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PELASTUSLAITOSTEN KUMPPANUUSVERKOSTON
KUULUMISIA 1/2013
Pelastuslaitosten kumppanuusverkoston ensimmäinen tiedote
Edessäsi on ensimmäinen pelastuslaitosten kumppanuusverkoston tiedote.
Näillä tiedotteilla pyrimme parantamaan verkoston eri elimissä tapahtuvan
työn tunnistamista ja tulosten levittämistä pelastuslaitosten koko henkilöstön suuntaan. Usein on niin, että pelastusjohtajien ja kumppanuusverkoston pöytäkirjat tavoittavat vain johtoryhmän tai päällystön. Tavoitteena kuitenkin on, että myös muu henkilöstö, mukaan lukien sivutoiminen ja vapaaehtoinen henkilöstö, olisi tietoinen pelastuslaitosten kumppanuusverkoston pelastuslaitokset.fi
asioista, koska käsitellyt asiat liittyvät usein myös heidän toimintaansa.
Lisätietoja:
Suunnitelma on, että tiedote ilmestyy joka kuukauden viimeinen arkipäivä Simo Tarvainen
puheenjohtaja
tammi-toukokuussa ja elo-joulukuussa 30.4.2013 alkaen. Tiedotteen toimit- Kumppanuusverkosto
taa vuorollaan kukin pelastusjohtajien hallituksen jäsen sekä pelastustoimen kehittämispäällikkö, joka myös lähettää tiedotteen pelastuslaitoksille simo.tarvainen@jkl.fi
edelleen jaettavaksi. Tavoitteena on, että tiedote välitetään pelastuslaitok- p. 040 589 8033
sen koko henkilöstölle.

Tiedotteen sisältö ja ilmestymisaikataulu
Tiedote ilmestyy siis viisi (5) kertaa keväällä ja viisi (5) kertaa syksyllä. Sisällön määrittelee kullakin vuorolla vastuussa oleva hallituksen jäsen ja pelastustoimen kehittämispäällikkö. Pääpaino voi olla asianomaisen vetäjän
vastuualueessa ja sen lisäksi tiedotteessa voidaan käsitellä muidenkin vastuualueiden tai puheenjohtajien tai kehittämispäällikön asioita.
Vuoden 2013 tiedotteen ilmestymispäivät ja vastuuhenkilöt
Ilmestymispäivä
30. 4.
31. 5.
KESÄLOMAT
31. 8. ( tai 30.8)
30. 9.
30.10.
30.11. (tai 31.11)
31.12.

Vastuuhenkilö
hallituksen puheenjohtaja
turvallisuuspalveluiden puheenjohtaja
pelastustoimintapalveluiden puheenjohtaja
ensihoitopalveluiden puheenjohtaja
tukipalveluiden puheenjohtaja
hallituksen varapuheenjohtaja
pelastustoimen kehittämispäällikkö

Tekijä: Simo Tarvainen, pelastusjohtajien hallituksen puheenjohtaja
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Pelastusjohtajien hallitus uusiutui vuoden 2013 alussa
Työjärjestykseen kirjatulla tavalla pelastusjohtajien hallitus on uusiutunut
tämän vuoden alussa. Hallitustehtävät ovat aina kahden vuoden määräaikaisia pestejä, kuitenkin siten että hallituksessa voi työskennellä yhteen
mittaan korkeintaan neljä vuotta. Itä-Uudenmaan pelastusjohtaja Olavi Liljemark toimi edellisenä puheenjohtajana v. 2011 - 2012 ja jatkaa varapuheenjohtajana kauden 2013 - 2014.
Uusi puheenjohtaja on Keski-Suomen Simo Tarvainen (Pelastustoimintapalveluiden vetäjä 2011 - 2012) ja uusina palvelualueiden vetäjinä toimivat
Keski-Uudenmaan Pekka Vänskä (Tukipalvelut) ja Kainuun Anssi Parviainen (Pelastustoimintapalvelut). Pestinsä toisen vuoden hallituksessa jatkavat Päijät-Hämeen Jari Hyvärinen (Turvallisuuspalvelut) ja Kanta-Hämeen
Esa Pulkkinen (Ensihoitopalvelut). Hallituksen sihteerinä toimii pelastustoimen kehittämispäällikkö Jussi Rahikainen (Kuntaliitto / pelastuslaitosten
kumppanuusverkosto).

Olavi Liljemark

Simo Tarvainen

Anssi Parviainen

Jari Hyvärinen

Esa Pulkkinen

Pekka Vänskä

Jussi Rahikainen

Suunnitelmallisuutta kumppanuusverkoston toimintaan
Pelastusjohtajien hallitus pyrkii yhä suunnitelmallisempaan toimintaan, ainakin hallituskausittain, mutta myös pidemmällä aikavälillä. Hallitus on valmistellut alkukevään aikana ensimmäisen ’Pelastuslaitosten kumppanuusverkoston toimintasuunnitelman’. Toimintasuunnitelma valmistellaan jatkossa joka syksy ja pyritään saamaan valmiiksi vuoden loppuun mennessä.
Toimintasuunnitelman rungon muodostavat eri palvelualueiden seuraavan http://www.pelastuslaitok
vuoden kärkihankkeet. Ohjelma on lyhyt ja ytimekäs muutaman sivun asia- set.fi/index.php?p=testi
kirja. Vuoden 2013 toimintasuunnitelma löytyy www.pelastuslaitokset.fi sivuston Kumppanuusverkosto -alasivustolta.
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Pelastusjohtajien, hallituksen ja palvelualueiden kokousten
ajankohdat vuonna 2013 (muutokset mahdollisia)
2013

Pelastusjohtajien
hallitus

Toukokuu

24.5., Kuntatalo

Kesäkuu
Elokuu

21.8., Lahti

Lokakuu

8.10., Kuntatalo

Marraskuu

13.11., Lahti

Joulukuu

12.12., Kuntatalo

Pelastusjohtajien
kokous

Palvelualueiden
kokous
7 - 8.5., Tampere,
Holiday Inn

Lisätietoja:

9 - 10.10., Vantaa,
Hotelli Vantaa

jussi.rahikainen
@kuntaliitto.fi
p. 0405274425

7.6., Kuntatalo..
28.8., Turku

12 - 13.12, Kuntatalo

Alkuvuonna 2013 käsiteltyjä asioita
Vuoden 2013 toiminta on lähtenyt aktiivisesti käyntiin. Huhtikuun loppuun
mennessä hallitus on kokoontunut neljä kertaa ja pelastusjohtajat kerran.
Palvelualueilla on ollut myös yksi kokoontuminen tammikuussa Aulangolla.
GSM-viesteillä tapahtuva, lähinnä sivutoimisten ja vapaaehtoisten palokuntalaisten hälyttäminen on puhuttanut pelastuslaitoksia jo jonkin aikaa.
Keskustelua käydään hätäkeskuksen ja pelastuslaitosten välillä siitä, kenen
tulee maksaa tekstiviestien kustannukset. Pelastuslaitokset katsovat kustannusten kuuluvan normaaliin palokuntien hälytystoimintaan, josta huolehtii Hätäkeskuslaitos. Asian käsittely SM:n ja Hätäkeskuslaitoksen kanssa
jatkuu.
Sisäasiainministeriö on perustanut vanhojen työryhmien (mm. pelastusjohdon forum) tilalle uuden, nimeltään Pelastustoimen valtakunnallinen
koordinaatioryhmän, edistämään mm. pelastusalan yhteistoimintaa sekä
pelastustoimen pitkän aikavälin strategisten linjausten valmistelua. Pelastuslaitokset ovat nimenneet ryhmään omiksi edustajikseen puheenjohtajan
ja varapuheenjohtajan sekä kolmantena jäsenenä Lapin pelastusjohtajan
Martti Soudunsaaren.
Palosuojelurahaston hankkeet ovat olleet usein esillä hallituksessa. Pelastuslaitokset haluavat olla mukana suuntaamassa PSR:n avustuksia siten, että ne hyödyttävät ja tukevat selkeästi pelastuslaitosten perustyötä –
tulipalojen ja onnettomuuksien ehkäisyä ja myös varsinaiseen onnettomuuksien hoitoon liittyviä toimenpiteitä. Tavoite on että jatkossa rahaston
erityisavustusanomukset voidaan hyvissä ajoin käsitellä pelastusjohtajien
hallituksessa siltä osin kuin avustukset liittyvät laajasti pelastuslaitosten
toimintaan.
Pelastustoimen kutsutunnukset ovat puhuttaneet kentällä varmaankin
lähes jokaista alan työntekijää, niin myös pelastusjohtajia ja kumppanuus-

Jussi Rahikainen
pelastustoimen kehittämispäällikkö / Kumppanuusverkosto
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verkostoa. Ensin päätettiin, että ’pelastus’ -alkuisia yksiköitä kutsutaan radiokielessä ’Ristolla’, mutta eipä mennyt montakaan kuukautta kun asiat
jälleen muuttuivat ja nyt siirrytään radiokielessä ’Pelastus’ -sanan käyttöön.
Uudet tunnukset paloasemien numerointeineen liittyvät uuden hätäkeskusjärjestelmän käyttöönottoon ja ovat siksi perusteltuja (Suomessa ei kahdella yksiköllä voi olla samaa tunnusta/kutsua). Toive pelastuslaitosten suunnalta jatkoa ajatellen olisi, että tällaiset koko pelastustoimen henkilöstöä
koskevat laajavaikutteiset uudistukset saataisiin kerralla suunniteltua valmiiksi niin, ettei hämmennystä aiheuttavaa uusia muutoksia tarvitsisi heti
tehdä.
Henkilöstöresurssien käytön hallinta. Pelastuslaitokset toimivat nyt 10.
toimintavuottaan ja kiinteän yhteistyön tuloksena moniin asioihin on löydetty järkeviä toimintatapoja. Yksi seuraavista hankkeista on selvittää pelastuslaitosten henkilöstöhallinnon käyttöön liittyvien järjestelmien ja ohjelmiston nykytila, käytettävyys, jne. Hankkeeseen on valjastettu AMK-opiskelija,
joka opinnäytetyönään tekee ’Työajan ja resurssienhallintajärjestelmät pelastuslaitoksissa’ -selvityksen. Hankkeesta toivotaan jatkoehdotuksia järkevien ja yhdenmukaisten järjestelmien tuottamiseen tehostamaan pelastuslaitoksissa mm. työvuorosuunnittelua, työurasuunnittelua, jne. Tuloksia
odotellaan tämän vuoden syksyllä.
Tietoliikenteen monet hankkeet pohdituttavat pelastuslaitoksia nyt ja tulevaisuudessa. Hätäkeskushankkeeseen liittyvä ERICA, turvallisuusverkkoratkaisu TUVE ja kenttäjohtamisjärjestelmä KEJO ovat koko maan viranomaiskentän kannalta suuria ja hyvin merkityksellisiä hankkeita, joissa pelastustoimen pitää olla kiinteästi mukana jo valmisteluvaiheessa. Uusilla
hankkeilla pyritään varmistamaan viranomaisten toiminta kaikissa mahdollisissa olosuhteissa sekä tilanteissa. Samalla pyritään irti ’kaupallisten’ toimijoiden järjestelmistä.

Lisätietoja:
Janne Hartikainen
janne.hartikainen@jkl.fi
p. 040 355 9652
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Pelastustoimen, poliisin, sosiaali- ja terveystoimen, Rajavartiolaitoksen,
Puolustusvoimien ja Tullin yhteisen kenttäjärjestelmän hankinta ja käyt- Lisätietoja:
töönotto - KEJOn toteutusaikataulu:
Ilkka Eskelinen
ilkka.eskelinen@porvoo.fi
p. 040 489 1660

VARANTO - Suomen pelastustoimen yhteinen tietovaranto ja palvelualusta. VARANTO -hankkeen tavoitteena on määritellä pelastustoimen yhteinen tietovaranto ja palvelualusta. VARANTO toteuttaa pelastuslaissa
määritellyt toimenpide-, varautumis- ja valvontarekisterit korvaten nykyisen
PRONTO -järjestelmän. Tavoitteena on myös määritellä palvelualusta, jonka päälle voidaan rakentaa pelastuslaitosten tarvitsemia sovelluksia, kuten
palotarkastusohjelmistot. VARANTO linkittyy vahvasti sekä KEJO kenttäjärjestelmään, että ERICA -hätäkeskustietojärjestelmään. VARANTO
tarjoaa esimerkiksi kohdetiedot kenttäjärjestelmään ja toimii toimenpidetietojen tallennuspaikkana. Nyt käynnistyneessä hankkeessa tehdään valmistelut VARANNON hankkimiseksi. Varsinainen hankintapäätös ja kustannustenjako SM:n ja pelastuslaitosten välillä tehdään myöhemmin.

Palo- ja pelastusalan ajokoulutus
Tapaturva Oy on tehnyt PSR:n rahoituksella vuorokoulutusmateriaalin ajoneuvon käsittelytaitojen ylläpitämiseen ja parantamiseen. Materiaali sisäl- Lisätietoja:
tää luento-osuuden ja sammutusauton kokoisen ajoneuvon käsittelyharjoituksia. Kurssin teoriaosan pituus on n. 1 tunti. Ajoharjoitteisiin kannattaa Juha Merjama
varata aikaa n. 2-3 tuntia. Materiaalista riittää aineistoa useampaankin tilai- juha.merjama@tapaturva.fi
suuteen.
Ajokoulutusmateriaali löytyy pelastuslaitokset.fi -sivuston Moodlesta, suora
osoite on www.pelastustoimenkoulutusmateriaali.fi . Kirjautuminen onnistuu
vieraana salasanalla ajokoulutus2013.

Pelastustoiminnan käsitteet -julkaisu on valmistunut
Pelastuslaitosten kumppanuusverkoston työryhmän (Matti Honkanen, Mika
Haverinen ja Pauli Nurminen) valmistelema "Pelastustoimen käsitteet" julkaisu hyväksyttiin käyttöön otettavaksi pelastusjohtajien kokouksessa
21.2.2013. Julkaisuun on koottu pelastustoiminnan keskeiset käsitteet.

Lisätietoja:
http://www.pelastuslaito
kset.fi/index.php?p=Mitt
aristo

6 (6)
TIEDOTE 1 / 2013

Osalle käsitteistä on kirjattu synonyymit, joita käytetään vielä toistaiseksi eri
puolilla Suomea. Synonyymeista luovutaan kokonaan KEJOn käyttöönoton
yhteydessä, vuonna 2015.
Pelastuslaitosten kumppanuusverkoston julkaisun 1/2013, Pelastustoiminnan käsitteitä, voit ladata pelastuslaitokset.fi sivustolta.

Monia muitakin asioita on kumppanuusverkostossa koko ajan vireillä ja
menossa. Niistä kerromme tulevissa tiedotteissamme. Jo tässä vaiheessa
voidaan kuitenkin todeta, että pelastuslaitokset ovat käynnistäneet erinomaisen tehokkaan ja tuloksellisen kumppanuustoiminnan, jossa jokainen
maamme 22 pelastuslaitoksesta on aktiivisesti mukana. Kumppanuusverkoston toimistona toimii Kuntaliitto Helsingissä, ’toimistopäällikkönä’ pelastustoimen kehittämispäällikkö Jussi Rahikainen.

Aurinkoista keväänjatkoa pelastuslaitoksiin!

Tämän tiedotteen toimitti puheenjohtaja Simo Tarvainen. Seuraava tiedote
ilmestyy toukokuun lopussa. Palautetta tiedotteesta voi lähettää Jussi Rahikaiselle.

Lisätietoja:
jussi.rahikainen
@kuntaliitto.fi
p. 0405274425

