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Pelastustoimintajaosto, pöytäkirja 11.kokous
Aika
Paikka
Kutsutut
Jäsenet

26.01.2021 klo. 9:00 – 11:10
eTuve-videoneuvottelu
[Nimet]
Nimi
Janne Koivukoski, puheenjohtaja
(poistui klo 10:00)
Mika Haverinen
Minna Hirvonen
Matti Honkanen
Kai Horelli
Jari Hyvärinen
Mirva Kahlos
Jari Lepistö
Aleksi Peurala
Rami Ruuska, varapuheenjohtaja
Pekka Tiainen
(poistui klo 9.30)
Tanja Ulvinen
Mikko Karvonen, sihteeri

Läsnä
X

Poissa

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Koivukoski avasi kokouksen.

2. Edellisen kokouksen pöytäkirja
Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.
3. Pelastuslain pykälin tehtyjen kommenttien ja arviomuistion käsittely
Tiainen esitteli 38 § kohdalta KVA-yksikön ja kv. koordinaatio alatyöryhmän ajatuksia
pykälän uudistamisesta. Otettava huomioon tulevaisuuden visio ja tarpeet,
kansainväliseen avunantoon ja vastaanottamiseen liittyvät asiat, kansainvälisen
pelastustoiminnan rooli kansallisessa kontekstissa ja suorituskyvyssä sekä
operatiivisen toiminnan hoitaminen ja vastuu taho(t) että koulutus- ja
harjoitustoiminnan järjestämiseen liittyvät asiat. Kaikki kansainväliseen
pelastustoimintaan liittyvät asiat tulisi olla saman lain sisällä.
53 § osalta tulee pohtia nykyistä jaottelua raskaaseen tai kevyeen työhön.
Rajaaminen “raskaaseen työhön” ja savusukellukseen on johtanut siihen, että tämän
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pykälän tulkinnan takia iso osa sopimushenkilöstöä (ei-savusukeltavat) ovat jäänyt
monilla alueilla työterveyshuollon ulkopuolelle. Kaikki pelastustoimintaan
osallistuva sopimushenkilöstö tulisi kuulua työterveyshuollon pariin.
54 § osalta jaos totesi, että työturvallisuuslakia on noudatettava, oli henkilön suhde /
sopimus alueen pelastustoimeen mikä tahansa. Tällä hetkellä alalla vallitseva
pirstaleisuus ja erilaiset sopimukset sotkevat asioita.
55 §. Valtion vastuu koulutuksesta
Koulutusuudistushanke – kehittämistyöryhmä aloittanut toimintansa ja hankkeen
kesto on 2 vuotta. Tutkintojen sisältö ja uudistamistarpeet tullaan tarkastelemaan
hankkeen yhteydessä. Muutoin pykälän kohdalla ei ole kiireellistä muutostarvetta ja
valtion vastuu koulutuksesta tulee säilyä sellaisenaan.
56 § osalta sivutoimiset-termi herätti paljon erilaisia tulkintoja ja määritelmiä. Tältä
osalta termistö tulee määritellä uudelleen, virhetulkintojen välttämiseksi.
Pelastuslaitosten vastuu koulutuksesta; tulee ottaa kantaa myös vakinaisen
henkilöstön täydennyskoulutukseen ja osaamisen varmistamiseen. Tässä asiassa
terveydenhoitoalalla ja ensihoidossa on valmiita esimerkkejä sovellettavaksi
pelastustoimeen.
57 § ja 58 § käsiteltävä kokonaisuutena. Kelpoisuusvaatimukset tulee säilyttää jo
alan arvostuksen ja kiinnostavuuden takia. Samaan aikaan on tunnistettava harvaalueiden ongelmat ja erivapauden suomat mahdollisuudet työntekijöiden
rekrytointeihin. Lähitulevaisuudessa on valtakunnassa tulossa paljon uusia virkoja
auki muun muassa eläkepoistuman ja varallaolon loppumisen vuoksi. Kaikkia virkoja
ei saada täytettyä tutkinnon omaavilla henkilöillä. Sisäministeriön on pohdittava,
tulisiko harva-alueen kelpoisuusvaatimuksia keventää. Nykyinen kuuden vuoden
sääntö nähdään kohtuuttoman pitkänä.
Tähän liittyen Kahlos esitteli opetus- ja kulttuuriministeriön ja Opetushallituksen
laatiman muistion toimivallan siirrosta koskien sisäministeriön hallinnonalan
säänneltyjä ammatteja. Opetus- ja kulttuuriministeriön näkemyksen mukaan
pelastusalan miehistö ja alipäällystö, pelastusalan päällystö, nuohooja ja
hätäkeskuspäivystäjä ammattipätevyyden tunnustaminen tulee siirtää
sisäministeriön hallinnonalalle.
Honkanen toi esille, että Pelastuslain 13 luku - Salassapitovelvollisuus,
tiedonsaantioikeus ja henkilörekisterit kohtaan tulee tehdä uusi pykälä koskien
tietojenkäsittelyä, ottaen huomioon Laki julkisen hallinnon tiedonhallinnasta
(906/2019) sekä Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 21.5.1999/621. Nämä
asettavat omat vaatimukset myös kunnalliselle viranomaiselle, mukaan lukien
pelastusviranomaiset.
4. Muut asiat
Puheenjohtaja muistutti, että tässä yhteydessä ei tehdä kokonaislain uudistusta.
Pelastuslakia uudistetaan vaiheittain ja jaoston on arviomuistiossaan jaettava
uudistettavat pykälät kolmen eri kategorian / kiireellisyysluokan mukaan.
Seuraava kokous 09.02.2021 klo. 9:00.
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5. Kokouksen päättäminen
Varapuheenjohtaja päätti kokouksen klo 11:10

Puheenjohtaja

Janne Koivukoski

Sihteeri

Mikko Karvonen

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu asianhallintajärjestelmässä.
Sisäministeriö 09.02.2021 klo 12:16. Allekirjoituksen oikeellisuuden voi
todentaa kirjaamosta.
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