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PELASTUSLAITOSTEN KUMPPANUUSVERKOSTON
KUULUMISIA 3/2013
Pelastuslaitosten kumppanuusverkoston kolmas tiedote
Tässä Pelastuslaitosten kumppanuusverkoston kolmannessa tiedotteessa
kerrotaan lähemmin verkoston pelastustoiminnan palvelualueen toiminnasta sekä muutamasta muusta viimeaikaisesta kumppanuusverkoston
toimintaan liittyvästä asiasta.
Toistaiseksi tiedotetta ei ikävä kyllä pystytä kääntämään toiselle kotimai- www.pelastuslaitokset.fi
selle kielelle, mutta toivomme silti että tiedote välitetään koko pelastuslaitoksen henkilöstölle.

Pelastustoiminnan palvelualue
Pelastuslaitosten kumppanuusverkoston raaka työ tehdään neljällä palvelualueella; Turvallisuuspalveluissa, Pelastustoimintapalveluissa, Ensihoitopalveluissa ja Tukipalveluissa sekä niiden alaisissa työryhmissä.
Pelastustoimintapalveluiden palvelualue käsittelee ja selvittää pelastustoiminnan operatiivisia toimintamuotoja ja tekee kehitysehdotuksia päätöksentekoa varten. Ryhmä valmistelee mm. seuraavia asiakokonaisuuksia:
kemikaalitorjuntavalmiuden kehittämien

Lisätietoja:

Anssi Parviainen
Pelastustoimintapalveluiden
palvelualueen puheenjohtaja
anssi.parviainen@kaipe.fi

öljyntorjuntavalmiuden kehittäminen maa- ja merialueilla
vaste- ja hälytysohjeiden kehittymisen seuranta
pelastussukellustoiminnan seuranta ja kehittäminen
pelastustoiminnan johtamisen kehittäminen
alus- ja venetoiminnan kehittäminen
kansainvälisen toiminnan kehittäminen
sopimuspalokuntien toiminnan seuranta ja yhteistoiminnan
kehittäminen.

Tekijä: Anssi Parviainen, pelastustoimintapalveluiden
palvelualueen puheenjohtaja

Hannu Mylly
Pelastustoimintapalveluiden
palvelualueen sihteeri
hannu.mylly@kaipe.fi
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Pelastustoimintapalveluiden työryhmiä
Varautumisen työryhmä 23.3.2012 - 31.12.2013

Lisätietoja:
seppo.lokka@espl.fi

Työryhmän vetäjä on Seppo Lokka, Etelä-Savon pelastuslaitos.
Työryhmässä on edustajia sekä turvallisuuspalveluiden (Hannu Kuhanen,
Joni Henttu) että pelastustoimintapalveluiden (Markku Lehtonen, Esa Ihalainen) palvelualueilta.
Työryhmän tehtävänä on omalta osaltaan kehittää pelastuslaitosten toimintaa siten, että ne pystyvät tukemaan kuntia niiden varautumisessa
häiriötilanteisiin ja poikkeusoloihin. Myös pelastuslaitosten omien valmiussuunnitelmien ja johto- ja tilannekeskusten kehittäminen on osa työlistaa.
Työryhmän väliraportti, jossa kuvataan viiden laitoksen toimintamalleja
kuntien varautumisen tukemiseksi, on lähetetty vuodenvaihteessa pelastusjohtajille. Raportin saa viranomaiskäyttöön myös Jussi Rahikaiselta.

Lisätietoja:
jussi.rahikainen@kuntaliitto.fi

Työryhmä on tiiviissä yhteistyössä Huoltovarmuuskeskuksen kanssa, tavoitteena on saada ns. HUOVI-portaali pelastuslaitosten ja kuntien käyttöön.
http://www.huoltovarmuus.fi/tietoahuoltovarmuudesta/jatkuvuudenhallinta/huovi/

Pelastuslaitosten tietohallintohallintohankkeiden koordinointiryhmä
(PTK) 2.4.2012 – 31.12.2013
Työryhmän puheenjohtaja on Erkki Hokkanen, Etelä-Karjalan pelastuslai- Lisätietoja:
toksesta ja varapuheenjohtaja Anssi Parviainen Kainuun pelastuslaitokerkki.hokkanen@
sesta. Työryhmän tehtävänä on ohjata pelastuslaitosten kumppanuusver- ekpelastuslaitos.fi
koston ERICA ja KEJO -projektihenkilöiden (3 htv vuonna 2013) työtä ja
varmistaa että eri hankkeissa, TUVE, ERICA, KEJO ja VARANTO, pelastuslaitosten esittämät kannanotot ja tavoitteet ovat yhdenmukaisia. Samalla varmistetaan että eri hankkeiden ohjaus- ja työryhmissä toimivien edustajien käytössä on ajantasainen tieto em. hankkeiden etenemisestä ja
niissä tehdyistä ratkaisuista.
Lyhyen muistion aiheesta voi ladata Materiaalipankista, Pelastustoiminta/Työryhmät/PTK -kansiosta.

Työryhmien tuloksia
Koulujen omatoimisen varautumisen toimintamalli työryhmä
5.10.2012 – 31.5.2013
Työryhmän valmistelema pelastuslaitosten yhteinen toimintamalli koulujen
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omatoimisen varautumisen tehostamista varten hyväksyttiin käyttöönotettavaksi pelastusjohtajien kokouksessa 7.6.2013.
Pelastuslaitokset osallistuvat tarpeen mukaan ja resurssien sallimissa rajoissa oppilaitoksen suunnitelmien ja ohjeiden tarkistamiseen, perehdyttävään koulutukseen ja vaaratilanneharjoitteluun. Pelastuslaitoksen tärkein
tehtävä on muistuttaa oppilaitosta, jos oppilaitos ei ole pitänyt vuoden aikana yhtään poistumisharjoitusta. Tästä syystä pelastuslaitosten tulee
koota ja tilastoida tietoja oppilaitosten koulutuksesta ja harjoittelusta.
Työryhmän selvitys on ladattavissa pdf-muodossa pelastuslaitokset.fi sivustolta. http://www.pelastuslaitokset.fi/index.php?p=Mittaristo

Lisätietoja:
tomi.honkakunnas@ouka.fi
p. 044 703 8608

www.pelastuslaitokset.fi

Pelastuslaitosten käyttöön tehdyn Powerpoint esityksen ja saatekirjeen
kouluille voi ladata Materiaalipankista, Turvallisuuspalvelut/Työryhmät ja
hankkeet/Kouluturvallisuus -kansiosta.

Erheellisten paloilmoitusten maksullisuus työryhmä 15.1.2013 –
30.6.2013
Työryhmä on päivittänyt erheellisten paloilmoitusten maksullisuusmuistion. Päivitystyössä on hyödynnetty jo saatuja kokemuksia erheellisistä paloilmoituksista laskuttamisesta ja hallinto-oikeudessa käsitellyistä valituksista. Toivottavasti muistio yhdenmukaistaa ja selkeyttää Erhe-maksujen
käsittelyä ja johtaa yhdenmukaisiin toimintamalleihin kaikissa pelastuslaitoksissa.

Lisätietoja:
paavo.tiitta@kuopio.fi

Pelastuslaitosten käyttöön (ei julkiseen jakeluun) tehdyn muistion voi lada- www.pelastuslaitokset.fi
ta Materiaalipankista, Turvallisuuspalvelut/Työryhmät ja hankkeet/Erheelliset paloilmoitukset -kansiosta.

Ensihoidon vaatteiston yhteishankinta
Ensihoidon vaatteiston teknisiä määreitä on hiottu pelastuslaitoksilta saatujen lausuntojen perusteella ja KL-Kuntahankinnat on käynyt aktiivista
vuoropuhelua mahdollisten toimittajatahojen kanssa jotta tarjouspyyntömme olisi tiukoista vaatimuksista huolimatta toteutuskelpoinen.
Hanke etenee siten, että tarjouspyyntö julkaistiin 9.8.2013 ja tarjoukset
mallivaatteineen pyydettiin 9.10.2013 mennessä. Testaamiseen ja hankintapäätöksen tekemiseen jää näin ollen lähes kaksi kuukautta aikaa ennen
vuoden vaihtumista

Lisätietoja:
Lasse Hakala
lasse.hakala@pelastuslaitos.fi
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Ajankohtaisia asioita
Uusi vanhuspalvelulaki
Heinäkuun alussa 2013 astui voimaan uusi vanhuspalvelulaki. Vanhuspalvelulain 25 §:n (Ilmoittaminen iäkkään henkilön palveluntarpeesta) perusteella, jos terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa tarkoitettu terveydenhuollon ammattihenkilö taikka kunnan sosiaalitoimen, alueen pelastustoimen, hätäkeskuksen tai poliisin palveluksessa oleva on
tehtävässään saanut tiedon sosiaali- tai terveydenhuollon tarpeessa olevasta iäkkäästä henkilöstä, joka on ilmeisen kykenemätön vastaamaan
omasta huolenpidostaan, terveydestään tai turvallisuudestaan, hänen on
salassapitosäännösten estämättä ilmoitettava asiasta viipymättä kunnan
sosiaalihuollosta vastaavalle viranomaiselle.
Lisätietoja:
http://www.kunnat.net/fi/asiantuntijapalvelut/soster/sosiaalipalvelut/
ikaantyneet/vanhuspalvelulaki/Sivut/default.aspx

Pelastuslaitosten tutkimus- ja kehittämishenkilöiden vuorovaikutustyöpaja Tampereella 28 - 29.10.2013
Tapaamisessa on tarkoitus luoda Pelastuslaitosten kumppanuusverkoston Lisätietoja:
yhteyteen tutkimus- ja kehittämistoiminnan henkilöverkosto, jonka tehtäviä jussi.rahikainen@kuntaliitto.fi
olisivat mm.
teemu.veneskari@kympe.fi

toimia pelastusjohtajien asiantuntijaraatina PSR:n hakemusten arvioinnissa
avustaa pelastusjohtajien edustajaa pelastustoimen verkostomaisen tutkimus- ja kehittämiskeskuksen ohjauksessa

tomi.timonen@sppl.fi
sami.hakkinen@sppl.fi

valmistella pelastuslaitosten tutkimus- ja kehittämissuunnitelmaa
levittää hyviä käytäntöjä sekä tietoutta käynnissä olevista hankkeista.
Tilaisuuteen voi ilmoittautua Suomen Palopäällystöliiton sivuilla:
www.sppl.fi/tuke2013

Valtakunnallinen työtyytyväisyyskysely
Valtakunnallisen työtyytyväisyyskyselyn palveluntuottajaksi on valittu MIF
Koulutus Oy (entinen Johtamistaidon opisto).
Kyselyyn tulee alle 50 kysymystä, jotka kaikki on suunnattu pelastuslaitoksille. Kysely toteutetaan 11/2013 - 12/2013 webropolissa päätoimiselle
henkilöstölle suomeksi ja ruotsiksi. Analysoidut tulokset saadaan keväällä
2014. Mahdollinen jatko parin vuoden päästä voitaisiin toteuttaa esim.

Lisätietoja:
jouni.pousi@intermin.fi
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Kumppanuusverkoston Tukipalvelujen kautta.

Pelastusjohtajien, hallituksen ja palvelualueiden kokousten
ajankohdat vuonna 2013 (muutokset mahdollisia)
2013
Lokakuu

Marraskuu
Joulukuu

Pelastusjohtajien
hallitus
8.10. klo 13 Kuntatalo
13.11. klo 9.30 - 13,
Lahti
11.12. klo 9.30 - 12,
Kuntatalo

Pelastusjohtajien
kokous
8.10. klo 9.30 Omistajafoorum, Kuntatalo

Palvelualueiden
kokous
9-10.10. Hotelli
Vantaa

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

11 - 12.12. alkaen
klo 13, Kuntatalo.

Hyvää alkanutta syksyä toivottaen,

Anssi
Tämän tiedotteen toimitti pelastusjohtaja Anssi Parviainen. Seuraava tiedote ilmestyy marraskuussa. Palautetta tiedotteesta voi lähettää Jussi Rahikaiselle.

