoiminnan riittävän ajoissa?

• työvälineet poikkeavat täysin toisistaan? 

• ei ole yhteistä tapaa toimia, eivätkä tekemisen tavat ole 
yhteensovitettavissa?

• ei ole harjoiteltu yhdessä?

• ei arvioida ja kehitetä määrätietoisesti yhteistyötä?

• ei tunneta luottamusta?

Onnistunut yhteistyö ei edellytä ”koordinaatiota” tai 
”ohjausta”, mutta yhteensovittamista kylläkin - eli useista 
asioista sopimista ja tietoisena pitämistä.

21



Kiitän mielenkiinnosta,

kommentteja?
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Aki Pihlaja
projektipäällikkö, KUJA2
aki.pihlaja@kuntaliitto.fi

www.kuntaliitto.fi/kuja
Puh. 09 771 2028

mailto:aki.pihlaja@kuntaliitto.fi
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