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Palvelualueet ovat jälleen kokoontuneet. Tämä kuva on otettu pelastustoimintapalveluiden tuplatiimi aivoriihestä, jossa kartoitettiin palvelualueen yhteisiä painopisteitä tulevaisuuden työhön.

Tässä uutiskirjeessä on lyhyesti asiaa muun muassa viime kumppanuusverkoston palvelualueiden kokousten annista ja työryhmien toiminnasta. Uutta verkoston strategiaakin on pureksittu. 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
”Tuleen ei saa jäädä makaamaan”
Tätä kirjoittaessani vuodesta 2017 on kulunut jo
toistakymmentä prosenttia. Vuoden kulun huomaa päivän pidentymisenä ja auringon kaaren
kasvamisesta. Talvi on ollut, ainakin Pohjanmailla,
varsin vähäluminen. Hyvä niin, sillä aikaa lumitöille ei juuri olisi ollutkaan.

valmistelua kuitenkin niin, että kunnioitamme
maakunnallista itsehallintoa. Verkoston avulla
tavoitteena ovat yhtenäiset pelastuslaitokset
ja valmistelun aikana asiakkaan turvallisuustaso ei saa notkahtaa.
Kumppanuusverkostossa kerätään ja jaetaan
aineistoa maakuntien välillä, luodaan uutta
toimintamallia esimerkiksi maakunnallisen varautumisen hoitamiseen. Meidän täytyy muistaa, että onnettomuudet ja häiriötilanteet eivät jatkossakaan tunne maakuntarajoja, niin
kuin eivät ne ole tunteneet kunta- tai pelastusalueen rajojakaan. Siksi meillä täytyy olla maakunnallisesta itsehallinnosta huolimatta yhtenäinen ja jatkossakin tehokkaat toimintatavat.

SoTe- ja maakuntauudistus etenevät maan hallituksen linjausten mukaisesti. Pelastustoimen mukana olo on työllistänyt jokaisen laitoksen pelastustoimen henkilöstöä niin maakunnan kuin valtakunnan valmistelun tasolla. Otsikossa mainittu
lause Tuntemattomasta Sotilaasta kuvaa erinomaisesti sitä tilannetta missä myös pelastuslaitokset ovat muutoksen keskellä.
Päivittäinen toiminta niin operatiivisessa toiminnassa kuin hallinnossa ja arjen askareissa vaatii
entisenkaltaiset resurssit, mutta samalla uusien
maakunnallisten toimintojen rakentaminen edistyy vauhdilla lähes jokaisessa maamme maakunnassa. Pelastustoimessa resurssejamme tarvitaan
maakuntien valmisteluissa erittäin paljon. Emme
saa odotella vaan on oltava tekemässä historiallista muutosta turvataksemme maakuntien pelastustoimen palvelut asiakkaille myös 1.1.2019 jälkeenkin.

Tästä ja ensi vuodesta tulee valmistelujen
osalta työntäyteinen ja meillähän on menossa
vielä pelastustoimen uudistamishanke, jossa
on mukana yli 100 valmisteluryhmien jäsentä.
Näillä kaikilla valmisteluilla maakunnissa on
saatavissa paljon aikaan, kunhan työssä on yhteiset päämäärät ja vuorovaikutus sekä verkostot toimivat.
Otsikon mukaisesti emme voi, emmekä saa
jäädä tuleen makaamaan vaan nyt on oltava
etunojassa muutoksessa mukana. Vuonna
2020 ei ole kiva kuulla, että ”mä meinasin sanoa silloin valmistelussa vuonna 2017, että…”
Nyt ei ladata jälkiviisauteen vaan kaukoviisauteen

Pelastustoimen palveluverkko on viranomaistoiminnan kattavin koko maamme alueella. Muut viranomaisten tuottamat palvelut ovat harvenneet
monilla alueilla. Palvelutuotantomme on kattavaa apua tarvitsevalle asiakkaalle. Pelastustoimen palvelutuotannon mekanismit tuntee parhaiten pelastustoimen oma kenttäväki. On siis istuttava oikeissa pöydissä ja kerrottava asiat myös
muille maakunnan valmistelussa mukana oleville.

INHIMILLISESTI - AMMATILLISESTI - LUOTETTAVASTI

Pelastuslaitosten kumppanuusverkoston strategiassa 2017-2018 linjasimme keskeiseksi
strategiseksi painopisteeksemme maakunnallisen valmistelun ja sen tukemisen. Kumppanuusverkoston avulla tuetaan maakunnallista

Jaakko Pukkinen
pelastusjohtaja
Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren
alueen pelastuslaitos
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KEHITTÄMISPÄÄLLIKKÖ

Älä ole kujalla varautumisessa!

Varautuminen ja valmius ovat herkkiä yhteiskunnan toiminnan osa-alueita, jotka eivät anna virheitä anteeksi ja joissa vastuulliset tahot joutuvat seuraamaan yhteiskunnan muutosvauhtia
suurella huolellisuudella ja ehkäpä huolien sävyttämänäkin. Perspektiivi on haastava; Se mitä yhteiskunta on huomenna pitäisi olla huomioitu varautumisessa jo tänään.

poikkihallinnollisen varautumisen yhteistoiminnassa. Yhteensovittamista organisaatiotasojen
välillä edistää, että toiminnan arviointi voidaan
toteuttaa yhtenäisellä kriteeristöllä. Varautumisen yhteiset perusteet ja työvälineet mahdollistaisivat nopealla aikataululla koko maakunnan
alueen käsittävän varautumisen arkkitehtuurin.
Huhtikuussa alkavan KUJA2 -projektin keskeinen
tavoite on tukea kuntien ja maakuntien yhdyspinnan avointa rakentumista varautumisessa. Maakunnan yhteisen varautumisen suorituskyky perustuu jatkossa siihen, kuinka hyvin yhteensovittamisen piirissä olevien toimijoiden roolit on tunnistettu ja yhteistoiminta saadaan käynnistymään. Tähän haasteeseen KUJA2 osuu varmuudella ja projekti tulee kaikille pelastuslaitoksille
tutuksi kuluvan vuoden aikana. Toivotetaan uusi
työkalu tervetulleeksi!

Maakuntauudistuksen alueellista varautumista
pohtinut työryhmä on nyt sijoittanut merimerkit
reitille maakunnan varautumiseen. Työryhmien
työstä tiedotettaessa otsikoihin pääsevät
yleensä hyvin konkreettiset asiat kuten resurssien siirrot. Alueellisen varautumisen kansliapäällikkö Päivi Nergin johdolla toteutettua valmistelua arvioidessa ydin kuitenkin on, tukeeko
uusi malli maakunnan alueen yhteistyön rakentumista varautumisessa vai rakentuuko siihen
esteitä. Kun alueellisen varautumisen ajattelua
luodaan pian uusiin rakenteisiin, tulee toki mennyttä työtä kunnioittaa, mutta ennen kaikkea
aloittaa siten puhtaalta pöydältä, että toimintatapa huomioi yhteiskunnan verkostona, jossa
vaikutukset leviävät salamannopeasti sekä horisontaalisesti että vertikaalisesti. Mielestäni tärkein työryhmän tuottama uusi asia on yhteisen
varautumisen osa-alueen perustaminen otsikoksi sille yhteistyölle, joka mahdollistaa yhteisen onnistumisen varautumisessa koko maakunnan alueella.

Vesa-Pekka Tervo

KUJA2 käynnistyy!
Vuosina 2014-16 toteutetun KUJA-projektin aikana tuotettuja perusteita ja työvälineitä on mahdollista jatkossa hyödyntää entistä laajemmin
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KUMPPANUUSVERKOSTON STRATEGIA 2017-2019

Teksti: Jari Lepistö

Tehdään yhdessä hallittu muutos
Alkuvuoden aikana on pelastusjohtajat ja verkoston toimihenkilöt jäsentäneet kumppanuusverkoston strategisia tavoitteita. Strategian mukaan
pääpaino verkoston työllä tulee olemaan maakunnallisen valmistelun tukemisessa. Verkoston
toiminnassa tämä tulee näkymään hyvin vahvana
tämän ja ensi vuoden aikana. Pelastustoimen uudistushankkeen työryhmien työtä kanavoidaan
tukevammin kumppanuusverkoston kautta siten,
että maakunnallisessa valmistelussa voidaan työryhmien tuotoksia hyödyntää mahdollisimman
tarkoituksenmukaisesti. Maakuntauudistuksen
tukitoimissa on selvitettävä, missä maakunnat
ovat menossa, mikä tieto on ajankohtaisinta ja
ennen kaikkea missä ovat verkostot, joiden puitteissa pelastustoimelle tärkeitä sisältöjä voidaan
edistää. Vaikutusverkostoja onkin jo kartoitettu ja
siitä on esimerkkikuvassa pieni otos. Kontaktipintoja ja vaikutuskanavia on tunnistettu kiitettävästi.

toimivien ihmisten sekä yhteisöjen hyväksi. Yhtenä haasteena tässä on pelastustoimialan erityispiirteiden huomioon ottaminen maakunnallisessa valmistelussa. Suorituskyvyssä painopisteenä nähtiin analyyseihin ja tutkimukseen perustuvien onnettomuuksien ehkäisymenetelmien käyttöönotto sekä pelastustoiminnan mitoitusperusteet. Uudistumisessa keskitytään aktiiviseen vuoropuheluun, muuttuviin tarpeisiin
ja osaamisvaatimuksiin kaikessa pelastustoimen
palvelumuotojen edistämisessä.
Pelastustoimen isoa muutosta tehdään monella
rintamalla. Tässä vaiheessa toimintaa leimaa kiireen tuntu. Kokonaiskuvassa eletään vaihetta,
että lainsäädäntöä viedään voimalla eteenpäin
ja jokaisessa maakunnassa valmistelutyö on
käynnissä. Heinäkuun alusta käynnistyy jo maakuntien väliaikaishallinto. Palvelujen sisältöä
sekä menetelmiä viilataan 2018 loppuun ja sen
jälkeenkin. Matkan varrella joudutaan priorisoimaan asioita. Pelastuslaitosten kannalta keskeisissä kysymyksissä on oltava hereillä kaiken aikaa. Siinä avainasemassa ovat niin pelastuslaitosten maakuntavalmistelussa mukana olevat
kuin kumppanuusverkoston toimihenkilötkin.
Yhdessä tekemällä saadaan aikaiseksi hallittu
muutos.

Pelastusjohtajat ovat linjanneet, että strategiset
painopisteet vuodelle 2017 kohdistuvat asemoitumiseen maakuntaan, suorituskykyyn ja uudistumiseen. Maakuntaan asemoitumisen keskiössä on pelastuslaitosten mahdollisimman hyvä
sijoittuminen uusissa organisaatioissa, joka tarjoaa mahdollisimman vaikuttavan turvallisuustyön tekemisen maakuntien alueella elävien ja

Kumppanuusverkoston vaikutuskanavat
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PALVELUALUEET

Teksti: Jari Lepistö

Kumppanuusverkoston palvelualueet kokoustivat helmikuun puolessa välissä Kuntatalolla Helsingissä.
Asiaa oli jokaisella palvelualueella paljon ja oman leimansa antoi pelastustoimen uudistushanke ja
maakuntauudistus.
Yhteinen osio
Yhteisessä osassa saatiin katsaus valtioneuvoston
vaiheista sote- ja maakuntauudistuksen tiimoilta.
Sisäministeriön kansliapäällikkö Päivi Nergin mukaan iso lakipaketti menee eteenpäin kuin juna.
Sisäministeriössä on tehty omat selvitykset hallitusohjelman tavoitteiden edistämiseksi. Ministeriöön tullaan muodostamaan ohjausyksikkö,
jonka tehtävänä on muun muassa palvelutasopäätösten valvonta. Nerg antoi myös tunnustusta
kumppanuusverkoston olemassaololle ja roolille
nähden siinä kuitenkin edelleen kehittämisen varaa. Varautumisessa tavoitteena on muodostaa
jokaisen maakuntajohtajan alaisuuteen oma varautumisyksikkö yhteensovittamaan maakuntien
varautumista.

Pelastustoimen uudistushankkeen hankejohtaja
Taito Vainio päivitti hankkeen tilannetta. Myös
Vainio antoi tunnustusta kumppanuusverkoston
toiminnalle ja näki sillä roolia strategian toimeenpanossa, maakunnallisten itsehallintoalueiden käynnistyksen tukemisessa ja pelastustoimen kustannusten taittamisessa.
Yhteisen osion toisen puoliskon aikana käsiteltiin vaikuttavuutta kolmesta eri näkökulmasta.
Tutkija Heidi Tiimonen Pelastusopistosta kertoi
pelastustoimen indikaattorit -hankkeen kuulumisista. Tampereen yliopiston tutkija Tuomo
Laine alusti palvelujen vaikuttavuudesta. Viimeisenä parhaillaan käynnissä olevasta kumppanuusverkoston vaikuttavuustutkimuksesta
valotti verkoston koordinaattori Jari Lepistö.

Turvallisuuspalvelut
Turvallisuuspalveluiden asialista pursusi siinä
määrin, että palvelualueella pohdittiin jo fyysisten kokousten pidentämistä tai online -kokousten lisäämistä. Sen verran paljon tapahtuu riskienhallinnan eri puolilla. Turvallisuuspalveluiden alkuvuotta on leimannut niin sanottu E1-uudistus eli asetus rakennusten paloturvallisuudesta. Lausuntokierros asetuksesta on päättynyt
ja määräaikaan mennessä saatiin muodostettua
pelastuslaitosten yhteinen lausunto. Lausuntoa
on käsitelty alkuvuoden kahdessa online-kokouksessa.

Helmikuun fyysisessä tapaamisessa turvallisuuspalvelut käsittelivät muun muassa pelastustoimen indikaattoreita turvallisuuspalveluiden näkökulmasta, Varanto -hanketta, eri työryhmien
ajankohtaisia asioita, pelastustoimen uudistushankkeen Onnettomuuksien ehkäisyn yhdenmukaistaminen -työryhmän ajankohtaisia, Virva hankkeen lopputuloksia ja säätilalle alttiiden tilaisuuksien sääpalvelua. Keskustelu palvelualueella kävi vilkkaana ja kantoja muodostettiin yhteiseen tekemiseen.
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Ensihoitopalvelut
Palvelualue varasi reilusti aikaa kokouksensa alkuun maakuntauudistukseen sisältyvän ensihoidon valmistelun käsittelyyn. Keskusteluissa oli
mukana Sosiaali- ja terveysministeriön Markku
Saarinen. Saarinen loi katsauksen ministeriön valmistelun tilaan ja palvelualue keskusteli asiasta
vilkkaasti. Tavoitteena on asiakkaan kannalta
hyvä lopputulos, jossa palvelua tuotetaan mahdollisimman kustannustehokkaasti ja potilasturvallisuus riittävällä tavalla huomioiden.

Muita palvelualueella käsiteltyjä asioita olivat
muun muassa ensihoidon koulutusverkoston
ajankohtaiset (huom. työryhmän pj:n katsaus
seuraavassa osassa), maakunnallisen valmistelun vaiheet ja eri pelastuslaitosten hyvien käytänteiden jakaminen. Viimeiseen kuului muun
muassa Itä-Uudenmaan laadunhallinta ja potilasturvallisuus ja Pirkanmaan LP15 toimintakortit.

Pelastustoimintapalvelut
Palvelualueella vaihtui vuoden vaihteessa puheenjohtaja ja sihteeri. Uutena puheenjohtajana
aloitti Satakunnan pelastuslaitoksen pelastusjohtaja Pekka Tähtinen ja sihteerinä pelastuspäällikkö Jyri Leppäkoski. Vaihdoksen johdosta palvelualue päivitti tilannetta missä mennään ja täsmensi toimintamallia seuraavaksi kahdeksi vuodeksi. Merkittävintä työtä palvelualue teki toisena päivänä hahmottaessaan yhteisiä painopisteitä tulevaisuuden agendalle. Aivoriihi toteutettiin tuplatiimi -menetelmällä. Tuloksena syntyi

kokonaisuus, jonka nähtiin toteutuvan osittain jo
nyt palvelualueen kärkihankkeissa.

Muita palvelualueella käsiteltyjä asioita olivat riskiruutujen saavutettavuus, ohje pelastushenkilöstön toimintakyvyn arvioinnista, RPAS, osaamisen kartoitus, kansainvälinen pelastustoiminta ja
pelastustoiminnan johtamisen kehittäminen -työryhmän ajankohtaiset asiat. Viimeinen asia kuuluu pelastustoimen uudistushankkeen kokonaisuuteen.

Tukipalvelut
Tukipalvelualue oli toinen, jossa puheenjohtaja ja
sihteeri vaihtuivat. Uutena puheenjohtajana
aloitti Pohjanmaan pelastuslaitoksen pelastusjohtaja Tero Mäki ja sihteerinä taloussuunnittelija
Peter Dahlström. Myös tällä palvelualueella aloitettiin tilannekuvan päivittämisellä ja ajatusten
vaihtamisella palvelualueen työhön kohdistuvista
odotuksista. Huomattavan osan palvelualueen
ajasta vei pelastustoimen uudistushankkeen tukipalveluita sivuavien työryhmien tilannekatsaukset. Asiaa kuultiin henkilöstö- ja taloustyöryhmiltä. Näiden lisäksi kerrottiin myös maakuntien
talous-, työhyvintointi- ja henkilöstöhallinnon

projektiryhmän työstä. Käytännön esimerkkinä
maakunnallisen organisaation perustamisesta ja
käynnistämisestä palvelualue kuuli Siun Sote muutoksesta. Tästä saatiin hyviä eväitä kompastusten välttämiseksi parhaillaan käynnissä olevaan maakuntauudistukseen. Palvelualue keskusteli myös tukitoimista maakuntavalmistelussa.
Juoksevissa asioissa palvelualue käsitteli työturvallisuustyöryhmän muodostamia käsitteitä ja
kuuli muutenkin työryhmän meneillään olevista
asioista. ICT -hankkeen ajankohtaisille asioille varattiin myös aikaa.
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TYÖRYHMÄT
RPAS - miehittämättömät ilma-alukset
Pelastustoimintapalvelujen alla oleva RPAS-työryhmä on tarkastellut vuoden alussa 1.1.2017
uudistuneen Trafin antaman määräyksen OPS
M1-32 kauko-ohjatun ilma-aluksen ja lennokin
lennättämisestä. Tarkastelun perustella työryhmä tuotti Feeniksiin pelastuslaitoksille vapaasti ladattavaksi PEKEn piirtotason suurimman sallitun lentokorkeuden määrittämiseksi ja
lyhyen tietopaketin aiheesta. Piirtotaso on jaettu myös muille turvallisuusviranomaisille
käyttöön kuten esim. Poliisi.

lentämiseen VIR-Yt tehtävillä liittyviä asioita käsitellään kuten ilmatilan hallintaa, työturvallisuus lentotehtävillä ja RPAS-laitteista käytettävä radiokieli.
RPAS työryhmä osallistuu Kymenlaakson pelastuslaitoksen ja NOKIAn (Nokia Saving Lifes) projektin sisältämän harjoituksen 17-18.5.2017 RPAS
toiminnan suunnitteluun. Yleisesti Pelastustoimintapalveluille on esitetty toive saada max. 6 hlö
lisää nimettyä pelastuslaitoksista osallistumaan
RPAS työryhmän valtakunnallisiin valmistelutöihin.

Kevään aikana RPAS työryhmä valmistelee työpajan Poliisin valtakunnallisesta RPAS-toiminnasta vastaavien kanssa, jolloin luonnostellaan
yhteisiä pohjia mm. lennätystoimintaan liittyvästä kirjallisesta turvallisuusarvioinnista sekä
toimintaohjeistuksesta. Samalla RPAS-laitteiden

Teemu Veneskari
Kehittämispäällikkö
Kymenlaakson pelastuslaitos

Ensihoidon valtakunnallinen koulutusverkosto
 järjestää jäsenilleen mahdollisuuksia saada
koulutusta, joka tähtää työpaikan kouluttajien
pedagogisten sekä myös substanssiin liittyvien
valmiuksien paranemiseen.
 tuottaa kaikkien verkoston jäsenten käyttöön
ensihoidon koulutuksia ja mitattavat tavoitteet sisältävää ja tavoitteita palvelevaa koulutusmateriaalia potilaan parhaaksi.
 tuottaa tietoa tulevaisuuden ensihoidon suunnittelun tueksi, esimerkiksi hyväksi koettuja
asioita ja käytänteitä, kehityskohteita sekä
ajantasaista tietoa koulutuksen nykytilasta. Lisäksi verkosto tuottaa tutkittuun tietoon perustuvia valtakunnallisia koulutussuosituksia
kaikille ensihoidossa työskenteleville.
 suunnittelee ensihoidon laadunvalvonnan yhdenmukaistamiseen tähtääviä toimenpiteitä.
 ratkaisee yhdessä jäsentensä kanssa koulutukseen liittyviä ongelmia, jotka estävät säännöllisen ja riittäväksi todetun laadukkaan koulutuksen toteuttamista.

Ensihoidon valtakunnallinen koulutusverkosto
on päivittänyt tavoitteensa, jotka aiemmin oli
laadittu käsittämään vuodet 2015 – 2017. Uudet tavoitteet on asetettu vuosille 2017 – 2019
ja ne tarkistetaan seuraavaksi vuoden 2019 aikana. Osa tavoitteista jatkuu keskipitkällä aikajänteellä aina vuoteen 2022 saakka.
Kokouksien, koulutustilaisuuksien, koulutusmateriaalipankin sekä muun yhteistoiminnan
avulla Ensihoidon valtakunnallinen koulutusverkosto…
 esittelee säännöllisesti eri toimialueiden
edustajien toimesta hyviksi havaittuja koulutuskäytänteitä, toimintatapoja, hoitoprotokollia ja välineitä sekä laitteita.
 seuraa aktiivisesti alan uusia tuotteita ja niiden käytettävyyttä ensihoidossa sekä ensihoidon koulutuksessa sekä tuottaa tarvittaessa arvokasta kentän käyttökokemusta
tuote-edustajille.
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 auttaa suunnittelemaan tulevaisuudessa mahdollisesti valtakunnallisen sähköisen rekisterin, jonne kirjattaisiin organisaatiokohtaisesti
koulutus- ja oppimispisteitä kaikille ensihoidossa työskenteleville kaikista suoritetuista
koulutuksista ja kursseista.
 järjestää mahdollisuuden hyödyntää verkostoa opinnäytetöiden ja erilaisten tutkimusten
suhteen käsittelemällä kootusti kaikki näihin
liittyvät pyynnöt ja tekemällä tässä yhteistyötä
oppilaitosten kanssa.
 keskustelee ammattikoulutusta tarjoavien oppilaitosten kanssa kentän koulutustarpeista
sekä mahdollisesta osaamisen vaihdosta.
 järjestää mahdollisuuksia tehdä tiivistä yhteistyötä ja suunnitella yhteisiä koulutustilaisuuksia yhdessä muiden turvallisuusalan toimijoiden kanssa (poliisi, pelastus, Puolustusvoimat,
Rajavartiolaitos).

Oppilaitoksille kohdistuvia hyötyjä verkoston
toiminnasta








Työnantajalle kohdistuvia hyötyjä verkoston toiminnasta
 Valtakunnallisesti hyviksi havaitut koulutuskäytänteet, toimintatavat, hoitoprotokollat,
välineet ja laitteet jalkautuvat kaikkien käyttöön.
 Verkosto tuottaa työpaikkojen käyttöön ensihoidon koulutuksia ja mitattavat tavoitteet
sisältävää ja tavoitteita palvelevaa koulutusmateriaalia potilaan parhaaksi.
 Työnantajat saavat tukea koulutusverkostolta tulevaisuuden ensihoidon suunnitteluun, kuten esimerkiksi valtakunnallisesti hyväksi koettuja asioita ja käytänteitä, kehityskohteita, ajantasaista tietoa koulutuksen nykytilasta sekä tutkittuun tietoon perustuvia
valtakunnallisia koulutussuosituksia kaikille
ensihoidossa työskenteleville.
 Työnantajat voivat hyödyntää mahdollista
tulevaa sähköistä rekisteriä, jonne kirjattaisiin koulutus- ja oppimispisteitä kaikille ensihoidossa työskenteleville kaikista suoritetuista koulutuksista ja kursseista. Organisaatiokohtaisten rekisterien avulla työnantajan
edustajat voisivat seurata, että työntekijöillä
on suositellut ja edellytetyt koulutukset kaiken aikaa voimassa. Lisäksi se antaisi työnantajalle tietoa siitä, millä koulutustasolla henkilökunta on.

Mahdollisuus hyödyntää verkostoa opinnäytetöiden ja erilaisten tutkimusten suhteen.
Verkosto on laaja-alainen ja sen jäsenten asiantuntemusta voi hyödyntää esimerkiksi
opinnäytetöiden ohjaamisessa tai aiheiden
suunnittelussa. Verkosto käsittelee kootusti
kaikki näihin liittyvät pyynnöt ja tekee tässä
kiinteää yhteistyötä oppilaitosten kanssa.
Ammattikoulutusta tarjoavat oppilaitokset
voivat käydä verkoston kanssa keskustelua
kentän koulutustarpeista sekä mahdollisesta
osaamisen vaihdosta.
Oppilaitokset voivat saada tietoa ammattikoulutuksen tulevaisuuden muutostarpeista, jotta kentän tarpeet ja koulutus kohtaisivat entistä paremmin sekä sujuvammin.
Oppilaitokset saavat koulutusverkostolta
ajantasaista informaatiota ensihoidon ajankohtaisista ja ajantasaisista hoitoprotokollista, hoito-ohjeista ja koulutuskäytännöistä.

Koulutusverkoston jäsenet ovat tehneet kaiken
aikaa aktiivisesti tutkimustyötä koulutusteeman
ympärille. Tammikuussa 2017 esitettiin valmis
YAMK-tutkimus Ensihoidon osaamisen hallintamenetelmät ja osaamisen kehittäminen (Jaana
Virtanen, Kymenlaakson pelastuslaitos). Työ tehtiin kyselytutkimuksena vastuulääkäreille ja tarkoituksena oli kartoittaa, miten osaamista varmistetaan tällä hetkellä eri puolilla Suomea ja
mitä vastuulääkärit odottavat eri tasojen osaamiselta (perustaso, hoitotaso, kenttäjohtaja). Lisäksi
yksi koulutusverkoston jäsen (Riikka Halmesmäki,
Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri) teki kandityönään tutkimuksen Ensihoitajien ammatillisen
osaamisen kehittämistarpeet. Muita koulutukseen liittyviä tutkimuksia on verkoston jäsenillä
tekeillä ja niistä tiedotetaan tutkimusten valmistuttua.
Lisätietoja:
KATI SAARIKIVI
Puheenjohtaja, Ensihoidon valtakunnallinen
koulutusverkosto
Itä-Uudenmaan pelastuslaitos
kati.saarikivi@porvoo.fi
Puh. 0401548028
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TAPAHTUMAT

Maaliskuu
15.3
Pelastusjohtajien hallitus
22.-25.3 Pelastusjohtajien alueellinen seminaari

Kittilä

Huhtikuu
5.4
Pelastusjohtajien hallitus
6.-8.4.
Palopäällystöliiton opintopäivät
12.-13.4 Pelastusjohtajien kokous

Helsinki
Helsinki

Toukokuu
2.5
2.5
3.5
3.5
4.5
10.5
17.5
20.5

Kuntaliiton ja SPEK:n yhteisseminaari turvallisuudesta
Pelastustoimintapalveluiden kokous
Turvallisuuspalveluiden kokous
Ensihoitopalveluiden kokous
Tukipalveluiden kokous
Pelastusjohtajien hallitus
Pelastusjohtajien kokous
Jehumalja

Helsinki
online
online
online
online
online
Hämeenkyrö

Kumppanuusverkoston tai siihen kiinteästi liittyvistä tapahtumista voi vinkata koordinaattorille.

FEENIKS -INTRA
Feeniks-intran käyttäjäoikeuden voivat saada tällä
hetkellä vain pelastuslaitosten, Pelastusopiston ja
Sisäministeriön virkamiehet sekä toimihenkilöt.
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 vahvis-
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tuslinkki. Sinun täytyy klikata kyseenomaisesta vahvistuslinkistä, jolloin oikeudet päästä
sisään tulevat voimaan. Jos tätä vaihetta ei
tehdä, tunnukset eivät toimi.
5. Mene uudelleen kirjautumisosoitteeseen ja
kirjaudu sisään.

Uutiskirje 1/2017

Feeniksin toiminnallisuutta ja käytettävyyttä on
kehitetty saatujen palautteiden mukaisesti. Kiitos
tähänastisesta aktiivisuudesta. Kehittämisideoita
Feeniks-intran edelleen kehittämiseksi voi laittaa
koordinaattorille jari.lepisto@kuntaliitto.fi.

Feeniks uutiskirjeen koostaa kumppanuusverkoston koordinaattori Jari Lepistö. Jutut ja ideat uutiskirjeen kehittämiseksi voi laittaa sähköpostilla jari.lepisto@kuntaliitto.fi.
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