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Pelastustoimen ICT -kenttä on suuren muutoksen pyörteissä. Pelastustoimen yhteinen ICT -hankkeen projektipäällikkö Jukka Kangasvieri kuvasi pelastusjohtajille 16.6. kokouksessa ICT -kokonaisuutta, jossa huomioitavia elementtejä riittää.
Tässä uutiskirjeessä kerrotaan kumppanuusverkoston ajankohtaisista kuulumisista tiivistetysti. 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
KUN KEINOT LOPPUU, NIIN KONSTIT JÄÄ

Otsikon mukainen toteamus on edesmenneen
Kalle Kaiharin elämänkerta kirjan nimi. Viime aikoina keinoja on välillä ollut ilmeisen niukassa,
kun maan hallitus on nitissyt liitoksissaan ja
olemme pelastusalallakin olleet jatkuvassa ”hallinnollisessa” hälytysvalmiudessa operatiivisen
valmiuden lisäksi.

Tulevien uusien maakuntien väliaikaishallinnon
piti aloittaa alustavien suunnitelmien mukaan
1.7.2017, kun sote- ja maakuntalait on hyväksytty eduskunnassa juhannusviikolla. Näitä lakeja
siis vielä valmistellaan ja väliaikaishallinnon aloitus virallisesti lienee lokakuun paikkeilla; riippuu
siis lakien etenemisestä. Käytännössä valmistelut
maakunnissa kuitenkin etenevät ja pelastusala
on vahvasti mukana. Aikataulullisesti valmisteluiden on pakko edetä, vaikka epävirallisella organisoinnilla. Uusien maakuntien käynnistyminen on
enää puolentoista vuoden päässä ja pian pitää
olla valmiina talouden luvut investointisuunnitelmineen, kiinteistösuunnitelmat, tietohallinnon
ratkaisut jne. Nykymallilla rahoitus ja muutkin
toiminnot neuvotellaan tarpeen vaatiessa kuntien kanssa, jatkossa olemme valtiolta saamamme rahoituksen varassa yhdessä sote-potin
kanssa. Nyt kannatta olla tarkkana jokaisessa pelastuslaitoksessa ja kotiläksyt on tehtävä huolella, koska vain huolellisella työllä turvaamme
tulevaisuutta!

Pelastuslaitoksissa tehdään nyt hartiavoimin töitä
sote- ja maakuntauudistuksen eteenpäin viemiseksi. Kesän tulokaan ei tilannetta juurikaan
rauhoita, vaan valmisteluun ja tulevaan toimintaan liittyviä asiakirjoja tehdään kulloinkin töissä
olevalla porukalla.
Tämä teksti on kirjoitettu viikkoa ennen juhannusta ja niin kuin hyvin tiedämme, niin tilanteet
vaihtelevat sote- ja maakuntauudistukseen liittyen välillä jopa melkein hurjempaa vauhtia kuin
palokunnan hälytystehtävät. Eduskunta on jäämässä kesätauolle, mutta valiokuntatyöskentely
jatkunee ainakin perustuslakivaliokunnassa pitkään ja tavoitteena on saada sote-lakien mietinnöt valmiiksi mahdollisimman pian.

Otsikon mukaisesti meidän on käytettävä kaikki
keinot turvataksemme pelastusalan arjen myös
2020-luvulla ja niin, ettei konsteja tarvitse edes
yrittää ottaa käyttöön. Jätetään nuo konstit operatiiviselle puolelle jatkossakin.

Maamme itsenäisyyden ajan historian suurimman
hallinnollisen muutoksen tekeminen ei ole aivan
helppoa varsinkaan perustuslakiin suhteutettuna.
Pelastusala on kokonaisuudessaan muutoksessa
mukana ja meidän on oltava mukana täysillä. Asemoituminen ja vaikuttaminen tehdään nyt. Ei sitten kun jne… Teemme muutosta olemassa olevilla resursseilla ja se varmasti näkyy pelastuslaitosten arjessa, kun henkilökunnasta varmasti tuntuu, että tiettyjä ihmisiä näkyy oman paloaseman
arjessa kovinkin vähän. Tilanne nyt vaan on sellainen, että nyt muutosta valmistellaan ja valmistelussa on oltava mukana.

Turvallista ja leppoisaa kesää kaikille; Ammatillisesti – Inhimillisesti – Luotettavasti

Jaakko Pukkinen
pelastusjohtaja
Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren
alueen pelastuslaitos
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KEHITTÄMISPÄÄLLIKKÖ
YHTEISEN HYVÄN, PELASTUSTOIMEN JA MAAKUNNAN PUOLESTA

Pelastustoimen uudistushankkeen tavoitteet
määritettiin hankkeen alkuvaiheessa toimialakohtaisiksi. Hankkeen ideana ei ollut palvella
suoraan maakunnallista valmistelua. Tosiasiassa
maakuntauudistuksen kulloisenkin valmisteluvaiheen vaikutuksilta pelastustoimen uudistushankkeeseen ei ole voinut välttyä. Alueellinen yhteistoiminta -työryhmä sopii parhaaksi esimerkiksi
työryhmästä, joka aineistotuotannollaan on suoraan pystynyt tukemaan maakunnallista valmistelua. Tosin tämä on osin perustunut siihen, että
työryhmälle annettiin uusia, projektimaisia ja
maakuntaa paremmin tukevia valmistelutehtäviä
alkuperäisten rinnalle.

sien asiasisältöjä. Olemme sopineet yhteispalaverit noin kaksi viikkoa ennen kutakin ohjausryhmän kokousta. Me verkoston toimihenkilöt
olemme yhteydessä työryhmiin. Meihin voi olla
yhteydessä, jotta saamme ajoissa tietoomme
työryhmien huolet samoin kuin työryhmien esittämät linjaustarpeet. Meidän kaikkien yhteisenä
haasteena on edelleen kehittää tiedonkulkua,
hankeviestintää ja päätösten jalkauttamista.
Viimeksi tavatessamme, halusi Taito Vainio välittää parhaat kiitokset työryhmille ahkerasta
työstä ja innokkuudesta, joita murroskauden
yleinen epävarmuus ei ole murtanut. Taito toivoi
pelastuslaitosten ja sisäministeriön välisen yhteistyön systematisoimista ja tiivistämistä pitäen
syksyllä alkavaa, ja yhdessä valtiovarainministeriön kanssa toteutettavaa julkisen talouden
suunnitelman (JTS) simulointia aivan ratkaisevana valmisteluvaiheena.
− Tässä vaiheessa, ja muutenkin, pelastustoimi
voi vain yhtenäisenä viedä eteenpäin viestiä toimialan kyvystä kantaa vastuunsa.

Maakuntavalmistelun ja uudistushankkeen
suhde on ollut pohdinnan kohteena ja lopulta
ratkaisematon asia jo pitkään. Nyt ollaan kuitenkin ottamassa askelta, joka toivottavasti oikealla
tavalla tasapainottaa toimialan suunnittelu- ja
kehittämistyötä. Osa työryhmistä on siirretty kevään aikana sisäministeriön ja pelastusjohtajien
yhdessä sopimalla tavalla pelastustoimen kumppanuusverkoston alaisuuteen. Tässä rakenteessa
pelastusjohtajien hallitus tai pelastusjohtajien
kokous hyväksyy valmistelun, joka viedään esityksenä ohjausryhmälle. Ohjausryhmä joko päättää esityksen mukaisesti tai korjaa esitystä tai
päättää palautuksesta valmisteluun. Uudistuksella toivotaan aiempaa parempaa yhteyttä maakuntavalmistelun ja uudistushankkeen välille.

Taiton sanomaan yhtyen toivotan parasta kesää
kaikille lukijoille!

Allekirjoittaneen ja koordinaattori Jari Lepistön
kannalta uudistus tarkoittaa uutta roolia suhteessa työryhmiin. Uusiin tehtäviimme kuuluu
muun muassa ylläpitää tiivistä yhteyttä uudistushankkeen palkattuihin hankehenkilöihin sekä
työryhmiin valmistelun tilannekuvan parantamiseksi. Jatkossa toimin hankepäällikkö Taito
Vainioin yhteyshenkilönä erityisesti valmisteltaessa uudistushankkeen ohjausryhmän kokouk-

Vesa-Pekka Tervo

3

Uutiskirje 3/2017

Kumppanuusverkoston ohjattavaksi siirtynyt
uudistushankkeen työryhmä
Onnettomuuksien ehkäisyn yhdenmukaistaminen
Sopimuspalokuntatoiminnan edistäminen
Pelastuslaitoksen prosessit
Palveluiden tuottavuuden kehittäminen
Pelastuslaitoksen ensihoidon palveluntuottajana
Henkilöstöryhmä
Työhyvinvointiryhmä

Hallituksen
tuuhenkilö
Harri Setälä

vas-

Verkoston
yhteyshenkilö työryhmään
Jari Lepistö

Pekka Tähtinen
Simo Wecksten
Jaakko Pukkinen
Jarmo Haapanen

Jari Lepistö
Vesa-Pekka Tervo
Vesa-Pekka Tervo
Vesa-Pekka Tervo

Tero Mäki
Jaakko Pukkinen

Jari Lepistö
Jari Lepistö

Pelastusjohtajien hallituksen jäsenet toimivat työryhmien työn etenemisen vastuuhenkilöinä sekä raportoivat pelastusjohtajien hallitukselle ja edelleen pelastusjohtajien kokoukselle sekä hankkeen ohjusryhmälle.
Verkoston yhteyshenkilö toimii kanavana työryhmien linjaustarpeiden esittämisessä. Heidän rooliinsa kuuluvat myös tiiviin yhteyden pitämien uudistushankkeen hankehenkilöihin, yhteydenpito työryhmien työskentelyyn, tilannetiedon ylläpitäminen työryhmien valmistelusta, tukea työryhmien työtä ja ohjata työryhmien työtä strategiassa esitettyjen tavoitteiden suuntaan (yhteinen tavoite pelastusjohtajien kanssa).

Tästä aiheesta kirjoitetaan lisää seuraavassa uutiskirjeessä.

TUKIPALVELUIDEN PALVELUALUE
PALVELUALUEEN KOKOUS TOUKOKUUSSA
Tukipalveluiden palvelualue piti online -kokouksensa 4.5. Suurimman osan ajasta haukkasi pelastustoimen uudistushankkeen ja maakuntavalmistelun tilannekuva. Tässä yhteydessä palvelualue kuuli uusitushankkeen taloustyöryhmän tilannekatsauksen sekä maakuntien talous- ja henkilöstöhallinnon palveluiden työryhmän työn vaiheista. Palvelualue keskusteli mahdollisuudesta,
että pelastustoimeen saataisiin yksi talous- ja
henkilöstöpalvelu palvelukeskus. Myös leasingsopimukset keskusteluttivat palvelualuetta.

yhdenmukaista täyttöä tukevia ohjeita ja palvelualue perusti tätä varten minityöryhmän. Minityöryhmään kuuluivat Torbjörn Lindström (pj)
Varsinais-Suomesta, Vesa Hätinen Pohjois-Savosta, Antti Kätevä Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueelta sekä Jari Lepistö Kuntaliitosta.
Työryhmä sai työn päätökseen toukokuun loppuun mennessä ja ohje on toimitettu pelastuslaitoksille.
Muita palvelualueella käsiteltäviä asioita olivat
verottajan kanta varallaolon aikaisesta auton
käytöstä, talous- ja henkilöstötietojen kirjaus
2016 sekä pelastustoimen uudistamishankkeen
ja kumppanuusverkoston uudelleen järjestely.
JLep

Kesäkuun loppuun mennessä myös pelastuslaitosten palvelut tulisi olla kuvattuna Suomi.fi -palvelutietovarantoon. Pelastuslaitokset toivoivat

Tukipalvelut mukana pyörteissä
Maakuntauudistus ja pelastustoimen uudistamishanke etenevät käsikädessä. Uudistamis-

hankkeen työn priorisoinnilla haetaan maakuntavalmisteluun tukea, jota se kaipaa. Talousryhmä, joka koostuu osaltaan tukipalveluryhmän
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jäsenistä, selvittää tarkemmin pelastuslaitosten
kustannuksia. Hanna Talkan vetämän ryhmän tulokset vaikuttavat tulevien maakunnallisten pelastuslaitosten taloudelliseen asemaan tulevassa
muutoksessa. Julkisen talouden suunnittelun
(JTS) pohjalta edetään tulevien TA laadinnassa.
Siksi taloustiedon ’louhinta’ on nyt paikallaan,
jotta pystymme takaamaan merkittävien kustannuserien sisällyttämisen tuleviin talousarvioihin
ja sitä kautta varmistamaan muutoksessa kestävän rahoituspohjan.

Käytännössä uudistuksen yhteydessä vuokrasopimukset siirtyvät Tilakeskukselle sellaisenaan.
Kuntien kiinteistöhenkilöstö ei siirry tilakeskukseen, kiinteistön ylläpidon hoitaa omistaja eli esimerkiksi kunta. Käyttäjäpalvelut kuten vartiointi
ja siivous jäävät käyttäjälle. Tilakeskuksen asiakkuuden hoitoon liittyvät palvelukuvaukset eivät
vielä ole selvillä.
Maakuntien Tilakeskus Oy yhteistyössä Pelastustoimen kiinteistöryhmän kanssa on selvittämässä
pelastuslaitoksen nykyisiä tiloja ja niihin liittyviä
vuokrasopimuksia sekä vuokrien määritysperiaatteita- ja käytäntöjä. Kyselystä odotetaan vastauksia 28.6. saakka. Kyselyn tuloksia käsitellään
seuraavassa kokouksessa elokuun puolessa välissä. Alkusyksyn aikana Pelastustoimen kiinteistöryhmä rakentaa yhdessä tilakeskuksen kanssa
varustelutasoltaan/toiminnaltaan erityyppisille
rakennuksille tyypityksen, jota käytetään vuokrasopimusten ja vastuurajojen määrittelyssä.

Pelastuslaitosten tilinpäätöstietojen perusteella
tehtävät vertailutilastot ovat valmistuneet. Ne
löytyvät mikäli niitä tarvitaan tukemaan vuoden
2017 TA työtä.
Maakuntien tilakeskus Oy, uusi toimija kiinteistöjen hallintaan, joka ottaa pelastustoimen tilojen hallinnan hoitaakseen. Tilakeskus toimii välikätenä ja tulee esim. tukemaan jatkossa uudis- ja
saneeraushankkeiden valmistelua ja toteuttamista. Siirtymäajalla tarkastellaan palveluverkon
kokonaisuutta ja jatketaan sopimuksia palveluverkon tarpeen mukaisesti, josta tuleva maakunta päättää.

Lisätietoa: pelastusjohtaja Tero Mäki,
tero.maki@vaasa.fi

ENSIHOIDON PALVELUALUE
PALVELUALUEEN KOKOUS TOUKOKUUSSA
Ensihoidon palvelualue piti online -kokouksensa
2.5. Asialistalla oli erittäin painavia asioita, jotka
liittyivät pelastustoimen uudistushankkeeseen ja
maakunnalliseen valmisteluun.

Lisäksi palvelualue keskusteli pelastustoimen uudistushankkeen ja kumppanuusverkoston tiiviimmästä yhteistyöstä ja kuuli uudistushankkeen
ensihoitotyöryhmän terveisiä.

Parhaillaan on valmistelussa terveydenhuoltolaki
ja STM:n asetus ensihoitopalvelusta. Palvelualue
keskusteli aiheesta runsaasti ja päätti laatia yhteisen lausunnon palvelualueen nimissä. Lisäksi
jokaisen pelastuslaitoksen toivottiin tekevän
oman lausunnon. Lausuntojen jättöaika oli 25.5.

Palvelualue päivittää tulevan ensihoidon valmistelun tilannetta aktiivisesti ylimääräisillä online kokouksilla. JLep

5

Uutiskirje 3/2017

TURVALLISUUSPALVELUALUE

PALVELUALUEEN KOKOUS TOUKOKUUSSA
Turvallisuuspalvelualue piti online -kokouksen
3.5. 13 kohdan asialistalla oli asiaa turvallisuuspalveluiden laidasta laitaan.

pelastuslaitos voi hyödyntää kemikaalivalvontatyöryhmän valmistelemaa lomaketta muodostaessaan kielteistä päätöstä asiassa.

Palvelualue kuuli useita hanke-esittelyitä. Palvelualue päätti osallistua TUKES:n palovaroittimien ikääntymisselvitys -hankkeeseen. Hankkeen ohjausryhmään nimettiin johtava palotarkastaja Ilkka Itkonen Pohjois-Savon pelastuslaitoksesta. Vanhustyön keskusliiton kehittämispäällikkö Teija Mankkinen esitteli ikäihmisten
asumisturvallisuuteen liittyvää hanketta, johon
toivottiin pelastuslaitosten kumppanuusverkostoa mukaan. Kumppanuusverkosto tekikin aiesopimuksen Vanhustyön keskusliiton kanssa
hankkeeseen osallistumisesta. Kolmas hanke
liittyy myös ikäihmisten asumisturvallisuuteen.
Verkoston ikäihmisten turvallisuutta pohtiva
työryhmä sai palvelualueelta oikeuden hakemuksen tekoon Palosuojelurahastolle PaloRAI jatkohankkeelle.

Turvallisuuspalvelualue perusti kemikaalivalvontatyöryhmän. Työryhmän puheenjohtajana
toimii Kari Telaranta Keski-Uudenmaan pelastuslaitokselta. Muut työryhmän jäsenet ovat
Jussi Kähkönen Pohjois-Karjalasta, Santtu
Lahma Etelä-Pohjanmaalta, Anu Puttonen
Länsi-Uudeltamaalta, Markus Latva-Aho Helsingistä, Saila Salomäki Pirkanmaalta, Ilkka Itkonen
Pohjois-Savosta ja Katja Forsström Oulu-Koillismaalta. Työryhmän tehtävänä on tehdä esityksiä pelastuslaitoksille kemikaalivalvonnasta ja
pitää yllä kemikaaliyhdyshenkilöverkoston toimintaa.
Lisäksi palvelualue käsittelivät lausuntoa palontutkintakoulutuksen kehityshankkeen rahoitushakemukseen, valvontaa kiertävien yleisötapahtumien osalta, valvontasovelluksen määrittelyprojektiin kuuluvia valvontaprosesseja, Esarjan uudistamista ja niihin liittyviä koulutustarpeita sekä turvallisuusviestinnän ajankohtaisia asioita. JLep

Turvallisuuspalvelualue otti kantaa SUOMI 100 ilotulitemyyntiin ja ilotulituksiin tulevana itsenäisyyspäivänä. Palvelualue ei puolla SUOMI
100 vuotta ilotulitteiden käytön vapauttamista
kemikaaliturvallisuuslain 92 § perusteella. Kukin
Kemikaalivalvontatyöryhmän kuulumisia
Hiljattain perustettu kemikaalivalvonnan yhtenäistämiseen tähtäävä työryhmä on aloittanut
toimintansa keskittyen toimenpiteisiin, joilla saataisiin vaarallisten kemikaalien varastointi myymälöissä nykyistä paremmin haltuun. Työryhmä
on valmistellut kirjettä, jolla muistutetaan toiminnanharjoittajia lakisääteisistä velvoitteista,
sillä monissa kaupoissa esimerkiksi vaaditut valuma-altaat ja paloturvakaapit puuttuvat edelleen. Kirjeen lähettämisen yhteydessä on tarkoitus ottaa käyttöön kumppanuusverkoston yhteiset lomakkeet kemikaali-ilmoituksen laatimiseen. Kaupan alan kohteiden valvonnassa tulisi

myös jatkossa kiinnittää huomiota vaarallisiin kemikaaleihin ja edellyttää Tukesin ”Palavien nesteiden säilytys kaupassa”-ohjeen noudattamista.
Ilotulitteiden valvontavastuissa on mahdollisesti
tulossa muutoksia tulevaisuudessa. Tarkoituksena olisi, että poliisi vastaisi jatkossa yksityishenkilöiden valvonnasta heidän käyttäessään ilotulitteita ja pelastuslaitokset valvoisivat ilotulitusnäytöksiä sekä pyroteknisten erikoistehosteiden käyttöä. Ilotulitevalvonnan tehtävien uudelleenmäärittelyä koskeva muistio sekä kemikaali-
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valvontatyöryhmän kokousmuistiot on luettavissa Feeniksistä: Turvallisuuspalvelut / työryhmät / kemikaalivalvonta.

Lisätiedot: kemikaalivalvontatyöryhmän pj. Kari
Telaranta, kari.telaranta@vantaa.fi

PELASTUSTOIMINNAN PALVELUALUE
PALVELUALUEEN KOKOUS TOUKOKUUSSA
Pelastustoiminnan palvelualue piti oman online kokouksensa 2.5. Kokouksessa käsiteltiin reilu 10
asiaa. Veijo Kajan esitteli ohjeluonnosta valokuvien antamisesta medialle. Ohjeesta on pyritty tekemään mahdollisimman yksinkertainen hyödyntäen asiantuntijuutta sekä huomioiden tietoturvaasiat.

teena hankkeessa on luoda ST neljä tasolle osaamisen kartoituksen malli. Hyötynä on yhdenmukaistaa laadullista arviointia, materiaalia ja oppimisympäristöä valtakunnallisesti. Työryhmällä on
käytössään oma oppimisympäristö koulumaalialustalla. Työryhmä ja ohjausryhmä pystyvät
alustaa jo nyt käyttämään ja muovaamaan tiedostoja.

Ilkka Eskelinen (IUP) esitteli pelastustoiminnan
johtamisen suorituskykyvaatimuksia HIKLU-alueelta. Suorituskykyvaatimusten rakentaminen
on annettu HIKLU-alueen pelastuspäälliköiltä
työryhmän tehtäväksi. Esitysluonnos perustuu
LUP pohjaan. Vaatimuksia muodostettaessa,
on pyritty kokonaan kääntämään ajatusta toisenlaiseksi. Pelastuslaitoksen on pystyttävä
suoriutumaan tietyistä johtamistehtävistä
7/24/365. Eli ensin on oltava TEHTÄVÄ, johon
haemme suoritusta. Tällä hetkellä on tunnistettu 3 pääotsikkoa; 1) pelastustoiminnan johtaminen 2) pelastustoiminnan tukeminen ja 3)
valmiuden ylläpitäminen. Tehtävät on johdettu
pääosin olemassa olevasta normistosta (lait,
asetukset, määräykset ohjeet). Aiheeseen liittyvä työsuunnitelma on määrä olla valmiina tämän vuoden lopussa. Palvelualue palaa tähän
asiaan viimeistään vuoden kuluttua.

Pelastustoiminnan koulutustyöryhmä on aloittanut toimintansa. Työryhmä on laatinut toimintaohjelman ja työryhmän jäsenet ovat jalkautuneet pelastuslaitoksille tehdäkseen nykytilan kartoituksen.
Juha Tiitinen on tehnyt selvitystä hissihälytyksistä
ja yhtenäisistä käytännöistä pelastuslaitoksissa.
Selvitys pitää sisällään huoltoyhtiöiden vastuukysymysten ratkominen sekä pelastuslaitosten palvelutarpeet hissihälytystilanteissa. Palvelualue
kävi asiasta runsaan keskustelun ja jatkaa aiheen
käsittelyä seuraavassa kokouksessa.

Matti Honkanen pelastusopistolta esitteli osaamisen kartoitus-hankkeen nykytilaa (liite 4.1). Tavoit-

Muita palvelualueella käsiteltyjä asioita olivat tilannekeskusten suorituskykyvaatimukset, pelastustoimen RPAS-toiminta, sopimuspalokuntien hälyttäminen SECAPP-järjestelmällä, toimintakyky ja
pelastustoimintakelpoisuus työvuoroissa, oppimismateriaalit pelastustoimen koulutuksessa, pelastustoimen uudistuksen uudelleen organisointi ja
liikenneonnettomuustutkinta. JLep

RPAS
RPAS-työryhmä on tuottanut yhteistyössä Poliisin
kanssa lentotoimintaan riskienarviointiin lomakepohjan. Kumppanuusverkoston Feeniksiin RPAS-

työryhmän osioon on nyt ladattu 5.6.2017- versio. Lomakepohjaa voi käyttää sähköisesti lento-
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laitteen tabletilta tai sen voi tulostaa paperiversioksi. Kymenlaakson pelastuslaitoksella on
myös 7.6.2017 käyttöön hyväksytty päivitetty
RPAS ohjeistus ja toimintakäsikirja se löytyy Feeniksistä. Kaikki materiaali on vapaasti pelastuslaitosten käytössä. RPAS-työryhmä tulee toteuttamaan myöhemmin P20/P30 ohjeistuksen, mitä
asioita tulisi ottaa lentotoiminnassa pelastustoiminnan johtajan näkökulmasta huomioon.

Pelastusjohtajien hallituksen kokous on 13.4.2017
nimennyt Teemu Veneskarin pelastuslaitosten
kumppanuusverkoston ja Lentopelastusseuran väliseen yhteistyöhön. Samalla Suomen lentopelastusseuran hallitus on valinnut Teemu Veneskarin
hallitukseensa kahdeksi vuodeksi. Hallituksen ensimmäinen kokous pidettiin 9-10.6.2017. Tavoitteena on kehittää viranomaisyhteistyötä yleisesti,
mutta tuoda myös näkökulmia miten nykyisiä kiinteäsiipisiä kuin RPAS-laitteita voidaan hyödyntää
paremmin viranomaisten tehtävien tukena. Lentopelastusseuran puheenjohtajana toimii Heikki Heinonen. https://lentopelastus.fi/web/

Euroopan lentoturvallisuusvirasto EASA on julkaissut luonnoksentulevan RPAS-laitteiden säätelyn luonnoksen NPA 2017-05. Pelastuslaitokset voivat käydä tutustumassa luonnokseen ja
antamassa kommentteja. Uusi sääntely astuu
voimaan komission asetuksen myös mahdollisesti 2018 ja siihen voi sisältyä 3 vuoden siirtymäaika. https://hub.easa.europa.eu/crt/

Lisätietoja
Teemu Veneskari
Kehittämispäällikkö
Kymenlaakson pelastuslaitos

TAPAHTUMAT

Heinäkuu
10.-14.7 Suomi Areena (12.7. SM:n, Satakunnan pelastuslaitoksen ja SPPL:n ohjelmat)
Pori
Elokuu
16.8
23.8
23.-24.8

Pelastustoimen uudistushankkeen ohjausryhmä
Pelastusjohtajien hallitus
Pelastusjohtajien kokous

Helsinki
Helsinki
Helsinki

Syyskuu
13.-14.9
14.9
26.-27.9
27.-28.9

Kuntamarkkinat
Pelastustoimen uudistushankkeen ohjausryhmä
FinnSec-messut
Palvelualueiden kokous

Kuntatalo, Helsinki
Helsinki
Messukeskus, Helsinki
Helsinki

Kumppanuusverkoston tai siihen kiinteästi liittyvistä tapahtumista voi vinkata koordinaattorille.
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Uutiskirje 3/2017

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 vahvistuslinkki. 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.

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

© Jari Lepistö

Pelastuslaitosten kumppanuusverkoston toimihenkilöt toivottavat kaikille hyvää kesää ja rentouttavaa
lomaa. Seuraava uutiskirje toimitetaan elo-syyskuun tienoilla.

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