
Hyvinvointialueen väliaikainen Pöytäkirja 8/2021 (1/17) 
valmistelutoimielin (VATE), Etelä-Karjala 
 
 16.11.2021 
 
 
AIKA  16.11.2021 14:00-15:27 
 
PAIKKA  Teams-kokous 
 
KÄSITELTÄVÄT ASIAT 
 
§  Otsikko       Sivu 
91 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus    3 
92 Pöytäkirjantarkastajien valinta    4 
93  Hyvinvointialueen valmistelujen tilannekuva: Strategia ja 

päätöksentekorakenteet/organisoituminen    5 
94 Sisäministeriön esitys pelastustoimen johtamisrakenteeksi hyvinvointialueella 6 
95 Hyvinvointialueen tilannekuva: Talouden ja hallinnon valmistelujen tilanne 8 
96 Asiantuntijapalvelujen hankinta hyvinvointialueelle: Kirjaamopalvelut  9 
97 Etelä-Karjalan hyvinvointialueen perustamiseen liittyvän TerveysLifecaren   

esiselvitystyön hankinta TietoEVRY Oy:ltä    10 
98 Etelä-Karjalan hyvinvointialueen perustamiseen liittyvän SosiaaliLifecaren   

esiselvitystyön hankinta TietoEVRY Oy:ltä    12 
99 Työvoimapalveluiden uudistus TE2024    13 
100 Muutos kokousaikatauluun     15 
101 Tiedoksi merkittävät asiat     16 
102 Muut mahdolliset asiat     17
        
 

Nimi  Organisaatio   Lisätiedot 
 
Päätöksentekijät  

 
Saksela Timo  Eksote, puheenjohtaja 
Hokkanen Erkki Etelä-Karjalan Pelastuslaitos, 1. varapuheenjohtaja 
Natunen Sanna Lappeenrannan kaupunki, 2. varapuheenjohtaja 
Hakoma Riitta  Eksote 
Heinonen Merja Eksote  

 Karhula Tuula  Eksote 
 Kähkönen Mari Eksote, kokoussihteeri 
 Mänttäri Liisa  Eksote 
 Reponen Vesa  Eksote  

Kanerva Jani  Etelä-Karjalan Pelastuslaitos 
Kareinen Jani  Etelä-Karjalan Pelastuslaitos 
Sarlomo Sirkku Imatran kaupunki 
Mäkelä Johanna Länsi-Saimaan kunnat 
Häkkinen-Paananen Kaisa Pohjoiset kunnat 
 

Muut osallistujat 
 
Huuskonen Heidi Etelä-Karjalan Pelastuslaitos 

 Laitinen Katja  Henkilöstön edustaja 
Tepponen Merja Eksote, saapui klo  
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Lignell Minna  Eksote 
Maijanen Heini Hyvinvointialue 

 Martikainen Salla Eksote 
 Kirmanen Tiina Eksote 
 
Poissaolevat 
 

Niemi Santtu  Eksote 
 
 
 
Käsitellyt asiat § 91-102 
 
ALLEKIRJOITUKSET  
 

Pöytäkirja on allekirjoitettu sähköisesti.  
 
 
PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ  
 

Pöytäkirja on nähtävillä Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin internetsivuilla 
(www.eksote.fi) pe 19.11.2021 lähtien. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://sign.visma.net/fi/document-check/c0353a51-3385-42de-98ae-d72e76a6b51b

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet

www.vismasign.com



Hyvinvointialueen väliaikainen Pöytäkirja 8/2021 (3/17) 
valmistelutoimielin (VATE), Etelä-Karjala 
 
 16.11.2021 
 
 
91 
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 
 
 

Puheenjohtaja avaa kokouksen ja todetaan läsnäolijat, kokouksen laillisuus ja 
päätösvaltaisuus. 
 

Päätös 
 

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
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92 
Pöytäkirjantarkastajien valinta 
 
 
 
Esitys 
 

Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Jani Kareinen ja Sirkku Sarlomo. 
 

Päätös 
 

Hyväksyttiin. 
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93 
Hyvinvointialueen valmistelujen tilannekuva: Strategia ja päätöksentekorakenteet/organisoituminen 
 
 
Valmistelijat    puh. 
Operatiivinen päällikkö Minna Lignell  040 127 4283 
 
 
 
Liitteet 
 
  

Valmistelutyöryhmissä viedään eteenpäin valmistelua. Tässä vaiheessa VATElle ja 
myöhemmin marraskuussa poliittiselle seurantaryhmälle tuodaan tiedoksi valmistelujen 
eteneminen strategiatyössä, organisoitumisen rakentamisessa sekä hallintosäännön 
laatimisessa. 
 
Minna Lignell kuvaa valmistelutilannetta hyvinvointialuestrategian osalta. Timo Saksela 
kuvaa päätöksentekorakenteeseen liittyviä alustavia ajatuksia edellä esitettyjen alustusten 
pohjalta. 

 
Kehitysjohtaja   
 

VATE merkitsee tiedoksi etenemisen. 
 
Päätös 

 Merkittiin tiedoksi.  
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94 
Sisäministeriön esitys pelastustoimen johtamisrakenteeksi hyvinvointialueella 
 
 
Valmistelijat    puh. 
Kehittämispäällikkö Heidi Huuskonen  040 358 0168 
 
 
Liitteet 
Esitys hva pelastustoimen hallintomalliksi 
 
 

Sisäministeriö on asettanut 23.2.2021 hankkeen pelastustoimen hallinnon uudistamiseksi 
osana hyvinvointialueiden perustamisen toimeenpanoa. Hankkeen tavoitteena on, että 
pelastustoimen järjestäminen siirretään kunnilta hyvinvointialueille hallitusti. Pelastustoimen 
hallintoa kehitetään hyvinvointialueilla sosiaali- ja terveystoimen rinnalla. Tavoitteena on, 
että hyvinvointialueen pelastustoimen ohjausjärjestelmä on riittävän tehokas itsehallinnon 
tarpeet huomioiden, jotta pelastustoimen palvelutaso sekä alueellisena että 
valtakunnallisena järjestelmänä voidaan turvata yhdenmukaisena ja laadukkaana. Hankkeen 
tavoitteena on parantaa pelastustoimen palvelujen yhdenmukaisuutta vahvistamalla 
valtakunnallista johtamista ja ohjausta sekä mahdollistaa valtakunnallisen yhtenäisen 
järjestelmän toiminta häiriötilanteissa, suuronnettomuuksissa ja poikkeusoloissa. 
  
Hyvinvointialueen itsehallintoon kuuluu omasta hallinnostaan ja organisaatiostaan 
päättäminen. Pelastustoimen ja pelastuslaitoksen organisaatiomallista päätettäessä olisi 
kuitenkin otettava huomioon, että pelastustoimi on lähipalvelujen lisäksi valtakunnallinen 
organisaatio. Pelastuslaitosten on oltava johdettavissa valtakunnallisesti ja niiden on 
kyettävä toimimaan yhteistyössä keskenään sekä muiden pelastustoimen tehtäviin 
osallistuvien viranomaisten kanssa kaikissa turvallisuustilanteissa. Tämä edellyttää riittävän 
yhdenmukaisia toimintamalleja ja yhdenmukaisia palveluita koko maassa. Pelastustoimen ja 
pelastuslaitoksen organisaatiomallin tulee perustua nimenomaan pelastustoimen tarpeisiin. 
  
Hyvinvointialue järjestää ja pelastuslaitos tuottaa pelastuslain mukaiset palvelut. 
Pelastustoimen tehtävien hoitamista varten hyvinvointialueen pelastustoimella on 
pelastuslaitos. Pelastuslaitoksella tarkoitetaan pelastustoimen tehtäväalaan kuuluvien 
palveluiden omasta tuotannosta vastaavaa hyvinvointialueen organisaatiota. Pelastuslaitos 
on hyvinvointialueen organisaatiossa sosiaali- ja terveystoimen palvelutuottajien kanssa 
rinnakkainen toimija, jolla on omat laissa säädetyt viranomaistehtävänsä. Tästä 
näkökulmasta pelastuslaitos on perusteltua muodostaa hyvinvointialueella myös omaksi 
kirjanpidon taseyksiköksi tai vastaavaksi. 
  
Sisäministeriö esittää, että hyvinvointialueen pelastuslaitoksen johtamistehtävä määrätään 
monijäseniselle toimielimelle, joka toimii myös pelastuslain mukaisena 
pelastusviranomaisena. 
 
Heidi Huuskonen esittelee asiaa kokouksessa. 
  

Kehittämispäällikkö 
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VATE merkitsee asian tiedoksi ja huomioitavaksi hyvinvointialueen valmistelussa. 
 

Päätös 
 
 Merkittiin tiedoksi ja huomioitavaksi. 
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Hyvinvointialueen tilannekuva: Talouden ja hallinnon valmistelujen tilanne 
 
 
Valmistelijat    puh. 
 
 
 

Hallintoa, taloutta ja tila-asioita valmistellaan HTT-valmistelutyöryhmässä. Ryhmän 
puheenjohtajana toimii Liisa Mänttäri. Vesa Reponen kertoo lyhyesti hallintosäännön 
laatimisen tilanteesta ja aikataulusta. Talousrakenteiden osalta mm. Pelastustoimen 
talouden raportointitarpeita työstetään HTT-valmistelutyöryhmässä, siinä huomioidaan mm.  
organisoitumisen rakenne. 
 
Strategiatyön ohessa tulee käynnistää investointisuunnitelman laatiminen. Esitetään, että 
päävastuu investointisuunnitelman valmistelusta on Liisa Mänttärillä, jonka lisäksi tätä 
työstävät Kaisa Heino, Vesa Reponen, Ville Pitkänen, Tuula Karhula, Timo Saksela ja Mika 
Mitikka sekä pelastustoimesta Jani Kareinen, Jani Kanerva ja Jukka Valtoaho. Mänttäri 
huolehtii, että tämä kytkeytyy tiivisti strategiatyöhön. Investointisuunnittelua tehdään myös 
pelastustasopäätöksen yhteydessä. 
 

Kehitysjohtaja 
 

VATE: 

− merkitsee tiedoksi etenemisen; ja 

− päättää investointisuunnitelman valmistelusta. 
 
Päätös 
 
 Hyväksyttiin. Päätettiin investointisuunnitelman valmistelusta esityksen mukaisesti. 
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Asiantuntijapalvelujen hankinta hyvinvointialueelle: Kirjaamopalvelut 
 
 
Valmistelijat    puh. 
Kehitysjohtaja Tepponen Merja  0400 655 197 
 
 
 

Hyvinvointialueelle saapuu osoitettuja asiakaskirjoja, kirjeitä, pyyntöjä ja tiedotteita, jotka 

tulisi voida suoraan vastaanottaa, kirjata, ohjata ja arkistoida hyvinvointialueelle. Koska 

Eksote toimii hyvinvointialueen tukiorganisaationa, hyvinvointialueen virallinen posti on 

ohjautu Eksoten kirjaamoon. VATEn aikaiseen ja tulevan hyvinvointialueen asiakirjojen 

hallintaa varten on tehty hankinta Meitalta (M-Files) ja se saadaan käyttöön arviolta 

joulukuuhun 2021 mennessä. Hyvinvointialueelle tulee virallisia erilaisia yhteydenottoja 

päivittäin ja niiden käsittelyä varten on tarpeellista hankkia kirjaamopalveluja Eksotelta 

kunnes hyvinvointialue käynnistyy.  

Kirjaamon työpanoksen tarve hyvinvointialueen osalta tulee lisääntymään vuoden 2022 

aikana. Asianhallintajärjestelmän käyttöönotto tulee vaatimaan myös lisäresurssia. 

Rekrytointi lisähenkilön palkkaamiseksi tulisi käynnistää mahdollisimman pian. Lisäksi 

valmistellaan hyvinvointialueen kirjaamolle oma sähköpostiosoite mahdollisimman pian. 

Kehitysjohtaja 

VATE päättää: 

- hankkia asiantuntijapalveluja Eksoten kirjaamosta keskimäärin 5 tuntia/viikossa á 25 €/tunti 

31.1.2022 asti, hankinnan kokonaisarvo on yhteensä n. 10000 €; ja 

- valtuuttaa Vesa Reposen/Merja Tepposen käynnistämään rekrytoinnin 

asianhallintajärjestelmän käyttöönottoon ja siihen liittyviin tehtäviin hyvinvointialueelle. 

Päätös 
 
 Hyväksyttiin. Lisäksi päätettiin, että kirjaamolle tilataan sähköpostiosoite kirjaamo@ekhva.fi. 
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Etelä-Karjalan hyvinvointialueen perustamiseen liittyvän TerveysLifecaren esiselvitystyön hankinta 
TietoEVRY Oy:ltä   
 
 

Valmistelijat    puh. 
Tietohallintopäällikkö Mika Mitikka  0400 375 606 

 

Liitteet 
2021011_2124453_Hyvinvointialue_TH_esiselvitys_Eksote_Tarjous (JulkL 24.1 § 20 kohta, yksityinen 
liikesalaisuus) 

 

Etelä-Karjalan hyvinvointialueen operatiivisen toiminnan aloittaminen 1.1.2023 edellyttää 
muutoksia Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin käyttämiin asiakas- ja 
potilastietojärjestelmiin. Tietojärjestelmiin tehtävät muutokset ovat osa perustettavan 
hyvinvointialueen ICT-valmistelua, jonka valtionavustuksessa myös esiselvitystyö on 
huomioitu 100 prosenttisella valtionavustusosuudella. 

TietoEVRY Oy on tarjonnut Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirille hyvinvointialueen 
muodostamiseen liittyvää Terveydenhuollon Lifecare esiselvitystyötä esityksen liitteenä 
olevan ei julkisen Tarjouksen mukaisesti. 

Esiselvitystyön sisältö: 

− nykytilan kuvaus ja hyvinvointialueen tavoitetilan määrittely (yhdessä asiakkaan kanssa) 

− terveydenhuollon yhteisten prosessien sekä toimintamallien (muun muassa 
kirjauskäytäntö) työryhmätyön aloitus 

− terveydenhuollon organisaatiorakenteeseen tulevien muutosten määrittely 

− eri sovelluksissa huomioitavat asiat (muun muassa kuvantaminen, laskutus, tilastointi, 
raportointi, laboratorio, ajanvaraus, osastonhallinta, sähköiset palvelut, STH ja muut 
mahdolliset sovellukset terveydenhuollon osalta 

− määritellään terveydenhuollon tietojen kopiointi/päivitys tarpeet 

− määritellään muutostarpeet liittymiin huomioiden kolmannet osapuolet 

− arvioidaan palvelininfra muutostarpeet 

− Kanta-palveluihin liittyvien asioiden huomiointi 

− arvioidaan koulutus-/infotarpeet 

− tehdään alustava aikataulusuunnitelma toteutettaville muutoksille 

− tehdään yhteinen tehtävälistaus; mitä tehtäviä tulee tehdä, jotta tavoitetila saavutetaan 
 

Kehitysjohtaja 
  

VATE päättää: 
  

− hankkia hyvinvointialueen perustamiseen liittyvän TerveysLifecare esiselvitystyön 
TietoEVRY Oy:ltä hintaan 104 860 euroa (alv 0 %), laskutus toteuman mukaisesti  

− valtuuttaa toimitusjohtaja Timo Sakselan tekemään tilauksen TietoEVRY Oy:lle. 
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Päätös 
 
 Hyväksyttiin.  
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Etelä-Karjalan hyvinvointialueen perustamiseen liittyvän SosiaaliLifecaren esiselvitystyön hankinta 
TietoEVRY Oy:ltä   
 
 
Valmistelijat    puh. 
Tietohallintopäällikkö Mika Mitikka  0400 375 606 
 
 
Liitteet 
20211018 Sosiaalihuolto HVA esiselvitys tarjous 2124452 (JulkL 24.1 § 20 kohta, yksityinen liikesalaisuus) 
 
 
 

Etelä-Karjalan hyvinvointialueen operatiivisen toiminnan aloittaminen 1.1.2023 edellyttää 
muutoksia Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin käyttämiin asiakas- ja 
potilastietojärjestelmiin. Tietojärjestelmiin tehtävät muutokset ovat osa perustettavan 
hyvinvointialueen ICT-valmistelua, jonka valtionavustuksessa myös esiselvitystyö on 
huomioitu 100 prosenttisella valtionavustusosuudella. 

 
TietoEVRY Oy on tarjonnut Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirille hyvinvointialueen 
muodostamiseen liittyvää Sosiaalihuollon Lifecare esiselvitystyötä esityksen liitteenä olevan 
ei julkisen Tarjouksen mukaisesti. 

 
 Esiselvitystyön sisältö: 
 

− nykytilan kuvaus ja hyvinvointialueen tavoitetilan määrittely (yhdessä asiakkaan kanssa) 

− sosiaalihuollon organisaatiorakenteeseen tulevien muutosten määrittely 

− eri sovelluksissa huomioitavat asiat (esimerkiksi YPH, Fakta, Omapalvelu) 

− määritellään sosiaalihuollon tietojen kopiointi/päivitys tarpeet 

− määritellään muutostarpeet liittymiin huomioiden kolmannet osapuolet 

− arvioidaan palvelininfra muutostarpeet 

− Kanta-palveluihin liittyvien asioiden huomiointi 

− arvioidaan koulutus-/infotarpeet 

− tehdään alustava aikataulusuunnitelma toteutettaville muutoksille 

− tehdään yhteinen tehtävälistaus; mitä tehtäviä tulee tehdä, jotta tavoitetila saavutetaan 
 
 Kehitysjohtaja 
 

VATE päättää:  

− hankkia hyvinvointialueen perustamiseen liittyvän SosiaaliLifecare esiselvitystyön 
TietoEVRY Oy:ltä hintaan 14 980 euroa (alv 0 %), laskutus toteuman mukaisesti  

− valtuuttaa hallintojohtaja Vesa Reposen tekemään tilauksen TietoEVRY Oy:lle. 
 
Päätös 

 Hyväksyttiin.  
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Tilannekatsaus työllisyysasioihin 
 
Valmistelijat    puh. 
 
 
  

Pääministeri Sanna Marinin hallitus linjasi kevään 2021 puoliväliriihessä TE-palveluiden 
siirrosta paikallistasolle. Linjaus liittyy hallitusohjelman työllisyystavoitteeseen ja kuntien 
vastuun vahvistamiseen työllisyyspalveluissa. TE-palvelut on tarkoitus siirtää kuntien 
vastuulle vuoden 2024 aikana. Uudistuksen tavoitteena on palvelurakenne, joka edistää 
parhaalla mahdollisella tavalla työntekijöiden nopeaa työllistymistä ja lisää työ- ja 
elinkeinopalvelujen tuottavuutta, saatavuutta, vaikuttavuutta ja monipuolisuutta. 
Uudistuksessa huomioidaan palvelujen yhdenvertainen saatavuus. Myös kielellisten 
oikeuksien toteutuminen ja heikommassa työmarkkina-asemassa olevien palvelut turvataan. 
 
TE-palvelujen siirron valmistelun rinnalla hallitus valmistelee useita muita työnhakijoiden 
palveluja parantavia ja työllisyyttä edistäviä uudistuksia, kuten pohjoismaista 
työvoimapalvelumallia ja digitaalisten TE-palvelujen uudistusta. Uudistuksen lainsäädäntö 
valmistelu on vielä kesken. TE-palvelujen siirtoa koskeva hallituksen esitys on tarkoitus antaa 
eduskunnalle syyskuussa 2022. Kunnille palveluiden järjestämisvastuu siirtyisi vuoden 2024 
aikana, mahdollisesti elokuussa. Työllisyyden edistämisen ministerityöryhmä linjasi 
kokouksessaan 31.8.2021 periaatteista, jotka liittyvät palveluita järjestävien kuntien 
työvoimapohjaan ja kuntien väliseen yhteistoimintaan sekä henkilöstön siirtymiseen. 
Ministerityöryhmä linjasi, että palvelut siirrettäisiin kunnalle tai useammasta kunnasta 
muodostuvalle yhteistoiminta-alueelle, jonka työvoimapohjan on oltava vähintään 20 000 
henkilöä. Tämä vastaa kokoluokaltaan nyt käynnissä olevien työllisyyden kuntakokeilujen 
vähimmäiskokoa. Näin turvataan, että TE-palveluiden järjestämiseen on riittävästi resursseja 
ja että palvelut ovat yhdenvertaisesti työnhakijoiden saatavilla kaikkialla Suomessa. Etelä-
Karjalan maakunnasta vain Lappeenrannan kaupungilla on mahdollisuus järjestää palvelut 
itsenäisesti. 
 
Etelä-Karjalan kuntajohtajista, maakuntaliiton edustajista sekä Kaakkois-Suomen ELY-
keskuksen edustajista koostuva Lappeenranta-Imatra kaupunkiseudun kuntajohtajien 
työvaliokunta käsitteli käynnissä olevia työvoimapalveluiden ja hyvinvointialueiden 
uudistuksia 7.10.2021 kokouksessaan (pöytäkirjan ote liitteenä).  Työvaliokunta päätti 
perustaa uudistuksen valmistelua varten alueellisen työryhmän toimimaan yhteistyössä 
Etelä-Karjalan työllisyysjohtoryhmän kanssa. Työryhmään on kutsuttu kuntien sekä 
yrityspalvelujen, Eksoten/Hyvinvointialueen, TE-palvelujen ELY-keskuksen, yrittäjien, 
oppilaitosten ja Etelä-Karjalan liiton edustajat. Työryhmän puheenjohtajaksi nimettiin 
Lappeenrannan kaupungin hyvinvointipalvelujen kehittämispäällikkö Sanna Natunen. 
Työryhmä kokoontuu ensimmäistä kertaa 17.11.2021 Lappeenranta-Imatra kaupunkiseudun 
kuntajohtajien työvaliokunta totesi kokouksessaan 7.10.2021, että työryhmän toimeksiantoa 
toivottiin palasteltavaksi näkökulmittain siten, että ensi vaiheessa määritellään tavoitetila ja 
tehdään työsuunnitelma eikä lähdetä liikkeelle rakenne edellä. Lappeenranta-Imatra 
seutukunnan työvaliokunta toimii ohjausryhmänä, jolle työryhmä raportoisi säännöllisesti.  
Käynnissä oleva työvoimapalveluiden uudistus on laaja kokonaisuus ja sillä on liityntäpintoja 
paitis ELY-keskuksen ja TE-palvelujen myös kuntien, Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin, 
Eksoten ja tulevan hyvinvointialueen, yrityspalveluiden ja yrityskentän kuin myös 
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oppilaitosten ja kolmannen sektorin toimintaympäristöön.  Lappeenrannan kaupunki ja 
Eksoten työelämäpalveluiden kesken on käynnistetty selvitys hyvinvointialueelle siirtyvistä 
tehtävistä/palveluluokista, joista työelämäpalveluiden yhdyspintaan liittyy. Selvitys liittyy 
valtiovarainministeriön vuoden vaihteessa tehtävään kyselyyn sote- ja pela-talousarvioista. 
Osassa palveluluokkia on sekä kuntaan jääviä että soteen siirtyviä kustannuksia. Kuntien 
tulee varautua erittelemään Eksoten maksuosuudesta ainakin työllisyyspalveluiden ja 
työllisyyden edistämisen palveluiden kustannukset siltä osin, kun ne jäävät kunnille. 
 

5552 Työllisyyspalvelut Lain työllistymistä edistävästä monialaisesta 
yhteispalvelusta mukaiset tehtävät (TYP-toiminta). 
Rekrytointipalvelut (tiedon välittäminen osaavan 
työvoiman saatavuudesta ja työtilaisuuksista. 
rekrytointiin ja työnhakuun liittyvä neuvonta ja ohjaus 
sekä työtilaisuuksien ja työnhakijoiden 
yhteensovittaminen). Täydentävät rekrytointi- ja 
osaamisen kehittämisen palvelut (rekrytointi- ja 
osaamispalvelu, jota ei ole erikseen määritelty laissa ao. 
palveluilla mm: 1) tuetaan rekrytointeja ja työnhakua, 
2) kartoitetaan ja kehitetään henkilöasiakkaiden 
osaamista, 3) lisätään henkilöasiakkaiden 
työmarkkinavalmiuksia tai tuetaan heidän 
työllistymistään.) Työvoimakoulutus, työkokeiluihin 
liittyvät palvelut sekä muut osaamisen kartoittamiseen 
ja palvelutarpeen arviointin liittyvät palvelut. 

Huom! Kunnan oma 
rekrytointipalvelu 
kohdistetaan tukipalvelu-
luokalle. 

5553 Työllisyyden 
edistäminen 

 Rahoituspalvelut työllisyyden, osaamisen ja  
 sosiaalisen osallisuuden edistämiseen liittyviin  
 kehittämishankkeisiin. Kunnan osuus   
 työmarkkinatuesta. 

Luokalle kohdistetaan 
esimerkiksi tuki yrityksille  
kesätyöntekijöiden 
palkkaamiseen ja kuntien 
omarahoitusosuudet 
erilaisiin työllisyyttä 
edistäviin hankkeisiin. 
Huom! Kunnan oma 
rekrytointipalvelu  
kohdistetaan tukipalvelu-
luokalle. 

 
 
Kuullaan Tiina Kirmasen ja Sanna Natusen esittely ja käydään keskustelu 
valmistelutilanteesta.  

 
Kehitysjohtaja 
 
 VATE merkitsee tilannekuvan tiedoksi. 
 
Päätös 
 
 Merkittiin tiedoksi. 
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100 
Muutos kokousaikatauluun 
 
 
 
Valmistelijat    puh. 
Operatiivinen päällikkö Minna Lignell  040 127 4283 
 
 
 

Aluevaalitulosten vahvistaminen tapahtuu 26.1.2022. Asia saatetaan myös VATEn tietoon. 

Tästä johtuen VATE-kokousta siirretään aiemmin sovitusta (25.1.2022) pidettäväksi to 

27.1.2022 klo 14.00. 

Kehitysjohtaja 

 VATE hyväksyy kokousaikataulun muutoksen. 
 
Päätös 
 
 Hyväksyttiin. 
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Tiedoksi merkittävät asiat 
 
 
Oheismateriaalit 
Asiakaskirje organisaatiomuutos_sote 
VN_25954_2021-OKM-1Ministereiden Kurvinen ja Paatero yhteiskirje nuorten osallisuudesta sote-
uudistuksessa ja liitteet 
Etelä-Karjalan Eetun kannanotto hyvinvointialueen vanhusneuvostosta 
Laptuote_kommentti4.11.21 
Eu_action plan_21 
VN_26966_2021-STM-5Avustuspäätös Etelä-Karjalan hyvinvointialue (esivalmisteluavustus) 
Kutsu valmisteleviin keskusteluihin DigiFinland Oy omistusrakenteesta ja pyyntö vastuuhenkilön ja 
osallistujien nimeämisestä 
 
 
 
 

• Asiakaskirje pelastuslaitoksille ja sairaanhoitopiireille liittyen tulevan sote-uudistuksen 
vaikutuksista turvallisuusselvityksiin 

• OKM-kirje nuorten osallisuudesta 

• Etelä-Karjalan Eetun kannanotto hyvinvointialueen vanhusneuvostosta 

• Käynnissä on valtakunnallisesti isoja uudistuksia, jotka vaikuttavat niin työllisyystoimiin 
kuin alueelliseen palvelurakenteeseen. Oheismateriaalina on Laptuote-säätiön laatima 
kommentti ja kannanotto käynnissä olevaa uudistus- ja kehittämistyötä silmällä pitäen.  

• Valtionavustuksen myöntäminen sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen 
uudistamiseen liittyvän ICT-muutoksen esivalmisteluun   

• Kutsu valmisteleviin keskusteluihin DigiFinland Oy:n omistusrakenteesta ja pyyntö 
vastuuhenkilön ja osallistujien nimeämisestä 

• Sote-uudistuksen 10.11.2021 Lappeenrannan aluekierroksen terveiset 
 

Lisättiin kokouksessa tiedoksi merkittäviin asioihin: 

• Sosiaali- ja terveysministeriön jäsenesityspyyntö vähimmäistietosisältöasetusta 
valmistelevaan työryhmään VN/28931/2021 

 
Kehitysjohtaja 
 
 VATE merkitsee asiat tiedoksi. 
 
Päätös 
 
 Merkittiin tiedoksi. 
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102 
Muut mahdolliset asiat 
 
 

 

 

Päätös 

Ei ollut. 
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MUUTOKSENHAKUKIELLOT 

Kieltojen 
perusteet 
 

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä hyvinvointialueesta annetun lain 141 § mukaan 
oikaisuvaatimusta eikä aluevalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. 
 
Pykälät 91-95, 99-102 
 
 

 Koska päätöksestä voidaan tehdä hyvinvointialueesta annetun lain 139 §:ssä tarkoitettu kirjallinen 
oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta aluevalituksella. 
 
Pykälät 96-98 
  
 

 Laki oikeudenkäynnistä hallintoasioissa 6 § / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei 
saa hakea muutosta valittamalla. 
 
Pykälät ja valituskieltojen perusteet 
 
 

  
OIKAISUVAATIMUSOHJEET 

Oikaisu- 
vaatimusoi-
keus, 
oikaisu-
vaatimus- 
viranomain
en 
ja –aika 

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. 
 
Pykälät 96-98 
 
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, 
velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen ja 
jäsenkunta. 
 
 
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, ja osoite: 
 
Hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin (VATE), Etelä-Karjala 
Valto Käkelän katu 3 
53130 Lappeenranta 
Puhelin: 040 127 4135, 040 651 3976 
Sähköposti: kirjaamo@eksote.fi 
Telekopio: 05 352 7800 
Kirjaamon aukioloaika: 9 - 12 ja 13 - 15 
 
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.  
 
Jäsenkunnan ja sen jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon kun pöytäkirja on asetettu 
yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 
seitsemän päivän kuluttua päätöksen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai 
erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. 
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Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu yleisesti nähtäväksi, ei oteta lukuun 
oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa. 
 

Oikaisu- 
vaatimukse
n 
sisältö ja 
toi-
mittaminen 

 
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi  
- päätös, johon haetaan muutosta 
- muutosvaatimukset perusteineen 
- muutoksenhakijan nimi ja kotikunta 
- postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset muutoksenhakijalle voidaan 
toimittaa. 
 
Oikaisuvaatimus on muutoksenhakijan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava. 
 
Oikaisuvaatimus on toimitettava yllä olevaan osoitteeseen viimeistään oikaisuvaatimusajan 
viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä klo 15. Jos oikaisuvaatimusajan 
viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai 
arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen toimittaa ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla 
vastuulla oikaisuvaatimuksen voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin oikaisuvaatimus 
on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. 
Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös sähköisesti tai telekopiona siten, että se on kirjaamon 
käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä viimeistään oikaisuvaatimusajan 
viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä kello 15. 
 

      
 
 

VALITUSOSOITUS 

Valitusoike
us 

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen 
johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt 
oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen 
hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen (se, johon päätös on kohdistettu tai jonka 
oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa) sekä kunnan jäsen ja 
kuntayhtymän jäsenkunta.  

Valitusviran
omainen ja 
valitusaika 

Valitusviranomainen ja osoite: 
 
Itä-Suomen hallinto-oikeus  
PL 1744 (Minna Canthin katu 64) 
70101 Kuopio  
Puhelin: 029 56 42500 (vaihde), asiakaspalvelu 029 56 42502  
Telekopio: 029 56 42501  
Sähköposti: ita-suomi.hao@oikeus.fi  
Asiakaspalvelu on avoinna 8.00 - 16.15 
 
Aluevalitus, pykälät Valitusaika 
 
30 päivää 
 
Hallintovalitus, pykälät Valitusaika 
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30 päivää 
Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite 
 
 
Pykälät  Valitusaika 
 
 

 Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää tai 
sitä päivää, jona päätös on asetettu yleisesti nähtäväksi, ei oteta lukuun. 
Jäsenkunnan ja sen jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon kun pöytäkirja on asetettu 
yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 
seitsemän päivän kuluttua päätöksen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai 
erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.   

Valituskirjel
mä 

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta 
muodosta. 
 
Valituksessa on ilmoitettava: 
1) päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös); 
2) miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi 
(vaatimukset); 
3) vaatimusten perustelut; 
4) mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan. 
 
Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää 
valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen 
muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle. 
 
Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon 
oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on 
ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin 
ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat. 
 
Oikaisuvaatimuksen tekijä saa valittaessaan oikaisuvaatimuspäätöksestä esittää vaatimuksilleen 
uusia perusteluja. Hän saa esittää uuden vaatimuksen vain, jos se perustuu olosuhteiden 
muutokseen tai oikaisuvaatimuksen tekemisen määräajan päättymisen jälkeen valittajan tietoon 
tulleeseen seikkaan. 
 
Valitukseen on liitettävä: 
1) valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen; 
2) selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan 
alkamisen ajankohdasta; 
3) asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu 
viranomaiselle. 
 

Valitusasia- 
kirjojen 
toimittamin
en 
 

Valituskirjelmä on toimitettava hallinto-oikeudelle valitusajan kuluessa. Jos valitusajan viimeinen 
päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa 
valituskirjelmän toimittaa ensimäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla 
valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valituskirjelmä on jätettävä 
niin ajoissa, että se ehtii perille ennen valitusajan päättymistä. Valituskirjelmän voi toimittaa myös 
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sähköisesti tai telekopiona siten, että se on hallinto-oikeuden käytettävissä vastaanottolaitteessa 
tai tietojärjestelmässä viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä . 

Lisätietoja Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin 
tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään. Yksityiskohtainen 
oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus, josta ilmenee määräajan laskemisen alkamisajankohta, 
liitetään pöytäkirjanotteeseen. 

Liitetään pöytäkirjaan 
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Kirje 

  

 15.10.2021  VN/6077/2021 
VN/6077/2021-SM-23 

 

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Faksi s-posti, internet 
Postadress Besöksadress Telefon Fax e-post, internet 
Postal Address Office Telephone Fax e-mail, internet 
Sisäministeriö      

PL 26 Kirkkokatu 12 295 480 171 916 044 635 kirjaamo@intermin.fi 
00023 Valtioneuvosto Helsinki 358 295 480 171 

 
+358 9 160 44635 
 

www.intermin.fi 
     

  

 
Hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin (VATE) 

 

Esitys hyvinvointialueen pelastustoimen 
hallintomalliksi 

Sisäministeriö on asettanut 23.2.2021 hankkeen pelastustoimen hallinnon uudistamiseksi osana 
hyvinvointialueiden perustamisen toimeenpanoa. Hankkeen tavoitteena on, että pelastustoimen 
järjestäminen siirretään kunnilta hyvinvointialueille hallitusti. Pelastustoimen hallintoa kehitetään 
hyvinvointialueilla sosiaali- ja terveystoimen rinnalla. 

Tavoitteena on, että hyvinvointialueen pelastustoimen ohjausjärjestelmä on riittävän tehokas 
itsehallinnon tarpeet huomioiden, jotta pelastustoimen palvelutaso sekä alueellisena että 
valtakunnallisena järjestelmänä voidaan turvata yhdenmukaisena ja laadukkaana. 

Hankkeen tavoitteena on parantaa pelastustoimen palvelujen yhdenmukaisuutta vahvistamalla 
valtakunnallista johtamista ja ohjausta sekä mahdollistaa valtakunnallisen yhtenäisen järjestelmän 
toiminta häiriötilanteissa, suuronnettomuuksissa ja poikkeusoloissa. 

Hyvinvointialueesta annetun lain 22 § 2 momentin 2 kohdan mukaan hyvinvointialueen aluevaltuusto 
päättää hyvinvointialueen hallintosäännöstä. Hallinnon järjestämisen perusteisiin kuuluu 
hyvinvointialueen hallinnon rakenteesta eli organisaatiosta päättäminen sekä toimivallan 
jakautuminen hyvinvointialueen viranomaisille. Hyvinvointialueesta annetun lain 95 §:n 1 momentin 
1 kohdan mukaan hallintosääntöön tulee ottaa tarpeelliset määräykset siitä, mitä toimielimiä 
hyvinvointialueella on, miten hyvinvointialueen johtaminen on järjestetty ja miten hyvinvointialueen 
henkilöstöorganisaatio on järjestetty. 

Hyvinvointialueen itsehallintoon kuuluu omasta hallinnostaan ja organisaatiostaan päättäminen. 
Pelastustoimen ja pelastuslaitoksen organisaatiomallista päätettäessä olisi kuitenkin otettava 
huomioon, että pelastustoimi on lähipalvelujen lisäksi valtakunnallinen organisaatio. 
Pelastuslaitosten on oltava johdettavissa valtakunnallisesti ja niiden on kyettävä toimimaan 
yhteistyössä keskenään sekä muiden pelastustoimen tehtäviin osallistuvien viranomaisten kanssa 
kaikissa turvallisuustilanteissa. Tämä edellyttää riittävän yhdenmukaisia toimintamalleja ja 
yhdenmukaisia palveluita koko maassa. 

Pelastustoimen ja pelastuslaitoksen organisaatiomallin tulisi perustua nimenomaan pelastustoimen 
tarpeisiin. 

Sisäministeriö esittää osana pelastustoimen hallintouudistushanketta hyvinvointialueiden 
väliaikaishallinnolle valmistelun tueksi pelastustoimen hallintomallia, joka toimisi hyvinvointialueille 
esimerkkinä siitä, kuinka pelastustoimen voisi organisoida osaksi hyvinvointialuetta. Tavoitteena on 
turvata pelastustoimen kansallisten ja alueellisten tavoitteiden toteutuminen uudistuksessa. 
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Hyvinvointialueen pelastuslaitos 

Hyvinvointialue järjestää ja pelastuslaitos tuottaa pelastuslain mukaiset palvelut. Pelastustoimen 
tehtävien hoitamista varten hyvinvointialueen pelastustoimella on pelastuslaitos. Pelastuslaitoksella 
tarkoitetaan pelastustoimen tehtäväalaan kuuluvien palveluiden omasta tuotannosta vastaavaa 
hyvinvointialueen organisaatiota. Pelastuslaitos huolehtii pelastustoimen käytännön tehtävien 
suorittamisesta. Pelastuslaitos voi tuottaa pelastustoimen tehtävien lisäksi myös ensihoitopalveluita, 
mikäli hyvinvointialue näin päättää. Sisäministeriö pitää tärkeänä, että hyvinvointialueiden 
pelastuslaitoksilla on mahdollisuus tuottaa ensihoitopalveluja koko maassa ja että pelastustoimen ja 
ensihoidon synergia turvataan. 

Pelastuslaitos on hyvinvointialueen organisaatiossa sosiaali- ja terveystoimen palvelutuottajien 
kanssa rinnakkainen toimija, jolla on omat laissa säädetyt viranomaistehtävänsä. Tästä 
näkökulmasta pelastuslaitos on perusteltua muodostaa hyvinvointialueella omaksi kirjanpidon 
taseyksiköksi tai vastaavaksi. Talouden kirjanpidon osalta pelastustoimen palvelut tulee pystyä 
erittelemään palveluluokittain (pelastustoimi, ensihoito, onnettomuuksien ehkäisy, öljyvahinkojen 
torjunta sekä kemikaali- ja räjähdevalvonta). Pelastuslaitoksen organisaatio ja taloudenhoito 
suunnitellaan tarkemmin osana hyvinvointialueen organisaation perustamista ja hallintosäännön 
valmistelua. 

Edellä todetun pelastuslaitoksen erillisen ja perinteisen oman tuotantoasemansa johdosta 
sisäministeriö suosittaa hyvinvointialueille, että hyvinvointialueen pelastuslaitoksesta käytetään 
kansallisesti yhdenmukaista nimeämistapaa X-hyvinvointialueen nimi-pelastuslaitos esimerkiksi 
Etelä-Karjalan pelastuslaitos.  

Pelastustoimen monijäseninen toimielin 

 

Sisäministeriö esittää, että hyvinvointialueen pelastuslaitoksen johtamistehtävä määrätään 
monijäseniselle toimielimelle, kuten aluehallituksen alaiselle pelastusjaostolle tai 
pelastuslautakunnalle, joka toimii myös pelastuslain mukaisena pelastusviranomaisena.  

Asianomainen toimielin käsittelisi esimerkiksi pelastustoimea koskevat seuraavat asiat: 

• esitys pelastustoimen palvelutasopäätöksestä hyvinvointialueen aluehallitukselle ja edelleen 
aluevaltuustolle, 

• pelastustoimen palvelutason toteutumisen arviointi ja valvonta pelastuslaitoksen 
omavalvontaohjelman mukaisesti,  

• pelastustoimen palvelutasopäätöksen kehittämissuunnitelman toimeenpano ja seuranta, 

• esitys pelastuslaitoksen palvelutuotantoa koskevasta toiminta- ja taloussuunnitelmasta sekä 
investointisuunnitelmasta hyvinvointialueen aluehallitukselle ja edelleen aluevaltuustolle, 

• pelastuslaitoksen viranhaltijoiden päätöksiä ja pelastusviranomaisen tekemiä päätöksiä 
koskevat oikaisuvaatimukset,  
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• pelastusviranomaisen käytössä olevat pakkokeinoasiat tarvittaessa, kuten uhkasakon 
asettaminen ja tuomitseminen niiltä osin, kun yksihenkilöinen viranomainen katsoo asian 
päätöksentekoon tarvittavan laajempaa harkintaa (pelastusviranomaisen käytössä olevia 
pakkokeinoja voi pelastuslain mukaan käyttää myös yksihenkilöinen viranomainen) 

• pelastustoimen säädösten edellyttämien suunnitelmien vahvistaminen (sisäministeriön asetus 
pelastustoimen suunnitelmista), 

• muut pelastustoimen viranomaistehtävät. 

 

Hallintosääntövalmistelu 

Hyvinvointialueen hallintosäännössä on perusteltua määritellä pelastuslaitoksen pelastuslain 
mukaiset tehtävät ja muu muussa laissa säädetty palvelutuotanto (kuten ensihoitopalvelu) sekä 
niihin liittyvät vastuut. Hallintosääntövalmistelussa on syytä huomioida, että osa pelastuslaitoksen 
tehtävistä on pelastuslaissa yksilöity nimenomaisesti pelastusviranomaisille, joihin liittyy 
pääsääntöisesti merkittävää julkisen vallan käyttöä. Hyvinvointialueen pelastustoimen 
pelastusviranomaisia ovat pelastuslaitoksen ylin viranhaltija (pelastusjohtaja) sekä hänen 
määräämänsä pelastuslaitoksen viranhaltijat. Pelastuslaitoksen ylin viranhaltija (pelastusjohtaja) on 
henkilö, joka johtaa pelastuslaitoksen toimintaa. Muutoin kuin pelastusviranomaistehtävien osalta 
pelastuslaitoksen johtajaan sovelletaan, mitä hallintosäännössä muista toimialajohtajista tai 
vastaavista määrätään. 

Pelastustoimen virkanimikkeet ja pelastusviranomaisen tunnisteet 

Sisäministeriön tavoitteena on valmistella vuoden 2022 aikana suositus kansallisesti yhtenäisistä 
pelastustoimessa käytettävistä sukupuolineutraaleista virkanimikkeistä. Hyvinvointialuetta pyydetään 
ottamaan huomioon suosituksessa ehdotetut yhtenäiset virkanimikkeet pelastustoimen virkoja 
hyvinvointialueelle siirrettäessä ja toteuttamaan siirtojen yhteydessä tarvittavat 
virkanimikemuutokset. 

Lisäksi hyvinvointialueita pyydetään brändivalmistelussaan huomioimaan, että pelastuslaitoksen 
osalta tulee käyttää säädösten mukaisia virallisia pelastusviranomaistunnisteita kuten alueen 
pelastustoimen vaakunamerkkiä (logo). 

Pelastusylijohtaja Kimmo Kohvakka 

Pelastusneuvos Janne Koivukoski  

  
 

Jakelu Hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin (VATE) 
 

Tiedoksi Sisäministeri 
Kansliapäällikkö 
Pelastusosasto 
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