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Pelastuslaitosten kumppanuusverkoston tiedote
Tässä Pelastuslaitosten kumppanuusverkoston tiedotteessa Pelastustoimintapalveluiden puheenjohtaja Jukka Koponen kertoo ajankohtaisista asioista.
Tiedote on tarkoitettu koko henkilöstölle. Toistaiseksi tiedotetta ei pystytä kääntämään toiselle kotimaiselle kielelle.

www.pelastuslaitokset.fi

Tiedotteessa voidaan viitata Materiaalipankissa olevaan aineistoon. Sen saatavuutta voit kysyä pelastuslaitoksesi ko. palveluiden edustajalta. Palvelualueiden edustajien yhteystiedot löytyvät www.pelastuslaitokset.fi sivuilta. Yläpalkista valitaan kumppanuusverkosto ja vasemmalta keltaisesta sivupalkista palvelualue. Palvelualueen esittelysivun alaosasta löytyvät palvelualueen jäsenten
yhteystiedot.
Tähän ajankohtaan sopii hehkuttaa. Pelastuslaitosten kumppanuusverkosto
on noteerattu monissa yhteyksissä. Joulukuussa Kuntatalolla pidetyssä verkostoseminaarissa kumppanuusverkostolle jaettiin kunniaa vuoden verkostotekona
2015. Verkosto ei olisi mitään ilman sen aktiivisia jäseniä. Tästä suurin kiitos
kuuluu teille kaikille, jotka olette vaikuttaneet asioihin aktiivisesti kumppanuusverkoston kautta.

Pelastustoimintapalvelualueen kuulumisia
Pelastuslaitosten kumppanuusverkostossa kehitetään valtakunnallisesti yhdenmukaisia linjauksia ja toimintamalleja. Lisäksi kehitämme pelastuslaitosten
toimintaa vastaamaan jatkuvasti muuttuvaa toimintaympäristöä.
Pelastustoimintapalvelualue on yksi neljästä pelastuslaitosten kumppanuusverkoston palvelualueesta. Palvelualueen jäsenet toimivat pelastuslaitoksissa
pelastustoiminnasta vastaavina viranhaltijoina (pelastuspäällikkö tai vastaava).
Palvelualueella tehdään laaja-alaista ja hyvää yhteistyötä, toiminnassa on mukana jäsenet myös sisäministeriöstä ja pelastusopistosta. Pelastustoimintapalvelualueen puheenjohtaja toimii Pohjois-Savon pelastuslaitoksen pelastusjohtaja Jukka Koponen ja sihteerinä saman laitoksen pelastuspäällikkö Erkki Asikainen.
Pelastustoimintapalvelualueella käsitellään ja selvitetään erityisesti pelastustoimintaan liittyviä asioita sekä tehdään kehitysehdotuksia päätöksentekoa varten. Palvelualueella valmistellaan, seurataan ja kehitetään pelastustoimintaa
(pelastustoimen kiireelliset tehtävät) ja siihen liittyviä asiakokonaisuuksia:
- hälytysvasteita ja -ohjeita
- palokuntakoulutuksen järjestelyjä
- pelastuskalustoa ml. alus- ja venetoiminta
- pelastussukellustoimintaa
- pelastustoiminnan johtamista
- pelastustoimintaan liittyviä ICT- järjestelmiä
- sopimuspalokuntatoimintaa
- yhteistyöjärjestelyjä

Jukka Koponen
Pelastustoimintapalvelutpalvelualueen puheenjohtaja
jukka.koponen(at)kuopio.fi
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- öljyntorjuntavalmiutta ja vaarallisten aineiden torjuntaa.
Monet pelastuslaitokset ovat viime vuosina kehittäneet omaa varautumistaan
häiriötilanteiden aikaiseen pelastustoimintaan ja samalla lisänneet kuntien varautumisen ja valmiussuunnittelun tukemista. Varautumisen yhteistyötä kannattaa jatkaa ja edelleen kehittää. Siksi varautumista ja valmiustoiminnan yhteistyön kehittämistä varten on perustettu laaja-alainen työryhmä.
Sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisvastuu siirtyy kunnilta uusille itsehallintoalueille. Myös pelastuslaitokset integroidaan osaksi itsehallintoalueita. Kokonaisuudistus on tarkoituksenmukainen. Pelastuslaitosten toimintaa ja vaikuttavuutta voidaan kehittää entistä paremmaksi. Lisäksi uudistuksen avulla pelastuslaitokset voivat toimia jatkossakin ensihoitopalvelun järjestämisalustana.
Itsehallintoalueuudistuksesta kerrotaan tarkemmin alla olevissa luvuissa.

Hallitus päätti sote-uudistuksen jatkosta ja itsehallintoalueista
Valtioneuvoston tiedonannon mukaan maahamme perustetaan itsehallintoalueet maakuntajaon pohjalta. Itsehallintoalueille kootaan sosiaali- ja terveydenhuollon lisäksi muitakin tehtäviä. Itsehallintoalueet perustetaan 1.1.2019 lukien
monitoimialaisiksi. Itsehallintoalueille osoitetaan sote-tehtävien lisäksi seuraavat tehtävät:
1. pelastustoimen tehtävät, ottaen kuitenkin huomioon mahdolliset tarpeet järjestää itsehallintoaluetta laajempaa aluetta ja väestöpohjaa vaativat tehtävät laajemmalla alueella
2. maakuntien liitoille kuuluvat alueiden kehittämisen ja sen rahoituksen
mukaan lukien EU:n ohjelmaperusteisen rahoituksen välittämisen tehtävät sekä alueellisen maankäytön suunnittelun tehtävät
3. ELY-keskuksissa hoidettavat alueiden ja niiden elinkeinoelämän kehittämistehtävät mukaan lukien maaseutuelinkeinojen kehittämis- ja rahoitustehtävät
4. mahdollisesti ympäristöterveydenhuolto.
Maan hallituksen mukaan se päättää tammikuussa 2016 tarkemmin aluehallintouudistuksen valmistelusta ja itsehallintoalueille siirrettävistä tehtävistä.
Hallitus linjasi 7.11.2015, että Suomeen tulee 18 itsehallintoaluetta ja 15 sotealuetta. Uudistuksen keskiössä on sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisvastuun siirto kunnilta sote-alueille. Kyseessä on kuitenkin isompi kokonaisuus
kuin pelkkä sote-uudistus, myös muita toimialoja, kuten pelastuslaitokset ja valtion aluehallintoa tullaan siirtämään laajemmille alueille.
Hallitus ei ole ilmoittanut mitkä kolme itsehallintoaluetta tukeutuvat sotepalveluiden tuottamisessa toiseen itsehallintoalueeseen. Ohessa on yksi julkisuudessa esitetty arvio mahdollisesta sote-alueiden jaosta.

http://stm.fi/sote-uudistus
http://valtioneuvosto.fi/arti
kkeli//asset_publisher/hallituspaatti-sote-uudistuksenjatkosta-jaitsehallintoalueista?_101_INSTANCE_3w
yslLo1Z0ni_groupId=10616
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http://www.intermin.fi/fi/aj
ankohtaista/uutiset/pelastustoimi/1/
0/sisaministerio_asettaa_
hankkeen_pelastustoimen_uu
distamiseksi_62367?language=fi

Pelastuslaitokset tuottavat tällä hetkellä yhteistoimintasopimuksella sairaanhoitopiirien kanssa merkittävän osan kiireellisestä ensihoidosta. Jotta terveydenhuollon ketju olisi jatkossakin katkeamaton, sisäministeriö on tiedotteessaan
ilmoittanut tavoitteekseen, että pelastuslaitokset integroidaan osaksi laajempia
alueita samassa aikataulussa SOTEn kanssa. Hallitus ei ole ilmoittanut vielä
kaikkia pelastuslaitosten itsehallintoalueille siirtymiseen liittyviä yksityiskohtia,
mutta on toivottavaa että tuleva aluejako on sellainen, että pelastuslaitokset
voivat jatkossakin toimia ensihoidon järjestämisalustana.
Toistaiseksi kunnat vastaavat pelastustoimesta yhteistoiminnassa pelastustoimen alueilla. Pelastuslaitoksia on ollut vuodesta 2004 lähtien 22 kappaletta,
jota ennen kunnallisia palolaitoksia oli vajaa 400 kappaletta. Reilun kymmenen
toimintavuoden aikana alueelliset pelastuslaitokset ovat osoittautuneet kustannustehokkaiksi yksiköiksi; niiden kustannusten kasvu on ollut hitaampaa kuin
kunta-alalla keskimäärin.
Edellinen pelastustoimen alueuudistus antaa oivallisen valmiuden pelastuslaitosten muutokselle. Pelastustoimen uudistus kyetään viemään läpi niin ripeästi,
että toiminta voidaan aloittaa uusilla alueilla hallituksen linjauksen mukaisesti
vuoden 2019 alussa.
Pelastustoimen kehittäminen –hanke
Sote- ja itsehallintouudistuksen yhteydessä pelastuslaitosten toimintaa ja siten
vaikuttavuutta voidaan kehittää entistä paremmaksi. Yhtenä tavoitteena on
muun muassa olla vahvempi sisäisen turvallisuuden toimija suhteessa muihin
turvallisuusviranomaisiin.
Tulevassa SOTE- ja itsehallintouudistuksessa voidaan pelastuslaitosten johtajien mukaan hyödyntää pelastuslaitoksiin kertynyttä osaamista. Pelastuslaitokset voivat mm. tarjota tuleville itsehallintoalueilla ja alueen kunnille tukea varautumisen, onnettomuuksien ehkäisyn ja muun sisäisen turvallisuuden parissa.
”Tärkeintä on tarkastella pelastustoimen uudistuksen tavoitteita lähtökohtaisesti
asiakkaan näkökulmasta. Asiakkaiden turvallisuustason tulisi säilyä vähintään
ennallaan, vaikka järjestämistaho ja toimintatavat voivat muuttua”, toteaa pe-

http://valtioneuvosto.fi/arti
kkeli//asset_publisher/asiantun
tijaselvitys-linjaa-sote-jaaluehallintouudistustenvalmistelua?_101_INSTANCE_3
wyslLo1Z0ni_groupId=12711
39
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lastusjohtajien puheenjohtaja Veli-Pekka Ihamäki.
Sisäministeriö ilmoitti 17.9. asettavansa hankkeen pelastustoimen uudistamiseksi siten, että se toteutettaisiin synkronoidusti SOTE uudistuksen kanssa.
Hankkeen tarkoitus on, että pelastustoimen tehtävät siirtyisivät kunnilta itsehallintoalueille vuoden 2019 alusta.
Uudistus nähdään ennen kaikkea mahdollisuutena pelastustoimen kokonaisvaltaiseen kehittämiseen. Lisäksi sillä varmistetaan ensihoidon ja pelastustoimen tiiviin synergian jatkuminen.
Pelastuslaitosten näkökulmasta uudistus tukee Sipilän hallitusohjelman tavoitteita kuten pelastustoiminnan ja varautumisen kehittämistä, pelastusalan kustannustehokkuuden parantamista, urapolkujen kehittämistä, kokeilukulttuurin
syntymistä ja julkisten palveluiden digitalisointia.
Asiakasnäkökulman huomioonottaminen ja tavoitteet
Uudistuksen tavoitteita tulee tarkastella lähtökohtaisesti asiakkaan näkökulmasta. Pelastuslaitosten kehittämisessä perustoiminnot, onnettomuuksien ehkäisy, pelastustoiminta, ensihoito ja jatkuvuudenhallinta ovat keskiössä asiakkaan turvallisuustasoa tarkasteltaessa.
Tärkeimmät asiakkaat ovat kansalaiset, yritykset ja muut yhteisöt, itsehallintoalue sekä kunnat. Kuntia tulee tukea jatkossakin niiden omassa varautumisessaan ja johtokeskustoiminnoissa, jottei julkiseen hallintoon jouduta rakentamaan päällekkäisiä resursseja. Myös tiivis yhteistoiminta kuntien kaavoituksen,
rakennusvalvonnan ja ympäristötoimen kanssa tulee säilyttää. Uudistuksessa
on varmistettava harvaan asuttujen alueiden turvallisuustason säilyminen riittävällä tasolla.
Tavoitteisiin päästään ennakoimalla uudistuksessa eteen tulevia kysymyksiä ja
linjaustarpeita. Tavoitellaan yhteistä tahtotilaa pelastustoimialan eri toimijoiden
välille. Lisäksi tähdennetään uudistuksen tuovan erityisesti vahvempia synergioita muiden toimijoiden kanssa sekä mahdollisuutta kehittää toimialan kokonaisuutta. Tulokseen päästään myös hyödyntämällä edunvalvontamahdollisuuksia.
Pelastuslaitosten pitää
 osallistua valtakunnallisiin ja alueellisiin valmisteluryhmien työhön
 selvittää mahdolliset lisäkustannukset, jotka muutos tuo tullessaan
 luoda yhteinen ict-palveluiden visio
 hyödyntää vaikutuskanavia
 viestiä riittävästi muutoksen eri vaiheissa
28.12.2015 asti on Sisäministeriössä haettavana tekijöitä kehittämishankkeelle
määräaikaisiin virkasuhteisiin:
 Johtava asiantuntija
 Erityisasiantuntija ICT
 Erityisasiantuntija Yhteistoiminta pelastustoiminnassa ja poikkeusoloissa
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 Erityisasiantuntija Talous- ja palvelussuhde ja hallinnon kehittäminen
Hakemukset tulee toimittaa valtion työhakusivustoille osoitteeseen
http://www.valtiolle.fi.

Uusi pelastustoimen kehittämispäällikkö on valittu
Pelastuslaitosten kumppanuusverkoston ja Kuntaliiton työpaikkailmoitukseen
saatiin 14 hakijaa, jotka kaikki täyttivät muodolliset pätevyysvaatimukset. Haastateltavien joukkoa rajattiin työkokemuksen ja koulutuksen perusteella. Kun
otetaan huomioon koulutuksen ja kokemuksen lisäksi haastattelujen perusteella tehty kokonaisarvio, Pelastuslaitosten kumppanuusverkosto ja Kuntaliitto
valitsivat tehtävään Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen riskienhallintapäällikkö Vesa-Pekka Tervon.
Vesa-Pekka Tervo on koulutukseltaan filosofian maisteri. Hän on työskennellyt
mm. sisäministeriössä ylitarkastajana, lääninhallituksessa lääninvalmiusjohtajana ja pelastuslaitoksessa riskienhallintapäällikkönä. Tervo omaa laajat henkilöverkostot pelastustoimen eri toimijoihin ja hänen aiempi työkokemuksensa
pelastustoimen strategiselta päätöksentekotasolta antaa hänelle hyvät edellytykset hoitaa menestyksekkäästi edunvalvonta- ja kehittämistehtäviä. Lisäksi
hän on osallistunut monipuolisesti lukuisiin valtakunnallisiin kehittämistyöryhmiin ja toiminut mm. kumppanuusverkoston riskienhallintatyöryhmän puheenjohtajana miltei neljä vuotta.
Vesa-Pekka
1.1.2016.

Tervo

aloittaa

pelastustoimen

kehittämispäällikön

tehtävät

Palvelualueiden asioita
Lisätietoja alla olevista aiheista saat pelastuslaitoksesi ko. palvelualueen edustajalta.
Turvallisuuspalveluiden palvelualue
Palvelualueen viimeisimmässä kokouksessa käsiteltiin maahanmuuttajien vastaanottokeskusten turvallisuuslinjauksia, ikäihmisten kotona asumisen turvallisuutta, poistumisturvallisuuden valtakunnallista tilannekuvaa, palotarkastuksen
kehittämishanketta ja yleisötilaisuuksien turvallisuuden infopakettia. Lisäksi
kokouksessa saatiin tilannekatsaukset Pelastusopisto tutkimus- ja kehittämispalveluista, palontutkinta 2020 - työryhmältä, Varannosta ja pelastuslaitosten
tietohallintohankkeiden koordinointiryhmältä.
Pelastustoimintapalveluiden palvelualue
Palvelualueella on käsitelty muiden muassa pelastustoimen strategian uudistamista, pelastustoimen tehtävänkäsittelyohjetta hätäkeskuksessa, varallaoloasiaa, hälytysajoneuvojen liikennevaloetuushanketta, henkilöstön kelpoisuutta
pelastustehtävissä ja ICT-hankkeita (esim. Erica, Kejo ja Varanto). Lisäksi käsittelyssä on ollut mm. palokuntakoulutusasioita ja tutkimus- ja kehittämishankkeita sekä muita pelastustoiminnan ajankohtaisia asioita.
Pelastustoiminnan palvelualueelle on suunniteltu pidettäväksi vuonna 2016 viisi kokousta, joista kaksi toteutetaan samaan aikaan muiden palvelualueiden
kanssa Vantaalla. Kolme kokousta järjestetään videoneuvotteluna.

Vesa-Pekka Tervo
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Tukipalveluiden palvelualue
Palvelualueella on viimeisimpänä käsitelty työpaikkaliikuntaa, päällystön ja alipäällystön koulutuksen vaikuttavuutta, suunnitteilla olevia tutkimus- ja kehittämishankkeita, työturvallisuustyöryhmän perustamista, pelastustoimen asiakirjojen luokittelua ja käsittelyä sekä eri pelastuslaitosten kuulumisia.
Ensihoitopalveluiden palvelualue
Palvelualueella kuultiin eri ministeriöiden kuulumisten lisäksi tietojärjestelmätyöryhmän ja koulutustyöryhmän terveisiä. Palvelualue viimeisteli vaatehankintakuvioita ja loi ensihoidon tilannekuvaa.

Pelastusjohtajien kokousten asioita
Pelastusjohtajat käsittelivät joulukuun kokouksessaan muun muassa kumppanuusverkoston varojen käyttöä 2015, kärkihankkeita 2016, Varanto palotarkastussovelluksen hankintaa ja erilaisia lausuntopyyntöjä.

Kärkihankkeet 2016
Kumppanuusverkoston yhteisenä kärkihankkeena on pelastustoimen kehittämishanke sisältäen tuottavuuden parantamisen.
Turvallisuuspalvelut
 Valvonnan käsikirja
 Valvontaprosessi ja Varanto, lomakkeet ja sähköisen asioinnin perustoiminnallisuudet
 Ikäihmisten kotona asumisen turvallisuus
Pelastustoimintapalvelut
 Pelastustoimintakelpoisen määrittelytyön jatkaminen
 Pelastustoiminnan käsitteiden ja koodiston (Varanto, Kejo ) päivittäminen
 Valtakunnallinen johtamisen testimalli P2 päällikköpäivystäjille ja P3
päivystäville palomestareille
Ensihoitopalvelut (tarkemmat perustelut liitteessä 3b)
 Pelastuslaitosten ensihoitopalvelujen kehittäminen Sote- ja Ihauudistuksessa
 Ensihoitopalvelujen kokonaisvaltaisen laadunhallinnan kehittäminen
 Ensihoitopalvelujen suuronnettomuusvalmiuden ja varautumisen kehittäminen
 Ensihoidon tilannekuvan jatkuva ylläpito
Tukipalvelut
 Pelastustoimen siirtämisen itsehallintoalueille ja siihen liittyvät hallinnolliset asiat (talous- ja henkilöstöhallinto, omaisuusjärjestelyt, vuokrasopimukset jne.)
 Pelastustoimen valtakunnallisen työhyvinvointia kehittävän yhteis-
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työelimen alatyöryhmien toimenpide-ehdotusten toteuttaminen (liittyy
kiinteästi pelastustoimen kehittämishankkeeseen)
Pelastuslaitosten tilastointijärjestelmien kehittäminen (Pronton jatkokehittäminen, talouden seuranta ja tilastointi, vertailukelpoiset HR-tilastot)
Kumppanuusverkoston työsuojelutyöryhmän toiminnan vakiinnuttaminen

Muita asioita
Muutoksia pelastustoimen muutoksenhakusäädöksiin
Pelastustoimen, ympäristöterveyden, vesihuollon, joukkoliikenteen, lomituspalvelujen, asumistoimen, maastoliikenteen, jätelain, kadunhoidon ja kuntien etuostolain muutostenhakusäännöksiin tulee eräitä muutoksia, jotka suurimmalta
osin liittyvät valituslupasääntelyyn ja joiltakin osin oikaisumenettelyn käyttöön
ottoon.
Pelastustoimen osalta muutokset koskevat lähinnä Pelastuslain pykäliä 96 ja
102 §, joihin voi jatkossa hakea oikaisua siten kuin hallintolaissa säädetään.
Näihin maksuja ja pelastustehtävästä maksettaviin korvauksia koskeviin päätöksiin pitää jatkossa tehdä ensin oikaisuvaatimus; hallintotuomioistuimeen saa
valittaa vasta oikaisuvaatimukseen annetusta päätöksestä.
Esim. palotarkastuksen korjausmääräyksiä koskevissa asioissa oikaisuvaatimusmenettelyä ei oteta käyttöön, koska se saattaisi aiheettomasti pidentää
asioiden käsittelyn kokonaiskestoa sekä tarpeettomasti hidastaa oikeusturvan
antamista valvonta-asioissa, jotka on perusteltua voida saattaa nopeasti tuomioistuimen ratkaistavaksi. Valvonta-asioissa on myös tarkoituksenmukaista,
että muutoksenhakumenettely on samanlainen kuin vaarallisten kemikaalien ja
räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta annetussa laissa (390/2005).
Pelastustoimea koskevista muista muutoksista löytyy lisätietoa täältä.
Pelastuslaitosten Kumppanuusverkoston julkaisut
Pelastuslaitosten kumppanuusverkosto viestintätyöryhmän laatima viestintäopas on ladattavissa verkoston www-sivuilta. Opas on tarkoitettu pelastuslaitosten henkilöstölle, jotka hoitavat viestintätehtäviä päätoimisesti tai oman
työnsä ohella.
Oppaassa käsitellään mm. sisäistä- ja ulkoista viestintää, turvallisuusviestintää,
onnettomuustiedottamista ja muita pelastuslaitoksen toimintaan liittyviä erityiskysymyksiä.
Lisäksi Turvallisuuspalveluiden palvelualueella on otettu käyttöön kaksi ohjetta,
”Ohje tilapäismajoituksen turvallisuusjärjestelyistä kokoontumistiloissa” ja ”Pelastuslaitosten valvonta turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksissa”. Ohjeet
ovat, ainakin toistaiseksi, tarkoitettu vain pelastuslaitosten sisäiseen käyttöön
eivätkä ne ole julkisessa jakelussa. Ohjeen saa virkatehtäviin pelastuslaitoksen
riskienhallintapäälliköltä tai vastaavalta.

https://www.finlex.fi/fi/es
itykset/he/2014/20140230
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Pelastusjohtajien, hallituksen ja palvelualueiden kokousten ajankohdat vuonna 2016

2016

Pelastusjohtajien
hallitus (aina Lync
mahdollisuus)

Pelastusjohtajien
kokous (aina Lync
mahdollisuus)

Tammi

13.1.2016, (Kuntatalo)
Lync, klo 9.30 - 11.30.

Helmi

17.2.2016, Kuntatalo, klo
9.30–12

20.1.2016, (Kuntatalo)
Lync, klo 9.30 - 11.30.
Asiantuntija-alustus klo
12.30, Kalustoavustukset/PSR
17 - 18.2.2016, Kuntatalo,
klo 13–12

Maalis

9.3.2016, (Kuntatalo)
Lync, klo 9.30 - 12.30.
1.4.2016, (Kuntatalo)
Lync, klo 9.30 - 12.30.

Alueellinen seminaari,
Levi 16 - 20.3.2016
6.4.2016, Turku, klo 10 17

Touko

4.5.2016, (Kuntatalo)
Lync, klo 9.30 - 12.30.

11.5.2016, (Kuntatalo)
Lync, klo 9.30 - 11.30

Kesä

1.6.2016, (Kuntatalo)
Lync, klo 9.30 - 12.30.

24.8.2016, Kunta-talo, klo
9.30–12
13.9.2016, (Kuntatalo)
Lync, klo 9.30 - 12.30.

10.6.2016, Tampere, klo
10 - 17. Illalla Avectilaisuus
Ei kokouksia
24 - 25.8.2016, Kuntatalo,
klo 13–12
14.9.2016, (Kuntatalo)
Lync, klo 9.30 - 11.30

Loka

5.10.2016, (Kuntatalo)
Lync, klo 9.30 - 12.30.

12.10.2016, Jyväskylä,
klo 10 - 17

Marras

9.11.2016, (Kuntatalo)
Lync, klo 9.30 - 12.30.

16.11.2016, (Kuntatalo)
Lync, klo 9.30 - 11.30

Huhti

Heinä
Elo
Syys

Palvelualueiden
kokous

Muut tiedossa olevat
alan tapahtumat

Lync:
tur: 9.2.klo
9:30-12:00
tuk: 10.2. klo
12:00-15:00
eh: 11.2. klo
13:00-15:30
pel: 4.2. klo
9:00-12:00

12-13.4.2016
Vantaa

SPPL Opintopäivät Turku, 7
- 8.4.42016

Lync:
tur:
tuk: 26.5. klo
12:00-15:00
eh: 26.5. klo
9:00-12:00
pel: 24.5. klo
9:00-12:00

7-8.9.2016
Jyväskylä

Lync:
tur:
tuk: 24.11. klo
12:00-15:00
eh: 24.11. klo

Jyväskylän
turvallisuusmessut 79.9.2016
CTIF Helsinki
7-9.9.2016
Safety kongressi Tampere, 18
-21.9.2016
Sm ajankohtaisfoorum 13 14.10.2016

Lisätietoja:
4.1.2016 lähtien:
Vesa-Pekka Tervo
vesa-pekka.tervo@
kuntaliitto.fi
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TIEDOTE 3 / 2015

9:00-12:00
pel: 23.11. klo
9:00-12:00
Joulu

30.11.2016, (Kuntatalo)
Lync, klo 9.30 - 12.30.

7-8.12.2016, Helsinki, klo
12 - 13

SPEK-SPPLSPIY Pelastusalan neuvottelupäivät 1416.12.2016
SPPL seminaari+jouluglögi
13.12.2016

Mukavaa talven odotusta toivottaen

Jukka Koponen
Tämän tiedotteen toimitti Jukka Koponen. Palautetta voi antaa jari.lepisto@kuntaliitto.fi

