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PELASTUSLAITOSTEN KUMPPANUUSVERKOSTON
KUULUMISIA 2/2015
Pelastuslaitosten kumppanuusverkoston tiedote
Tässä Pelastuslaitosten kumppanuusverkoston
puheenjohtaja kertoo ajankohtaisista asioista.

tiedotteessa

Tukipalveluiden

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.

Tukipalveluiden esittely
Vaikka tukipalvelut eivät olekaan pelastuslaitosten ydintehtäviä, on tukipalveluilla
laitosten organisaatioissa merkittävä rooli. Ilman tukipalveluja mm. pelastuslaitosten
palkanmaksu pysähtyisi ja ostolaskut jäisivät maksamatta.

Lisätietoja:

Tukipalveluiden palvelualue on yksi neljästä Pelastuslaitosten kumppanuusverkoston
palvelualueesta. Palvelualueella käsitellään erityisesti hallintoon, talouteen ja
henkilöstöön liittyviä asioita. Palvelualueen ja kumppanuusverkoston toimikautta
hallitsevat talouden sopeuttamistoimet, sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä muun
julkisen palvelutuotannon uudistukset sekä toimintaympäristön muutokset, joista
väestön ikääntyminen on kenties huomattavin. Palvelualue ottaa jäsenten ja
pelastusjohtajien esittämiä aiheita käsiteltäväkseen palvelualuetapaamisissaan sekä
kokousten välisessä yhteydenpidossa.
Pelastustoimen rakenneuudistus ja siihen liittyvät säästötavoitteet tulevat
vaikuttamaan pelastuslaitosten toimintaan ja säästötavoitteiden seuranta on
tukipalveluiden palvelualueen ohjelmassa talouteen liittyvänä merkittävänä aiheena.
Rakenneuudistus tulee vaikuttamaan myös pelastuslaitosten henkilöstöön ja
henkilöstörakenteeseen, jotka kuuluvat tukipalveluiden toimintakenttään.
Vuosina 2015 - 2016 yksi pelastustoimen ja pelastuslaitosten tukipalveluiden
kannalta merkittävä hanke on pelastustoimen strategiatyö, vaikka pelastustoimen
strategian valmistelussa on otettu aikalisä hallitusohjelmaan sisältyneen sisäisen
turvallisuuden selonteon laadintavelvoitteen vuoksi. Pelastuslaitokset ja
kumppanuusverkosto osallistuvat aktiivisesti strategian laadintaan ja tuovat omia
näkemyksiään siihen.

Tekijä: Petteri Helisten, Tukipalveluiden palvelualueen puheenjohtaja

Petteri Helisten
Tukipalveluiden
puheenjohtaja
petteri.helisten@ouka.fi
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Yksi tukipalveluiden olennaisimpia asioita seuraavalla kaksivuotiskaudella on
pelastuslaitosten talouden ja erityisesti rakenneuudistuksessa asetettujen
säästötavoitteiden
toteutumisen
seuranta.
Tukipalveluiden
talousja
henkilöstöryhmällä on pelastuslaitosten talouden tunnuslukujen kerääjänä ja
työstäjänä merkittävä rooli. Nykyinen Pronto-järjestelmä ei ole palvellut riittävän
hyvin talouden raportointia ja sen käytöstä talouden tunnuslukujen keruuseen oli
tarkoitus luopua ja rakentaa tilalle Excel-pohjainen järjestelmä. Sisäministeriön
kanssa käytyjen keskustelujen jälkeen päädyttiin kuitenkin siihen, että taloustiedot
kerätään jatkossakin Prontolla, jonka talouden seurantaosiota kehitetään paremmin
tarkoitustaan palvelevaksi. Tunnuslukujen avulla saadaan tietoa myös
verrokkiseurantaa ja vuokrakustannusten seurantaa varten. Myös ICT-hankkeista
pelastuslaitoksille vyörytettäviä kustannuksia on tarkoitus seurata hankkeiden
edetessä.
Henkilöstöhallinnon raportoinnissa oli myös tarkoitus luopua Pronto-järjestelmästä ja
siirtyä yksinkertaisempaan ja joustavampaan Excel-järjestelmään, mutta tässäkin
päädyttiin lopulta Pronton kehittämiseen siten, että vertailukelpoiset HR-tilastot
saadaan tuotettua aiempaa helpommin.
Henkilöstöön ja työhyvinvointiin liittyvistä tavoitteista on tukipalveluissa nostettu
tärkeimmäksi hyvien käytäntöjen ja toimintaohjeiden jakaminen. Työhyvinvoinnin
yhteistyöelin on lopettanut toimintansa. Tukipalveluiden palvelualue on luonteva
paikka esimerkiksi työuriin ja työhyvinvoinnin prosessiin liittyville toiminnoille.
Osaamisen seuranta ja hallinta on yksi aihekokonaisuus, jota tullaan käsittelemään
säännöllisesti tukipalveluiden palvelualuetapaamisissa. Varhe-maksujen kehittymistä
ja eläkeiän nostamisen taloudellisia vaikutuksia seurataan taloudellisten
tunnuslukujen tavoin osana rakenneuudistuksen seurantaa.
KVTES:n tulkinta ja yhteiset linjaukset sopimusten noudattamiseen on myös tärkeä
tukipalveluiden aihe. Tukipalveluissa on valmisteltu koulutustilaisuuden järjestämistä
KVTES/TS-asioista. Pelastustoimen palvelussuhdepäivä järjestetään 29.9.2015
Tampereella FCG Koulutuksen toimesta.
Hallintoon ja rakenteeseen liittyen seurataan ennakoivasti lainsäädännöllisiä ja
yhteiskunnallisia uudistuksia. Esimerkkejä näistä uudistuksista ovat mm.
työaikadirektiivi ja ajokorttivaatimusten uudistuminen. Palvelualueella muodostetaan
tarvittaessa ja mahdollisuuksien mukaan yhteisiä kantoja näihin asioihin liittyen.
Viime kevään tukipalveluiden seminaarissa käytiin keskustelua palvelualueen
toiminnan kehittämisestä ja terävöittämisestä. Pelastuslaitoksissa on runsaasti
ajankohtaisia ja muita asioita, joista on tarpeen käydä yhteistä keskustelua ja tehdä
tarvittaessa yhteisiä linjauksia. Sovittiin, että seuraavan kerran agenda rakennetaan
niin, että jokainen laitos tuo omia ajankohtaisia asioitaan keskusteluun ja merkittävä
osuus käytetään näiden asioiden läpikäymiseen. Seuraavan seminaarin 21.22.10.2015 ohjelma laaditaan em. periaatteen mukaisesti.
Tukipalveluissa on alkuvuoden aikana valmisteltu projektikalenterin käyttöönottoa.
Projektikalenterissa on tarkoitus kuvata palvelualueen kaikki hankkeet
prioriteetteineen, vastuuhenkilöineen ja määräaikoineen. Lisäksi projektikalenteriin
dokumentoidaan hankkeiden seuraavat sovitut toimenpiteet ja välitarkistuspisteet.
Projektikalenterin
mahdollisimman
reaaliaikainen
päivittäminen
kaikkien
pelastuslaitosten toimesta on osoittautunut varsin haasteelliseksi eikä riittävän

https://koulutus.fcg.fi/De
fault.aspx?tabid=342&&
id=7584
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helppokäyttöistä ja joustavaa tietoteknistä ympäristöä ole löytynyt. On alustavasti
keskusteltu
projektikalenterin
laajentamisesta
kaikille
palvelualueille
ja
ylläpitovastuun sälyttämistä tehtävässään vasta aloittaneelle pelastustoimen
kumppanuusverkoston koordinaattorille. Kaikki palvelualueet kattava projektikalenteri
olisi erinomainen informaatiokanava kumppanuushankkeessa meneillään olevista
hankkeista.
Tukipalveluiden palvelualue käsittelee kaksivuotiskaudelle 2015 - 2016 laaditun
toimintasuunnitelman ja muiden ilmenevien ajankohtaisten aiheiden mukaisesti
hallintoon, talouteen ja henkilöstöön liittyviä aiheita ja pelastuslaitosten yhteisiä
linjauksia niihin liittyen. Palvelualue toimii pelastusjohtajien tukena ja yhteisten
käytäntöjen valmistelevana elimenä.

Kumppanuusverkosto vahvisti resurssejaan
Pelastuslaitosten kumppanuusverkosto ja Kuntaliitto hakivat Kuntarekryssä 4.15.6.2015 olleella ilmoituksella koordinaattoria edistämään palvelualueiden
toimintaa. Ilmoitukseen vastasi 22 hakijaa, jotka kaikki täyttivät muodolliset
pätevyysvaatimukset.
Haastateltavien joukkoa rajattiin työkokemuksen ja koulutuksen perusteella. Kun
otetaan huomioon koulutuksen ja kokemuksen lisäksi haastattelujen perusteella
tehty kokonaisarvio, Jokilaaksojen pelastuslaitoksen riskienhallintapäällikkö Jari
Lepistö todettiin hakijoista tehtävään soveltuvimmaksi.
Jari Lepistöllä on pelastajatutkinto, alipäällystötutkinto, insinööri-AMK (palo-päällystö)
tutkinto sekä ylempi AMK-tutkinto teknologiaosaamisen johtamisesta. Lisäksi hän on
suorittanut hallintotieteiden perus- ja aineopintoja. Hänellä on työkokemusta
pelastuslaitoksesta yhteensä yli 15 vuotta eri tehtävätasoilta, mukaan lukien
työskentely pelastuslaitoksen johtoryhmässä. Lepistö on toiminut aktiivisesti
Pelastuslaitosten kumppanuusverkoston Turvallisuuspalveluiden palvelualueella
toiminnan aloittamisesta, vuodesta 2008 lähtien. Hän on osallistunut monipuolisesti
lukuisiin
valtakunnallisiin
kehittämistyöryhmiin
ja
toiminut
mm.
Kumppanuusverkoston turvallisuusviestintätyöryhmän puheenjohtaja neljä vuotta.
Jari Lepistö aloitti kumppanuusverkoston koordinaattorina 7.9.2015.

Jari Lepistö
jari.lepisto@kuntaliitto.fi
p. 050 4624119

Pelastustoimen kehittämispäällikön rekrytointi aloitettiin
Jussi Rahikaisen toinen määräaikainen pesti päättyy vuodenvaihteessa ja hän palaa
takaisin Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen riskienhallintapäälliköksi. Seuraavan
pelastustoimen kehittämispäällikön tehtävän rekrytointi on aloitettu, työpaikkailmoitus
on avoinna Kuntarekryssä 13.10. saakka:
http://www.kuntarekry.fi/AvoimetTyopaikat/Sivut/Jobs.aspx?JobId=89589&JobLangu
age=fi_FI
Tehtävä on määräaikainen (1.1.2016 - 31.12.2017) ja sitä voidaan jatkaa toisen
kauden verran. Työ pitää sisällään kuntien edunvalvontaa ja niiden palvelemista
pelastustoimea ja varautumista koskevissa asioissa sekä pelastuslaitosten
kumppanuusverkoston ”toiminnanjohtajana” työskentelyn.

Lisätietoja:
Jussi Rahikainen
jussi.rahikainen@
kuntaliitto.fi
p. (09) 771 2566
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SOTE - itsehallintoalue - pelastuslaitosuudistus?
Hallitus on päättänyt uudistaa SOTEn Tuomas Pöystin työryhmän viitoittamalla
tavalla. Hallitusohjelman mukaan itsehallintoalueita tulisi olemaan korkeintaan 19 kpl,
selvityksessä suositellaan 9-12 aluetta. Hallitus on ilmoittanut tekevänsä päätöksen
alueista lokakuussa 2015.

Lisätietoja:
http://www.julkari.fi/handle/
10024/126795

Selvityksessä ehdotetaan itsehallintoalueisiin yhdistettäväksi SOTEn lisäksi myös
muita aluehallinnon tehtäviä sekä ylikunnallisia tehtäviä. Pari vuotta sitten, kun mm.
eräät edunvalvontajärjestöt olivat kritiikittömästi viemässä pelastuslaitoksia samaan
aluejakoon poliisin kanssa, Pelastuslaitosten kumppanuusverkosto nosti esille
muutaman huolta aiheuttavan seikan. Keskeisin niistä oli uudistuksen toiminnallinen
järkevyys, erikseen korostettiin sairaanhoitopiirien, ensihoidon ja pelastuslaitosten
symbioosia - joka on tällä kertaa valtiohallinnon esityksessä huomioitu.
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.

http://www.intermin.fi/fi/aja
nkohtaista/uutiset/pelastus
toimi/1/0/sisaministerio_as
ettaa_hankkeen_pelastust
oimen_uudistamiseksi_62
367?language=fi

Varanto -palotarkastusohjelmiston hankinta aloitetaan
Varanto -järjestelmän ensimmäinen osa, palotarkastusohjelmisto, päätettiin toteuttaa
kunnallisena hankintana. Sisäministeriö ei ole tässä vaiheessa mukana, mutta
myöhemmin toteutettavan 2. osion, Pronton korvaajan, osalta tilanne voi muuttua. 2.
vaiheesta ei ole vielä tehty mitään päätöksiä.

Pelastusjohtajat pääsivät kesäkuussa sopuun 1. osan hankinnan investoinnista ja
käyttökustannusten jaosta löytyi kompromissi elokuun kokouksessa. Varanto tulee

Lisätietoja:
Matti Sipilä
matti.sipila@pelastusopi
sto.fi
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olemaan Suomen ensimmäinen kunnallinen tietojärjestelmä, joka on käytössä
100 %:n kattavasti koko valtakunnassa.
Varannon hankintaa lähdetään suunnittelemaan kuntaomisteisen Tieran kanssa.
Palosuojelurahastolta haetaan erityisavustusta joulukuussa ja hankinta on tarkoitus
käynnistää tammikuussa 2016. Ensimmäiset pilotoinnit sähköisestä asioinnista
(esim. omavalvonta) toteutetaan jo kevään aikana. Palotarkastusohjelmisto pyritään
saamaan käyttöön vuoden 2017 loppuun mennessä.
Varannon toteutus tapahtuu ketterällä kehittämismenetelmällä; sen onnistumisen
varmistamiseksi tilaajalla (pelastuslaitoksilla) pitää olla riittävästi resursseja
kommentoimaan ja ohjaamaan toimittajan työtä. Osana toteutusprojektia
pelastuslaitokset palkkaavat kahden henkilötyövuoden verran asiantuntijoita vuosiksi
2016-17. Asiantuntijoiden tulisi tuntea hyvin pelastuslaitosten ennaltaehkäisyn
käytännöt. Henkilötyövuodet jaetaan siten, että tehtävään palkataan yksi
päätoiminen työntekijä, toinen htv jaetaan 2-4 henkilön kesken.
Kumppanuusverkosto käynnistää hakuprosessin loka-marraskuussa.

Palvelualueiden kokousten asioita
Lisätietoja alla olevista aiheista saat pelastuslaitoksesi ko. palvelualueen edustajalta.
Turvallisuuspalveluiden palvelualue
Palvelualueella käsiteltiin mm. ikäihmisten kotona asumisen turvallisuutta,
turvallisuusviestintää, palontutkintaa, Varanto -hanketta ja riskianalyysityön
kehittämistä.
Pelastustoimintapalveluiden palvelualue
Palvelualueella käsiteltiin mm. operatiivista salityöskentelyohjetta, Ericaa, Kejoa,
tilannekeskuksia, liikenneonnettomuuksien tutkintaa ja myrskytuhokäytäntöjä.
Tukipalveluiden palvelualue
Palvelualueella käsiteltiin mm. talous- ja henkilöstöasioita, turvallisuusselvityksiä
(http://www.pelastuslaitokset.fi/filewrap.php?c=&f=Liite_1_turvallisuuselvityksist.pdf),
hankintarenkaita ja osaamiskartoituksia.
Ensihoitopalveluiden palvelualue
Palvelualueella käsiteltiin mm. ensihoidon laatua ja itsearviointia, vaatehankintoja,
valtakunnallista koulutusyhteistyötä ja ensihoidon järjestelytilannetta eri alueilla.

Pelastusjohtajien kokousten asioita
Pelastusjohtajien
kokouksessa
on
käsitelty
mm.
seuraavia
asioita:
Kumppanuusverkoston sopimuksia, resursseja ja työjärjestystä, ensihoidon EUkantelua, TUVE ja ICT-asioita, hankintalain uudistamista, poistumisturvallisuutta ja
SOTE/itsehallintoalueuudistusta.

www.tiera.fi

Lisätietoja:
Jussi Rahikainen
jussi.rahikainen@
kuntaliitto.fi
p. (09) 771 2566
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Muita asioita
Pelastustoimen strategia 2025
Pelastustoimen strategian valmistelu kytketään sisäisen turvallisuuden strategian ja
selonteon valmisteluun. Sisäministeriön tavoitteena on antaa sisäisen turvallisuuden
selonteko helmikuun loppuun 2016 mennessä. Sisäisen turvallisuuden strategia
annetaan sen jälkeen syyskuun 2016 loppuun mennessä.

http://pelastustoimi.fi/pel
astustoimi/strategia

Tavoitteena on, että sekä selonteon että sisäisen turvallisuuden strategian
parlamentaarinen käsittely olisi kesällä tai alkusyksyllä 2016. Pelastustoimen
strategia annetaan samaan aikaan syyskuussa 2016 eli strategiatyössä on pieni
tauko odoteltaessa sisäisen turvallisuuden selontekoa.

Pelastuslaitosten Kumppanuusverkoston julkaisut

http://www.pelastuslaito
kset.fi/index.php?p=Mitt
aristo

Viime syksynä julkaistu Markku Haikon selvitys alueellisen pelastustoimen synnystä
on nyt ladattavissa sähköisesti taitettuna versiona, jossa on linkit tekstissä viitattuihin
liitteisiin.

Myös Riskianalyysityöryhmän raportti on nyt ladattavissa pdf-muodossa. Raportissa
täydennetään sisäministeriön ohjeistusta riskianalyysin tarkasteluperusteista ja mm.
kuvataan tapa huomioida sekä analysoida toiminta-alueen erityisiä riskejä.
Lisäksi on julkaistu raportti poistumisturvallisuusselvitysvelvollisten kohteiden
turvallisuustasosta. Automaattisella sammutuslaitteistolla suojattujen hoivalaitosten
määrä on nyt yli 3.000, eli yli puolet (54 %) kohteista on suojattu. Parhaiten on
edistynyt vanhusten hoito- ja hoivalaitoksien, kehitysvammaisten hoito- ja
hoivalaitoksien ja asumisyksiköiden sekä muiden palvelutalojen varustaminen

Lisätietoja:
vesa-pekka.tervo@kupelastus.fi

Lisätietoja:
seppo.mannikko@tamp
ere.fi
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automaattisella sammutuslaitteistolla (noin 70 % suojattu). Eniten puutteita on
päihdehuollon laitoksien ja asumisyksiköiden suojaamisessa (noin 25 % suojattu).
Julkaisut löytyvät täältä: http://www.pelastuslaitokset.fi/index.php?p=Mittaristo

Pelastusjohtajien, hallituksen ja palvelualueiden kokousten ajankohdat
vuonna 2015
2015

Syyskuu

Lokakuu

Pelastusjohtajien
hallitus (aina Lync
mahdollisuus)
23.9.2015, klo 12–
16, (Kuntatalo)
Lync-kokous
20.10.2015, klo 1218, Kuntatalo

Pelastusjohtajien
kokous (aina Lync
mahdollisuus)
25.9.2015, klo
9.30-16,
(Kuntatalo) Lynckokous
7.10.2015, klo 1016, Jyväskylä

Palvelualueiden
kokous

Muut tiedossa
olevat alan
tapahtumat

21–22.10.2015,
Vantaa

Omistajafoorum
6.10.2015 klo 10,
Kuntatalo
SM ajankohtaisfoorum, 8-9.10.2015,
Jyväskylä
Paviljonki

Marraskuu

25.11.2015, klo 1216, (Kuntatalo)
Lync-kokous

Joulukuu

20.11.2015,
(Kuntatalo) Lync,
klo 9.30 - 11.30.
Asiantuntija-alustus
klo 12.30?
9-10.12.2015,
Kuntatalo, klo 13–
12

Mukavaa syksyn alkua toivottaen

Petteri Helisten
Tämän tiedotteen toimitti Petteri Helisten. Palautetta voi antaa jussi.rahikainen@kuntaliitto.fi

Lisätietoja:
Jussi Rahikainen
jussi.rahikainen@
kuntaliitto.fi
p. (09) 771 2566

