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SISÄASIAINMINISTERIÖN JA ITÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTON
VÄLINEN TULOSSOPIMUS VUODELLE 2011
Aluehallintovirastoille on laadittu strateginen tulossopimus vuosille 2010–2011. Strategisessa
tulossopimuksessa on määritelty kullekin aluehallintovirastolle painopisteet, keskeiset
toimintalinjat, yhteistyökysymykset ja määrärahakehys sekä kuvattu toimintaympäristö.
Toiminnallisella tulossopimuksella ohjaava ministeriö ja aluehallintovirasto sopivat
yksityiskohtaisemmista painopisteistä, linjauksista ja tulostavoitteista sektorikohtaisesti.

1. TULOSTAVOITTEET 2011
Strategisessa tulossopimuksessa on asetettu strategisen tason tulostavoitteet sisäiselle
turvallisuudelle, varautumiselle, kriisijohtamiselle ja pelastuslain mukaisille tehtäville.
Sisäasiainministeriö asettaa strategiseen tulossopimukseen perustuen seuraavat toiminnalliset
tulostavoitteet Itä-Suomen aluehallintovirastolle:
1.1 Sisäisen turvallisuuden ohjelman mukaiset tavoitteet
Strategisen tulossopimuksen keskeisten tulostavoitteiden mukaan aluehallintovirasto:
• osallistuu sisäisen turvallisuuden ohjelmassa asetettujen tavoitteiden toteuttamiseen
• tehostaa osaltaan ennalta ehkäisevää toimintaa
• huolehtii toimivaltansa puitteissa ihmisten ja yhteiskunnan turvallisuudesta muuttuvissa
oloissa
Vuoden 2011 tulostavoitteet
•
•
•
•
•
•

Tuetaan alueellisen ja paikallisen turvallisuussuunnittelun edistämistä osallistumalla
yhteistyöhön ao. toimijatahojen kanssa.
Seurataan ja tuetaan harvaan asuttujen alueiden turvallisuuspalvelujen toteutumista.
Seurataan ja tuetaan asumisen paloturvallisuuden ohjelmatyön toteutumista.
Osallistutaan syrjäytymisen ehkäisyyn yhteistyössä muiden turvallisuusviranomaisten
kanssa.
Tuetaan järjestöjen mukaan saamista alueelliseen turvallisuusyhteistyöhön.
Koordinoidaan naisiin kohdistuvan väkivallan vähentämisohjelman toimeenpanoa.

Tulostavoitteiden seuranta
•
•

Osallistutaan sisäisen turvallisuuden työryhmän työskentelyyn. Toteutetaan
valtakunnallinen HARVA -seminaari Joensuun seudulla.
Seurataan ja tuetaan harvaan asuttujen alueiden turvallisuuspalvelujen toteutumista
yhteistyössä pelastuslaitosten, poliisin sekä POL -vastuualueen kanssa.
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Osallistutaan syrjäytymisen ehkäisyyn yhteistyössä muiden turvallisuusviranomaisten
kanssa mm. palokuntanuorisotoimintaa tukemalla.
Tehdään yhteistyötä alan järjestöjen, mm. Pelastusalanliittojen kanssa.

1.2 Varautuminen
Strategisen tulossopimuksen keskeisten tulostavoitteiden mukaan aluehallintovirasto:
• yhteen sovittaa alueella varautumista ja järjestää siihen liittyvää yhteistoimintaa
• yhteen sovittaa valmiussuunnittelua
• järjestää alueellisia maanpuolustuskursseja
• tukee kuntien valmiussuunnittelua, valmiusharjoitusten järjestämistä sekä alue- ja
paikallishallinnon turvallisuussuunnittelun edistämistä
• varautuu omalla toimialallaan yhteiskunnan turvallisuusstrategian mukaisiin uhkakuviin.
Vuoden 2011 tulostavoitteet
• Järjestetään Pohjois-Savon maakunnan alueen käsittävä valmiusharjoitus mikäli
vastuualueelle saadaan resurssit tehtävän hoitamiseen. Muussa tapauksessa harjoitus
siirretään vuodelle 2012
• Huolehditaan YTS:n mukaisten, aluehallintoviraston vastuulle kuuluvien tehtävien
ohjauksesta koko aluehallintovirastossa.
• Järjestetään yhteistyössä puolustusvoimien kanssa suunnitelman mukaiset alueelliset
maanpuolustuskurssit: yleiskurssi Pohjois-Karjalassa sekä jatkokurssit Etelä-Savossa ja
Pohjois-Savossa yhteistyössä Itä-Suomen Sotilasläänin Esikunnan ja ao. aluetoimistojen
kanssa.
• Selvitetään kuntien valmiussuunnittelun tilanne yhteistyössä pelastuslaitosten kanssa ja
osallistutaan valmiussuunnittelua koskeviin tilaisuuksiin.
• Laaditaan alueellinen riskianalyysi.
• Huolehditaan aluehallintoviraston valmiussuunnitelman ajantasaisuudesta.
1.3 Kriisijohtaminen
Strategisen tulossopimuksen keskeisten tulostavoitteiden mukaan:
• aluehallinnossa on käytössä kaikkien toimijoiden tuntema ja harjoittelema kriisijohtamisen
toimintamalli, joka perustuu toimivaltaisen viranomaisen johtamaan toimintaan sekä siihen
osallistuvien muiden viranomaisten ja tahojen yhteistoimintaan ja jonka yhteys
valtioneuvostotason kriisijohtamiseen on varmistettu
Vuoden 2011 tulostavoitteet
• Suunnitellaan alueelliseen yhteistoimintaan perustuvat normaaliolojen häiriötilanteiden ja
poikkeusolojen varalta tarvittavat aluehallintoviraston tilannekuva- ja johtamisjärjestelyt,
joita arvioidaan valmiusharjoituksessa.
• Aluehallintovirastolla on jatkuvassa valmiudessa tilat, joissa voidaan huolehtia virastolle
normaaliolojen häiriötilanteissa tarvittavasta tilannekuvan ylläpidosta ja johtamisesta.
Lisäksi Aluehallintovirastolla on tilavaraus poikkeusolojen edellyttämää johtamista varten.
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• Laaditaan yhteistoiminta-asiakirja Itä-Suomen sotilasläänin kanssa SM:n antamien
ohjeiden mukaisesti.

1.4 Pelastustoimi
Strategisen tulossopimuksen keskeisten tulostavoitteiden mukaan aluehallintovirasto:
• ohjaa ja johtaa pelastustoimen suunnittelua aluehallintoviraston toimialueella sekä
huolehtii osaltaan suunnitelmien yhteensovittamisesta; tätä varten aluehallintovirasto
edistää pelastuslaitoksen ja muiden alueellisten toimijoiden välistä yhteistyötä
• osallistuu pelastustoimen alueiden sekä pelastustoimintaan osallistuvien muiden
viranomaisten ja yhteisöjen yhteistoimintaa edistävien suuronnettomuus- ja
valmiusharjoitusten sekä harjoituksia edeltävän koulutuksen järjestämiseen ja
suunnitteluun perustuen pelastustoimen harjoitusstrategiaan.
• huolehtii aluehallintoviraston alueen pelastustoimen valvonnasta, palvelujen arvioinnista
sekä raportoinnista sisäasiainministeriölle
Vuoden 2011 tulostavoitteet
• Valvotaan pelastustoimen palvelutasopäätösten toteutumista.
• Arvioidaan pelastustoimen palvelujen saatavuus ja taso.
• Valvotaan sitä, että ns. SEVESO-laitosten ulkoiset pelastussuunnitelmat on laadittu
sisäasiainministeriön antaman asetuksen mukaisesti ja että harjoituksia järjestetään
vähintään kerran kolmessa vuodessa kohteiden harjoitusohjelman mukaisesti.
• Laaditaan yhteistyössä pelastuslaitosten kanssa alueellisten suuronnettomuus- ja
yhteistoimintaharjoitusten vuosisuunnitelma sekä valvotaan suunnitelman toteutumista.
• Valmistaudutaan uuden pelastuslainsäädännön voimaantuloon.

1.5 Pelastustoimen kansainvälinen yhteistyö
Strategisen tulossopimuksen keskeisten tulostavoitteiden mukaan:
•

aluehallintovirasto osallistuu kansainväliseen yhteistyöhön ja lähialueyhteistyöhön
toimialaansa kuuluvissa asioissa

Vuoden 2011 tulostavoitteet

•

Huolehditaan vuodelle 2011 hyväksyttyjen lähialueyhteistyöprojektien toteutuksesta ja
jatkoesityksistä vuodelle 2012 yhteistyössä muiden aluehallintovirastojen kanssa.

1.6 Muut tehtävät
• Avustetaan Pohjois-Suomen aluehallintovirastoa sen valtakunnallisessa tehtävässä
metsäpalojen tähystystoiminnan järjestämisessä.
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1.7. Erikoistumistehtävien mukaiset tulostavoitteet
• Itä-Suomen aluehallintovirastolla ei ole pelastustoimen ja varautumisen vastuualueella
valtakunnallisia erikoistumistehtäviä

2. RESURSSIT
Strategisessa tulossopimuksessa 2010–2011 Itä-Suomen aluehallintovirastolle on osoitettu
9 100 000 euron määräraha, josta 336 163 euroa pelastustoimi ja varautuminen
-vastuualueelle. Itä-Suomen aluehallintoviraston henkilöstön määrä vuodelle 2011 on 203
henkilöä, josta 5 henkilöä pelastustoimi ja varautuminen-vastuualueella.

3. SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO, RAPORTOINTI JA ALLEKIRJOITUKSET
Sopimus on voimassa 1.1.2011–31.12.2011.
Aluehallintovirasto raportoi vuoden 2011 tulostavoitteiden toteumasta
valtiovarainministeriölle ja sisäasiainministeriölle kaksi kertaa vuodessa. Ajalta 1.1.–
30.6.2011 annetaan välitulosraportti siten, kuin valtiovarainministeriö tarkemmin ohjeistaa.
Toimintakertomus vuodesta 2011 laaditaan 28.2.2012 mennessä. Raportoinnista annetaan
ohjeet erikseen.
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