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Seurantaryhmän kokous 26.3.2019
Aika
Paikka

26.3.2019 klo 10-12
Sisäministeriö, Helsinki, Kirkkokatu 12, nh. Katariina

Jäsenet

Nimi
Jaana Rajakko, sisäministeriö, puheenjohtaja
Virpi Hienonen, Suomen Kiinteistöliitto ry, varajäsen
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, varajäsen
Merilla Kivineva, Suomen Isännöintiliitto ry,
varajäsen
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, varajäsen
Tomi Timonen, Suomen Palopäällystöliitto,
varajäsen
Annina Ceder, sisäministeriö, sihteeri

Läsnä
X

Poissa
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
x

1. Kokouksen avaaminen
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 10.03. Tällä kertaa myös
videoneuvotteluyhteydet saatiin toimimaan.
Hyväksyttiin edellisen kokouksen muistio. Muistio tallennetaan sekä Tiimeriin
että hankeikkunaan.
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2. Tilannekatsaus säädösmuutosten toimeenpanossa
Lyhyen lehdistökatsauksen perusteella nuohousuudistuksesta uutisointi on
rauhoittunut alkuvuodesta. Mediassa uutisointi on siirtynyt uudistuksesta
kertomisesta uudistuksen vaikutuksiin. Koska nuohousuudistuksen
siirtymäaika on edelleen käynnissä, vielä on liian aikaista arvioida uusituksen
todellisia vaikutuksia.
3.4.2019 Helsingin Sanomissa julkaistua juttua on jaettu ahkerasti Twitterissä.
Jutussa pääpaino oli nuohouksen hinnassa ja palvelun saatavuudessa.
Pelastuslaitoksille ei ole tullut palautetta, että nuohouspalvelun saatavuus tai
nuohouksen hinnoittelu olisi muuttunut. Myöskään Omakotiliittoon tai
Kuluttajaviranomaiselle ei ole tullut yksityiskohtaisia, erityisiä yhteydenottoja.
NKL:n järjestämillä nuohoojien päivillä oli keskusteltu oppisopimusoppilaiden
töiden tekemisestä itsenäisesti. Lähtökohta on, että työnantaja vastaa
oppilaan tekemästä työstä ja työntekoon sovelletaan yleisiä
oppisopimusoppilaan työtä koskevia säännöksiä. Nuohoojaopiskelijoiden
työnteosta ei enää säädetä erikseen pelastuslaissa.
Lehdistöseurannan perusteella olisi tarve viestiä siitä, ettei ole asiakkaan
velvollisuus todentaa nuohousyrittäjän ammattitaitoa. Todentamisvelvoite on
yrittäjällä, joka mainostaa nuohouspalveluja. Aikaisemmin tämä ei ole ollut
ongelma, mutta laajempi uudistus ja kaikkea kotimyyntiä koskevien ongelmien
esille nouseminen on aktivoinut kyselyitä.
Viestintätarpeen osalta esitettiin, että energia ja päästöasiat otettaisiin
yhdeksi viestinnän näkökulmaksi. Nuorempaan väestöön voisi tehota viestintä
nuohouksen vaikutuksesta ilmastoon ja vanhemmalle väestölle turvallisuuden
näkökulma on vahvempi.
Pelastuslaitoksilta on kartoitettu kokemuksia nuohousuudistuksesta.
Alkurypistyksen jälkeen on ollut yllättävän hiljaista. Pääosin entiset
piirinuohoojat jatkavat vanhoilla alueillaan. Nuohoojien vikailmoitukset ovat
vähentyneet merkittävästi. Ainakin kolme pelastuslaitosta aikoo vielä järjestää
yhteistyötilaisuuden alueen nuohoojien kanssa.
Ahvenanmaalla pelastuslautakunta on tehnyt aloitteen lääninhallitukselle
nuohoussääntelyn modernisoinnista. Ruotsinkielistä nuohouskoulutusta ei ole
saatavilla Suomessa, joten Ahvenanmaalta on lähdettävä oppiin Ruotsiin.
Ruotsissa suoritettu nuohoojan ammattitutkinto on hyväksytettävä
Opetushallituksella.

3. Työsuunnitelmaluonnos
Työsuunnitelmaluonnos siirrettiin käsiteltäväksi nuohouskampanjan ja
seurantatiedon keräämisen jälkeen. Kokouksen aikana ei kuitenkaan ehditty
palata asiaan.

4. Nuohouskampanjan esittely /NKL
NKL esitteli Nuohoustalkoot 2.0 kampanjasuunnitelmaa. Kampanjan
tarkoituksena on muistuttaa asiakkaita nuohouspalvelujen tilaamisesta.
Viestinnän tulee olla säännöllistä, jotta kansalaisten turvallisuusajattelu
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kehittyisi sekä tasapuolistuisi. Kampanja on suunniteltu toteutettavan
kahdessa osassa, touko-kesäkuussa sekä joulukuussa. Kampanja on tarkoitus
toteuttaa sekä radio- että sosiaalisen median kampanjana.
Palosuojelurahasto on asettanut rahoituksen ehdoksi, että neuvontakampanja
tulee tehdä tiiviissä yhteistyössä sisäministeriön pelastusosaston,
pelastuslaitosten sekä muiden keskeisten toimijoiden kanssa, myös viestinnän
yhdenmukaisuus valtakunnallisesti tulee huomioida.
Todettiin, että ympäristö ja talous ovat hyviä ja raikkaita tulokulmia
nuohoukseen liittyen. Kampanjan vaikuttavuuden kannalta myös kohderyhmä
on otettava viestinnässä huomioon. Käydyn keskustelun pohjalta NKL
tarkentaa suunnitelmaa huomioiden PSR:n rahoitusehdot esim. kampanja ei
saa sisältää edunvalvontaa, mistä syystä OmaNuohooja –konseptin
sisällyttäminen kampanjaan ei välttämättä täytä vaatimusta
neutraalisuudesta.

5. Seurantatiedon kerääminen / Omakotiliitto, Kiinteistöliitto
Eduskunta on edellyttänyt lausumassaan, että nuohousuudistuksen
vaikutuksia seurataan erityisesti paloturvallisuuteen sekä nuohouspalvelujen
saatavuuteen, laatuun ja hintaan.
Paloturvallisuuteen liittyen voidaan seurata PRONTOsta (Pelastustoimen
resurssi- ja onnettomuustilasto) tulisijoihin ja hormeihin liittyviä tulipaloja.
Pelastuslaitokset valvovat kiinteistöjen nuohousvelvoitteen noudattamista
mm. palotarkastuksien yhteydessä. Asuinrakennusten itsearviointilomakkeissa
on mukana nuohousta koskevia kysymyksiä.
Omakotiliitto on kerännyt nuohouksen hintatietoja usealta paikkakunnalta
liittyen laajempaan kuntatutkimukseen. Omakotiliitto pystyy täydentämään
aineistoa tarvittaessa. Hintatiedot ovat tähän asti kerätty nuohousyksikkö
perusteisesti. Nuohouksen hinta voi kuitenkin vaihdella ajan ja paikan mukaan
kiinteistökohtaisesti. Koska nuohouksen kokonaishinta riippuu nuohottavien
tulisijojen ja hormien lukumäärästä, eivät kiinteistöjen nuohouksesta
maksamat summat ole suoraan vertailukelpoisia. Nuohouksen hintakehitystä
voidaan seurata esim. yhden tulisijan ja sen hormin nuohouksen kautta.
Kiinteistöliitto ja Omakotiliitto tekevät yhteisen kysymykset seurantatiedon
keräämiseksi. Kiinteistöliitto on tekemässä seurantaa loka-marraskuussa.
Isännöintiliitto jakaa kyselyä omalle jäsenistölleen.

6. Muut asiat
Työryhmässä sovittiin, että jatketaan Tiimerin työryhmäalustan kokeilua.
Lisäksi sovittiin, että jatketaan käytäntöä käydä lyhyt lehdistökatsaus
kokousten välillä olleesta nuohouksen uutisoinnista.

7. Kokouksen päättäminen
Seuraava kokous järjestetään 13.5. klo 12- 14.00 SM:ssä. Kokouksessa
käsitellään nuohouskampanjan suunnitelmaa ja hahmotellaan
seurantatietolomaketta.
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Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12.10.

Yli-insinööri, puheenjohtaja

Jaana Rajakko

Hallinnollinen avustaja, sihteeri

Annina Ceder

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu asianhallintajärjestelmässä.
Sisäministeriö 13.05.2019 klo 15:43. Allekirjoituksen oikeellisuuden voi
todentaa kirjaamosta.

Jakelu

Seurantaryhmän jäsenet
Tiimeri –työalusta

Tiedoksi

Valtioneuvoston hankeikkuna

