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Työni pelastusjohtajien puheen-
johtajana päättyy vuoden vaih-
tuessa ja samalla Pelastuslai-
tosten kumppanuusverkoston 
johdossa aloittaa pelastusjoh-
taja Pekka Tähtinen sekä tuore 

pelastusjohtajien hallitus.

Vuosi 2019 on ollut värikäs ja vaiheri-
kas mm. hallituksen vaihtuessa pariinkin 
kertaan vuoden kuluessa sekä seuraavan 
SOTE uudistuskierroksen käynnistyessä 
poikkeuksellisen vahvassa ja lähes ”yk-
sikanavaisessa” STM:n ohjauksessa. Pe-
lastustoimen palveluiden sisältö ja laatu 
ratkaisevat toimialan menestyksen - asia-
kasnäkökulmaa ei millään hallintomallil-
la tai rakenneratkaisulla voi korvata.

Pelastuslaitosten kumppanuusverkos-
ton toiminnassa on kuluneen vuoden 
aikana jatkettu edellisen vuoden vaih-
teessa toteutetun rakenneuudistuksen 
jalkauttamista sekä yhteisten tekemisen 
tapojen edelleen vahvistamista. Työtä 
ja haasteita jää ratkottavaksi myös seu-
raavalle pelastusjohtajien hallituksel-
le. Kumppanuusverkoston toiminnan 
seurantamenettelyjä ja vaikuttavuuden 
lisäämistä tulee työstää edelleen eteen-
päin, jotta yhteinen tekeminen kaikil-
la verkoston tasoilla tukee jatkossakin 
kumppanuusverkoston tavoitteita ja yh-
teisiin päämääriin pääsemistä.

Tässä johtajilla ja erityisesti hallituk-
sella on keskittymisen paikka. Viime 
vuodet on pohdittu eri hallintomalleja ja 
väännetty niiden parissa. Pelastustoimen 
substanssin kehittäminen ja kehitys on 
jäänyt johtajilta sivuun. Palvelutuotan-
non kehittäminen on kuitenkin se asia, 
joka ratkaisee miten pelastustoimi voi 
parantaa turvallisuutta yhteiskunnassa. 
Tähän tulee kytkeä mukaan vaikutta-
vuuden tutkimus ja entistä paremmat 
riksianalyysimenetelmät. Nykyisellä ”ris-
kiluokkajaolla” ei ole mitään tekemistä 
riskianalyysin kanssa. 

Kumppanuusverkoston viestinnän 
vahvistamista tulee lisätä edelleen, jotta 
kumppanuusverkoston tekemän työn 
merkitys tunnistettaisiin nykyistä pa-
remmin koko sisäisen turvallisuuden 
toimialalla sekä keskeisten pelastustoi-

Puheenjohtaja 
vaihtuu - 
toimialan palvelut 
murroksessa

men yhteistyötahojen toimesta. Teem-
me kumppanuusverkostossa monella 
osa-alueella hyvää ja tuloksellista yh-
teistyötä mutta tehdyn työn täysipai-
noinen hyödyntäminen vaatii nykyistä 
parempaa näkyvyyttä sekä jatkuvaa 
vuorovaikutusta myös verkoston ulko-
puolelle.

Uuden hallituksen ja aloittavan pu-
heenjohtajan keskeiseksi tavoitteeksi 
jää erityisesti yhteistyörakenteiden 
vahvistaminen ja yhteistyön menet-
telyjen parantaminen sisäministeriön 
kanssa. Aiemmat puheenjohtajat ovat 
kukin osaltaan tehneet hyvää työtä 
ja tästä on hyvät edellytykset jatkaa 
eteenpäin.

Toivotan menestystä haasteisiin 
kumppanuusverkoston työtä jatkaval-
le uudelle hallitukselle sekä etenkin 
puheenjohtaja Pekka Tähtiselle sekä 
rauhallista joulua kaikille uutiskirjeen 
lukijoille!

Simo Weckstén
Pelastusjohtajien

puheenjohtaja
Pelastuskomentaja

Helsingin kaupungin
pelastuslaitos

P Ä Ä K I R J O I T U S

“Palvelutuotannon 
kehittäminen on kuitenkin 
se asia, joka ratkaisee 
miten pelastustoimi voi 
parantaa turvallisuutta 
yhteiskunnassa.”
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Arvoisat lukijat, kun vielä jak-
samme näinä aluspäivinä 
pakertaa ainakin tärkeimmät 
tehtävämme valmiiksi, alkaisi 
vuosi 2019 olla takana. Vuo-
temme on ollut erityislaatui-

nen; osin erilatuinen pelastuslaitosten 
valmistautuminen pääministeri Sipilän 
hallituksen ajamaan maakuntauudistuk-
seen, maakuntauudistuksen kaatumi-
nen, hallitusvaihdokset ja EU-puheen-
johtajuus ovat merkinneet hallinnon 
punaisen langan katoamista. Epätietoi-
suus seuraavista askelista sekä askelien 
aikataulusta on koko syksyn ollut suurta.  

Tämä on synnyttänyt paitsi tyhjäkäyn-
tiä myös eritahtista ja koordinoimatonta 
tekemistä. Ministeriöistä on tullut − ku-
ten Kuntaliiton toimitusjohtaja ilmaisi 
− suljettuja osastoja, jotka valmistelavat 
omassa linnanrauhassaan muita kuu-
lematta pykäliä seuraavaa harjoitusta 
varten. Tästä kaikesta johtopäätökseni 
on, että julkinen hallinto tarvitsee tiu-
kasti ohjaavan hallitusohjelman, muuten 
hallinnonalakohtainen osaoptimointi 
karkaa pahasti käsistä.  

Erityisesti, kun työssämme on vaikeita 
vaiheita ja usko tulevaisuuteen on kovil-
la, tulisi kaikissa omissa valinnoissamme 
muistaa kunnioittaa pelastustoimen 
arvopohjaa. Arvot ovat merimerkke-
jämme. On lisäksi luotettava siihen, että 
jokainen − roolinsa mukaan − pyrkii 
toimimaan pelastustoimen arvojen 
mukaisesti. Minä luotan siihen ja teihin 
jokaiseen, kun teen työtäni.

Luottamus kantaa vaikka
koetellaan

Allekirjoittaneen ja koordinaattori Ter-
hi Virtasen työsuhdetta Pelastustoimen 
kumppanuusverkoston ja Kuntaliiton 
palveluksessa on jatkettu. Kiitän omasta 
ja Terhin puolesta luottamuksesta. Teem-
me varmasti osaltamme parhaamme 
vastataksemme tuleviin pelastustoimen 
haasteisiin. 

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

“Erityisesti, kun työssämme 
on vaikeita vaiheita ja usko 
on kovilla, tulisi kaikissa 
omissa valinnoissamme 
muistaa kunnioittaa 
pelastustoimen arvopohjaa.”
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Kumppanuusverkoston toimintaa 2019-2020
PELASTUSTOIMEN OMAVALVONTAMALLI
Perehdytys, käyttöönotto ja kehitystyö 
jatkuu pelastuslaitoksilla

Kuva: Terhi Virtanen 2019
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Minulla on vahva käsitys, 
että kumppanuusverkosto 
on poikkeuksellisen vahva 
ja vaikuttava itsenäisten 
viranomaistoimijoiden 
yhteenliittymä Suomessa. 

Lisäksi kumppanuusverkosto on pelas-
tustoimen keskeisten kenttävastuuvira-
nomaisten yhteen kokoaja ja yhteisten 
asioiden edistäjä. Edellä olevalla ei ole 
tarkoitus vähätellä muita toimijoita vaan 
sen sijaan todeta, että pelastustoimen 
työ on mitä suurimmassa määrin eri 
toimijoiden yhteistyötä arjen pienis-
tä teoista toimialan strategiatyöhön ja 
menestykseen. Sanontaa mukaillen pe-
lastustoimi on niin vahva kuin on sen 
heikoin yhteistyölenkki.

Koen valikoitumisen pelastusjohta-
jien ja kumppanuusverkoston puheen-
-johtajaksi haasteellisena ja olen nöyrä 
tehtävän edessä. Aiemmat puheenjoh-
tajat ovat tehneet hienoa työtä ja mi-
nulle tekee tiukkaa yltää edes samaan. 
Urheilusanonnan mukaan parhaani 
teen ja aika näyttää mihin se riittää. 
Haluan lämpimästi kiittää kaikkia aiem-
pia puheenjohtajia samoin kuin kum-
ppanuusverkoston eri tehtävissä toimi-
neita. Yhteistyö ja teot yhteisen hyvän 
eteen ovat pelastustoimen arvokkain 
pääoma. Hyvää ja turvallista joulun ja 
vuodenvaihteen aikaa!

U U S I  P U H E E N J O H T A J A

“Yhteistyö ja teot 
yhteisen hyvän eteen ovat 
pelastustoimen arvokkain 
pääoma.”

Kumppanuusverkoston puheenjohtajavaihdoksen lisäksi 1.1.2020 alkaen 
vaihtuu osa pelastusjohtajien hallituksesta. Varapuheenjohtajana aloittaa 
pelastusjohtaja Jyrki Landstedt ja uusina hallituksen jäseninä aloittavat 
kautensa Seppo Lokka (Ensihoidon palvelualue) ja Peter Johansson 
(Turvallisuuspalveluiden palvelualue). Aiemmasta pelastusjohtajien 
hallituksesta jatkavat edelleen Markus Viitaniemi (Tukipalveluiden 
palvelualue) sekä Jari Hyvärinen (Pelastustoiminnan palvelualue).

Pekka Tähtinen
Pelastusjohtaja

Satakunnan 
pelastuslaitos
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