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Koronaviruksesta ja sen aihe-
uttamista toimista on tämän 
vuoden alkupuolella puhuttu 
kaikissa yhteyksissä ja varmaan 
riittävästi. Aihetta ei tässäkään 
kirjoituksessa voi täysin välttää, 

mutta pelkästään siitä en kirjoita. Ko-
ronaviruksen aiheuttamat toimet ovat 
pelastustoimessa olleet monitahoiset ja 
laajatkin. Näillä on pyritty minimoimaan 
altistukset ja tartunnat, jotta palokun-
tien iskukyky ei olisi vaarantunut ja jotta 
mahdollisimman harva - mieluummin 
ei kukaan - sairastu työtehtävissä tai so-
pimuspalokuntatoiminnassa. ”Terveenä 
kotiin!” Tämä jälkimmäinen tuntuu jää-
neen turhan vähälle huomiolle, kun ar-
jessa on toimittu. 

Koronaviruksen torjunta on ollut pelas-
tustoimelle myös hyvä muistutus varau-
tumisesta häiriötilanteisiin ja poikkeus-
oloihin. Saadut opit tulee ehdottomasti 
hyödyntää ja viedä niitä eteenpäin. Ko-
ronavirus on nostanut koko pelastustoi-
men, pelastuslaitosten ja palokuntien 
yhteistyön uuteen arvoon. Yhteistyö on 
toki ollut parempaa kuin lukemattomilla 
muilla toimialoilla ja toimijoilla, se on pa-
rantunut tässä tiimellyksessä, mutta sitä 
on tämänkin jälkeen varaa parantaa. Itse 
asiassa sitä pitää parantaa.

Pelastuslaitosten yhteistyö niin kump-
panuusverkoston piirissä kuin erilaisissa 
lähinnä alueellisissa yhteistyörakenteissa 
on vertaansa vailla. En tiedä, että millään 
muulla toimialalla tai muissa toiminnois-
sa itsenäisten toimijoiden yhteistyö olisi 
yhtä vahvaa. Mutta kuten kirjoitettu, sitä 
on varaa ja tarvekin parantaa. Yhteistyön 
parantaminen koskee kaikkia pelastus-
toimen toimijoita. Näkemykseni mukaan 
liiaksi toimitaan oman edun tai oman 
näkemyksen mukaan ja aivan liian usein 
unohdetaan kansalaisten, yhteisöjen ja 
pelastusturvallisuuden etu ja menestys.

Vahvaa yhteistyötä voidaan entisestään 
parantaa

Mitä yhteistyö ja yhteinen tekemi-
nen vaatii? Minulla oli 90-luvun puoli-
välissä tilaisuus käydä niinkin kaukana 
kuin Ruotsissa opiskelemassa yhteis-
työtä pelastustoimessa. Yksi oppi ylit-
se muiden oli nöyryys. Edelleen meille 
kerrottiin, että vahvemman tulee olla 
nöyrempi, muuten ei synny aitoa ja 
kestävää yhteistyötä. Toisena vaati-
muksena hedelmälliselle yhteistyölle 
olen jostakin ammentanut yhteistyön 
arvostamisen. Arvostamisen tavalla, 
jossa yhteistyötä ja siinä onnistumista 
pidetään vähintään yhtä tärkeänä kuin 
omaa tekemistä.

Valitettavasti nykypäivänä kaikilla 
tuntuu olevan työtä niin paljon, että 
ei oikein ehdi panostamaan yhteistyö-
hön. En ole välttynyt vaikutelmalta, että 
esimerkiksi kumppanuusverkostossa 
omat työtehtävät paikoin haittaavat tai 
suorastaan estävät yhteistyöhön pa-
nostamisen ja sen menestyksen. Tämä 
on erittäin harmillista ja toivon, että yh-
teistyö ja sen menestys nähtäisiin niin 
tärkeänä, että se ohittaisi joitakin oman 
työn toimintoja.

Ketju on niin vahva kuin on sen hei-
koin lenkki. Tehkäämme yhdessä pelas-
tustoimen ketjusta entistä vahvempi.

Pekka Tähtinen
Pelastusjohtajien 

puheenjohtaja
Pelastusjohtaja

Satakunnan 
pelastuslaitos

P Ä Ä K I R J O I T U S

En tiedä, että millään 
muulla toimialalla tai muissa 
toiminnoissa itsenäisten 
toimijoiden yhteistyö olisi 
yhtä vahvaa. Mutta kuten 
kirjoitettu, sitä on varaa ja 
tarvekin parantaa. Yhteistyön 
parantaminen koskee kaikkia 
pelastustoimen toimijoita.
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Julkinen hallinto on sinä mielessä 
hyvin suunniteltu systeemi, että 
viranomaisilla on vastuuta aina 
hieman enemmän kuin vapauksia 
eikä kukaan viranomainen ole yh-
denkään asiakkaansa yläpuolella. 

Jos toisin olisi, menettäisi kansalaisyh-
teiskunta luottamuksen yhteiskuntaan ja 
kaikkien jakamiin yhteisiin tavoitteisiin. 
Siinä samalla viranomaiset menettäisivät 
yhteiskunnan, mutta toki toipuisivat, kun 
keskittyisivät puhtaasti lainsäädännössä 
määriteltyihin tehtäviinsä. 

Olen toiminut pelastustoimen palve-
luksessa yli 20 vuotta ja olen vuodesta 
yksi alkaen ollut täysin varma, että toi-
mialan yhteiskunnallisen tehtävän ja yh-
teiskunnallisen lisäarvon kasvattamisen 
näkökulmasta tärkein toimialan ominais-
piirre on palvelutuotannon riskiperus-
teisuus. Se tarjoaa täydellisen valtakirjan 
toimialan palvelujen jatkuvaan kehittä-
miseen toimintaympäristön muutoksia 
ennakoiden. Ei siis yhtään ainoata raken-
netta sen itsensä vuoksi, ei yhtään ainoaa 
epätarkoituksenmukaista orgaania! Mut-
ta onko tämä riskiperusteisuus peittyvä 
geenimuoto, jota jatkuvasti uhkaa epä-
varmuus. Epävarmuus siitä, että onko 
meistä siihen. Riskiperusteisuus ei ole 
helppo vastaus mihinkään vaan se on 
oikeastaan kysymys, jossa mukana tu-
lee tehtävien johtopäätösten todistus-
taakka. 

Tästä huolimatta riskiperusteisuus on
 upea ja moderni lähtökohta − en voi 

kuvitella parempaa. Rakenne, jossa ris-
kianalyysi (toimintaympäristön analyysi) 
perustelee palvelut (palvelutasopäätök-
sen) on todella kestävä tapa suunnitella 
ja toteuttaa palveluja, koska sen kautta 
kyky toimintaympäristön muutoksen 
perustelemiin painopisteiden muutta-
misiin voidaan kaikissa tilanteissa tur-
vata. Palvelutasopäätös on siis pelastus-
laitosten ja kuntien vastavuoroinen ja 
riskiperusteinen sopimus, jossa riskien 

Mitä, missä, milloin - ja miksi?

dynaamisuus sekä pelastuslaitosten kyky 
sopeuttaa toimintaansa toimintaym-
päristön muutosten mukaan on sisään-
kirjoitettua. Ei siis mitään turhaa, vaan 
kaikki panostukset voidaan asettaa asi-
akkaan edun hyväksi koko ajan, kaikissa 
tilanteissa.  Ei tietenkään palvelutasopää-
töksestä poikkeaminen esimerkiksi poik-
keusolojen vuoksi ei ole laiton tila, vaan 
palvelujen uudelleen suunnittelu tilan-
teen edellyttämällä tavalla on itseasiassa 
vaatimus, jolla kuntakentän luottamus 
pelastuslaitokseen voidaan säilyttää. Lai-
tonta sen sijaan olisi, jos pelastuslaitos ei 
tekisi muuttuneen tilanteen edellyttämiä 
muutoksia palvelutuotantoon poikkeus-
oloissa. 

Jokainen on enemmän tai vähemmän 
työssään jumissa niissä lähtökohdissa 
ja käsityksissä, joita urallaan siihen asti 
ovat reppuunsa pakanneet. Inhimillistä 
on ottaa mukaan vain tuttuja aineksia 
ja sivuuttaa omaa siihenastista tulkin-
taa haastavia tietoja tai käsityksiä. Tässä 
suunnistuksessa ainoa lääke on vähin-
tään viikoittainen pohdinta oman toi-
mintatavan mielekkyydestä suhteessa 
tavoitteisiin sekä jatkuva hakeutuminen 
ulos mielihyväalueelta. Raskastahan se 
on, mutta kysymys, jonka jokaisen pää-
nuppiin tulisi eksyä vähintään kerran 
viikossa on, että onko se mitä teen tar-
koituksenmukaista, tehokasta ja vaikut-
tavaa toiminnan tavoitteiden kannalta 
arvioituna - vai onko se vain mukavaa ja 
helppoa. Toinen yhtä tärkeä kysymys on, 
onko asiakas kiitollinen tuottamastani 
palvelusta juuri siinä muodossa, kun sen 
tuotan. Mitä, missä ja milloin kysymysten 
sijasta oleellisin kysymys on miksi näin ja 
kenen vuoksi.

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

”Kysymys, jonka jokaisen 
päänuppiin tulisi eksyä 
vähintään kerran viikossa 
on, että onko se mitä teen 
tarkoituksenmukaista, 
tehokasta ja vaikuttavaa 
toiminnan tavoitteiden 
kannalta arvioituna - vai 
onko se vain mukavaa ja 
helppoa.”



Pelastustoiminnan palvelualueen
ajankohtaiset  
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pelastustoiminnan osalta. Sen aika on 
sitten, kun aikanaan tilanteesta aloite-
taan ”lessons learned”- keskustelut. 

Toiminnan priorisointi kunkin oman 
alueen pelastustoiminnan turvaamiseen 
on pääsääntöisesti hiljentänyt pelastus-
toiminnan palvelualueen keskustelut ja 
kommentit, yksittäisiä poikkeuksia lu-
kuun ottamatta.

Koronaepidemia ja sen tuomat haas-
teet yhteiskunnalle sekä pelastustoimin-
nalle ovat merkittävä oppimisalusta tule-
vaisuuden varautumisen suunnittelulle. 
Ei liene enää epäilystä siitä, että varautu-
minen on syytä olla osa pelastustoimin-
taa ja sen suunnittelua. Varautuminen ja 
sen saarnaaminen on ollut osittain jopa 
vitsien lähteenä aiemmin ja varautumi-
sen budjetti yksi ensimmäisistä säästö-
paikoista niin sanottujen hyvien vuosien 
aikana, varsinkin muiden toimijoiden 
kuin pelastustoimen osalta. Nyt lienee 
koko yhteiskunnalla jonkin aikaa selvää 

Pelastustoiminnan palvelualueen 
toiminta on alkuvuoden aikana, 
koronaepidemiaan asti, ollut 
niin sanotusti normaalia. Jonkin 
verran on palvelualueelle osoi-
tettu pyyntöjä asioiden käsitte-

lyyn, asiantuntijoiden nimeämiseen sekä 
lausuntoihin. Pelastustoiminnan palve-
lualueella on jonkin verran eläköitymisiä 
ja henkilövaihdoksia, joita kaikkia ei vielä 
ole edes tiedossa tässä vaiheessa.

Pelastustoiminnan palvelualue siir-
si kevään etäyhteydellä tapahtuvaksi 
muuttuneen kokouksen tulevaisuuteen, 
koska toiminta pelastuslaitosten opera-
tiivisen pelastustoiminnan osastoilla vaa-
ti etenkin epidemian alkuvaiheessa run-
saasti huomiota ja aikaa. Tässä maailman 
tilanteessa työrauha kaikille kollegoille 
lienee kuitenkin vaihtoehdoista paras, 
koska alueiden erilaisuuksien johdosta ei 
liene tarkoituksenmukaista aloittaa poik-
keusoloissa, kun on muutenkin paineita, 
luomaan yhtenäisyyden rakentamista 

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

se, että varautuminen vaatii ennakko-
valmisteluja sekä taloudellisia resursse-
ja, mutta tosi paikassa se maksaa itsen-
sä takaisin moninkertaisesti.

Veli-Pekka Niemikallio
Päijät-Hämeen pelastuslaitos
Pelastustoiminnan palvelualueen sihteeri

”Koronaepidemia ja sen 
tuomat haasteet yhteiskunnalle 
sekä pelastustoiminnalle ovat 
merkittävä oppimisalusta 
tulevaisuuden varautumisen 
suunnittelulle.”
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KUMPPANUUSVERKOSTON UUSI

pelastuslaitokset.fi
verkkosivusto on julkaistu 

Pelastuslaitosten kumppanuusverkoston verkkosivuilta löytyy nyt napakka paketti tietoa verkoston toiminnasta, 
tuotoksista ja yhteistyön muodoista. Ulkoisen viestinnän avulla vahvistamme pelastuslaitosten yhteistä vaikuttamista 
sekä lisäämme verkostotoiminnan näkyväksi tekemistä. Sivuston kehitystyö ja tietopankin aineistojen täydentäminen 
jatkuu edelleen.

Muistathan päivittää mahdollisesti aiemmin käyttämäsi sivukohtaiset linkit pelastuslaitokset.fi -sivustolle!

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



Korona tuli käymään – kuinkas sitten 
kävikään  
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suunnitelmat ovat hyvin erilaisia. Kiitos 
hyvän palvelualueen yhteishengen, pys-
tyimme olemaan itsellemme rehellisiä 
ja toteamaan, että parempi on keskittää 
yhteistyö tiedon jakamiseen kuin pako-
nomaiseen yhdenmukaistamiseen. Toi-
nen merkittävä asia on, minkä turpassa 
olemme oppineet, että yhdenmukai-
suuteen ei riitä yhden kokouksen yksi 
päätösjulkilausuma. Aito sitoutuminen 
ja tahtotila yhdenmukaiseen tekemiseen 
vaatii pitkäjänteistä valmistelutyötä, eri 
näkemysten huomioonottamista ja val-
miutta kompromissien tekemiseen. Vaik-
ka olemme nopean toiminnan joukkoja, 
edellä olevat elementit vaativat aikaa ja 
resursseja. Ja niitä ei valitettavasti ole lii-
kaa jaettavissa. Verkostomaisen työsken-
telyn haastavia elementtejä.

Turpassa ”koronastrategiaksi” olemme 
valinneet siis tiedon jakamisen. Palve-
lualueen ja asiantuntijaverkostojen kaut-
ta tehtyjä toimenpiteitä jaetaan muiden 
käyttöön. Tiedon jakamisen ohessa yh-
teiset tarpeet kohtaavat ja yhdenmukai-
suutta tehdään pienemmässä kuin koko 
valtakunnan mittakaavassa. Esimerkiksi 
asiakirjavalvonnan tehostaminen etenee 

Turvallisuuspalvelut on viime 
vuosien ajan kehittänyt toi-
mintaa hyvällä yhteishengel-
lä, avoimella keskustelulla ja 
selkeällä toiminnan ohjauk-
sella. Kumppanuusverkoston 

turvallisuuspalveluiden toiminnassa on 
mukana 150-200 (kyllä, suuruusluokka 
on oikein) onnettomuuksien ehkäisyn 
ammattilaista. Toiminnan kehittämisen 
lakipiste ja verkostotyöhön osallistuvien 
katse on ollut - ja tulee olemaan - asiakas-
palvelun yhdenmukaistamisessa. Turpan 
toimintaa ohjaava toimintasuunnitelma 
2020-21 on rakennettu tämän tavoitteen 
pohjalta. Vannomme yhdenmukaisen 
toiminnan puolesta, erityisesti kun se liit-
tyy asiakkaisiin!

Maaliskuussa meille tuli kylään kutsu-
maton vieras, joka esitteli itsensä koro-
naksi. Muutaman päivän ihmettelyn jäl-
keen olimme siinä tilanteessa, että koko 
yhteiskunta joutui miettimään omaa toi-
mintaansa koronan ehdoilla. Pelastuslai-
toksissa onnettomuuksien ehkäisytyötä 
jouduttiin räätälöimään kovalla kädel-
lä. Osa palveluista pystyttiin pitämään 
ennallaan tai lähes ennallaan. Toisaalta 
osa työtehtävistä jouduttiin ”ajamaan 
alas”, valvontakäynnit ja turvallisuus-
koulutukset eturintamassa. Tilanteeseen 
reagoitiin laitoksilla kukin olosuhteiden, 
tarpeiden ja resurssien mukaan. Yhden-
mukaisuutta toimenpiteissä oli paljon, 
mutta paljon oli myös erilaisuutta. Olem-
me sukulaisia, mutta emme identtisiä si-
saruksia.    

Niin kuin kaikki muutkin, olemme 
Turpassa keskustelleet useamman ker-
ran ja useammalla tasolla koronan ai-
heuttamista toimenpiteistä, yhteisistä 
tarpeista sekä mahdollisuudesta yhtei-
seen Covid-19 exit:iin. Ja kuinka ollakaan, 
olemme tulleet siihen tulokseen, että yh-
denmukaisuutta ei lähdetä edes tavoitte-
lemaan. Olemmeko epäonnistuneet? Ei 
missään nimessä, olemme vain realistisia. 

Jo keskustelujen alkumetreillä meil-
lä oli käsitys, että koronan aiheuttamat 
laitoskohtaiset tarpeet ja varautumis-

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

muutaman laitoksen toimesta. Teh-
ty työ on kuitenkin hyödynnettävissä 
myös muilla joko kokonaan tai osittain. 
Poikkeus vahvistaa säännön, niin myös 
turpan ”koronastrategiassa”. Valvon-
nan asiantuntijaverkoston tehonyrkin 
toimesta pelastuslaitoksille tehtiin pi-
kaisella valmistelulla yhteinen linjaus 
koronapandemian takia perustettavien 
tilapäisten hoitolaitosten paloturvalli-
suusjärjestelyistä.

Pelastuslaitosten kumppanuusver-
koston toiminnan kulmakivet ovat yh-
teistyö, ennakointi ja tilannetieto (Pe-
lastuslaitosten kumppanuusverkoston 
strategia 2019-2021). Nämä kulmakivet 
pitävät meidät pinnalla, olivatpa ne tar-
peet ja toimenpiteet mitä tahansa ja 
missä tahansa.

Tomi Pursiainen
Itä-Uudenmaan pelastuslaitos
Turvallisuuspalveluiden sihteeri
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KUMPPANUUSVERKOSTON

Yhteiset työryhmät 
Terhi Virtanen
Pelastuslaitosten
kumppanuusverkoston koordinaattori
Kuntaliitto

V I E S T I N T Ä V E R K O S T O N 
T A V O I T T E E T  J A 
T E H T Ä V Ä T 

“Pelastuslaitosten 
viestintäverkosto tuottaa 
asiantuntijuutta ja tukee 
pelastuslaitosten välistä 
viestinnän yhteistyötä sekä 
kumppanuusverkoston 
viestinnän kehittämistä 
verkosto kaikilla tasoilla.”
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PELASTUSLAITOSTEN
VIESTINTÄVERKOSTO

Pelastuslaitosten viestintäver-
koston vuoden 2020 tavoittei-
ta ovat, että kuluvan vuoden 
aikana verkosto valmistelee 
Pelastuslaitosten kumppanuus-
verkostolle yhteisen viestin-

tästrageian sekä erityisesti se, että pe-
lastslaitokset.fi -sivuston uudistaminen 
toteutuu suunnitellusti. Jo aiemmin on 
tunnistettu pidemmän aikavälin tavoit-
teiksi on se, että verkoston tulee toimin-
nassaan yhteen sovittaa tavoitteitaan ja 
toimintaansa muiden viestinnän verkos-
tojen kanssa sekä pyrkiä lisäämään toi-
mialan näkyvyyttä ja viestinnällistä osal-
listumista toiminnan eri tasoilla.

Pelastuslaitosten viestinnän verkosto 
on kokoontunut kevään aikana Skypellä 
maaliskuussa ja verkosto hyväksyi koko-
uksessaan kumppanuusverkoston vies-
tintästrategialuonnoksen valmistelun 
esiteltäväksi pelastusjohtajien kokouk-
selle. Viestintäverkosto kävi kokoukses-
saan läpi myös alkuvuonna valmistellun 
toimialan rahoitustarpeisiin liittyvän 
Viestintä- ja vaikuttamissuunnitelman ja 
suunnitelma päätettiin jakaa pelastuslai-
toksille hyödennettäväksi. 

Pelastuslaitosten kumppanuusverkos-
ton uudet verkkosivut olivat maaliskuun 
kokouksen aikaan vielä työstämisvai-
heessa mutta sivujen rakennetta ja si-
sällön luonnostelua käytiin yhdessä läpi. 
Viestintäverkoston asiantuntijuus ja pa-
lautteet ovat olleet arvokas apu verkko-
sivujen sisällön tuotossa. Erityiskiitoksen 
haluan antaa viestintäverkoston valmis-
televan sihteeristön Terhi Karhuniemelle 
Keski-Uudenmaan pelastuslaitokselle 
sekä yhteistyökumppanina sivuja arvi-
oineelle Aino Hariselle Pelastusopistolle. 
Sparrausapu ja ajatusten vaihto on ollut 
korvaamatonta tuki sivujen valmistelu-
työn aikana. Kiitos! 

Pelastuslaitosten viestintäverkoston 
toiminta on sihteerin silmin arvioituna 
käynnistynyt varsin mukavasti ja alku-
vuoden aikana on koronakriistä huoli-
matta ehditty valmistella suunniteltujen 

tavoitteiden lisäksi Kuntien kriisiviestin-
täopasta, joka on nyt valmis ja maksutta 
ladattavissa Kuntaliiton verkkokaupasta: 
https://shop.kuntaliitto.fi/product_de-
tails.php?p=3648 

Viestintäverkosto on keskustellut 
myös yhteisen SOME ohjeen tarpeesta 
toimialalle ja maaliskuun kokouksessa to-
dettiin, että Pelastusopiston ylläpitämäs-
tä Koulumaalista löytyy valmiiksi aineis-
toja kuten Someoppi -koulutusmateriaali 
sekä Pelastuslaitosten viestintäopas 2.0. 
Viestintään liittyviä koulutusaineistoja 
päivitetään kesällä käynnistyvän Pelas-
tusopiston  koordinoiman Strategisella 
veistinnällä vaikuttavuutta pelastustoi-
meen -hankkeen osana.

PELASTUSLAITOSTEN
TKI -VERKOSTO

Pelastuslaitosten tutkimus- ja 
kehittämisverkosto kokoontui 
viimeksi joulukuussa Kuntata-
lolla ja verkoston valmistele-
va sihteeristö on kokoontunut 
tämän vuoden aikana jo kolmes-

ti. Valmisteleva sihteeristö on priorisoinut vuoden 
2020 tavoitteita sekä koonnut yhteen viime vuon-
na toteutuneiden pelastustoimen omavalvonta-
mallin perehdytystilaisuuksien antia. Omavalvon-
tamallin käyttöönottoon kaivattuja konkreettisia 
työkaluja kuten käyttöönottokuvaukseen liittyvät 
apukysymykset ja omavalvontamallin vaiheisiin 
pureutuva kysymyspatteristo on päivitetty tämän 
alkukevään aikana.

Tutkimus- ja kehittämisverkoston val-
misteleva sihteeristö on käynnistänyt 
tänä keväänä myös tietojohtamisen 
osa-alueeseen liittyvän ja omavalvonta-
mallin käyttöä tukevan keskeisen tiedon 
määrittelytyön. Tietojohtamisen kokonai-
suutta tullaan tarkastelemaan vahvassa 
yhteistyössä sisäministeriön koordinoi-
man Pelastustoimen suunnitteluperus-
teet ja suorituskyky -hankkeen kanssa.

Kuluvan kevään aikana Pelastuslaitosten 
TKI -verkoston jäsenistölle tullaan lähet-
tämään kysely, jonka avulla kartoitamme 
pelastuslaitosten nykytilannetta pelas-
tustoimen omavalvontamallin sekä pe-
lastustoimen yhteisen mittaristopohjan 
käyttöönoton ja laitoskohtaisten kehitys-

tarpeiden osalta. Kyselyllä kartoitamme 
myös koordinoidun tuen tarvetta pe-
lastuslaitoksilla jatkossa etenkin oma-
valvontamallin käytäntöön soveltami-
sen osalta. Valmisteleva sihteeristö on 
valmistelemassa jäsenistön toiveiden 
mukaisesti omavalvontaseminaaria 
tälle vuodelle ja seminaari on päätetty 
järjestää joulukuun PelaTKI verkoston 
kokouksen yhteydessä. Sihteeristö tie-
dottaa tarkemmasta seminaariohjel-
masta myöhemmin.

Koronatilanteen vuoksi Pelastustoimen 
tutkijatapaaminen 2020 Pelastusopis-
tolla on peruutettu kokonaan. Seuraa-
va tutkijatapaaminen järjestetään kesä-
kuussa 2021.

PELASTUSLAITOSTEN
VARAUTUMISEN VERKOSTO 

Pelastustoimen varautumisen 
verkoston uutena puheen-
johtajana on aloittanut pe-
lastusjohtaja Harri Setälä 
Etelä-Pohjanmaan pelas-
tuslaitokselta. Viimeisin va-

rautumisen verkoston kokous pidet-
tiin maaliskuun alussa ja kokousessa 
verkostolle valittiin uudeksi sihteeriksi 
Mika Lehestö Varsinais-Suomen pelas-
tuslaitokselta.

Varautumisen verkoston tämän vuo-
den keskeisiä tavoitteita ja asiakoko-
naisuuksia ovat Pelastustoiminnan 
suunnitteluperusteet suorituskykyvaa-
timuksille – valmistelu työryhmä, joka 
laatii pelastuslaitoksille yhteistä suosi-
tusta polttoaineen saannin varmista-
misen mitoitukselle ja toteuttamispe-
rusteille. Työryhmän puheenjohtajana 
toimiva Junani Carlson Kymenlaakson 
pelastuslaitokselta toimii tiiviissä yh-
teistyössä Huoltovarmuuskeskuksen 
kansallisen selvitystyöryhmän kanssa. 

Viime vuoden lopulla käynnistynyt 
Pelastustoiminnan poikkeusolojen 
toimivaltuuksien käyttö – valmistelu-
työryhmä jatkaa työtään Elias Jokilan 
johdolla. Työryhmän tavoitteena on 
laatia yhteinen ohje pelastuslaitosten 
käyttöön vuoden 2020 joulukuuhun 
mennessä.

https://shop.kuntaliitto.fi/product_details.php?p=3648
https://shop.kuntaliitto.fi/product_details.php?p=3648
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HANKKEET
Pelastuslaitosten
kumppanuusverkosto
hankeyhteistyön ytimessä

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. Pelastuslai-
tosten kumppanuusverkosto esittelee 
tällä palstalla nostoina muutamia ajan-
kohtaisia toimialalla käynnissä olevia 
hankkeita, hankeyhteistyötä sekä hank-
keiden onnistuneita tuotoksia.  

Tampereen yliopisto:
P0-paloluokan 
rakennusten paloteknisen 
suunnittelun 
yhtenäistäminen -hanke

Tutkimushankkeessa pyritään hel-
pottamaan ja tehostamaan P0-paloluo-
kan rakennushankkeen eri osapuolten 
toimintaa sekä hankkeiden valvontaa 
kokoamalla määräysten tulkinnoille, 
suunnittelulle ja hyväksyttämiselle ylei-
set hyvän käytännön mukaiset ja kai-
kille osapuolille selkeässä muodossa 
dokumentoidut toimintatavat. Ohjeis-
tuksella pyritään lisäämään P0-paloluo-
kan toteutukseen liittyvää kansallista 
tietoisuutta, parantamaan tätä kautta 
P0-paloluokan rakennusten paloturval-
lisuutta sekä tukemaan paloturvallisuu-

den ylläpitoa rakennuksen koko elinkaa-
ren ajan. Ohjeistuksella pyritään myös 
vaikuttamaan käytäntöihin ja dokumen-
tointiin, jotka tukevat pelastuslaitosten 
valvontaa ja operatiivista toimintaa.

Lisätietoja:
professori Mikko Malaska,
mikko.malaska@tuni.fi 

Sisäministeriö:
Pelastustoimen 
suunnitteluperusteet ja 
suorituskyky -hanke

Pelastustoimen suunnitteluperusteet 
ja suorituskyky -hanke on kaksivuotinen 
ja sen tavoitteena on selvittää, miten 
pelastustoimen ja siviilivalmiuden suo-
rituskyky sekä palvelut nykytilassa vas-
taavat toimintaympäristöä, riskejä ja asi-
akastarpeita. Hankkeen kautta luodaan 
menettely- ja toimintatapoja muutoksiin 
vastaamiseksi.

Hanke pyrkii vastaamaan kansalli-
siin tietoatarpeisiin sekä ennakointi- ja 
kehittämistarpeisiin, jotka on aiemmin 
tunnistettu mm. Pelastustoimen uudis-
tushankkeessa, hallitusohjelmassa sekä 
pelastustoimen riskianalyysityössä. Han-
ke tukee valmistautumista alueellisen 
pelastustoimen järjestelmän muuttami-
seen maakunnalliseksi järjestelmäksi.

Suunnitteluperusteet ja suoritusky-
ky -hankkeen avulla tuotetaan analyy-
si pelastustoimen suorituskyvystä ja 
suorituskykyvaatimuksista valtakun-
nallisten suunnitteluperusteiden poh-
jaksi, rakennetaan yhdenmukaiset 
menettelytavat, joiden perusteella pe-
lastustoimen suorituskykyjä voidaan 
systemaattisesti arvioida suhteessa 
suorituskykyvaatimuksiin sekä tuote-
taan onnettomuusriskien ennustemal-
leja, joiden avulla onnettomuuksien 
ennakointia voidaan tehostaa. 

Hanke toteutetaan yhteensä 10 työ-
paketin osakokonaisuuksina:

1. Kansallisen toimintaympäristöana-
lyysiprosessin kehittäminen ja toimin-
taympäristöanalyysin tuottaminen

2. Riskimallien ja onnettomuusen-
nusteiden uudistaminen

3. Tietoperustan päivittäminen ja uu-
distaminen

4. Tutkimus pelastustoimen asiakas-
tarpeista

5. Pelastustoimen harvaan asuttujen 
alueiden palvelutuotannon uudet rat-
kaisut

6. Pelastustoiminnan suorituskyky 
suhteessa suorituskykyvaatimuksiin eri 
tasoilla

7. Onnettomuuksien ehkäisytoimin-
nan suorituskyky suhteessa suoritusky-
ky vaatimuksiin

8. Varautuminen ja väestönsuojelu
9. Talous- ja kustannuslaskenta
10. Hankkeen johtaminen ja viestintä

http://mikko.malaska@tuni.fi  
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Hankkeen työpaketeista on kevään ai-
kana käynnistynyt viisi (TP1, TP2, TP6, TP9 
ja TP 10). Tietoperustan päivittäminen ja 
uudistaminen (TP3) työpaketin osalta 
meneillään on työntekijän rekrytointi. 
Muut työpaketit käynnistyvät syksyllä. 
TP1 osalta toukokuun lopussa valmistuu 
Pelastustoimen kansallisen ja alueellisen 
tason toimintaympäristöanalyysi.

Lisätietoja:
Erityisasiantuntija Teija Mankkinen
teija.mankkinen@intermin.fi

Turvallisuuspalvelut:
Pelastustoimen arvioiva 
vavontamenetelmä -hanke
Tervetuloa pelastustoimen 
arvioiva valvontamenetelmä 
-hankkeen päätöstilaisuuteen 
kesäkuussa!
Pelastustoimen arvioiva 
valvontamenetelmä -hanke on 
päättymässä kesäkuussa ja hanke 
on edennyt valvontamenetelmän  
sisällöllisten ja teknisten määrittelyjen  
viimeistelyvaiheeseen. Hankkeen 
päätöstilaisuus webinaari järjestetään 
torstaina 4.6.2020 klo 12.00–15.30. 
Ilmoittautuminen on nyt käynnissä: 
https://l ink.webropolsur veys.com/
S/6FFB3ED6127059BA

Webinaari järjestetään suorana 
lähetyksenä Kunta.tv:n kautta. 
Tarkemmat ohjeet siitä, miten tilaisuutta 
voi seurata, toimitetaan myöhemmin.

Lisätietoja:

Tanja Mannila, projektipäällikkö,
tanja.mannila@kuntaliitto.fi,
p. 050 454 3015

Antti Soila, asiantuntija,
antti.soila@kuntaliitto.fi, 
p. 050 599 2693

Sydäniskurien 
paikannuspalvelu defi.fi 
kävijäennätykseen

Uuden kävijäennätyksen viikolla 9 rik-
konut sydäniskurien paikannuspalvelu 
defi.fi kertoo Suomeen rekisteröityjen sy-
däniskurien määrän, sijainnit ja saatavuu-
den. Palveluun on nyt rekisteröity noin 3 
500 sydäniskuria eri puolilla Suomea. Tar-
kista oman kuntasi sydäniskurien määrä 
ja saatavuus ja pyri vaikuttamaan oman 
kuntasi sydänturvallisuuden tasoon.

Tutustu myös
www.sydan.fi/sydaniskuri

Suomen Sydänliitto ry
www.sydan.fi

H A N K K E E T

http://teija.mankkinen@intermin.fi 
https://link.webropolsurveys.com/S/6FFB3ED6127059BA
https://link.webropolsurveys.com/S/6FFB3ED6127059BA
http://www.sydan.fi/sydaniskuri
http://www.sydan.fi 
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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

4.6.2020
Pelastustoimen arvioiva 
valvontamenetelmä hankkeen 
päätösseminaari webinaari

Ilmoittautuminen avoinna nyt:
https://link.webropolsurveys.com/
S/6FFB3ED6127059BA 

9.-11.6.2020
Pelastustoimen tutkijapäivät 2020
PERUTTU
Seuraavat tutkijapäivät järjesteään 
kesäkuussa 2021 Pelastusopistolla

18.-20.8.2020
Palopäällystöpäivät SPPL
Helsinki

11.-12.11.2020
Pelastustoimen ajankohtaispäivät
Oulu

2020

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

12.5.2020
Pelastusjohtajien kokous
Etäkokous

1.6.2020
PVT Pelastuslaitosten varautumisen
työryhmän kokous (eTuve)

5.6.2020
Pelastusjohtajien kokous
Etäkokous

9.6.2020
Pelastuslaitosten TKI verkoston
etäkokous (Teams)

22.9.2020
Pelastuslaitosten viestintäverkoston
kokous (Live)
Kuntatalo

9.-10.11.2020
Palvelualueiden yhteinen
kokous (Live), Oulu

K A L E N T E R I

https://link.webropolsurveys.com/S/6FFB3ED6127059BA
https://link.webropolsurveys.com/S/6FFB3ED6127059BA
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Pidetään huolta ensilinjan auttajiasta 
#yhdessä
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