käynnistäminen,

”SATAVARMA” JOHTAMINEN LUO PELASTUSTOIMEEN YHTEISIÄ PELISÄÄNTÖJÄ

mahdollisen

muutosvastarinnan

vähentäminen

sekä

toiminnan

arviointijärjestelmien kehittäminen. Projektissa keskitytään työn organisoinnin, työyhteisön sisäisen
Suomalaista siviilikriisinhallintaa pidetään yleisesti esimerkillisenä koko Euroopan unionin

yhteistyön ja toimivuuden, ulkoisen verkostoitumisen, esimiestyön, henkilöstö- ja talousjohtamisen

mittakaavassa. Niinpä suomalaisia asiantuntijoita jalkautuu ympäri maailman EU:n lähialueilta

sekä palautejärjestelmien kehittämiseen.

ratkomaan tsunamin seurauksia ja Acehin ongelmia. EU:n onnistuminen siviilikriisinhallinnan
tavoitteiden saavuttamiseksi edellyttää myös Suomelta laadukasta asiantuntemusta muun muassa

Kehittäminen tapahtuu päällystön seminaarityöskentelyn, harjoitusten ja ryhmätöiden avulla.

poliisin, pelastuspalvelun, oikeusvaltion ja ihmisoikeuksien aloilta.

Taloudenhallinnan

osioon

kytketään

tiiviisti

myös

kuntarahoittajat

ja

soveltuvin

osin

vapaaehtoispalokuntien toimijat. Osa päällystöstä tekee jatko-opintoihinsa liittyviä opinnäytetöitään
EU:n erityisenä haasteena on kehittää siviilikriisinhallinnan valmiuksista monitoiminnallisia, jotta

kiinteänä osana projektia. Ylimmän johdon henkilökohtainen ohjaus tukee tavoitteiden

vastaisuudessa voitaisiin käynnistää aiempaa monipuolisempia operaatioita nopeammin ja

saavuttamista.

tiiviimmässä yhteistyössä eri alojen toimijoiden kesken. Suomalainen asiantuntemus kasvaa ja
jalostuu nykyisissä ja ulkomaisissa operaatioissa, mutta suomalaisen yhteistoiminnan osaamisen

Satakunnan pelastuslaitos –casen kehittämisen lisäksi hankkeessa tavoitellaan yleisempää,

idut nousevat vielä tulevaisuudessakin kotimaisista käytännöistä. Paikallisista, alueellisista ja

käytännöllisen näkökulman ohella myös tiedeyhteisölle kontribuutiota tuottavaa ylikunnallisen

valtakunnallisista siviilikriisinhallinnan rakenteista kannattaa pitää hyvää huolta. Niiden jatkuva

palvelutuotannon ”oppia”. Kuntien tehokkuuteen ja taloudellisuuteen pyrkivää yhteistyötä tarvitaan

kehittäminen ja huolto takaavat omalta osaltaan suomalaisen asiantuntemuksen uskottavuuden

myös muussa palvelutuotannossa. Myös Kuntaliitto ja sisäasiainministeriö ovat ilmaisseet halunsa

myös kotimaan rajojen ulkopuolella. Johtamisen osaaminen on keskeinen yhteistoimintaosaamisen

seurata hankkeen etenemistä ja saavutettavia tuloksia.

osa-alue.

Viime aikoina on esitetty tutkimustietoa, jonka mukaan esimerkiksi julkishallinnossa johtajuus
voidaan nähdä monin eri tavoin, kun tarkastellaan johtajan menetelmiä ja käyttäytymistä sekä hänen
suhtautumistapojaan työntekijöihin. Sen lisäksi julkishallinnossa keskitytään yleisesti liikaa
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Turun

kauppakorkeakoulu,

Porin

yksikkö,

oikeiden asioiden tekemiseen sen sijaan, että siellä toimittaisiin hyvinä ja luotettavina johtajina sekä
sallittaisiin hyvän johtamisen ja johtajuuden ohjaavan päätöksentekoa. Myös meillä Suomessa on
viime vuosina julkaistujen työolobarometrien valossa aihetta epäillä, että erityisesti julkishallinnon
organisaatioiden johtamisen onnistumisen arvioinnissa korostetaan liian vähän hyvän johtamisen ja
johtajuuden vaatimusta. Johtamiskoulutusta on kehitetty systemaattisesti ja tutkimukset osoittavat,
että koulutuksesta on hyötyä erityisesti kokemuksen ja teoreettisen tiedon yhdistelminä.

Johtajien omia kokemuksia ja teoreettista tietoa yhdistetään myös kesällä 2005 Turun
kauppakorkeakoulun Porin yksikössä alkaneessa Satavarma johtaminen –hankkeessa (ESR), jonka
avulla Satakunnan pelastuslaitoksen organisaatiossa tavoitellaan konkreettista toimintatavan ja
päätöksentekoprosessien muutosta. Tavoitteena on yhteisiin arvoihin, visioihin ja strategisiin
linjoihin perustuva toiminnan suunnittelu erityisesti pelastustoimen johtamisen ja taloudenhallinnan
näkökulmista. Tavoitteita ovat myös yhteistyörakenteista sopiminen ja niiden toiminnan
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