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Pelastustoimi ja varautuminen 
vastuualue_tehtäviä…

valvoo pelastustointa sekä pelastustoimen palvelujen 
saatavuutta ja tasoa toimialueellaan 

yhteensovittaa varatumista alueella ja järjestää siihen 
liittyvää yhteistoimintaa 

tukee toimivaltaisia viranomaisia näiden johtaessa 
turvallisuuteen liittyviä tilanteita ja tarvittaessa 
sovittaa yhteen toimintaa niiden kesken 

järjestää alueellisia maanpuolustuskursseja 

tukee kuntien varautumista 

järjestää valmiusharjoituksia 

edistää alue ja paikallishallinnon turvallisuussuunnittelua 

Kv- yhteistyö (MOU, Barents, jne.)
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Laki aluehallintovirastoista

3) varautumisen yhteensovittaminen alueella ja siihen liittyvän yhteistoiminnan järjestäminen, 
valmiussuunnittelun yhteensovittaminen, alueellisten maanpuolustuskurssien järjestäminen, kuntien 
valmiussuunnittelun tukeminen, valmiusharjoitusten järjestäminen sekä alue- ja paikallishallinnon 
turvallisuussuunnittelun edistäminen;

4) viranomaisten johtaessa turvallisuuteen liittyviä tilanteita alueella tukea toimivaltaisia 
viranomaisia ja tarvittaessa sovittaa yhteen toimintaa niiden kesken. (28.6.2013/507)

Pelastuslaki 23 § (19.12.2019/1387)_Sisäministeriön ja aluehallintoviraston tehtävät

Sisäministeriö johtaa, ohjaa ja valvoo pelastustointa ja sen palvelujen saatavuutta ja tasoa, huolehtii 
pelastustoimen valtakunnallisista valmisteluista ja järjestelyistä, yhteensovittaa eri ministeriöiden ja 
toimialojen toimintaa pelastustoimessa ja sen kehittämisessä sekä huolehtii muista sisäministeriölle 
tässä laissa säädetyistä tehtävistä.

Aluehallintovirasto valvoo pelastustointa sekä pelastustoimen palvelujen saatavuutta ja tasoa 
toimialueellaan. Aluehallintovirasto tukee lisäksi sisäministeriötä 1 momentissa säädetyissä tehtävissä 
sekä huolehtii muista aluehallintovirastolle tässä laissa säädetyistä tehtävistä.

Sisäministeriön ja aluehallintoviraston tehtävistä pelastustoimessa voidaan antaa tarkempia säännöksiä 
valtioneuvoston asetuksella.

VN asetus pelastustoimesta_Aluehallintoviraston tehtävät

Aluehallintoviraston tehtävänä on sen lisäksi mitä pelastuslaissa säädetään:

2) avustaa sisäasiainministeriötä pelastustoiminnan johtamisessa tarvittavan tiedon hankinnassa ja 
tilannekuvan ylläpitämisessä;

3) osallistua pelastuslaitosten ja pelastustoimeen osallistuvien muiden tahojen yhteistoimintaa 
edistävien suuronnettomuusharjoitusten suunnitteluun ja järjestämiseen;

4) edistää eri tahojen yhteistoimintaa pelastustoimessa toimialueellaan.

Klausuulit…
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https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2009/20090896#a28.6.2013-507
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2011/20110379?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=pelastuslaki#a19.12.2019-1387
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Lapin alueellinen valmiustoimikunta ja jaokset
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Lapin alueellisen valmiustoimikunnan tehtävänä on

- toimia Lapin alueviranomaisten ja muiden alueellisten toimijoiden johdon välisenä yhteistyöelimenä turvallisuuden, varautumisen ja valmiussuunnittelun 
yhteensovittamisessa sekä alueellisen varautumisen kehittämisessä Lapissa

- edistää alueellista ja paikallista turvallisuussuunnittelua sekä turvallisuusyhteistyötä

- seurata ajankohtaisia turvallisuuskysymyksiä eri toimialoilta.

- toimia yhteistyöverkostona häiriötilanteiden hallinnassa

Lapin alueellisen valmiustoimikunnan sihteeristön tehtävänä on

- toimia Lapin alueviranomaisten ja muiden alueellisten toimijoiden asiantuntijoiden yhteistyöverkostona

- valmistella valmiustoimikunnan sille määräämät ja yhteisesti sovitut asiat

- yhteensovittaa ja kehittää alueellisia toimintamalleja häiriötilanteisiin sekä poikkeusoloihin

- jakaa hyviä käytäntöjä

- toimia yhteistyöverkostona häiriötilanteiden hallinnassa

Viestintä- ja kuntajaoksen tehtävänä on

- toimia Lapin alueen viestinnän ja kuntien, 

asiantuntijoiden yhteistyöverkostona Lapin alueella  

- yhteensovittaa ja kehittää alueellisia ja paikallisia toimintamalleja häiriötilanteisiin sekä poikkeusoloihin

- jakaa hyviä käytäntöjä

- toimia yhteistyöverkostona häiriötilanteiden hallinnassa
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LAAVI TIKE
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VIRVE:

LA AVI TIKE

Operatiivinen toiminta

Paikallinen taso
Alueellinen taso Keskushallinnon 

taso
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ARVIO +2 
vrk

Normaali

Huomioitava

Tilanne akuutti

Kriittinen

Enontekiö

Inari

Utsjoki

Kittilä

Salla
Kemijärvi

Kolari

Pello

Ylitornio

Tornio

Kemi

Simo

Keminmaa

Tervola

Ranua

Savukoski

Pelkosenniemi

Sodankylä

Posio

Muonio

21

5

80

4

79

Rovaniemi

Ivalo

Pohjois-Lapissa edelleen runsaasti 
lunta. Viikonlopun loppupuolella 
Lapin ylle saapuu lämmin 
korkeapainealue. Lämpötila su-ma 
yli 20 astetta. Sademäärä ei kovin 
merkittävä (Ilmatieteenlaitos)

Kittilässä tulvahuipun arvioidaan 
nousevan lähipäivinä vuoden 2005 
tasolle

Ivalojoen ennustetaan 
nousevan ainakin 
lähelle 2005 tilannetta. 
Arvioidaan jäätävän 
kuitenkin vahinkorajan 
alapuolelle.

Kemijärvelle
tulovirtaama jatkuu 
merkittävänä, joten 
laskuvirtaamaa kohti 
Rovaniemeä ei voida 
lähipäivinä rajoittaa 
pienemmäksi.
Kemijärvellä ei 
näyttäisi olevan 
tarvetta  erityistoimille 
tällä ennusteella.

Rovaniemellä noustu vahinkorajalle ja 
tilanne voi kestää pitkään (viikko). 
Mahdollisuus korkeimman havaitun 
vedenkorkeuden ylittymiselle on 20%.
Varautuminen edellisten 
havaintohuippujen mukaan.

Pellossa tilanne näyttää tällä hetkellä 
hallitulle. 

Muoniossa tulvaennusteen mukaan 
useita kiinteistöjä vaarassa.

Torniossa tilanne stabiili ja hallinnassa.

SÄÄ



TULVAT 2021
AOI:t

EMS activation request -
Finland - AOI and activation
proposition
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CHAOS…
“Does the Colonel Have 
Another Outstanding 
Solution”

Lieutnant Colonel John Toolan -> Colonel Jim Mattis, 
1995

Call Sign CHAOS, Jim Mattis& Bing West, 2019

28.10.202122



28.10.202123


