TIEDOTE

1 (8)

3/2014
25.7.2014

PELASTUSLAITOSTEN KUMPPANUUSVERKOSTON
KUULUMISIA 3/2014
Pelastuslaitosten kumppanuusverkoston tiedote.
Vuoden kolmannessa Pelastuslaitosten kumppanuusverkoston tiedotteessa
Turvallisuuspalveluiden puheenjohtaja kertoo palvelualueensa toiminnasta sekä
ajankohtaisista kumppanuusverkoston toimintaan liittyvistä asioista.
Tiedote on tarkoitettu koko henkilöstölle. Toistaiseksi tiedotetta ei pystytä
kääntämään toiselle kotimaiselle kielelle.
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 yhteystiedot palvelualueen jäseniin.

www.pelastuslaitokset.fi

Lisätietoja:

Pelastustoimen rakenneuudistus
Pelastustoimen rakenneuudistuksen tavoitteena on saavuttaa pysyvä, vähintään 7,5
miljoonan euron säästöt vuoteen 2017 mennessä. Kesäkuun lopulla sisäministeriö
lähetti pelastuslaitoksille ”paimenkirjeen”, jossa ministeriö esittää, kuinka
säästövelvoite saavutetaan.
http://www.intermin.fi/download/54473_pelastustoimen_rakenneuudistus_saastokirje
_pelastuslaitoksille_27062014.pdf?9c835c2f4862d188

Martti Soudunsaari
Turvallisuuspalveluiden
palvelualueen puheenjohtaja
martti.soudunsaari@lapinpela
stuslaitos.fi

Sisäministeriö esittää, että säästövelvoitteen lähtötasona käytetään vuoden 2014
talousarvion kuntamaksuosuuksia. Palkkatason nousu otetaan säästöjä arvioitaessa
huomioon ja laskentaperusteena käytetään Tilastokeskuksen kuntasektorin
ansiotasoindeksiä. Ministeriö esittää, että kuntamaksuosuudet jäädytetään 2014
tasolle vuoden 2017 loppuun saakka. Ministeriö tulee seuraamaan säästöjen
toteutumista vuosittain toteutuneiden tilinpäätöstietojen perusteella.

Turvallisuuspalveluiden palvelualue
Turvallisuuspalveluiden
palvelualueen
tehtävänä
on
käsitellä
erityisesti
pelastuslaitosten onnettomuuksien ehkäisyyn liittyviä asioita, varautumista
häiriötilanteisiin ja poikkeusoloihin sekä riskien arviointia pelastustoimen
suunnittelussa. Palvelualue pyrkii tunnistaa toimialan haasteita laatien painopisteiksi
valittuihin haasteisiin yhtenäisiä toimintamalleja ja ohjeita.

Tekijä: Martti Soudunsaari, Turvallisuuspalveluiden palvelualueen puheenjohtaja

Lisätietoja:
Timo Rantala
Turvallisuuspalveluiden
palvelualueen sihteeri
timo.rantala@lapinpelastuslaito
s.fi

2 (8)
TIEDOTE 3 / 2014

Pelastuslain uudistuessa 2011 ennaltaehkäisevän työn lakisääteisyyden perusta
uudistui tuoden pelastuslaitoksille maksullisuuden ja valvonnan suunnittelun
riskiperusteisena. Prosessit, joiden tavoitteena oli varmistaa maksullisuuspäätöksien
muodollinen oikeellisuus valvontatyössä, on saatu yhdenmukaistettua. Painopiste on
siirtynyt valvontatyön sisällön kehittämisprosesseihin ja yhteiskunnan muutoksen
tuomiin haasteisiin, erityisesti väestön ikääntymisen haasteisiin.
Turvallisuuspalvelussa käsiteltäviä asiakokonaisuuksia ovat:
- riskianalyysi
- palotarkastustoiminta
- rakenteellinen palonehkäisy
- turvallisuusopetus
- kemikaalivalvonta
- palontutkinta
- pelastuslaitosten valmiussuunnittelu
- kuntien varautumisen tukeminen.

Turvallispalveluiden työryhmiä 2014
Palontutkinta työryhmä 18.2.2011- 31.12.2014.
Työryhmän vetäjä on Jarkko Jäntti, Keski-Uudenmaan pelastuslaitos.
Palontutkinnan käsikirja on julkaistu 17.4.2014 ja on ladattavissa pelastuslaitokset.fi
sivulta.
Pelastuslaitosten
palontutkinnasta
tehtyjen
selvitysten
mukaan
palontutkinnan järjestelyt ja käytännön toteutustavat sekä tutkijoiden osaaminen
vaihtelevat huomattavasti eri pelastuslaitoksissa. Käsikirja tuottaa lisätietoa
pelastuslaitosten palontutkinnan kokonaisuuden kehittämiseksi. Toimintamalleja
yhdenmukaistamalla ja tutkijoiden osaamista kehittämällä on mahdollista saavuttaa
merkittävää etua tutkinnasta saatujen tulosten hyödyntämisessä. Käsikirja on luotu
Pelastusopiston päällystötutkinnon toiminnallisena opinnäytetyönä. Työn tilaaja on
ollut Pelastuslaitosten kumppanuusverkoston alaisuudessa toimiva Palontutkinta
2014 -työryhmä.
Palontutkinnan teemat 2014
1) Palot ja läheltä piti tapaukset hoitolaitoksissa sekä palvelu- ja tukiasunnoissa
2) Tapaukset, joissa pelastuslaitos oikeasti pelastaa ihmisiä tulipalosta
3) Valvonnan vaikuttavuus teollisuusrakennusten tulipaloissa
4) Maatilojen palot.

Lisätietoja:
jarkko.jantti@jkl.fi
050 3118827
http://www.pelastuslaitokse
t.fi/index.php?p=Mittaristo
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Riskianalyysianalyysityöryhmä 2.4.2012 – 31.12.2014.

Lisätietoja:

Työryhmän vetäjä on Vesa-Pekka Tervo, Keski-Uudenmaan pelastuslaitos.

vesa-pekka.tervo@vantaa.fi

09-83940041

Työtehtävien painopisteenä on 2014 tutkimushankkeiden sisällyttäminen työryhmän
raporttiin, poikkeusolojen riskianalyysin perusteiden kuvaus sekä tulevaisuuden
visioiden kuvaus sekä osaltaan Varanto-hankkeeseen liittyviin tarpeisiin
vastaaminen.
Uutena tutkimusavauksena on pelastuslaitosten kustannushyötyvaikuttavuuden
arvioinnin välineiden kehittäminen.
Kustannushyötyvaikuttavuuden


Ensisijaisena tavoitteena on työn vaikuttavuuden parantaminen.



Palveluja määritettäessä pyritään löytämään ne työmuodot, joiden kautta
lisäarvo kohteen tai/ja alueen turvallisuudelle on suurin.

Valvontasuunnitelmatyöryhmä 25.4.2012- 31.12.2014

Lisätietoja:

Työryhmän vetäjä on Jani Kanerva, Etelä-Karjalan pelastuslaitos.

jani.kanerva@ekpelastuslaito
s.fi

Valvontasuunnitelman ja maksullisuuksien yhtenäistämisen jälkeen painopiste on
siirtynyt valvontatyön yleisen seurantamallin ja seurantamuuttujien (mittareiden)
yhtenäistämiseen. Seurantamallissa arvioidaan valvontasuunnitelmaa, operatiivista
valvontatoimintaa ja valvonnan vaikuttavuutta.

05-6167008

Kaavalausuntotyöryhmä 1.3.- 31.12.2014

Lisätietoja:

Työryhmän vetäjänä on Seppo Sihvonen, Helsingin pelastuslaitos.

seppo.sihvonen@hel.fi
050-3416283

Pelastuslaitosten

turvallisuuspalvelualueelle

on

vuodelle

2014

määritelty
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painopisteeksi pelastustoimen roolin selkeyttäminen kaavalausunnoissa.
Työryhmän tehtävänä on:


Luoda pelastustoimen käyttöön pienimuotoinen opas kaavalausunnoista.



Yhdenmukaistaa pelastustoimen antamien kaavalausuntojen rakennetta.



Selkeyttää ja lisätä ymmärrystä pelastustoimen osuudessa kaavoitusten
yhteiskunnallisessa merkityksessä.



Luoda pelastustoimen päällystöopetukseen kaavoituksen oppisisällön runko.

Poistumisturvallisuustyöryhmä 1.3.2014- 31.12.2015

Lisätietoja:

Työryhmän vetäjä on Seppo Männikkö, Pirkanmaan pelastuslaitos.

seppo.mannikko@tampere.fi

040-5698980

Pelastuslaitosten turvallisuuspalvelualueelle on vuodelle 2014 määritelty
painopisteeksi hoitolaitosten sekä palvelu- ja tukiasumisen poistumisturvallisuus.
Työryhmän tehtävä on:


Kansallisen tilannekuvan kokoaminen poistumisturvallisuusselvitysvelvollisten
kohteiden turvallisuustasosta.



Poistumisturvallisuusselvityskäytänteiden
käytänteiden yhtenäistäminen.

laadun

parantaminen

sekä

Turvallisuusviestintä työryhmä (toistaiseksi)
Työryhmän vetäjä Tomi Honkakunnas, Oulu-Koillismaan pelastuslaitos

Lisätietoja:
tomi.honkakunnas@ouka.fi

044 7038608

Työryhmän päätehtävänä on tehdä esityksiä pelastuslaitoksille turvallisuusviestinnän
kehittämiseksi. TUVI-työryhmän puheenjohtajana neljä vuotta ollut Jari Lepistö
Jokilaaksojen pelastuslaitokselta esitteli toimintasuunnitelman 22.1.2014, jonka
jälkeen valittiin uusi puheenjohtaja.

Turvallisuuspalvelun osallistuminen sidosryhmiin
Merlot palotarkastus kehitystiimi 2008- 2014
Tiimin vetäjä on Mika Viljanen, Varsinais-Suomen pelastuslaitos.
Työryhmän toimikausi päättyy 31.12.2014

Lisätietoja:
mika.viljanen@turku.fi
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Palavien nesteiden säilytystä ja varastointia selvittävä työryhmä

Lisätietoja:

Työryhmän jäsen Tomi Pursiainen, Itä-Uudenmaan pelastuslaitos

tomi.pursiainen@porvoo.fi
040 5139200

Työ- ja elinkeinoministeriö on päättänyt asettaa työryhmän selvittämään
myymälärakennuksessa tapahtuvaa palavien nesteiden säilytystä ja varastointia.


Työryhmän tehtävänä on selvittää kaupan yhteydessä tapahtuvaan palavien
nesteiden säilytykseen ja varastointiin liittyvät turvallisuus- ja muut ongelmat
sekä laatia näiden ongelmien poistamiseksi ehdotukset tarvittavista
säännösmuutoksista.



Työryhmän tulee lisäksi tehdä ehdotukset, mitä muita toimenpiteitä tarvitaan
nykyisten ongelmien poistamiseksi sekä turvallisuuden ja yhtenäisen
vaatimustason
takaamiseksi
palvien
nesteiden
säilytyksessä
ja
varastoinnissa kaupan yhteydessä.

Turvallisuuspalvelun palvelualueen kokousten asioita 2014
Pelastusviranomaisen toimivalta valvontatyössä


Toimivalta perustuu pelastuslakiin ja kemikaaliturvallisuuslakiin 115 § 2 mom.



Valvontatehtävän sisältö ja toimivalta on rajattu aiempaa selkeämmin
koskemaan rakennuksen käytön aikaista turvallisuutta.

Lisätietoja:
jaana.rajakko@intermin.fi
0295488435

Suomen rakentamismääräyskokoelma sisältää täydentäviä säännöksiä ja ohjeita
maankäyttö- ja rakennuslakiin sekä asetukseen.


Maankäyttö ja rakennuslain täydentäviä säännöksiä ei voida käyttää
perusteltaessa pelastusviranomaisen toimivaltaa.



Voidaan käyttää edelleen opastavina- tai lisätietoina ja lausunnoissa
asiantuntijatietojen viitteinä.



Rakennusvalvonnassa arvostettu asiantuntija asema luo hyvät edellytykset
rakennuksen käytön aikaisen turvallisuuden valvontaan.

Osaamisen Kehittäminen
Hankkeen projektipäällikkö Annukka Saine-Kottonen
Helsingin, Pirkanmaan ja Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos toteuttavat palosuojelurahaston avustuksella hanketta; Onnettomuuksien ehkäisytyössä tarvittavan
osaamisen kehittäminen, ajalla 09/2012- 08/2014.


Turvallisuuskulttuurin tukemisen mahdollisuudet viranomaisvalvonnassa –
koulutus.



Nykyisille työntekijöille / pelastustoiminnan tehtävistä onnettomuuksien
ehkäisytehtäviin
siirtyville
esitetään
mahdollisuutta
suorittaa
täydennyskoulutuksena tarpeen mukaan vastaavantyyppisiä kokonaisuuksia,

Lisätietoja:
Annukka.Sainekottonen@hel.fi
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joita tässä esitetään tutkintokoulutuksiin sekä perehdytykseen liittyen.

Omavalvonta
Omakotitalojen ja kerrostalojen omavalvontaan on olemassa lomakkeet ja oppaat
asiakkaille. Omavalvonta oppaat ovat pelastuslaitoskohtaisilla muutoskuluilla
käytettävissä kaikille laitoksille yrityksessä, jossa ne suunniteltu yhteistyössä
pelastuslaitoksen kanssa. Kymeenlaakson pelastuslaitos on kehittänyt voimakkaasti
omavalvontaa.

Lisätietoja:
ilpo.tolonen@kympe.fi
044 7026213
http://www.kympe.fi/index.
php/ohjeet-ja-lomakkeet

Iäkkäiden henkilöiden kotona asumisen turvallisuuden parantaminen
Kotona asuvan iäkkään henkilön paloturvallisuudesta vastaa asunnon haltija.
Valvontaa ei ole olemassa säädöksiin perustuvaa toimivaltaa. Työn on perustuttava
yhteistyöhön sosiaali- ja terveysviranomaisten kanssa.

Lisätietoja:
seppo.mannikko@tampere
.fi 040-5698980

SM:n esiselvitys nuohousta koskevan lainsäädännön muutostarpeista
Esiselvityksessä kartoitetaan nykytilanne nuohouspalvelujen järjestämisessä.
Esiselvityksessä myös arvioidaan sääntelyn toimivuutta ja mahdollisia
muutostarpeita sekä vertaillaan vaihtoehtoisia toteutustapoja ja niiden vaikutuksia
nuohouspalveluiden tarjontaan ja saatavuuteen, valvontaan, sisältöön, hintaan sekä
laatuun.

Lisätietoja:
jaana.rajakko@intermin.fi
0295488435

Muita ajankohtaisia pelastustoimen asioita
Pelastuslaitosten kymmenvuotisjuhlaseminaari 4.9.2014
Suomen pelastuslaitokset järjestävät seminaarin Jyväskylän turvallisuusmessujen
yhteydessä. Tilaisuudessa julkistetaan Markku Haikon laatima selvitys alueellisten
pelastuslaitosten synnystä.
Ilmoittautumiset 25.8.2014 mennessä osoitteeseen:
www.lyyti.in/Pelastuslaitosten_10vuotis_juhlaseminaari_6916

Pelastustoimen koulutusjärjestelmän kokonaisselvitys on valmistunut
Pelastuslaitosten sivutoimisen ja vapaaehtoisen henkilöstön koulutusjärjestelmän
nykytilasta ja kehittämistarpeista todetaan mm. että koulutus on riittävää, mutta
yhtenäisyyden, laadun ja organisoinnin puolella on kehittämistä. Koulutuksen
katsotaan olevan kustannustehokasta ja tuloksellista, mutta laadun, tuottavuuden ja
laajemman hyödynnettävyyden jatkuvaa kehittämistä suositellaan.

Lisätietoja:
http://www.pelastuslaitokse
t.fi/filewrap.php?c=&f=Kuts
u_ja_ohjelma_4.9.2014_se
minaariin.pdf

Lisätietoja:
http://www.pelastustoimi.fi/
download/54040_Vapaaeh
toisten_ja_sopimuspalokun
talaisten_koulutusjarjestel
man_kokonaisselvi.pdf?45
9882fc6c4fd188
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Kooste pelastustoimen selvitys- ja tutkimustoiminnan rahoitusinstrumenteista
on valmistunut
Sisäministeriö on laatinut koosteen pelastustoimen selvitys-, tutkimus- ja
kehittämistoimintaan käytettävissä olevista erilaisista rahoitusinstrumenteista.
Koosteessa esitellään rahoitusinstrumentteja, joita voidaan mahdollisesti hyödyntää
pelastustoimen kehittämisessä ja haasteisiin vastaamisessa.

Lisätietoja:
http://pelastustoimi.fi/downl
oad/54556_Pelastustoime
n_rahoitusinstrumentit.pdf?
ab4a6f1a9c65d188

Pelastustoimen tutkimus- ja kehittämistoiminnan selvitys on valmistunut
Selvitysmies Rantanen ehdottaa, että sisäministeriön alaisuuteen perustetaan
pelastus- ja turvallisuusalan tutkimus- ja kehittämiskeskus. Samalla Pelastusopiston
ja Kansainvälisen kriisinhallintakeskuksen organisaatiota muutettaisiin yhdistämällä
edellä mainittu tutkimus- ja kehittämiskeskus niiden kanssa. Näillä kolmella
itsenäisellä yksiköllä olisi yhteinen johto, hallinto ja tukipalvelut, mutta ne toimisivat
kuitenkin itsenäisesti omilla sisältöalueillaan.

Lisätietoja:
http://www.intermin.fi/julkai
su/172014?docID=54135

Sm on avannut Ota Kantaa.fi palveluun mahdollisuuden lausua raportista. Sivustoilla
löytyy kysely ja keskustelu, jotka ovat avoinna elokuun loppuun asti.
https://www.otakantaa.fi/fiFI/Selaa_hankkeita/Pelastustoimen_tutkimus_ja_kehittamistoiminnan_selvityshanke

Lasten turvallisuutta lisäävät toimintatavat ja vapaaehtoisen rikostaustan
selvittäminen
Laki lasten kanssa toimivien vapaaehtoisten rikostaustan selvittämisestä (148/2014)
astui voimaan 1.5.2014. Laki koskettaa myös palokuntanuorisotoimintaa.

Lisätietoja:

Laki lähtee siitä (4 §), että vapaaehtoistehtävän järjestäjän (esim. VPK- tai
palomiesyhdistyksen) on luotava toimintaansa koskevia ohjeita tai menettelytapoja,
jotka ovat tarpeellisia tämän lain tarkoituksen toteuttamiseksi sekä arvioitava ne
vapaaehtoistehtävät, joihin valittavien vapaaehtoisten rikostausta on tarkoitus
selvittää.

isto.kujala@sspl.fi

Lain 5 § määrittää milloin vapaaehtoistehtävän järjestäjällä on oikeus pyytää
Oikeusrekisteri-keskukselta rikosrekisterilain (770/1993) 6 §:n 2 momentissa
tarkoitettu rikosrekisteriote vapaaehtoisesta, jos vapaaehtoistehtävän järjestäjä on
antamassa vapaaehtoiselle tehtävän, johon kuuluu:
1. säännöllisesti ja olennaisesti alaikäisen opetusta,
huolenpitoa tai muuta yhdessäoloa alaikäisen kanssa;

ohjausta,

hoitoa,

2. henkilökohtainen vuorovaikutus alaikäisen kanssa; ja
3. tehtävän hoitaminen yksin tai sellaisissa olosuhteissa, joissa alaikäisen
henkilökohtaista koskemattomuutta ei tämän lain 4 §:ssä tarkoitetuista
toimista huolimatta voida kohtuudella turvata.
Rikosrekisteriotteen antaminen edellyttää, että vapaaehtoinen on antanut otteen
hakemiseen etukäteen kirjallisen suostumuksen.
Aiheesta valmistelut toimintaohje löytyy täältä:
http://www.alli.fi/binary/file/-/id/665/fid/3064

http://www.finlex.fi/fi/laki/al
kup/2014/20140148
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Selvityspyyntö hallintolain muuttamisesta
Hallintolaki muuttuu 1.9.2014
hallintokantelun osalta.

alkaen

mm.

käsittelyajan

määrittämisen

ja

Sm on lähettänyt pelastuslaitoksille selvityspyynnön muutosten toimeenpanoon
liittyen. Pelastusjohtajien hallitus päätti antaa aiheesta pelastuslaitosten yhteisen
selvityksen. Kommentteja voi lähettää jussi.rahikainen@kuntaliitto.fi
Selvityspyyntö löytyy www.pelastuslaitokset.fi -sivuston Materiaalipankista
Turvallisuuspalvelut \ Työryhmät ja hankkeet \ Hallintolain muutos

\

Lisätietoja:
http://www.finlex.fi/fi/esityk
set/he/2013/20130050
http://www.hare.vn.fi/uploa
d/Asiakirjat/18551/hallintol
ain%20muutoksesta%20ai
heutuvat%20toimenpiteet.
docx

Pelastusjohtajien, hallituksen ja palvelualueiden kokousten
ajankohdat vuonna 2014 (muutokset mahdollisia)
2014

Elokuu
Syyskuu

Pelastusjohtajien Pelastusjohtajien Palvelualueiden Muut tiedossa
hallitus
kokous
kokous
olevat alan
tapahtumat
14.8.2014, klo 10,
Lahti
3-5.9.2014
5.9.2014
Turvallisuusmess
Jyväskylässä

Lokakuu

28.10.2014, klo
14, Oulu

Marraskuu

26.11.2014, Lahti

Joulukuu

29 - 30.10.2014,
Oulu

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

ut Jyväskylässä
28.10.2014 SPPL
Syysopintopäivät
Oulussa
18-19.11.2014
Pelastuslaitosten
työhyvinvointia
kehittävän
valtakunnallisen
yhteistyöelimen
päätösseminaari

10 - 11.12.2014,
Kuntatalo

Hyvää kesänjatkoa toivottaen,

Martti
Tämän tiedotteen toimitti pelastusjohtaja Martti Soudunsaari. Palautetta tiedotteesta voi
lähettää Jussi Rahikaiselle.

