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PELASTUSLAITOSTEN KUMPPANUUSVERKOSTON
KUULUMISIA 5/2013
Pelastuslaitosten kumppanuusverkoston viides tiedote
Tässä Pelastuslaitosten kumppanuusverkoston viidennessä tiedotteessa väistyvä varapuheenjohtaja Olavi Liljemark kertoo alueuudistuksesta 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

Hallituksen päätös rakennepoliittisesta ohjelmasta

Lisätietoja:

Pelastuslaitosten kumppanuusverkosto toimii keskeisenä toimijana pelastustoimen kentässä ja on toiminnallaan saavuttanut monia pelastustoimelle
myönteisiä tuloksia viime vuosien aikana. Jälleen kerran pelastustoimi on uusien haasteiden edessä ja yhteistyötä tarvitaan enemmän kuin koskaan aiemmin. Hallituksen päätös rakennepoliittisesta ohjelmasta asettaa pelastustoimen kehittämiselle tavoitteet, jotka tulevat vaikuttamaan kaikkien pelastustoimessa työskentelevien asemaan tavalla tai toisella. Mukautuminen uusiin
haasteisiin edellyttää meiltä kaikilta kykyä sopeutua uusiin toimintatapoihin ja
sen mukanaan tuomiin haasteisiin.
Hallituksen rakennepoliittisessa ohjelman esitys kuntien tehtävien ja velvoitteiden vähentämisestä edellyttää pelastustoimen järjestelmän uudelleenorganisointia, jolla pyritään saavuttamaan 7,5 milj. euron säästö. Uudistus toteutettaisiin muuttamalla pelastustoimen aluejakoa vähentämällä alueita 22:sta
11:een lähtökohtaisesti uuden poliisilaitosaluejaon mukaisesti. Uudistus koskisi 19 aluetta, sen ulkopuolelle jäisivät Helsinki, Länsi-Uusimaa ja Lappi.
Ministeriön laskelmat saavutettavista säästöistä eivät ole vakuuttaneet. Esitetyt laskelmat on tehty pintapuolisella tarkastelulla, josta puuttuvat kokonaan
pelastustoimen maksajien - kuntien - kustannuksia lisäävät tekijät. Lisäksi
alueiden kustannusvertailussa on käytetty vuoden 2012 pelastustoimeen
kohdistuvia toimintakuluja, jotka sisältävät pelastustoimen käytössä olevien
kiinteistöjen vuokrat. Alueiden vuokraperusteet määräytyvät pääosin kiinteistön teknisen jälleenhankinta-arvon tai erillisen kuntakohtaisen määrittelyn mukaisesti tai ne eivät sisälly ollenkaan pelastustoimen talousarvioon peruskunnan vastatessa kiinteistökustannuksista. Näistä johtuvat erot aiheuttavat
enimmillään jo noin >10 % laskennallisen eron. Lisäksi vertailussa ei ole
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huomioitu tilannekeskusten ylläpidosta aiheutuvia käyttökustannuksia, jotka
kohdistuvat noin puoleen pelastuslaitoksista ja näin ollen lisäävät edelleen
esitetyn kustannusvertailun epäluotettavuutta.
Seuraaviin kappaleisiin on kerätty muutamia keskeisiä asiakohtia kuntarakennelaista ja siihen liittyvistä selvityksistä, joilla on merkitystä tuleviin pelastustoimen järjestelyihin.
Kuntarakenne
Hallituksen esitys annetaan kevättalvella 2014. Lainsäädäntö tulee voimaan
kesällä 2014. Valtioneuvosto päättää mahdollisista kuntaliitoksista siten, että
ne voivat tulla voimaan 2017 alusta lukien.
Metropolihallinto
Hallitus päättää uudistuksen sisällöstä syksyllä 2014 metropolihallintoa valmistelevan työryhmän työn päätyttyä. Hallituksen esitys annetaan kevätistuntokauden 2016 alussa. Lainsäädäntö tulee voimaan siten, että uusi hallintorakenne on käyttöön otettavissa 2017 alusta lukien. Kunnat päättävät liitoksista;
mahdolliset liitokset tulevat todennäköisesti voimaan 2017 valtuustokauden
alussa.
Tällä hetkellä olemme tilanteessa, jossa pelastusalueiden kunnilta pyydetään
lausuntoa poliisialuejakoon perustuvasta aluejakoehdotuksesta 28.2.2014
mennessä. Moni asia on kuitenkin edelleen avoinna, mm. Sote uudistuksen
hallintomalli (vastuukunta) on kohdannut vaikeuksia perustuslainmukaisuudessa ja ko. kysymys ratkeaa viimeistään Sote-lakia koskevassa perustuslakivaliokunnan käsittelyssä. Lopputuloksella voi olla vaikutusta myös uusien
pelastusalueiden hallintomallia arvioitaessa. Uudenmaan alueella ensi vuoden lopulla valmistuva metropoliselvitys saattaa tuoda myös jotain uutta pelastustoimen kannalta.
Kaiken kaikkiaan elämme mielenkiintoisia ja haasteellisia aikoja. Tuleva vuosi
on pelastustoimen kannalta ratkaiseva ja antanee vastauksen moniin vielä
avoinna oleviin kysymyksiin.

Pelastusjohtajien kokousten asioita marras-joulukuussa 2013
Pelastusjohtajien hallituksen jäsenvaalit
Pelastusjohtajien hallituksesta olivat erovuorossa Turvallisuuspalveluiden puheenjohtaja Jari Hyvärinen ja Ensihoitopalveluiden puheenjohtaja Esa Pulkkinen. Myös varapuheenjohtaja Olavi Liljemarkin vuoden mittainen pesti päättyi.
Pelastusjohtajien hallitus nimesi varapuheenjohtajaksi vuosiksi 2014 - 15 Esa
Pulkkisen ja Turvallisuuspalveluiden puheenjohtajaksi Martti Soudunsaaren
sekä Ensihoitopalveluiden puheenjohtajaksi Jorma Parviaisen.

Lisätietoja:
jussi.rahikainen@
kuntaliitto.fi
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Pelastuslaitosten kumppanuusverkoston talousarvio 2014
Pelastusjohtajien kokous hyväksyi vuoden 2014 talousarvion. Kuhunkin pelastuslaitokseen kohdistuu noin 8000 € kustannukset yhteisistä hankkeista
vuonna 2014. Yhteisiä hankkeita ovat:

Pelastuslaitosten kumppanuusverkosto 2014
Hanke
Pelastuslaitosten kumppanuusverkosto

Hallinnollinen kotipesä
Kuntaliitto palvelut Oy

TOTI IV (PSR 80%)

Keski-Suomen pelastuslaitos

KEJO III (PSR 80%)

Kymenlaakson pelastuslaitos

Pelastuslaitosten tietoliikennehanke (v. 2014
PSR 100 % ?)

Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren
pelastuslaitos

Selvitys alueellisen pelastustoimen synnystä
(v. 2014 PSR 100 % ?)

Kanta-Hämeen pelastuslaitos

Pelastuslaitosten virtuaalisen ympäristön kehittäminen (PSR 100 %)

Pirkanmaan pelastuslaitos

Pelastuslaitosten kumppanuusverkoston kärkihanke ja painopisteet
2014
Pelastusjohtajat valitsivat vuoden 2014 yhteiseksi kärkihankkeeksi Valtioneuvoston rakennepoliittisen ohjelman valmistelu pelastustoimen osalta.
Lisäksi vuoden 2014 toimintasuunnitelmassa tullaan avaamaan seuraavia
painopisteitä, joita edistetään palvelualueilla:
− Turvallisuuspalvelut
o Poistumisturvallisuusselvitysten tilanne pelastustoimialueilla
o Pelastuslaitosten rooli kaavalausunnoissa
o Varautumisen tukeminen
− Pelastustoimintapalvelut
o Tietohallintohankkeet
o Pelastustoimintakelpoisuus
o Pelastustoiminnan laatuhanke
o Suuronnettomuusvalmiuden kehittäminen
− Ensihoitopalvelut
o Pelastuslaitosten ensihoitopalveluiden järjestelyiden tilanne
o Henkilöstön työssä jaksaminen
o Potilasturvallisuuden kehittäminen
o Taloudenhallinta ensihoidossa
− Tukipalvelut
o Pelastuslaitosten työhyvinvointi
o Pelastuslaitosten taloudelliset sopeuttamistoimenpiteet
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Kärkihankkeeseen ja painopisteisiin palataan tarkemmin vuoden 2014 tiedotteissa.

ITC-hankkeet
Pelastusjohtajat päättivät, että KEJOn pelastuslaitoskohtainen pääkäyttö organisoidaan Ericaa vastaavalla tavalla. Lisäksi pelastusjohtajat päättivät valtuuttaa Kymenlaakson pelastuslaitoksen hakemaan PSR -rahoitusta hallinnoimalleen KEJO IV-hankkeelle, jolla osallistutaan Poliisihallituksen KEJO toteutushankkeeseen vuosina 2015 - 2016.

Varmenteellisen henkilökortin hankkiminen
Pelastuslaitokset tarvitsevat varmenteelliset eli sirulliset henkilö- ja henkilöstökortit, jotta voivat käyttää turvallisuusviranomaisten yhteiseen TUVE verkkoon sijoittuvia palveluita. Näitä palveluita ovat mm. KEJO kenttäjohtamisjärjestelmä ja Erica -hätäkeskusjärjestelmä.

Lisätietoja:
ilkka.eskelinen@porvoo.fi

Lisätietoja:
lauri.jaakkola@espoo.fi

Ohjeet pelastuslaitokselle kortin hankkimiseen löytyvät
www.pelastuslaitokset.fi / Materiaalipankki / Tukipalvelut / Työryhmät ja hankkeet / Sirullisen henkilökortin hankinta

Suositus uhka- ja väkivaltatilanteisiin
Ensihoitopalveluiden työryhmä on laatinut suosituksen toimintamalliksi uhkaja väkivaltatilanteisiin. Suositus on ladattavissa www.pelastuslaitokset.fi sivuston Materiaalipankista, kansiosta Ensihoito / Suositus uhka- ja väkivaltatilanteisiin
Pelastusjohtajat suosittavat toimintamallia käyttöönotettavaksi 1.1.2014 alkaen kaikissa pelastuslaitosten henkilöstön kokemissa uhka- ja väkivaltatilanteissa, huomioiden paikalliset ohjeet.

Lisätietoja:
jorma.kuikka@porvoo.fi
p. 040 8437570
mari.rantanen@kupelastus.fi
p. 0400 460801

Selvitys alueellisen pelastustoimen synnystä
Pelastusjohtajat päättivät käynnistää hankkeen, jonka tarkoituksena on koota
dokumentaatio ja tehdä yhteenveto siitä, miten kunnallisesta pelastustoimen
järjestelmästä tultiin alueelliseen pelastustoimen järjestelmään. Hankkeelle
haetaan rahoitusta Palosuojelurahastosta.

Muita asioita
Kehittämis- ja tutkimushenkilöiden verkoston perustaminen
Pelastuslaitosten kumppanuusverkoston strategian yhtenä pääkohtana on
Tutkimustoiminnan kehittäminen päätöksenteon tueksi. Tätä tavoitetta tukemaan päätettiin perustaa Tukipalveluihin kehittämis- ja tutkimushenkilöiden
verkosto. Pelastuslaitoksia tullaan tammikuussa pyytämään nimeämään yh-

Lisätietoja:
www.pelastuslaitokset.fi/in
dex.php?p=testi
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dyshenkilö ko. verkostoon.
Vastaavia henkilöverkostoja on jo kaksi kappaletta, Kemikaaliyhdyshenkilöiden verkosto ja Työturvallisuusvastaavien verkosto.

KeTu-verkoston kautta pyritään mm.
− koordinoimaan pelastuslaitosten tutkimus- ja kehittämishankkeiden
päällekkäisyyttä.
− levitetään ja jalkautetaan hankkeissa saavutettuja tuloksia
− kerätään palautetta PSR erityishakemusten arviointiin
− kootaan tutkimus- ja kehittämishankkeiden aiheita pelastuslaitosten
näkökulmasta (kootaan pelastuslaitosten tutkimussuunnitelma)

Lisätietoja:
Materiaalipankki / Tukipalvelut / Työryhmät ja hankkeet / Kehittämis- ja tutkimushenkilöiden verkosto

21.1.2014 pelastuslaitosten riskinanalyysin kehittämispäivä
Kumppanuusverkoston Riskianalyysityöryhmä järjestää koulutuspäivän Tampereella 21.1.2014, päivää ennen palvelualueiden tapaamista. Koulutukseen
voi osallistua max. 2 hlöä / laitos. Koulutuksessa jalkautetaan uusimpien
hankkeiden, Toimintavalmiuden vaikuttavuus asuntopaloissa ja Onnettomuusvahingot pelastustoimen toimintavalmiuden suunnittelussa, tuloksia sekä opetetaan hyödyntämään kertynyttä aineistoa MapInfolla.

Lisätietoja:
vesa-pekka.tervo@
vantaa.fi

Pelastuslaitosten erikoiskalusto -selvitys on valmistunut
Ari Vakkilainen on koonnut yhteenvedon pelastuslaitosten erikoiskalustosta,
joka on myös naapurialueiden käytössä. Raportista löytyy speksien ohella yhteystiedot ko. pelastuslaitokseen.
Raportti on ladattavissa johtokeskusten tms. käyttöön www.pelastuslaitokset.fi
-sivuston Materiaalipankista \ Pelastustoiminta \ Materiaalit \ Pelastuslaitosten

Lisätietoja:
ari.vakkilainen@tampere.fi
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erikoiskalusto
Kun päivitätte pelastuslaitoksenne tietoja, tehkää siitä merkintä dokumentin
kolmannelle sivulle ja tallettakaa uusin versio Materiaalipankkiin.

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

Pelastusjohtajien Pelastusjohtajien Palvelualueiden Muut tiedossa
hallitus
kokous
kokous
olevat alan tapahtumat
Tammikuu 15.1.2014, Lahti.
22 - 23.1.2014,
Tampere
Helmikuu 5.2.2014, Lahti.
12-13.2.2014,
Kuntatalo
Maaliskuu

Huhtikuu
Toukokuu
Kesäkuu
Heinäkuu
Elokuu
Syyskuu

Lokakuu
Marraskuu

Joulukuu

13-16.3.2014, Alueellinen seminaari

16.4.2014, Lahti
14.5.2014

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

20-22.3.2014
SPPL kevätopintopäivät,
Jyväskylä

22-23.5. Pelastusopisto

6 - 7.5.2014,
Vantaa

3-4.9.2014 Jyväskylässä?

3.9.2014 Jyväskylä??

20.8.2014, Lahti?

22.10.2014, Lahti?
26.11.2014, Lahti?

3-5.9.2014 Turvallisuusmessut
Jyväskylässä

18-19.11.2014
Työhyvinvointipäätösseminaari
10-11.12.2014?

Kiitos hyvästä yhteistyöstä kaikille kumppanuusverkostossa työskenteleville, Hyvää Uutta vuotta ja menestystä vuodelle 2014 toivottaen

Olavi
Tämän tiedotteen toimitti pelastusjohtaja Olavi Liljemark. Seuraava tiedote ilmestyy tammihelmikuussa 2014. Palautetta tiedotteesta voi lähettää Jussi Rahikaiselle.

