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PELASTUSLAITOSTEN KUMPPANUUSVERKOSTON
KUULUMISIA 2/2013
Pelastuslaitosten kumppanuusverkoston toinen tiedote
Edessäsi on Pelastuslaitosten kumppanuusverkoston toinen tiedote. Tässä
tiedotteessa kerrotaan lähemmin pelastuslaitosten kumppanuusverkoston
turvallisuuspalvelualueen toiminnasta sekä muutamasta muusta viimeaikaisesta kumppanuusverkoston toimintaan liittyvästä asiasta.
Pelastuslaitosten yhteistyötä on tarkoitus kehittää siten, että tämä tiedote pelastuslaitokset.fi
ilmestyisi myös toisella kotimaisella kielellä, toistaiseksi tähän ei ikävä kyllä
ole vielä mahdollisuutta. Toivomme, että tiedote välitetään kuitenkin koko
pelastuslaitoksen henkilöstölle.

Turvallisuuspalveluiden palvelualue
Pelastuslaitosten kumppanuusverkoston raaka työ tehdään neljällä palvelualueella; Turvallisuuspalveluissa, Pelastustoimintapalveluissa, Ensihoitopalveluissa ja Tukipalveluissa sekä niiden alaisissa työryhmissä.
Turvallisuuspalveluiden ryhmässä käsitellään erityisesti pelastuslaitosten
onnettomuuksien ehkäisyyn liittyviä asioita, varautumista häiriötilanteisiin
ja poikkeusoloihin sekä riskien arviointia pelastustoimen suunnittelussa.
Käsiteltäviä asiakokonaisuuksia ovat:

Lisätietoja:

Jari Hyvärinen
Turvallisuuspalveluiden
palvelualueen puheenjohtaja
jari.hyvarinen@phpela.fi

riskianalyysi
valvontatoiminta
rakenteellinen palonehkäisy
turvallisuusviestintä
kemikaalivalvonta
palontutkinta
pelastuslaitosten valmiussuunnittelu
kuntien varautumisen tukeminen

Tekijä: Jari Hyvärinen, turvallisuuspalveluiden palvelualueen puheenjohtaja

Juhani Naskali
Turvallisuuspalveluiden
palvelualueen sihteeri
juhani.naskali@phpela.fi
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Turvallisuuspalveluiden työryhmiä
Valvontasuunnitelmatyöryhmä 25.4.2012 – 31.12.2013
Työryhmän vetäjä on Jani Kanerva, Etelä-Karjalan pelastuslaitos.

Lisätietoja:
jani.kanerva@
ekpelastuslaitos.fi
p. (05) 616 7008

Työryhmä loi pelastuslaitoksille yhteisen ohjeen valvontasuunnitelman
pohjaksi. Lisäksi työryhmä määritteli perusteet ja taksasuosituksen palotarkastusten sekä erheellisten paloilmoitusten maksullisuuteen.
Päivitetty valvontasuunnitelma ohjeistus valmistuu alkusyksystä.

Riskianalyysityöryhmä 2.4.2012 – 31.12.2013
Työryhmän vetäjä on Vesa-Pekka Tervo, Keski-Uudenmaan pelastuslaitos.

Lisätietoja:
vesa-pekka.tervo@vantaa.fi
p. (09) 839 40041

Työryhmä käsittelee riskianalyysityöhön liittyviä määrittelytarpeita ja tekee
esityksen varautumiseen liittyvien seikkojen huomioimisesta riskianalyysityössä.
Työryhmän luoma aineisto tukee pelastuslaitosten palvelutasopäätösten valmistelutyötä.
Keski-Uusimaa testaa riskianalyysin soveltuvuutta varautumiseen.
Tutkitaan, miten toimintavalmius vaikuttaa asuntopaloissa luomalla
käyttöön laskennallinen menetelmä.

Erheellisten paloilmoitusten maksullisuus työryhmä 15.1.2013 –
30.6.2013
Työryhmän vetäjä on Paavo Tiitta, Pohjois-Savon pelastuslaitos.
Työryhmän tehtävänä on päivittää ”erheellisten paloilmoitusten maksullisuus” – muistio.
Tavoitteena on saada aikaiseksi yhdenmukainen käytäntö laskutukseen
koko maassa.
Ohjeessa on prosessikaaviot erilaisten hälytysten tulkinnoista

Lisätietoja:
paavo.tiitta@kuopio.fi
p. (017) 188 103
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Toistaiseksi kaikki erheellisten paloilmoitusten laskutuksista tehdyt
valitukset on hylätty hallinto-oikeudessa.

Koulujen omatoimisen varautumisen toimintamalli työryhmä
5.10.2012 – 31.5.2013
Työryhmän vetäjä on Tomi Honkakunnas, Oulu-Koillismaan pelastuslaitos.
Työryhmän tehtävänä on valmistella pelastuslaitosten yhteinen toimintamalli koulujen omatoimisen varautumisen tehostamista varten.

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

Työryhmä on saanut valmiiksi esityksen Sisäisen turvallisuuden ohjelman III:n toimenpide 12 huomioimiseksi pelastuslaitoksissa.
Toimenpideohjelma käsitellään pelastusjohtajien hallituksessa kesäkuun kokouksessa ja julkaistaan sen jälkeen pelastuslaitokset.fi sivustolla.
Lisätietoja Sisäisen turvallisuuden ohjelmasta löytyy täältä:
http://www.intermin.fi/sisainenturvallisuus

Palontutkinta työryhmä 18.2.2011 – 31.12.2013
Työryhmän vetäjä on Jarkko Jäntti, Keski-Suomen pelastuslaitos.
Työryhmän tehtävänä on tuottaa pelastuslaitoksille yhteismitallinen suunnitelma palontutkinnan järjestelyistä, jotta palontutkinnasta saatava tieto on
välittömästi hyödynnettävissä pelastuslaitosten omassa turvallisuusviestinnässä, valvonnassa ja pelastustoiminnan kehittämisessä.
Palontutkinnan käsikirja julkaistaan kesällä sekä kirjana että sähköisenä versiona

Lisätietoja:
jarkko.jantti@jkl.fi
p. 050 311 8827
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Merlot palotarkastus kehitystiimi 2008 – 2013
Työryhmän vetäjä on Mika Viljanen, Varsinais-Suomen pelastuslaitos.
Työryhmän tehtävänä on koordinoida pelastuslaitosten kehitystoiveita sekä
toimia käyttäjien asiantuntijana ohjelmistotoimittajalle.

Lisätietoja:
mika.viljanen@turku.fi
p. 050 320 1251

Tällä hetkellä testataan Merlot – laskutusohjelmaa.
Avustaa VARANTO -hanketta palotarkastusosion määrittelyssä

Turvallisuusviestintä työryhmä toistaiseksi
Työryhmän vetäjä on Jari Lepistö, Jokilaaksojen pelastuslaitos
Työryhmän päätehtävänä on tehdä esityksiä pelastuslaitoksille turvallisuusviestinnän kehittämiseksi. Keskeiset tehtävät ovat:
materiaalituotanto
sähköisen viestinnän kehittäminen
yhteistyön lisääminen turvallisuusviestinnässä
turvallisuusviestinnän osaamisen kehittäminen.
Painopistealueena
olemassaolon oikeutus asiakkaan näkökulmasta
Viinapiru.fi alkoholista aiheutuvien tapaturmien ja onnettomuuksien
torjuntaan

Uutisia turvallisuusviestinnän saralta:
Päivä paloasemalla ja paloturvallisuusviikko yhdistetään yhdeksi kampanjaksi. SPEK:n Palontorjuntatalkoiden tilalle tulee ”valtakunnallinen paloharjoitus”.

Lisätietoja:
jari.lepisto@jokipelastus.fi
p. 044 429 6005
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Ajankohtaisia asioita palvelualueiden kokouksista
7-8.5.2013
Pelastustoimen virtuaalisen ympäristön kehityshanke sai Palosuojelurahastolta 100 %:n avustuksen ajalle 4/2013 - 4/2014. Tavoitteena on kehittää pelastuslaitosten yhtenäisiä toimintoja verkossa, laitosten oman toiminnan tehostamiseksi sekä myös kansalaisten palvelutason parantamiseksi. Hanke on osa kumppanuusverkoston toimintaa, mutta hallinnollisena isäntälaitoksena toimii Pirkanmaan pelastuslaitos ja projektin vetäjänä
Janne Leinonen.

Lisätietoja:
Janne Leinonen
janne.m.leinonen@tampere.fi

Ensihoitopalvelujen varustehankinnat etenevät. Ensihoitopalvelujen Lisätietoja:
palvelualue on valmistellut yhteishankintaa ensihoitajien varusteiden han- Lasse Hakala
kinnan osalta. Hankintailmoitus julkaistaan kesäkuussa 2013, ensimmäis- lasse.hakala@pelastuslaitos.fi
ten vaatteiden toimituksen ajoittuvat vuoden 2014 loppukesään. Tässä
vaiheessa olisi erittäin tärkeätä, että pelastuslaitokset vastaisivat volyymikartoituskyselyyn.
Myös ensihoitohenkilöstön ajokoulutushanke etenee. Hanke on vastaava, kuin aiemmin palosuojelurahaston avustuksen saanut Tapaturvan Lisätietoja:
toteuttama pelastusajoneuvon ajokoulutushanke. Hankkeen ohjausryh- Juha Merjama
mään on nimetty Juha Karhu (Länsi-Uusimaa), Kimmo Voutilainen (Itä- juha.merjama@tapaturva.fi
Uusimaa) sekä Jani Mild (Kanta-Häme).
Sopimusmalli yhteistoiminnasta ensihoitoa edellyttävissä poliisin johtamis- Lisätietoja:
sa vaativissa tilanteissa (taktinen ensihoito) keskusteluttaa ensihoidon Esa Pulkkinen
vastuualueen henkilöstöä. PORA III sekä SOTE –uudistus muuttanevat esa.pulkkinen@pelastuslaitos.fi
kuvioita.
Tukipalveluiden palvelualueella käsiteltiin mm. talous- ja henkilöstöasioi- Lisätietoja:
ta, työhyvinvointia, onnettomuusselosteiden pysyvää arkistointia ja perus- Pekka Vänskä
tettiin työryhmä kehittämään pelastuslaitosten sisäistä ja ulkoista tiedotta- pekka.vanska@vantaa.fi
mista.
Pelastuspalveluiden palvelualueella keskityttiin urapolkuihin ja ajankohLisätietoja:
taisiin tietojärjestelmähankkeisiin, lisäksi käsiteltiin mm.
Anssi Parviainen
venekalustoa

anssi.parviainen@kaipe.fi

pelastustoiminnan johtamista

Hannu Mylly
hannu.mylly@kaipe.fi

pelastuslaitosten tilannekuva
Erivapauksia ja kelpoisuuksia
FRF: n käyttöä alueiden tukena
pelastusopiston ja -laitosten yhteistyötä.
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Pelastusjohtajien, hallituksen ja palvelualueiden kokousten
ajankohdat vuonna 2013 (muutokset mahdollisia)
2013
Kesäkuu
Elokuu

Pelastusjohtajien
hallitus
6.6., Kuntatalo
21.8., Lahti

Lokakuu

8.10., Kuntatalo

Marraskuu

13.11., Lahti

Joulukuu

12.12., Kuntatalo

Pelastusjohtajien
kokous
7.6., Kuntatalo
28.8., Turku

Palvelualueiden
kokous

9 - 10.10., Vantaa,
Hotelli Vantaa

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

12 - 13.12, Kuntatalo

Aurinkoista kesää toivotellen, Jari

Tämän tiedotteen toimitti pelastusjohtaja Jari Hyvärinen. Seuraava tiedote ilmestyy elokuun lopussa. Palautetta tiedotteesta voi lähettää Jussi Rahikaiselle.

