
      17.10.2014 Mhi 

BORIS –jalkauttamisprojektin alustava työsuunnitelma 
 
Projekti kestää noin kaksi vuotta alkaen 1.8.2014 ja päättyen 30.10.2016. Projektin päätyttyä BORIS-
koulutukset, -harjoittelu, -käyttäjäyhteydenpito ja -viestintä jatkuvat projektissa tuotetun materiaalin 
pohjalta.  
 
Projekti koostuu seuraavista työkokonaisuuksista  
 
(Työkokonaisuuksien tekoon osallistuvat tahot on kirjattu sulkuihin ja vastuutaho alleviiiivattu) 
 
WP 1 Ohjeistuksen päivitys (SYKEn VYT (ent YVT)) 
 

Päivitetään BORIS-käyttöohje uusien järjestelmäversioiden yhteydessä 
 
Täydennetään BORIS-ohjeita uudentyyppisillä ohjeilla 

 Organisaatioiden BORIS-tehtävät operatiivisissa tilanteissa -ohje 
 BORIS-käytön täsmäohjeet eri toimijoille 
 Video-ohjeet eri BORIS-toiminnoista 

 
WP 2 Koulutus- ja harjoitusmateriaalit (SYKEn VYT (ent YVT), KYAMK) 
 
 Päivitetään BORIS-demo- ja BORIS-peruskurssimateriaalit 
 

Laaditaan yhteistyössä eri tahojen, kuten BORIS-työhön kaikkein aktiivisimmin 
osallistuneiden pelastustoimen alueiden, täydennyskoulutusten tuottajien ja erilaisten 
muiden projektien sekä öljyntorjunnan asiantuntijoiden kanssa koulutusmateriaalit 
seuraavia BORIS-pohjaisia öljyntorjuntakoulutuksia varten 
: 

 Sisämaan jatkokurssi 
 Merellisen öljyntorjunnan jatkokurssi 

 
Kunkin kurssin materiaaliin yhteyteen liitetään suositukset siitä, mikä taho tulee toimimaan 
kurssin järjestäjänä. Tavoitteena ovat suositukset, jotka takaavat parhaan mahdollisen 
laadun kullekin kurssille. 

 
Tuotetaan taustamateriaalit eritasoisia BORIS-harjoituksia varten: 

 Perusharjoitukset 
 Soveltavat harjoitukset 
 BORIS osana ÖT-harjoituksia  

 
Koulutusmateriaalia tuotettaessa saatetaan tunnistaa pieniä BORIS-järjestelmän 
säätötarpeita. Neuvotellaan tarvittaessa niiden toteuttamisesta osana työkokonaisuutta 
WP5. 

 
WP 3 Koulutukset ja harjoitukset (SYKEn VYT (ent YVT)) 
 

Toteutetaan koulutukset ja harjoitukset BORIS-jalkauttamissuunnitelman (liite 1) 
mukaisena kokonaisuutena.  
 
Koulutusten ja harjoitusten toteutus käynnistetään projektin työkokonaisuus WP2:n 
tuotosten pohjalta. 

 
Kerätään koulutettavilta kutakin koulutusta koskevat asiakaspalautteet. 
 
Koulutusten ja harjoitusten yhteydessä saatetaan tunnistaa pieniä BORIS-järjestelmän 
muutostarpeita. Neuvotellaan tarvittaessa niiden toteuttamisesta osana työkokonaisuutta 
WP5. 
 



 
 
 
 
 
    

WP 4 Yhteistoimintasuunnitelmia tukevat palvelut (SYKEn VYT (ent YVT)) 
 

Osallistutaan alueellisten yhteistyösuunnitelmien laatimiseen järjestämällä kullekin alueelle 
työpaja tai työpajat BORIS-jalkauttamissuunnitelman (liite 1) mukaisesti. 
 
Työpajoissa tarkastellaan kunkin yhteistoiminta-alueen todennäköisimpiä onnettomuus-
skenaarioita ja pyritään laatimaan näiden tarkasteluiden pohjalta taktiset suunnitelmat.  

 
Yhteistoimintasuunnitelmien päivityksen yhteydessä saatetaan tunnistaa pieniä BORIS-
järjestelmän säätötarpeita. Niiden toteuttamisesta neuvotellaan tarvittaessa osana 
työkokonaisuutta WP5. 

 
WP 5 Käyttäjäpalautteen mukaiset BORIS-muutokset  (SYKEn VYT (ent YVT), SYKEn GEO  

ja tarvittaessa myös SYKEn ICT) 
 

Kootaan aktiivisesti käyttäjäpalautetta BORIS-käyttökokemuksista ja mahdollisista BORIS-
muutostarpeista. 
 
Toteutetaan työkokonaisuuksien WP5, WP2, WP3 ja WP4 yhteydessä tunnistettuja pieniä 
BORIS-muutoksia. Rajataan työ vain pieniin muutoksiin. 

  
 
WP 6 Viestintä, yhteenvedot, raportit ja julkaisut  (SYKEn VYT (ent YVT) ja 

tarvittaessa SYKEn VIE) 
  

Tuotetaan esitelmiä eri sidosryhmien seminaareihin, artikkeleita ammattilehtiin, vuosittaiset 
koulutusyhteenvedot ja loppuraportti kehittämisehdotuksineen.  
 
Hyödynnetään myös SYKEn viestintäyksikköä kaikkein merkittävimmän 
viestintämateriaalin tuottamisessa. 

   
WP 7 Projektin koordinointi ja raportointi 
 

Hoidetaan projektin koordinointi ja raportoidaan projektin etenemisestä rahoittajalle 
projektin tarkistuspisteissä.  
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