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1 Johdanto
Nykymuotoisen pelastuslaitosten kumppanuusverkoston toiminta on hyvin laajaa ja siihen osallistuu eri pelastuslaitosten sekä yhteistyöorganisaatioiden asiantuntijoita. Kumppanuusverkoston kautta suoraan ja välillisesti käsitellään useita eri hankkeita, joiden
avulla pelastustoimen strategisia päämääriä pystytään entistä paremmin tavoittelemaan.
Kumppanuusverkoston strategian 2012–2016 mukaan, kumppanuusverkoston toiminnan
tehostamista sekä vakiinnuttamista pyritään tavoittelemaan useilla eri keinoilla, jotta pelastuslaitosten tuottamat palvelut olisivat laadukkaampia, toiminta olisi tehokkaampaa
sekä palvelu olisi yhdenmukaista.
Tämän toimintaohjeen tavoitteena on mahdollistaa pelastuslaitosten kumppanuusverkostoon liittyvien rakenteiden sekä toiminnallisuuksien käsittelyn yhden asiakirjan kautta.
Kumppanuusverkoston historia ei ulotu vielä kovin pitkälle, mutta jo nykymuotoisenaan
se sisältää paljon ”hiljaista tietoa”, käsitteitä, toimintamalleja sekä tietolähteitä ja oppimisalustoja. Nämä kaikki edellä mainitut on hyvä tiedostaa tulevana uutena tai vanhana
kumppanuusverkoston jäsenenä, jotta verkostoitumisesta on mahdollista saada paras
hyöty irti omalle pelastuslaitokselle.
Toimintaohjeen tavoite on olla päivittyvä asiakirja, jonka avulla on helppo saada kokonaiskäsitys kumppanuusverkoston nykymuotoisesta toiminnasta ja siihen liittyvistä keskeisistä asioista sekä kehittämisprojekteista.
Pelastuslaitosten kumppanuusverkoston työjärjestyksessä (5.6.2015 / 2§) on kirjattu verkoston tarkoituksesta seuraavasti:
”Pelastuslaitosten kumppanuusverkosto toimii pelastuslaitosten valtakunnallisen yhteistyön alustana. Yhteistyöllä kehitetään pelastuslaitosten palveluita ja tuottavuutta
sekä lisätään pelastuslaitosten valtakunnallisia vaikuttamismahdollisuuksia.
Pelastuslaitosten kumppanuusverkoston avulla vahvistetaan pelastuslaitosten roolia
ja asemaa yhteiskunnallisessa vaikuttamisessa. Pelastuslaitosten kumppanuusverkoston toiminnalla vaikutetaan pelastuslaitosten kykyyn tuottaa muuttavan toimintaympäristön edellyttämiä turvallisuuspalveluita. Toiminnan tuloksena pelastustoimen
tuottamat palvelut kansalaisille ovat laadukkaita, tehokkaita ja perustuvat yhdenmukaiseen tulkintaan voimassa olevista säädöksistä ja määräyksistä.”
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2 Kumppanuusverkosto
Historia
Pelastuslaitosten valtakunnallinen yhteistyö käynnistyi jo vuonna 2002 alueellista järjestelmää valmisteltaessa ja pelastusjohtajat muodostivat vuonna 2003 oman rekisteröimättömän yhdistyksensä, Suomen pelastusjohtajat. Samoihin aikoihin myös sisäasiainministeriön pelastusosasto käynnisti informaatio-ohjausta varten sektoritoiminnan. Toiminnasta saadut myönteiset kokemukset loivat hyvän pohjan yhteistyön kehittämiselle.
Kesällä 2007 pelastuslaitokset käynnistivät Pelastuslaitosten kumppanuushankkeen, johon saatiin Palosuojelurahastolta 50 % rahoitusosuus. Projektipäällikkö Piia Vähäsalo
kartoitti pelastuslaitosten tarpeet ja odotukset yhteistyölle ja hänen johdollaan luotiin vuosina 2007 - 2009 pohja nykymuotoiselle pelastuslaitosten kumppanuusverkostolle. Hankkeen loppuraportti on ladattavissa oheisesta linkistä. Pelastuslaitosten verkko yhteistyön
alustana -loppuraportti.
Vapaaehtoinen yhteenliittymä
Ennen alueellisten pelastuslaitosten syntymistä Manner-Suomessa oli 448 kuntaa ja noin
400 itsenäistä palokuntaa, joista noin 60 oli 24/7 -vakinaisia paloasemia (Sisäministeriö).
Tuolloin kattavan valtakunnallisen yhteistyön virittäminen oli käytännössä mahdotonta.
Nykyisin pelastuslaitosten yhteistyö on tiiviimpää ja kattavampaa kuin koskaan aiemmin.
Sen näkyvin muoto on Pelastuslaitosten kumppanuusverkosto. Kumppanuusverkosto ei
ole rekisteröity yhdistys, vaan 22 pelastuslaitoksen vapaaehtoinen yhteenliittymä. Kumppanuusverkoston perimmäisenä tavoitteena on kehittää pelastuslaitosten toimintaa siten,
että kansalaisille tuotetut palvelut ovat laadukkaita, tehokkaita, taloudellisia ja perustuvat
yhdenmukaiseen tulkintaan voimassa olevista säädöksistä ja määräyksistä.
Esityksen Kumppanuusverkoston esittelystä voit ladata oheisesta linkistä
Pelastuslaitosten kumppanuusverkosto

2.1

Toimintaideologia
Kumppanuusverkostossa halutaan toimia näin:
1) johtajat johtavat kokonaisuuksia, asiantuntijat johtavat asioita
2) valmistelua ei delegoida ylöspäin
3) pyritään aktivoimaan kolmas kerros mukaan toimintaan
4) pyritään hakemaan yhtenäisiä toimintamalleja
5) jaetaan avoimesta tietoa muille
Kaikki pelastuslaitokset ovat edustettuina verkostossa tasavertaisina. Kumppanuusverkosto toimii tahdonmuodostuksen foorumina keskeisimpien strategisten kysymysten
4
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osalta. Tehtävänä on toimia suurten linjojen ratkaisijana sekä pelastuslaitosten edunvalvojana. Yhteisenä hyötynä toiminnalla on, että pelastustoimen tuottamat palvelut kansalaisille ovat laadukkaita, tehokkaita ja perustuvat yhdenmukaiseen tulkintaan voimassa
olevista säädöksistä ja määräyksistä.

2.2

Organisaatio
Pelastuslaitosten kumppanuusverkosto on esitelty kuvassa 1. Siinä on kuvattu hallinnollinen ja toiminnallinen malli, jonka mukaisesti kumppanuusverkosto toimii.

Kuva 1. Kumppanuusverkoston organisaatio
Työryhmien lisäksi kumppanuusverkostosta on perustettu yhdyshenkilöryhmiä kuten kemikaaliyhdyshenkilöt ja työsuojeluvaltuutetut. Jatkossa tällaisia yhdyshenkilöryhmiä voivat olla esimerkiksi urapolku-asiantuntijat, palontutkijat tai työvuorojen koulutusmateriaali-yhdyshenkilöt.
Kuvan 1 organisoituminen on virallistettu pelastusjohtajien kokouksessa 1.12.2011, jolloin päätettiin kumppanuusverkoston työjärjestyksestä. Aiempaa käytäntöä muutettiin siten, että päätettiin palkata pelastuslaitosten yhteiseksi toimihenkilöksi pelastustoimen
kehittämispäällikkö, jonka palkkauksesta tehtiin sopimus Kuntaliiton kanssa. Pelastustoimen kehittämispäällikkö toimii kumppanuusverkoston solmupisteenä, mutta sen lisäksi
hän toimii kuntien edunvalvojana pelastustoimen asioissa.
Pelastuslaitosten kumppanuusverkoston julkaisu 4/2015
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Työjärjestystä muutettiin 5.6.2015 pelastusjohtajien kokouksessa, joka mahdollisti sen,
että voitiin lisätä yhteistä resurssia kumppanuusverkoston käyttöön. Uusi koordinaattori
aloitti työnsä Kuntaliitossa 7.9.2015. Koordinaattorin palkan maksaa kokonaisuudessaan
pelastuslaitokset.
Pelastuslaitosten kumppanuusverkoston työjärjestyksen voit ladata oheisesta linkistä.
Kumppanuusverkoston työjärjestys
Pelastusjohtajien hallitus:
Pelastusjohtajien hallituksen nykyiset jäsenet löydät tästä linkistä (linkki)
Kumppanuusverkoston palvelualueiden puheenjohtajat:
Ensihoitopalvelut: http://pelastuslaitokset.fi/Kumppanuusverkosto-323
Pelastustoimintapalvelut: http://pelastuslaitokset.fi/Kumppanuusverkosto-324
Tukipalvelut: http://pelastuslaitokset.fi/Kumppanuusverkosto-325
Turvallisuuspalvelut: http://pelastuslaitokset.fi/Kumppanuusverkosto-326
Kumppanuusverkoston palvelualueiden edustajat:
Kumppanuusverkoston edustajat voit hakea tästä linkistä (linkki)
Kumppanuusverkoston sisäiset roolit:
Pelastusjohtajien hallituksen puheenjohtaja
Valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Valinnan tekee pelastusjohtajien kokous.

·
·
·
·

kutsuu hallituksen koolle
johtaa pelastusjohtajien hallitusta
toimii verkoston kasvoina eri yhteistyöelimien suuntaan
toimii hallituksen nimenkirjoittajana

Pelastusjohtajien varapuheenjohtaja
Valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Valinnan tekee pelastusjohtajien kokous.

·
·
·

kutsuu hallituksen koolle puheenjohtajan ollessa estyneenä
toimii pelastusjohtajien puheenjohtajan sijaisena tarvittaessa
toimii hallituksen nimenkirjoittajana puheenjohtajan ollessa estyneenä

Pelastusjohtajat
· edustaa oman pelastuslaitoksen näkökulmaa verkoston ylimmässä päätöksentekoelimessä
· kerää omilta alaisiltaan näkemyksiä verkostossa käsiteltävistä asioista
· vastaa omalta osaltaan verkoston toiminnan avoimuudesta / tiedottamisesta
omassa pelastuslaitoksessa
6
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Palvelualueiden puheenjohtajat
Valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Valinnan tekee pelastusjohtajien kokous.

·
·
·
·

kokoavat ennen palvelualueiden kokouksia ko. aihepiiriin kuuluvia ajankohtaisia
asioita käsiteltäväksi
nimeävät palvelualueen työryhmät ja määrittelevät niiden tehtävät
toimivat pelastusjohtajien hallituksessa ko. palvelualueen edustajana ja tiedottavat
hallitusta ja pelastusjohtajien kokousta palvelualueena asioista
tiedottavat palvelualuetta koskevista ajankohtaisista asioista

Palvelualueiden sihteerit
Palvelualueen jäsen, joka työskentelee samassa pelastuslaitoksessa puheenjohtajan kanssa.

·
·
·
·
·

valmistelee palvelualueen kokoukset
kirjoittavat muistiot palvelualueen kokouksista
tallentavat muistiot ja esitysmateriaalit Moodleen ja Materiaalipankkiin kahden viikon sisällä kokouksesta
osallistuvat pelastuslaitokset.fi -sivuston kehittämiseen
tiedottavat palvelualuetta koskevista ajankohtaisista asioista

Palvelualueiden jäsenet
Kukin pelastuslaitos nimeää jäsenet palvelualueisiin 1 jäsen /palvelualue

·
·
·

edustaa omaa pelastuslaitostaan palvelualueella käsiteltävissä asioissa
tiedottaa palvelualueen asioista omaa organisaatiotaan
kerää omilta alaisiltaan näkemyksiä palvelualueella käsiteltävistä asioista

Työryhmien puheenjohtajat
Toimikausi kaksi vuotta kerrallaan ja maksimissaan kaksi kautta. Nimeämisen tekee palvelualueiden puheenjohtajat.

·
·
·
·

kutsuvat työryhmän koolle riittävän usein ja organisoivat toiminnan siten, että asetetut tavoitteet saavutetaan
raportoivat työryhmän edistymisestä palvelualueen kokouksissa
huolehtivat yhdessä työryhmän sihteerin kanssa tuotetun materiaalin tallentamisesta Materiaalipankkiin. Moodleen
pitää koordinaattorin tietoisena työryhmän kokoonpanosta ja toiminnasta sekä ilmoittaa työryhmän työn päättymisestä

Työryhmien jäsenet
Toimikausi kaksi vuotta kerrallaan ja maksimissaan kaksi kautta. Nimeämisen tekee palvelualueiden puheenjohtajat.

·

edustavat oman verrokkiryhmän pelastuslaitosten näkökulmia työryhmässä

Työryhmien sihteeri
Valitaan työryhmän sisältä järjestäytymisen yhteydessä.

·
·

laatii työryhmän kokouksista muistiot / pöytäkirjat
tallentaa työryhmätyöhön liittyvän materiaalin materiaalipankkiin.
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Pelastustoimen kehittämispäällikkö
Määräaikainen 2+2 vuotta. Pelastusjohtajat esittävät henkilöä ja Kuntaliitto valitsee henkilön.

·
·

toimii pelastusjohtajien hallituksen ja kokouksen sihteerinä ja esittelijänä
kumppanuusverkoston ”toiminnanjohtaja”

Kumppanuusverkoston koordinaattori
Toimikausi 31.12.2017 saakka.

·
·
·
·
·

tukee palvelualueiden työtä
kokoaa kumppanuusverkoston saavutukset
huolehtii verkoston palvelualueiden ja työryhmien yhteystietojen koonnista sekä
ajantasaisuudesta
huolehtii kumppanuusverkoston viestinnästä
toimii tarvittaessa kumppanuusverkoston edustajana nimetyissä työryhmissä

Pelastuslaitosten tietohallintoyhdyshenkilöt
· ylläpitävät pelastuslaitoksensa käyttäjätunnuksia Extranettiin?
· ylläpitävät oman pelastuslaitoksensa käyttäjätunnuksia Moodleen?

2.3

Pelastuslaitosten verrokkiryhmät
Pelastuslaitosten keskinäisen vertailtavuuden helpottamiseksi on luotu verrokkiryhmät.
Verrokkiryhmien muodostamisessa perusteena on käytetty alueen asukastiheyttä.
Verrokkiryhmä
Suuri asukasluku ja väestö
kasvaa
Asukastiheys n. 30 as./km2

Pelastuslaitokset
Helsinki, Keski-Uusimaa, Länsi-Uusimaa, VarsinaisSuomi, Pirkanmaa
Kymenlaakso, Itä-Uusimaa, Päijät-Häme, Kanta-Häme,
Satakunta
Asukastiheys 10-20 as./km2
Pohjanmaa, Etelä-Karjala, Keski-Pohjanmaa, KeskiSuomi,
Etelä-Pohjanmaa,
Pohjois-Savo,
OuluKoillismaa
Asukastiheys alle 10 as./km2 Jokilaaksot, Pohjois-Karjala, Etelä-Savo, Kainuu, Lappi
ja väestö vähenee
Valtakunnallisen maakunta- ja soteuudistusten pohjalta on muodostumassa viisi yhteistoiminta-aluetta. Nykyiset pelastuslaitokset jakautuvat yhteistoiminta-alueisiin seuraavan
taulukon mukaisesti.
Yhteistoiminta-alue
HYKS (Etelä-Suomi)
TYKS (Länsi-Suomi)
KYS (Itä-Suomi)
TAYS (Väli-Suomi)
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Pelastuslaitokset
Helsinki, Itä-Uusimaa, Keski-Uusimaa, Länsi-Uusimaa, Kymenlaakso, Etelä-Karjala
Satakunta, Pohjanmaa, Varsinais-Suomi
Pohjois-Karjala, Etelä-Savo, Keski-Suomi, Pohjois-Savo
Päijät-Häme, Kanta-Häme, Etelä-Pohjanmaa, Pirkanmaa
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OYS (Pohjois-Suomi) Jokilaaksot, Lappi, Kainuu, Keski-Pohjanmaa, Oulu-Koillismaa

2.4

Kumppanuusverkoston strategia
Pelastuslaitosten kumppanuusverkosto toimii pelastuslaitosten valtakunnallisen yhteistyön alustana. Yhteistyöllä pyritään kehittämään pelastuslaitosten kykyä tuottaa palveluita muuttuvassa toimintaympäristössä. Tavoitteena on, että pelastuslaitosten tuottamat
palvelut kansalaisille ovat laadukkaita, tehokkaita ja perustuvat yhdenmukaiseen tulkintaan voimassa olevista säädöksistä ja määräyksistä. Kumppanuusverkoston strategia on
ladattavissa oheisesta linkistä.
Kumppanuusverkoston strategia
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3 Kumppanuusverkoston viestintä
Pelastuslaitosten kumppanuusverkoston toiminta on lähtökohtaisesti avointa. Mitä laajemmin pelastuslaitoksissa tunnetaan kumppanuusverkoston työtä, sitä parempi kaikupohja verkostossa tehtävällä työllä on. Tässä on esitelty muutama toimintamalli kumppanuusverkoston viestinnässä.

3.1

Pelastuslaitokset.fi - kumppanuusverkoston nettisivut
Kumppanuusverkoston viralliset nettisivut on tarkoitettu toiminnan esittelyyn ja verkoston
julkisen materiaalin jakamiseen. Sinne ei ole tarkoitus koota päällekkäistä informaatiota,
vaan tarvittaessa sivuilta linkitetään tiedon alkuperäisille lähteille. Esimerkiksi pelastuslaitosten yhteystiedot löytyvät ajan tasalla niiden omilla nettisivuilla, johon on linkitys kumppanuusverkoston nettisivuilta.
Materiaalijako toteutetaan Feeniks-intran avulla. Feeniks löytyy osoitteista
www.pelastuslaitokset.fi/intra tai www.pelastuslaitokset.fi/feeniks. Järjestelmään rekisteröidytään itse. Feeniks lukuoikeudet saa vain pelastuslaitosten työsähköpostin päätteen
omaavat henkilöt. Feeniks-intraan tallennetaan kaikki kumppanuusverkoston tuotokset.
Sinne voidaan tuoda myös pelastuslaitosten tuottamaa materiaalia kuten ohjeita tai koulutusmateriaaleja. Materiaalin tarkasteluun ja hyödyntämiseen on järjestelmässä useampi
taso. Pelastusjohtajilla on laajimmat oikeudet aineistoon. Uusilla rekisteröityneillä pelastuslaitosten työntekijöillä on lähinnä lukuoikeudet materiaalin ja kommentointioikeudet
keskustelualustalle. Laajemmat oikeudet Feeniks-intraan annetaan kumppanuusverkoston toimihenkilöiden toimesta (koordinaattori ja varalla kehittämispäällikkö).

3.2

Uutiskirje
Koordinaattori kokoaa 6-8 kertaa vuodessa Feeniks-uutiskirjeen. Uutiskirjeessä kerrotaan lyhyesti ajankohtaisista asioista verkostotoiminnan tiimoilta. Lisätietoa aiheista saa
lähtökohtaisesti Feeniks-intran kautta. Uutiskirje on tarkoitettu jaettavaksi kumppanuusverkoston toimijoiden lisäksi kaikille pelastuslaitosten työntekijöille.

3.3

Työryhmien ajankohtaistiedotteet
Varsinkin pitkäaikaiset työryhmät kuten esimerkiksi turvallisuusviestintä-, työturvallisuusja palontutkintatyöryhmät lähettävät ajankohtaistiedotteita, jossa kerrotaan meneillään
olevista suunnitelmista ja käytännön toimista.

10
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3.4

Muu viestintä
Työryhmien ja yhdyshenkilöverkostojen toiminnasta kerrotaan monesti vapaamuotoisilla
sähköposteilla. Esimerkiksi kumppanuusverkoston tiedossa olevat kemikaalilainsäädännön muutokset kulkeutuvat pelastuslaitosten kemikaaliyhdyshenkilöiden kautta yleisempään tietoisuuteen.
Pelastusjohtajien ja palvelualueiden kokousten muistiot ovat pääsääntöisesti julkisia. Niitä suositellaan jaettavaksi pelastuslaitoksen henkilöstölle. Muistioissa on ajankohtaisinta
tietoa siitä, mitä missäkin menee. Liiteaineistojen julkisuudessa on vaihtelevuutta. Palvelualueiden liiteaineisto on lähtökohtaisesti julkista.
Kumppanuusverkosto voi tulevaisuudessa olla sosiaalisessa mediassa. Toimintamuotoa
hahmotetaan vielä.

Pelastuslaitosten kumppanuusverkoston julkaisu 4/2015
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4 Pelastuslaitosten edustajat työryhmiin
Pelastuslaitoksilta pyydetään monesti edustajia erilaisiin työryhmiin. Työryhmiin nimeäminen tulee perustua henkilön sopivuuteen ja asiantuntijuuteen, omaan suostumukseen
ja lähettävän pelastuslaitoksen suostumukseen. Nimeämisessä voi olla eritasoisia edustajia:
o strateginen / yhteiskunnallinen vaikuttaminen
o sido palvelualueeseen
o asiantuntijuus
Riippuen työryhmien painoarvoista, niihin pyritään nimeämään tarpeellinen edustus.
Kumppanuusverkoston ulkopuolisten tahojen asettamat ryhmät nimetään seuraavasti:
1) Nimityspyynnöt tulee osoittaa seuraavaan osoitteeseen: Pelastuslaitosten kumppanuusverkosto, c/o Suomen Kuntaliitto, pelastustoimen kehittämispäällikkö N.N,
PL 200, 00101 Hki. Email: N.N@kuntaliitto.fi. Kehittämispäällikkö ohjaa pyynnöt
pelastusjohtajien hallituksen puheenjohtajalle.
2) Puheenjohtaja harkitsee nimetäänkö edustaja joltain palvelualueelta vai viedääkö
nimeäminen pelastusjohtajien hallitukseen
3) Pyyntö ehdokkaista pyydetään kaikilta laitoksilta
4) Vastaukset ehdokkaista toimitetaan pyytäjälle
5) Pelastusjohtajien hallitus tai palvelualueen puheenjohtaja valitsee edustajan
ehdokkaiden joukosta.
6) Tapauksissa, joissa hallituksen kokousta ei ehditä pitää ennen nimittämisen
määräaikaa, nimittäminen tapahtuu palvelualueen puheenjohtajan päätöksellä,
joka tuodaan hallitukselle tiedoksi.
Nimityksissä pyritään tasapuolisuuteen, jotta pelastuslaitosten ääntä saadaan laajasti
kuuluviin ja tasataan muutoinkin pelastuslaitoksiin kohdistuvia työmääriä. Laitokset
antavat työryhmiin nimetyille edustajille työaikaa hoitaa edustustehtävää.
Palvelualueen puheenjohtaja tai pelastusjohtajien hallitus tekee
nimeämispäätöksen. Päätöksessä todetaan muun muassa seuraavaa:

nimityksestä

”Jäsenet edustavat kaikkia 22 pelastuslaitosta, eivät pelkästään omaa pelastuslaitostaan. Edustajat pyrkivät omassa toiminnassa ottamaan huomioon mahdollisuuksien mukaan kaikkien pelastuslaitosten näkökulmat ja toimintaympäristöt.”
Nimettyjä tiedotetaan nimeämisestä ja koordinaattori toimittaa kirjeen nimetyille. Työryhmän jäsenen on huolehdittava, että työryhmän työskentelystä tiedotetaan ja pelastuslaitosten ajatuksia työryhmän vastuulla olevista asioista kuullaan riittävällä laajuudella.
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5 Kumppanuusverkoston prosessit
Kumppanuusverkostossa pyritään järjestelmälliseen toimintaan, jotta asiat sujuvat valmisteluista päätöksien tekoon jouhevasti. Tähän on kuvattu muutama prosessi verkoston
toiminnasta.

5.1

Uusien asioiden käsittely

Asioita käsitellään kumppanuusverkostossa seuraavalla tavalla:
1) Pelastuslaitosten sisältä uudet asiat tuodaan verkoston käsiteltäväksi joko pelastusjohtajien tai palvelualueen jäsenten kautta. Ulkoa tulevat tarpeet täytyy ilmoittaa hallituksen puheenjohtajalle.
2) Pelastusjohtajat ja/tai palvelualueet käsittelevät asiaa.
3) Mikäli palvelualue haluaa nimetä työryhmän tai selvityshenkilön asian käsittelyyn, työryhmästä päätöksen tekee kyseenomaisen palvelualueen puheenjohtaja. Päätös viedään tiedoksi pelastusjohtajille. Työryhmä muodostetaan pelastuslaitosten henkilöstöstä ja palvelualue valitsee puheenjohtajan. Tavoite on, että puheenjohtaja nimetään
palvelualueen sisältä. Mikäli tämä osoittautuu haasteelliseksi, voidaan puheenjohtajaksi nimetä joku asian hallitseva henkilö pelastuslaitoksista. Palvelualue toimii työryhmän ohjauselimenä. Työryhmätyöskentelyssä tulee ottaa riittävällä tavalla huomioon pelastuslaitosten näkemyksiä.
4) Palvelualue voi ratkaista asiakysymyksen tekemällä yhteisen linjauksen tai esityksen
kumppanuusverkostolle ja viime kädessä pelastusjohtajien ratkaistavaksi.
5) Valmiit tuotokset saatetaan tiedoksi kumppanuusverkoston toimijoille esimerkiksi
Feeniks-intran avulla.
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5.2

Työryhmien toiminta

Työryhmien elinkaari kumppanuusverkostossa:
1) Työryhmän nimeämispäätös tehdään pääsääntöisesti palvelualueen puheenjohtajan
toimesta. Kun työryhmän vastuualue käsittää useamman palvelualueen osallisuutta,
nimeämispäätöksen tekee pelastusjohtajien hallitus. Työryhmien nimeämisessä on
hyvä pyrkiä siihen, että jäsenet muodostuvat eri verrokkiryhmien pelastuslaitosten
edustajista.
2) Kun kysymyksessä on pitempiaikainen työryhmä (kuten turvallisuusviestintä- tai varautumistyöryhmä) työryhmä tekee toimintasuunnitelman työryhmän järjestäytyessä.
3) Kaikki työryhmät raportoivat säännöllisesti eri kehitysvaiheista palvelualueen puheenjohtajaa ja tarvittaessa koko palvelualuetta.
4) Palvelualueen näkemyksiä tulee huomioida toimintasuunnitelman teossa ja työryhmän asioiden eri vaiheissa.
5) Valmiit tuotokset esitellään palvelualueella (-eilla) ja jaetaan riittävällä laajuudella. Aineisto voidaan jakaa myös pelastuslaitosten henkilöstölle, kun siitä on erikseen sovittu palvelualueen tai pelastusjohtajien kanssa. Aineisto voidaan viedä myös Feeniks-intraan.
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5.3

Palvelualueiden kokoukset

Kumppanuusverkoston palvelualueiden kokouksiin valmistautumisessa noudatetaan seuraavaa kaavaa:
1) Pelastusjohtajien hallitus päättää kokousajankohdista ja tiedottaa niistä tarpeellisia
tahoja.
2) Suomen Palopäällystöliitto huolehtii tilavarauksista, ilmoittautumiskäytännöistä ja
osallistujien koonneista sekä välittää ne tiedoksi pelastusjohtajille ja palvelualueiden
henkilöille.
3) Palvelualueiden sihteerit huolehtivat pelastuslaitosten kuulemisista eli tarjoaa mahdollisuuden nostaa esille ajankohtaisia aiheita, joita palvelualueen käsitellään.
4) Palvelualueiden sihteerit kokoavat asialistan ja välittää sen tiedoksi pelastusjohtajille
ja palvelualueille. Tämä vaihe olisi hyvä olla tehtynä kaksi viikkoa ennen kokousta.
5) Kokouksissa tarvittava materiaali kootaan Feeniks-intraan. Tämä vaihe olisi hyvä olla
tehtynä viikkoa ennen kokousta, jotta kokoukseen osallistujat voivat perehtyä aineistoon ennakolta. Tämä taas sujuvoittaa kokousten läpiviemistä.
Kokousmuistiot tulee viedä Feeniks-intraan kahden viikon sisällä kokouksesta. Hyvä on
myös tiedottaa valmistuneesta muistiosta palvelualueen jäsenistöä.
Kokousmateriaali tulee nimetä riittävän yksiselitteisesti. Muistioissa on suositeltavaa käyttää kaavaa:
· Muistio_Palvelualueen nimi_pvm
esimerkiksi Muistio_Turvallisuuspalvelut_2016_6_23.
· Liitteissä on suositeltava tapa numeroida muistion asiakohdan mukaan. Jos samaan asiakokonaisuuteen liittyy useampi liite, voi lisänä käyttää aakkostusta esim.
3a, 3b jne. Liitteen nimestä pitäisi käydä selville asiasisältö.
· Skandinaavisten merkkien (ä,ö,å) käyttöä tulee välttää.
HUOM! Älä vie Feeniksiin turvallisuusluokiteltua aineistoa vaan käytä niihin ainoastaan virallisesti suojattuja alustoja.
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5.4

Lausuntojen ja kannanottojen muodostus

Kumppanuusverkostossa muodostetaan tarvittaessa yhteisiä lausuntoja ja kannanottoja.
Yhteisillä ulostuloilla haetaan joukkovoimaa ja painoarvoa asian käsittelylle. Kannanottokäytännöt ovat seuraavat:
1) Kun on ilmaistu yhteinen tahtotila siitä, että pelastuslaitokset antavat yhteisen lausunnon tai kannanoton, valitaan henkilö, joka valmistelee luonnoksen.
2) Valmistelussa tulee ottaa huomioon pelastuslaitosten mielipiteet.
3) Luonnoksen valmistuttua kysytään pelastuslaitosten näkemykset sisällöstä. Näkemysten esittelylle tulee ilmaista määräaika.
4) Luonnos viimeistellään esitettyjen näkemysten pohjalta.
5) Kun lausunto tai kannanotto hyväksytään, pelastusjohtajat allekirjoittavat valmiin tuotoksen.
6) Tuotos toimitetaan asiaa käsittelevälle taholle ja välitetään tiedoksi pelastuslaitoksille.
Lisäksi asiakirja laitetaan nähtäville pelastuslaitokset.fi nettisivuille.

5.5

Yhteystietojen päivittäminen
Kumppanuusverkoston viimeisimmät yhteystiedot tulee löytyä koordinaattorilta. Kun työryhmä perustetaan tai palvelualueella tapahtuu henkilö- ja yhteystietomuutoksia, tulee
niistä ilmoittaa koordinaattorille. Koordinaattorin sähköpostiosoite on hyvä lisätä työryhmien ja palvelualueiden jakelulistoille.
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6 Kumppanuusverkoston grafiikka
Pelastuslaitosten kumppanuusverkostolle on tehty oma graafinen ilme. Tällä on haettu
yhtenäisyyttä kaikkeen julkiseen esiintuloon. Tässä on kuvattu hieman yleisperiaatteita
graafisen materiaalin käyttöön.

Pelastusjohtajat käyttävät muistiopohjaa, jossa on keltainen siipi.
Vasemmassa yläkulmassa on kumppanuusverkoston logo.

Palvelualueet käyttävät asiakirjapohjaa, jossa on taustalla punainen
siipi. Vasemmassa yläkulmassa on kumppanuusverkoston logo.

Kumppanuusverkoston raporteissa ja julkaisuissa käytetään asiakirjapohjaa, jossa on taustalla harmaa siipi ja vasemmassa yläkulmassa kumppanuusverkoston logo. Kanteen laitetaan asiakirjan otsikko
ja tekijän (-jöiden) nimet sekä asiakirjan muodostuspäivämäärä.
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Kumppanuusverkostossa käsiteltävät niin sanotut sisäiset aiheet esitetään omilla diapohjilla. Kanteen laitetaan esitettävän aiheen nimi. Viimeiselle dialle laitetaan esityksen tekijä- ja paikkatiedot.
Graafisessa ilmeessä käytetään pelastustoimen virallista tunnusta feeniks-vaakunaa tähtipohjalla. Virallisen tunnukseen käyttöön osana asiakirja- ja powerpoint-pohjia on haettu
erikseen lupa Sisäministeriöltä (päätös 19.6.2012). Graafiseen ilmeeseen liittyviä logoja
ja tunnuksia (koskee myös Feeniks-intran logoa) ei saa käyttää missään muussa yhteydessä kuin kumppanuusverkoston materiaaleissa. Muusta käytöstä on neuvoteltava erikseen kumppanuusverkoston koordinaattorin kanssa.
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