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Kuva tukipalveluiden kokouksesta Vantaalta huhtikuulta.

PUHEENJOHTAJAN TERVEISET
Hyvä lukija!
Jos työpaikkasi on joku Suomen pelastuslaitoksista,
niin Sinäkin olet osa pelastuslaitosten kumppanuusverkostoa. Verkosto on lajinsa kummajainen. Verkosto ei juridisessa mielessä päätä mitään. Silti
Kumppanuusverkostossa työstettynä syntyy jatkuvasti kauan kaivattuja yhtenäisiä ohjeita ja linjauk1

sia. Sen työtä arvostetaan, sen mielipiteitä ja kannanottoja kysytään ja se halutaan yhteistyökumppaniksi kaikkeen vähänkin merkittävään pelastustoimen toimialalla. Silti kukaan ei osaa ihan tarkkaan määritellä kuka tai mikä on ”se”. Mielenkiintoista, eikö totta?
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Kumppanuusverkostoa on kehuttu, mutta myös
palkittu. Viime vuonna meillä oli kunnia käydä pokkaamassa Kuntaliitossa Vuoden Verkostoteko palkinto. Kiitospuheessa totesin, että tämä ei ole
vain vuoden 2015 verkostoteko, vaan tämä on palkinto kahdeksan vuoden toiminnasta.

taansa niin, että asiakas saa yhdenmukaista palvelua pelastuslaitoksen rajoista riippumatta.
Kumppanuusverkoston nimi on kuvaava. Kyse on
vapaaehtoisesta kumppanuudesta. Työskentely on
verkostomaista. Verkostomaisuus onkin tätä päivää,
tiukan linjaorganisaation aika on ohi. Informaatio,
tiedonvälityskanavat, sosiaalinen media ja yhteisNykyinen hallitus- ” Verkostomaityösuhteet muodostavat moniulotteisia, kompleksiohjelma sekä pesia verkostoja jotka eivät kunnioita hierarkkisia orlastustoimen uusi nen työskentely
ganisaatioita. Verkostomainen työskentely on palstrategia
2015
kitsevaa ja tuottavaa, mutta joskus myös raskasta ja
on palkitsevaa ja
nostavat
esille
stressaavaa. Yksi stressiä lisäävä tekijä on oikeatuottavaa
valtakunnallisen
aikaisen tiedon puute. Toivottavasti tämä Feeniksohjauksen kehittämistarpeen. Tavoite ei ole ristirii- uutiskirje pystyy osaltaan auttamaan Sinuakin työsdassa Kumppanuusverkoston tavoitteiden kanssa, säsi osana tätä hienoa verkostoa!
päinvastoin. Toisaalta valtakunnallinen ohjaus pelastustoimen asioissa pitää nähdä myös valtakun- Erinomaisen hienoa ja rentouttavaa kesälomaa teilnan tason horisontaalisena ohjauksena. Sekin on le kaikille toivottaen,
pelastustointa mutta ei pelastuslaitosten hiekkalaatikkoa. Toisaalta jatkossakin pelastuslaitoksilla on
toimeenpanon suhteen säädöksiin perustuvaa itsenäistä harkintavaltaa. Tämä tarkoittaa sitä, että
jatkossakin tarvitaan rakenteita jossa toimeenpanoa
V-P
yhdenmukaistetaan niin pitkälle kuin mahdollista.
V-P Ihamäki
Tarvitaan vapaaehtoista tahtoa käyttää harkintavalPelastusjohtajat
pj,
LänsiUudenmaan pelastusjohtaja

KUMPPANUUSVERKOSTON VIESTINNÄN UUDET TUULET
Kumppanuusverkoston viestintää tehdään nyt monikanavaisesti. Pelastuslaitosten kumppanuusverkoston avoimuuden rakentaminen on vaikuttanut
myös aiemmin toimitetun ajankohtaistiedotteen
sisältöön. Luet parhaillaan uutta feeniksuutiskirjettä, joka korvaa vanhan ajankohtaistiedotteen. Samalla uutiskirjeen toimitusvastuu on
siirtynyt kumppanuusverkoston koordinaattorille.
Uutiskirje täydentää omalta osaltaan tiedon saamisen mahdollisuuksia kumppanuusverkoston toiminnasta. Uutiskirjettä toimitetaan 6-8 kertaa vuodessa. Tärkeitä elementtejä tiedon jakamisessa
ovat kumppanuusverkoston nettisivut ja intra, joka
kulkee jatkossa nimellä Feeniks.

kaan ole tarkoitus kertoa tyhjentävästi verkoston
toiminnasta vaan tämä toimii lähinnä herätteenä.
Lisää tietoa löytyy Feeniks -intrasta.

Feeniks-uutiskirje on tarkoitettu kaikille kumppanuusverkoston toiminnasta kiinnostuneille. Sitä
voi jakaa sähköposteissa ja nettisivuilla. Uutiskirje
julkaistaan uusilla pelastuslaitokset.fi -sivuilla kohdassa julkaisut/tiedotteet. Uutiskirjeellä ei suin2
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Feeniks -intra korvaa vanhan materiaalipankin ja
on muutenkin vuorovaikutteisempi sivusto kumppanuusverkoston asioihin. Feeniks löytyy osoitteista
www.pelastuslaitokset.fi/intra
ja
www.pelastuslaitokset.fi/feeniks. Pelastuslaitosten toimihenkilöt ja virkamiehet voivat itse rekisteröityä sivuilla saadakseen selailuoikeuden Feeniksiin. Feeniksin lisäoikeuksia myönnetään, kun hen-

kilö tulee nimettyä johonkin työryhmään tai palvelualueelle. Oikeuksien laajentaminen tapahtuu
kumppanuusverkoston toimihenkilöiden Jari Lepistön (varsinainen) tai Vesa-Pekka Tervon (varalla)
toimesta.
Kumppanuusverkoston viestinnästä voi antaa palautetta
suoraan koordinaattorille: jari.lepisto@kuntaliitto.fi.

PELASTUSJOHTAJIEN AJANKOHTAISET
Pelastusjohtajien hallituksessa jatkavat tämän vuoden loppuun pelastusjohtajat Veli-Pekka Ihamäki LänsiUudeltamaalta puheenjohtajana, Jukka Koponen Pohjois-Savon pelastuslaitokselta pelastustoimintapalveluiden puheenjohtajana ja Petteri Helisten Oulu-Koillismaan pelastuslaitokselta tukipalveluiden puheenjohtajana.
Hallituksen uudet jäsenet lyhyesti esiteltynä:
Harri Setälä
Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitoksen pelastusjohtaja toimii turvallisuuspalvelualueen
puheenjohtajana. Harri on työskennellyt Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitoksen palveluksessa vuodesta 2003 lähtien. Vuosien varrella pelastusalan kokemusta on kertynyt
runsaasti erilaisissa tehtävissä.
Jarmo Haapanen
Jokilaaksojen pelastuslaitoksen johtaja toimii ensihoitopalveluiden puheenjohtajana.
Tämä Etelä-Pohjanmaan kasvatti on ollut osana pelastustoimea melkein syntymästään
lähtien. Ura on mittava pitäen sisällään niin palontorjuntaliiton kuin pelastuslaitostenkin erilaiset tehtävät. Jokilaaksojen pelastuslaitoksen palveluksessa Jarmo on ollut sen
perustamisesta lähtien.
Jaakko Pukkinen
Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pelastuslaitoksen johtaja toimii pelastusjohtajien hallituksen varapuheenjohtajana. Jaakonkin juuret ovat Etelä-Pohjanmaalla.
Jaakko on toiminut pelastuslaitoksen palveluksen lisäksi palontorjuntaliiton toiminnanjohtajana ja sairaanhoitopiirin turvallisuuspäällikkönä.
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KEHITTÄMISPÄÄLLIKKÖ
Rengin terveiset!

osin poliittisten kantojen määrittelyyn asti - aivan
rinnasteisesti pelastuslaitoksiin, jotka tuntevat ja
osallistuvat työssään paitsi konkretiaan myös laajaan turvallisuuspoliittiseen keskusteluun sopivissa
yhteyksissään.

Puolen vuoden sekä kuuden pelastusjohtajien hallituksen ja kuuden pelastusjohtajien kokouksen jälkeen olen edelleen innostunut työstäni. Uskallan
väittää sekä omasta puolestani että koordinaattori
Jari Lepistön puolesta, että on erityinen ilo toimia
tukena niin merkittävälle verkostolle kuin minkä
pelastuslaitokset tänä päivänä muodostavat. On
syytä silloin tällöin muistaa, että verkostomme on
nuori eikä sen toimivuutta koskaan tule ottaa itsestään selvyytenä. Henkilökohtaisesti minulla on
kuitenkin suuri luottamus siihen, että ammattimaisesti toimivan verkoston myötä pelastuslaitoksen
asemaa voidaan kaikilla toiminnan tasoilla edelleen
vahvistaa.

Kiitän tässä yhteydessä pelastusjohtajia ja pelastuslaitosten asiantuntijoita merkittävästä avusta opetellessani uutta tehtävää sekä erityisesti siitä ennakkoluulottomasta ja rohkeasta hengestä, millä
pelastustoimea kohti menestystä ohjataan. Toivotan teille kaikille vastaavaa myötätuulta myös kesälomalla!

Aivan erityinen piirre työssäni on, että tehtävien
taso vaihtelee pelastuslaitosarjesta kansallisten ja

Vesa-Pekka Tervo

PALVELUALUEET

Palvelualueet ovat pitäneet kevään aikana kokouksia kolmeen otteeseen: kaksi online-kokousta ja
yhden fyysisen kokouksen Vantaalla. Kokouksien
muistiot ja liitteet ovat nähtävissä Feeniksissä.

tulee näkymään vahvasti palvelualueiden toiminnassa. Uudistushankkeen aiheiden lisäksi kevään
kokouksissa on käsitelty muitakin arjen yhteisiä
asioita. Seuraavassa on hieman purettu auki palvelualueittain käsiteltyjä aiheita.

Pelastustoimen uudistushanke antaa oman leimansa palvelualueiden toimintaan. Hanke näkyy ja
Ensihoitopalvelualue
Palvelualue on todennut, että pelastuslaitosten on
tärkeää vaikuttaa laadukkaalla ensihoidon palvelutuotannolla ja sen jatkuvalla kehittämisellä päättäjiin sekä kansallisella että maakunnallisella tasolla.
Vain siten voidaan perustella, että pelastuslaitokset
ovat tärkeitä kiireellisten ensihoitopalvelujen tuottajia myös tulevaisuuden hallinnollisissa rakenteissa. Synergioiden sekä yhteiskunnan kokonaisturvallisuuden ja -taloudellisuuden hakeminen on siten
edelleen tärkeää.

Keskusteluissa on huomioitava avoimesti mm. kotiin vietävät palvelut, pelastajan tutkinnon tuoman
pätevyyden riittävyys ym. synergioita edistävät
asiat. Pelastuslaitoksen osaamista ensihoidossa on
siis hyvä tuoda terveellä tavalla esille omaa osaamista ja muutosvalmiutta korostaen. Pelastuslaitosten ensihoidosta pidetään yllä kansallista tilannekuvaa, jonka avulla saadaan tietoa ensihoitopalvelumme resursseista, osaamistasosta ja toiminnasta.
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Pelastustoimintapalvelualue
Pelastustoimintapalveluilla on parhaillaan menossa
johtamisen testimallin räätälöinti P2 ja P3 päivystäjille sekä tilannekeskushenkilöstölle. Tähän on nimetty työryhmä, joka edistää asiaa. Osaamisenkartoitus tullaan toteuttamaan Koulumaali -alustalla.
Tavoitteena on luoda yhteiset arviointikriteerit.
Projektin on tarkoitus valmistua 2017 loppuun
mennessä.

Muita palvelualueella käsiteltyjä asioita ovat olleet
ohje pelastushenkilöstön toimintakyvyn arvioinnista, viranomaisyhteistyön edistäminen liikenneonnettomuuksien tutkinnassa, palokuntakoulutuksen
muutosesitys, ERICA, pelastustoimen kuljettajia
koskeva tutkimus ja hätäkeskusyhteistyöhön liittyvät asiat.

Tukipalvelualue
Pelastustoimen uudistushanke näkyy vahvasti tukipalvelualueen toiminnassa. Tietojärjestelmät, palveluntuotantoprosessit, omaisuuden siirtyminen,
talous- ja henkilöstöasiat sekä siirtymähallintoon
liittyvät asiat puhuttavat. Tukipalvelut ovat halunneet kiinnittää huomiota työhyvinvointiasioihin
osana pelastustoimen uudistamishanketta. Samas-

sa yhteydessä olisi selvitettävä myös osaamisvaatimukset pelastuslaitosten eri palvelutehtäviin.
Muita palvelualueella käsiteltyjä asioita ovat olleet
mm. turvallisuusselvitykset, työturvallisuustyöryhmän ajankohtaiset, pelastuslaitosten talous ja liikuntaohjeistus pelastuslaitoksille.

Turvallisuuspalvelualue
Turvallisuuspalveluiden osalta pelastustoimen uudistamishankkeessa käsitellään mm. riskianalyysiä,
poikkeusolojen uhkia, valvontaprosessien kehittämistä, linjausten yhtenäistämistä sekä onnettomuuksien ehkäisyyn liittyviä yhteistyömahdollisuuksia.

Muita palvelualueella käsiteltyjä asioita ovat olleet
mm. maastoreittien merkintä, putkilukot, kyläturvallisuusprojekti, yhteistyösuhteet eri tahoihin,
turvallisuusviestintäasiat ja normien purkua.

TYÖRYHMÄT
Kumppanuusverkostossa toimii tällä hetkellä useita työryhmiä, joiden tarkoitus on edistää pelastuslaitosten työmuotojen kehittymistä. Kumppanuusverkoston työryhmiä puheenjohtajineen ovat palvelualueittain seuraavat:
Ensihoitopalvelut
Ensihoidon koulutusverkoston ja sen ohjausryhmä, Kati
Saarikivi
Pelastustoimintapalvelut
Erikoiskaluston luettelointi, selvityshenkilö Ari Vakkilainen
Pelastuslaitosten varautuminen, Seppo Lokka
Pelastustoiminnan käsitteet, Matti Honkanen
Valtakunnallinen johtamisen testimalli, Matti Honkanen
Pelastustoimintakelpoisuuden määrittelytyö, Terho Pylkkänen
Viranomaisyhteistyön edistäminen liikenneonnettomuuksi5

Lisää tietoa työryhmien toiminnasta ja
koostumuksesta saat Feeniksistä.
Näiden lisäksi pelastuslaitosten kumppanuusverkoston kautta on nimetty 76 eri
hankkeeseen ja projektiin edustajat. Verkoston kautta edustajia on nimetty reilut
350. Kaikkiaan verkostossa toimii oman
toimensa / virkansa ohella aktiivisesti
yhteisten asioiden parissa yli 300 henkilöä.
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en tutkinnassa, Markus Viitaniemi.
Tukipalvelut
Talous- ja henkilöstöryhmä (murrosvaiheessa uudistushankkeen työryhmien vuoksi, selviää syksyllä 2016)
Työturvallisuustyöryhmä, Mika Eilola
Turvallisuuspalvelut
Ikäihmisten kotona asumisen turvallisuus (käynnistyy syksyllä 2016), Jari Turunen
Palontutkinta 2020 (jatkuva), Mika Viljanen
Riskianalyysityöryhmä (jatkuva), Jarkko Jäntti
Turvallisuusviestintätyöryhmä (jatkuva), Jyri Silmäri
Valvonnan käsikirja ja sähköinen asiointi (käynnistynyt toukokuussa 2016), Marjo Oksanen
Yleisötilaisuudet ja erikoistehosteet työryhmä (jatkuva), Jarno Kivistö

PELASTUSTOIMEN UUDISTUSHANKE (kehittämishanke)

Pelastustoimen uudistushanke on käynnistynyt vuoden vaihteen jälkeen. Hankkeeseen muodostetaan
työryhmät, joihin on saatu nimettyä pelastuslaitosten rautaisia ammattilaisia. Siniset ryhmät ovat Sisäministeriö vetoisia ja punaiset pelastuslaitosvetoisia. Lisää tietoa ryhmien kokoonpanosta löydät Feeniksistä
kohdasta pelastustoimen kehittämishanke. Työryhmäläisiin voi olla yhteydessä aihesisältöjen tiimoilta
tuoden omia näkemyksiä esiin.

Pelastuslain
uudistaminen

Alueellinen yhteistoiminta pelastustoiminnassa ja poikkeusoloissa

Pelastuslaitoksen perusprosessityöryhmä
Pelastustoiminnan johtamisen kehittäminen
Sopimuspalokuntatoiminnan edistäminen
Henkilöstöryhmä

Riskianalyysityöryhmä

Onnettomuuksien ehkäisyn yhdenmukaistaminen
Palveluiden tuottavuuden kehittäminen
Pelastuslaitokset ensihoidon palveluntuottajana
Tietohallintoryhmä

Työhyvinvointiryhmä
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Kansainvälinen
pelastustoiminta
Talousryhmä
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TAPAHTUMAT
Heinäkuu:
12.7
13.7

Suomi Areena: Palokuntatoiminta – työtä vai harrastustoimintaa?
Pori
Suomi Areena: #saankopelastaa keskustelutilaisuus ja turvallisuustapahtuma Pori

Elokuu:
24.8
24.-25.8

Pelastusjohtajien hallitus
Pelastusjohtajien kokous

Helsinki
Helsinki

Syyskuu:
7.-8.9
7.-9.9
7.-9.9
13.9
14.9
18.-21.9

Palvelualueiden kokoukset
Turvallisuusmessut
CTIF
Pelastusjohtajien hallitus
Pelastusjohtajien kokous
Safety -kongressi

Jyväskylä
Jyväskylä
Helsinki
Online
Online
Tampere

Kumppanuusverkoston tai siihen kiinteästi liittyvistä tapahtumista voi vinkata koordinaattorille.

KUMPPANUUSVERKOSTON TOIMIHENKILÖT
Helsingin Kuntatalolla työskentelee kumppanuusverkostolle kaksi toimihenkilöä. Tässä lyhyet toimihenkilöesittelyt:
Vesa-Pekka Tervo
Vesku toimii pelastustoimen kehittämispäällikkönä siten, että on 30% Kuntaliiton edunvalvojana ja 70% pelastuslaitosten asiantuntijana. Kumppanuusverkoston toiminnassa Vesku hoitaa lähinnä pelastusjohtajien asiat. Vesku on virkavapaalla Sisäministeriön pelastusylitarkastajan virasta. Veskun tavoittaa sähköpostitse vesa-pekka.tervo@kuntaliitto.fi tai puhelimitse 040 719 7150.
Jari Lepistö
Jari toimii kumppanuusverkoston koordinaattorina. Kumppanuusverkoston toiminnassa Jari hoitaa palvelualueiden ja työryhmien toiminnan tukemisen sekä
verkoston viestinnän. Jari on virkavapaalla Jokilaaksojen pelastuslaitoksen riskienhallintapäällikön virasta. Jarin tavoittaa
sähköpostitse jari.lepisto@kuntaliitto.fi tai puhelimitse 050 462 4119.
Seuraa twitterissä: https://twitter.com/jari_lepisto tai @jari_lepisto
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Näiden lisäksi kumppanuusverkoston sateenvarjon alla työskentelevät eri projekteissa seuraavat henkilöt:
Janne Hartikainen: TUVE ja TOTI projektihenkilö, 2016 loppuun.
Ilkka Eskelinen, Teenu Veneskari, Matti Honkanen, Juha Alähäivälä: KEJO projektihenkilöt, 2016 loppuun
Jukka Kangasvieri: Pelastuslaitosten tietoverkkoprojekti II
Pasi Hintikka: Tietoturvahanke

FEENIKS -INTRA
Uusi Feeniks-intra rakennettiin keväällä 2016. Aiemmin pelastuslaitokset.fi -sivujen alla toiminut
materiaalipankki osoittautui käytännössä sen verran kömpelöksi, että nähtiin tarpeelliseksi muodostaa ajanmukaisempi alusta verkoston tiedostojen ja
toiminnan jakamiselle. Feeniks on luotu kaikkia
pelastuslaitosten työntekijöitä varten.

taustalla näkyvästä linnusta. Feeniksin on sanottu
tulevan aina, kun apua kipeimmin tarvitsee. Feeniks tarjoaa tässä yhteydessä apua myös tiedonnälkäisille. Kiitos ja onnittelut Jarkolle hyvästä ideasta.
Feeniks-logon suunnitteli Kalervo Laakso Helsingistä. Sama henkilö on vaikuttanut myös kumppanuusverkoston logojen taustalla. Logossa irrallaan oleva k-kirjain symboloi kumppanuutta. Samalla se kuvaa lentoon lähtevää tai laskeutuvaa
lintua.

Pelastuslaitosten intraan järjestettiin nimikilpailu
keväällä ja runsaista ehdotuksista tuli valituksi Feeniks. Ehdotuksen takana on riskienhallintapäällikkö
Jarkko Jäntti Keski-Suomen pelastuslaitoksesta.
Feeniks on tullut tutuksi pelastustoimen tunnuksen
Lyhyt esittely Feeniks-intran käyttöön.

Yläpalkista löydät palvelualueet. Niiden alta löytyvät kokousmuistiot ja työryhmien kokoonpanot sekä
toimintaa kuvaavat tiedot. Sivujen ylläpitäjille ja materiaalin täydentämiselle löytyy käyttöohjeet.

Näistä sivuista voit skaalata Feeniksin sisältöä, tutustua kumppanuusverkoston tapahtumiin ja selailla rekisteröityneiden ihmisten yhteystietoja. Voit aloittaa ja osallistua keskusteluihin sekä tutustua
pelastustoimen kehittämishankkeen aineistoon.

Profiilissa pystyt hallitsemaan omia tietojasi. Liitä oma kuva, täydennä yhteystietosi tai vaihda salasanasi. Jokaisen muutoksen tehtyäsi salasanakentät tulee täyttää erikseen. Keskeltä löytyvät viimeisimmät Feeniksissä tehdyt päivitykset ja uutiset.

Tervetuloa käyttämään yhteistä järjestelmää. Käy rekisteröitymässä sivulla
www.pelastuslaitokset.fi/feeniks.
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