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Nuohousuudistuksen seurantaryhmä
Seurantaryhmän kokous 8.9.2021
Aika

8.9.2021 klo 10-12

Paikka

eTuve -etäkokous

Läsnä

Jaana Rajakko, Sisäministeriö, puheenjohtaja
Erkki Hokkanen, Pelastuslaitosten kumppanuusverkosto
Jukka Kaakkola, Kilpailu- ja kuluttajavirasto
Jukka Kero, Suomen Kiinteistöliitto ry
Katja Keränen, Suomen Omakotiliitto ry
Merilla Kivineva, Suomen Isännöintiliitto ry
Tapio Lehtimäki, Nuohousalan Keskusliitto
Hannu Murtokare, Nuohousalan Keskusliitto
Jari K. Laine, Lounais-Suomen aluehallintovirasto
Tomi Timonen, Suomen Palopäällystöliitto ry
Katharina Schulze, sisäministeriö, sihteeri
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Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 10. Hyväksyttiin edellisen kokouksen muistio.
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Lehdistö- ja tilannekatsaus
Itä-Suomen yliopiston selvitys nuohousuudistuksen vaikutuksista nuohousvelvoitteen toteutumiseen sekä
nuohouspalvelujen tarjontaan ja hintaan on julkaistu 25.8.2021 valtioneuvoston julkaisusarjassa
(https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/163310).
NKL on saanut joitakin yhteydenottoja lehdistöltä nuohousartikkeleista. KKV:oon on tullut jonkin verran
enemmän nuohoukseen liittyviä yhteydenottoja kuin aikaisemmin, mutta yhteydenottojen lukumäärät eivät ole
isoja. Pelastuslaitosten näkökulmasta tilanne vaikuttaa rauhalliselta. Kiinteistöliittoon, Omakotiliittoon,
Isännöintiliittoon ja Palopäällystöliittoon ei ole tullut yhteydenottoja nuohouksesta
Nuohouspalvelujen kysyntä on lisääntynyt entiseen tapaan syksyllä ja nuohousyrittäjillä varauskalenterit ovat
täyttyneet. Nuohoojien koulutus on lisääntynyt viime vuosina ja uusia toimijoita alkaa tulla alalle nyt.
Lounais-Suomen saariston nuohouksien toteutumisen osalta tilanne ei Varsinais-Suomen pelastuslaitoksen
mukaan ole muuttunut eli aikaisemman kaltaiset vaikeudet saada nuohousta saaristoon jatkuvat. Erityistä
tarkempaa seurantaa ei nuohouksen saatavuudesta ole tehty.
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Nuohousuudistuksen toimeenpano pelastuslaitoksissa
Pelastuslaitoksien verkkosivuilla (pelastuslaitokset.fi) olevan palautekanavan kautta on aikaisemmin tullut
varsin vähän yhteydenottoja. Palautteissa ei ole tullut esille mitään uutta. Uutta koontia palautteista ei ole
tehty.
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Itä-Suomen yliopiston selvityksen mukaan nuohoojien vikailmoituksien lukumäärät ovat vähentyneet
aikaisemmasta tasosta. Myös ennen muutoksia vikailmoitusten tekeminen vaihteli ja toiset nuohoojat olivat
aktiivisempia kuin toiset. Selvityksen mukaan pelastuslaitokset ovat yrittäneet edistää asiaa monin eri keinoin.
Myös nuohoojien keskuudessa havaittujen vikojen dokumentointia nuohoustodistukseen on korostettu, jo
nuohoojan oman oikeusturvan takia.
Uutena ilmiönä keskustelussa nousi esiin ainoastaan savuhormin nuohoustyön tilaaminen nuohoojalta ja
tulisijan puhdistaminen omatoimisesti rakennuksen omistajan toimesta. Lakisääteiseen nuohoustyöhön kuuluu
sekä tulisijan että savuhormin puhdistus ja tarkastaminen. Toisaalta nuohousyrittäjä voi tehdä vain sen työn,
jonka asiakas on tilannut ja jonka suostuu maksamaan. Asia on huomioitava tehdyn työn dokumentoinnissa,
osittaisesta nuohoustyöstä ei voi antaa asiakkaalle nuohoustodistusta. Nuohoojien mukaan on myös esiintynyt
tilanteita, joissa asiakkaat ovat kyselleet nuohoustarjousta ilman kuittia.
Kaikkien pelastuslaitoksien verkkosivuilla on nuohouksesta oma helposti löytyvä alasivunsa. Verkkosivuilla
nuohouspalvelujen järjestämistä ja nuohousvälejä koskevat tiedot ovat lähes ajan tasalla. Nuohoojille
suunnattu ohjeistus vikailmoituksien tekemisestä ja tarvittavista yhteystiedoista on ainoastaan viiden
pelastuslaitoksen verkkosivuilla. Muutamilla verkkosivuilla olevat vanhentuneet ja virheelliset tiedot, kuten linkit
kumottuun nuohousasetukseen tulisi poistaa pikimmiten.
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Toimenpiteitä Itä-Suomen yliopiston johtopäätelmiin
Jotta nuohousuudistukselle asetetut tavoitteet toteutuisivat tulevaisuudessa, Itä-Suomen yliopiston
selvityksessä nostetaan esille kuusi edistettävää kokonaisuutta.
Kiinteistöjen nuohousvelvoitteesta tulee viestiä myös jatkossa ja nykyistä monipuolisemmin. Syksy ja talvi ovat
luontaisia ajankohtia viestinnälle, kun nuohous on tuolloin monessa kiinteistössä ajankohtainen.
Nuohousviestintä on mahdollista yhdistää muuhun paloturvallisuusviestintää esim. 112 päivänä ja
paloturvallisuusviikolla. Alkusyksystä viestinnän painopisteenä voisi olla nuohoustyön sisältö, ei niinkään
nuohouksen tilaaminen.
Paloturvallisuuden kannalta nuohoojien pelastuslaitoksille toimittamien vikailmoitusten lukumäärät olisi
saatava muutosta edeltävälle tasolle. Tämä edellyttää toimenpiteitä niin nuohoojilta kuin pelastuslaitoksilta.
Nuohouspalvelujen markkinoinnin ja hintojen ilmoittamisen ohjeistus huomioidaan KKV:n verkkosivujen
uudistuksessa.
Ammatillisen koulutuksen uudistus mahdollistaa myös nuohoojan koulutuksessa monipuoliset koulutuspolut.
Koulutusuudistukseen liittyvä kehittämistyö on vielä kesken ja kaikki vaikutukset eivät ole vielä näkyvissä.
Koulutuksessa työn laatu on keskeisessä asemassa. Tällä hetkellä nuohoojan koulutusta tarjoaa kolme
ammattioppilaitosta (Tampere, Seinäjoki ja Kouvola). Nuohousalan houkuttelevuuden kehittäminen ja
brändäys on keskeinen keino huolehtia tulevaisuuden nuohoojien riittävyydestä.
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Omakotiliiton nuohouskysely
Omakotiliiton nuohouskysely jäsenistölleen toteutetaan 1.-15.11. välisenä aikana. Aikaisempien vuosien
kysymyksiin ei tehdä muutoksia, jotta voidaan vertailla aikasarjan tuloksia keskenään. Jos on tarvetta, niin
jokin uusi kysymys voi mahtua vielä mukaan. Kysymyssarjaa on mahdollista kommentoida pikaisella
aikataululla.
Kiinteistöliitto ei ole toteuttamassa tänä vuonna omaa nuohouskyselyään jäsenistölle.
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Muut asiat
Pelastuslain muuttamisen lainsäädäntöhanke on asetettu 1.9.21 alkaen. Tarkoituksena on tehdä kiireelliset ja
välttämättömät muutokset keväällä lausunnolla olleen esiselvityshankkeen pohjalta.
Eduskunnalle on annettava selvitys nuohousuudistuksen toimeenpanosta vuoden 2021 loppuun mennessä.
Selvityksen laatimista ei ole vielä aloitettu. Selvityksessä hyödynnetään seurantahankkeen havaintoja ja ItäSuomen yliopiston selvitystä.
Päätettiin, että seurantaryhmän työskentelystä ei laadita erillistä loppuraporttia. Keskeiset havainnot on jo
esitetty keväällä julkaistussa toimintakertomuksessa.
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Kokouksen päättäminen
Seuraava ja samalla seurantahankkeen viimeinen kokous pidetään 15.12.2021 klo 10-12. Kokousta varten on
varattu kokoustila Kirkkokadulta. Jos epidemiatilanne sen sallii, niin kokous voidaan pitää lähi- tai
hybridikokouksena.
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Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12.

Yli-insinööri, puheenjohtaja

Jaana Rajakko

Assistentti, sihteeri

Katharina Schulze

Liitteet

-

Jakelu

Etelä-Suomen aluehallintovirasto, Markku Kirvesniemi
Finanssiala ry, Petri Mero
Finanssiala ry, Aku Pänkäläinen
Suomen Omakotiliitto ry , Katja Keränen
Suomen Kiinteistöliitto ry , Jukka Kero
Suomen Kiinteistöliitto ry , Virpi Hienonen
Kilpailu- ja kuluttajavirasto, Jukka Kaakkola
Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pelastuslaitos, Jaakko Pukkinen
Suomen Isännöintiliitto ry, Kirsi Salo
Etelä-Karjalan pelastuslaitos, Erkki Hokkanen
Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö SPEK ry, Ilpo Leino
Nuohousalan Keskusliitto NKL ry, Hannu Murtokare
Nuohousalan Keskusliitto NKL ry, Tapio Lehtimäki
Suomen Palopäällystöliitto SPPL ry, Tomi Timonen
SM PEO Oikeudelliset asiat -yksikkö, Katharina Schulze
Länsi-Suomen aluehallintovirasto, Jari Laine
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