Etelä-Suomen aluehallintoviraston tilinpäätös 2018
Häiriötilanteisiin varautumista edistettiin aktiivisesti
Etelä-Suomen aluehallintovirasto edisti vuonna 2018 häiriötilanteisiin varautumista ja eri toimijoiden
yhteistyötä aktiivisesti. Harjoituksissa syvennettiin hybridi- ja ympäristöterveydenhuollon sekä
tietoturvauhkiin varautumista. Opetus- ja kulttuuritoimen viiden maakunnan alueella järjestetyissä
turvallisuuskoulutustilaisuuksissa nousi esiin keskeisimpinä asioina turvallisuusviestintä, johtaminen sekä
henkilöstön turvallisuusosaaminen. Alueelliset maanpuolustuskurssit kokosivat yhteensä yli 400
varautumisen avainhenkilöä joko koko viikon tai muutaman päivän kestäviin koulutuksiin.
Valmiustoimikuntatyöskentely uudistettiin koskemaan vuosia 2019–2020.
EKA18-valmiusharjoitus toteutui suunnitellusti. Harjoituksen painopisteenä oli hybridiuhkiin vastaaminen.
Harjoitukseen osallistuivat kaikki Etelä-Karjalan maakunnan kunnat (9), alueiden turvallisuusviranomaiset ja
-toimijat, yhteensä 46 eri organisaatiosta. Lisäksi mukana oli elinkeinoelämä ja harjoittelijoina alueen
metsäteollisuuden yritykset. Valmiusharjoituksen palaute saavutti tavoitteen (4,0). Palaute oli aikaisempiin
harjoituksiin verrattuna myönteisempää. Ympäristöterveydenhuolto osallistui myös Kymenlaakson
rannikkotulvaharjoitukseen (TULVA 18).
Aluehallintovirastojen yhteisesti laaditun valmiusharjoituskonseptin valmistuminen siirtyi vuodelle 2019.
Konsepti päivitetään yhteistoiminnassa sisäministeriön, muiden ohjaavien ministeriöiden sekä
pelastusopiston ja AVIen vastuualueiden kanssa.
Etelä-Suomessa alueellisia maanpuolustuskursseja järjestettiin yhteensä kuusi 6 pääkurssia, 4 jatkokurssia
ja 5 erikoiskurssia. Kurssit toteutettiin uudistetulla järjestelmällä. Kurssipalaute oli aikaisempaa
myönteisempää, keskiarvo oli 4,3 (tulostavoite 4.0). Kursseille osallistui 415 varautumisen avainhenkilöä.
Alueelliset riskiarviot huolellisen tarkastelun alla
Alueelliset riskiarviot laadittiin poikkihallinnollisesti siten, että koottavassa työryhmässä olivat edustettuina
alueen (maakunnan) kunnat, viranomaiset, elinkeinoelämä sekä järjestöt. ESAVIn edustaja oli mukana
kaikissa alueellisissa riskiarvioiden laatimisissa. Alueellinen riskiarvio laadittiin Kanta-Hämeen, PäijätHämeen, Kymenlaakson, Etelä-Karjalan ja Uudenmaan maakunnissa annettuun määräaikaan mennessä.
Tarkoituksena oli tunnistaa alueen toimijoille yhteisesti merkittävimmät uhkat tai häiriötilanteet.
Kansallisesti merkittäviä riskejä ei arvioitu alueella uudelleen, vaan ne otettiin huomioon automaattisesti.
Kaikista valituista riskeistä laadittiin skenaariot, joissa otettiin huomioon taustalla oleva uhka, uhkan kohde,
toteutumistapa, vikojen ja häiriöiden ketjuuntuminen ja kertautuminen sekä arvioitu todennäköisyys. EteläSuomen aluehallintoviraston edustajat olivat mukana myös kansallisen riskiarvion 2018 päivittämisessä.
Sivistystoimen sektorin turvallisuuden alueellinen yhteistyöryhmä kattoi yhtä maakuntaa lukuun ottamatta
kaikki maakunnat. Ryhmä edusti sivistystointa varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle sekä nuorisotoimen.
Myös Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston Svenska enhetenistä, yhdestä pelastuslaitoksesta ja
poliisista oli edustus.
Häiriötilanteen sattuessa aluehallintovirastolla on tilannekuvan kokoava tehtävä. Valmiustehtävien
hoitamiseen liittyy laajaa eri viranomaisten välistä yhteistyötä. Häiriötilanteissa tuetaan muita
viranomaistahoja tarpeen mukaan.
Pelastustoimen palvelutasot puntarissa

Pelastustoimen alueiden palvelutasoa valvottiin yhteisen valvontastrategian mukaisesti. Erityistä vaaraa
sisältävien kohteiden ulkoisia pelastussuunnitelmia ja harjoituksia valvottiin ja raportoitiin sisäministeriölle
tehtävästä säädetyn asetuksen mukaisesti.
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