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Pelastuslaitosten kumppanuus-
verkoston vuosittaiset strategia-
kirjaukset ovat osa pelastustoi-
men historiankirjoitusta. Niiden 
painopisteitä silmäilemällä voi 
arvioida pelastuslaitoksille tär-

keitä asioita sekä kentän yhtenäisyyttä. 
Näytti siltä, että pelastuslaitoksilla oli 
erityisen paljon yhteistä jaettavaa juuri 
ennen Sipilän hallituksen maakuntauu-
distusta. Viimeistään viime vuonna pal-
jastui, että maakuntauudistus haastoi 
voimakkaasti pelastuslaitosten yhtenäi-
syyttä jo rakenteidenkin tasolla. Maailma 
alkoi näyttää toisenlaiselta riippuen siitä, 
kuinka syvälle maakuntaan pelastuslai-
tos asettautui tai se sinne asetettiin.

Pelastuslaitosten kumppanuusverkos-
ton tärkeänä strategisena tavoitteena täl-
le vuodelle on löytää yhteistyö, toiminta-
tavat sekä reitit sisäministeriön kanssa. 
Pelastusjohtajien hallituksen agendalla 
tämä tavoite oli ensimmäisellä sijalla. 
Toiveikkuutta oli ilmassa myös, kun kans-
liapäällikkö Salmi nosti tarpeen hyvään 
yhteistyöhön esille vuoden alussa vierail-
lessaan pelastusjohtajien kokouksessa. 

Edellä mainittu tavoite ei näytä eden-
neen ensimmäisen 100 päivän aikana. 
Vaikuttaa siltä, että tällä hetkellä pelas-
tustoimella ei ole laajaa yhteistä näke-
mystä pelastustoimen roolista tulevai-
suudessa. Olen huolissani asiasta, sillä 
tilanteen pitkään jatkuessa alkaa se hei-
kentää toiminnan ja kehitystyön edel-
lytyksiä.  Jos yhteisiä kantoja kriittisissä 
yhteyksissä ei löydy, ei toimiala saavuta 
uskottavaa asemaa, vaan se jää kehitys-
työssä pientareelle toisten ajaessa ohi.

Hallitusohjelmaa laadittaessa on uusi 
mahdollisuus määrittää yhdessä pelas-
tustoimea. On oikea hetki etsiä yhteisiä 
nimittäjiä ja varmistaa, että yhteisen te-

Maali liikkuu - 
periksi ei anneta

kemistä hyödyntämällä voidaan tehok-
kaalla ja vaikuttavalla tavalla palvella 
yhteiskuntaa. Pelastustoimi ei vielä ole 
kyennyt tuottamaan kaikkea sitä tur-
vallisuuden lisäarvoa, mihin kykymme 
riittäisivät. En puhu pelastustoimen 
edunvalvonnasta. Sen sijaan puhun 
laadukkaan ja laajan palvelupohjan 
puolesta, jonka myötä voimme lunas-
taa meille kuuluvan roolin keskeisenä 
sisäisen turvallisuuden vastuutahona. 
Tähän asemaan ponnisteltaessa on kai-
kessa tekemisessä oltava rohkea.

Yhteisenä maalina on pelastuslaitos-
ten itsenäinen, autonominen asema tu-
levissa hallinnollisissa ratkaisuissa.

Simo Weckstén
Pelastusjohtajien 

puheenjohtaja
Pelastuskomentaja

Helsingin kaupungin 
pelastuslaitos

P Ä Ä K I R J O I T U S

“Laadukkaan ja laajan 
palvelupohjan myötä 
voimme lunastaa meille 
kuuluvan roolin keskeisenä 
sisäisen turvallisuuden 
vastutahona. ”
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Pelastuslaitokset tuottavat asi-
akkailleen lähipalveluja, ovat 
alueellisesti organisoituja sekä 
samalla osa sisäministeriön 
ohjaamaan kansallista pelas-
tustoimen suorituskykyä. Tämä 

rakenne sellaisenaan ei ole vika vaan 
ominaisuus, joka tulee ottaa huomioon 
toimialan yhteiskunnallista vaikuttavuut-
ta kaikilla tasoillaan kehitettäessä.

Maakuntauudistuksen kaatumisen 
jälkeistä hallinnon reagointia on lähie-
täisyydeltä ollut kiinnostavaa seurata. 
Virkamiesten kollektiivista huokailua ei 
loppujen lopuksi kestänyt pitkään. Vaik-
ka hallinnon energiavarastojen olisi luul-
lut olleen lopussa, alkoi pian hallituksen 
kaaduttua palstojen mittailu ja uusien 
nurkkien valtaaminen. Ilman hallitusoh-
jelman ohjausta toimineet ministeriöt 
alkoivat esimerkiksi suunnitella uusia 
ministeriökohtaisia keskusvirastoja. On 
vaikea uskoa, että noille hankkeille olisi 
annettu mitään poliittista perustetta toi-
mitusministeristön suunnalta. Hankkeet 
siis vain nousivat kuin sienet sateella vi-
ranhaltijoiden alkaessa kilvan parantaa 
maailmaa omia näkemyksiään noudat-
taen. Tehtiin tulkinta voimatyhjiöstä, jota 
riennettiin täyttämään. 

Yhteiskunta on voimakkaasti verkos-
toitunut ja suorituskyky rakennetaan 
sekä ylläpidetään käytännössä kaikessa 
julkisessa toiminnassa kiinteällä eri toi-
mijoiden välisellä yhteistyöllä. Valta ja 
vastuut ovat moninaisten verkostojen eri 
osissa, eikä tällainen rakenne heikennä 
suorituskykyä vaan toimijoita yhteen lii-
maten osaltaan vahvistaa yhteiskunnan 
resilienssiä. Pelastustoimi ei ole poikkeus 
tästä. Pelastustoimi on syvällä yhteiskun-
nassa. Pelastustoimi ei ole kaista.

Pelastuslaitoksissakin reagoitiin 
usealla eri tavalla maakuntauudistuksen 
kaatumiseen. Periaatteessa kypsin toi-
mintatapa olisi ollut ymmärtää hallitus-

Asiakas pelastaa pelastustoimen

ohjelmassa ajettujen tavoitteiden olevan 
julkisuuteen annettuja tahdonilmaisuja, 
joiden relevanttisuutta ei mitata hallin-
non rakenteen näkökulmasta vaan ra-
kenteen tuottaman asiakaslisäarvon nä-
kökulmasta.

Siinä tilanteessa, että harhaudutaan 
hallintopeleihin kauaksi asiakkaasta, toi-
miala eksyy ja kadottaa merkityspers-
pektiivinsä. Sitä tulisi viimeiseen asti 
varoa, sillä olen täysin varma, että jos pe-
lastustoimi joskus haluaa katsoa yhdessä 
samaan suuntaan, tulee kaikilla katseen 
seurata asiakasta. 

Vesa-Pekka Tervo
Pelastustoimen

kehittämispäällikkö
Kuntaliitto

K E H I T T Ä M I S P Ä Ä L L I K Ö L T Ä

“Yhteiskunta 
on voimakkaasti 
verkostoitunut ja 
suorituskyky rakennetaan 
sekä ylläpidetään 
käytännössä kaikessa 
julkisessa toiminnassa 
kiinteällä eri toimijoiden 
välisellä yhteistyöllä.”



Pelastustoiminnan palvelualueen
kärkihankkeet etenevät  
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on Jani Kareisen vetovastuulla. Jani ker-
toi 11.4. kokouksessamme ajatuksia siitä, 
kuinka asioita lähdetään kehittämään ja 
viemään eteenpäin: ensin jo olemassa 
olevien erityisresurssien suorituskyvyt 
on kirjattava auki ja tietoa saatava sel-
laiseen muotoon ja paikkaan, että se on 
kaikkien saatavilla, päätettävä mitä uusia 
valmiuksia kehitetään ja mitkä laitokset 
sitoutuvat niitä tuottamaan joko yksin tai 
yhdessä.

Palvelualue on nimennyt kokouksis-
saan edustajia useisiin eri työryhmiin 
ja perustanut uusia työryhmiä, joista 
mainittakoon työryhmä ”palavan raken-
nuksen henkilömäärän selvittäminen ja 
savusukellus”, vetovastuu Honkasen Ma-
tilla.

Lisäksi kokouksissa on käsitelty mm. 
toimintakyvyn arviointia, RPAS – toi-

Pelastustoiminnan palvelualue 
on alkuvuoden aikana pitänyt 
yhden eTuve kokouksen palve-
lualueiden yhteisen kokouksen 
lisäksi. 

Ensimmäisessä kokouksessa käsitel-
tiin aluksi palvelualueen kärkihankkeet. 
Palvelualueen kärkihankkeiksi on nimet-
ty ”öljyntorjunnan muutos ja vakiinnut-
taminen”, johon on nimetty työryhmä, 
jota vetää pelastuspäällikkö Juha Virto. 
Työryhmän työ on käynnistynyt. Tavoit-
teena on pelastuslaitosten ulkopuolinen 
öljyntorjunnan yhteydenpito, vaikutta-
minen, kehittäminen ja sidosryhmäyh-
teistyö muun muassa öljyntorjuntaviran-
omaisten, öljysuojarahaston, yritysten ja 
kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. 

Toisena kärkihankkeena ” osaamisen 
kehittämishankkeen jalkauttaminen ja 
jatko seuraavalle tasolle”. Hanke on eden-
nyt niin, että se viedään seuraavaksi ali-
päällystö- ja yksikönjohtajatasolle.

Kolmantena ”Hätäkeskustoiminnan ja 
Erican toimivuus”, josta kuulimme Tee-
mu Luukon päivityksen ajankohtaisista 
asioista. 

Neljäs kärkihanke on ”Sopimuspalo-
kuntatoiminnan kehittäminen”, jota to-
teuttamaan perustettiin Tiitisen Juhan 
vetovastuulla toimiva työryhmä. Työ-
ryhmän toimeksianto kestää kuluvan 
vuoden loppuun ja tavoitteena on hyö-
dyntämällä olemassa olevaa tietoa saada 
aikaiseksi konkreettisia esityksiä sopi-
muspalokuntatoiminnan kehittämiseksi. 
Työryhmän työskentely on käynnistynyt 
aktiivisesti ja saimme eTuve kokoukses-
samme 11.4.2019 selvityksen siitä, miten 
työryhmän on tarkoitus tehdä työtään.  

Viimeinen kärkihanke ”Kansallisen 
avun antaminen ja vastaanottaminen” 

P E L A S T U S T O I M I N T A -
P A L V E L U T

Kuva: Susanne Vuorinen, Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos

mintaa, CBRNE – kokonaisuutta, varau-
tumista, pelastuslaitosten prosesseja, 
viestintää, omavalvontaa pelastustoi-
minnan suunnittelussa, Trafi- yhteistyö-
tä.

Paljon tuntuu asioita olevan menos-
sa eteenpäin ja koko ajan tulee uusia 
ilmi, palvelualueemme pyrkii informoi-
maan asioista jatkossakin laajasti pe-
lastuslaitosten kumppanuusverkoston 
kautta.

Jari Hyvärinen, Pelastusjohtaja
Päijät-Hämeen pelastuslaitos
Pelastustoiminnan palvelualueen pj.



Valvonnan käsikirja korostaa
hyvää hallintotapaa 

Marjo Oksanen
Riskienhallintapäällikkö
Päijät-Hämeen pelastuslaitos
valvonnan käsikirjatyöryhmän pj.
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Pelastuslaitoksen kumppanuus-
verkoston turvallisuuspalvelut 
ryhmän hankkeena ollut valvon-
nan käsikirja valmistui vuoden 
2018 lopulla. Käsikirjan tavoit-
teena oli edesauttaa pelastus-

laitoksen suorittaman valvonnan teho-
kasta ja yhdenmukaista toteuttamista ja 
tukea käytännön valvontatyötä. Käsikirja 
laadittiin voimassaolevan lainsäädännön 
perusteella tiedostaen kuitenkin sen tu-
levat päivitystarpeet.

Valvonnan käsikirja sisältää valvonta-
työn perusteet, valvontatoimenpiteiden 
kuvauksen sekä valvonnan sisällön eli 
valvottavien säädösten esittelyn. Käsi-
kirja korostaa hyvää hallintotapaa. Osa 
käsikirjassa kuvatuista prosesseista ja 
tulkinnoista poikkeaa pelastuslaitoksien 
nykyisistä käytännöistä. Osittain rajal-
lisen ajan vuoksi työryhmä ei yrittänyt 
ratkaista kaikkea tiedossa olevaa valvon-
nan eroavaisuutta, vaan yhtenäistämisen 
keinoina käytettiin myös jo olemassa ole-
vien hyvien käytäntöjen esittelyä. 

Kaiken käsikirjassa esitetyn asian jal-
kauttaminen ja käyttöön ottaminen jo-
kaisessa pelastuslaitoksessa ei onnistu 
yhdellä kertaa.  Turvallisuuspalvelut ryh-
mä päätti antaa käsikirjan kehittämisen 
perustettavien asiantuntijaverkostojen 
tehtäväksi. Verkostot käsittelevät käsikir-
jan asioita pienemmissä osissa ja tekevät 
tarvittavat muutokset, jotta pelastuslai-
tokset saadaan sitoutettua yhteisiin tul-
kintoihin. 

Käsikirja on saatavissa sähköisenä 
julkaisuna kumppanuusverkoston netti-
sivuilta sekä Kuntaliiton kirjakaupasta:

shop.kuntaliitto.fi/product_details.
php?p=3522

T U R V A L L I S U U S P A L V E L U T

“Valvonnan käsikirja sisältää valvontatyön 
perusteet, valvontatoimenpiteiden kuvauksen 
sekä valvonnan sisällön.”

http://shop.kuntaliitto.fi/product_details.php?p=3522
http://shop.kuntaliitto.fi/product_details.php?p=3522
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Ensihoidon valtakunnallisen kou-
lutusverkoston ohjausryhmä on 
tarkentanut verkoston toimin-
nan tarkoitusta ja tavoitteita 
vuosille 2019-2022. 

Ensihoidon valtakunnallisen koulutus-
verkoston tarkoituksena on 

• Kehittää ensihoitopalvelun poti-
lasturvallisuutta ja ensihoidon laa-
tua sekä työturvallisuutta.   

• Kehittää ja edistää ensihoidon eri 
organisaatioiden koulutuksesta 
vastaavien ja muiden toimijoiden 
verkostoitumista.  

• Jakaa ja kehittää olemassa olevaa 
osaamista yhteistyössä eri ensi-
hoidon toimijoiden kanssa, yli or-
ganisaatio- ja viranomaisrajojen.   

• Perehdyttää verkoston toimijoita 
uusiin koulutuskäytäntöihin ja en-
sihoidon välineistöön, sekä uusiin 
toimintamalleihin.   

Ensihoidon valtakunnallisen koulutus-
verkoston tavoitteet vuosille 2019 -2022 

• Edistää ensihoitopalvelun koulu-
tuksesta ja osaamisesta vastaavi-
en toimijoiden verkostoitumista. 

• Jakaa säännöllisesti eri toimi-
alueiden ja yhteistyökumppanei-
den edustajien toimesta hyviksi 
havaittuja koulutuskäytänteitä, 
toimintatapoja, hoitoprotokollia, 
sekä tietoa välineistä ja laitteita.    

• Etsiä ratkaisuvaihtoehtoja yhdes-
sä jäsentensä kanssa koulutuk-
seen liittyvissä asioissa.   

• Lisätä vuoropuhelua ammattikou-
lutusta tarjoavien oppilaitosten, 
ensihoidon organisaatioiden ja 
muiden turvallisuusalan toimijoi-
den kanssa (Poliisi, Pelastus, Puo-
lustusvoimat, Rajavartiolaitos).

Ensihoidon valtakunnallinen
koulutusverkosto

Verkoston toiminnassa ovat mukana lä-
hes kaikki pelastuslaitokset, sairaanhoito-
piirit, Finnhems, hätäkeskuslaitos, sosiaa-
li- ja terveysministeriö, puolustusvoimat, 
rajavartiosto sekä ammattikorkeakoulu-
jen sekä toisen asteen oppilaitoksien 
edustajia. Viimeisempänä toimintaan on 
saatu mukaan myös yksityisiä ensihoito-
palvelun tuottajia. Mahdollisimman laaja 
verkostoituminen eri toimijoiden kesken 
vahvistaa koulutusverkoston tarkoitusta 
ja tavoitteiden toteutumista.  

Seuraava koulutusverkoston kokous jär-
jestetään 31.10-1.11.2019 Hämeenlinnan 
Aulangolla. Ohjausryhmän päätöksellä 
verkosto kokoontuu jatkossa yhden ker-
ran vuodessa. 

E N S I H O I T O

Samuli Juntunen
Ensihoidon valtakunnallisen
koulutusverkoston pj.

Kuva: Susanne Vuorinen, Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos
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KUMPPANUUSVERKOSTON

Yhteiset työryhmät 
Terhi Virtanen
Pelastuslaitosten
kumppanuusverkoston koordinaattori
Kuntaliitto
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PELASTUSLAITOSTEN
TKI VERKOSTO

Pelastuslaitosten tutkimus- ja 
kehittämisverkoston (PelaTKI:n) 
valmisteleva sihteeristö on laa-
tinut  verkostolle toimintasuun-
nitelman ja tarkentanut kokouk-
sissaan verkoston toiminnan 

tavoitteita alkuvuoden aikana. Kokonai-
suudessan PelaTKI verkosto kokoontuu 
ensimmäisen kerran kumppanuusver-
koston rakenneuudistuksen jälkeen ke-
säkuun alussa Pelastusopistolla pelas-
tustoimen tutkijatapaamisen yhteydessä 
4.6.2019. Ensimmäisen verkosto tapaa-
misen aiheita ovat mm.
• PelaTKI verkoston toimintasuunnitel-

man ja toiminnan tavoitteiden esittely
• Pelastustoimen omavalvontamallin 

jalkautuksen tilannekuva ja perehdyt-
sytilaisuudet pelastuslaitoksille

• PelaTKI verkoston asemointi ja yhteis-
työ muihin TKI toimijoihin

• TKI hankkeiden tilannekuva 2019

Kumppanuusverkoston PelaTKI verkos-
ton jatkuvana tavoitteena on vaatimus-
tason nostaminen toimialan kehittä-
mis- ja tutkimustoiminnan osa-alueilla. 
PelaTKI verkoston tehtävänä on tuottaa 
asiantuntijuutta sekä yhteen koottua tie-
toa toimialan kehittämistyön tukemisek-
si. Kukin PelaTKI:n jäsen toimii keskeises-
sä roolissa tiedonvaihdon näkökulmasta 
verkoston ja edustamansa pelastuslai-
toksen välillä. Yhteisten työryhmien rooli 
kumppanuusverkoston kokonaisuudes-
sa on kuvattuna kumppanuusverkoston 
toimintaohjeessa (http://pelastuslaitok-
set.fi/js/upload/ToimintaohjePelJ.pdf )

RISKIANALYYSITYÖRYHMÄ
PELA TKI-VERKOSTON
ALATYÖRYHMÄKSI

Pelastusjohtajien hallitus päätti 9.4.2019 
kokouksessaan, että Pelastustoimen uu-
distushankkeen esityksen mukaisesti ris-
kianalyysityöryhmä on liitetty PelaTKI:n 
alatyöryhmäksi.

Pelastuslaitosten edustajiksi riskianalyy-
sityöryhmään on tähän mennessä ni-

mettynä Jarkko Jäntti, Mika Viertola, Tomi 
Honkakunnas, Pekka Itkonen, Hanna Re-
kola, Thomas Nyqvist, Kati Tillander, Paa-
vo Tiitta sekä Juhani Carlson.
Työryhmä kutsuu työskentelyynsä mu-
kaan muut tarvittavat asiantuntijatahot.

Riskianalyysityöryhmän tehtäviä ovat:

• Edistää sitä, että pelastuslaitokset saa-
vat käyttöönsä riskianalyyseissä tarvit-
tavat aineistot

• Tukea sisäministeriötä onnettomuus-
aineiston ja muiden riskianalyysissä 
tarvittavien aineistojen yhdistämises-
sä yhdenmukaiseksi valtakunnalliseksi 
aineistoksi

• Edistää toteutuneiden onnettomuuk-
sien ja onnettomuusvahinkojen seu-
rantatietojen hyödyntämistä

• Erityistä tarkastelua vaativien riskikoh-
teiden listaus

• Tuottaa riskitason pohjamäärittely ja 
korotukset laskennalliseen riskitasoon 
keskitetysti

• Päivittäisten onnettomuusriskien osal-
ta muiden riskienhallintakeinojen tar-
kastelu pelastustoiminnan toiminta-
valmiuden lisäksi

P E L A T K I  V E R K O S T O  O N 
K O O L L A  K E S Ä K U U S S A 
P E L A S T U S T O I M E N
T U T K I J A T A P A A M I S E N 
Y H T E Y D E S S Ä 

4.6.2019 klo 9.00 - 11.30
PelaTKI verkoston
seminaari,
Pelastusopisto

4.-6.6.2019
Pelastustoimen
tutkimuspäivät,
Pelastusopisto

PELASTUSLAITOSTEN
VIESTINTÄVERKOSTO

Pelastuslaitokset nimesivät 
helmikuussa kumppanuus-
verkoston viestinnän yhtei-
seen työryhmään jäsenensä 
ja kumppanuusverkoston 
koordinaattori on koonnut 

viestinnän yhteiseen työryhmään val-
mistelevaa sihteeristöä kevään aikana. 
Sihteeristö kokoontuu ensimmäisen 
kerran toukokuussa ja sen tuella jatke-
taan kumppanuusverkoston yhteisen 
viestintästrategian valmistelua sekä 
työryhmän toiminnan käynnistämistä.

Pelastuslaitosten viestinnän yhtei-
nen työryhmä tuottaa asiantuntijuutta 
kumppanuusverkoston toiminnan eri 
tasoille, luo yhteisiä näkemyksiä ja edis-
tää yhteistyötä viestinnän asioissa.

Myös Sisäministeriö on perustanut 
kevään aikana viestintäverkoston, jo-
hon on nimetty pelastuslaitosten ja 
Kuntaliiton edustajat. Sisäministeriön 
verkoston on tarkoitus koostua vies-
tintää päätoimisesti tai oman työnsä 
ohella tekevistä pelastustoimen sekä si-
säministeriön asiantuntijoista. Mukaan 
on kutsuttu laajasti mm. valtionhal-
linnon, pelastuslaitosten ja järjestöjen 
edustajia varajäsenineen. Verkostoon 
ovat tervetulleita kaikki pelastusalan 
viestintää tekevät, jotka ovat kiinnos-
tuneita viestinnän yhteisestä kehittä-
misestä. Verkosto kokoontuu säännölli-
sesti, vaihtaa keskenään tietoa ja hyviä 
käytäntöjä sekä valmistelee yhteisiä 
asioita.

Sisäministeriö järjestää ensimmäi-
sen Pelastustoimen viestintäverkoston 
tapaamisen ti 18.6.2019. TIlaisuuteen 
on kutsuttu kaikki viestintäverkostoon 
nimetyt yhteyshenkilöt.

http://pelastuslaitokset.fi/js/upload/ToimintaohjePelJ.pdf
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HANKKEET
Pelastuslaitosten
kumppanuusverkosto on
monessa mukana

Hankkeet ovat Pelastuslaitot-
sen kumppanuusverkoston 
ydintoimintaa. Monialainen 
hankeyhteistyö eri yhteis-
työtahojen kanssa tukee jo 
ennalta hyvin toimivaa ver-

kostomaista tekemistä sekä tarjoaa aina 
uudenlaisia mahdollisuuksia osallistua 
toimialan kehittämiseen sekä hyödyn-
tää pelastuslaitosten vahvaa asiantunti-
juutta niin yhteiskunnan turvallisuuden 
parantamisen, onnettomuuksien ennal-
taehkäisyn, pelastustoiminnan kuin en-
sihoidonkin osaamisalueilla.  

Erilaisia hankkeita on toimialalla 
käynnissä kaiken aikaa ja pelastusjoh-
tajien hallitus käsittelee vähintään kuu-
kausittain uusia pelastuslaitosten toi-
mintaan liittyviä hankkeita sekä niihin 
liittyviä lausuntoja Palosuojelurahaston 
erityisavustushakuprosesseihin liittyen. 
Pelastuslaitosten kumppanuusverkosto 
esittelee tällä palstalla nostoina muuta-
mia ajankohtaisia toimialalla käynnissä 
olevia hankkeita, hankeyhteistyötä sekä 
hankkeiden onnistuneita tuotoksia.  

SM: PESTO -hanke &
Pelastustoimen koko-
naisarkkitehtuurityö

PESTO eli pelastustoimen strate-
ginen toimininnan kehittämishanke 
(kokonaisarkkitehtuuri -hanke) jatkuu 

tiiviisti maakuntavalmistelun päätty-
misestä huolimatta.  Tietohallintolain 
(HE 284/2018) keskeinen väline, koko-
naisarkkitehtuuri, on hyvä ja keskeinen 
keino, jolla   viranomaiset voivat toteut-
taa laissa määriteltyjä suunnittelu- ja 
kuvausvelvoitteita. Kokonaisarkkiteh-
tuurimenetelmän avulla on mahdollista 
kuvata koko asiakokonaisuus sekä sen 
sisältämät liittymä- ja rajapinnat muiden 
toimijoiden toimintaan.

Hankeen tavoitteena on laatia yhte-
näinen ja yhdenmukainen pelastustoi-
men kokonaisarkkitehtuurin kuvaus, 
joka täyttää lain asettamat vaatimuk-
set julkisen hallinnon tietojärjestelmi-
en yhteentoimivuudesta (Laki julkisen 
hallinnon tietohallinnon ohjauksesta 
(634/2011)).

Kokonaisarkkitehtuurikuvaus sisältää 
kuvauksen millaisilla toimintaprosesseil-
la asetetut  tavoitteet saavutetaan, mitä 
tietoa prosesseissa tarvitaan ja tuote-
taan sekä millä tietojärjestelmäpalveluil-
la ja tietoteknisillä ratkaisuilla toimintaa 
ja tiedonhallintaa tuetaan. Hankkeen 
toteutussuunnitelman mukaan kuvauk-
sen lopputulos sisältää toiminta-arkki-
tehtuurin nykytilan käsitteellisen tason 
(tarpeellisin osin myös periaatteellisen 
tason) ja perustan jatkotyöskentelylle. 

PESTO -hankkeen toisena tavoitteena 
on ollut kartoittaa ja kuvata julkisen ta-
louden suunnitelman (JTS) toimintamalli 
pelastustoimen osalta. Hankkeen kaut-
ta opitaan myös yhdessä menetelmän 
(JHS179) mukaista kuvaustapaa. 

Kolmantena tavoitteena on tukea 
pelastustoimen toimijoita kokonaisark-
kitehtuurin soveltamisessa, kehittä-
misessä ja ylläpidossa. Tämä tapahtuu 
koulutuksen ja vierihoidon  avulla siten, 
että pelastustoimeen syntyy riittävä 
osaaminen muodostaa uusia kehittä-
missuunnitelmia ja -toimenpiteitä ko-
konaisarkkitehtuurin avulla sekä hyö-
dyntää niitä viestittäessä toiminnasta 
tai järjestelmistä muille sidosryhmille 
tai järjestelmätoimittajille. Tavoite si-
sältää myös esityksen pelastustoimen 
tiedonhallintakokonaisuudesta ja sen 
liittymisestä julkisen hallinnon muuhun 
tiedonhallintaan. Hanke jatkuu vuoden 
2019 loppuun saakka.

Keväällä 2019 ajankohtainen tavoite 
kokonaisarkkitehtuurityössä on ollut 
Sisäministeriön pelastusosaston nykyti-
lan kuvauksen laatiminen, jonka yhtey-
dessä tehdään kuvaukset keskeisimmis-
tä prosesseista. Kesän jälkeen laadittua 
nykytilan kuvausta tarkennetaan ja sitä 
analysoidaan yhdessä muiden toimijoi-
den kanssa. (Lähde: Sisäministeriö)
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Pelastusopisto:
Pelastuslaitosten
mittariston
kehittäminen

Pelastustoimen mittarit -hanke tuot-
taa toimintojen ja palvelujen arvioinnin, 
seurannan ja johtamisen apuvälineeksi 
mittariston, jolla pelastuslaitokset pysty-
vät seuraamaan oman toimintansa kehi-
tystä ja parantamaan suorituksiaan. Han-
ke on hyvässä vauhdissa ja työryhmän 
työpajoja on järjestetty jo useita. Hanke 
tehdään tiiviissä yhteistyössä pelastus-
laitosten, Kuntaliiton, sisäministeriön ja 
Pelastusopiston edustajien kanssa. Han-
ke on käynnissä vuoden 2019 loppuun 
saakka. (Lähde: Pelastusopiston TKI-pal-
velut uutiskirje 1/2019 www.emaileri.fi/
g/l/264619/0/0/5628/1484/3)

 

SPPL: Henkinen työ-
suojelu ja jälkipurku 
pelastustoimessa

Suomen Palopäällystöliiton Henkinen 
työsuojelu ja jälkipurku pelastustoimes-
sa -hanke on avannut taustoja Mental-
FireFit-aiheen ympäriltä. Tavoitteena 
on lisätä henkisen hyvinvoinnin tärkey-
den ymmärtämistä pelastajan työssä ja 
huomioida mielenterveys voimavarana 
fyysisen kunnon ohessa. Hankeaika on 
1.8.2018 - 31.12.2019.

Hankkeessa on lisätty ymmärrystä, 
että saa tuntea epämiellyttäviä tunte-
muksia ja juuri siksi olla hyvä ja ammat-
titaitoinen auttaja. MentalFireFit-teemaa 
on viety eteenpäin erilaisissa luennoissa, 
koulutuksissa, tapaamisissa ja haastatte-
luissa. Aiheen ympärille kehittyy samalla 
materiaalia myöhempään käyttöön. Li-
säksi jälkipurkuistuntojen pitämistä, kou-
luttamista ja täydennyskouluttamista on 
kehitetty ja valtakunnallisesti yhtenäis-
tetty. Palaute hankkeesta on ollut erittäin 
positiivista niin alan sisällä kuin ulkopuo-
lellakin. 

Hanke on tehnyt laajaa yhteistyötä 
Mental-FireFit aiheen ja tietoisuuden li-
säämisen osa-alueilla. Keskeisinä yhteis-
työtahoina ovat olleet pelastuslaitokset, 
Saimaan ammattikorkeakoulu (XAMK), 
Helsingin työterveys ja Työterveyslai-
tos. Lisäksi hankkeen aikana yhteistyöt 
on tehty myös Aktiivi-instituutin, Ensi-
hoitoliiton, Helsingin Kriisipäivystyksen, 
Pelastuskoulun, Pelastusopiston, Pelas-
tustiedon, Rajavartiolaitoksen, Suomen 
Sopimuspalokuntien liiton ja Uuden-
maan pelastusliiton kanssa.

Lue lisää hankkeen etenemisestä 
SPPL:n -sivuilta.

(https://www.sppl.fi/asiantuntijatoi-
minta/hankkeet/henkinen_tyosuojelu_
ja_jalkipurku_pelastustoimessa)

Sydänliitto:
Sydäniskuri tutuksi -
elvytys
kansalaistaidoksi

Suomen Sydänliitto on ihmisten voi-
mavaroja vahvistava, sydänterveyttä 
edistävä ja sairastuneita tukeva, elinvoi-
mainen järjestöyhteisö. Sydänlliton ry:n 
toimintaan kuuluu noin 70 tuhatta hen-
kilöjäsentä, 16 sydänpiiriä, 215 sydänyh-
distystä ja kolme valtakunnallisesti toimi-
vaa jäsenyhdistystä.

Sydänliitto on saanut kolmivuotisen 
STEA-rahoituksen elvytystaitojen ke-
hittämiseen. Hankkeen tavoitteena on 
parantaa kansalaisten elvytystaitoja ja 
tehdä sydäniskuri tutuksi nykyistä pa-
remmin. Tavoitteena on myös, että sydä-
niskureiden määrä lisääntyy nykyisestä ja 
kaikki Suomen sydäniskurit löytyvät defi.
fi -rekisteristä. 

Hankkeen myötä sydäniskurien pai-
kannuksen mahdollistava defi.fi-verk-
kopalvelu tullaan kytkemään myös 112 
Suomi –sovellukseen. Jatkossa tavoi-
tellaan myös sydäniskurin käytön oh-
jauksen lisäystä hätäkeskuspäivystäjien 
ohjeistukseen, defi.fi -tietojen liittämistä Kuva: Suomen Sydänliitto ry

ERICA-hätäkeskustietojärjestelmään ja 
maallikkoauttajien tehokkaampaa liit-
tämistä elvytysketjuun. 

 Näihin liittyen Sydänliitto ja sen pai-
kalliset sydänpiirit ja -yhdistykset jär-
jestävät elvytysharjoittelutapahtumia 
ja toivovat hankkeen myötä yhteistyö-
tä pelastuslaitosten kanssa. Niitä on jo 
toteutettu eri yhteistyökumppaneiden 
kanssa, esimerkiksi Maailman elvytys-
päivän tapahtuma 2018 Länsi-Uuden-
maan Pelastuslaitoksen kanssa.

Paikalliset sydänpiirit tai -yhdistykset 
toivovat kutsua liittyä mukaan erilaisiin 
pelastusalan tapahtumiinne, koulutus-
tilaisuuksiin ja viestintäkampanjoihin 
tekemään elvytystä ja sydäniskurin 
käyttöä tutummaksi.

Sydänyhdistysten ja -piirien yhteys-
tiedot löydät Sydänliiton sivuilta. (htt-
ps://sydanliitto.fi/sydanyhdistykset)

Myös sydänpiirit ja -yhdistykset saat-
tavat lähestyä pelastuslaitoksia yhteis-
työtä ehdottaen. Yhteistyö tuo tapahtu-
maanne osallistuville mahdollisuuden 
harjoitella elvytystä ja sydäniskurin 
käyttöä.

http://www.emaileri.fi/g/l/264619/0/0/5628/1484/3
https://www.sppl.fi/asiantuntijatoiminta/hankkeet/henkinen_tyosuojelu_ja_jalkipurku_pelastustoimessa
https://defi.fi/
https://defi.fi/
https://www.facebook.com/lansiuudenmaanpelastuslaitos/posts/2215017425238196
https://www.facebook.com/lansiuudenmaanpelastuslaitos/posts/2215017425238196
https://sydanliitto.fi/sydanyhdistykset
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A J A N K O H T A I S I A  P E L A S T U S T O I M E N
T A P A H T U M I A

20.-21.5.2019
Pelastustoimen ATK-päivät
Tampere

24.5.2019
Palvelutasopäätös -seminaari
Kuntatalo, Helsinki

4.-6.6.2019
Pelastustoimen Tutkimuspäivät 2019
Pelastusopisto, Kuopio

3.-4.9.2019
Palontutkimuksen päivät
Espoo

11.-12.9.2019
Kuntamarkkinat
Kuntatalo, Helsinki

21.-22.11.2019
Pelastustoimen ajankohtaispäivät
Joensuu

2019

P E L A S T U S L A I T O S T E N
K U M P P A N U U S V E R K O S T O N  T A P A H T U M I A

6.-7.6.2019
Pelastusjohtajien kesäkokous
Raahe

31.10.-1.11.2019
Ensihoidon koulutusverkoston kokous
Hämeenlinna

19.-20.11.2019
Palvelualueiden yhteinen
kokous (Live)
Joensuu

K A L E N T E R I


