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Turvallisuus, varautuminen ja valmiussuunnittelu Limingan kunnassa 

Yhteiskunnan turvallisuusstrategia 2017 on valtioneuvoston periaatepäätös, joka poh-

jalta Suomessa varaudutaan ja toimitaan erilaisissa häiriötilanteissa. Yhteiskunnan tur-

vallisuusstrategian periaatteet kattavat varautumisen erilaisissa häiriö- tai poikkeusti-

lanteissa. 

Limingan kunnan varautuminen, valmiussuunnittelu ja jatkuvuudenhallinta liittyvät kun-

nan strategiaan. Näiden mukaisesti kunnan on pystyttävä hoitamaan normaali olojen häi-

riötilanteiden hallinta ja kunnan palvelutuotanto, mahdollisimman häiriöttömästi kaikissa 

olosuhteissa sekä häiriöiden jälkeisen toipumisen että kuntalaisten henkilökohtaisen va-

rautumisen opastus. Lisäksi varautumisen, valmiussuunnittelun ja jatkuvuuden hallinnan 

avulla rakennetaan turvallinen elinympäristön Liminkaan. 

Limingan kunnalla on niin normaali oloissa, normaali olojen häiriötilanteissa kuin poik-

keusoloissakin keskeinen vastuu väestön tarvitsemien peruspalveluiden sekä muun tär-

keän ja kriittiseksi arvioidun palvelu- ja hyödyketuotannon huolehtimisesta sekä kunta-

laisten turvallisuuden suojaamisesta. Jotta kunta pystyy vastaamaan tähän haasteeseen, 

tulee sen varautua erilaisiin tilanteisiin etukäteen ja harjoitella niitä säännöllisesti. 

Valmiuslain mukaan valtion viranomaisten, valtion liikelaitosten ja kuntien lakisäätei-

nen velvollisuus on varmistaa tehtäviensä häiriötön hoitaminen kaikissa oloissa.  

Valmiussuunnittelun ja jatkuvuuden hallinnan tarkoituksena on varmistaa elintärkeiden 

toimintojen jatkuminen häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa niin, että ihmisten elinmah-

dollisuudet, yhteiskunnan toimintakyky ja kansallinen itsenäisyys turvataan aina. 

Tähän Limingan kunnan valmiussuunnitelman yleiseen osaan on koottu yleisellä tasolla 

kuntakonsernia koskevat yhteiset linjaukset ja toimintaperiaatteet koskien uhkatiloja ja 

riskejä. Jokainen palvelualue, tytäryhtiö ja osakkuusyhtiö tekevät omat valmius-, varau-

tumis- ja operatiiviset suunnitelmat oman alueensa toiminnoista. Näissä suunnitelmissa 

käydään niiden omaan toimintaan liittyvät riskit ja uhat sekä eri häiriötilanteissa tapah-

tuvat toimintamallit.  

Yleinen osa toimii kuntakonsernin eri toimijoiden valmiussuunnittelua ja häiriötilantei-

den aikaista toimintaa yhteen sovittavana ja painopisteitä asettavana asiakirjana. Siitä on 

pyydetty lausunnot eri palvelualueilta ja muilta kuntakonsernin yrityksiltä ja toimijoilta. 

Kunnanjohtaja yhdessä johtoryhmän kanssa (turvallisuusvastaava) vastaavat tämän 

Valmiussuunnitelman yleisen osan  ja sen liitteiden päivittämisestä vuosittain. 

Valmiussuunnitelman yleisen osan hyväksyy kunnanhallitus ja kunnan valtuusto saa sen  

tiedoksi.  

Valmiussuunnitelman yleinen osa on laadittu siten, että se on julkinen asiakirja. Vain 

tietyt liitteet on julkisuuslain perusteella julistettu salaisiksi.  

Limingan kunnan Valmiussuunnitelman yleinen osa koostuu kolmesta kokonaisuudesta;  

• strateginen valmiussuunnitelma,  

• operatiivinen valmius- ja jatkuvuuden hallinnan suunnitelma häiriötilanteiden 

toimintaa varten  

• poikkeus olojen erityiskysymykset ja toiminta.  
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1 Strateginen valmiussuunnitelma, varautuminen häiriötilanteisiin 

1.1 Turvallisuuskulttuuri ja turvallisuudenhallinta Limingan kuntakonsernissa 

Kokonaisvaltainen riskienhallinta on osa normaalia Limingan kunnan toiminnan suun-

nittelua, päätöksentekoa sekä toiminnan arviointia, jotka sisältyvät näin kunnan proses-

seihin ja toimintatapoihin. Riskien arviointi ja niiden raportointi kytkeytyvät kiinteästi 

vuosittaiseen toiminnan ja talouden suunnittelu- ja raportointiprosessiin. Varautumis-

suunnittelu on osa kokonaisvaltaista riskienhallintaa.  

 

 

 

 

Limingan kunnalla on yksi strategisen tason varautumissuunnitelma, tämä yleinen osa, 

joka linjaa ja ohjaa kunnan konsernin eri palvelualueilla, liikelaitoksissa ja tytäryhtiöissä 

tehtäviä operatiivisia varautumissuunnitelmia. 

Varautuminen perustuu Limingan kuntakonsernissa tehtävään, ennaltaehkäisevään ja häi-

riötilanteiden sekä jatkuvuuden hallintaan liittyvään työhön, jota Limingan kunnan kon-

sernijohto toiminnallaan tukee, ohjaa ja yhtenäistää.   

Tässä asiakirjassa, varautumissuunnitelmilla tarkoitetaan kaikkia suunnitelmia, joiden 

avulla varaudutaan tehtävien mahdollisimman häiriöttömään hoitamiseen kaikissa tilan-

teissa. 

 

Valmiussuunnitelmista puhuttaessa, tarkoitetaan niitä suunnitelmia, jotka koskevat erik-

seen valmiuslaeissa määriteltyjä poikkeusolojen aikaa. Liitteessä 17 on esitetty varautu-

mis- ja valmiussuunnitelman liittyvä sanasto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 normaaliolot       normaaliolojen häiriötilanteet          poikkeusolot  

 

Kuva 1.              Varautumissuunnitelman terminologiaa 

Varautumissuunnittelulla 
 tarkoitetaan toimintaa, 

jolla varmistetaan tehtävien 
 mahdollisimman häiriötön hoitaminen kaikissa tilanteissa. 
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1.2 Elintärkeät ja kriittiset toiminnot sekä niihin kohdistuvat uhkat 

Limingan kunnan toimintaa ohjaa normaaliolojen häiriö ja poikkeusoloissa kunnan stra-

tegia sekä toimintaohjeet. 

Vakavissa normaaliolojen häiriötilanteissa tai poikkeusoloissa painopiste siirtyy kuiten-

kin kuntalaisten palvelujen ja elinmahdollisuuksien turvaamiseen niin hyvin kuin sen het-

kiset olosuhteet huomioiden se on mahdollista. Kaikki käytettävissä olevat kunnan ja kun-

talaisten voimavarat pyritään suuntaamaan tilanteen vaatimalla tavalla.  

Kuntalaisten henkilökohtainen 72h varautuminen on myös tärkeää normaaliolojen häi-

riötilanteissa ja poikkeusoloissa. Liitteessä 18 on esitetty turvallisuusesite 72h varautu-

misesta kotona. 

Elintärkeät ja kriittiset toiminnat, jotka Limingan kunta pyrkii hoitamaan, lakimääräisesti 

tai muilla perusteilla kaikissa olosuhteissa, normaalipalvelutasosta tinkien ovat: 

• tiedotus; 

o  oma henkilöstö 

o  kuntalaiset 

o  palvelut ja media 

 

• terveyspalvelut (peruspalvelut) 

• sosiaalisen hyvinvoinnin peruspalvelut  

• ikäihmisten hyvinvoinnin peruspalvelut  

• evakuointeihin liittyvän tilapäisen asumisen  

• osa sivistys- ja kulttuuripalveluista (tarvittaessa supistettuna) 

o varhaiskasvatus (päivähoitoa myös 24/7) 

o perusopetus 

o lukio 

 

• Ruoka-puhtaus ja- kiinteistöpalveluiden liikelaitos 

o ateriapalvelut 

o siivous  

o kiinteistöt 

• talous- ja henkilöstöhallinnon kriittiset toiminnat, kunta /Monetra Oy 

o rahoitus 
o maksuliikenne 
o palkanmaksu 

 

• Kunnallistekniikan liikelaitos, toimii yhteistyössä: 

o sähkö- ja lämpöenergia (ulkopuoliset yhtiöt) 

▪ Oulun Seudun Sähkö Verkkopalvelut Oy   

▪ Oulun Seudun Sähkö 

o vesi- ja viemärijärjestelmä  

▪ Limingan Vesihuolto Oy 

▪ Lakeuden keskuspuhdistamo 
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o kadut, tiestö ja ympäristöasiat 

▪ kunta, seudullinen ympäristötoimi ja ELY 

o jätehuolto 

▪ Lakeuden EKO / Kempeleen Jätekuljetus 

 

• sisäinen tietojärjestelmä ja laitteet, kunnan ICT-henkilöstö hoitaa 

• kunnassa toimivien maataloustoimijoiden ja ELY:n  sopimus tuotannon jatku-

misesta ( VAP) sekä ruokaviraston ohjeistus maataloustoimijoille 

• pelastustoiminta, Oulu - Koillismaan Pelastusliikelaitos huolehtii 

 

Mahdollisen kriisin syvetessä voi Limingan kunta joutua valmiuslain perusteella tai muu-

ten tarvittaessa suorittamaan uusina tehtävinä mm. 

• perustamaan uusia organisaatioita väestönsuojeluun tai pelastustoimintaan  

• hoitamaan väestön osittaisen tai laajamittaisen evakuoinnin yhdessä muiden 

viranomaisten kanssa 

 

1.3 Varautumisen ja valmiussuunnittelun tarkoitus ja tavoitteet  

1.3.1. Varautuminen ennaltaehkäisevänä toimintana  

Varautumisella tarkoitetaan toimintaa, jolla varmistetaan tehtävien mahdollisimman häi-

riötön hoitaminen Limingan kunnassa kaikissa tilanteissa. Varautumiseen kuuluvia toi-

menpiteitä kunnassa ovat: 

• valmius- ja varautumissuunnittelu sekä palvelualueiden, liikelaitoksien  ja tytär-

yhtiöiden operatiiviset suunnitelmat että jatkuvuuden hallinta, 

• etukäteisvalmistelut ja -järjestelyt, 

• toimintavalmiuden ylläpitäminen,  

• henkilöstön koulutus ja harjoitukset häiriötilanteisiin 

• materiaalinen varautuminen (varautumista materiaalien saatavuusongelmissa)  

• kuntalaisten kouluttamista henkilökohtaiseen varautumiseen yhdessä pelastuslii-

kelaitoksen ja  kolmannen sektorin kanssa 

 

Varautumisen tavoitteena on pyrkiä ehkäisemään ennalta häiriö- ja kriisitilanteiden syn-

tyminen sekä toisaalta luoda edellytyksiä häiriötilanteiden ja niiden seurausten hallintaan.  

Limingan kunnan organisaatiossa toimivat palvelualueet ovat: 

 

• konsernipalvelut 

• perusturva 

• elinvoima 

• sivistys ja hyvinvointi  

• kunnallistekniikkaliikelaitos 

• ruoka-puhtaus- ja kiinteistöpalvelujen liikelaitos. 
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Kaikki Limingan kunnan palvelualueet, liikelaitokset ja tytäryhtiöt tekevät ja ylläpitävät 

omat operatiiviset varautumissuunnitelmansa. 

Limingan kunnan palvelualueiden valmiussuunnitelmien mukainen toiminta, johtovas-

tuut sekä varautumisvelvoitteet: 

 

Konsernipalvelujen palvelualue 

  

Palvelualuetta johtaa kunnanjohtaja apunaan hallinto-, tekninen- ja talous-

johtaja. Kunnanjohtajan varamiehenä toimii hallintojohtaja. Konsernipal-

velut ohjaavat kuntastrategian mukaisesti kuntakonsernin toimintaa ja koor-

dinoi kunnan sidosryhmiä. Sen toimintaan kuuluvat: 

• kunnan johtaminen 

• maankäyttö ja omaisuuden hallinta 

• kaavoitus 

• hallinto- ja henkilöstöpalvelut 

• yhteistoimintaosuudet 

• raha- ja taloustoimet  

• IT-palvelut 

• rakennusvalvonta 

• konsernipalveluiden hankkeet.  

• jätehuollon (Lakeuden EKO Oy) ja 

vesihuollon (Limingan Vesihuolto Oy) viranomaistehtävistä. 

Konsernipalveluiden varautumisen tavoitteena on pitää kaikissa olosuh-

teissa kunnan päätöksenteon valmistelu, päätöksenteko ja täytäntöön-

pano toimintakykyisenä ja lainmukaisena. Lisäksi tulee varmistaa hen-

kilöstö- ja tietohallinnon, arkistoinnin sekä rahaliikenteen kriittisimmät 

toiminnot, että sisäisen ja ulkoisen viestinnän hoitaminen kaikissa val-

miustilanteissa. Kunnan taloushallinta ja maksuliikenne on ulkoistettu 

Monetra Oy:lle, joka kuntaomisteinen konserni. 

Palvelualueen tulee turvata yleisten vaalien toimittamiseen tarvittavat 

toimintaedellytykset kaikissa turvallisuustilanteissa. 

 

Elinvoimapalvelualue 

 

Toimintaa johtaa elinkeinopäällikkö. Elinvoimapalvelu toimii kunta-

strategian linjausten mukaisesti ja vastaa sidosryhmätyöstä omalta osal-

taan ja koordinoi kunnan hankesalkkua. Elinvoimapalvelut tuottavat 

kunnalle: 

• elinkeino-, 

• viestintä- ja markkinointi-,  

• työllisyys- ja hanketoiminnan palvelut.  
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Palvelualueen varautumisen tavoitteena on pitää kaikissa olosuhteissa 

vastuualueen tärkeimmät palvelut toiminnassa siinä laajuudessa kuin se 

on mahdollista. 

 

Perusturva ja terveydenhuolto  

 

Perusturvan palvelualueita johtaa perusturvajohtaja ja terveydenhuol-

lon palvelualuetta johtavalääkäri sekä heidän apunaan hoito- ja hoiva-

työnjohtaja että johtava sosiaalityöntekijä.  

Perusturvan ja terveydenhuollon tehtävänä on turvata väestölle kaikissa 

olosuhteissa terveyden ja toimintakyvyn kannalta keskeiset sosiaali- ja 

terveyshuollon peruspalvelut, terveellinen ympäristö sekä toimeentulo. 

Palveluiden ja toimeentulon taso sopeutetaan vallitsevaan turvallisuus-

tilanteeseen ja käytettävissä oleviin voimavaroihin. 

Palvelualue vastaa kunnassa: 

• lain mukaisista sosiaali- ja terveyspalveluista sekä 

• vanhustyönpalvelusta.  

 

Sosiaalipuolen psykososiaalisen tuen ja avun kriisivalmiushallinnan 

hoitamiseen tapahtuu kunnassa virka-aikana ja muuna aikana sen hoita-

minen on siirretty Oulun seudulliseen sosiaalipäivystykseen. Hälytys-

keskus lähettää avunpyynnön tekstiviestillä virka-aikana kunnan sosi-

aalipäivystäjän omaan ja VIRVE-puhelimeen sekä muuna aikana seu-

dullisen sosiaalipäivystäjän VIRVE-puhelimeen. Kunta tekee yhteis-

työtä  myös Limingan seurakunnan kanssa, jolla on valmius antaa psy-

kososiaalista tukea ja kriisiapua. Normaaliolojen häiriötilojen ja poik-

keusolojen evakuoinnin mahdollisista toteuttamisesta käytännössä vas-

taa pelastuslaitos. Kunnassa tapahtuvien evakuointitilanteiden jälkihoi-

dosta ja tilojen valmistamisesta vastaa perusturvan- ja terveydenhuollon 

johtajat apunaan palvelualueen henkilöstö. 

 

Sivistys– ja hyvinvointipalvelut  

 

Palvelualuetta johtaa sivistysjohtaja, apunaan koulujen rehtorit, päivä-

kotien johtajat,vastaavanuoriso-ohjaaja, kirjasto- ja kulttuuritoimen joh-

taja sekä liikuntapalvelupäällikkö.  Palvelualueen tehtävänä on huoleh-

tia kunnan: 

• varhaiskasvatus ja perusopetuspalveluista, 

• lukiokoulutuksesta  

• kulttuuri , liikunta ja vapaa-aikapalveluista   

Palvelualueen valmiussuunnitelman tarkoituksena on sopeuttaa häiriö-

tilanteessa koko palvelualueen piiriin kuuluvat toiminnot sekä henkilös-

tön muutokset eri häiriö- ja poikkeusolosuhteita vastaaviksi ja mahdol-

listaa palvelutehtävien hoito muuttuneissa olosuhteissa. 
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Sivistys- ja hyvinvointi palveluiden operatiivisessa varautumissuunnitel-

massa otetaan huomioon kunnan oppilaitoksiin, päiväkoteihin tai palvelualu-

een muihin yleisötiloihin kohdistuva uhkatilanteen mahdollisuus. 

 

 

Kunnallistekniikkaliikelaitos 

 

Liikelaitosta johtaa kunnallistekniikkaliikelaitoksen johtaja. Liikelaitos 

tuottaa kunnalle seuraavat palvelut: 

• kuntatekniikan suunnittelu, rakennuttaminen ja hallinta sekä sen 

ylläpitäminen 

• ympäristön terveellisyys, turvallisuus ja luonnon monimuotoisuu-

den ylläpitäminen 

• asumisen edistäminen sekä ympäristönsuojelu ja ympäristötervey-

denhuolto  

• kunnan paikkatietopalvelut 

 

Palvelualueen valmiussuunnitelman tarkoitus on sopeuttaa liikelaitok-

sen toiminnot normaaliolojen häiriö- ja poikkeusolojen muuttuneita ti-

lanteita vastaaviksi ja siten mahdollistaa kuntainfrastruktuurin ja kun-

taympäristön kannalta oleellisten tehtävien suorittaminen kaikissa olo-

suhteissa. 

 

Ruoka-puhtaus- ja kiinteistöpalvelujen liikelaitos 

 

Liikelaitosta johtaa  ruoka- puhtaus- ja kiinteistöpalvelujenliikelaitok-

sen johtaja.  Liikelaitos tuottaa kunnalle seuraavat palvelut: 

• ruokapalvelut (koulu, varhaiskasvatus, terveyskeskus ja vanhus-

huolto) 

• kunnan omien kiinteistöjen puhtaus- ja kiinteistöpalvelut. 

 

Palvelualueen valmiussuunnitelman tavoitteena on turvata palvelualu-

eille kaikissa olosuhteissa sen tuottamat ruoka-, puhtaus- ja kiinteistö-

palvelut. Liikelaitoksen jatkuvuuden hallinnalla tarkoitetaan sitä, että 

tunnistetaan toimintaan liittyvät uhat (häiriötilanteet) ja niiden vaiku-

tukset myös käytettävissä olevissa ostopalveluissa. Liikelaitokselle luo-

daan toimintamalli, jonka avulla se voi pitää yllä omaa palvelutoimin-

tansa häiriö- ja poikkeusoloissa. Nämä asiat tuodaan tarkennin esille lii-

kelaitoksen omassa operatiivisessa valmiussuunnitelmassa. 

 

Limingan kuntakonserniin kuuluvat tytäryhtiöt tekevät ja ylläpitävät omat operatiiviset 

varautumissuunnitelmansa.  Näitä yhtiöitä ovat: 

• Limingan Vesihuolto Oy 

• Limingan Kehitys Oy  

▪ Limingan Kuitu Oy 

▪ Hotelli-Ravintola Liminganlahti Oy 
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• Limingan Asunnot Oy  

• Kiinteistö Oy Limingan Liikekeskus  

• Lakeuden Keskuspuhdistamo Oy  ja  Lakeuden EKO  

•  

Palvelualueiden, liikelaitosten, tytäryhtiöiden ja muiden kunnan osakkuusyhtiöiden ope-

ratiivisissa varautumissuunnitelmissa tunnistetaan, arvioidaan ja analysoidaan kyseessä 

olevaan organisaatioon tai palvelualueeseen kohdistuvia uhkia sekä oman toiminnan 

haavoittuvuuksia häiriötilanteissa. 

 

Lisäksi operatiivisissa varautumissuunnitelmissa kartoitetaan ja arvioidaan olemassa ole-

via ja tarvittavia resursseja erilaisten häiriötilanteiden hallinnassa sekä suunnitellaan toi-

mintamalleja häiriötilanteisiin ja käydään neuvotteluja eri yhteistyö tahojen ja sidosryh-

mien kanssa.  

 

Limingan kunnan kaikki varautumiseen liittyvät operatiiviset suunnitelmat ylläpidetään 

ja tallennetaan kunnan sähköiseen työtilaan (myös päivitetyt paperiversiot on oltava aina 

käytettävissä). Näiden suunnitelmien ylläpidosta ja päivityksestä vastaa kunnanjohtaja 

yhdessä johtoryhmän kanssa. 

 

Limingan kunnan varautumissuunnitelma-asiakirjat eivät ole kaikilta osin julkisia, joten 

on perusteltua, että kaikilla varautumissuunnitteluun osallistuvilla ja suunnitelmien pe-

rusteella toimintaa johtavilla henkilöillä on lukuoikeus kaikkiin varautumiseen liittyviin 

suunnitelmiin.  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

Kuva 2.            Varautumissuunnitelman periaate 
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1.3.2 Elintärkeiden toimintojen ja palveluiden turvaaminen: jatkuvuuden suunnittelu 

Toiminnan jatkuvuuden hallintasuunnittelulla tarkoitetaan kokonaisvaltaista  

prosessia, jonka tavoitteena on ehkäistä mahdollisia toiminnan häiriöitä, pienentää 

häiriön aiheuttamia vaikutuksia toiminnassa ja turvata organisaation keskeisten 

toimintojen mahdollisimman nopea uudelleenkäynnistäminen häiriöiden jälkeen. 

 

Jatkuvuuden hallintasuunnittelu on siis keskeinen osa 

 varautumissuunnittelun kokonaisuutta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 3.        Varautumis- ja jatkuvuuden hallintasuunnittelun vaikutus häiriössä 

 

Ennakoivilla riskienhallinnan toimenpiteillä ei koskaan pystytä tunnisteta kaikkia riskejä 

eikä niitä voida pienentää riittävästi tai poistaa kokonaan. On muistettava, että joskus ris-

kit toteutuvat ja niihin pitää silloin osata ja kyetä reagoimaan mahdollisimman nopeasti. 
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Limingan kunnassa kaikkien palvelualueiden, liikelaitosten ja tytär- ja osakkuusyhtiöiden 

on tehtävä riskianalyysi ja jatkuvuuden hallintasuunnitelma oman toimintansa osalta sekä 

lisäksi seuraavissa häiriötilanteissa: 

• voimahuollon vakava, pitkäkestoinen >1 vrk häiriö, (sähkö, kaukolämpö) 

• vesihuollon häiriötilanne (talousveden saastuminen tai pitkäkestoinen veden ja 

jäteveden käyttökatkos. Sähkökatkos aiheuttaa myös veden- ja jäteveden ongel-

mat 

• suuronnettomuudet (tulipalo, vaarallisten aineiden onnettomuus, luonnonilmiöt 

jne.  jotka aiheuttavat kymmenien – jopa satojen ihmisten evakuoinnin) 

• pandemia tai muu laaja-alainen tartuntatautitilanne 

• tietoliikenteen ja tietojärjestelmien käytettävyyden vakava häiriintyminen (tieto-

liikenneverkkojen vioittuminen, kyber- hyökkäys, laiteviat) 

 

1.3.2. Häiriötilanteen hallinnan ja johtamisen edellytysten turvaaminen 

Varautumisen ja valmiussuunnittelun yhtenä keskeisenä tavoitteena on varmistaa mah-

dollisimman hyvät edellytykset häiriötilanteen hallinnalle ja siihen liittyvään kriisijohta-

miseen. 

Häiriötilanteen hallinnan perusajatus on, että 

• siihen liittyvät toimenpiteet käynnistetään ajoissa  

• ennakoiden tilanteen mahdollista kehittymistä tai sen muodostumista alkutietoja 

vakavammaksi  

• riittävien voimavarojen varaamista heti häiriötilanteen alusta alkaen 

• johtamisvalmiutta tehostetaan suunnitelmallisesti. 

Tavoitteena on, että häiriötilanteissa tai tilanteen tällaiseksi kehittyessä, pitää siihen osata 

reagoidaan jo alusta alkaen etupainotteisesti ja riittävän voimakkaasti.  

Käynnistetyt toimenpiteet voidaan helposti purkaa, jos häiriötilanne osoittautuu alkutie-

toja lievemmäksi tai se on muutoin saatu hallintaan.  

 

Limingan kunnan eri palvelualojen sisäisten ohjeiden ja hälytysjärjestelyjen tarkoituksena on 

turvata riittävät resurssit tilanteen hallintaan saamiseksi. 

Tilanteessa, missä yksittäisten viranhaltijoiden tai palvelualueen voimavarat ovat riittämättö-

mät häiriötilanteen hoitamiseen, on tuen / avun saaminen häiriön hoitamisessa ohjeistettu pal-

velualueen omassa hälytysjärjestelmässä. 

Viestintäjärjestelyt ja niiden suunnittelu ovat keskeinen osa varautumista. Sen onnistumi-

sella on keskeinen merkitys häiriötilanteiden tehokkaassa hallinnassa.  
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Limingan kunnan häiriötilanteiden hallinnan periaatteita noudatetaan lähtökohtaisesti 

normaaliolojen häiriöissä ja poikkeusoloissa. Kunnan johtaminen, eri viranomaisten vas-

tuujako ja yhteistyöelimien toimintamallit säilytetään häiriötilanteissa mahdollisimman 

pitkään normaaliolojen mukaisina.  

Toimivaltainen viranomainen, joka johtaa häiriötilanteen operatiivista toimintaa vastaa 

myös viestinnästä.  

 

 

 

 

 

Limingan kunnan kanssa yhteistyössä toimivat viranomaiset, yritykset ja yhteisöt/järjes-

töt (SPR:n sopimus) osallistuvat normaaliolojen häiriötoimintaan tilanteen edellyttämällä 

laajuudella. Eri viranomaisten rooli normaaliolojen häiriötilanteissa on kuvattu liitteessä 

11.  

 

Turvallisuusjohtamisen malli, jonka perustalle Limingan kunnan johtaminen rakentuu 

niin häiriötilanteissa kuin poikkeusoloissa, on kuvattu tämän asiakirjan luvussa 2. 

Kunnan johtokeskuksen LIMJOKE ja tilannekeskuksen TIKE työjärjestys sekä keskeiset 

yhteystiedot niin kunnan organisaatioiden kuin yhteistyökumppaneiden osalta on kuvattu 

liitteissä 1 ja 7. 

 

1.4 Lainsäädäntö ja ohjeet 

Valmiuslain (1552 /2011) 12 § on säädetty yleinen varautumis- ja valmiussuunnittelu-

velvoite.  Sen mukaisesti valtioneuvoston, valtion hallintoviranomaisten, valtion itse-

näisten julkisoikeudellisten laitosten, muiden valtion viranomaisten ja valtion liikelai-

tosten sekä kuntien, kuntayhtymien ja muiden kuntien yhteenliittymien tulee valmius-

suunnitelmin ja poikkeusoloissa tapahtuvan toiminnan etukäteisvalmisteluin sekä muilla 

toimenpiteillä varmistaa tehtäviensä mahdollisimman hyvä hoitaminen myös poikkeus 

oloissa. 

 

Pelastuslain (379/2011) (1353/2018) mukaan valtion ja kunnan viranomaiset, laitokset 

ja liikelaitokset ovat velvollisia osallistumaan pelastuslaitoksen johdolla pelastustoimin-

nan suunnitteluun sekä toimimaan onnettomuus- ja vaaratilanteissa niin, että pelastus-

toiminta voidaan toteuttaa tehokkaasti. 

Pelastuslaissa myös sosiaali- ja terveysviranomaiset ja hallinnonalan laitokset vastaavat 

niitä koskevissa säädöksissä määrätyn työnjaon mukaisesti, ensihoitopalvelun järjestä-

misestä sekä psykososiaalisen tuen palveluista ja onnettomuuden takia hätään joutunei-

den huollosta ja majoituksesta. 

Häiriöviestinnän on oltava joustavaa. 
Kunnan viestintä rakennetaan häiriötilanteissa 

 mahdollisimman pitkälle  
olemassa olevien organisaatioiden  

toimintojen ja päivittäisien käytäntöjen perustalle. 
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Terveydenhuoltolain (1326/2010) (1513/2016) mukaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän 

on päätettävä yhteistyössä alueensa kuntien kanssa terveydenhuollon alueellisesta va-

rautumisesta suuronnettomuuksiin ja terveydenhuollon erityistilanteisiin. Sairaanhoito-

piirin kuntayhtymä on lisäksi velvollinen laatimaan yhteistyössä alueensa kuntien 

kanssa terveydenhuollon alueellisen valmiussuunnitelman.  

 

Limingassa Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri (PPSHP) vastaa ns. lääkinnällisestä 

pelastustoimesta (mm. ensihoito) ja se on laatinut sitä vastaavat suunnitelmat. 

Eri hallinnonaloilla on lisäksi lukuisa määrä erilaisia ohjeita koskien varautumista. Täl-

laisia ovat mm. sosiaali- ja terveydenhuollon varautuminen erityistilanteisiin (Sosiaali- 

ja terveysministeriön esitteitä 2006:5) ja sosiaalitoimen valmiussuunnittelu (Sosiaali- ja 

terveysministeriön julkaisuja 2008:12). 

Kunnan varautumista ja valmiussuunnittelua ohjaavat myös seuraavat lait ja säädökset: 

laki huoltovarmuuden turvaamisesta 1390/1992, valtioneuvoston päätös huoltovarmuu-

den tavoitteista VNp 857/2013 ja 1048/2018, vesihuoltolaki 119/2001 ja 681/2014. 

  

1.5 Alueelliset ja kunnalliset uhka-arviot ja riskien arviointi 

1.5.1 Kuntakonsernin yhteiset uhka-arviot 

Limingan kunnan palvelutuotantoa laajasti uhkaavat tekijät  liittyvät seuraaviin kokonai-

suuksiin:  

• voimahuollon vakavat häiriöt (sähkö, kaukolämpö) 

• puhdas vesi ja jätevesi 

• suuronnettomuudet (tie – ja rataverkosto, lentoliikenne) 

• palvelutuotannon keskeisten tietoteknisten järjestelmien toimivuus 

• pandemia tai muu laaja-alainen tartuntatautitilanne 

• kuntatalous. 

 

Todennäköisien vakavien häiriöiden aiheutuminen voi johtua: 

• maailman tai Suomen talouden vakavista häiriöistä 

• suuronnettomuuksista  

• vakavista maailmanlaajuisista ongelmista, jotka voivat johtaa valmiuslainsäädän-

nössä määriteltyihin poikkeus oloihin, esim. pandemia tai muu laaja-alainen tartunta-

tautitilanne 

• pitkällä tähtäimellä ilmaston lämpenemisestä mahdollisesti johtuvat häiriötilat, 

o tulvat, merenpinnanousu, rankkasateet, kuivuus ja lumen nopea sulaminen voivat 

aiheuttaa raakaveden pilaantumista sekä vesiepidemioita 

o poikkeuksellisten lämpötilojen vaikutukset ihmisten terveydelle ja infrastruktuu-

rille  

• tietohallinnan ongelmista  

o tietohallinta, tietoliikenneverkot ja kyber- hyökkäykset 

• hallitsemattomasta maahanmuutosta. 
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Poikkeusolojen uhkien arviointi, erityisesti sotilaallisten uhkien osalta on syytä tehdä yh-

teistoiminnassa muiden viranomaisten kanssa, pelastuslaitos, puolustusvoimat ja alue-

hallinto, niihin liittyvien suurten riskien takia. Poikkeusolojen uhkien arviointia käydään 

läpi tämän asiakirjan luvussa 3. 

1.5.2 Toimialakohtaiset uhka-arviot ja riski- ja haavoittuvuusanalyysit 

Jokainen Limingan kunnan palvelualue, liikelaitos, tytäryhtiöt ja osakkuusyhtiöt käsitte-

levät omissa operatiivisissa varautumissuunnitelmissaan koko kuntaa koskevia laajasti 

uhkaavia tekijöitä omassa toimissaan sekä oman toimialansa / palvelualueen keskeisiä 

uhkia ja niihin varautumista. Näissä suunnitelmissa huomataan, että palvelualueella, lii-

kelaitoksilla, tytäryhtiöllä sekä osakkuusyhtiöillä on keskinäisriippuvaisuuksia omissa ja 

yhteisissä uhka-arvioissa. Uhkien arvioinnissa ja tiedon vaihdossa sekä muun turvallisuu-

den toimintaympäristöön liittyvässä vuorovaikutuksessa ovat ne luonnollinen ja jatkuva-

osa toimintaa. 

Operatiiviset varautumissuunnitelmat käydään läpi vuosittain ja niitä tarkennetaan ja päi-

vitetään vuosittaisien harjoituksien yhteydessä.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6 Painopisteet varautumisen kehittämisessä ja toimenpideohjelma 

Limingan kunnan varautumisen kehittäminen perustuu erilaisten suuronnettomuuteen 

liittyvien teemojen, pandemia tai muuhun laaja-alaiseen tartuntatautitilanteeseen, tieto-

liikenne ja kyberturvallisuuden vaarojen sekä oppilaitoksien, päiväkotien että palvelu-

alueen yleisötiloihin kohdistuvista fyysistä vaaratilanteista. 

Em. asioiden ympärille rakennetaan vuosittainen harjoittelu, joka edellyttää kaikkien kes-

keisten palvelualojen, liikelaitosten sekä tytäryhtiöiden mukanaoloa sekä yhteistyötä har-

joitustilanteen selvittämiseksi. Näin saadaan kaikille osapuolille vuosittaista harjoittelua 

ja pienillä yksityiskohdilla voidaan harjoituksissa nostaa keskiöön jokin erityinen teema. 

Liitteessä 4 on kuvattu Limingan kunnan varautumisen koulutus- ja kehittämissuunni-

telma sekä toimenpideohjelma lähivuosille.  

Kuva 4.         Uhkien arvioinnin vuorovaikutteisuus 
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1.7 Häiriötilanteisiin ja poikkeusoloihin liittyvät varautumiseen kus-

tannukset ja hankinnat 

Limingassa varautuminen on osa kunnan organisaatioiden toimintaa. Sen aiheutumat kus-

tannukset tulee sisällyttää toiminta- ja taloussuunnitelmiin sekä toiminta - ja investointi 

menoihin. 

 

1.8 Varautumiskoulutus ja harjoitukset 

Keskeinen osa varautumista, valmiussuunnittelua ja valmiuden ylläpitoa ovat henkilös-

tön koulutukset ja harjoitukset. Koulutuksella annetaan henkilöstölle tarvittavia yleisiä 

tietoja ja taitoja varautumisesta sekä häiriötilanteiden hallinnasta niihin tehtyjen ohjeis-

tuksien mukaisesti. Häiriötilanteiden johto- ja erityishenkilöstönä toimiville annetaan laa-

jempaa koulutusta. 

Harjoitusten tarkoituksena on Limingan kunnan erilaisiin häiriötiloihin tehtyjen suunni-

telmien ja toimintamallien testaaminen laadittujen ohjeistuksien mukaisesti. Harjoitukset 

tarjoavat hyvän pohjan suunnitelmien kehittämiselle ja korjaamiselle sekä niiden ajan ta-

salle saattamiselle.  

Varautumiskoulutuksen yhtenä tarkoituksena on myös kehittää verkostoja, joita eri pal-

velualueet ja toimijat tarvitsevat valmiussuunnittelussa sekä häiriötilanteen aikana. 

Riittävän laajoilla ja pitkäkestoisella suuronnettomuusharjoituksella saadaan kaikki osa-

puolet, niin Limingan kunnan organisaatiossa kuin yhteistyöverkostoissakin, mukaan 

harjoitukseen.  

Limingan kunnan pitää osallistua, Valtiovallan, Pohjois-Suomen aluehallintoviraston 

(AVI) sekä puolustusvoimien muutaman vuoden välein järjestämiin laajempiin häiriöti-

lojen harjoituksiin. Ne antavat hyvän pohjan kunnan organisaatiolle toimia todellisissa 

suuronnettomuuksissa ja mahdollisuuden tarkistaa kunnan oma varautumis- ja häiriötoi-

minta.  

Limingan kunnassa harjoitellaan varautumista vuosittain. 

Harjoituksen teemaksi valitaan aina jokin Oulu-Koillismaan pelastusliikelaitoksen 

 riskianalyysin mukaisista suuronnettomuusriskeistä tai kunnan järjestämän toimin-

taan kohdistuvasta hyökkäyksestä, voimahuollon-, vesi- ja jätevesiin liittyvissä vaka-

vista ongelmista  ja muista suuronnettomuuksista tai pandemiasta. 

 

1.9 Varautumissuunnittelun vastuut ja vastuuhenkilöt 

Limingan kuntakonsernissa on varautumiseen liittyvät vastuut niillä viranhaltijoilla, 

jotka normaalitilanteissakin vastaavat organisaatioiden johtamisesta. Nämä samat vas-

tuut koskevat myös valmiussuunnittelua. 
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Kuntakonsernin eri palvelualueiden, liikelaitosten ja tytäryhtiöiden varautumisen ja val-

miussuunnittelun yhteen sovittamisesta, ohjauksesta sekä varautumisen yhteisten asioi-

den hoitamisesta vastaa kunnanjohtaja yhdessä johtoryhmän kanssa. 

 

Kunnanjohtaja yhdessä johtoryhmän kanssa valitsevat vastuuhenkilöt kunnallisteknii-

kan liikelaitoksesta, jotka huolehtivat henkilö-, ajoneuvo- ja työkone- sekä rakennusva-

rauksien tekemisistä ja päivityksistä. 

 

Pelastuslain 65 § on erikseen säädetty kunnan vastuusta väestönsuojelutehtävissä ja nii-

hin varautumisessa: 

 

• Kunnan viranomaisen, - laitoksen ja - liikelaitoksen vastuulla olevat väes-

tönsuojelutehtävät ja niihin varautuminen kuuluvat niissä palvelevan viran- 

tai toimenhaltijan virkavelvollisuuksiin ja työsopimussuhteessa olevan hen-

kilön tehtäviin.  Henkilöitä koskee myös näiden tehtävien suorittamista var-

ten tapahtuva tarpeellinen koulutus ja niihin osallistuminen. 

  

On huomattava, että valmiuslain nojalla kunnallisille viranomaisille saattaa poikkeus- 

oloissa tulla hoidettavaksi normaaliolojen tehtävistä poikkeavia tehtäviä. Näitä ovat sään-

nöstelyn ohjaus ja toimeenpano sekä valvontatehtävät:  

• 31 § Maatilatalouden alkutuotannon ohjaaminen ja säännöstely 

• 32 § Vähittäiskaupan säännöstely  

• 40 § Kaukolämmön käytön rajoittaminen  

• 49 § Rakennushankkeen aloitus- ja jatkamisluvan sekä rakennustuotteiden 
               osto luvan myöntäminen 

• 51 § Asuntokannan säännöstelyviranomaisen tehtävät. 
 

1.10 Varautumisvelvoitteiden huomioiminen osto palveluissa ja sopi-

musperusteisessa palvelutuotannossa 

Valmiuslain 12 §:ssä on säädetty varautumisvelvollisuudesta, joka koskee julkisen hal-

linnon tehtävien hoitamista ja kunnan tai kuntayhtymän liikelaitoksia, joiden tulee val-

miussuunnitelmin ja poikkeusoloissa tapahtuvan toiminnan etukäteisvalmisteluin sekä 

muilla toimenpiteillä varmistaa tehtäviensä mahdollisimman hyvä hoitaminen myös 

poikkeusoloissa.  

 

Varautumisvelvollisuus ei kuitenkaan koske viranomaisten yksityisiltä palveluntarjo-

ajilta ostamia palveluita. Tämä ei muuta julkisen hallinnon, kunnan tai kuntayhtymän 

liikelaitoksissa vastaavan tahon vastuuta varautumisen velvoitteiden hoidossa. 

 

Julkinen (kunta) hallinto ei voi, eikä saa koskaan laistaa 
 velvoitettaan ulkoistamalla palvelu. 

Kunnalla olevaa vastuuta siis ei voi ulkoistaa  
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Limingan kunnan ulkoistaessaan palveluitaan, on sen huolehdittava myös siitä, että va-

rautuminen hoidetaan oikein. Tämän vuoksi aina näitä toimintoja ulkoistettaessa on 

pohdittava, tarvitaanko ostopalvelu- ja muihin sopimuksiin lisätä ehtoja palvelujen  

turvaamisesta häiriötilanteissa. Tämä on tehtävä, jotta keskeisimmät toiminnot ja pal-

velut pystytään varmistamaan kaikissa tilanteissa. 

 

Limingan kunnassa ulkoistettujen palvelujen toimivuus ja käytettävyys tulee varmistaa 

valvonnalla ja yhteisharjoituksin niin kunnan, liikelaitoksen ja tytäryhtiöiden puolelta. 

Näin voidaan todeta, onko palvelun tarjoaja varautunut varautumisen tuomiin velvoit-

teisiin omassa toiminnassaan. Varautuminen tulee riittävissä määrin huomioitua niissä 

palvelun- ja tavarahankinnoissa, joissa se on Limingan kunnan toimintojen kannalta 

katsottuna välttämätöntä. 

 

Huoltovarmuuskeskus on laatinut kunnille hankinta- tai yhteistyösopimuksia varten 

mallilausekkeita, joissa edellytetään toiminnan jatkuvuuden hallintaa koskevien suosi-

tusten noudattamista kaikilta verkostoon kuuluvilta kumppaneilta sekä varsinaisilta so-

pimuskumppaneilta, että niiden alihankintayrityksiltä ja muilta verkostokumppaneilta. 

Liitteessä 5 on esimerkki kumppanuusmallin mallilausekkeesta. 
 

1.11 Yhteistoiminta varautumisessa ja suunnitelmien yhteensovittaminen 

Ennen mahdollisien häiriötilanteiden syntyä tehtävä yhteistyö ja harjoittelu Limingan 

kunnassa eri toimijoiden, viranomaisten, järjestöjen ja elinkeinoelämän kanssa on kes-

keinen osa varautumista ja valmiussuunnittelua. Yhteistyön tarkoituksena on em. toimi-

joiden toimintatapojen sekä käytettävissä olevien resurssien että näiden varautumis-

suunnitelmien selvittäminen.  

 

Limingan kunnan tehtävänä on myös jakaa tietoa kuntalaisille henkilökohtaisesta varau-

tumisesta kotona. Tietoa tästä aiheesta annetaan kouluissa ja kunnan yhdessä kolman-

nen sektorin kanssa vuosittain kuntalaisille järjestämillä sähköisillä infoilla tai koulutus-

tilaisuuksilla.  Liitteessä 18 on SPEAK:n esite 72h varautumisesta kotona, ohjeita häi-

riötilanteidenvaralle. 

 

Limingan kunnan konsernijohto vastaa varautumis- ja valmiussuunnitteluun yhteistoi-

mintaan liittyvistä sopimuksista. Sopimukset tehdään kirjallisesti yhteistoimintaan liitty-

vien kumppanin kanssa.  

Sopimus Suomen Punaisen Ristin Oulun piirin kanssa, joka vastaa koko vapaaehtoisen 

pelastustoiminnan kentästä suhteessa Limingan kuntaan. Lisäksi sovitaan käytännön 

menettelytavoista keskeisten viranomaisten kanssa: Pohjois-Suomen Aluehallintovi-

rasto, Oulun poliisilaitos, Oulu-Koillismaan pelastusliikelaitos ja Limingan seurakunta. 

Nämä toimijat osallistuvat Limingan kunnan vuosittaisisin varautumiseen liittyviin har-

joituksiin. Liitteessä 10 on esitetty Limingan kunnan ja SPR:n Oulun piirin välinen yh-

teistyösopimus.  
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1.12 Limingan kuntakonsernin varautumissuunnitelmien yhteensovittaminen 

Limingan kunnanjohtajan ja johtoryhmän tehtäviin kuuluu suunnitelmien yhteensovitta-

minen kunta konsernissa. Käytännössä tämä tapahtuu siten, että kaikille toimialoille on 

annettu operatiivisen varautumis- ja jatkuvuuden hallinnansuunnitelman runko sisällys-

luetteloineen. Niissä on jokaisen otsikon alle kuvattu, mitä asioita palvelualueen toimin-

nasta tulee tuoda esille kirjallisesti. 

Kokoavana valmiussuunnitelmana on tämä asiakirja, jossa on kuvattu varautumissuun-

nittelun perusteet ja tehty periaatelinjaukset.  Näiden käytännön yhteensovittaminen 

tehdään vuosittaisissa harjoituksissa, joiden jälkeen suunnitelmat säännöllisesti tarkaste-

taan.  

1.13 Oulu-Koillismaan Pelastuslaitoksen tuki Limingan varautumissuunnittelulle 

Pelastusliikelaitos tukee Limingan kunnan varautumissuunnittelua huolehtimalla val-

miussuunnitteluun liittyvästä väestönsuojeluhenkilöstön varaamisista ja koulutuksesta. 

Pelastusliikelaitos vastaa myös Limingan kunnan evakuointisuunnitelmasta ja sen ylläpi-

dosta. 

Pelastusliikelaitos osallistuu Limingan kunnan järjestämiin häiriötilanteidenharjoituksiin 

sekä kutsuu kunnan edustajat omiin harjoituksiinsa ja suunnittelukokouksiinsa. Yhteis-

työssä Limingassa pidettäviä harjoituksia ovat: 

 

• suurliikenneonnettomuusharjoitukset juna-, auto- ja lentoliikenteessä 

• oppilaitoksiin, päiväkoteihin tai palvelualueen yleisötiloihin kohdistuvan 

fyysisen uhkatilanteen mahdollisuus (yhdessä Poliisi ja pelastuslaitos) 

• suuronnettomuusharjoitukset, teollisuus, sähkö, kaukolämpö, vesi , jäte 

• Limingan läpi kulkevien jätevesiin liittyvät onnettomuusharjoitukset 

• pandemia tai muuhun laaja-alaiseen tartuntatautitilanne 

• öljyonnettomuus merellä 

• tulviin varautuminen.  

2 Operatiivinen valmiussuunnitelma, häiriötilanteen hallinta 

2.1 Häiriötilanteen hallinnan tehtävät ja tavoitteet 

Limingassa tapahtuvissa normaaliolojen häiriötilanteissa ja niiden hallinnassa on määri-

telty yhteisiä tehtäviä ja tavoitteita seuraavasti: 

 

  •  kunnan asukkaiden ja kunnassa oleskelevien turvallisuuden ja 

hyvinvoinnin varmistaminen sekä kuntalaisten omatoiminen  henkilökoh-

tainen varautuminen 
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•  häiriötilanteesta aiheutuvien muiden seurausten minimointi,  

johon voidaan valmistautua hyvällä varautumisella sekä oikea-aikaisilla 

ja oikein mitoitetuilla vastatoimenpiteillä 

 

•  palvelu- ja toimialueiden johtamis- ja toimintakyvyn ylläpitäminen 

 

•  kunnan tuottamien elintärkeiden toimintojen ja palveluiden 

tuottamisen (vesi, terveydenhuolto) edellytysten varmistaminen ja siihen 

liittyvä päätöksen teko 

 

•  pelastustoiminnan ja muiden tarvittavien toimintojen tehokkaan  

   suorittamisen tukeminen, osoittamalla kalusto-, henkilöstö-, ja 

   tilaresursseja pelastustoimen ja muiden viranomaisten avuksi 

  

•  jatkuva yhteydenpito ja tiedon välittäminen palvelualueiden 

   johtopaikkojen ja kunnan johtokeskuksen välillä 

  

•  tilannetietojen kokoaminen, välittäminen ja analysointi palvelu- ja 

   toimialoittain sekä tilannekuvan muodostaminen kunnan alueelta  

   yhteistoiminnassa viranomaisten ja muiden tahojen kanssa 

 

•  tilanteen edellyttämän oikea-aikaisen viestinnän organisoiminen ja 

   toteutus omalle henkilöstölle ja kansalaisille  

  

•  ohjeiden antaminen kuntalaisille esimerkiksi muuttuvista palveluista  

 

•  tilanteen mukainen uutistiedottaminen 

  

2.2 Uhka-arvioiden keskeiset tulokset 

Limingan kunnan jokainen palvelualue, tytäryhtiö ja osakkuusyhtiö kuvaa omaan toimin-

taansa vaikuttavat uhat omassa operatiivisessa varautumis- ja jatkuvuuden hallintasuun-

nitelmassaan. 

Liitteessä 3 on esitetty Oulu-Koillismaan pelastusliikelaitoksen arvioimat keskeiset uhka-

arviot Limingan kunnan alueella.   

 

2.3 Johtamisjärjestelmä normaali oloissa 

Turvallisuusjohtamisen järjestelmä rakentuu Limingan kunnassa normaalin johtamisjär-

jestelmän perustalle. 

Kunnan palvelualueille on muodostettu turvallisuusjohtamisen tiimejä  TURJOTIIMI.  

Tiimit auttavat omia palvelualueitaan erityisesti turvallisuuteen, riskienhallintaan ja va-

rautumiseen liittyvissä kysymyksissä. (operatiivisen valmiussuunnitelma mukaan)  
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Sosiaali- ja terveyspuolella sekä kunnallistekniikan- ja kiinteistöpalvelujen liikelaitok-

sessa on normaalin toimintansa varmistamiseksi myös päivystys- ja varallaolo järjestel-

miä, jotka toimivat myös häiriötilanteissa. 

 

Limingan kunnan alueella toimii monia yhdyskuntateknisten palvelujen järjestäjiä: Li-

mingan Vesihuolto Oy (veden jakelu ja jätevesihuolto) yhdessä Lakeuden keskuspuh-

distamo (jätevesihuolto) kanssa sekä Oulun Seudun Sähkö (sähkön ja kaukolämmön ja-

kelu), että Lakeuden Kuitu Oy ja muut teleoperaattorit ovat järjestäneet lain mukaiset 

omat päivystys- ja varallaolo järjestelmänsä, jotka toimivat myös häiriötilanteissa. 

Liitteessä 6 on kuvattu Limingan kunnan arjen turvallisuuden ja riskienhallinnan yhteis-

työverkosto. 

 

2.4 Limingan johdon ja avainhenkilöstön hälyttämis- ja informointijärjestelyt 

Limingan kuntakonsernin osalta johtamisesta häiriötilanteessa vastaa Limingan kunnan 

johtokeskus LIMJOKE, joka koostuu laajennetusta johtoryhmästä sekä tilannekeskuk-

sesta TIKE. Heidät kutsutaan paikalle joko viranomaisen tai jonkin viranhaltijan antaman 

normaaliolojen häiriön vuoksi.  

Johtamisvalmiuden kohottaminen rakentuu kunnan johtokeskuksen LIMJOKE ja palve-

lualueiden johtopaikkojen TURJO-tiimien (konserni, perusturva-, elinvoima-, hyvin-

vointi-, sivistyspalvelut ja kunnan liikelaitokset) pohjalle.  

Kuntaan on perustettu erityinen ICT- TURJOTIIMI  kunnan ICT:n henkilöstöstä, joka 

keskittyy erityisesti tietoliikenneyhteyksien, -laitteiden ja tietojen käytettävyyden varmis-

tamiseen. Tiimi toimii kunnan johtokeskuksen LIMJOKEn alaisuudessa. 

Jokaisella palvelualueen TURJO- tiimillä ja TIKE tilannekeskushenkilöstöllä on käytet-

tävissään kunnan sähköpostissa oma ryhmäsähköpostilaatikko, johon lähetetyt viestit 

ovat luettavissa 24/7 periaatteella. Lisäksi on käytettävissä myös gsm - puhelimien teks-

tiviestit. Liitteessä 7 on kuvattu Limingan kuntakonsernin normaaliolojen häiriötilantei-

den keskeiset yhteystiedot ja yritykset. (VIRVE-puhelimet) 

 

2.5 Luottamushenkilöelinten informointi 

Kunnanjohtaja tai hänen varamiehensä vastaa kunnanhallituksen ja – valtuuston infor-

moinnista häiriötilanteissa. Kunnan johtokeskus LIMJOKE informoi kunnanhallituksen 

ja –valtuuston puheenjohtajaa, ellei heitä ole kutsuttu paikalle. Jokaisen palvelualueen, 

liikelaitoksen ja tytäryhtiön oma johtopaikka (JOPA) vastaa oman toimielimensä luotta-

mushenkilöiden informoinnista harkintansa mukaan. Mikäli häiriötilanne on pitkäkestoi-

nen, vastaa kunnan johtokeskus LIMJOKE luottamushenkilöiden säännöllisestä infor-

moinnista. 
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2.6 Tehostetun johtamisen ja tilanteen seurannan käynnistäminen 

 häiriötilanteessa 

 

Johtamisvalmiuden kohottamisen pyyntö voi tulla Limingan kunnan omasta organisaa-

tiosta tai jonkin muun viranomaisen pyynnöstä, kuten 

• kunnanjohtaja 

• palvelualueiden päälliköt tai tytäryhtiöiden johtajat 

• Hätäkeskus 

• Oulu-Koillismaan Pelastuslaitos  

• Oulun poliisilaitos. 

 

Pelastuslaitos ylläpitää yhteystietoluetteloa Limingan kunnan avainhenkilöstöstä. Liite 7, 

SALAINEN. 

 

Limingan kunnan sisäisessä hälyttämisessä on perusperiaate: 

 

• äkillisesti syntyvässä häiriötilanteessa jokaisen työntekijän tulee viipymättä 

ilmoittaa siitä esimiehelleen tai hänen varahenkilöllensä sekä tarvittaessa 

kunnan johtokeskukselle LIMJOKE tai oman toimialansa TURJO- tiimille.  

 

Jokaisen palvelualueen sisäisillä ohjeilla ja operatiivisella valmiussuunnitelmalla var-

mistetaan, että hälytyksen saatuaan kuka tahansa palvelualueen TURJO- tiimin jäsen 

kykenee käynnistämään tarvittavat ensitoimenpiteet häiriötilanteen hallinnassa.  

 

Tietoa johtamisvalmiuden kohottamisesta kunnan eri palvelualoille ja yhtiöille voidaan 

toimittaa suullisesti, sähköpostitse, puhelimitse tai intranetissä. 

 

 

Viestinnän selkiyttämiseksi ja nopeuttamiseksi on  
 Limingan kunnan häiriötilanteessa 

johtamisvalmiuden kohottaminen kuvattu erilaisilla värikoodeilla. 
Kukin värikoodi pitää sisällään ennalta sovittuja toimenpiteitä 

 

 
 

normaali olojen erityistilanne, viranhaltijat hoitavat tilanteen 

 
normaali olojen häiriötilanne tapahtuu ja kunnanjohtoryhmä ottaa 

vastuun ja TIKE perustetaan 

 

normaali olojen häiriötilanne pahenee ja LIMJOKE ottaa vastuun 

sekä TURJO tiimit aloittavat toimintansa 

 

siirrytään poikkeus oloihin, jolloin viranomaiset ottavat johtovas-

tuun  

 

 
vihreä         
 
sininen  

        
punainen   

     
 musta 
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Liitteessä 2 on kuvattu johtamisvalmiuden kohottaminen häiriötilanteessa, värikoodisto 

ja niiden aiheuttamat toimenpiteet tarkemmin. 

 

2.7 Johtamispaikat 

Limingan kunnan johtaminen häiriötilanteissa tapahtuu Lakeustalolta.  

Limingan kunnan johtokeskus LIMJOKE perustetaan tilanteessa, jossa kunnan normaalit 

johtamiskäytännöt eivät ole enää riittäviä tai häiriötilanne on niin laaja ja pitkäkestoi-

nen, että se vaatii jatkuvaa tilanteen seurantaa ja jatkuvaa valmiutta päätöksentekoon.  

Kunnan johtokeskuksen LIMJOKE ja tilannekeskuksen TIKE perustamisesta päättää 

kunnanjohtaja tai hänen varamiehensä.  

Nopeasti kehittyvässä häiriötilanteessa, johtokeskuksen LIMJOKE avuksi perustetaan eli 

kunnan tilannekeskus TIKE, jonka tehtävänä on kerätä ja muokata tietoa häiriötilanteesta, 

KUVA 5.      Limingan kunnan häiriötilanteen johtaminen 

 

LIMJOKE toimii ja sen 

johtamisvalmius 24/7, 

tilanteen vaatimat or-

ganisaatiot valmiina 

toimintaan kuten huol-

tojoukot ml. ensiapu, 

ruokahuolto, psyko-

sosiaalinen tuki. 

Viranomaisyhteistyö 

tiiviistä 

VSS-toiminnat käy-

tössä 
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kunnan johtokeskusta LIMJOKE varten. Lisäksi sen tehtäviin kuuluu hoitaa häiriötilan-

teista aiheutuvan puhelinliikenteen hoitaminen sekä evakuointitapauksiin liittyvät infor-

maatiot omaisille.  

 

Häiriötilanteessa, joissa johtaminen ei ole mahdollista suorittaa normaalista johtamispai-

kasta, siirrytään eri käskyllä varapaikkaan, jotka sijaitsevat Limingan paloaseman suoja-

tiloissa, Liminganlahden tai Tupoksen yhtenäiskoululla. 

Limingan kunnan johtokeskus LIMJOKE koostuu yleensä kunnan johtoryhmästä. Tilan-
teen vaatiessa kunnan johtoryhmä laajennetaan tilanteessa tarvittavilla asiantuntijoilla 

ja viranomaisilla. 

Kunnan tilannekeskus TIKE, jonne on erikseen nimetty tilannekeskushenkilöstö, voi-

daan tarvittaessa perustaa hyvinkin matalalla kynnyksellä. Tavoitteena on tilanteen seu-

rannan aloittaminen ja häiriövalmiuden kohottaminen. Tilannekeskuksen perustamisesta 

päättää kunnanjohtaja tai hänen varamiehensä. 

 

Kunnan palvelualueiden, konserni, perusturva-, elinvoima-, sivistys- ja hyvinvointi pal-

velut sekä kunnan liikelaitokset ja tytäryhtiöiden turvallisuusjohtamisesta vastaavat kun-

kin omat turvallisuusjohtamisen tiimit TURJO- tiimit. Ne perustavat tarvittaessa omat 

johtopaikkansa JOPA.  

Kunnan liikelaitokset kunnallistekniikka- ja ruoka, -puhtaus-, ja kiinteistöliikelaitos, ty-

täryhtiöt Limingan Vesihuolto Oy, Limingan Kehitys Oy, Limingan Asunnot Oy sekä 

Limingan liikekeskus Oy perustavat omat johtopaikkansa JOPA tarpeen mukaan. 

Limingan kunnan yhteinen tilannekuva kootaan kunnan johtokeskukseen LIMJOKE, 

jossa kunnan tilannekeskus TIKE vastaa tilannekuvan kokoamisesta, ylläpitämisestä ja 

jakamisesta johtokeskuksen ohjeiden mukaisesti  kunnan organisaatiolle sekä tarvittavilta 

osilta viranomaisille ja muille yhteistyökumppaneille.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KUVA 6.    Tilannekuvan tiedonkeräämisen periaate  

 

ICT JOPA 
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2.8 Johtaminen ja tilannetietoisuus 

Häiriötilanteesta eri toimijoilla voi olla hyvinkin erilaista tietoa tilanteesta. Tilanteesta 

tehdyssä tilannekuvassa on koottu kuvaus vallitsevista häiriö olosuhteista, käsillä ole-

van tilanteen synnyttäneistä tapahtumista, tilannetta koskevista taustatiedoista ja tilan-

teen kehittymistä koskevista arvioista sekä eri toimijoiden toimintavalmiuksista. 

 

 

 

 

Tilannekuvan muodostamisella tarkoitetaan toimintaa, jossa muodostetaan kokonaisku-

vaa nopeasti muuttuvasta häiriöympäristöstä, onnettomuus- tai muissa häiriötilanteissa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KUVA 7.      Tilannekuvan muodostuminen 

 

 

Tilannekuvajärjestelyn avulla pyritään välittämään kokonaisnäkemys häiriön aiheutta-

mista muutoksista toimintaympäristössä.  Muodostettua tilannekuvaa välitetään palvelu-

alueiden sisällä, palvelualueiden ja tytäryhtiöiden sekä liikelaitosten välillä sekä eri vi-

ranomaisille. 

 

Häiriötilanteissa muodostuu hyvin erilaisia tilannekuvia. Jokainen palvelualue, tytäryh-

tiö ja liikelaitos muodostaa oman organisaation tilannekuvansa. Kaikki tilannekuvat vä-

litetään johtokeskus LIMJOKE, jossa niistä muodostetaan koko Limingan kuntakonser-

nia koskeva tilannekuva.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tilannekuvan kokoamisella luodaan edellytykset 
häiriötilanteen päätöksentekoon ja johtamiseen. 

 

Johtokeskus LIMJOKE vastaa 
 Limingan kuntakonsernin tilannekuvan kokoamisesta. 

Sen tehtävänä on kootun tilannekuvan jakaminen 
viranomaisille, omalle organisaatiolle ja yhteistyökumppaneille. 

 

 

Tiedon 
keräämisestä 

Informaation 
käsittelystä ja 
luokittelusta 

Tiedon 
analysoinnista 

Analysoidun tiedon 
oikea- aikaisesta ja 

tehokkaasta jakami-
sesta sitä tarvitseville 

TILANNEKUVAN MUODOSTAMISEN PROSESSI KOOSTUU 
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Koottu tilannekuva ja siitä muodostettava tilannetietoisuus tapahtuneesta häiriöstä, toi-

mivat pohjana johtokeskuksen, LIMJOKE, omalle päätöksenteolle. Liitteessä 8 on lis-

tattu johtamisessa tarvittavan tilannetietoisuuden muodostamisen keskeisiä kysymyksiä. 

 

Limingan johtokeskuksen LIMJOKE ja jokaisen kunnan palvelualueen sekä kunnan 

omien yritysten JOPA pitävät yllä tilannekuvapäiväkirjaa, joka löytyy Limingan kun-

nan varautumisen sähköisestä verkkojärjestelmästä.  

Kuntaa koskevissa häiriötapauksissa saadaan näin toimimalla tilannetietoisuus nope-

aksi. Tämä edellyttää sitä, että kaikki palvelualueiden ja tytäryhtiöiden johtopaikat ja 

kunnan johtokeskus LIMJOKE täyttävät tilannekuvapäiväkirjaa huolellisesti ja ilman 

viiveettä. Muille organisaatioille kunnan johtokeskuksen LIMJOKE välittämä tilanne-

kuva voi olla raporttimuotoinen ja analysoitu yhteenveto, kunnan omasta toiminnasta ja 

häiriötilanteen vaikutuksista.  

Tilannekuvan luominen on häiriötilanteen hallintaan osallistuvien toimivaltaisten viran-

omaisten tehtävä. Viranomaisten on saatava käyttöönsä kunnan oman organisaation, 

johtokeskuksen, muodostama tarkka tilannekuva häiriötilanteesta. 

 

Viesti- ja tilannejärjestelmät  

 
Tilannetietojen välittämisessä, tilannekuvan kokoamisessa ja käytettävien teknisten 

viesti- ja johtamisjärjestelmien toiminnassa on otettava huomioon, että ne ovat mahdol-

lisimman vähän riippuvaisia ulkoisista häiriötekijöistä. 

Varmistamalla häiriötilanteissa sähkön saatavuus varavoimalla tietojärjestelmien ja 

viestiyhteyksien toiminnassa, mahdollistetaan tilannekuvan ylläpitäminen ja toimivuus 

kaikissa olosuhteissa. Kunnan johtamispaikalla LIMJOKE (varsinainen /varapaikka) tu-

lee olla varavoiman käyttö mahdollisuus. 

 

 

 

 

 

 

 

Äärimmäisessä tilanteessa, esimerkiksi laajan ja pitkäkestoisen sähkökatkoksen sattu-

essa tai onnettomuuksissa, voidaan myös palvelualueiden johtaminen keskittää Lakeus-

talolle tai sen varapaikkoihin, joissa on varavoiman käyttö mahdollisuus. Näitä kohteita 

kunnassa ovat: 

 

• Terveyskeskus 

• Liminganlahden yhtenäiskoulun, Linnukan osa 

• Limingan paloasema 

 

Lakeustaloa on kehitettävä LIMJOKE johtamiskeskuksena. 
Sähkön saatavuus ja tietoyhteyksien ja viestijärjestelmien  

käytettävyys on varmistettu ja testattu.  
Myös samat toiminta edellytykset  

on taattava johtamiskeskuksen varapaikoissa. 
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Vaikka yhteydenpito ja tilannetietojen välittäminen tapahtuvat nykyaikaisilla teknisillä 

järjestelmillä, on siitä huolimatta varauduttava tilannekuvan ylläpitämiseen manuaali-

sesti, paperille tehtävän tilannepäiväkirjan sekä tilannekuvaraportin, että niiden toimit-

taminen lähetin avulla johtokeskukseen LIMJOKE. 

 

Paperisen tilannepäiväkirjan pohjan tulee olla sama kuin vastaava sähköisessä muo-

dossa olevassa versio (kopioita sivulta). Näin mahdollistetaan tietojen siirtäminen häi-

riön jälkeen kunnan sähköiseen tilannepäiväkirjaan samassa muodossa, joka mahdollis-

taa tietojen myöhemmän hyödyntämisen ja arkistoinnin.  

Lisäksi Limingan kunnan verkostokartat ja alueelliset kartat on oltava käytettävissä 

myös paperiversioina johtokeskuksessa. 

 

Häiriötilanteiden johtamisedellytysten turvaamiseksi on kunnalla käytettävissä normaali 

johtamisvälineiden, puhelin, sähköposti ja intranetti, lisäksi viranomaisten käytössä ole-

van VIRVE-verkon päätelaitteet, 5 kpl.  

VIRVE-verkon päätelaitteet mahdollistavat yhteydenpidon eri viranomaisten  ja muiden 

toimijoiden välillä tehdyissä yhteisissä puheryhmissä. VIRVE-verkkoa käytetään ennen 

kaikkea kunnan johtamispaikkojen välisenä varajärjestelmänä sekä sosiaali- ja terveysvi-

ranomaisten välisenä yhteysvälineenä.  

 

Limingassa on rakennettu kunnan toimesta oma kuituverkko kunnan kiinteistöjen välille, 

joka käyttö ei ole riippuvainen kaupallisista operaattoreista. Tämä antaa lisämahdolli-

suuksia sähköiselle viestinnälle häiriötilanteissa. Liitteessä 9, SALAINEN, on kuvattu 

kunnan oma kuituverkko ja muut kunnan  kiinteistöissä  toimivat operaattorit sekä kuitu-

verkot.  

 

2.9 Viestinnän ja tiedottamisen peruslinjaukset 

Viestinnän peruslinjaus häiriötilanteissa on, että toimivaltainen johtovastuussa oleva vi-

ranomainen vastaa myös tilanteeseen liittyvästä tiedottamisesta ja viestinnästä. 

Muut häiriötilanteen toimintaan osallistuvat tahot vastaavat puolestaan omaan toimin-

taansa liittyvästä mahdollisesta tiedottamisesta ja viestinnästä. 

Laajoissa häiriötilanteissa, jotka vaikuttavat merkittävästi kunnan palvelutuotantoon tai 

laajasti eri toimialojen toimintaan, keskitetään tiedottaminen ja viestintä konsernijoh-

dolle johtokeskukseen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Limingan kunnan häiriötilanteiden johtamisjärjestelmän 
 siirtyessä  punaiseen valmiustilaan, 

aloitetaan kunnan johtokeskuksen LIMJOKE perustaminen 
 ja sinne keskitetään kaikki kunnan häiriöviestintä. 
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Medialle välitetään mahdollisimman nopeasti ensitiedote tapahtumasta. 

Häiriötilanteissa viestintävastuut ovat niillä henkilöillä, jotka hoitavat kunnassa niitä 

normaalioloissakin. Häiriötilanteessa on varauduttava vahvistamaan viestintäorganisaa-

tioita tilanteen vaatimalla tavalla.  

 

Valmius häiriötilanteiden kriisiviestinnän hoitamiseen on oltava kaikkina kellonaikoina 

24/7.  

Häiriötilanteiden kriisiviestinnän tehtävänä on: 

 

• varmistaa ihmisten turvallisuus ja varoittaa tapahtuneesta, 

• antaa toimintaohjeet lisävahinkojen välttämiseksi 

• turvata organisaatioiden toiminta edellytykset  

• tiedottaa palvelujen järjestelystä 

• varmistaa, että julkisuudessa on totuuden mukainen tilannekuva ja estää hu-

hujen leviäminen 

• ennakoida häiriötilanteesta mahdollisesti muodostuvat kriisit ja on osattava 

valmistautua niihin hyvissä ajoin 

 

Kunnanjohtaja yhdessä johtoryhmän kanssa antaa viestiä häiriötilanteen aiheuttamista 

toimenpiteistä ja niiden muutoksista. Häiriöstä johtuva tiedotustilaisuus järjestetään yh-

dessä viranomaisten kanssa, mikäli häiriötapahtuma on erityisen vakava tai se herättää 

muuten laajaa kiinnostusta. 

 Häiriötilanne- ja poikkeusolojen viestinnässä voidaan käyttää tarvittaessa vaaratiedot-

teita. Vaaratiedotteet on toimitettava aina pelastus- tai poliisiviranomaisen kautta.  

 

Limingan kunnan häiriö/kriisiviestinnän ohjeistus löytyy kunnan sähköisistä kansioista, 

kohdasta: varautuminen / kriisiviestintä.  

 

2.10 Vastuut ja tehtävät häiriötilanteen hallinnassa 

Häiriötilanteiden hallintaan liittyvät vastuut ja tehtävät vaihtelevat erityyppisiin uhkiin 

liittyen. Jokainen palvelualue, liikelaitos ja tytäryhtiö vastaavat omista toiminnoistaan 

myös häiriötilanteissa linjaorganisaation johtosääntöjen mukaisin toimivaltuuksin. Häi-

riötilanteisiin varautuminen kuuluu normaaleihin tehtäviin. 

 

Jokainen palvelualue ja tytäryhtiö tekevät omassa operatiivisessa varautumis- ja jatku-

vuuden hallintasuunnitelmassaan, häiriötilannekohtaiset tilannekortit palvelualueen eri 

uhista ja häiriötilanteista sekä niihin toimintaohjeet.  

Varautumissuunnittelun kehittäminen, häiriötilanteissa toiminnan yhteensovittaminen ja 

linjaaminen Limingan kunnan konserni tasolla kuuluu kunnanjohtajan ja johtoryhmän 

tehtäviin. 
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Kunnan konsernijohto vastaa johtokeskuksen LIMJOKE perustamisesta, toiminnasta ja 

sen kehittämisestä. Palvelualueiden turvallisuusjohtamisen tiimit, TURJO, vastaavat pal-

velualueittain johtopaikkojen JOPA perustamisesta, toiminnasta ja kehittämisestä. Liike-

laitoksissa ja tytäryhtiöissä vastuu on niiden johdolla ja heidän nimeämillään henkilöillä. 

 

 

 

 

 

 

 

Tilannekuvan muodostamista ja häiriötilanteen seuraamista helpottavat johtokeskuksessa 

LIMJOKE eri johtopaikoilla kootut ajantasaiset tilannekuvapäiväkirjat. 

Kaikilla Limingan kunnan sähköiseen järjestelmään varautumisen työtilaan oikeutetuilla 

on mahdollisuus seurata tilanteen kehittymistä tilannekuvapäiväkirjojen kautta.  

 

2.11 Pelastuslaitoksen tuki häiriötilanteen hallinnassa 

Oulu-Koillismaan pelastusliikelaitos toimii kiinteässä yhteistyössä Limingan kunnan joh-

don kanssa. Kunnan johdon vastuulla on vastaa tästä yhteistyöstä ja sen kehittämisestä. 

Käytännössä tämä tarkoittaa; 

• säännöllistä yhteydenpitoa, 

• ajantasaisia yhteystietoja, 

• yhteisiä harjoituksia,  

• pelastuslaitoksen riskianalyysejä ja 

• häiriötilanteissa ajantasaista tiedonvaihtoa ja informointia sekä valmiutta 

virka-avun antamiseen molemmin puolin. 

 

2.12 Pelastustoiminta, väestön suojaaminen ja yhteistoiminta pelastuslaitoksen 

kanssa 

Limingan kunnan ja pelastustoimen, Oulu-Koillismaan pelastusliikelaitoksen, välinen työn-

jako ja vastuut on määritelty pelastuslaissa. Varautumissuunnittelulla vastataan pelastus-

laissa säädettyihin lakisääteisiin velvoitteisiin. Pelastuslaissa 379/2011 ja sen muutok-

sessa 1353/2018 todetaan mm. seuraavia asioita:  

 

Lain 32 §:n mukaan pelastuslaitoksen vastaa pelastustoimintaan kuuluvien tehtävien 

hoitamisesta, kun tulipalo, muu onnettomuus sekä niiden uhka vaatii kiireellisiä toimen-

piteitä ihmishengen, terveyden, omaisuuden tai ympäristön suojaamiseksi ja pelasta-

miseksi. Mikäli em. toimenpiteet eivät ole onnettomuuden tai sen uhan kohteeksi 

Häiriötilanteissa, 
missä kunnan johtokeskus LIMJOKE tai tilannekeskus TIKE on perustettu, 

 kaikki tilanteeseen liittyvä informaatio ilmoitetaan heille. 
Tämä mahdollista oikean Limingan kuntaa koskevan  

kokonaistilannekuvan muodostamisen. 
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joutuneen omin toimin hoidettavissa tai ne kuuluvat muun viranomaisen tai organisaa-

tion hoidettavaksi.  

 

Pelastustoimintaan  kuuluvat tehtävät ja toiminnot on määritelty pelastuslain 32.1§. Sii-

hen kuuluvat seuraavat tehtävät ovat: 

 

1. hälytysten vastaanottaminen;  

2. väestön varoittaminen;  

3. uhkaavan onnettomuuden torjuminen;  

4. onnettomuuden uhrien ja vaarassa olevien ihmisten, ympäristön 

ja omaisuuden suojaaminen ja pelastaminen;  

5. tulipalojen sammuttaminen ja vahinkojen rajoittaminen;  

6. 1–5 kohdassa mainittuihin tehtäviin liittyvät johtamis-, viestintä-, 

huolto- ja muut tukitoiminnat.  

 

Pelastuslain 46§ ja 47 § mukaan valtion ja kunnan viranomaiset, laitokset ja liikelaitok-

set ovat ensinnäkin velvollisia osallistumaan pelastuslaitoksen johdolla pelastustoimin-

nan suunnitteluun. 

Suunnitteluvelvoite kohdistuu niihin viranomaisiin, laitoksiin ja liikelaitoksiin, jotka 

ovat velvollisia antamaan pelastusviranomaisille virka-apua ja asiantuntija-apua tai joi-

den asiantuntemusta muutoin tarvitaan pelastustoiminnassa ja siihen varautumisessa. 

Pelastuslaki velvoittaa myös suunnitteluun osallistuvia tahoja toimimaan onnettomuus- 

ja vaaratilanteissa niin, että pelastustoiminta voidaan toteuttaa tehokkaasti. 

  

Pelastuslain 46.2 § on säädetty edelleen tarkemmin eri toimijoihin kohdistuvista suun-

nittelu- ja osallistumisvelvoitteista sekä vastuista. Lain mukaan kunnallisia toimijoita 

koskevat velvoitteet on määritelty seuraavasti:  

 

• sosiaali- ja terveysviranomaiset ja hallinnonalan laitokset vastaavat niitä koske-

vissa säädöksissä määrätyn työnjaon mukaisesti ensihoitopalvelun järjestämi-

sestä (PPSHP) sekä psykososiaalisen tuen palveluista ja onnettomuuden vuoksi 

hätään joutuneiden ihmisten huollosta ja majoituksesta (kunnan perusturvan 

huoltojoukot apuna);  

 

• ympäristöterveydenhuollon järjestämisestä vastaavat viranomaiset ja hallinnon-

alan laitokset huolehtivat yksilön ja hänen elinympäristönsä terveydensuojelua 

koskevista tehtävistä niitä koskevissa säädöksissä määrätyn työnjaon mukai-

sesti;  

 

• ympäristöviranomaiset ja maa- ja metsätalousviranomaiset sekä hallinnonalo-

jen laitokset huolehtivat niitä koskevissa säädöksissä määrätyn työnjaon 
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mukaisesti öljy- ja kemikaalivahinkojen torjunnasta, ympäristönsuojelusta, tul-

vasuojelusta, tulvantorjunnasta ja patoturvallisuudesta;  

 

• valtion eri toimialoista vastaavat virastot, laitokset ja liikelaitokset sekä kunnan 

ja kuntayhtymien eri toimialoista vastaavat virastot, laitokset ja liikelaitokset 

varautuvat ja osallistuvat pelastustoimintaan tehtäväalueensa, keskinäisen työn-

jakonsa ja niitä koskevan lainsäädännön mukaisesti.  

 

Väestön varoittaminen ja suojaaminen  

 

Pelastuslaitoksen tulee huolehtia alueellaan väestön varoittamisesta vaara- ja onnetto-

muustilanteessa sekä siihen tarvittavasta hälytysjärjestelmästä (Pelastuslaki 27.2§).  

Väestön varoittamisen keinoja ja kanavia ovat:  

 

• väestöhälyttimet ja niiden kaiuttimet,  

• radio ja televisio,  

• teksti-TV,  

• internet ja painettu media.  

 

Normaaliolojen häiriötilanteiden onnettomuuksissa väestön suojaamisen keskeisiä kei-

noja ovat: 

• suojautuminen asuin- ja muihin sisätiloihin sekä evakuointi 

• suojautuminen käytettävissä oleviin väestönsuojiin, joiden käyttöönottotilan-

teina nähdään lähinnä poikkeus olojen vakavimmat uhkat. 

  

Väestön evakuoinnilla tarkoitetaan viranomaisten johdolla tapahtuvaa väestön tai sen 

osan siirtämistä pois vaaran uhkaamalta alueelta ja sijoittamista turvalliselle alueelle 

sekä väestön elinedellytysten ja yhteiskunnan tärkeiden toimintojen turvaaminen evaku-

ointitilanteessa. 

 

Väestön evakuointi on osa pelastustoimintaa ja sen 

 suunnittelu ja toiminnan toteutus tapahtuu pelastuslaitoksen johdolla. 

Limingan kunnan PETU tehtävänä on perustaa evakuointikeskukset ja 

 käynnistää niiden toiminta huoltojoukoilla. 

 

  

Suppeimmillaan evakuointi, suojaväistö, voi koskea esimerkiksi yhden talon asukkai-

den ja laajimmillaan, väestön siirto, kunnan tai vielä laajempien alueiden koko väestön 

siirtämistä pois vaaran uhkaamalta alueelta ja sijoittamista turvalliselle alueelle. 

Ihmisten vapaaehtoista siirtymistä ei lueta evakuointikäsitteen piiriin. Sen sijaan viran-

omaisten kehotuksesta tapahtuva omatoiminen siirtyminen kuuluu evakuointiin. Evaku-

oinnit suunnitellaan sekä normaali- että poikkeusoloja varten.  
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Kuva 8.  Evakuointi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 9.  Evakuointiin osallistuvien tehtävät 

 

 

Limingan PETU palvelut 
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Limingan kunnan perusturvapalvelualueen huoltojoukot valmistautuvat perustamaan 

kunnan evakuointikeskuksen tai -keskuksia pelastuslaitoksen esittämän virka-apu pyyn-

nön mukaisesti. 

Liitteessä 13 on esitetty Limingan kunnan evakuointikeskukset. 

Kaikkiin kunnan evakuointikeskuksiin tehdään valmiit perustamissuunnitelmat perustur-

van operatiivisessa valmiussuunnitelmassa. Suunnitelmien teosta ja henkilöstön koulut-

tamisesta vastaa lain mukaisesti kunnan perusturvajohtaja. 

 

2.13 Toiminnan yhteensovittaminen 

2.13.1 Yhteydenpito ja yhteistoiminta 

Limingan konsernijohto vastaa yhteydenpidosta muihin toimijoihin, joita ovat: 

•  kunnat ja alueelliset toimijat 

•  valtion paikallis- ja aluehallinto, 

•  keskeiset elinkeinoelämän toimijat, 

•  puolustusvoimat,  

•  kolmassektori 

•  kirkko ja muut uskonnolliset yhdyskunnat.  

Suomen Punaisen Ristin (SPR:n) kanssa Limingan kunta on laatinut yhteistyösopimuk-

sen. Sopimus on esitetty liitteessä 10. 

Puolustusvoimien osalta on huomattava, että kunnat eivät ole nykyisten ohjeistuksen pe-

rusteella oikeutettuja suoraan virka-apupyyntöön puolustusvoimilta.  

Puolustusvoimien yhtenä tehtävänä Suomen sotilaallisen puolustamisen lisäksi on puo-

lustusvoimista annetun lain (551/2007) 2 § 2 kohdan mukaan muiden viranomaisten tu-

keminen, johon kuuluu:  

• virka-apu yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämiseksi, terrorismirikosten 

estämiseksi ja keskeyttämiseksi sekä muuksi yhteiskunnan turvaamiseksi; 

  

• pelastustoimintaan osallistuminen antamalla käytettäväksi pelastustoimintaan tar-

vittavaa kalustoa, henkilöstöä ja asiantuntijapalveluja;  

 

• osallistuminen avun antamiseen toiselle valtiolle terrori-iskun, luonnononnettomuu-

den, suuronnettomuuden tai muun vastaavan tapahtuman takia, sekä osallistuminen 

kansainväliseen sotilaalliseen kriisinhallintaan. 

Puolustusvoimien antamasta tuesta kunnallisille viranomaisille, päättää alueella toi-

miva pelastustoimen pelastusviranomainen. Puolustusvoimia koskevan lain mukaisesti 

puolustusvoimat osallistuu pelastustoimintaan. Osallistuminen pelastustoimintaan eroaa 
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virka-avusta siten, että se on kiireellisempää ja velvoittavaa, mutta se ei ole harkinnan-

varaista. 

2.13.2 Yhteydenpito ja yhteistoiminta: muut kunnat, laitokset  ja virastot 

Kunnanjohtaja yhdessä johtoryhmän kanssa huolehtii yhteydenpidosta alueellisiin toimi-

joihin. Näitä ovat kunnat, valtion hallinto ja aluehallintoon, keskeiset elinkeino elämän 

toimijat, puolustusvoimat, kolmassektori, kirkko ja muut uskonnolliset yhdyskunnat. 

Kunnan palvelualueet ja yhtiöt voivat tehdä omaa toimintaansa koskevia sopimuksia em. 

kanssa. Tehdyistä sopimuksista tulle informoida konsernijohtoa. 

2.13.3 Yhteydenpito ja yhteistoiminta: keskeiset elinkeinoelämän toimijat 

Kunnanjohtaja ja johtoryhmä tehtäviin kuuluu suunnitella ja rakentaa Limingan kunnan 

alueella toimivien keskeisten elinkeino toimijoiden kanssa kunnan varautumissuunnitel-

maan liittyvä toimintajärjestelmä. Toimintajärjestelmän runko on esitetty liitteessä 14. 

Alueellisia toimijoita, yhdyskuntateknisten palvelujen järjestäjiä, joiden toiminta ja toi-

minta-alueet ovat myös Limingan kunnan alueella: 

 

• sähköverkkoyhtiö Oulun Seudun Sähkö Verkkopalvelut Oy 

• sähkönmyyntiyhtiö ( OOMI ) ja kaukolämpöyhtiö Oulun Seudun Sähkö 

• Lakeuden keskuspuhdistamo Oy 

• Limingan Vesihuolto Oy 

• Lakeuden Eko  

• Lakeuden Kuitu Oy/ Limingan Kuitu Oy 

Limingassa toimivat yhdyskuntateknisten palvelujen järjestäjät ja liminkalaiset yritykset 

tekevät kunnan kanssa yhteistyötä häiriötilanteiden hallintaan liittyvissä asioissa. Näitä 

asioita käydään läpi vuosittain pidettävissä yhteistyöpalavereissa ja harjoituksissa.  

 

2.13.4 Kunnan yhteydenpito ja yhteistoiminta:         

valtion paikallis-, alue- ja keskushallinto 

Kunnanjohtaja ja johtoryhmä (turvallisuusvastaava) tehtäviin kuuluu rakentaa käytän-

nön menettelytavoista toimintakaavio keskeisten viranomaisten kanssa.  Liite 6 ja 15  

 

• Pohjois-Suomen Aluehallintovirasto, 

• Oulun poliisilaitos 

• Oulu-Koillismaan pelastuslaitos 
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2.13.5 Kunnan yhteydenpito ja yhteistoiminta: 

 järjestöt, kirkot ja muut uskonnolliset yhdyskunnat 

 

Kunnanjohtajan ja johtoryhmän tehtäviin kuuluu rakentaa käytännön menettelytavoista 

sopimus ja toimintakaavio Limingan seurakunnan ja muiden Limingassa toimivien us-

konnollisien yhdistysten kanssa. Liite 10 SPR:n sopimus ja kunnan sopimus Limingan 

srk:n kanssa.  

SPR:n tuki kunnan psykososiaaliseen työhön, (Oulun Seudullinen sosiaalipalvelut ja kun-

nan oma sosiaalityö) 

• Limingan seurakunnassa on rakennettu Henkisen huollon (HEHU) suun-

nitelma ja toimintatapa normaaliolojen häiriö/ poikkeustilanteita varten. 

• VAPEPA toiminta on SPR:n kautta koordinoitua toimintaa. 

3 Poikkeusolojen valmiussuunnitelma, varautuminen siihen 

3.1 Poikkeusolojen vaikutus Limingan kunnan toimintaan 

 ja toimintaedellytyksiin 

 
Poikkeusoloja ovat valmiuslaissa ja puolustustilalaissa erikseen säädetyt tilanteet. Poik-

keusoloja valmiuslain 3 §:n mukaan ovat: 

• Suomeen kohdistuva aseellinen tai siihen vakavuudeltaan rinnastettava 

hyökkäys ja sen välitön jälkitila; 

 

• Suomeen kohdistuva huomattava aseellisen tai siihen vakavuudeltaan rin-

nastettavan hyökkäyksen uhka, jonka vaikutusten torjuminen vaatii tämän 

lain mukaisten toimivaltuuksien välitöntä käyttöön ottamista; 

 

• väestön toimeentuloon tai maan talouselämän perusteisiin kohdistuva  

erityisen vakava tapahtuma tai uhka, jonka seurauksena yhteiskunnan toi-

mivuudelle välttämättömät toiminnot olennaisesti vaarantuvat; 

 

• erityisen vakava suuronnettomuus ja sen välitön jälkitila; sekä  

 

• vaikutuksiltaan erityisen vakavaa suuronnettomuutta vastaava hyvin 

laajalle levinnyt vaarallinen tartuntatauti. 

 

 Valmiuslain 1§ mukaiset toimet poikkeusoloissa ovat: 

• suojata väestöä sekä turvata sen toimeentulo ja maan talouselämä, 

• ylläpitää oikeusjärjestystä, perusoikeuksia ja ihmisoikeuksia 

• sekä turvata valtakunnan alueellinen koskemattomuus ja itsenäisyys  
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Valmiuslain 4 §:n mukaan viranomaiset voidaan oikeuttaa poikkeusoloissa käyttämään 

vain sellaisia toimivaltuuksia, jotka ovat välttämättömiä ja oikeasuhtaisia lain tarkoituk-

sen saavuttamiseksi. Näitä toimivaltuuksia voidaan käyttää vain, jos tilanne ei ole hallit-

tavissa viranomaisten säännönmukaisin toimivaltuuksin. 

Valmiuslain toimivaltuuksien käyttöönotolla voi olla monenlaisia vaikutuksia Limingan 

kunnan toimintaan ja sen toimintaedellytyksiin. Toimivaltuudet voivat vaikuttaa kunnan 

kannalta muun muassa: 

• velvoitteita lisäävästi (esim. säännöstelyn toimeenpano ja valvontatehtä-

vät, sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköiden toiminnan muutokset 

jne.), 

 

• velvoitteita supistavasti (esim. luopuminen määräaikojen noudattamisesta 

ja sosiaali- ja terveyspalveluiden joidenkin tehtävien toteuttamisesta, ope-

tuksen keskeyttäminen, päiväkotien sulkeminen jne.), 

 

• kunnan hallinnon järjestämiseen (ks. luku 3.2), 

 

• kunnan toimintaan, toimintaympäristön ja toimintaedellytyksien muutok-

siin (esim. palkkasäännöstely ja palvelussuhteen ehdoista poikkeaminen, 

työvoiman ohjaus ja työvelvollisuus). 

 

Puolustustilalain 1§ mukaan voidaan saattaa voimaan puolustustila, Suomeen kohdistu-

van sodan sekä siihen rinnastettavissa vakavasti yleisen järjestyksen ylläpitämiseen vai-

kuttavissa sisäisissä väkivaltaisissa levottomuuksissa, joilla pyritään kumoamaan tai 

muuttamaan perustuslain mukainen valtiojärjestys. 

 

Puolustustilan aikana puolustustilalain säännöksien soveltamisella 

 voi olla suuri merkitys kunnan toimintaan. 

 

Näistä poikkeusolojen riskien analysoinnista Limingan kunnassa vastaa kunnan konser-

nijohto ja se tehdään yhdessä puolustusvoimien kanssa. Huomattavaa on, että poikkeus- 

olot vallitsevat vasta, kun eduskunta julistaa Suomeen tai jollekin sen alueelle poikkeus-

olot. Tällöin voidaan ottaa käyttöön poikkeusolojen lainsäädännön kohtia.  

Poikkeusolojen evakuointeihin ja väestön vastaanottoihin liittyvästä suunnittelusta vastaa 

alueellinen pelastustoimi, Oulu-Koillismaa pelastusliikelaitos, joka antaa Limingan kun-

nalle perusteet ja vaatimukset. Limingan kunta tekee erillisen, koko kuntaa koskevan eva-

kuointisuunnitelman yhdessä Oulu-Koillismaan pelastusliikelaitoksen kanssa. Kunnan 

osalta suunnitelmasta vastaa kunnanjohtaja ja johtoryhmä. 

3.2 Kunnan hallinto poikkeusoloissa 

Limingan kunnan päätöksenteko saattaa poikkeusoloissa edellyttää erityisjärjestelyjä. 

Erityisjärjestelyitä varten valmiuslain 108 § on säädetty kunnan hallinnosta. 
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Säännöksen mukaan kuntalain 54.4§ estämättä kunnanvaltuusto voidaan poikkeus- 

oloissa kutsua koolle välittömästi ja valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin 

puolet valtuutetuista on läsnä. 

 

Jos valtuustoa ei saada koolle päätösvaltaisena ja painavat syyt edellyttävät välitöntä 

päätöksentekoa, kunnanhallituksella on oikeus päättää niistä asioista, jotka koskevat 

kunnan hallinnon järjestämistä, johto- ja hallintosääntöä, toimivallan siirtämistä, ta-

lousarviota ja veroja sekä muista valtuuston päätettäväksi säädetyistä asioista.  

 

Kunnanhallituksen on mahdollisimman pian saatettava nämä päätökset valtuuston pää-

tettäviksi. Kunnanhallituksen päätös on voimassa, kunnes valtuusto on päättänyt asiasta.  

Kunnan päätöksentekoa koskevilla valmiuslain toimivaltuuksilla, pyritään nopeutta-

maan ja helpottamaan päätöksentekoa, sillä tilanteiden hallitseminen edellyttää usein 

nopeaa reagointia. Toimielinten koolle kutsuminen saattaa olla vaikeaa tai jopa mahdo-

tonta.  

 

Puolustustilalaki, antaa puolustustilan voimassa ollessa laajoja toimivaltuuksia valtiolli-

sen itsenäisyyden turvaamiseksi ja oikeusjärjestyksen ylläpitämiseksi sekä valtakunnan 

puolustuksen tehostamiseksi.  

 

Puolustustilan aikana voidaan sotilasviranomaisille antaa 

 välittömän hyökkäysuhan alaisella alueella laajoja valtuuksia. 

 

Puolustusvoimien alueellisessa johtovastuussa oleva joukkoyksikön komentaja, sotilas-

alueen päällikkö tai heitä ylempi komentaja voi lain nojalla saada oikeuden määrätä vä-

littömän hyökkäyksen uhan alaisella alueella oleskelevat luovuttamaan alueen puolustuk-

seen käytettäville joukoille tai niiden toimintaa palveleville yrityksille sekä näiden toi-

mintaedellytysten turvaamiseksi muun muassa ravinto- ja polttoaineita, työkoneita, kul-

kuneuvoja tai muita hyödykkeitä. 

 

3.3 Valmiustoiminta poikkeusoloissa 

Suomessa valmius poikkeusoloissa jaetaan kolmeen tasoon;  

 

• Perusvalmiuteen, jossa kunta toimii silloin, kun mitään erityistä toimintoi-

hin vaikuttavaa, ennakolta havaittavissa olevaa, häiriötä tai turvallisuusuh-

kaa ei ole.  

 

• Tehostettu valmius tarkoittaa valmiutta, kun on saatu ennakkovaroitus tai 

tieto uhkaavasta vaarasta tai kansainvälisen tilanteen kiristymisestä. 

Tehostetussa valmiudessa varmistetaan kunnan itsensä hoitamien toiminto-

jen jatkuvuus (henkilöstö, kriittiset materiaalit, tilat, jne.). 
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Tilanteen edellyttäessä, varmistetaan kriisijohtamisjärjestelyjen toimivuus 

tilojen (varapaikat, varmistettu sähkönsyöttö) ja ennalta suunnitellun henki-

löstön osalta tehostamalla koulutusta ja harjoittelemalla toimintaa. 

Toiminta toteutetaan hallinnonalakohtaisin, häiriötilanteesta selviytymisen 

edellyttämin sisäisin päätöksin ja viranomaisten säännösten mukaisin toimi-

valtuuksin.  

 

• Täysvalmius tarkoittaa valmiutta, jonka saavuttaminen ei onnistu ilman vi-

ranomaisten lisätoimivaltuuksia.  

Näistä toimivaltuuksista on säädetty valmiuslaissa ja niitä voidaan ottaa 

käyttöön, jos valtioneuvosto yhteistoiminnassa tasavallan presidentin 

kanssa, toteaa maassa vallitsevan poikkeusolot.  

Tällainen asetus voidaan antaa määräajaksi, enintään kuudeksi kuukau-

deksi. 

Täysvalmiuden edellyttämät toimivaltuudet mahdollistavat kaikkien voima-

varojen ja resurssien käyttöönottamisen ja niitä otetaan käyttöön siinä laa-

juudessa, kuin poikkeus olot edellyttävät ja toimivaltuudet mahdollistavat.  

 

Yhteiskunnan toimintojen täysvalmiuteen siirtyminen aiheuttaa todennäköisesti tilanteen, 

jossa ei enää ole saatavissa normaaliaikana totuttuun tapaan esim. kriittistä materiaalia, 

henkilösuojaimia tai muita hyödykkeitä. Mitä paremmin muuttuvat toiminnot ja rajoitteet 

tiedostetaan ja huomioidaan  kunnan valmiussuunnittelussa, sitä paremmat mahdollisuu-

det kunnalle on turvata palvelujensa toimivuus myös poikkeusoloissa.  

Limingan kunnan palvelualueet ja yhtiöt suunnittelevat nämä asiat omissa operatiivisissa 

varautumissuunnitelmissaan, kuten tämän asiakirjan kohdassa 2.1 poikkeusolojen vaiku-

tukset palvelualueen toimintaan ja toimintaedellytyksiin on tuotu esille. 

 

3.4 Varausjärjestelyt ja varaamisen vastuut 

3.4.1 Henkilöstön varaamisen vastuut Limingan kuntakonsernissa 

Asevelvollisuuslain 89§ määrittää milloin henkilö voidaan jättää puolustusvoimien pal-

velukseen kutsumatta yleisen tai sotilaallisen edun vuoksi. Limingan kunnassa  puolus-

tusvoimien henkilövaraamisesta (VAP) vastaa konsernijohto. Varauksien uusinnasta Li-

mingan kunnassa vastaa kunnanjohtaja ja hallintojohtaja lisäksi asianosaisille on ilmoi-

tettava heidän varaamisestaan kunnan käyttöön. Puolustusvoimien henkilövarauksen pe-

rusvaraus on voimassa 5 vuotta.  

Kunnan pitää ilmoittaa puolustusvoimille päivitysvarauksessa myös ne varatut henkilöt, 

jotka eivät enää ole kunnan palveluksessanne sekä korvaavat uudet henkilöt tai henkilöi-

den lisäykset. Päivitysvaraus jatkaa perusvarauksen viiden vuoden aikaa koko toimipai-

kan varatun henkilöstön osalta. Varattavaksi henkilöksi tulee ensisijaisesti esittää yli 35-

vuotiaita henkilöitä.  Kunnan tehtävä on purkaa henkilövaraus esimerkiksi työsuhteen 

päätyttyä tai henkilön työtehtävien muuttuessa olennaisesti. Liitteessä 19 SALAINEN on 
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esitetty puolustusvoimien henkilövarauslomakkeet sekä Limingan kunnan henkilöstöstä 

varatut henkilöt. 

Oulu-Koillismaan pelastusliikelaitos vastaa väestönsuojeluorganisaatioon kuuluvan, Li-

mingan kunnan henkilöstön varaamisesta. Kaikki sen henkilövaraukset tarkistetaan kol-

men vuoden välein. Kohdassa 3.5. tuodaan esille uusi väestönsuojelu- ja evakuointimalli. 

3.4.2 Vastuut rakennusvarauksista 

Rakennusvarauksista vastaa kunnan konsernijohto. Lähtökohtaisesti kunnan omistuk-

sessa olevia tiloja ei tarvitse erikseen varata. Mahdolliset puolustusvoimien tekemät va-

raukset on otettava huomioon.   

3.4.3 Vastuu ajoneuvo- ja työkonevarauksista 

Ajoneuvo- ja työkonevarauksista vastaa ja ohjeistaa kunnan konsernijohto (turvallisuus-

vastaava). Kunnan omaa kalustoa ei tarvitse varata.  

Puolustusvoimat voi varata ajoneuvoja ja työkoneita omaan käyttöönsä poikkeusoloissa. 

Tämä oikeus perustuu lakiin. Puolustusvoimat ei ohjeista eikä tiedota ajoneuvojen ja työ-

koneiden varaamisesta. 

3.5 Väestönsuojelutehtävät ja väestönsuojeluorganisaatio 

Väestönsuojelun kansallisia järjestelyjä koordinoi ja johtaa sisäministeriö. 

Kansallisesti tehtävä väestönsuojelu pohjaa keskeisesti kansainvälisiin Geneven 

sopimuksiin väestönsuojelusta sekä Suomen valmiuslakiin ja pelastuslakiin. 

Pelastustoimen vastuulla ovat toimialaansa kuuluvat väestönsuojelutehtävät 

valtakunnallisella, alueellisella ja paikalli-sella tasolla. Pelastustoimen rinnalla 

väestönsuojelusta vastaavat ne viranomaiset, jotka hoitavat siihen kuuluvia tehtäviä 

normaalioloissakin. Kaikilla viranomaisilla on velvolli-suus varautua tehtäviensä 

hoitamiseen myös poikkeusoloissa. Viranomaiset, laitokset ja liikelaitokset, jotka ovat 

velvollisia varautumaan väestönsuojeluun, ovat velvollisia laatimaan pelastuslaitoksen 

johdolla ja yhteistoiminnassa keskenään tarpeelliset suunnitelmat tehtäviensä 

hoitamisesta väestönsuojelussa. 

Viranomaisten voimavaroja voidaan valmiuslain nojalla sodan tai sen uhkan aikana täy-

dentää määräämällä lisähenkilöstöä sammutus-, pelastus-, ensiapu-, huolto-, raivaus- ja 

puhdistustehtäviin sekä väestönsuojeluorganisaation johto- ja erityistehtäviin. 

Limingassa väestönsuojelu jakautuu pelastusliikelaitoksen ja Limingan kunnan yhdessä 

ylläpitämään väestönsuojeluun sekä talojen, yritysten ja laitosten ylläpitämään omatoi-

miseen varautumiseen.  

Kiinteistöjen väestösuojapaikkojen rakentaminen tapahtuu Limingassa uudisrakentami-

sen yhteydessä. Taloyhtiöt ja yritykset, joilla ei ole väestösuojapaikan rakentamisvelvoi-

tetta, velvoitetaan suunnittelemaan omissa pelastussuunnitelmissaan ns. tilapäiseen suo-

jakäyttöön soveltuvat tilat. Yleisiä kuntalaisille tarkoitettuja ja rakennettuja väestönsuo-

jia ei Limingassa ole.  
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Nykyisessä pelastuslaitoksen väestösuojelun johtamisessa on kunta jaettu suojelupiirei-

hin ja -lohkoihin. Limingan kunnan väestönsuojelullisesta suojelualuejaosta ja -lohkojen 

varautumisjärjestelyistä on vastannut Oulu-Koillismaa pelastusliikelaitos. Pelastuslaitos 

on tehneet väestönsuojelulliset henkilövaraukset kunnan työntekijöistä sekä suojeluloh-

kojen asukkaista. Nämä henkilövaraukset ovat olleet voimassa 5-vuotta kerrallaan. 

Tästä nykyisestä väestönsuojelun johtamistavasta ollaan luopumassa vuoden 2020 lo-

pulla, jolloin myös Limingan kunnan suojelupiirit ja – lohkot poistuvat sekä suojeluorga-

nisaatioon varattujen henkilöiden henkilövaraukset purkautuvat. 

Uudessa toimintamallissa väestönsuojelu ja evakuointi tullaan järjestämään pelastuslai-

toksien paloasemien ja kunnan oman organisaation avulla. Paloasemat toimivat evaku-

ointikeskuksien keräily- ja alueellisina palvelupisteinä. 

Uuden väestönsuojelu- ja evakuointijärjestelmän mukaan  on pelastuslaitoksen ja kuntien 

toimet jaettu uudelleen. 

Pelastuslaitosten  paloasemien väestönsuojeluun ja evakuointiin kuuluvat: 

• väestön vastaanottaminen/sijoittaminen

• väestön lähettäminen/kokoaminen kunnan evakuointikeskuksiin

• väestön hoito/hätämajoittaminen kunnan evakuointikeskukset tai muut tilat.

Kunnan tehtävänä on järjestää pelastuslaitokselle tukimuodostelmat: 

• terveydenhoito

• sosiaalihuolto

• tekninen toimi

• ympäristöterveydenhuolto

• yleishuolto.

Pelastuslaitosten tehtävänä on pelastuslainsäädännön ja pelastustoimen valmiussuunnit-

teluohjeen perusteella ollut huolehtia omatoimisen varautumisen organisoinnista poik-

keusolojen varalle. Tämä tarkoittaa sitä, että omatoimisen varautumisen toimintoja voi-

daan johtaa suojautumista ja evakuointeja edellyttävissä tilanteissa sekä varmistaa ohjei-

den perillemeno, että tilannekuvan kokoaminen. Omatoimiseen varautumiseen sisältyy 

koulutusta, neuvontaa ja kiinteistökohtaisten pelastussuunnitelmien laatimista ja ylläpitä-

mistä yhdessä pelastusliikelaitoksen, kunnan ja järjestöjen kanssa.   

Pelastuslain 2.3§ on säädetty, että pelastustoimen viranomaiset huolehtivat toimialaansa 

kuuluvista Geneven yleissopimuksissa (SopS 8/1955) sekä yleissopimusten lisäpöytä-

kirjoissa (SopS 82/1980) määritellyistä väestönsuojelutehtävistä. Geneven yleissopi-

mukset lisäpöytäkirjoineen koskevat myös aseellisia selkkauksia. 

Tämän sopimuksen 1 lisäpöytäkirjan 61 artiklan mukaan väestönsuojelu tarkoittaa siinä 

lueteltujen humanitaaristen tehtävien suorittamista, joiden tarkoituksena on 
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siviiliväestön suojelu vihollisuuksien ja niiden aikana tapahtuvien onnettomuuksien 

vaaroja vastaan ja sen auttaminen selviytymään niiden välittömiltä vaikutuksilta sekä 

välttämättömien edellytysten luominen eloonjäämiselle.  

 
Samoin Geneven sopimusten 1. lisäpöytäkirjan 61 artiklassa esitetty väestönsuojelun 

tehtäväluettelo on laaja ja tehtävät koskevat pelastustoimen ohella useita muita viran-

omaisia ja toimijoita, myös kuntaorganisaatiossa. 

 

Väestönsuojelun tehtävät, -organisaatio ja - materiaali  

 

• hälytystoiminta  

• evakuointi  

• suojista huolehtiminen  

• pimennystoimenpiteiden hoito 

• pelastustoiminta 

• lääkintähuolto, mukaan lukien ensiapu ja hengellinen huolto  

• sammutustoiminta  

• vaarallisten alueiden tiedustelu ja merkitseminen  

• puhdistustoiminta ja vastaavat suojelutoimenpiteet  

• tilapäismajoituksen järjestäminen ja tarvikkeiden jakelu  

• osallistuminen hätätilanteessa järjestyksen palauttamiseen ja 

 ylläpitämiseen tuhoalueilla  

• välttämättömien julkisten palvelujen kiireinen kuntoon saattaminen  

• surmansa saaneista huolehtiminen  

• avustaminen elintärkeiden kohteiden säilyttämiseksi  

• edellä mainittujen tehtävien edellyttämät lisätoimenpiteet, mukaan lukien suun-

nittelu ja järjestely, muttei rajoittuen näihin.  

Myös lain lisäpöytäkirjan 61 artiklassa on määritelty väestönsuojeluorganisaatio. Väes-

tönsuojeluorganisaatio tarkoittaa selkkauksen osapuolen toimivaltaisen viranomaisen 

valtuuttamaa tai asettamaa laitosta tai muuta yksikköä, joka hoitaa nimenomaan ja pel-

kästään väestönsuojeluun tarkoitettuja tehtäviä.  

Väestönsuojeluorganisaation henkilöstöllä tarkoitetaan selkkauksen osapuolen yksin-

omaan em. tehtäviä hoitamaan nimittämiä henkilöitä, mukaan lukien osapuolen yksin-

omaan kyseiseen organisaatioon hallintotehtäviin nimeämät henkilöt. 

Väestönsuojeluorganisaation materiaali tarkoittaa sopimuksen mukaan: 

• varusteita,  

• tarvikkeita,  

• kulkuneuvoja, joita kyseinen organisaatio käyttää näiden tehtävien suoritta-

miseen. 

Lisäksi 61 artiklan luettelo väestönsuojelutehtävistä on tyhjentävä, joten vain se henki-

löstö ja materiaali, joita käytetään ko. tehtäviin, saadaan merkitä väestönsuojelun kan-

sainvälisellä tunnuksella ja nauttivat sen antamaa suojaa.  
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Väestönsuojelun tunnusta saadaan sisäasiainministeriön suostumuksella käyttää rauhan 

aikana väestönsuojelutoiminnan tunnuksena (laki eräiden kansainvälisesti suojattujen 

tunnusten käytöstä 947/1979, 5.2 §). 
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