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PELASTUSLAITOSTEN KUMPPANUUSVERKOSTON
KUULUMISIA 1/2014
Vuoden ensimmäinen Pelastuslaitosten kumppanuusverkoston tiedote
Tässä Pelastuslaitosten kumppanuusverkoston tiedotteessa Tukipalveluiden
puheenjohtaja kertoo palvelualueensa toiminnasta sekä muutamasta muusta
viimeaikaisesta kumppanuusverkoston toimintaan liittyvästä asiasta.
Toistaiseksi tiedotetta ei ikävä kyllä pystytä kääntämään toiselle kotimaiselle
kielelle, mutta toivomme silti että tiedote välitetään koko pelastuslaitoksen
henkilöstölle.

www.pelastuslaitokset.fi

Tiedotteessa voidaan viitata Materiaalipankissa olevaan aineistoon. Sen saatavuutta voit kysyä pelastuslaitoksesi ko. palvelualueen edustajalta. Palvelualueiden edustajat löytyvät täältä:
http://www.pelastuslaitokset.fi/index.php?p=Turvallisuusverkosto
http://www.pelastuslaitokset.fi/index.php?p=Pelastustoimintaverkosto
http://www.pelastuslaitokset.fi/index.php?p=Tukipalveluverkosto
http://www.pelastuslaitokset.fi/index.php?p=Ensihoitoverkosto

Pelastustoimen rakenneuudistus toteutetaan nykyisellä aluejaolla
Pelastuslaitosten alueiden määrän puolittaminen poliisilaitosaluejaon mukaisesti ei toteudu. Alueuudistus olisi tuonut pysyviä muutoskustannuksia
enemmän, kuin mitä siitä laskennallisesti olisi saatu säästöjä.
Sisäministeriö tarkensi esitystään uudistusta koskeneen lausuntokierroksen ja
tarkentuneiden laskelmien perusteella ottaen huomioon kehysriihessä päätetyn sote-uudistuksen aluejako.
Hallitus päätti, että pelastustoimeen perustetaan enintään 11 tilannekeskusta.
Viisi pelastustoimen tilannekeskusta perustetaan yhteistyössä sote-alueiden
kanssa, jolloin on mahdollista saavuttaa säästöjä hyödyntämällä yhteistä infrastruktuuria sekä lisätä toimintojen sujuvuutta yhteisiin toimipisteisiin sijoitettujen toimintojen avulla. Pelastustoimen tilannekeskusten lopullinen määrä
tarkentuu myöhemmin sote-uudistuksen suunnittelun yhteydessä.
Rakenneuudistuksen tavoitteena on saavuttaa pysyvä, vähintään 7,5 miljoonan euron vuosittainen säästö palvelutasoa heikentämättä vuoteen 2017
Tekijä: Pekka Vänskä, Tukipalveluiden palvelualueen puheenjohtaja

Lisätietoja:
http://www.intermin.fi/pelas
tustoimenuudistus
http://www.pelastuslaitokse
t.fi/filewrap.php?c=&f=15.3
.2014_KL_muistio_alueuu
distuksen_muutoskustannuksista
.pdf
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mennessä. Sisäministeriö laatii yhdessä kuntien ja pelastuslaitosten kanssa
suunnitelman vuosittaisten säästöjen toteuttamiseksi. Pelastuslaitosten
kumppanuusverkosto tiedottaa suunnitelmista niiden tarkennuttua.

Tukipalveluiden palvelualue
Tukipalvelut ovat yksi kumppanuusverkoston neljästä palvelualueesta. Tukipalveluiden palvelualueen keskeisimpiä sisältöjä ovat henkilöstö-, hallinto- ja
talousasiat. Myös viestintä kuuluu luontevasti tukipalveluille, joskin yhtymäkohtia on turvallisuuspalveluiden turvallisuusviestintää ja pelastustoiminnan
onnettomuusviestintään.
Palvelualueella työskentelee tällä hetkellä muutama työryhmä:
Talous- ja henkilöstötyöryhmä on tehnyt PRONTOon kerättyjen taloustietojen koontia ja analysointia, PRONTOn täyttötaulukon muokkausta ja raportointitarpeiden määrittelyä, valtakunnallista palkkavertailua nimikkeittäin sekä
VARANTO-hankkeen tietosisällön määrittelyä. Työryhmän vetäjänä on Miia
Ojala, Pirkanmaan pelastuslaitos.
Viestintätyöryhmän vetäjänä toimii Reija Huttunen Pohjois-Savon pelastuslaitoksesta. Työryhmä tuottaa paraikaa käytännönläheistä viestintäohjetta jokapäiväisen ja erityistilanteiden viestinnän tarpeisiin pelastuslaitoksille.
Tutkimus- ja kehittämisvastaavien verkosto on vastikään perustettu pelastuslaitosten ja läheisten yhteistyökumppaneiden yhteenliittymä, joka kokoaa
tutkimus- ja kehittämistoiminnasta vastaavat henkilöt eri laitoksista. Verkosto
tekee läheistä yhteistyötä mm. Pelastusopiston tutkimus- ja kehittämisyksikön
kanssa ja tällä yhteistyöllä on tarkoitus parantaa tutkimus- ja kehittämistoiminnan jalkauttamista pelastuslaitosten arjen työksi ja toisaalta tuoda kehittämistoimintaan pelastuslaitosten näkökulmaa.
Työhyvinvointiasiat kuuluvat ennen kaikkea pelastustoimen valtakunnalliselle työhyvinvointia kehittävälle yhteistyöelimelle, mutta myös tukipalveluissa on
käsitelty paljon työhyvinvointiin liittyviä aiheita. Näitä aiheita ovat muun muassa henkinen työsuojelu, työturvallisuus, työhyvinvointisuunnitelmat ja työuraasiat. Tukipalveluiden verkosto tekee myös yhteistyötä ja tiedonvaihtoa yhteistyöelimen kanssa.
Osaamisen hallintaa on käsitelty tukipalveluiden tapaamisissa useammalta
kantilta. Toisaalta on erilaisia kuntien ja pelastuslaitostenkin käyttämiä seniorimalleja, joilla huolehditaan hiljaisen tiedon siirtämisestä, jotta organisaatiot eivät menetä kaikkea arvokasta tietoa ja osaamista henkilöstön eläköitymisen seurauksena. Toisaalta osaamisen hallintaa on käsitelty työurien ja ammatillisen kehittymisen kautta.
Näiden suurempien kokonaisuuksien ohella tukipalveluissa käsitellään yksittäisiä hallintoon liittyviä aiheita, kuten varmenteellisten henkilökorttien hank-

Pekka Vänskä
Tukipalveluiden palvelualueen puheenjohtaja
pekka.vanska@vantaa.fi

Lisätietoja:
miia.ojala@tampere.fi

Lisätietoja:
reija.huttunen@kuopio.fi

Lisätietoja:
jussi.rahikainen@kuntaliitto.fi

http://www.pelastuslaitokset.
fi/index.php?p=Kehittamisjat
utkimushenkiloidenverkosto
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kiminen, arkistointia tai työaikaa.

Palvelualueiden kokousten asioita tammikuussa 2014
Turvallisuuspalveluiden palvelualue
Palvelualueella käsiteltiin mm. turvallisuusviestinnän toimintasuunnitelmaa
vuodelle 2014, pelastuslaitosten alueuudistusta (jota käsiteltiin kaikilla palvelualueilla), työryhmän perustamista poistumisturvallisuuden linjausten yhtenäistämiseksi, osaamisen kehittämistä, palontutkintaa ja kaavoitukseen vaikuttamista. Lisäksi valmisteltiin kannanotto tuulivoimaloiden turvaetäisyyksiin.

www.pelastuslaitokset.fi/ind
ex.php?p=Lausunnotjakann
anotot

Aiheisiin liittyviä alustuksia löytyy Materiaalipankki / Turvallisuuspalvelut / Kokousasiakirjat / Kokous 2014-1.
Pelastustoimintapalveluiden palvelualue
Palvelualueella käsiteltiin mm. tietohallintohankkeita, pelastustoimintakelpoisuutta, tietojen syöttämistä Prontoon, meri- ja järvipelastusseurojen toimintaa,
kalustokartoitusta ja Seveso-harjoituksia.
Aiheisiin liittyviä alustuksia löytyy Materiaalipankki / Pelastustoiminta / Kokousasiakirjat / 2014_1_Tampere.
Ensihoitopalveluiden palvelualue
Palvelualueella käsiteltiin mm. yhteisiä vaatehankintoja, työhyvinvointia, ajokoulutushanketta, tules-sairauspäiviä, potilasturvallisuutta, fyysistä testausta
ja pelastustoimen tehtävien välittämistä ensihoidolle.
Lisätietoja saa pelastuslaitoksen edustajalta palvelualueella.
Tukipalveluiden palvelualue
Palvelualueella käsiteltiin mm. työuria, viestintää, Pronto-selosteiden arkistointia, talous- ja henkilöstöasioita, kehittämis- ja tutkimustoimintaa sekä pelastuslaitosten ja palokuntien käyttöön kehitettyä www-pohjaa.

Lisätietoja wwwsivuista:
janne.m.leinonen@tampere.fi

http://www.pirkanmaanpelas
tuslaitos.fi/

Pelastusjohtajien kokouksen asioita helmikuussa 2014
Rakennepoliittisen ohjelman käsittely
Kansliapäällikkö Päivi Nerg ja pelastusylijohtaja Esko Koskinen kertoivat rakennepoliittisesta ohjelmasta ja sen jatkosuunnitelmista.
Pelastuslaitosten TYHY-kysely
Kyselyyn saatiin 2257 vastausta, vastausprosentin ollessa noin 48 %. Kyselyn
tulokset jalkautetaan huhti-toukokuussa roadshowssa, jossa kierretään kaikki
pelastuslaitokset ja kerrotaan laitoskohtaisesti tuloksia.

Lisätietoja:
jouni.pousi@intermin.fi
http://www.intermin.fi/fi/aja
nkohtaista/uutiset/pelastustoimi/1/0
/pelastuslaitosten_valtakun
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Pelastusjohtajien käsittelemiä muita asioita
Markku Haiko laatii selvityksen alueellisen pelastustoimen synnystä, tuotos
julkistetaan syksyllä Turvallisuusmessujen yhteydessä Jyväskylässä.
Lisäksi
käsiteltiin
mm.
tietoliikennehankkeita,
esim.
KEJOkäyttökustannuksista pyydettiin arvioita Poliisihallitukselta, ennen kuin pelastuslaitokset sitoutuvat sen käyttöönottoon.

nallinen_tyohyvinvointikysely_v
almistui_50689?language=fi

Väestön käsitykset ja tiedot pelastustoimesta
Sisäministeriö selvitti tammikuussa 2014 TNS Gallup Oy:n tutkimuksella väestön käsityksiä ja tietoja pelastustoimesta.

http://www.pelastustoimi.fi/
turvatietoa/gallup-2014

Suomalaiset arvostavat oman asuinkuntansa pelastustointa, joka auttaa erilaisissa onnettomuus- ja vaaratilanteissa. Pelastuslaitosten vahvuutena on
tehokas, nopea, ammattitaitoinen ja luotettava toiminta. Useampi kuin yhdeksän suomalaista kymmenestä pitää pelastuslaitosten toimintaa tehokkaana.
Sisäministeriön tutkimukseen vastasi yli 1 000 kansalaista.

http://www.intermin.fi/fi/aja
nkohtaista/uutiset/pelastustoimi/1/0
/tutkimus_enemmisto_suo
malaisista_luottaa_oman_kuntansa
_pelastuslaitokseen_5176
9?language=fi
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Pelastusjohtajien, hallituksen ja palvelualueiden kokousten
ajankohdat vuonna 2014 (muutokset mahdollisia)
2014

Huhtikuu

Toukokuu

Kesäkuu

Heinäkuu
Elokuu

Pelastusjohtajien Pelastusjohtajien Palvelualueiden Muut tiedossa
hallitus
kokous
kokous
olevat alan tapahtumat
16.4.2014, klo
9.45, Kuntatalo,
videoyhteys.
22.5.2014, klo 9
22-23.5.2014, klo 6 - 7.5.2014,
Pelastusopisto
12 alkaen, PelasVantaa
tusopisto
varalla
11.6.2014, klo 10,
Kuntatalo

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

14.8.2014, klo 10,
Lahti

Syyskuu

5.9.2014 Jyväskylässä

Lokakuu

28.10.2014, klo
14, Oulu

Marraskuu

26.11.2014, Lahti

Joulukuu

Lisätietoja:

3-5.9.2014 Turvallisuusmessut
Jyväskylässä
29 - 30.10.2014,
Oulu (yhteinen
osuus)
18-19.11.2014
Pelastuslaitosten
työhyvinvointia
kehittävän valtakunnallisen
yhteistyöelimen
päätösseminaari

10 - 11.12.2014,
Kuntatalo

Hyvää kevättä 2014 toivottaen,

Pekka

Tämän tiedotteen toimitti pelastusjohtaja Pekka Vänskä. Seuraava tiedote ilmestyy huhtitoukokuussa 2014. Palautetta tiedotteesta voi lähettää Jussi Rahikaiselle.

