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Pelastustoimintajaosto, pöytäkirja 9. kokous
Aika
Paikka
Läsnä

17.12.2020 klo. 14:00 – 16:00
eTuve-videoyhteys
Nimi
Janne Koivukoski, puheenjohtaja
Mika Haverinen
Minna Hirvonen
Matti Honkanen
Kai Horelli
Jari Hyvärinen
Mirva Kahlos
Jari Lepistö
Aleksi Peurala
Rami Ruuska, varapuheenjohtaja
Pekka Tiainen
Tanja Ulvinen
Mikko Karvonen, sihteeri

Läsnä

Poissa
X

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

1. Kokouksen avaus
Varapuheenjohtaja Ruuska avasi kokouksen.

2. Edellisen kokouksen pöytäkirja
Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.

3. Pelastuslain esiselvityshankkeen tilannekatsaus
Varapuheenjohtaja kävi läpi 17.11.2020 pidetyn seurantaryhmän kokouksen
antia, jossa Rami Ruuska oli esittelemässä jaoston työn etenemistä.
Työpaperin laadinnassa tulisi käyttää selkeää ajatusta siitä mitä tarvitsee
muuttaa ja mitä ei. Arviomuistion oltava valmiina 3/2021.

4. Pelastuslain pykälin tehtyjen kommenttien ja arviomuistion käsittely
Käytiin läpi arviomuistion luonnosta ja pykäliin tulleita kommentteja.
Jälkivartioinnin osalta korostettiin, ettei saa syntyä ns. harmaata aluetta. Tilanteessa
oltava selkeät vastuunsiirrot ja dokumentointi vrt. ympäristövahinkotilanteet, joissa
dokumentointi korostuu.
Hälytysohjeen osalta keskustelua henkilöresurssien hälyttämisestä, ilman
yksikkösidonnaisuutta. Tällä hetkellä Häke / Erica hälyttää vain ajoneuvoon sidottuja
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henkilöitä. Yksittäisten asiantuntijoiden ja muiden työntekijöiden hälytykset
hoidetaan pääosin pelastuslaitosten tilannekeskuksista.
Pelastustoiminnan johtaminen – pykälän käsittely ja muokkaaminen tulevien tilanneja johtokeskuksien näkökulmasta. Etäjohtaminen ja toimivaltuudet, nyt on
mahdollisuus kirjoittaa pykälä siihen muotoon, että tilanne on mahdollista johtaa
esimerkiksi valtakunnallisesta johtokeskuksesta. Ongelmankuvausta ja ajatuksia
tästä tulee verrata 3. jaoston, varautuminen poikkeusoloihin ja väestönsuojelu,
tekemään arviomuistioon, jotta ehdotukset ovat linjassa. 34 § Pelastustoiminnan
johtaminen, 35 § Johtaminen yhteistoimintatilanteessa sekä 36 § Pelastustoiminnan
johtajan toimivaltuudet tulee käsitellä kokonaisuutena huomioiden eri
viranomaisten käsitteet esimerkiksi yleisjohtajan osalta.
Keskustelua pelastustoimintaan osallistuvan toimintakyvystä. Laissa kuvattu
perustaito ja kunto ei enää nykypäivää. Perustaito ja osaaminen jää liian vähälle
huomiolle pelastuslaitosten työntekijöiden testaamisessa. Tulossa
osaamiskartoituksen avulla työkaluja perustaitojen arviointiin. Osaamisen ylläpitoon
ja kehittämiseen sekä sen verifiointiin tulee panostaa. Työnantajan vastuulla
perehdyttää ja varmistaa työntekijöiden osaaminen toimintaympäristön vaatimuksia
vastaavalle tasolle. Peurala toi esille ja jaoston harkittavaksi esimerkin
terveydenhuollon puolelta; 18 § (30.12.2015/1659) Täydennyskoulutusvelvollisuus
ja jatkuva ammatillinen kehittyminen (Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä).
Pelastusviranomaisen tiedonsaantioikeudet. Tilannekeskuksissa työskentelevät
työsopimussuhteiset eivät ole oikeutettuja hakemaan tietoja. Honkanen toimitti
sihteerille pelastusopiston luentomateriaalin pelastusviranomaisten
tiedonsaantioikeudesta. Hyödynnetään materiaali arviomuistion laadinnassa.
Tiainen korosti, että tämänkin pykälän osalta tulee esimerkkien kautta kuvata
ongelma ja mitä halutaan muuttaa.
6.

Muut asiat
Jatketaan seuraavassa kokouksessa pykälästä 39. EU- ja kansainvälisten asioiden
yksikkö (KVA) tarkentaa linjaukset 38 §:n kohtaan siihen mennessä.
Seuraava kokous 11.01.2020 klo. 9:30

7.

Kokouksen päättäminen
Varapuheenjohtaja päätti kokouksen klo 16:00

Puheenjohtaja

Janne Koivukoski

Sihteeri

Mikko Karvonen
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Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu asianhallintajärjestelmässä.
Sisäministeriö 11.01.2021 klo 14:12. Allekirjoituksen oikeellisuuden voi
todentaa kirjaamosta.

