6 / 2017

Pelastuslaitosten kumppanuusverkosto nähdään ensi kesän Suomi Areenassa show:ssa joka toteutetaan
yhteistyössä Sisäministeriön pelastusosaston, SPEK:n ja Palopäällystöliiton kanssa. Kumppanuusverkoston
koordinaattori oli mukana Suomi Areenan infotilaisuudessa 11.12. maikkarilla. Lisää juttua tiedossa ensi
vuoden alkupuoliskon uutiskirjeissä.
Tässä uutiskirjeessä kerrotaan kumppanuusverkoston ajankohtaisista kuulumisista tiivistetysti. Lisää asioihin liittyvää tietoa voit hakea kumppanuusverkoston Feeniks-intrasta osoitteesta
www.pelastuslaitokset.fi/feeniks. Sivuilla voit itse rekisteröityä käyttäjäksi.
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PUHEENJOHTAJAN TERVEISET
Kääritään hihat – alaspäin!
Vuosi alkaa olla lopuillaan ja on aika kääriä hihat –
alaspäin! Meidän jokaisen on syytä muistaa, että
emme ole koneita, vaan levähtämisellekin on oltava aikansa.

vuoden vaihtumiseen. Vuosi 2018 vaatii meiltä
varmasti taas hihojen käärimistä ylös useammankin kerran, mutta nyt on aika hiljentyä joululaulun
Sydämeeni joulun teen – sanoin;

Uskallan väittää, että olemme joutuneet käärimään hihamme ylös kuluvan vuoden aikana useaan kertaan, koska meneillään on niin paljon asioita omien pelastuslaitoksiemme arjen toiminnoista aina maakunta- ja sote-uudistuksen kokoustamiseen/ rakentamiseen. Maakunta- ja soteuudistuksen vuosi on ollut täynnä odotusta, muutoksia, valmistelua, tekemistä, miettimistä ja
monta muuta asiaa. Kuitenkin myös niin, että aikataulut muuttuvat ja lakitekstit ovat valmisteluissa
edelleen.

”On jouluyö, sen hiljaisuutta yksin kuuntelen
Ja sanaton on sydämeni kieli.
Vain tähdet öistä avaruutta pukee loistaen
Ja ikuisuutta kaipaa avoin mieli.”
Rauhallista ja turvallista joulua sekä menestyksellistä vuotta 2018!

Jaakko Pukkinen
Pelastusjohtajien puheenjohtaja

Pelastustoimi on kuitenkin muutoksessa mukana
ja hihamme ovat käärittyinä jokaisessa maakunnassa ja pelastustoimen valtakunnallisessa uudistuksessa. Jouluksi 2017 ei kuitenkaan uudistuksissa tule valmista. Kun sen tunnustamme, niin
voimme rauhallisin mielin siirtyä joulun viettoon ja
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KEHITTÄMISPÄÄLLIKÖN AJATUKSIA
Kasakkako vain ottaa sen, mikä on huonosti kiinni?
Turvallisuuden edistämisen suhteen eletään kovia aikoja. Tämä siitä huolimatta, että teema on
voimakkaasti median myötä näkyvissä. Näyttää
siltä, että kun puhutaan turvallisuuteen panostamisesta, tulkitaan se ainoastaan tarpeena viranomaisresurssien kasvattamiseen ja samalla
useilla sektoreilla oma vastuu turvallisuudesta ulkoistetaan viranomaisille. Samaan aikaan yhteiskunnassa tehdään valmistelua, joka vähät välittää
turvallisuusnäkökohtien huomioimisen tarpeesta. Esimerkiksi tästä käy valinnanvapauslain
luonnoksen vaikutusarvioitiin kirjattu toteamus
siitä, että valinnanvapaus ei toteudu täysimääräisesti, jos toimintaan liitetään sellaisia epävarmuustekijöitä, jotka eivät kuulu normaaliin liiketoimintaan.

Vastaavan kaltainen ilmapiiri vallitsee tällä hetkellä useissa eri aihealueiden valmisteluelimissä.
Polttoainesäiliöitä halutaan rakentaa hoitolaitosten viereen, kaasubusseja halutaan viedä lasiseinän taakse ja muuta vastaavaa. Aivan koko ajan
meinaa unohtua, että yhteiskunta − ei yksityinen
edunvalvonta − määrittää vaatimustasot turvallisuudelle. Pelastusviranomainen on usein tärkein
tai jopa ainoa toimija, joka edustaa yhteiskunnan
kokonaisetua turvallisuusvaatimuksia määritettäessä. Kehitetään siis osaamistamme sille tasolle,
että mikään vastaantuleva ei ole vierasta. Ollaan
myös roolistamme ylpeitä sekä rohkeita ja peräänantamattomia tässä paljon vartijan työssä.
Rauhallista joulua toivottaen,

Yritys on hyvä renki, mutta huono isäntä. Vuoden
2015 maahantulon huomattavien kustannusten
taustalla on julkisen hallinnon heikko varautuminen ja siitä johtuva tilanteen hallinnan karkaaminen sekä yritysten nopea reagointi paitsi maahantulijoiden myös julkisen hallinnon hätään. Samalla kun yritykset pääsivät määrittämään seuraavan vuoden osinkotason vapaasti julkisen hallinnon piikkiin, uitettiin viranomaisten vastuu valvonnasta kölin alta. Kalliiksi tuli ja turhautti.

PELASTUSJOHTAJAT

Vesa-Pekka Tervo

(Teksti: Vesa-Pekka Tervo)

Pelastuslaitosten kumppanuusverkosto ja pelastuslaitosten uudistushanke ovat yhteistyössä ottaneet ensimmäisiä askeleita julkisen talouden suunnitelman (JTS), palvelutasoasetuksen, mittaroinnin,
omavalvonnan ja prossessityön valmistelun yhteensovittamiseksi. Työtä varten on sovittu perustettavaksi erityinen Tiedolla johtamisen työryhmä,
jonka tehtävänä on varmistaa, että em. osa-alueilla
ei tehdä päällekkäistä tai vaikeasti yhteen sovitettavaa valmistelua.

Perustettava Tiedolla johtamisen työryhmä vastaa
asian esittelystä pelastusjohtajien hallitukselle ja
siitä eteenpäin käsittely kulkee pelastusjohtajien
kokouksen kautta uudistushankkeen ohjausryhmän päätettäväksi. Valmistelu ja päätökset toteutetaan siis jo aiemmin sovittua vakioitua menettelyä noudattaen. Kehittämispäällikkö ja hankepäällikkö valmistelevat työryhmään nimeämisen. Lähtökohtaisesti työryhmään nimetään henkilöitä em.
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osa-alueiden valmistelusta sekä pelastusjohtajien lusta tehtävänään pelastuslaitosten laatujärjestelja sisäministeriön edustus.
män suunnittelu ja laatujärjestelmän käyttöönoton
mallintaminen. Tässä valmistelussa aikataulu on
Tämän lisäksi pelastuslaitosten kehittämis- ja tutki- joustavampi kuin muissa tämän aihealueen teemusverkostosta (KeTu) muodostetaan pilotti pro- moissa. Kehittämispäällikkö palaa tähän asiaan
jektiluonteisesta ja kenttää osallistavasta valmiste- ensi vuoden alussa.

TUKIPALVELUIDEN PALVELUALUE

(Teksti: Jari Lepistö)

Koontia marraskuun kokouksesta
Tukipalveluiden marraskuun kokouksessa käsiteltiin seuraavia asioita:

herkkyyttä tunnistaa ICT-kysymysten yhteiset liittymäpinnat koko pelastustoimessa.

Maakunnallisen valmistelun tilannekatsaus

Omavalvonta

Pelastustoimen uudistushankkeen talousryhmän
tilannekatsauksessa kerrottiin Tilastokeskuksen
kyselystä vuoden 2018 talousarviosta, kiinteistökyselystä, JHS-suositusten palautekierroksesta
sekä JTS-simuloinnista. JTS-simuloinnissa pyritään huomioimaan toimialan erityispiirteet mahdollisimman tarkasti. Maakuntien talous- ja henkilöstöhallinnon palveluiden työryhmässä on parhaillaan järjestelmäkilpailutus käynnissä sekä pelastustoimen talous- ja henkilöstöhallinnon asiantuntijan rekrytointi käynnissä. Kiinteistöryhmästä
välitettiin terveisiä, että pelastustoimen kiinteistöt on tarkoitus saada mukaan menneillä olevaan
kiinteistökyselyyn. Lisäksi haasteina on koettu
kiinteistöjen vastuujakotaulukko ja väestönsuojien hallinnointi ja ylläpito.

Tukipalveluissa käsiteltiin 29.11. järjestetyn omavalvonta-seminaarin sisältöä. Seminaarissa tuotiin esille, että laatujärjestelmän kehittäminen ja
ylläpitäminen ovat vapaaehtoisia, mutta omavalvonta tulee olemaan lakisääteistä. Prosessi- ja
laatutyöryhmät nähdään tukevan toisiaan. Perustavanlaatuinen kysymys on, kuinka luodaan pelastuslaitosten omavalvontaohjelma. Aiheen nähdään sopivan tukipalvelualueelle.
Työsuojelu
Tukipalvelut käsittelivät PERA-kehitykseen osallistumista. Tukipalvelut kannattivat esitystä, että
hankkeen jatkuvuudenhallinnassa pyritään löytämään yhteisiä ratkaisuja. Järjestelmän käyttäjäkokemusta pyritään painottamaan jatkokehittämisessä. Toisena työsuojeluun liittyvänä asiana
käsiteltiin Firefit-järjestelmän kehittämistä. Yleisesti nähtiin ongelmallisena, ettei järjestelmän
ohjausryhmässä ole pelastuslaitosten edustajaa.
Tähän pyritään saamaan aikaiseksi korjaustoimenpiteitä.

ICT
ICT -asioissa todettiin, että tavoitteena on nykyisen 22:n erillisen järjestelmän sijasta muodostaa
yksi yhtenäinen. Pelastustoimen uudistushankkeen ICT-ryhmä on laatinut hahmotelman tarvittavasta ICT-rakenteesta. Muutoinkin tarvitaan
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PELASTUSTOIMINNAN PALVELUALUE
Koontia syksyn kokouksista (teksti: Pekka Tähtinen ja Jyri Leppäkoski)
Tähän katsaukseen on koottu palvelualueen syksyn merkittävimpiä asiakokonaisuuksia. Verkostotyö on ollut mielenkiintoista ja ajoittain hyvinkin intensiivistä, palvelualueella pidettiin jopa lisäkokous, jotta esillä saatiin olleita asioita käsiteltyä ja eteenpäin.

Palautteen perusteella voidaan todeta, että palvelualuekokoontuminen muualla kuin Helsingissä
koettiin virkistäväksi poikkeukseksi. Käytännön
järjestelyt ja osallistuminen muiden mukana yhteiseen osioon ovat videotekniikalla kohtalaisen
helposti järjestettävissä. Nämä eivät kuitenkaan
korvaa palvelualueiden - eli pelastuslaitosten johtoryhmähenkilöiden - yhteisiä kokoontumisia,
vuorovaikutusta ja yhteenkuuluvuuden kasvattamista.

Syyskuun kokouksesta
Muiden palvelualueiden kokoontuessa Helsingissä kokoontui pelastustoiminnan palvelualue
samaan aikaan Porissa. Palvelualueiden yhteiseen osaan osallistuttiin videoyhteydellä ja Keskuspaloaseman ison screenin ja äänentoiston
avulla järjestely toimi odotuksia paremmin. Palvelualueen omien asioiden käsittelyn ja majoittumisen jälkeen siirryttiin yhteiskuljetuksella LänsiSuomen harjoitusalueelle. Alueella ohjelmassa oli
alueen esittely ja tutustuminen harjoitusmahdollisuuksiin, jonka ohessa osa joukosta otti tuntumaa alueella olevaan mönkijöiden ajoharjoitusrataan. Yhtenä huomiona voidaan mainita harjoitusalueen ylläpidon olevan taloudellisesti melko
vaativaa, jolloin useimmille maan pelastuslaitoksille tulisi omaa aluetta edullisemmaksi matkustaa vaikka yksityislentovuorolla olemassa oleville
harjoitusalueille. Tutustumisen jälkeen ruokailtiin
harjoitusalueella ja saunottiin vapaamuotoisesti
Keskuspaloasemalla.

Lokakuun kokouksesta
Palvelualue järjesti lokakuussa videolla lisäkokouksen edellisen kokouksen asioiden loppuunsaattamiseksi sekä kertyneiden asioiden käsittelemiseksi. Kokouksessa käsiteltiin muun muassa
lähes vakioasiaksi muodostunut Erican tilanne- ja
epätietoisuuskatsaus, hätäkeskuslaitoksen ajankohtaiskatsaus, valokuvaohjeistus, pelastustoimen uudistuksen tilannekatsaus, pelastustoimintaa johtavan ilmoitusmenettelyä muille toimijoille ja pelastustoimen arvojen mahdollista uudistamista. Kokouksessa korostettiin, että Onnettomuustutkintakeskus on ottanut tavaksi selvittää tutkimustensa suositusten toteutumista, jolloin esimerkiksi Satakunnassa tapahtuneiden tulipalojen tutkimussuosituksiin kannattaa paneutua. Lisäksi todettiin tiedon luottamuksellisuuteen liittyvien asioiden tulevan sekä olemaan
esillä että teetättämään töitä tulevaisuudessa
aiempaa merkittäväsi enemmän.

Kakkospäivä toteutettiin Länsi-Suomen pelastusharjoitusalueella, jossa osa aiheista käsiteltiin ulkopuolisten alustajien esitysten pohjalta - ja
näistä osa esiintyi etukäteen nauhoitetulla esityksellä. Jo ensimmäisen päivän jälkeen oli nähtävissä, että asiaa oli kokoontumiseen kertynyt paljon ja käsittely vei paljon aikaa niin, ettei kaikkia
asioita saatu käsiteltyä. Tätä voidaan pitää hyvänä osoituksena palvelualuekäsittelyn tarpeellisuudesta ja merkkinä etukäteissuunnittelun vaikeudesta.

Marraskuun kokouksesta
Kokous pidettiin videon välityksellä ja jotakin
kumppanuusverkostosta kertoo, että vain kahden
pelastuslaitoksen edustajat eivät kokoontumiseen osallistuneet. Käsiteltäviä asioita olivat mm.
ICT-hankkeiden tilannekatsaukset, hätäkeskuslaitoksen ajankohtaiskatsaus, terveysneuvontanumeron käyttöönotto, edustaja kumppanuusverkoston työturvallisuustyöryhmään, omavalvonta
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pelastustoiminnassa, Virve-verkon varavoimajärjestelyt, ulkoisten pelastussuunnitelmien laitoskohtaiset yhteyshenkilöt, FireFit-toiminnan kehittäminen sekä palvelualueen vuoden 2018 kärkihankkeet.

näkemys tilannekeskustoiminnasta, valokuvaohjeistus ja hissihälytysten maksullisuusesitys. Vastavuoroisesti on asioita, joiden käsittely edelleen
jatkuu kuten pelastustoiminnan osaamisen kartoitus ja pelastushenkilöstön ylläpitokoulutus.
Vuoden aikana käsittelyyn nousseita asioita ovat
mm. pelastustoimen suorituskykyvaatimukset
pelastustoiminnassa, pelastustoimen henkilöturvallisuus, yleinen vaaramerkki harjoitusten yhteydessä, pelastustoiminnan johtajan ilmoitukset eri
tahoille ja pelastustoiminnan omavalvonta.

Yhteenvetoa
Vuoden aikana on useita ja osin pidempään käsittelyssä olleita hankkeita saatu palvelualueen
osalta maaliin. Näitä ovat mm. pelastustoimen

Työturvallinen tehtäväpaikka
Tapaturvalle on tullut opetusmateriaalien käyttäjäkunnalta pyyntö päivittää n. 10 vuotta sitten
tehtyjä opetusmateriaaleja:

Tapaturva Oy on lähestynyt asiassa alan oppilaitoksia ja eräitä yksittäisiä pelastuslaitoksia. Suhtautuminen hankkeeseen on ollut myönteistä.

1. Hälytysajon turvallisuus verkkokurssi tulisi
päivittää ja täydentää. Lisäksi käytössä oleva
Flash-tekniikka tulee vanhentuneena poistaa. Kokonaisuuteen toivotaan myös uutena
materiaalina pimeällä osiota
2. Pyynnön mukaan hälytysajoneuvon työturvallinen sijoittaminen tehtäväpaikalla vaatisi
oman osion hälytysajon turvallisuus -verkkokurssiin
3. Pelastustiet verkkokurssi pitää päivittää vähintään teknisesti
4. Hälytysajon väistäminen verkkokurssi tulee
päivittää teknisesti sekä huomioiden tehtäväpaikan ohittaminen tienkäyttäjänä/sivullisena

Pelastuslaitosten kumppanuusverkoston myötävaikutuksella haluaisimme kartoittaa kattavammin pelastuslaitosten ja yksittäisten opetusmateriaalien käyttäjien näkemyksen uudistamis- ja
päivittämishankkeeseen.
Kommentteja ja palautetta sähköpostitse osoitteeseen:
veli-matti.reinila@tapaturva.fi

ENSIHOIDON PALVELUALUE
Marraskuun palvelualuekokouksen sisältöä (teksti: Jarmo Haapanen)
Palvelualue piti viimeisimmän tämän vuoden kokouksensa videolla 29.11.

Palvelualueen jäsen Antti-Jussi Isotalo Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitokselta on menehtynyt pitkäaikaiseen sairauteen. Palvelualue vietti hiljaisen hetken Antti-Jussin muistolle.
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Arkisissa asioissa käsiteltiin ajankohtaiskatsaukset puheenjohtajan ja Rami Ruuskan toimesta.
Viimeisimmän tiedon mukaan valinnanvapauslainsäädännön viime vaiheet kuluneen syksyn aikana eivät ole aiheuttaneet ensihoitopalveluun
suunniteltuihin säädösmuutoksiin korjauspaineita. Edelleen on kuitenkin tiedossa, että tuleviin
säädöksiin pyritään vaikuttamaan eri intressitahojen toimesta poliittisten päättäjien kautta.
Rami Ruuska toi SM:n ajankohtaisasioita esille.
Niistä löytyy tarkemmat tiedot palvelualueen
muistiosta.

ohjausryhmän esityksen mukaisesti. Koulutusverkoston toimintaa ja tuotoksia hyödynnetään pelastuslaitosten tuottaman ensihoitopalvelun kehittämisessä. Hyvä ja tiivis yhteistyö palvelualueen ja verkoston kesken on tärkeää siksi, että pelastuslaitokset ja palvelualue päättävät mitä koulutusverkoston esityksiä voidaan ottaa huomioon
pelastuslaitosten ensihoitopalvelun osaamisen
hallinnan johtamisessa. Oma vaikutuksensa tähän on vielä kunkin pelastuslaitoksen sopimuskumppanina toimivan sairaanhoitopiirin ohjauksella.

Pelastustoimen uudistushankkeen pelastuslaitokset ensihoitopalvelun tuottajana –työryhmässä
käsittelyssä olevista asioista työryhmän sihteeri
Petteri Hakkarainen piti katsauksen. Lasse Hakala
esitteli pelastuslaitosten ensihoidon tilannekuvan
valmisteluvaihetta.

Kumppanuusverkoston hallitukselle esitetään ensihoidon palvelualueen kärkihankkeiksi 2018
(osittain jatkuvat 2019):
- Työergonomia ensihoidossa
- Ensihoidon tilannekuva
- Osaamisenhallinnan suunnitelma
- Laatu ja potilasturvallisuus
- Ensihoitopalvelujen suuronnettomuusvalmiuden ja varautumisen tilannekuvan
selvittäminen
- SM:n uudistushankkeessa pelastuslaitokset ensihoidon palveluntuottajana –työryhmän työn tukeminen.

Ensihoidon koulutusverkoston liikkeelle laittanut
ja sitä alkutaipaleilta asti erittäin ansiokkaasti vetänyt puheenjohtaja Kati Saarikivi on pyytänyt
eroa verkoston puheenjohtajan tehtävästä. Palvelualue valitsi yksimielisesti verkoston ohjausryhmän esityksestä uudeksi koulutusverkoston
puheenjohtajaksi 1.1.2018 alkaen Samuli Juntusen Kanta-Hämeen pelastuslaitokselta. Ohjausryhmän varapuheenjohtaja Kai Helveranta on
myös pyytänyt eroa 1.7.2018 alkaen. Palvelualue
hyväksyi ohjausryhmän ehdotuksen, että ohjausryhmä valitsee keskuudestaan keväällä 2018 uuden varapuheenjohtajan.

Työergonomiaa varten päätettiin jo valita palvelualueen alatyöryhmä, jonka kokoonkutsujaksi
valittiin Kymenlaaksosta Tarja Hjelt ja muut ryhmän jäsenet tulevat Pirkanmaan, Itä-Uudenmaan, Oulu-Koillismaan/Jokilaaksojen ja KeskiSuomen pelastuslaitoksilta.

Palvelualue hyväksyi samalla periaatteita, joilla
koulutusverkoston ohjausryhmä muodostetaan
sekä ohryn toimikauden ajalle 1.7.2018 –
30.6.2021, kuitenkin sillä poikkeuksella, että nykyinen ohjausryhmä aloittaa toimikautensa jo
1.1.2018. Ohjausryhmän kokoonpanona on jatkossa koulutusverkoston puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, ensihoidon palvelualueen edustaja,
sairaanhoitopiirin / sote-alueen edustaja, oppilaitosten edustaja ja ensihoitolääkärien edustaja.
Samalla palvelualue nimitti edustajakseen ohjausryhmään Mirja Annalan ja hänelle varahenkilöksi Lasse Hakalan.

Kumppanuusverkoston toimintaperiaatteissa sovitulla tavalla palvelualueen vetovastuu vaihtuu vuoden vaihteessa kahden vuoden jälkeen. Seuraavan
kahden vuoden ajan ensihoidon palvelualueen vetovastuu on Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksella.
Uudeksi puheenjohtajaksi tulee Jyrki Landstedt ja
sihteeriksi Marja Sopanen.

Koulutusverkoston puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja ohjausryhmän tehtävät hyväksyttiin

Puheenjohtajana pari vuotta toimineena väistyn
palvelualueen tehtävistä kokonaan sivuun. Samalla kun olen syyllinen tähän tekstiin, minulla on

Mirja Annala jatkaa palvelualueen jäsenenä ja
muissa mahdollisissa yhteisissä haasteissa. Mirjan
puolesta välitän lämpimät kiitokset palvelualueen
väelle hyvästä yhteistyöstä ja sihteerin työn tukemisesta.
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erinomainen mahdollisuus kiittää vielä kerran ensihoidon palvelualueen väkeä erinomaisesta yhteistyöstä, jopa liikuttavan aktiivisesta osallistu-

misesta, mahtavasta osaamisesta ja yhteishengestä. Oli erittäin hienoa olla teidän kanssa nämä
pari vuotta!

TURVALLISUUSPALVELUALUE
Marraskuun palvelualuekokouksen sisältöä (teksti: Jari Lepistö)
Turvallisuuspalveluiden marraskuun kokouksessa
käsiteltiin seuraavia asioita:

kaamaan keväällä 2018 projektipäällikkö yhdeksän kuukauden ajaksi Kuntaliitto Palvelut Oy:n
palvelukseen.

Paloriski-ilmoitus hankkeen rahoitus
Työryhmien tiedoksiantoja
Turvallisuuspalvelut päättivät hakea rahoitusta
paloriski-ilmoituksien käsittelyyn ja yhteistyömekanismien muodostamiseen tähtäävälle hankkeelle. Hankkeessa pyritään kokoamaan tähän
asti aiemmissa hankkeissa saavutetut tulokset ja
käytänteet ja muodostamaan valtakuntaan yksi
toimintamalli, jolla pelastuslaitokset ja yhteistyökumppanit käsittelevät paloriski-ilmoituksia.
Hanke tulee olemaan samalla pilotti verkoston
piirissä toteutettavasta yhteisestä kehitystyöstä.
Mikäli rahoitus toteutuu, hankkeelle tullaan palk-

Turvallisuuspalveluiden työryhmistä Onnettomuuksien ehkäisyn yhdenmukaistamisen ja valvonnan käsikirja, työryhmät antoivat tilannekatsauksen, missä mennään. Onnettomuusien ehkäisyn yhdenmukaistamisen työryhmä kertoi
tammikuussa pidettävästä turpaanvaan-kehittämispäivän valmistelutilanteesta. Valvonnan käsikirja -työryhmä sai jatkoaikaa helmikuun 2018
loppuun käsikirjan viimeistelyä varten.
Muiden hankkeiden tilanteista kuultiin muun muassa KAT3, Opeturvan 2 ja EVAC -hankkeista.

Riskianalyysityöryhmän terveiset (teksti: Mika Viertola ja Jarkko Jäntti)
Riskianalyysityöryhmän kokoonpano pohjautui
pelastustoimen kumppanuusverkoston työryhmän kokoonpanoon ja se jatkoi työtänsä Sisäministeriön asettamana riskianalyysityöryhmänä
2016. Työryhmä on kokoontunut kehittämistyön
merkeissä yhteensä 12 kertaa. Kokoontumiset
ovat olleet pääosin fyysisiä tapaamisia ja lisäksi
on pidetty yksi seminaarityyppinen työpajatapaaminen.

Pohjanmaan pelastuslaitos, Jussi Rahikainen, sisäministeriö, Vesa-Pekka Tervo, Suomen Kuntaliitto (31.12.2016 asti), Kati Tillander, Keski-Uudenmaan pelastuslaitos, Juha Tiitinen, Kymenlaakson pelastuslaitos, Paavo Tiitta, Pohjois-Savon pelastuslaitos, Juha Vilkki, Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto (Esa-Pentti Lukkarinen
ESAVI varajäsen), Mika Viertola, Pohjois-Karjalan
pelastuslaitos, sihteeri, Taito Vainio, sisäministeriö (asiantuntijana 2012-2015)

Työryhmän jäseninä ovat: Jarkko Jäntti, KeskiSuomen pelastuslaitos, pj, Tomi Honkakunnas,
Oulu-Koillismaan pelastuslaitos, Matti Hurula, Pelastusopisto, Kari Junttila, Pelastusopisto (paikkatietoasiantuntijana), Pekka Itkonen + Hanna Rekola, Helsingin pelastuslaitos, Thomas Nyqvist,

Työryhmä on koonnut syötteitä riskianalyysityön
kannalta keskeisistä asioista pelastuslain muutostyöhön. Lisäksi työryhmä on tarkastellut ja kuullut
asiantuntijoita yhteistyön lisäämiseksi ensihoidon
8
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ja muiden turvallisuusviranomaisten kanssa riskianalyysiprosesseihin. Ryhmä on tarkastellut mahdollisuuksia lisätä riskianalyysien dynaamisuutta
ja spatiotemporaalisuutta tutkimusten, aineistotarkastelujen ja opinnäytetöiden perusteella.
Työryhmä on tuottanut materiaalia hyödynnettäväksi muille pelastustoimen kehittämishankkeen
työryhmille. Lisäksi työryhmä koostaa pelastuslaitoksille yhteisen riskianalyysipohjan vuoden 2018
loppuun mennessä. Työryhmän rinnalla on työskennellyt poikkeusolojen riskianalyysityöryhmä
alatyöryhmänä.

pelastustoimen kansallista ja alueellista riskianalyysiä.
Työryhmän lopputuote tulee olemaan dokumentti
eri vaihtoehdoista, joiden mukaisesti pelastustoimen yhteistä työskentelyä riskianalyysityössä voitaisiin kehittää. Tässä työssä huolehditaan myös
yhteistoiminnan sujuvoittamisesta puolustusvoimien sekä muiden sisäisen turvallisuuden toimijoiden kanssa riskianalyysityössä.
Työryhmän loppuraportti, sisältäen suositukset ja
ehdotukset mahdolliseen jatkotyöskentelyyn, laaditaan työryhmän aikataulun mukaisesti vuoden
2018 loppuun mennessä.

Parasta aikaa ryhmä työstää ehdotusta riskianalyysiprosessiksi, jonka mukaisesti voidaan vuodesta 2019 alkaen yhdessä kehittää ja valmistella

Palontutkinta 2020 työryhmä (teksti: Mika Viljanen)
Palontutkinta 2020 työryhmä on kuluneen vuoden aikana kokoontunut varsin tiiviisti. Työryhmän toiminta on ollut työsuunnitelman mukaista
ja erityisesti on keskitytty palontutkinnan sähköisen opinto- ja koulutus materiaalin sekä teematutkintojen kehittämiseen.

tutkinnan tehtävissä toimiville henkilöille toimivan ja ammattitaitoa lisäävän työkalun. Odotukset sen suhteen ovat korkealla…
Teema-tutkinnat
Asuinrakennuspaloihin keskittynyt tutkintateema
päättyy tämän vuoden lopussa. Teeman tavoitteena oli saada koottua yhdenmukaista tietoa tulipalojen syttymiseen johtaneista syistä sekä osaltaan edistää pelastuslaitoksissa suoritettavaa palontutkintaa. Teema tavoitteet eivät kaikilta osin
ole toteutumassa. Tämä johtuu osittain siitä
syystä, etteivät kaikki pelastuslaitokset ole teematutkintoihin osallistuneet. Lakisääteisen palontutkintatehtävän järjestelyissä onkin monella
pelastuslaitoksella vielä kehitettävää. Joka tapauksessa teemasta tehdään työryhmän koordinoimana yhteenveto, jossa esitetään teematutkinnoista saadut havainnot. Uuden teeman käynnistämisestä ei ole vielä tehty esitystä tai edes
päätöstä. Mutta asiaan saadaan varmuus vuoden
alkupuolella pidettävään kumppanuusverkoston
kokoukseen mennessä.

Palontutkinnan opintomateriaalin kehittämishanke
Pelastusopisto käynnistää vuoden 2018 alussa
hankeen, jonka tavoitteena on kehittää pelastustoimen palontutkinnan koulutusmateriaalia. Palontutkinta 2020 työryhmä on toiminut aktiivisesti mukana hankeen valmistelussa. Lähiaikoina
käynnistyvässä hankkeessa kartoitetaan ja uudistetaan palontutkinnassa käytettävää opintomateriaalia sekä tuotetaan sähköistä opintomateriaalia palontutkinnan perusopintojen ja täydennyskoulutuksen tarpeisiin. Moduuleittain rakennettavan opintomateriaalin hyödynnettävyyttä
myös muussa opetuksessa selvitellään hankeen
yhteydessä. Hankkeen etenemisestä ja tuloksista
tullaan kuulemaan varmasti useamman kerran
ensivuoden aikana. Palontutkinta 2020-työryhmä
luonnollisesti tekee tiiviistä yhteistyötä Pelastusopiston kanssa hankeen tavoitteiden saavuttamiseksi. Tämän hankeen tukeminen onkin työryhmän päätehtävä ensivuoden aikana. Toivottavasti
saamme hankeen myötä pelastuslaitosten palon-

Paljon on saatu pelastuslaitosten palontutkinnan
osalta aikaan, mutta vielä on paljon tekemättäkin.
Pelastuslaitosten suorittama ammattitaitoinen ja
laadukas palontutkinta antaa meille syvällisempää tietoa onnettomuuteen johtaneista syistä.
Tätä tietoa meidän täytyy pystyä hyödyntämään
9
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omassa toiminnassamme nykyistä paremmin ja
laajemmin. Onhan palontutkinnan perimmäinen
tarkoitus paloturvallisuuden lisääminen, onnettomuuksien ja vaaratilanteiden ehkäiseminen sekä
tulipaloista aiheutuvien vahinkojen vähentäminen ja pelastustoiminnan kehittäminen.

Mika Viljanen
puheenjohtaja
palontutkinta 2020 työryhmä

Onnettomuuksien ehkäisyn yhdenmukaistaminen-työryhmä/ ajankohtaiset
10.12.2017 (teksti: Timo Rantala)
Työryhmän tavoitteena on tehostaa ja yhdenmukaistaa pelastuslaitosten onnettomuuksien ehkäisevää työtä. Työryhmän tavoitteeseen pääsemiseksi päätöksessä SM17175200 määriteltyjä
tehtäviä 3 ja 4 on syksyn aikana tarkistettu työryhmän esityksestä.

Tehtävässä 5 kehitetään yhteistyötä turvallisuusviestinnässä. Tässä tehtävässä voidaan hyödyntää myös muiden yhteistyökumppaneiden osaamista.
- Työryhmän esityksessä pelastuslain muutostarpeista esitettiin, että pelastuslaitoksien tulee laatia erityinen turvallisuusviestintäsuunnitelma
turvallisuusviestinnän
toteuttamiseksi.
- Valmistelussa tehdään yhteistyötä TUVI-työryhmän ja Pelastusopiston kanssa. Turvallisuusviestinnästä on valmistumassa Pelastusopistolta opinnäytetyö.

Tehtävässä 3 eri valvontamenetelmien (omavalvonta= paloturvallisuuden itsearviointi, määräaikaiset valvontamenetelmät) käytöstä laaditaan tilannekuva ja tehdään arvio valvontamenetelmien
yhdenmukaistamistarpeista. Valvonnasta laaditaan prosessikuvaus yhteistyössä prosessiryhmän
kanssa.
- Valmistelussa on laadittu onnettomuuksien
ehkäisyn prosessikuvaukset. Valvontamenetelmistä ja paloturvallisuuden itsearvioinnista
on valmistumassa pelastusopistolta opinnäytetyö.

Tehtävässä 6 kehitetään ja yhdenmukaistetaan
pelastuslaitosten sekä muiden tahojen kanssa
tehtävään yhteistyötä onnettomuuksien ehkäisyssä.
- Työryhmä on esittänyt ”Paloriski-ilmoitukset
ja viranomaisyhteistyön kehittäminen” dynaamisen kehittämishankkeen perustamista
kumppanuusverkoston turvallisuuspalvelualueelle.
- Kehittämishankkeelle ollaan hakemassa PSRrahoitusta.

Tehtävässä 4 tehdään esitys toimintatavoista ja
menetelmistä, jotka edesauttavat yhteisten linjausten toteutumiseen onnettomuuksien ehkäisyssä.
- Hallitusohjelmassa hallituskauden kärkihankkeena on digitalisoida julkiset palvelut. Tavoitteena on toimintatapoja uudistaen rakentaa
julkiset palvelut käyttäjälähtöisiksi ja ensisijaisesti digitaaliseksi. Mahdollisista toimintatavoista ja menetelmistä on kuultu ajatuksia ja
näkemyksiä kumppanuusverkoston eri työryhmiltä. Uusia toimintatapoja ja tulevia yhteiskunnan vaatimuksia mietitään myös Vuokatissa 17.- 18.1.2018 Turpaan vaan kehityspäivillä.

Vuoden 2017 alusta käynnistynyt valmistelutyövaihe tulee päättymään hyvin pitkälle Vuokatin
Turpaan vaan päiviin 17.-18.1.2018. Tämän jälkeen
käynnistetään tehtäväraporttien kirjoittaminen
tehtäväjaon mukaisesti niin, että kevään lopussa
raportit olisivat suurelta osin luovutettavissa puheenjohtajalle. Lopullinen tehtäväannon mukainen
esitys kootaan raporteista yhteistyössä puheenjohtajan johdolla.
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Online kokoukset ovat mahdollistaneet tarvittaessa nopeatkin kokousten sopimiset niin, että kokousten määrä lähestyy vuoden lopussa kahtakymmentä. Työryhmän kokoonpano on onnistunut ja työryhmän jäsenten työskentely on ollut intensiivistä työryhmälle annettujen tehtävien valmistelussa. Samanhenkiset ihmiset ovat täydentäneet toinen toisiansa ja työtä on tehty hyvällä
yhteishengellä.

Työryhmän jäsenet
Tomi Pursiainen (pj)
Timo Rantala (siht.)
Jarkko Häyrinen
Kari Pajuluoma
Tommi Mukkala
Mika Viljanen
Jani Jämsä
Jari Lepistö

Palavien nesteiden ja aerosolien myymäläturvallisuus edelleen tapetilla
(teksti: Kari Telaranta)
Marko Hintsala on tutkinut Palosuojelurahaston
tukemana paloturvallisten myyntikaappien suojaavuusominaisuuksia. Kaupan alan, pelastustoimen ja Tukesin yhteistyössä laatima Tukesin opas
”Palavien nesteiden säilytys kaupassa” edellyttää
palavien nesteiden sijoittamista paloturvalliseen
myyntikaappiin oppaan kynnysarvojen ylittyessä.
Paloturvallisella myyntikaapilla tarkoitetaan yleiseurooppalaisen standardin EN14470-1 tai ruotsalaisentestimenetelmän SP2369 mukaista kaappia.
Hintsalan tutkimuksissa on käynyt ilmi, että ruotsalaisen testimenetelmän mukaiset kaapit eivät
anna EN-standardiin verrattavissa olevaa palosuojaa. Asia edellyttää jatkoselvittämistä siltä
osin, antaako SP2369 kaappi kuitenkin riittävän
suojan niihin palotilanteisiin, jotka ovat ennakoitavissa myymälähuoneistoissa. Mikäli todetaan
että ei anna, tarkoittaisi tämä tarvetta poistaa
SP2369 testimenetelmän mukaiset kaapit Tukesin ohjeessa mainituista hyväksyttävistä ratkaisuista. Kunnes asiassa on tehty ratkaisuja, pelastuslaitosten kannattaa voimakkaasti suositella
EN-standardin mukaisten kaappien hankkimista
SP2369 testimenetelmien mukaisten kaappien sijasta etenkin, jos kyseessä on aerosolien varastointi.

Kuva: Marko Hintsala

11.12. Kaupan kemikaaliturvallisuuden tehostettu valvonta olisi toiminnan yhdenmukaisuuden
kannalta suositeltavaa huomioida ensi vuoden
toimintasuunnitelmissa kaikissa pelastuslaitoksissa. Alkuvuodesta kaupan alan toiminnanharjoittajille jaettaisiin tietoa myymäläsäilytyksen
turvallisuusvaatimuksista ja ohjeistettaisiin tarvit-

Pelastuslaitosten kumppanuusverkoston kemikaalivalvontatyöryhmä on valmistellut kaupan
alan toiminnanharjoittajille lähetettävää kirjettä,
jossa muistutettaisiin toiminnanharjoittajienvelvoitteista, kun myymälässä säilytetään palavia
nesteitä, palavia kaasuja tai aerosoleja. Kirjeluonnosta käsitellään pelastusjohtajien kokouksessa
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tavien ilmoitusten tekemisessä ja suojausratkaisuissa. Kaupan alan toiminnanharjoittajille lähetettävässä kirjeessä esitetyn symbolisen määräajan ylittyessä toimenpiteitä ryhdyttäisiin tiukemmin jo vaatimaan.

keskusteltu hyvässä yhteistyössä Työ- ja elinkeinoministeriön kanssa. Samalla on valmisteltu
kansallisen standardin SFS3352 liitettä C koskien
maanpäällisiä säiliöitä. Standardin liitteen lausuntovaiheessa kumppanuusverkosto, SPPL ja FA
ovat esittäneet huolensa etenkin maanpäällisten
säiliöiden suojaetäisyyksiin liittyen. Kumppanuusverkoston tavoitteena on, että ennen suojaetäisyyksien ratkaisemista tehdään perusteellinen
riskianalyysi, jossa huomioidaan myös yhteiskunnan muutoksesta seuraavat uudentyyppiset uhkat.

Maanpäälliset bensiinisäiliöt tekevät tuloaan
huoltoasemille
Yleisempää eurooppalaista kehitystä seuraten ja
pohjavesien pilaantumisriskin vähentämiseksi ollaan tuomassa maanpäällisiä bensiinisäiliöitä
myös Suomen jakeluasemille. Tarvittavista muutoksista jakeluasemia koskeviin säädöksiin on

Lisätiedot: kemikaalivalvontatyöryhmän puheenjohtaja Kari Telaranta

IKAT -työryhmä (teksti: Tytti Oksanen)
sekä omaishoitoon. Lisäksi työryhmä on luonnostellut työkalupakkia kotona asuvien ikäihmisten
paloturvallisuusasioiden hoitamiseen.
Työryhmä on pyrkinyt myös tahollaan lisäämään
yhteistyötä eri työryhmien sekä aiheeseen liittyvien toimijatahojen välillä. Pirkanmaalla päättynyt PaloRAI-hanke sekä Etelä-Karjalassa meneillään olevan KAT-hankekokonaisuus ovat olleet
työryhmän tärkeinä perehtymiskohteina. Työryhmä on ollut vahvasti vaikuttamassa syksyllä alkaneen valtakunnallisen EVAC-hankkeen käynnistämisessä.
IKAT-työryhmä on kerännyt tämän syksyn aikana
laitosten yhteyshenkilöiden yhteystiedot. Heidät
on tarkoitus ottaa mukaan työryhmän toimintaan, lähinnä valmisteltujen luonnosten kommentointiin.
Työryhmän ohjauksessa tapahtuva Outi Salon
opinnäytetyö ikäihmisten turvallisesta kotona
asumisesta ja siihen liittyvästä tarkistuslistasta
etenee suunnitellusti. Opinnäytetyö valmistuu
keväällä 2018.

Kuva: Pirkanmaan pelastuslaitos

IKAT-työryhmä (Ikäihmisten kotona asumisen turvallisuus) on tämän vuoden aikana laatinut kumppanuusverkoston turvallisuuspalveluiden hyväksyttäväksi toimintamallit ammatilliseen perhehoitoon, toimeksiantoperusteiseen perhehoitoon

Tytti Oksanen, IKAT-työryhmän pj.
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Turvallisuusviestinnän opintopäivät (teksti: Esa Tuominen)
Tuvi-työryhmä keskittyy tällä hetkellä suunnittelemaan Suomen Palopäällystöliiton kanssa vuoden 2018 turvallisuusviestinnän opintopäiviä
jotka pidetään Turussa 24.-25.5. Opintopäivät sisältävät ajankohtaisia ja mielenkiitoisia työpajoja

joissa luodaan uusia innostavia yhteisiä työkaluja
turvallisuusviestintätyöhön. Lisäinfoa opintopäivistä ilmestyy vuoden 2018 puolella sivustolle
https://www.sppl.fi/koulutukset.

TAPAHTUMAT

Tammikuu
9.1
Pelastusjohtajien hallitus
16.-17.1 Pelastusjohtajien kokous
17.-18.1 Turpaan vaan - kehittämispäivät
24.-25.1 Sisäisen turvallisuuden seminaari

online
Vuokatti
Järvenpää

Helmikuu
6.2
Pelastusjohtajien hallitus
13.2
Pelastusjohtajien kokous
15.-15.3 Palvelualueiden kokous

online
online
Vantaa

Maaliskuu
6.3
14.-18.3
21.3
22.-24.3

online
Kittilä
Helsinki
Lahti

Pelastusjohtajien hallitus
Alueellinen seminaari
Pelastustoimen uudistushankkeen ohryn seminaari
Palopäällystöpäivät

Kumppanuusverkoston tai siihen kiinteästi liittyvistä tapahtumista voi vinkata koordinaattorille.

VERKOSTOTUTKIMUS JULKAISTU (Teksti: Jari Lepistö)
"Parasta mitä pelastuslaitoksille on tapahtunut sitten alueellistamisen" - Tutkimus pelastuslaitosten kumppanuusverkoston vaikutuksesta ja vaikuttavuudesta
Tutkimus sai alkunsa tarpeesta arvioida pelastuslaitosten kumppanuusverkoston toimintaa ja
pohtia tule-vaisuuden verkoston rakennetta.
Kumppanuusverkosto on perustettu 2008 pelastuslaitosten vapaaehtoisen yhteistyön alustaksi.

Verkoston toiminta on ajan saatossa osoittautunut hyödylliseksi. Pelastuslaitokset ovat kyenneet
tuottamaan yhdessä malleja ja linjauksia arjen
palvelutuotannon avuksi. Tässä tutkimuksessa
selvitetään sitä, miten verkoston onnistuminen
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on koettu ja miten verkostossa laaditut mallit on
viety käytäntöön. Lisäksi tutkimuksessa peilattiin
verkostotoiminnan vaikuttavuutta. Tutkimusaineisto kerättiin kolmessa vaiheessa. Ensimmäisessä vaiheessa aineisto koottiin verkoston jäseniltä, toisessa vaiheessa pelastuslaitosten työntekijöiltä ja kolmannessa vaiheessa valtakunnalliselta yhteistyökumppanilta sekä asiakkailta.

Tämä tutkimus osoitti monet aiemmat verkostoteoriat päteviksi myös pelastuslaitosten kumppanuusverkoston toiminnassa. Verkostotoimijat kokivat saaneensa verkostosta selkeää hyötyä. Toimeenpanoissa oli kuitenkin huomattavaa vaihtelua. Missään tarkastellussa esimerkkitapauksessa
ei päästy valtakunnallisesti vain yhden toimintamallin tavoitteeseen. Erilaiset palvelutuotantomallit kuitenkin vähenivät kumppanuusverkoston
toiminnan myötä. Tutkimuksessa kävi ilmi, että
pelastuslaitosten työntekijät, yhteistyöviranomaiset ja asiakkaat kokivat kehittämisessä samoja tarpeita palveluiden yhdenmukaistamiseksi.
Yhteistyöviranomaiset ja asiakkaat painottivat
myös asiakaslähtöistä ja tasapuolista palvelutuotantoa. Verkoston vaikuttavuus kävi ilmi asiakkaiden ajattelussa, jossa korostui riskitietoisempi
turvallisuuden kehittäminen ja pelastusviranomaisen näkeminen kumppanina.

Aiemmissa tutkimuksissa on todettu, että verkostotoiminta perustuu yleensä vapaaehtoisuuteen.
Tuottavimmaksi toiminta koetaan silloin, kun
kaikki verkostotoimijat sitoutuvat yhteisiin tavoitteisiin, verkostolla on strategia ja demokratia toimii. Verkoston toiminnan kulmakiviä ovat luottamus, yhteisöllisyys ja vuorovaikutus. Vapaamatkustajuutta ei yleensä hyväksytä, vaan kaikilta
verkostoimijoilta odotetaan ponnisteluja yhteisen hyvän eteen. Pienemmät toimijat hyötyvät
yleensä verkostotoiminnasta enemmän kuin suuret. Verkoston tuotosten käytäntöön saattaminen vaatii verkostotoimijoilta toimeenpanokykyä.
Työ-elämän kompleksisuudesta johtuen toimeenpanoissa onnistutaan kuitenkin vaihtelevilla tavoilla.

Työ on ladattavissa osoitteesta: https://www.tritonia.fi/download/gradu/7815
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Feeniks uutiskirjeen koostaa kumppanuusverkoston koordinaattori Jari Lepistö. Jutut ja ideat uutiskirjeen kehittämiseksi voi laittaa sähköpostilla jari.lepisto@kuntaliitto.fi.

