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Seurantaryhmän kokous 4.2.2019 

Aika 4.2.2019 klo 12-14   
Paikka UM, Eteläesplanadi 4, Sali 1   
    
Jäsenet Nimi Läsnä Poissa 
 Jaana Rajakko, Sisäministeriö, puheenjohtaja X  
 Virpi Hienonen, Suomen Kiinteistöliitto ry  

Erkki Hokkanen, Pelastuslaitosten 
kumppanuusverkosto 
Laura Hyvönen, Suomen Isännöintiliitto ry 
Jukka Kaakkola, Kilpailu- ja kuluttajavirasto 
Jukka Kero, Suomen Kiinteistöliitto ry 
Katja Keränen, Suomen Omakotiliitto ry 
Markku Kirvesniemi, Etelä-Suomen 
aluehallintovirasto 
Merilla Kivineva, Suomen Isännöintiliitto ry 
Jari Laine, Länsi-Suomen aluehallintovirasto 
Siiri L’Ecuyer, Suomen Palopäällystöliitto 
Tapio Lehtimäki, Nuohousalan Keskusliitto 
Ilpo Leino, Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö 
Petri Mero, Finanssiala ry 
Hannu Murtokare, Nuohousalan Keskusliitto 
Jaakko Pukkinen, Pelastuslaitosten 
kumppanuusverkosto 
Aku Pänkäläinen, Finanssiala ry 
Tomi Timonen, Suomen Palopäällystöliitto 
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 Annina Ceder, Sisäministeriö, sihteeri X  
    
1. Kokouksen avaus 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 12.04. Käytiin seurantaryhmän jäsenien 
esittelykierros.  

Nuohousuudistuksen tilannekuva 

Puheenjohtaja kertoi lyhyesti nuohousuudistuksen tilanteesta. 
Säädösmuutokset tulivat voimaan vuoden alussa ja siirtymäaikaa eletään 
kesäkuun 2019 loppuun.  

Siirtymäaikana nuohouspalvelut järjestetään kolmen pelastuslaitoksen 
alueella piirinuohouksella, yhdeksällä alueella sekä piirinuohouksella että 
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ilman ja 10 pelastuslaitoksen alueella ilman piirinuohousta. Tilanne voi 
muuttua siirtymäaikana paikkakuntakohtaisesti. 

Nuohousuudistus on herättänyt kiinnostusta mediassa.  Uutisointi on 
keskittynyt säädösmuutoksesta tiedottamiseen. Erityisesti on uutisoitu, että 
nuohous on siirtynyt enemmän asiakkaan vastuulle. 

Median lisäksi nuohouksen säädösmuutosten voimaantulo on aiheuttanut 
kyselytulvan eri asianosaisille kuten sisäministeriöön, pelastuslaitoksille sekä 
Nuohousalan Keskusjärjestöön.   

2. Hankkeen tavoitteet ja tehtävät 

Seurantaryhmän tavoitteena on edistää ja seurata nuohousuudistuksen 
toimeenpanoa. Säädösmuutosten toteutumisen kannalta on merkittävää, että 
nuohouspalveluja käytetään. Tästä syystä seurantahankkeen tavoitteiden ja 
toimenpiteiden olisi hyvä kohdistua nuohouspalvelujen käyttäjiin, ei niinkään 
viranomaistahoihin tai nuohousyrittäjiin.  

Eduskunta edellytti säädösmuutosten lausumassa, että lainsäädännön 
uudistamisen vaikutuksia seurataan ja niistä raportoidaan eduskunnalle 
vuoden 2021 loppuun mennessä. Seurantaryhmän tehtävänä ei ole selvityksen 
laatiminen eduskunnalle, mutta seurantaryhmän tehtävänä on kerätä tietoa ja 
käytänteitä selvitystä varten. Erityisesti ti seurantatietoa tulee kerätä 
vaikutuksista rakennusten paloturvallisuuteen ja nuohouspalvelujen 
saatavuuteen, laatuun ja hintaan.  

Käytiin vilkasta ja monipuolista keskustelua nuohouksesta. Kaiken kaikkiaan 
nähtiin, että nyt on mahdollisuus edistää nuohouksen toteutumista ja kehittää 
toimialaa eteenpäin mm. hyödyntämällä ammatillisen koulutuksen 
tutkintorakenteen muutosta.   

Keskustelussa nousi esille huoli, miten asiakas voi löytää luotettavasti 
ammattitutkinnon suorittaneen nuohoojan palvelut, kun kaiken kattavaa 
nuohoojien pätevyysrekisteriä ei ole. Nuohousalan Keskusliiton arvion mukaan 
noin 70 % nuohoojista on NKL:n jäseniä.    

Keskustelussa tuli esille, että nuohouksen säädösmuutosten voimaantulo on 
vakauttanut toimialaa. Tämä näkyy esimerkiksi siinä, että nuohousyritykset 
ovat taas alkaneet palkata oppisopimusoppilaita. 

Säädösmuutosten toimeenpanossa viestintä on keskeistä. Todettiin, että 
muutostilanteessa on mahdollisuus viestiä uudella tavalla ja muuttaa vanhoja 
ja totuttuja toimintatapoja. Median kiinnostus sekä uudistuneet käytänteet 
lisäävät viestintätarvetta entisestään.  

3. Hankkeen alustavan työsuunnitelman laatiminen 

Viestintä 

Seurantaryhmässä oltiin yhtä mieltä siitä, että viestintää tulee kehittää sekä 
yhdenmukaistaa. Tärkeintä on kuitenkin säännöllinen muistuttaminen 
nuohouksesta. Seurantaryhmän jäsenet ja tahot viestivät nuohouksesta omien 
kanaviensa kautta monipuolisesti ja muistuttavat säännöllisen nuohouksen 
tärkeydestä eri yhteyksistä ympäri vuoden.  

Seuraavaan kokoukseen NKL valmistelee alustuksen Palosuojelurahaston 
rahoittamasta valistuskampanjasta. 
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Seurantatiedon kerääminen 

Seurantaryhmän eri tahot voivat kerätä tietoa nuohousuudistuksen 
toteutumisesta ja sen vaikutuksista omien kanaviensa kautta.  

Omakotiliitolla on mahdollisuus tiedustella pientalojen omistajilta 
nuohouspalveluista jo olemassa olevan kuntakohtaisen kustannuskyselyn 
yhteydessä. Alustavasti kaavailtiin, että kysely olisi hyvä toteuttaa työryhmän 
toimikauden alku- ja loppupuolella.   

Kiinteistöliitto teettää vuoden mittaan useampiakin kyselyjä, mutta kyselyiden 
aikataulut eivät ole vielä tiedossa.  

Seuraavassa kokouksessa keskustellaan tarkemmin seurantatiedon 
keräämisestä. Omakotiliitto ja Kiinteistöliitto valmistelevat ja alustavat 
jäsenistölleen suunnatuista kyselysuunnitelmistaan. 

4. Seuraavat kokousajankohdat 

Seurantaryhmä on asetettu vuoden 2020 loppuun. Alustavasti on suunniteltu, 
että seurantaryhmä kokoontuisi vuonna 2019 kuusi kertaa ja vuonna 2020 
neljä kertaa.  

Seuraavien kokouksien ajankohdiksi sovittiin: ti  26.3.2019 klo 10 -12 ja ma 
13.5.2019 klo 12 -14.  

5. Muut asiat 

Seurantaryhmän työskentely on julkista. Hankkeen etenemistä tulee voida 
seurata valtioneuvoston hankeikkunasta. Kokousmuistiot julkaistaan 
valtioneuvoston hankeikkunassa sen jälkeen, kun seurantaryhmä on asiakirjan 
hyväksynyt seuraavassa kokouksessaan.    

Seurantahankkeelle perustetaan yhteinen työtila valtioneuvoston alustalle, 
Tiimeriin. Hankkeen valmistelumuistiot tallennetaan tänne, jossa kaikki voivat 
niitä muokata helposti. Puheenjohtaja informoi, kun työtila on perustettu ja 
seurantaryhmäläisille on luotu käyttöoikeudet.  

Lisäksi sovittiin, että seurantahankkeesta viestitään aina kokousten jälkeen. 
Puheenjohtaja hoitaa virallisen tiedottamisen. Tiedottaminen tapahtuu 
pääsääntöisesti Twitterin kautta.  

6. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13.53. 

 

 

Yli-insinööri, puheenjohtaja  Jaana Rajakko 

 

Hallinnollinen avustaja, sihteeri Annina Ceder 

 

 

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu asianhallintajärjestelmässä. 
Sisäministeriö 26.03.2019 klo 15:42. Allekirjoituksen oikeellisuuden voi 
todentaa kirjaamosta. 
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Jakelu  Seurantaryhmän jäsenet 
Tiimeri -työalusta 

  
Tiedoksi  Valtioneuvoston hankeikkuna 
 


