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PELASTUSLAITOSTEN KUMPPANUUSVERKOSTON
KUULUMISIA 1/2015
Pelastuslaitosten kumppanuusverkoston tiedote
Vuoden ensimmäisessä Pelastuslaitosten kumppanuusverkoston tiedotteessa uusi
puheenjohtaja kertoo ajankohtaisista kumppanuusverkoston toimintaan liittyvistä
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.

Harkittua yhteistyötä kumppanuusverkostossa, asiakkaan
parhaaksi
Vuosi 2015 on kumppanuusverkoston kahdeksas toimintavuosi. Joulukuussa 2014
pelastusjohtajat valitsivat minut järjestyksessään kuudenneksi pelastusjohtajien
puheenjohtajaksi. Edeltäjiäni ovat olleet Vesa Parkko (Kymenlaakso, 2005-2006),
Seppo Lokka (Etelä-Savo, 2007-2008), Olli-Pekka Ojanen (Pirkanmaa, 2009-2010),
Olavi Liljemark (Itä-Uusimaa, 2011-2012) ja Simo Tarvainen (2013-2014).
Puheenjohtajakierto on harkitusti vilkasta, jotta taakka jakautuisi tasaisemmin ja
kaikki sitoutuisivat yhteiseen työhön.
Nykymuotoinen kumppanuusverkosto käynnistyi keväällä 2008. Se ei syntynyt
sattumalta, vaan verkosto synnytettiin kaikkien pelastuslaitosten ja Kuntaliiton
yhteisessä kumppanuushankkeessa. Hanketta rahoitti Palosuojelurahasto, ja
hankkeen päätoimisena projektipäällikkönä toimi Jokilaaksojen pelastusjohtajan
tehtävistä virkavapaalla ollut Piia Vähäsalo. Esimerkillisestä toiminnastaan
pelastusalan alueellisen ja valtakunnallisen toiminnan kehittäjänä ja vaikuttajana
hänet valittiin vuoden palomieheksi 2009, ja Suomen Nuorkauppakamari valitsi hänet
vuoden nuoreksi johtajaksi 2010.
Pelastuslaitosten kumppanuusverkosto on luotu pelastuslaitosten valtakunnallisen
yhteistyön alustaksi. Pelastuslaitoksissa ylin virkamies on pelastusjohtaja,
kumppanuusverkostossa ylintä päätösvaltaa käyttää pelastusjohtajien kokous.
”Päätösvalta” on kuitenkin harhaanjohtava, sillä verkostossa ei voida tehdä
enemmistöpäätöksiä. Toisen pelastuslaitoksen puolesta päätetään yhtä paljon kuin
yksi kunta tai ministeriö voi päättää toisen kunnan tai ministeriön puolesta. Yhteiseen
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asiaan sitoutuminen ja tahto kehittää toimintaa yhdenmukaiseksi pitää aikaansaada
muuten kuin käskyttämällä. Tätä on nykyaikainen verkostojen johtaminen.
Kumppanuusverkosto muodostuu pelastusjohtajien yhdistyksestä - se kuuluisa
rekisteröimätön yhdistys - pelastusjohtajien hallituksesta toimeenpanevana elimenä,
neljästä palvelualueesta, joissa kussakin on yksi edustaja joka pelastuslaitoksesta
sekä lukemattomista työryhmistä. Yhteensä tässä myllyssä on satoja aktiiveja.
Pelastusjohtajien yhdistys on siten vain jäävuoren huippu.
Lukuisat yksittäisen pelastuslaitoksen päätösvallassa olevat asiat on linjattu
kumppanuusverkostossa siten, että palvelu asiakkaan suuntaan on yhdenmukaista.
Kumppanuusverkoston mukana olo on ollut edellytyksenä useammallekin
Palosuojelurahaston rahoittamalle kehittämishankkeelle. Sen kautta pyydetään
jäsenyyksiä verkoston ulkopuolisiin ohjaus- ja työryhmiin. Viimeisimpänä
Onnettomuustutkintakeskuksen tutkintaselostuksessa annetaan erikseen nimeltä
mainiten suosituksia myös pelastuslaitosten kumppanuusverkostolle. Verkosto on
vakiinnuttanut paikkansa.

http://www.pelastuslaitoks
et.fi/index.php?p=Tyoryhm
at_ja_edustukset

Sivutuotteena tulee myös yhtenäisiä toimintamalleja, ja asiakas voi olla tyytyväinen.
Tosin valtakunnallinen kehittämistyö ei ole yksittäisten pelastuslaitosten vastuulla,
sillä valtakunnallisten valmistelujen ja järjestelyjen vastuutaho on säädetty
pelastuslaissa toisaalle. Katso pelastuslain 23 §.
Toivotan aurinkoista kevättä kaikkien pelastuslaitosten henkilöstölle ja turvallisuutta
työssä ja vapaalla. Muistakaa verkostotyössä, että tieto ei vähene vaan lisääntyy jos
sitä jakaa!

Kumppanuusverkosto vahvistaa resurssejaan
Pelastusjohtajat päättivät vahvistaa Pelastuslaitosten kumppanuusverkoston
henkilöresursseja. Nykyisin verkostossa työskentelee päätoimisesti yksi henkilö ja
osa-aikaisesti
eri
hankkeiden
parissa
muutama
muu
henkilö
(http://www.pelastuslaitokset.fi/index.php?p=Verkosto).
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Kumppanuusverkostoon palkataan kesän aikana yksi lisähenkilö, jonka tärkein
tehtävä on tukea kumppanuusverkoston palvelualueita. Kumppanuusverkoston
tärkeimmät resurssit ovat palvelualueiden jäsenet sekä heidän asiantuntijansa
pelastuslaitoksissa. Tarkoituksena on terästää tämän resurssin hyödyntämistä
yhteisten asioiden valmistelussa. Näin voidaan entisestään kehittää yhteisiä
linjauksia ja toimintamalleja, jotta pelastuslaitokset pystyvät palvelemaan
asiakkaitaan tasapuolisemmin ja taloudellisemmin.
Työpaikkailmoitus tullaan julkaisemaan loppukevään aikana
(www.kuntarekry.fi). Lisätietoja tehtävästä antaa Jussi Rahikainen.

Kuntarekryssä

Palvelualueiden kokousten asioita tammikuussa 2015
Lisätietoja alla olevista aiheista saat pelastuslaitoksesi ko. palvelualueen edustajalta.

Lisätietoja:
Turvallisuuspalveluiden palvelualue
Palvelualueella käsiteltiin mm. ikäihmisten

kotona

asumisen

turvallisuutta,

timo.rantala@lapinpelas
tuslaitos.fi
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turvallisuusviestintää,
kehittämistä.

palontutkintaa,

Varanto

-hanketta

ja

palotarkastusten

Pelastustoimintapalveluiden palvelualue
Palvelualueella käsiteltiin mm. pelastustoimen tehtävänkäsittelyohjetta, Ericaa,
Kejoa,
tilannekeskuksia
ja
hälytysajoneuvojen
liikennevaloetuuksia
(http://www.kuopio.fi/c/document_library/get_file?uuid=f7a0b48c-42e1-46bc-a1af7e53a71448fe&groupId=12123).

Lisätietoja:
erkki.asikainen@kuopio.fi

Tukipalveluiden palvelualue
Palvelualueella käsiteltiin mm. talous- ja henkilöstöasioita, turvallisuusselvityksiä
(https://www.poliisi.fi/turvallisuus_ja_valvonta/turvallisuusselvitykset), viestintäopasta
ja työhyvinvointia.

Lisätietoja:

Ensihoitopalveluiden palvelualue
Palvelualueella käsiteltiin mm. ensihoidon laatua ja itsearviointia, vaatehankintoja,
ensihoitotyön
psyykkistä
kuormittavuutta
koskeva
tutkimusta
(https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/83216/Ensihoitotyon%20psyykkinen
%20kuormittavuus.pdf?sequence=1) ja ensihoidon järjestelytilannetta eri alueilla.

Lisätietoja:

sirpa.heiskanen@ouka.fi

petteri.hakkarainen@pk
pelastuslaitos.fi

Pelastusjohtajien kokousten asioita helmi-maaliskuussa 2015
Pelastusjohtajien kokouksessa on käsitelty mm. seuraavia asioita: Eu
työaikadirektiivi,
yhteistyösopimukset
puolustusvoimien
kanssa,
Kumppanuusverkoston
työjärjestys
ja
Varautumisen
henkilöverkosto
(http://www.pelastuslaitokset.fi/index.php?p=Varautumisen_tyoryhma)
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Jussi Rahikainen
jussi.rahikainen@
kuntaliitto.fi
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Lisäksi kokouksissa on käsitelty mm. seuraavia aiheita:
Rakenneuudistuksen seuranta
Vuonna 2014 perustettua pelastustoimen rakenneuudistushanketta on asetettu
seuraamaan seurantaryhmä, jossa on laaja edustus pelastustoimen eri tahoista,
ammattijärjestöistä
jne.
Pelastuslaitoksia
seurantaryhmässä
edustaa
pelastusjohtajien puheenjohtaja, hänen varajäsenensä on pelastusjohtajien
varapuheenjohtaja.

http://www.intermin.fi/fi/
kehittamishankkeet/pela
stustoimen_rakenneuud
istus

Ryhmän ainoaksi tehtäväksi alueuudistuksen peruunnuttua jäi seurata
säästötavoitteiden toteutumista. Pelastuslaitosten tulisi kehittää toimintaansa siten,
että vuonna 2017 saavutettaisiin 7,5 M€ säästöt vuoden 2014 talousarvioon
verrattaessa. Muutama taho on julkisesti epäillyt, ettei nykyisellä rakenteella tätä
tavoitetta saavuteta.
Kuntien omistajaohjaus oli sen verran tiukkaa viime vuonna, että tämä säästötavoite
saavutettiin jo vuonna 2014. Jäämme odottelemaan epäilijöiden onnitteluja.
Pelastustoimen strategia 2025
Sm on aloittanut hankkeen, joka valmistelee pelastustoimen strategian vuoteen
2025. Hankkeen tehtävänä on
− arvioida pelastustoimen nykytilaa
− analysoida pelastustoimen lyhyen ja pitkän aikavälin haasteet

http://www.intermin.fi/fi/
kehittamishankkeet/pela
stustoimen_strategia
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− määritellä pelastustoimen tehtävät/vastuut nyt ja tulevaisuudessa
− tehdä toimenpide-ehdotuksia pelastustoimen kehittämiseksi
− tehdä ehdotus pelastustoimen strategiaksi vuoteen 2025.
Hankkeen ohjausryhmässä pelastuslaitoksia edustaa O-P Ojanen sekä Simo
Wecksten ja työryhmässä V-P Ihamäki. Pelastuslaitokset ovat päässeet
vaikuttamaan strategian muotoutumiseen mm. tekemiensä SWOT -analyysien
kautta.

Muita asioita
NHG - Ensihoidon palvelutuotannon yksikkökustannusten tarkastelu
Suomen sairaankuljetusliiton Nordic Helathcare Groupin tilaaman selvityksen
mukaan yksityisten palvelutuottajien yksikkökustannushinnat ovat edullisempia kuin
julkisten palveluntuottajien (eli sairaanhoitopiirien ja pelastuslaitosten).
Selvitys ei anna oikeaa kuvaa kustannustasoista. SSK:n tiedottama ero
henkilökustannuksissa syntyy, kun verrataan erilaista palvelua tuottavia yksiköitä
keskenään. Sairaanhoitopiiri määrittele riskien perusteella, minkä tasoista palvelua
kullekin alueelle tuotetaan. Julkisten palveluntuottajien ambulanssit ovat
pääsääntöisesti jatkuvasti miehitettyjä ja ne ovat yhden minuutin lähtövalmiudessa.
Yksityisen palveluntuottajien ambulansseista osa on miehitettynä vain osan
vuorokaudesta ja osa vuorokaudesta toteutetaan varalla olon kautta, jolloin
lähtövalmius on esim. 15 minuuttia. Näitä kahta eritasoista palvelua ei voi verrata
keskenään.

http://www.sairaankuljet
usliitto.fi/upload/File/201
5_01_29_-_NHG__Ensihoidon_palvelutuo
tannon_yksikkokustann
usten_tarkastelu_final.p
df?rnd=1422962592

Oulu-Koillismaan pelastuslaitoksen syksyllä 2014 tehdyssä selvityksessä tarkasteltiin
yksityisen ja julkisen palveluntuottajan ensihoidon henkilöstökuluja silloin kuin
työaika ja pätevyysvaatimukset ovat samoja. Molempien toimijoiden noudattaessa
työ- ja virkaehtosopimuksia, henkilökustannukset olivat yhtä suuret.
Kustannusero syntyy katteesta, julkisella puolella sitä ei ole, yksityisellä on. SSK:n
tilaama tarkastelu ei huomioi yksityisen sektorin katetta.
Valtiontukikantelu EU:lle ensihoidon järjestelyistä
MedGroup, 9Lives ja Falck Oy ovat valittaneet EU:lle siitä, että pelastuslaitokset
voivat tuottaa ensihoitopalveluita sairaanhoitopiireille ilman kilpailutusta. Viimeisintä
vastinetta valmistellaan Työ- ja elinkeinoministeriössä yhteistyössä Sosiaali- ja
terveysministeriön sekä Sisäministeriön ja Kuntaliiton kanssa. Ministeriöiden
näkemyksen mukaan kyseessä on ns. ei-taloudellista toimintaa, jota ei tarvitse
Suomen nykylainsäädännön mukaan kilpailuttaa.
Parlamentaarisen työryhmän raportti sisäisestä turvallisuudesta
Sisäisen
turvallisuuden
ja
oikeudenhoidon
resurssitarpeita
parlamentaarisen työryhmä raportissa todetaan mm. että

selvittäneen

− sisäisen turvallisuuden ja oikeudenhoidon kokonaisuuteen tulee palauttaa
viime kevään kehyspäätöksen säästöjä vastaavat määrärahat. Työryhmä
katsoo, että aleneva kehystaso ei riitä turvaamaan kansalaisille
välttämättömiä palveluja.

http://www.intermin.fi/fi/
kehittamishankkeet/sisa
isen_turvallisuuden_res
urssitarpeet

5 (6)
TIEDOTE 1 / 2015

− tulisi
tarkastella
muun
muassa
pelastustoimen
rakenteiden ja
ohjausjärjestelmän kehittämistä, jotta rakenteet ja koordinaatio olisivat
taloudelliset ja tehokkaat. Samalla tulisi selvittää vapaaehtoistoiminnan
laajempaa hyödyntämistä koko sisäisen turvallisuuden kentässä.
Pelastusopiston paloteatterin auditointi
Pelastusopiston paloteatteria on auditoitu, koska siellä tehdyissä demopoltoissa ja
opinnäytetöihin liittyvissä koepoltoissa tuli esille yllättävän suuria HCN-pitoisuuksia
(syaanivety).
VTT:n tutkimuksissa todettiin, että HCN-pitoisuusmittauskenno havaittiin ristiherkäksi
CO:lle (häkä), jota käytännössä aina muodostuu tulipalossa. Näin ollen
mittaustulokset ovat olleet merkittävästi suurempia, kuin polttotilan todelliset HCNpitoisuudet. Opinnäytetöissä esitettyjä mittaustuloksia ja niistä tehtyjä johtopäätöksiä,
mm. sprinkaluksen vaarallisuudesta, ei voi siis pitää luotettavana.

http://www.pelastusopist
o.fi/fi/pelastusopisto/tied
otearkisto/pelastusopist
on_uutisia/102/0/pelast
usopiston_paloteatterin
_auditoinnin_ivaihe_valmis_58068

Mittauslaitteisto on nyt uusittu, mutta mittauskennojen ristiherkkyydet on myös
jatkossa otettava huomioon tuloksia tulkittaessa.
Pelastusosasto 40 vuotta
Sisäministeriön pelastusosasto täytti 40
kumppanuusverkosto onnittelee osastoa!

vuotta

1.3.2015.

Pelastuslaitosten

Pelastusylijohtajat Pentti Partanen, Pekka Myllyniemi, Pentti Ruuhonen ja Esko
Koskinen.

http://www.intermin.fi/fi/
ajankohtaista/uutiset/pel
astustoimi/1/0/pelastuso
sasto_40_vuotta_58831
?language=fi
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Pelastusjohtajien, hallituksen ja palvelualueiden kokousten ajankohdat
vuonna 2014
2015

Toukokuu

Pelastusjohtajien
hallitus

Pelastusjohtajien
kokous

Palvelualueiden
kokous

Lync, 6.5.2015, klo
9, palvelusopimus

Lync, 13.5.2015,
klo 13,
palvelusopimus

26 - 27.5.2015,
Vantaa

Muut tiedossa
olevat alan
tapahtumat
6 - 7.5. 2015 Civil
Protection Forum,
Brysseli

25.5.2015,
Kuntatalo, klo 1218
Kesäkuu

Heinäkuu
Elokuu
Syyskuu

5.6.2015,
(Kuntatalo) Lync,
klo 9.30 - 15.30
26.8.2015,
Kuntatalo, klo 10
23.9.2015 (video)
klo 12-16

Lokakuu

20.10.2015,
Kuntatalo, klo 12 18

Marraskuu

25.11.2015, (video)
klo 12 - 16

Joulukuu

28.8.2015 Helsinki,
klo 10.
25.9.2015,
(Kuntatalo) Lync,
klo 9.30 - 11.30.
7.10.2015,
Jyväskylä (Lync)

21 - 22.10.2015,
paikka avoin

SM ajankohtaisfoorum, 8-9.10.
2015, Jyväskylä
Paviljonki

20.11.2015,
(Kuntatalo) Lync,
klo 9.30 - 11.30.
9-10.12.2015,
Kuntatalo, klo 13 12

(Kuva suomenkuvalehti.fi)

Mukavaa kevään odotusta!

Veli-Pekka Ihamäki
Tämän tiedotteen toimitti V-P Ihamäki. Palautetta voi antaa jussi.rahikainen@kuntaliitto.fi
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