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Verkoston rakenneuudistus ja kehittäminen
- www.pelastuslaitokset.fi  = pelastuslaitosten kumppanuusverkosto
- www.pelastustoimi.fi  = SM pelastusosasto

• Kumppanuusverkostossa 4 palvelualuetta: turvallisuuspalvelut, 
pelastuspalvelut, tukipalvelut ja ensihoito

• SM pelastusosasto osallistuu palvelualueiden työskentelyyn

• Pelastusjohtajat hyväksyneet rakenneuudistuksen valmistelun 
perusteet 21.8.2018 kokouksessaan siten, että:

– Kumppanuusverkostoon perustetaan uutena rakenteena neljä 
kaikille palvelualueille yhteistä työryhmää ”matriisiin”

• PVT, PelaTKI, ICT ja viestintä

– Uudeksi yhteiseksi työryhmäksi perustetaan viestinnän verkosto 
muut kolme jo olemassa olevaa yhteistä työryhmää siirtyvät 
palvelualueiden alta omaksi itsenäiseksi työryhmäkseen.

– Palvelualueille ja yhteisiin työryhmiin nimetään valmisteleva 
sihteeristö puheenjohtajan ja sihteerin tueksi



Kumppanuusverkoston strategia määrittää
yhteiset toiminnan tavoitteet
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Turvallisuuspalvelut-palvelualue 2019

Asiantuntijaverkostot 1 hlö/pelastuslaitos + varahenkilö

- Valvonta

- Rakenteellinen

- Yleisötapahtumat-erikoistehosteet

- Turvallisuusviestintä

- Kemikaali

- Palontutkinta

Ennakointiryhmä: toimintasuunnitelma, projektiesitykset palvelualueelle

• pj Erkki Hokkanen, Etelä-Karjalan pelastuslaitos
• siht. Jani Kanerva, Etelä-Karjalan pelastuslaitos
• valmisteleva sihteeristö Paavo Tiitta, Pohjois-Savo, Tuomas Pälviä 

Länsi-Uusimaa, Teemu Toivonen, Pirkanmaa



Yhteisesti sovitut 
tavoitteet:

1. Pelastusjohtajat 
määrittävät verkoston 

tavoitteet

2. Palvelualueiden 
tavoitteet

3. Yhteiset työryhmät

4. Alatyöryhmät, projektit, 
hankkeet jne.

Toimintasuunnitelma

- Tehdään kaikilla 
verkoston tasoilla

- Määritellään selkeät 
toimenpiteet

- Määritellään seurattavat 
tulostavoitteet

- Yhteinen TS-pohja

Verkoston toiminta

on 
suunnitelmallista ja 

koordinoitua

Toiminnan 
seuranta ja 

arviointi

Palvelualueiden 
toiminnan, 

työtapojen ja 
yhteistyön 

kehittäminen

Toimintaan 
sitoudutaan ja 

toiminta tuottaa 
aidosti yhteisiä 
toimintamalleja

Verkostotoiminnan yhtenäinen ohjaus lähtee 
yhteisistä tavoitteista





Pelastuslaitosten kumppanuusverkosto

www.pelastuslaitokset.fi


