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Pelastusjohtajien vuosi 2021

Pelastuslaitosten 
kumppanuusverkoston 
vuosi 2021 oli toinen 
koronaviruspandemian 
varjostama vuosi. Keskeisenä 
valmisteluteemana oli 
hyvinvointialueille 
siirtyminen.

Vuonna 2021 pelastusjohtajien hallituksen 
kokoonpanoon kuuluivat puheenjohtaja Pekka 
Tähtinen, varapuheenjohtaja Harri Setälä, 
turvallisuuspalvelujen palvelualueen puheenjohtajana 
jatkoi Peter Johansson, ensihoitopalvelujen 
puheenjohtajana jatkoi Seppo Lokka, tukipalvelujen 
puheenjohtajaksi nimettiin Jukka Koponen ja 
pelastuspalvelujen puheenjohtajaksi Markus Aarto. 
Hallituksella oli vuoden aikana 11 kokousta kuten 
myös pelastusjohtajilla. Pelastusosaston johtoa 
vieraili neljässä ensimmäisessä pelastusjohtajien 
kokouksessa, mutta ei neljännen kokouksen jälkeen. 

Pelastusjohtajista eläköityivät vuoden 2021 aikana 
Vesa Parkko (Kymenlaakson pelastuslaitos) ja 
Esa Pulkkinen (Kanta-Hämeen pelastuslaitos). 
Kymenlaakson pelastuslaitoksen johtajaksi valittiin 
Juhani Carlson.

Pelastuslaitosten kumppanuusverkoston 
toimihenkilöinä työskentelivät pelastustoimen 
kehittämispäällikkö Vesa-Pekka Tervo ja 
koordinaattori Terhi Virtanen. Pelastusjohtajien 
kokous päätti Oulussa 16.11.2021, että 
turvallisuuspalvelujen sihteerin tehtävään palkataan 
päätoiminen henkilö. Turvallisuuspalveluiden 
palvelualue nähtiin erityisen aktiivisena ja 

tuotteliaana, jonka vuoksi päätoimisen henkilön 
palkkaamisen katsottiin varmistavan toiminnan 
edelleen kehittymisen. Myöhemmässä valmistelussa 
tehtäväkuvaa laajennettiin turvallisuuspalvelujen 
koordinaattorin tehtäväksi.

Pelastusjohtajien hallitus ja pelastusjohtajien kokous 
antoivat vuoden aikana yhteensä 40 lausuntoa 
(edellisenä vuonna 46), joista asiantuntijalausuntoja 
oli 8 (11), nimeämisiä 22 (18) ja puoltolausuntoja 8 (15). 

Koronaviruspandemia vaikutti pelastusjohtajien 
päätöksentekoon siten, että läsnäolokokouksia 
ei juurikaan pidetty. Tämä tuotti merkittäviä 
säästöjä. Pelastusjohtajien kokous päätti 14.12.2021, 
että budjetista säästyvä summa siirretään 
kokonaisuudessaan vuodelle 2022. 

Elokuussa yleiseen keskusteluun nousi 
pelastustoimessa esiintyvä seksuaalinen häirintä. 

Pelastustoimen ja hätäkeskustoiminnan koulutuksen 
uudistamishanke käynnistyi ja työryhmään nimettiin 
pelastuslaitosten ja Kuntaliiton edustaja.
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Viestintä

Pelastuslaitosten kumppanuusverkoston 
verkkosivut uusittiin vuoden 2020 alussa verkoston 
viestintästrategian mukaisesti. Projekti toteutettiin 
yhteistyössä FCG:n kanssa.

Sivuston sisältö laadittiin uudistuksen yhteydessä 
kokonaan uudelleen ja verkkosivujen sisällön 
sekä rakenteen saavutettavuuden parantamista 
on jatkettu systemaattisesti myös vuoden 2021 
aikana. Verkkosivuilla olevan tietopankin sisältämiä 
aineistoja ei sivuston uudistuksen yhteydessä 
muokattu saavutettavaan muotoon ja syksyllä 2021 
pelastusjohtajat päättivät, että vuoden 2022 aikana 
toteutetaan erillinen projekti tietopankin aineistojen 
muokkaamiseksi saavutettavaan muotoon. Sivuston 
rakenteiden ja sisällön saavutettavuuden arviointia 
sekä jatkuvaa parantamista jatketaan säännöllisesti.

Pelastusjohtajat määrittivät edunvalvonnan 
kärjiksi pelastustoimen rahoituksen turvaamisen, 
pelastustoimen itsenäisyyden suhteessa sote-
sektoriin sekä pelastustoimelle tarkoituksenmukaisen 
rakenteen turvaamisen. Tavoitteet olivat yhteneviä 
sisäministeriön painotusten kanssa. Sekä ulkoisen 
että sisäisen viestinnän näkökulmasta oli haastavaa, 
että pelastuslaitoksilla ei ollut hyvinvointialueiden 
perustamista puoltavia yhteisiä viestinnällisiä 
sisältöjä.

Edunvalvonta

Valtiovarainministeriön myöntämien alueelliseen 
valmisteluun tarkoitettujen varojen käyttöä hallinnoi 
sisäministeriö. Ensimmäisessä vuonna 2020 
sisäministeriön järjestämässä haussa annettujen 
hanke-esitysten ja niistä tehtyjen päätösten myötä 
varatusta määrärahasta (4,98 miljoonaa euroa) 
jäi kohdentamatta 2,53 miljoonaa euroa. Jäljelle 
jäänyttä rahoitusta kohdennettiin syksyn 2021 aikana 
pelastuslaitoksille.

Toimihenkilöt valmistelivat Pelastustoimen 
palvelukokonaisuuksien kuvaaminen -hankkeen,  
jolle sisäministeriö myönsi 901 000 euron 
rahoituksen. Rahoituksesta jäi lopulta käyttämättä 
noin puolet, kun pelastuslaitokset eivät hakeneet 
resursseja hyvinvointialueen valmisteluun odotetulla 
laajuudella. Hankkeen hankepäälliköksi valittiin 
koordinaattori Terhi Virtanen, joka työskenteli 
80%:n työajalla hanketyössä ajalla 1.5.–31.12.2021 
ja 20% työpanoksella hoiti koordinaattorin tehtäviä 
kumppanuusverkostossa. Kehittämispäällikkö vastasi 
osaltaan joidenkin koordinaattorin tehtävien hoidosta 
hankkeen aikana. Hankkeen lopputuotoksena 
laadittiin Pelastustoimen palvelukokonaisuudet 
-käsikirja, joka julkaistiin suomeksi ja ruotsiksi  
vuoden 2022 alussa.

Pelastustoimen alueellisen 
valmistelun yhteistutkimus- 
ja kehittämishankkeet

Tutustu
sivustoon

https://www.kuntaliitto.fi/julkaisut/2022/2140-pelastustoimen-palvelukokonaisuudet-kasikirja
https://www.kommunforbundet.fi/publikationer/2022/2154-handbok-raddningsvasendets-servicehelheter
https://pelastuslaitokset.fi/
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Palvelualueiden 
ja yhteisten 
työryhmien 
työskentely 
vuonna 2021
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Ensihoitopalvelujen palvelualue

Ensihoidon palvelualue oli mukana Työterveyslaitoksen FirstFit-projektissa 
(Ensihoitajien fyysisen toiminta- ja työkyvyn arviointi ja edistäminen työuran 
kaikissa vaiheissa). Projektin loppuraportti julkaistiin joulukuussa 2021. FirstFit-
menetelmän ensisijaisena tarkoituksena oli motivoida ensihoitajaa huolehtimaan 
fyysisestä toimintakyvystään. Menetelmän palaute osoitti millä tasolla 
ensihoitajan fyysinen toimintakyky on suhteessa ikä- ja sukupuolivakioituihin 
väestötason tai joidenkin ammattien viitearvoihin. Hankkeen tavoitteena oli 
edistää ensihoitajan terveyttä ja toimintakykyä sisältäen tuki- ja liikuntaelinten 
oireiden ennaltaehkäisyn ja tähdäten työkyvyn tukemiseen läpi työuran. FirstFit-
menetelmä tukee ensihoitajan fyysistä toimintakykyä ja täten selviytymistä 
ylikuormittumatta fyysisesti kuormittavissa tehtävissä.

Ensihoidon suojavaatteiden kilpailutus ja hankinta toteutettiin vuonna 2021. 

Ensihoidon palvelualue toteutti koosteen ensihoidon uhka- ja väkivaltatilanteista 
vuonna 2021. Kuntaliitto tiedotti koosteen tuloksista.

Suojavaatteiden 
kilpailutus ja 

hankinta

Kooste 
ensihoidon 

uhkatilanteista

FirstFit-
projektin 

loppuraportti

https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/143523/TTL-978-952-261-990-7.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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Palvelualue päivitti pelastustoiminnan 
erityiskalustolistan, jotta pelastuslaitokset 
pystyvät tarvittaessa hyödyntämään muilta 
laitoksilta saatavilla olevaa erikoiskalustoa. Lisäksi 
päivitettiin pelastuslaitosten asiantuntijalista eri 
pelastustoiminnan osa-alueille. Nimettyjä osaajia 
voidaan hyödyntää tarvittaessa pelastustoiminnan 
johtamisessa ja tiedonhankinnassa.

Palvelualueen kärkihankkeet olivat: pelastustoiminnan 
johtamisen käsikirja, pelastustoiminnan johto- 
ja tilannekeskuksien toiminnan kehittäminen, 
pelastustoimen ICT-hankkeiden huomioiminen 
pelastustoiminnassa ja sopimuspalokuntatoiminnan 
tukeminen sekä koulutusuudistus. Lisäksi seurattiin 
aktiivisesti kohdekortti- ja kohdekuva-asioiden 
kehittymistä sekä Erica-hätäkeskustietojärjestelmän 
toimivuutta.

Palvelualue piti Teams-kokouksen 21.4. ja Oulussa 
läsnäolokokouksen 15.–16.11. 

Huhtikuun kokouksessa käsiteltiin Erica-hätäkeskus-
tietojärjestelmän ja Kenttäjohtamisjärjestelmän 
(KEJO) kehitysnäkymiä Janne Hartikaisen 
alustuksella. Öljyntorjunta-asioista rannikolla ja 
merellä kuultiin Rajavartiolaitoksen edustajan Pekka 
Parkkalin esitys. Kansainvälisen pelastustoiminnan 
tulevaisuuden näkymiä käsiteltiin Pekka Tiaisen 
johdolla. Aiheeseen liittyi lisäksi Arktisen 
pelastustoimintajoukkueen toiminnan esittely, 
josta alusti Mika Haverinen. Lopuksi kuultiin 
mielenkiintoinen esitys Jyväskylän senioritalon 
tulipalosta, sen pelastustoiminnasta ja tutkinnasta. 
Päivän aiheet saivat aikaiseksi vilkasta ja 
mielenkiintoista keskustelua sekä ajatuksia kotiin 
vietäväksi.

Marraskuussa Oulussa päästiin pitkästä 
aikaa tapaamaan kollegoja. Ensimmäisenä 
päivänä keskusteltiin hyvinvointialueille 
siirtymisen haasteista. Matti Honkanen esitteli 
pelastustoiminnan johtamisen käsikirjaa ja 
kenttäjohtamisentietojärjestelmää (KEJO). Tuomo 
Halmeslahti piti alustuksen Krivat-järjestelmän 
hyödyntämisestä pelastustoiminnan johtamisessa. 

Pelastustoiminnan palvelualue

Joni Mänttäri ja Jani Kareinen kertoivat meneillään 
olevasta metsäpalohankkeesta. Mika Haverinen 
alusti meneillään olleesta HCP-hankkeesta. Lopuksi 
käytiin läpi vuoden 2021 kärkihankkeiden tilanne, 
sekä sovittiin kärkihankkeet vuosille 2022–2023. 

Toisena kokouspäivänä tehtiin ekskursio, jolloin 
tutustuttiin HCP-pumppukalustoon ja Oulun 
Linnanmaan uuteen paloasemaan.

Pelastus- 
toimen palvelu-
kokonaisuudet

-käsikirja

Asiantuntija-
sekä 

erityiskalusto-
listojen  
päivitys

Livetapaaminen 
Oulussa
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Tukipalveluiden palvelualue kokoontui vuoden 2021 
aikana kaksi kertaa: 21.4–22.4 ja 15–16.11. Yhteisten 
kokoontumisien lisäksi tukipalveluiden palvelualueella 
kokoonnuttiin valmistelevan sihteeristön ja 
taloustyöryhmän kesken valmistelukokousten ja 
tilannekatsauspalavareiden tiimoilta. Tukipalveluiden 
palvelualueella kärkihankkeiksi määriteltiin:
1. Tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelmatyön 

edistäminen
2. Työsuojelu/työturvallisuusverkosto työn tukeminen 

(sisältäen fyysisen ja psyykkisen työhyvinvoinnin, 
MentalFirefit, poikkeuslupapäätökset)

3. Pelastustoimen yhteisten ICT-hankkeiden  
seuranta ja tukeminen

4. Hyvinvointialueelle siirtymisen tukeminen.

Vuoden 2021 aikana tukipalveluiden palvelualuetyön, 
verkostoinnin ja keskustelun tukemiseksi 
perustettiin yhteinen Teams-kanava. Lisäksi 
tukipalveluiden palvelualueella lähdettiin 
tutustumaan asiantuntijaverkostotyön käynnistämisen 
askelmerkkeihin.

Tukipalvelujen palvelualue

2
tapaamista

Yhteinen
Teams- 
kanava

Asiantuntija-
verkostotyön

käynnistäminen
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Turvallisuuspalveluissa on edustaja jokaiselta 
pelastuslaitokselta sekä sisäministeriöstä ja 
Pelastusopistosta. Turvallisuuspalveluissa 
toimii seitsemän pysyvää asiantuntijaverkostoa: 
Valvonta, Turvallisuusviestintä, Palontutkinta, 
Tapahtumaturvallisuus, Kemikaaliturvallisuus, 
Rakenteellinen paloturvallisuus ja Paloriskiasuminen. 
Lisäksi vuoden 2021 aikana toimi Onnettomuuksien 
ehkäisyn yhdenmukaiset taksaperusteet 
-projektiryhmä. Yhteensä verkostomaisessa 
toiminnassa oli mukana noin 200 henkilöä. 

Turvallisuuspalvelujen työtä ohjasi toiminta-
suunnitelma sen neljän teeman mukaisesti:
1. Onnettomuuksien ehkäisyn  

suorituskyky vaatimukset
2. Käytäntöjen yhdenmukaistaminen  

asiakas huomioiden
3. Toimintaympäristötiedon huomioiminen työssä ja
4.  Palvelualueen toiminnan tehostaminen. 

• Toimintasuunnitelmaan 2021 kirjattiin 11 tavoitetta.  
Onnettomuuksien ehkäisyn (OE) 
osaamisvaatimukset hyväksyttiin käyttöön 
ja Palosuojelurahastolle jätettiin aiheesta 
hankehakemus joulukuun erityisavustushakuun. 
Yhteisellä osaamisvaatimusten määrittelyllä 
saadaan edistettyä OE-työhön osallistuvien 
ammatti- ja täydennyskoulutusta sekä uusien 
työntekijöiden perehdytystä. Osaamisvaatimusten 
kautta järjestettävä koulutus vastaa paremmin 
pelastuslaitosten ja työn vaatimiin tarpeisiin. 

• Onnettomuuksien ehkäisyn (OE) -koordinointiryhmä 
osallistui aktiivisesti sisäministeriön johtaman 
OE-sovelluksen järjestelmän kehittämiseen. 
Tiedonkulku sisäministeriön pelastusosaston ja 
Turvallisuuspalvelujen välillä parani merkittävästi 
OE-sovelluksen hankintaan liittyen perustetun 
OE-koordinointiryhmän myötä. Pelastuslaitosten 
näkemyksiä pystyttiin paremmin tuomaan 
esille sovelluksen hankintaa koskien ja yhteinen 
tilannekuvan ajantasaisuus saatiin synnytettyä.

• Toimintojen yhdenmukaistamisen tavoitteeseen 
vastattiin julkaisemalla vuoden aikana 14 
yhteistä toimintaohjetta tai opasta, joiden myötä 
asiakaspalvelu on aiempaa yhdenmukaisempaa.

Turvallisuuspalvelujen palvelualue
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• Onnettomuuksien ehkäisyn yhdenmukaisten 
taksaperusteiden päivittämiseen perustettiin 
projektiryhmä, jonka toimikausi jatkuu vuodelle 
2022. Yhdenmukaisten taksaperusteiden 
luominen mahdollistaa valvontatyön taksojen 
yhdenmukaistumisen koko maassa. 

• Riski- ja vaikuttavuusperusteista onnettomuuksien 
ehkäisytyötä edistettiin osallistumalla 
sisäministeriön ja SPEKin riskimallintamisen 
hankkeiden ohjausryhmien työhön. Hankkeet jäivät 
kuitenkin kesken ja saavuttamatta vielä tuloksia. 

• Asiantuntijaverkostojen tuloksellista ohjausta 
lisättiin turvallisuuspalvelujen valmistelevan 
sihteeristön toimesta muun muassa toiminnan 
säännöllisellä raportoinnilla turvallisuuspalvelujen 
kokouksissa. Asiantuntijaverkostojen 
ohjaus ja seuranta mahdollistivat, että 
Turvallisuuspalveluiden toiminta on ollut aiempaa 
tarkemmin toimintasuunnitelmassa asetettujen 
tavoitteiden mukaista ja verkosto tuottaa juuri 
yhteisesti tavoitteeksi asetettuja tuloksia. 

• Vastaavia tavoitteita saavutettiin myös 
projektiryhmän osalta, kun Turvallisuuspalvelujen 
ennakointiryhmä lisäsi projektiryhmän ohjausta. 

• Turvallisuuspalvelujen toiminnassa noudatettiin 
vuonna 2019 uudistettua päätöksentekomallia ja 
työjärjestystä, jonka myötä Turvallisuuspalvelujen 
kokoukset ovat olleet hyvin organisoituja, 
säännöllisiä ja kokousten sisältö on rakentunut 
toimintasuunnitelmassa asetettujen tavoitteiden 
toteuttamista tukeviksi. Samalla asetettuihin 
tavoitteisiin ja päätöksiin sitoutuminen on ollut 
aiempaa vahvempaa. 

• Turvallisuuspalveluilla on omat 
asiakirjahallintakäytänteet sekä suojaustason 
IV mukainen materiaalien jakoalusta yhteisille 
linjauksille, ohjeille, toimeenpantaville ja 
seurattaville päätöksille. Asiakirjahallinta on 
edellytys johdonmukaiselle ja määrätietoiselle 
verkostotyölle, mikä osaltaan mahdollistaa 
toiminnan sujuvan jatkuvuuden. Kaikki 
Turvallisuuspalveluiden tekemät päätökset 
(pelastuslaitosten toimintaa koskevat), nimeämiset 
ja lausunnot kirjattiin asiakirjahallinnan periaattein. 

• Asiantuntijaverkostojen ja muiden 
työryhmien uudet jäsenet perehdytettiin 
Turvallisuuspalveluissa sovittuun toimintatapaan 
ja päätöksentekomalliin. Perehdytyksellä on 
saatu verkostossa työskenteleviä asiantuntijoita 
toimimaan yhdenmukaisella tavalla ja 
tiedostamaan verkostomaisen työn vahvuudet, 
heikkoudet ja toiminnan edellytykset sekä 
vaatimukset. Perehdytys on parantanut osaltaan 
myös tehtyihin päätöksiin sitoutumista. 

• Marraskuussa hyväksyttiin Turvallisuuspalveluiden 
toimintasuunnitelma vuosille 2022–2023, joka 
luo pohjaa ja perustaa Turvallisuuspalvelujen 
toiminnalle jatkossa.

Turvallisuuspalvelujen palvelualueen kokouksia 
vuoden 2021 aikana pidettiin 10 kertaa. Kokouksissa 
muun muassa tehtiin 14 oppaan tai ohjeen 
kirjoittamiseen tai päivittämiseen liittyvää päätöstä 
ja nimettiin edustajat 12 asiantuntija-, ohjaus- tai 
työryhmään.

7
asiantuntija-

verkostoa

200
henkilöä mukana 
verkostomaisessa 

toiminnassa

10
kokousta

14
oppaan kirjoitus

 tai päivitys
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Pelastuslaitosten varautumisen työryhmä kokoontui neljä kertaa vuonna 
2021. Verkostoyhteistyön kautta tuotettiin Varaviestiverkko-opas, joka 
julkaistiin oppaan ollessa tietosuojaluokkaa ST IV kumppanuusverkoston eTuve 
Kumppanit Sharepoint työtilassa. Verkostokokouksissa seurattiin säännöllisesti 
varautumiseen liittyvien alueellisten kehittämishankkeiden etenemistä eli 
sisäministeriön pelastustoimen ja siviilivalmiuden suorituskykyhankkeen 
varautuminen ja väestönsuojelu -työpaketin sekä Varsinais-Suomen 
pelastuslaitoksen toteuttamaa Alueellinen VSS toimintamalli -hankkeen 
toteutusta. Lisäksi verkostossa koottiin tilannekuvaa koronaviruspandemiaan 
liittyvistä pelastuslaitosten varautumistoimista, sekä käytiin vuoropuhelua 
sosiaali- ja terveysministeriön suuntaan tilanteen kehitysnäkymistä ja 
uhkakuvista. Verkostokokouksissa koottiin etenkin 2021 syyskaudella 
tilannekuvaa alueiden hyvinvointialuevalmistelusta varautumiseen sekä 
keskeisiin yhdyspintoihin liittyen.

Varautumisen verkoston nimeämä vesihuoltopoolin edustaja vaihtui  
vuoden 2021 aikana ja uudeksi edustajaksi nimettiin Juha Turkulainen  
Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitokselta.

Pelastuslaitosten tutkimus- ja 
kehittämisverkosto (PelaTKI)

Toimihenkilöt toteuttivat yhdessä PelaTKI:n kanssa vuoden 2021 
aikana kahdeksan omavalvonnan käyttöönottoa tukevaa webinaaria. 
Tilaisuuksiin osallistuivat pelastuslaitosten päättämän mukaisesti 
PelaTKI-verkoston jäsenten lisäksi henkilöt, jotka osallistuvat 
pelastuslaitoksessa toimintaympäristön analyysityöhön sekä toiminnan 
suunnitteluun ja arviointiin. Vuosittainen kesällä järjestettävä PelaTKI-
seminaari jouduttiin perumaan, mutta joulukuussa järjestettävä PelaTKI-
seminaari järjestettiin etätilaisuutena.

Pelastuslaitosten 
varautumisen työryhmä

8
webinaaria

PelaTKI-
seminaari

etänä

4
työryhmä-
tapaamista

Varaviesti-
verkko-

opas
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Pelastuslaitosten viestintäverkoston toiminta 
painottui vuonna 2021 aikana Pelastusopiston 
toteuttaman Strategisella viestinnällä vaikuttavuutta 
pelastustoimeen (ViVaPe) -hankkeeseen 
osallistumiseen. Hanketyön kautta on vuonna 2021 
tuotettu muun muassa pelastustoimen some-
opas ja kuvausopas, joiden julkaisu toteutuu kevään 
2022 aikana. Hankkeen kautta on myös valmisteltu 
pelastuslaitosten asiantuntijapankin toteutusta, 
suunniteltu mediavalmennusten ja webinaarien 
kokonaisuus asiantuntijapankkiin sitoutuneille 
sekä tehty koulutusyhteistyötä viestinnän 
osaamisen parantamiseksi. Avainroolissa edellä 
kuvattujen Pelastuslaitosten viestintäverkoston 
toimintasuunnitelman tavoitteiden edistämisessä on 
ollut projektipäällikkö Aino Harinen Pelastusopistosta.

Pelastuslaitosten viestintäverkosto

Verkostokokouksissa jaettiin vuoden 2021 aikana 
tilannekuvaa koronaviruspandemian vaikutuksista 
pelastuslaitosten sisäiseen viestintään sekä koottiin 
tilannekuvaa siitä, miten pelastuslaitoksissa 
on toimittu #emergencytoo-aiheen viestinnän 
ja toimenpiteiden edistämisen suhteen. 
Viestintäverkoston kokouksissa koottiin myös 
näkemyksiä ja esiin nousseita haasteita  
pelastustoimi.fi-sivustolle siirtymiseen ja sisällön 
tuottamisen menettelyihin liittyen.

Lisäksi syksyn 2021 aikana toteutettiin ylimääräinen 
verkostotilaisuus hyvinvointialueuudistukseen 
liittyen. Tilaisuudessa koottiin viestintään liittyvän 
valmistelun tilannekuvaa ja jaettiin näkemyksiä 
valmistelutilanteeseen liittyvistä haasteista, 
sekä jaettiin tietoa uudistuksen tueksi olevista 
viestintäaineistoista ja sisällöistä sekä Kuntaliiton 
SOTE-muutostuesta.

Some-
opas

Kuvaus-
opas
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pankin 

valmistelu

Media-
valmennus-
kokonaisuus

Viestinnän
koulutus-
yhteistyö
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Pelastustoimen yhteinen ICT muuttuvassa 
toimintaympäristössä -hanke aloitti toimintansa 
vuoden 2021 alussa pelastuslaitosten keskinäisen 
resurssisopimuksen pohjalta. Järjestelyillä 
sovittiin pelastuslaitosten keskinäisestä kulujen 
jakamisesta yhteisen ICT-työn jatkamisen 
turvaamiseksi. Varsinais-Suomen pelastuslaitos laati 
hankeanomuksen Palosuojelurahastolle, joka myönsi 
hankeavustusta ajalle 1.3.2021–31.12.2022.

ICT-hanke on resursoinut pelastuslaitosten 
tietoteknistä osaamista valtakunnallisten hankkeiden 
ja projektien kehitystyöhön. Näistä suurimpina 
kokonaisuuksina voidaan mainita onnettomuuksien 
ennaltaehkäisyn tietojärjestelmähanke (2 923 h), 
joka tulee korvaamaan pelastuslaitoskohtaiset 
palotarkastusohjelmistot tulevaisuudessa. Toinen 
suuri kokonaisuus on ollut turvallisuusviranomaisten 
yhteisen kenttäjohtojärjestelmän (KEJO:n) kehitystyö 
(2 045 h). 

Hankkeen tehtäviin on myös kuulunut 
pelastuslaitosten TUVE-siirtymän tukeminen 
auttamalla pelastuslaitoksia tavoittamaan 
TUVE-toimijoilta vaadittavat tietoturvallisuuden 
perusvaatimukset (956 h). Vuoden 2021 aikana 
hankkeessa laadittiin tietoturvallisuuden 
perustason vaatimuskriteeristö, jonka pohjalta 
laitokset tulevat vuoden 2022 aikana arvioimaan 
tietoturvallisuutensa kypsyystason.

Hankkeessa on kaikkiaan vuonna 2021 tehty  
yhteensä 7 524 työtuntia, joka vastaa noin  
3,97 henkilötyövuotta. 

Kuntaliiton edustaja Vesa-Pekka Tervo on 
osallistunut hankkeen ohjausryhmän kokouksiin ja 
toiminut hankkeen sekä pelastuslaitosten välisessä 
rajapinnassa.

Pelastuslaitosten Yhteinen ICT
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