2 / 2016

Ajankohtainen kuva. Pelastusjohtajat tapasivat sisäministeri Paula Risikon syyskuun alussa. Tapaamisen
asiasisältö painottui pelastusuudistuksen toteutukseen ja tulevaisuuden pelastuslaitoskuvaan.

Tässä uutiskirjeessä on lyhyesti asiaa muun muassa viime kumppanuusverkoston palvelualueiden kokousten annista. Lisää asioihin liittyvää tietoa voit hakea kumppanuusverkoston Feeniks-intrasta osoitteesta
www.pelastuslaitokset.fi/feeniks. Ohjeet rekisteröitymiselle ovat uutiskirjeen lopussa.
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PUHEENJOHTAJAN TERVEISET
Hyvät kumppanuusverkostoon kuuluvat!
Pelastuslaitosten kumppanuusverkoston strategiakausi päättyy vuodenvaihteessa. Lähes päivälleen
neljä vuotta sitten pelastusjohtajien kokouksessa
hyväksytyssä strategiassa vuosille 2012-2016 nostettiin esiin kolme strategista päämäärää: kumppanuusverkoston toiminnan tehostaminen, tutkimustoiminnan kehittäminen päätöksenteon tueksi sekä
kumppanuusverkoston vakiinnuttaminen. Kuhunkin
päämäärään oli kirjattu hieman konkretiaa, esimerkiksi sähköisen alustan (www.pelastuslaitokset.fi)
käytön tehostaminen tai kumppanuusverkoston yhteisten henkilöresurssien tarpeen arviointi. Alustavien arviointien mukaan strategian toimeenpano on
onnistunut varsin hyvin. Strategia-asiakirja on kokonaisuutena luettavissa pelastuslaitokset.fi-sivuilta
kohdassa kumppanuusverkosto.

toimintaympäristössä. Tavoitteena on, että pelastuslaitosten tuottamat palvelut kansalaisille ovat
laadukkaita, tehokkaita ja perustuvat yhdenmukaiseen tulkintaan voimassa olevista säädöksistä
ja määräyksistä.
Pelastuslaitosten kumppanuusverkoston avulla vahvistetaan myös pelastuslaitosten roolia ja asemaa
yhteiskunnallisessa vaikuttamisessa. Pelastuslaitosten kumppanuusverkostossa muodostetun yhteisen
kannanoton painoarvo on merkittävästi suurempi
kuin yksittäisen pelastuslaitoksen esittämä näkemys. Yhteistyöllä pyritään kehittämään myös pelastuslaitosten tuottavuutta”.

Tuossapa osuva kuvaus kumppanuusverkoston olemassaolon tarkoituksesta! Joulukuun pelastusjohtajien kokouksen jälkeen löydätte pelastuslaitosten
nettisivuilta uuden strategian. Nähtäväksi jää, että
Uusi strategia on valmisteilla, se hyväksytään pelas- olemmeko onnistuneet kiteyttämään tavoitteemme
vieläkin selkeämmäksi..
tusjohtajien kokouksessa joulukuussa. Strategiakausi tulee tällä kertaa olemaan lyhyempi, ehkä
Raikasta syksyä ja jaksamista muutoksien keskellä.
kaksi vuotta. Puhutaan muutosstrategiasta. PääJos kaikki muut keinot pettävät ongelmien keskellä
määrät saavat varmasti vaikutteensa meneillään
olevasta uudistushankkeesta, mutta myös viime ke- niin kokeilkaa yhteistyötä!
väänä hyväksytystä pelastustoimen strategiasta
”Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi 2025 - yhteistyössä”.
Nykyisen strategian alku kuuluu kokonaisuudessaan
näin: ” Pelastuslaitosten kumppanuusverkosto toimii pelastuslaitosten valtakunnallisen yhteistyön
alustana. Yhteistyöllä pyritään kehittämään pelastuslaitosten kykyä tuottaa palveluita muuttuvassa
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KEHITTÄMISPÄÄLLIKKÖ
Perussanastoon kuuluu myös että kunnat ovat pelastustoimen keskeisiä asiakkaita ja pelastustoimen
kuntapalvelujen kattavuus sekä häiriöttömyys tulee
varmistaa murroskauden aikana sekä myös vuoden
2019 jälkeen. Kuntayhteistyön heikkeneminen
merkitsisi epäonnistumisen vaaraa sekä paikallisen
ja alueellisen että valtakunnallisen turvallisuustyön
tavoitteiden näkökulmasta.

Kartan piirtoa
Ajan tihentymä!
Pelastustoimelle keskeisten lakiluonnosten ollessa
lausuttavana ja maakunnallisen valmistelun juuri
käynnistyttyä huomaa, että pelastustoimen näkemykset tulevista muutoksista ovat vihdoinkin eri
foorumeilla alkaneet kovasti kiinnostaa. Aiheet
kuuluvat aivan niihin keskeisimpiin kuten rahoituksen periaatteet, pelastustoimen asemointi maakuntaorganisaatioon sekä tehtävien mahdollinen
laajentuminen esimerkiksi yhteisen varautumisen
yhteensovittamiseen maakunnan alueella.

Pelastustoimella on vanhastaan vahvaa osaamista
hallinnonalojen rajat ylittävästä yhteistyöstä häiriötilanteisiin ja poikkeusoloihin varautumisesta, valmiussuunnittelusta sekä harjoittelusta. Tätä keskeisiltä osin toimialan omaan osaamiseen, aktiivisuuteen ja vastuuntuntoon perustuvaa mandaattia on
kyettävä edelleen kehittämään ja laajentamaan.

Kuntaliitossa työskennellessä on irti aluetason valmisteluista, eikä näkemyksellisen kannan hahmottaminen 800 sivun lakipaketistakaan ole aivan
helppoa – mitkä siis ovat juuri niitä tärkeimpiä
edunvalvonnan kysymyksiä milläkin hetkellä ja kussakin foorumissa?

Älä sitoudu!
Erityistä nykytilanteessa on, että mikäli valmistelu
etenee suunnitellulla tavalla kenenkään ei tarvitse
sitoutua lopputulokseen. Tällä tarkoitan sitoutumista erillisenä vaiheena johonkin sellaiseen, johon
itse ei ole voinut vaikuttaa. Mikäli toimialan yhteistyö voidaan toteuttaa suunnitellulla keskinäisen
luottamuksen tasolla, sekä vastavuoroisesti toinen
toistamme matkan varrella sparraten, ei toimialan
tarvitse olla huolissaan sitouttamisesta. Kun etsimme yhdessä ratkaisut keskustelemalla, suunnittelemalla ja osallistumalla emme enää ole muutoksen kohde - olemme muutos.

Muutoksessa strategia on lääke!
Jos jostain on pelastustoimessa sovittu niin ainakin
siitä, että uudistettavassa lainsäädännössäkin on
turvattava, että pelastuslaitokset voivat jatkossakin
toimia ensihoidon palveluntuottajina.
Pelastustoimelle olennaisen lähipalveluperiaatteen
toteuttamisen suhteen ei myöskään ole näkyvissä
välitöntä uhkaa; riskiperusteisen mitoituksen perusteita ei olla murtamassa, vaikkakin pelastustoimen järjestämislaki olisi saanut kuvata selkeämmin
riskianalyysin ja palvelutason dynamiikan. On selvää, että laskennallinen väestömäärään perustuva
mitoitus rikkoisi räikeästi pelastustoimenpalvelujen
yhdenvertaisen saatavuuden sekä lähipalvelun periaatteita. Tämän vuoksi palvelutarpeen määrittäminen tulee jatkossakin toteuttaa riskeihin perustuen ja riskikuva tulee määrittää riittävän laajaa
tietoaineistoa hyödyntäen.

Vesa-Pekka Tervo

3

Uutiskirje 2/2016

PALVELUALUEET
Kumppanuusverkoston palvelualueet kokoontuivat syyskuun alussa turvallisuusmessujen yhteydessä Jyväskylässä. Tässä on koosteet palvelualueiden keskeisimmistä aiheista. Lisää tietoa saat Feeniks-intrasta.

Turvallisuuspalvelut
Pelastuslaitosten yhtenäisiä sisäisiä ja ulkoisia lukitusjärjestelmiä varten perustettiin suunnittelutyöryhmä.
Kärkihankkeet 1 ja 2 etenee suunnitellusti. Kärkihankeen 3 osalta oli tehtävä osittaista uudelleenorganisointia yhden jäsenen menehtymisen vuoksi.
Valvontasovelluksen kehittämistä varten on Helsingin pelastuslaitokselta vierailtu tutustumassa Islantilaiseen malliin, joka esiteltiin kokouksessa.

Päätettiin että pelastuslaitosten edustajana TUKESin kanssa asioitaessa esim. suunnittelutyössä toimii ”YLEISÖTAPAHTUMIEN JA ERIKOISTEHOSTEIDENTURVALLISUUSTYÖRYHMÄ” YT-ET.
Turvallisuusviestintätyöryhmän vetäjä vaihdettiin.
Jyri Silmärin tilalle valittiin Veli-Pekka Laaksonen.
Vaihto tapahtui ao.henkilöiden yhteistyössä suunnittelemaan esitykseen.
Turvallisuuspalvelujen jäsenet saivat SUPON edustajalta katsauksen suomen turvallisuustilanteesta.

Tukipalvelut
Maakuntauudistuksen talouden järjestäminen
Sanna Lehtonen Kuntaliitosta kertoi maakuntauudistuksen talouden järjestämisestä ja kuinka valmistelu etenee VM:n työryhmissä. Keskusteltiin
laajasti pelastustoimen rahoituksesta tulevaisuudessa sekä mahdollisista ongelmista, joita yleiskatteinen rahoitusmalli ja pelastustoimen kapitaatioperuste saattavat aiheuttaa. Todettiin mm., että
pelastuslaitosten yhteisessä lausunnossa kannattaa ottaa kantaa rahoitukseen ja perusteisiin.
Pelastustoimen uudistamishankkeen osahanke 4:n
työryhmien työsuunnitelmaluonnokset
Läpikäytiin pelastustoimen uudistamishankkeen
talousryhmän (Hanna Talka), henkilöstöryhmä
(Henri Nordenswan) ja työhyvinvointiryhmä (Mika
Kontio) työsuunnitelmaluonnokset. Todettiin, että
maakuntien nykytilan kartoituksessa kannattaa
hyödyntää pelastustoimen uudistamishankkeen talous- ja henkilöstöryhmissä kerättäviä tietoja (excel-kyselyt) ja päällekkäistä työtä kannattaa välttää. Keskusteltiin laajasti muutosviestinnästä ja sen
tärkeydestä mm. työhyvinvoinnin näkökulmasta.
Muutosviestintään täytyy panostaa kaikilla tasoilla.
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Pelastustoimen tietoturvahanke sekä henkilökorttija turvallisuusselvitysprosessi ja ohjeistus
Pasi Hintikka esitteli pelastustoimen tietoturvahankkeen nykytilan sekä laaditun ohjeistuksen
henkilökortti- ja turvallisuusselvitysprosessista.
Koordinaattorin ajankohtaiset asiat
Kuultiin Jari Lepistöltä koordinaattorin ajankohtaiset asiat. Keskusteltiin kumppanuusverkoston strategiasta vuosille 2017-2018 sekä tukipalveluiden
palvelualueen roolista. Kumppanuusverkoston ja
palvelualueiden tulee tukea pelastustoimen uudistuksen valmistelua. Palvelualueet tuottavat keskustelunavauksia ja syötteitä uudistamishankkeelle. Palvelualueet toimivat kuten tähänkin
saakka uudistamishankkeen rinnalla mm. ratkaisten ja tukien pelastuslaitosten arjessa esille tulevia
ongelmia. Tukipalveluiden palvelualue on pelastuslaitosten hyvien käytäntöjen ja työkalujen levittäjä
ja lähestymistapa asioihin on usein ongelmalähtöinen. Tukipalveluiden tavoitteena on pelastuslaitosten arjen toiminnan sujuvoittaminen.
Työturvallisuustyöryhmän toimintasuunnitelma
Jari Lepistö esitteli työturvallisuustyöryhmän toimintasuunnitelman, joka hyväksyttiin.
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Läpikäytiin pelastustoimen uudistuksen valmistelujen tilannetta viidessä maakunnassa: Oulu-Koillismaa (Petteri Helisten), Pohjois-Karjala (Esko Hätinen), Pirkanmaa (Miia Ojala), Keski-Uusimaa
(Jorma Alho) sekä Kymenlaakso (Veli-Matti Heininen). Valmisteltujen esitysten läpikäynti keskusteluineen oli erittäin antoisaa. Todettiin, että vastaavanlaisia maakuntakohtaisten valmistelujen tilannekatsauksia tarvitaan jatkossakin kun valmistelut
maakunnissa etenevät.

Johtamisen merkitys työhyvinvoinnille pelastuslaitoksissa
Sami Kerman esitteli käynnistymässä olevan väitöskirjatyönsä suunnitelmaa. Todettiin, että työn tuloksia kannattaa hyödyntää pelastustoiminnan uudistamishankkeessa.
Maakuntauudistuksen valmistelu pelastuslaitoksissa

Ensihoitopalvelut
Kokouksessa perehdyttiin SM ensihoitopalvelun
työryhmän tavoitteisiin, mietittiin kuinka hyödynnetään kumppanuushankkeen ensihoidon palvelualuetta työryhmä työssä.

osaamista niin että ensihoitopalvelun laatu- ja potilasturvallisuus paranee.
Palvelualueella käytiin myös läpi lyhyet tilannekatsaukset maakunnallisiin valmisteluihin.

Osana eh-palvelualueen kärkihanke 2:ta jaettiin eri
pelastuslaitosten ensihoidon hyviä käytänteitä tietoiskuina, joiden tavoitteena on jakaa tietoa ja

Pelastustoimintapalvelut
Palvelualueen kokouksessa käsiteltiin työvuorojärjestelmiin ja poikkeuslupiin liittyvät ajankohtaiset
asiat. Uudistushankkeeseen liittyvistä asioista käsiteltiin työryhmien toiminnan käynnistyminen sekä
strategiaa tukevien indikaattorien ja mittarien luominen.

käsitteistön päivittäminen ja johtohenkilöstön ammatillisen osaamisen laaduntarkkailu puhuttivat
palvelualuetta.
Erica –tietojärjestelmän käyttöönotto viivästyy ja
tietojen syöttöjen jatkaminen pelastuslaitoksissa
on myös ajankohtaista.

Pelastustoiminnan johtamisen apuvälineiden RPAS
-laitteiden käyttöönoton sekä hälyttämisjärjestelmien kehittäminen kuten myös pelastustoiminnan

Palvelualueen perinteisiin kuuluu myös muiden
kärkihakkeiden etenemisen seuranta.

TYÖRYHMÄT
Varanto-hanke
Pelastusopiston aloittama Varanto-hanke on siirtynyt vuoden 2016 alusta pelastuslaitosten yhteiseksi hankkeeksi. Hanketta vie muiden pelastuslaitosten puolesta eteenpäin Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos.

Varannosta on suunniteltu toteutettavaksi ensimmäisessä vaiheessa Tietovaranto (isäntäsovellus), johon myös muiden alan tietojärjestelmien
tiedot tallennetaan, Tietojärjestelmäalusta, johon myös tulevat järjestelmät liittyvät sekä Valvontasovellus.
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Syksyllä 2016 valmistellaan järjestelmien hankinnan kilpailuttamista hankkimalla vaatimusmäärittelyt sitä varten. Kilpailutus on tarkoitus aloittaa
myöhemmin syksyllä 2016.

Pelastusjohtajat tulevat vielä tekemään lopullisen
hankintapäätöksen syksyn 2016 kumppanuusverkoston kokouksessaan siitä, että tullaanko Varannon Tietovarantoa, Järjestelmäalustaa tai Valvontasovellusta tai vain jotain näistä nyt hankkimaan.

Ensihoidon valtakunnallinen koulutusverkosto
Ensihoidon valtakunnalliseen koulutusverkostoon
ovat järjestäytyneet pelastuslaitosten ja sairaanhoitopiirien koulutusvastaavat sekä edustajat lääkärihelikoptereista, Puolustusvoimista, Rajavartiolaitokselta sekä lisäksi joitakin asiantuntijajäseniä
STM:stä, ensihoitoa opettavista oppilaitoksista ja
Pelastusopistolta. Koulutusverkoston jäsenmäärä
tällä hetkellä on noin 130 henkilöä. Koulutusverkoston puheenjohtajana toimii Kati Saarikivi (ItäUudenmaan pelatuslaitos). Koulutusverkosto toimii Pelastuslaitosten kumppanuusverkoston ensihoidon palvelualueen alla ja sen puheenjohtaja
edustaa koulutusverkostoa ensihoidon palvelualueen kokouksissa. Koulutusverkosto kokoontuu
kaksi kertaa vuodessa erillisenä ensihoidon palvelualueen kokouksista ja käyttää Pelastuslaitosten
yhteistä Moodlea koulutusmateriaalin jakamiseen
ja levittämiseen. Seuraava kokous on lokakuussa
2016 Jyväskylässä, kevätkokous 2017 järjestetään
Lappeenrannassa.

koulutusverkostolla on suunnitteilla luoda valtakunnallinen sähköinen rekisteri, jonne kirjataan
koulutus- ja oppimispisteitä kaikille ensihoidossa
työskenteleville kaikista suoritetuista koulutuksista
ja kursseista. Rekisterin avulla seurattaisiin sitä,
että työntekijöillä on suositusten mukaiset koulutukset kaiken aikaa voimassa. Lisäksi se antaa työnantajalle tietoa siitä, millä koulutustasolla henkilökunta on.
Koulutusverkosto on asettanut seuraavat tavoitteet vuosille 2015-2017:
Kokouksien ja koulutusmateriaalipankin avulla ensihoidon koulutusvastaavat…
• saavat itse koulutusta, jota voidaan jalkauttaa
eteenpäin omaan työpaikkaan
• voivat tutustua uusiin, muualla jo käyttöön otettuihin välineisiin, koulutusjärjestelmiin, toimintatapoihin, tuotemerkkeihin ja protokolliin ja saavat
tällä tavoin arvokasta kentän käyttökokemusta
• kehittävät valtakunnan laajuisessa yhteistyössä
ensihoidon koulutuksia potilaan parhaaksi (esim.
kartoitukset, pilotit, tutkimukset)
• tuottavat uutta, mitattavat tavoitteet sisältävää
ja tavoitteita palvelevaa koulutusmateriaalia kaikkien koulutusvastaavien käyttöön
• osaavat erotella ensihoidon harjoituksien ja koulutuksien toteutuksesta ne osa-alueet, jotka vaativat omassa työyhteisössä kehittämistä
• osaavat kertoa miten voisimme oppia muiden tavasta järjestää ensihoidon täydennys- ja työpaikkakoulutusta

Ensihoidon valtakunnallisen koulutusverkoston
tarkoituksena on yhteinen kehitystyö koulutusten
hyväksi ja arvokas verkostoituminen ympäri Suomen. Kokouksien ja materiaalipankin avulla koulutustietoutta ja koulutuskäytäntöjä voidaan vaihtaa
ja jakaa muiden koulutusosaajien kanssa. Kokouksien yhteydessä hiljaistakin tietoa saadaan levitettyä tehokkaasti. Koulutusverkosto pyrkii kehittämään ensihoidon koulutuksia yhteneväisemmiksi
ja laadukkaammiksi. Tämän vuoksi koulutusverkosto tuottaa koulutusten ympärille tutkimuksia ja
kartoituksia valtakunnanlaajuisesti. Tänä vuonna
koulutusverkosto kartoitti mm. koulutusten nykytilaa. Lisäksi tänä vuonna on aloitettu työstämään
myös valtakunnallisia koulutusten guidelineja eli
koulutussuosituksia. Näiden tutkittuun tietoon perustuvien suosituksien mukaiset koulutukset tulevat toivottavasti tulevaisuudessa olemaan pakollisia jokaiselle ensihoidossa työskentelevälle. Lisäksi

Lisätietoa:
kati.saarikivi@porvoo.fi
P. 044 5749 420
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PELASTUSTOIMEN UUDISTUSHANKE
Pelastusuudistuksessa tapahtuu kaiken aikaa paljon asioita. Työryhmien työ on saatettu käyntiin ja
työryhmien ensimmäisenä tehtävänä oli laatia työsuunnitelma uudistushankkeen ajalle. Työryhmiä
nimettiin 14. Päätyöryhmät tulevat nitomaan yhteen asioiden eri osia ja käsittelemään asiakokonaisuuksia. Näiden alle tullaan perustamaan alatyöryhmiä, jotka pureutuvat yksittäisiin teemoihin
syvällisemmin. Myös kumppanuusverkoston työryhmien työtä tullaan hyödyntämän osana pelastusuudistuksen työtä. Päällekkäisiä työryhmiä ei
tulla nimittämään.
Matkan varrella on usein kysytty, mikä on kumppanuusverkoston rooli pelastusuudistuksessa. Kumppanuusverkosto tulee edelleen työskentelemään
arjen kysymysten parissa. Uudistustyön aikanakin
arki pyörii ja yhteisiä linjauksia tarvitaan. Toki
kumppanuusverkoston työryhmät ja asiantuntijat
vaikuttavat myös uudistushankkeen työryhmissä ja
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lausunnoissa. Nykyiset arjen asiat vaikuttavat
myös uudistushankkeen puolelle. Oheisessa kuvassa on havainnollistettu kumppanuusverkoston
ja pelastusuudistuksen suhdetta toisiinsa.
Pelastusuudistuksen sisältöön voit tutustua muun
muassa seuraavissa osoitteissa:
www.alueuudistus.fi
www.intermin.fi/fi/kehittamishankkeet/pelastustoimen_uudistus
Alueuudistuksen nettisivuilta saa kokonaiskäsityksen valtakunnallisesta maakunta ja sote -uudistuksista. Pelastustoimen uudistus -sivuilla voi tutustua toimialan asioiden etenemiseen uutiskirjeitä
lukemalla tai tutustumalla muuhun hankkeen sisältöön. Myös Feeniks -intrassa on koontia uudistuksen etenemisestä.
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TAPAHTUMAT
Lokakuu
5.10.
Pelastusjohtajien hallitus (online)
12.10
Pelastusjohtajien kokous (Jyväskylä)
13.-14.10 SM:n ajankohtaisfoorumi (Jyväskylä)
Marraskuu
3.11
Työturvallisuusseminaari (Tampere
9.11
Pelastusjohtajien hallitus (online)
9.-10.11 Onnettomuuksien ehkäisyn opintopäivät (Tampere)
16.11
Pelastusjohtajien kokous (online)
22.11
Turvallisuuspalvelualueen kokous (online)
23.11
Pelastustoimintapalvelualueen kokous (online)
24.11
Ensihoitopalvelualueen kokous (online)
Tukipalvelualueen kokous (online)
Joulukuu
7.-8.12
Pelastusjohtajien kokous (Helsinki)
13.12
Palopäällystöliiton jouluseminaari (Helsinki)
14.-16.12 Pelastusalan neuvottelupäivät (Hki-Tukholma)
Kumppanuusverkoston tai siihen kiinteästi liittyvistä tapahtumista voi vinkata koordinaattorille.

FEENIKS -INTRA
Feeniks-intran käyttäjäoikeuden voivat saada tällä
hetkellä vain pelastuslaitosten virkamiehet ja toimihenkilöt sekä Pelastusopiston ja Sisäministeriön
työntekijät. Jotta pääset selaamaan sisältöä, on sinun luotava itsellesi tunnukset. Tässä lyhyt ohje
tunnuksen luomiseen.
1. Mene kirjautumisosoitteeseen www.pelastuslaitokset.fi/feeniks.
2. Klikkaa alimmaista kohtaa ”Ei vielä tunnusta?...”
3. Täytä kaikki kentät ja klikkaa tallenna.
Sähköpostiosoitekenttään hyväksytään
vain sinun työsähköpostiosoitteesi.
4. Ilmoittamaasi työsähköpostiosoitteeseen
lähetetään vahvistusviesti, josta löytyy
vahvistuslinkki. Sinun täytyy klikata kyseenomaisesta vahvistuslinkistä, jolloin oikeudet päästä sisään tulevat voimaan. Jos
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tätä vaihetta ei tehdä, tunnukset eivät
toimi.
5. Mene uudelleen kirjautumisosoitteeseen
ja kirjaudu sisään.

Kehittämisideoita Feeniks-intran edelleen kehittämiseksi voi laittaa koordinaattorille
jari.lepisto@kuntaliitto.fi.

