
Katastrofien ennaltaehkäisy ja niihin varautuminen 
sekä avustustoimet edellyttävät tiivistä yhteistyötä, 
koordinointia monella eri tasolla sekä osaamisen ja 
asiantuntemuksen yhdistämistä. Päätöksellä N:o 
1313/2013/EU perustetun unionin pelastuspalvelun 
osaamisverkoston tavoitteena on vahvistaa 
unionin pelastuspalvelumekanismia kaikkien näiden 
näkökohtien osalta. Sen puitteissa pelastuspalvelu- ja 
katastrofinhallintatoimijat voivat yhdessä toimimalla ja 
toisiltaan oppimalla edistää EU:n tavoitetta parantaa 
yleisesti kriisinhallintakykyään ja -valmiuksiaan.

Osaamisverkosto toimii tietämyksen välittäjänä, ja sen 
tehtävänä on tuoda merkityksellinen tieto paremmin 
pelastuspalvelu- ja katastrofinhallintatoimijoiden 
saataville sekä tarjota heille yhteinen oppimis- ja 
työskentelyalusta yhteistoiminnan kehittämistä varten. 

Kumppanuuksien edistäjänä osaamisverkosto tuo 
yhteen lukuisat eri tasoilla toimivat sidosryhmät – aina 
valtion ja valtiosta riippumattomista toimijoista politiikan 
ja tiedemaailman edustajiin sekä operatiivisiin toimijoihin – 
järjestämällä tapahtumia sekä verkossa että kasvokkain ja 
rahoittamalla yhteisiä ja monialaisia aloitteita.  

Se on myös innovaatioiden käynnistäjä, joka 
edistää tutkimusta sekä uuden teknologian ja uusien 
menettelyjen esittelyä ja käyttöönottoa pelastuspalvelun 
ja katastrofihallinnan alalla. 
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Toiminta

Osaamisverkosto keskittyy aluksi toteuttamaan yleisesti tunnettuja ja tuloksekkaita nykyisiä toimia, tehostamaan niitä 
ja tekemään niistä osallistavampia. Myöhemmässä vaiheessa se käynnistää uusia aloitteita lisätäkseen entisestään 
tukeaan unionin pelastuspalvelumekanismille, sen jäsenille ja siihen osallistuville valtioille.

Osaamisverkoston toimet jäsentyvät kahteen pilariin – valmiuksien kehittämiseen ja tieteeseen – ja niitä täydennetään 
monialaisilla verkoston laajuisilla toimilla, jotka yhdistävät pilarit toisiinsa ja varmistavat toiminnan johdonmukaisuuden ja 
yhteisvaikutukset.

Unionin pelastuspalvelumekanismin 
koulutusohjelma  
Asiantuntijoita koulutetaan yhteistyöhön 
ennaltaehkäisy-, valmius- ja 
avustustoimien alalla osana unionin 
pelastuspalvelumekanismia.

Pelastuspalvelualan asiantuntijavaihto 
Vaihto-ohjelma mahdollistaa asiantuntijoille 
ulkomaanjakson kokemustenvaihtoa ja 
uusien operatiivisten taitojen hankkimista 
varten.

Unionin pelastuspalvelumekanismin 
saatujen kokemusten hyödyntämistä 
koskeva ohjelma  
Unionin pelastuspalvelumekanismin 
tehokkuutta ja vaikuttavuutta parannetaan 
käyttöönotosta ja muista toimista saaduilla 
kokemuksilla ja hyvillä käytännöillä.

Pelastuspalveluharjoitukset  
EU MODEXin kaltaisilla harjoituksilla 
parannetaan Euroopan 
pelastuspalveluviranomaisten ja -yksiköiden 
valmiutta ja tehostetaan niiden keskinäistä 
yhteistyötä.

Kumppanuuksien 
edistämismahdollisuudet 
Rahoitetaan aloitteita tiiviimpien 
yhteyksien luomiseksi pelastuspalvelu- 
ja katastrofihallintayhteisöjen välille sekä 
niiden yhteistyön tukemiseksi.

Tieteellinen neuvonta ja innovointi  
Luomalla yhteyksiä tieteellisiin verkostoihin 
unionin pelastuspalvelumekanismi hyötyy 
erityisasiantuntemuksesta ja edistää 
tutkimusta ja innovointia.

Aihekohtaiset työpajat ja konferenssit 
Tarjoavat nykyisiin ja uusiin erityistarpeisiin 
ja -riskeihin liittyviä oppimis- ja 
verkostoitumismahdollisuuksia.

Sähköposti 
echo-CP-knowledge-network@ec.europa.eu

Verkkoalusta 
civil-protection-knowledge-network.europa.eu

Tiedotustoimet  
Aloitteilla lisätään yleistä tietoisuutta 
katastrofiriskeistä ja pelastuspalvelutoimista 
ennaltaehkäisy-, valmius- ja avustustoimien 
alalla.

Yhteisön osallistuminen
Jäsenvaltioiden ja osallistuvien valtioiden 
sekä muiden sidosryhmien kanssa käydään 
säännöllistä vuoropuhelua kaikista 
osaamisverkoston näkökohdista.

#CivProKnowNet

Tutustu sivustoon: https://civil-protection-knowledge-network.europa.eu/
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