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Epävakaa maailmantilanne ja kasvaneet energian kustannukset vaikuttavat valtakunnallisella ja paikallisella 

tasolla kuin myös tavallisten suomalaistenkin arkeen merkittävällä tavalla. On arvioitu, että energian 

kustannukset voivat kohota tulevana talvena moninkertaiseksi ja kuntien talousarvioissa joudutaan 

varautumaan energiakustannusten menolisäyksiin. Maskun Kristillisdemokraattisen valtuustoryhmän 

puheenjohtajana pidän tärkeänä, että kuntatasolla tarkastellaan voimassa olevien energia- sekä 

sähkösopimusten kilpailukykyä, sopimusten voimassaoloaikoja, sopimusten ehtojen sisältöä ja tarvittaessa 

niihin tehdään päivityksiä. Asiaa käsiteltiin Maskun kunnanvaltuutetuille suunnatussa syysseminaarissa, 

mutta asia on kuntatalouden näkökulmasta niin keskeinen, että ne tulisi tuoda tiedoksi myös 

kunnanvaltuuston julkiseen kokoukseen. 

 

Elämme maailmassa, jossa monenlaiset yhteiskunnalliset muutokset ja häiriötilanteet saattavat syntyä 

yllättävänkin nopeasti ja ennakoimatta. Yhteiskunnan toimintoja ja toimintamalleja on haastettu erityisesti 

viime vuosina ja näillä on ollut merkitystä myös kuntien varautumiseen. Äkilliset tilanteet saattavat 

paljastaa varautumisvastuiden epäselvyyden ja toimintojen yhteensovittamisten haasteita. Maskun kunnan 

valmiussuunnitelma on päivitetty viimeksi 6 vuotta sitten, marraskuussa 2016. 

 

Varautumisella tarkoitetaan toimintaa, jolla varmistetaan tehtävien mahdollisimman häiriötön hoitaminen 

kaikissa tilanteissa ja kunnan asukkaiden hyvinvoinnin turvaamista ulkoisen tai sisäisen toimintaympäristön 

häiriöistä, uhkista ja riskeistä huolimatta. Varautumiseen kuuluvia toimenpiteitä ovat muun muassa 

valmiussuunnittelu, etukäteisvalmistelut- ja järjestelyt, muun toimintavalmiuden ylläpitäminen sekä 

henkilöstön koulutus ja harjoittelut. Mahdollisissa häiriö- tai poikkeustilanteissa selkeä vastuunjako eri 

toimielinten ja viranhaltijoiden välillä on tärkeä kaikissa kunnan toiminnoissa. 

 

Pelastusopiston mukaan suurin osa paikallistason päättäjistä ei tunne oman kuntansa valmiussuunnitelman 

sisältöä edes pintapuolisesti. Monet päättäjät eivät tiedä, miten omassa kotikunnassa tai -kaupungissa on 

valmistauduttu mahdollisiin häiriö- tai poikkeustilanteisiin. Poikkeustilanteissa meidän päättäjien tulisi 

tietää miten kunnassamme häiriötilanteisiin on varauduttu. Varautumissuunnitelma olisikin pikaisesti 

ajantasaistettava ja tuotava jokaiselle kunnan viranhaltijalle sekä luottamushenkilölle tiedoksi. On lisäksi 

tärkeää, että kunta huolehtii kuntalaistensa ajantasaisesta tiedottamisesta varautumiseen liittyen jo 

ennakoiden ja tiedottaa käytännön toimintamalleista mahdollisissa poikkeustilanteissa esimerkiksi 

nettisivuillaan ja muissa tiedonvälityskanavissa, kuten Maskulaisessa. Lopulta jokaisen tulee kuitenkin 

varautua itse erilaisiin häiriötilanteisiin, kuten sähkö- ja tietoliikennekatkoihin.  

 

Esitän, että Maskun kunnan energiahankinta- ja sähkösopimusten ajanmukaisuus tuodaan 

kunnanvaltuustolle tiedoksi ja että Maskun kunnan varautumissuunnitelma ajantasaistetaan viipymättä ja 

tuodaan tiedoksi myös kunnanvaltuustolle ja kuntalaisia informoidaan kotitalouksien varautumisesta 

Maskulaisessa ja muissa kunnan tiedotuskanavissa. 

 



Maskussa 7.11.2022 

 

Katriina Hiippavuori (kd.) 

 

 

 

 

Esimerkkilähteitä: 

 

Kunnan valmiussuunnitelman yleisen osan malli ja ohje sen käyttöön 

https://www.pelastusopisto.fi/wp-

content/uploads/2017/02/34760_kunnan_valmiussuunnitelman_yleisen_osan_malli_ja_ohje_sen_kayttoo

n_netti.pdf 

 

Huoltovarmuuskeskus 

https://www.huoltovarmuuskeskus.fi/sopiva 

 

Kunnan varautumisen johtaminen 

https://www.kuntaliitto.fi/julkaisut/2020/2071-kunnan-varautumisen-johtaminen 

 

Turvallisuusopas valtuutetuille 

https://rikoksentorjunta.fi/documents/5235988/5514012/2013+Turvallisuusopas+valtuutetulle.pdf/773c02

80-19e8-4c91-8ac4-32f900ed98c6/2013+Turvallisuusopas+valtuutetulle.pdf?t=1509720400000 

 

Kansallinen ja alueelliset riskiarviot 

https://intermin.fi/pelastustoimi/varautuminen/kansallinen-riskiarvio 

 

Viranomaisten ja järjestöjen laatima varautumissuositus kotitalouksille 

https://72tuntia.fi/ 

 

Pelastustoimi -varautuminen 

https://pelastustoimi.fi/pelastustoimi/varautuminen 
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