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Elämme jälleen historiallisia aiko-
ja, kun sosiaali- ja terveydenhuol-
lon uudistustyön liki 16 vuotinen 
”ultramaraton” on siirtymässä 
tiivistahtisen valmistelun ja toi-
meenpanon vaiheista kohti var-

sinaista toiminnan käynnistystä Hyvin-
vointialueiden aloittaessa toimintansa 
1.1.2023. Nyt kun uudistus vihdoin on ta-
pahtumassa, ovat vallitseva maailman ti-
lanne ja yhteiskunnalliset tulevaisuuden 
näkymät aivan toisenlaiset kuin vuonna 
2006, kun Vanhasen hallitus päätti käyn-
nistää Paras -hankkeen (2006-2011), jota 
voisi pitää nykyisen hyvinvointialueuu-
distuksen eräänlaisena esi-äitinä tai sen 
elinkaaren alkupisteenä.  

Pelastustoimessa oli tuossa vaiheessa 
jo viety läpi silloisen historian mittavin 
palveluiden järjestämisvastuun uudis-
tustyö, kun alueellinen pelastustoimi 
käynnistyi koko maassa 1.1.2004. Pelas-
tustoimen järjestämisvastuu siirtyi tällöin 
yksittäisiltä kunnilta joko kuntayhtymien 
vastuulle tai sopimusperusteiseksi kun-
tien yhteistoiminnaksi. Pelastuslaitosten 
kumppanuusverkoston nykymuotoinen 
toiminta näki päivänvalon samalla vuosi-
kymmenellä - noin neljä vuotta myöhem-
min vuonna 2008. Kumppanuusverkos-
ton toiminnan 15 vuotinen taival osuu 
sopivasti koko toimialan kehityskaaren 
taitekohtaan, jolloin pelastuslaitokset 
siirtyvät osaksi hyvinvointialueita ja näin 
ollen myös kumppanuusverkoston koti-
pesä siirtyy pois Kuntaliitosta uuden Hy-
vinvointialueyhtiö Hyvil Oy:n alle.

Kumppanuusverkoston toimintaa ja 
pelastuslaitosten välistä tiivistä yhteis-
työtä palveluiden jatkuvan parantamisen 
merkeissä jatketaan siis näistä historialli-
sista uudistuksista huolimatta. Olemme 
kuitenkin myös verkostoyhteistyön kan-
nalta juuri nyt sellaisessa murroskoh-
dassa, että tulee avoimesti ja rehellisesti 
katsoa peiliin sekä arvioida nykyhetken 
valossa uusin silmin millaisia näkymiä 
uudistuksen kautta syntyy.

Kumppanuusverkoston toiminta jatkuu mutta 
verkostoyhteistyö on nyt vääjäämättä uuden äärellä

Kumppanuusverkoston toimihen-
kilöiden konkreettinen siirtymä ja in-
tegraatio osaksi sote-asiantuntijaval-
taista uutta Hyvil -yhtiötä on yhtä lailla 
mahdollisuus esimerkiksi tiivistää yh-
teistyötä sote- ja pelastustoimen ver-
kostojen välillä sekä toisaalta riski sille, 
että verkostoyhteistyön kehittämisen 
ja toiminnan strategisten painopistei-
den suhteen toimialakohtainen vaiku-
tusmahdollisuus heikentyy verrattuna 
aiempaan pelastuslaitosten itsenäiseen 
sopimuspohjaiseen verkostomalliin.

Erityisesti ensi vuosi ja tulevat hyvin-
vointialueiden toimintavuodet vasta 
näyttävät meille vähitellen muuttu-
neen tilanteen luomat yhteistyön ja 
yhteisen kehittämisen tarpeet. Tulee 
säilyttää avoin mieli myös sille mah-
dollisuudelle, että uudistus luo kenties 
kokonaan uuden suunnan myös kump-
panuusverkoston toiminnalle ja sen 
tekemisen tavoille. Sen voi jo tässä vai-
heessa havaita, että toiminnan alustana 
uusi yhtiö luo aivan uudenlaista poten-
tiaalia ja otollisen maaperän myös laa-
jemmalle yhteistyölle.

Verkostoyhteistyön hedelmiä ja pe-
lastustoimen asiantuntijuutta kannat-
taakin tulevina vuosina tuoda rohkeasti 
esiin, jolloin voimme toimialana lunas-
taa nykyistä vahvemmin paikkamme 
yhteisissä vaikuttamistyön pöydissä.

Vuoden vaihtuessa tapahtuva hal-
lintouudistus on historiallinen. Toivon 
mukaan sen myötä pelastustoimen 
toimiala saisi hetken hengähtää mitta-
vien uudistusten jälkeen ja voisimme 
suunnata voimavaroja niin organisaa-
tioina muutoksesta toipumiseen kuin 
yhteistyöverkostona keskittyä jälleen 
ydintoimintaamme eli pelastustoimen 
yhteiseen palveluiden kehittämiseen. 

Toivotan teille kaikille hyvää joulun 
aikaa ja voimia vuoden vaihteen muu-
tosten äärelle!

Harri Setälä
Pelastusjohtajien

puheenjohtaja
2022-2023

Pelastusjohtaja
Etelä-Pohjanmaan 

pelastuslaitos

P Ä Ä K I R J O I T U S

“Verkostoyhteistyön 
hedelmiä ja 
pelastustoimen 
asiantuntijuutta 
kannattaakin tulevina 
vuosia tuoda rohkeasti 
esiin, jolloin voimme 
toimialana lunastaa 
paikkamme yhteisissä 
vaikuttamistyön pöydissä.”
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Ristiriitainen fiilis. Kun ikään kuin 
lennosta kaikkien työtehtävien 
ohessa pakkaat kansiosi ja vaa-
tekaapin sisällön muuttolaati-
koihin sekä merkkaat siirrettä-
vät huonekalut. Ja jo seuraava 

päivänä purat tavarat pari kerrosta alem-
pana uudestaan noihin samoihin mu-
kanasi tulleisiin kaappeihin ja hyllyihin. 
Ei minkäänlaista aikaa sille pohdinnalle, 
mitä aina muutoksen yhteydessä jokai-
nen tarvitsee. Ei ajatustakaan siitä, mitä 
näinä seitsemänä vuotena sai aikaan tai 
mikä olisi totisesti pitänyt jättää tekemät-
tä. Uuteen junaan vain.

Alueellinen pelastustoimi sai naut-
tia alkukipuilujen jälkeen jonkinlaisesta 
työrauhasta muutamia vuosia, kunnes 
voimistuivat erilaiset tahtotilat järjestäjä-
vastuun muuttamisesta. Miltei koko seu-
raavat 10 vuotta esitettiin erilaisia uusia 
organisoitumisen malleja ja toteutettava 
ratkaisu löytyi vasta hyvinvointialueiden 
perustamisen myötä. Pelastuslaitosten 
identiteettiin on muutospaineista huo-
limatta kuulunut lähipalveluista huoleh-
timinen, mikä onkin hyvin onnistunut 
kunnallisen järjestämisvastuun puitteis-
sa. Kuntien näkökulmasta pelastustoimi 
kuitenkin kävi vähemmän kiinnostavaksi, 
kun tuli näkyväksi, että kunnat menettä-
vät pelastustoimen järjestämistehtävän.

15.12.2022 järjestettiin historian vii-
meinen kuntien järjestämisvastuulla 
olevan pelastustoimen pelastusjohtajien 
kokous. Ei nostalgiaa. Syksyyn verrattuna 

Muutto alakertaan

levollista keskustelua työn ja arjen iloista 
ja huolista. Tuntuu, että Pelastuslaitosten 
kumppanuusverkosto laskeutuu nätisti 
jaloilleen yhtenä Hyvinvointialueyhtiön 
sisäisistä verkostoista. Se, että kumppa-
nuusverkostolla on jo valmis palvelutuo-
te, on helpottanut murrosta. Toimintaa 
voidaan jatkaa sillä tilauksella, jonka pe-
lastusjohtajat ovat jo antaneet. Toki työn 
tilausta jatkossa tulee myös suoraan hy-
vinvointialueilta, mutta siellä pelastuslai-
toksetkin ovat.

Kuntaliitossa vuosi ollut vaikea ja ras-
kas ulkoisten syiden lisäksi myös sisäis-
ten haasteiden vuoksi. Useista eri syistä 
hyvinvointialueiden valmistelun ja muu-
tosneuvottelujen välistä tiedonkulkua 
on ollut vaikea ylläpitää riittävällä tasolla. 
Voi kuitenkin olla tyytyväinen, että lopul-
ta pelastuslaitosten yhteistyölle löytyi 
alusta vain pari kerrosta entistä sijaintia 
alempaa. 

Kun nyt vaan saisi purettua nämä 
muuttolaatikot, että pääsisi taas työhön 
kiinni. Joululomalla sitten mietitään, että 
mihin tämä seitsemän vuotta yhtäkkiä 
katosi. Kiitos Teille kaikille, jotka taipa-
leelleni ovat osuneet ja ihan kaikille Teille 
rauhallista Joulua!

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

”Se, että 
kumppanuusverkostolla 
on jo valmis palvelutuote, 
on helpottanut murrosta. 
Toimintaa voidaan jatkaa 
sillä tilauksella, jonka 
pelastusjohtajat ovat jo 
antaneet.”



Onnettomuuksien ehkäisyn 
osaamisen kehittäminen -hanke  
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työllä on vaikuttavuutta. Osaamista tulee 
kehittää ja laajentaa määrätietoisesti. Sa-
malla laajentuvat myös kehittymismah-
dollisuudet työssä ja rakentuu uusia ura-
polkuja. Nykymaailmassa työntekijöillä 
on tarve jatkuvaan itsensä kehittämiseen 
ja mahdollisuuksien puuttuessa hou-
kutus työpaikan vaihtamiseen kasvaa. 
Tähän asti urasuunnittelu onnettomuuk-
sien ehkäisyn puolella on ollut hajanais-
ta tai jopa olematonta. Parhaimmillaan 
näiden asioiden huomioiminen lisää 
työmotivaatiota ja -hyvinvointia ja alan 
rekrytointimahdollisuuksia tilanteessa, 
jossa kilpailu työvoimasta kovenee.  

Hankkeen kesto: 1.10.2022 – 31.10.2024
Rahoittaja: Palosuojelurahasto

Hankkeen päätoteuttaja on Pelastuso-
pisto ja hanketta toteutetaan yhdessä 
Suomen Palopäällystöliiton ja Suomen 
Pelastusalan Keskusjärjestön kanssa.

Päivittyvää tietoa hankkeesta voi seurata 
hankkeen kotisivulta: www.pelastusopis-
to.fi/tutkimus-ja-tietopalvelut/tki-palve-
lut/hankkeet/onnettomuuksien-ehkai-
syn-osaamisen-kehittaminen/

Lisätietoja hankkeesta:

Nina Söderholm
projektipäällikkö
Pelastusopisto
nina.soderholm@pelastusopisto.fi
puh. 029 5453 542

Pelastustoimen hankekentälle on 
taas pyöräytetty liikkeelle uusi 
hanke, jonka toivoisi saavan 
osakseen onnettomuuksien eh-
käisyn parissa työskentelevien 
kiinnostusta. Hankkeen taus-

talla on vuosien ajan Kumppanuusver-
kostossa tehtyä arvokasta pohjatyötä ja 
ajatusta siitä, että toiminnan laatua ja 
sisältöä halutaan yhtenäistää määritte-
lemällä valtakunnalliset, yhdenmukaiset 
osaamis- ja suorituskykyvaatimukset. 

Hankkeessa hyödynnetään SM:n suori-
tuskyky-hankkeen tuottamia kyvykkyyk-
siä pohjana päivitettäville onnettomuuk-
sien ehkäisyn osaamisvaatimuksille ja 
osaamisen jatkokehittämistyölle. Niiden 
pohjalta halutaan jatkaa kehittämistä 
kohti valtakunnallista onnettomuuksien 
ehkäisyn osaamisen hallintajärjestelmää 
ja yhdenmukaista osaamisen todenta-
mista. Hankkeessa tuotetaan pelastuslai-
toksille työkalut osaamisen arviointiin ja 
raportointiin hyödyntäen soveltuvin osin 
jo toisessa hankkeessa (OKA & OKA2) 
tehtyjä malleja ja työkaluja. 

Onnettomuuksien ehkäisyn ammatti-
laisten koulutus- ja osaamistaustat ovat 
hyvin erilaisia. Järjestelmällinen osaami-
sen tunnistaminen ja tarvittavan lisäosaa-
misen järjestäminen esimerkiksi täyden-
nyskoulutuksella on ollut puutteellista. 
Onnettomuuksien ehkäisyyn liittyvää 
koulutusta tarjoavien oppilaitosten ja 
organisaatioiden on myös tarvetta jat-
kossa rakentaa yhteistyötä. Tämän lisäksi 
muuttuvassa toimintaympäristössä on 
ennen näkemättömän kova tarve uusiu-
tua ja vastata asiakkaiden tarpeisiin, jotta 

H A N K K E E T

”Kaikki me lihomme 
vanhemmiten, koska 
päässämme on niin 
paljon tietoa, ettei se enää 
mahdu päähän, vaan 
levittäytyy ympäri kehoa.”

http://www.pelastusopisto.fi/tutkimus-ja-tietopalvelut/tki-palvelut/hankkeet/onnettomuuksien-ehkaisyn-osaamisen-kehittaminen/
http://www.pelastusopisto.fi/tutkimus-ja-tietopalvelut/tki-palvelut/hankkeet/onnettomuuksien-ehkaisyn-osaamisen-kehittaminen/
http://www.pelastusopisto.fi/tutkimus-ja-tietopalvelut/tki-palvelut/hankkeet/onnettomuuksien-ehkaisyn-osaamisen-kehittaminen/
http://www.pelastusopisto.fi/tutkimus-ja-tietopalvelut/tki-palvelut/hankkeet/onnettomuuksien-ehkaisyn-osaamisen-kehittaminen/
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TURVALLISUUSPALVELUT

Turvallisuusviestintää
vaikeamman kautta 

Mikko Puolitaival
Riskienhallintapäällikkö
Turvallisuusviestinnän asiantuntijaverkoston puheenjohtaja
Satakunnan pelastuslaitos

Kuva: TUVI asiantuntijaverkosto. Eläkkeellä olevat palomiehet Tapio Kumpulainen ja Veijo Savinainen keskustelevat 
toimintakyvyn merkityksestä SAMK:in lehtorin Sirpa Jaakkola-Hesson kanssa. Kameran takana kuvaaja Antti Kyyrö.
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nistämiseen. Hahmottelimme nopeasti 
tarjouspyynnön ja vielä saman kesän 
aikana projektille saatiin konkreettinen 
hintalappu, jonka myötä asiaa voitiin 
viedä eteenpäin Kumppanuusverkoston 
konklaavien käsittelyyn. Turvallisuuspal-
velualueen, pelastusjohtajien hallituksen 
ja lopulta vielä pelastusjohtajien pohdit-
tua asiaa hankkeelle näytettiin lopulta 
vihreää valoa ja johtajien allekirjoituksia 
päästiin keräämään sopimuspaperiin 
Oulun kokouksessa viime vuoden mar-
raskuun loppupuolella. Päätöstä projek-
tin kohtalosta odotellessa verkosto oli 
toki tehnyt omia valmistelujaan ja joulun 
alla käsikirjoitus ja tuotantosuunnitelma 
olivat jo valmiita. 

Valitettavasti aiemmilta vuosilta tuttu 
koronavirus kehitti heti vuodenvaihteen 
jälkeen uuden variantin ja keväälle ai-
kataulutetut kuvaukset jouduttiin peru-
maan. Vaikka korona kevään edetessä 
hellittikin, niin projektin vastatuuli vain 
yltyi, kun KOTI TV:n taustayhtiö ajautui 
yllättäen konkurssiin. Tässä vaiheessa al-
koi kieltämättä usko yhteisen hankkeen 
onnistumisen suhteen olemaan hieman 
koetuksella. Harmitusta lisäsi osaltaan 
se, että pelastuslaitokset olivat jo maksa-
neet osuutensa sopimuksen mukaisesti 
vuoden 2021 loppuun mennessä. 

Tänä vuonna kesälomien jälkeen saa-
tiin viimein uudestaan yhteys TV-kana-

Turvallisuusviestinnän asian-
tuntijaverkosto kokoontui pa-
loturvallisuusviikolla syksyn 
viimeiseen kokoukseen Tampe-
reelle. Kaksipäiväinen kokous-
putki käynnistyi tiistaina 29.11. 

keskuspaloaseman Iso valkea -salissa 
TV-sarjan parissa. Kello 12.30 KOTI TV-ka-
navalla pyörähti käyntiin Turvallisesti 
kotona -sarjan toinen jakso. Kyseinen 
TV-sarja on verkoston yhteisen ponnis-
tuksen tulos ja ohjelmaa katsellessa aja-
tukset palasivat siihen yllättävän pitkään 
ja kivikkoiseen matkaan ideasta valmiiksi 
turvallisuusviestinnän tuotteeksi.

Projekti sai alkunsa noin 1,5 vuotta 
aikaisemmin, toukokuussa 2021. Ver-
koston painopistealueeksi oli vastikään 
valittu ikäihmisten, syrjäytyneiden ja eri-
tyisryhmien turvallisuusviestinnän edis-
täminen. Koska asiakassegmentointien 
mukaan TV oli todettu keskeiseksi kana-
vaksi ikäihmisten tavoittamiseksi, olim-
me kutsuneet toukokuun kokoukseen 
KOTI TV-kanavan edustajia esittelemään 
yhtiönsä toimintaa. Kyseessä on erityi-
sesti ikäihmisten TV-tuotantoihin erikois-
tunut kanava. 

Hyvin menneen esittelyn jälkeen, vie-
lä samaisessa kokouksessa päätimme 
asettaa muutaman hengen alatyöryh-
män selvittämään, olisiko verkostolla 
mahdollisuuksia yhteisen projektin käyn-

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

van edustajiin. Kävi ilmi, että vaikka 
taustalla ollut yritys oli mennyt nurin, 
oltiin TV-toimintaa yhä jatkamassa uu-
sin järjestelyin. Kaikilla osapuolilla oli 
vahva tahtotila projektin toteutumi-
seen, joten suunnitelmat oikeuspro-
sesseista voitiin unohtaa ja pääsimme 
taas töihin. Sarjaan hankittiin nopeasti 
uudet näyttelijät sekä joukko asiantun-
tevia kommentaattoreita ja kuvaukset 
käynnistettiin niin pian kuin mahdol-
lista. Ajatuksena oli, että nyt homma 
hoidetaan maaliin ennen kuin lisää yl-
lätyksiä ilmenee. Sovittiin että sarjan 
ensiesitys KOTI TV:n kanavalla tapahtuu 
paloturvallisuusviikolla. 

Kuvaukset ja niihin liittyvät järjeste-
lyt olivat lopulta niin sanotusti pala kak-
kua. Ja varsin pieni pala, kun sitä vertaa 
kaikkeen edeltäneeseen. Tässä kirjoi-
tuksessakaan ei ole tarkoitus tuotanto-
vaihetta tai sarjan juonta lähteä tämän 
enempää avaamaan. Sisältö selviää 
viimeistään, kun tallenteet toimitetaan 
myöhemmin pelastuslaitosten omaan 
käyttöön. Tässä vaiheessa lämmin kiitos 
jokaiselle laitokselle osallistumisesta 
projektiin ja erityiskiitokset kaikille teil-
le, jotka tavalla tai toisella osallistuitte 
sarjan tuottamiseen. Vaikka kaikki ei 
mennytkään kuin Strömsössä, niin sin-
nikkyys sentään lopulta palkittiin!  

 

Kuva: TUVI asiantuntijaverkosto. Kuvassa nauhoitetaan juontoja Turvallinen koti -sarjan jaksoihin Kanta-Porin 
paloaseman pihalla. Juontajana palomies Jarno Heinilä ja kuvaajana Antti Kyyrö.
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ASIANTUNTIJA-AVUN JÄSENET 
PÄÄSSEET OSALLISTUMAAN SUUN-
NITTELUTYÖHÖN

Pelastustoimen Kumppanuusverkos-
ton asiantuntijaverkostojen asiantunti-
ja-avun työpanosta on päästy hyödyntä-
mään syksyn aikana useassa työpajassa.  
Suunnittelutyön työpajoja on pidetty 
neljä, joista kaksi on toteutettu lähitapaa-
misena ja muut etänä. Teemoina työpa-
joissa on ollut mm. kohdenäkymä, uuden 
kohteen luominen, toiminnallinen koko-
naisuus, kohteen tiedot ja ominaisuudet 
sekä yleis-, aloitus- ja tehtävänäkymät. 

Asiantuntijat ovat päässeet miettimään 
sekä yhdessä että pienryhmissä em. tee-
mojen mukaan tulevan OE: n toiminnal-
lisuuksia ja käytettävyyttä toimittajan ja 
pelastustoimen asiantuntijoiden tekemi-
en ehdotusten pohjalta.  Osallistuminen 
on ollut innokasta ja on saatu paljon ar-
vokkaita ideoita ja kehittämisajatuksia 
toimittajan työpöydälle.

Onnettomuuksien ehkäisyn 
projekti on päässyt jo hy-
vään vauhtiin. Syksyn aikana 
Vincit- Sitowise ryhmitty-
män kanssa on tehty töitä 
usealla eri saralla, mm. de-

signin, tietojärjestelmäarkkitehtuurin ja 
tietoturvan parissa. OE- projektiryhmä 
(pelastustoimen asiantuntijat ja DigiFin-
landin asiantuntijat) ja toimittajan tiimi 
on löytänyt yhteisen sävelen työskente-
lyssä ja ketterän kehityksen työmalli on 
tuottanut tulosta. 

Työtä tehdään kahden viikon sprinteissä. 
Sprintin päätyttyä katsotaan tulokset yh-
dessä ja tilaaja hyväksyy ne. Työtahti on 
tiivis, mutta suunnitteluvaihe on eden-
nyt sen ansiosta hyvin. Vuosi mennään 
loppuun samalla tahdilla ja joululomien 
jälkeen aloitetaan yhteisellä kick- off- ti-
laisuudella, johon osallistuu myös useat 
sovelluskehittäjät, jotka aloittavat toteu-
tustyönsä (=koodaaminen) heti vuoden 
2023 alussa.

Asiantuntijat kokivat työpajat hyödyl-
lisiksi ja kiittelivät työtapaa ja pienryh-
mätöitä. Työpajoissa on koettu, että 
niiden avulla päästään monipuolisesti 
vaikuttamaan OE- järjestelmän käytet-
tävyyteen ja toimivuuteen.  Työpajat 
jatkuvat vuonna 2023.

Lisätietoja työpajoihin osallistuneista
asiantuntija-avun jäsenistä ja työpajoista:

Tanja Seppälä
OE- järjestelmän substanssituoteomistaja
Helsingin kaupungin pelasstuslaitos
tanja.seppala@hel.fi 

Lisätietoja OE tietojärjestelmä hankkeesta:

Päivi Onatsu 
Hankepäällikkö
paivi.onatsu@digifinland.fi 
p. 050 570 3134 

   DigiFinland Oy
DigiFinland.fi 
Tilaa uutiskirjeemme! 
Twitter: @DigiFinland 

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

Kuva: Tanja Seppälä

http://www.digifinland.fi/
http://uutiskirje.digifinland.fi/
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PELASTUSJOHTAJIEN
HALLITUS VUONNA 2023

Pelastuslaitosten kumppa-
nuusverkoston toimintaa 
johtaa pelastusjohtajien 
hallitus, joka koostuu pu-
heenjohtajasta, varapu-
heenjohtajasta sekä neljän 

palvelualueen puheenjohtajasta. Pe-
lastusjohtajien hallitus kokoontuu 
kuukausittain ja valmistelee kokouk-
sissaan päätösesitykset sekä muut ko-
kousasiat pelastusjohtajien kokouk-
selle.

Hallituksen jäsenten toimikausi on 
kaksi vuotta, jonka jälkeen erovuo-
roisten tilalle nimetään uudet jäsenet. 
Toimikausia voi olla peräkkäin enin-
tään kaksi. Kumppanuusverkoston 
puheenjohtajana jatkaa pelastusjoh-
taja Harri Setälä Etelä-Pohjanmaan 
pelastuslaitokselta. Varapuheenjohta-
jan tehtävässä aloittaa pelastusjohta-
ja Seppo Lokka  Etelä-Savon pelastus-
laitokselta.

Hallituksen jäseninä ja palvelualuei-
den puheenjohtajina jatkavat edel-
leen  pelastuskomentaja Jani Pitkänen 
Helsingin kaupungin pelastuslaitok-
selta (ensihoidon palvelualue) sekä 
pelastusjohtaja Juhani Carlson Ky-
menlaakson pelastuslaitokselta. Uusi-
na hallituksen jäseninä aloittavat pe-
lastusjohtaja Mika Kontio Pirkanmaan 
pelastuslaitokselta (Tukipalveluiden 
palvelualue) sekä pelastusjohtaja Ville 
Mensala Keski-Suomen pelastuslai-
tokselta (Pelastustoiminnan palve-
lualue). 

Pelastuslaitosten kumppanuusver-
kosto kiittää lämpimästi väistyviä hal-
lituksen jäseniä pelastusjohtaja Jukka 
Koposta Pohjois-Savon pelastuslai-
tokselta sekä pelastusjohtaja Markus 
Aartoa Lapin pelastuslaitokselta.

Kumppanuusverkoston toi-
minta siirtyy 1.1.2023 alkaen 
hyvinvointialueuudistuksen 
myötä uuden Hyvinvoin-
tialueyhtiö Hyvil Oy:n alle. 
Kumppanuusverkoston vaki-

tuiset toimihenkilöt Vesa-Pekka Tervo 
ja Terhi Virtanen siirtyvät yhtiön työn-
tekijöiksi. Verkostojen toimintaa pyri-
tään jatkamaan mahdollisimman häi-
riöttömästi muutoksesta huolimatta.  

Turvallisuuspalveluiden koordinaat-
torina kuluneen vuoden ajan toimi-
nut Esa Kokki siirtyy 1.1.2023   alkaen 
hallinnollisesti Kymenlaakson pelas-
tuslaitoksen palvelukseen vakituiseen 
erityisasiantuntijan työsuhteeseen. 
Esan työtehtävät kohdistuvat jatkos-
sakin päätoimisesti kumppanuusver-
koston turvallisuuspalveluiden pal-
velualueen toimintaan ja yhteistyön 
kehittämiseen, pelastuslaitosten tie-
dolla johtamisen kehittämiseen sekä 
pelastuslaitosten tilastoihin liittyvään 
yhteistyöhön.

HYVIL OY ON UUSI KOTI 
KUMPPANUUSVERKOS-
TOLLE 1.1.2023 ALKAEN
Hyvinvointialueiden luottamushen-
kilöitä, viranhaltijoita ja työntekijöitä 
palvelee 1.1.2023 alkaen uusi Hyvin-
vointialueyhtiö Hyvil Oy. Hyviliin siirtyy 
Kuntaliitosta 16 sote- ja pelastusalan 
asiantuntijaa.

Yhtiöllä on kolme päätehtävää:

1. Lainsäädäntöön osallistuminen ja 
vaikuttaminen
2.   Neuvontapalvelut
3. Verkostojen ja muun yhteistyön 
mahdollistaminen.

Hyvil Oy jatkaa hyvinvointialueiden 
edustajana erilaisissa työryhmissä ja 
verkostoissa.

Yhtiöllä on asiantuntemusta seurata ja 
arvioida lainsäädäntötyötä, tehdä vai-
kuttamistyötä – työryhmät, lausuntotyö 
ja muu vaikuttaminen – ja tukea lakien 
soveltamista, kuten lainsäädännön voi-
maantulon ja toimeenpanon tuki.

YHTEYSTIEDOT 2023
Tavoitat kaikki Hyvil Oy:n asiantuntijat ja 
siten myös kumppanuusverkoston toi-
mihenkilöt 1.1.2023 alkaen sähköposti-
osoitteesta: etunimi.sukunimi@hyvil.fi

Kumppanuusverkoston toimihenkilöi-
den  puhelinnumerot pysyvät ennallaan.

Toimihenkilöiden yhteystiedot 1.1.2023:

Kehittämispäällikkö Vesa-Pekka Tervo
Vesa-Pekka.Tervo@hyvil.fi
p. +358 40 719 7150

Koordinaattori Terhi Virtanen
Terhi.Virtanen@hyvil.fi
p. +358 43 826 7361

Erityisasiantuntija Esa Kokki
Esa.Kokki@hyvil.fi
p. +358 50 471 7650

Hyvil Oy:n puhelinkeskus: 09 771 6000.
Osoite: Toinen linja 14, 00530 Helsinki

“Yhtiöllä on kolme 
päätehtävää: 
lainsäädäntöön 
osallistuminen ja 
vaikuttaminen, 
neuvontapalvelut 
sekä verkostojen ja 
muun yhteistyön 
mahdollistaminen”

http://etunimi.sukunimi@hyvil.fi
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YHTEISTYÖLLÄ JA VAHVALLA 
ASIANTUNTIJUUDELLA KOHTI 
VUOTTA 2023

 

H Y V Ä Ä  J O U L U A  J A  M E N E S T Y S T Ä 
V U O D E L L E  2 0 2 3

Pelastuslaitosten kumppanuusverkosto toivottaa kaikille
 rauhallista joulua sekä menestystä tulevaan vuoteen.

Lämmin kiitos kuluneesta vuodesta!


