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Pelastustoimen uudistus

Aika Keskiviikko 5.10.2016, klo 13.00, kokous 5

Paikka Kuntatalo, Toinen linja 14, kokoushuone A 3.3.

Puheenjohtaja Esko Koskinen, sisäministeriö, pelastusylijohtaja

Esittelijä Taito Vainio, sisäministeriö, hankejohtaja

Jäsenet Paikalla

Mika Kättö, sisäministeriö
Veli-Pekka Ihamäki, pelastusjohtajat, pj.
Jaakko Pukkinen, pelastusjohtajat, vpj.
Ritva Laine, Suomen Kuntaliitto
Simo Wecksten, Helsingin pelastuslaitos
Jukka Koponen, Pohjois-Savon pelastuslaitos
Olli-Pekka Ojanen, Pirkanmaan pelastuslaitos
Jari Sainio, Varsinais-Suomen pelastuslaitos
Petteri Helisten, Oulu-Koillismaan pelastuslaitos

Poissa

Janne Koivukoski, sisäministeriö

ASIAT

1 Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Esko Koskinen avasi kokouksen klo 13.00. Yleiskatsauksessa kes-
kusteltiin maakuntien rahoituksesta. Muiden kuin sosiaali- ja terveystoimen rahoi-
tuksen laskentaperuste määräytyy maakuntien rahoituslakiluonnoksen mukaan
asukasluvun perusteella. Asukaslukuperusteisen rahoitusperiaatteen sijasta ollaan
pelastustoimelle valmistelemassa sellaista rahoitusta, jonka mukaan lähtökohtati-
lanne olisi mahdollisimman lähellä nykyistä rahoitustasoa.

Hallitus on linjannut 12.9.2016 sotedigi-muutosohjelmaosion sisältävän maakun-
tadigi-ohjelmakokonaisuuden valmistelun käynnistämisestä valtiovarainministeri-
ön ja sosiaali- ja terveysministeriön vetovastuulla. Esiselvitysvaiheessa selvitetään
tietohallinto-toimintojen ja ICT-palvelujen konkreettisia tarpeita ja toteutustapoja.
Toimenpiteet kootaan yhtenäiseksi muutosohjelmaksi, joka myös rahoitetaan ko-
konaisuutena. Muutosohjelma on perusta valtakunnalliselle ja maakunnissa tapah-
tuvalle toimeenpanolle.
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Pelastustoimen 14 työryhmän työsuunnitelmat ovat valmistumassa lokakuun puo-
liväliin mennessä. Ohjausryhmälle oli jaettu kahdeksan työryhmän työsuunnitel-
maluonnokset tiedoksi. Tarkoituksena on, että seuraavaan ohjausryhmän kokouk-
seen saadaan kaikki työsuunnitelmat käsiteltäväksi.

2 Edellisen kokouksen pöytäkirja

Hyväksyttiin sellaisenaan.

3 Pelastustoimen organisointi maakunnissa

Maakunnissa on aloitettu valmistelutyö. Pirkanmaalla, Varsinais-Suomessa, Poh-
jois-Pohjanmaalla ja Pohjois-Savossa on perustettu yhdeksi kokonaisuudeksi pe-
lastustoimen ja varautumisen työryhmät ja pelastustoimen edustajat ovat hyvin
edustettuina uudistuksen työryhmissä. Uudellamaalla on pidetty uudistuksen aloi-
tuskokous 3.10.16.

Kokouksessa puhuttiin paljon siitä, että pelastustoimen tulisi yhteisesti päättää sii-
tä, miten pelastustoimi maakuntaan asemoituu. Olennaista on miettiä, miltä osin
henkilöstöä tulisi olla maakuntakonsernissa järjestäjäpuolella ja miltä osin tuotta-
japuolella maakunnan palvelulaitoksessa. Varautumisen koordinoinnissa olennais-
ta on, että sisäministeriö valtion tasolla ja pelastuslaitokset maakunnissa puhuisi-
vat yhteisellä äänellä.

4 Hankkeen organisointi ja työryhmien työn ohjaus

T. Vainio esitteli hankkeen uudelleenorganisointiesitystä, jossa strategisen tason
ja toiminnallisen kehittämisen tason asiat eriteltäisiin. Strateginen taso pitäisi si-
sällään lainsäädännön, ohjauksen ja rahoituksen sekä keskitettävät palvelut kuten
koulutusjärjestelmän, tutkimus- ja kehitystoiminnan sekä valtakunnallisten
keskitettävien palvelujen järjestelyt (ICT, omaisuus, kiinteistöt, hankinnat). Toi-
minnallisen kehittämisen taso pitäisi puolestaan sisällään pääsääntöisesti työryh-
mien 3 - 10 asiat.

Esityksestä keskusteltiin ja V-P Ihamäki esitti, että kaikissa työryhmissä on stra-
tegisen tason ja toiminnallisen tason tehtäviä ja siten organisointi pitäisi tehdä asi-
oiden eikä työryhmien perusteella.

Keskustelussa kannatettiin sitä, että kiireelliset tehtävät erotetaan vähemmän kii-
reellisistä ja valmistelua painotettaisiin kiireellisten asioiden perusteella. Keskus-
telussa myös kannatettiin sitä, että hankkeen organisointia virtaviitaistetaan ja
madalletaan.

Valtakunnallisen ja maakunnallisen valmistelun yhteensovittamiseksi on synk-
ronoitava aikataulut ja tiedonkulkua on tehostettava sekä valmistelun avoimuutta
on lisättävä.

Viestinnästä todettiin, että SM viestii hankkeesta pelastuslaitoksille, joiden toivo-
taan huolehtivan laitosten sisäisestä viestinnästä ja sopimuspalokuntiin kohdistu-
vasta viestinnästä. Hankkeen viestintää varten perustetaan viestintäryhmä, jonka
tehtävänä on seurata sote- ja maakuntauudistusta. Viestintäryhmän tehtävänä olisi
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myös analysoida sote- ja maakuntauudistuksessa tapahtuvien asioiden vaikutusta
pelastustoimen uudistukseen.

5 Muut asiat

Ohjausryhmä päätti, että järjestetään ohjausryhmän valmistelutyöpajan lähtökoh-
taisesti 3. - 4.11.2016 Tampereella. Hankejohtaja valmistelee tilaisuuden ja var-
mistaa tilaisuuden ajankohdan ja paikan.

Seuraavat kokoukset on sovittu pidettäväksi seuraavasti:

- 8.11.16 klo 13.00 - 15.00, sisäministeriö
- 20.12.16 klo 13.00 - 15.00, sisäministeriö

Puheenjohtaja Esko Koskinen
Pelastusylijohtaja

Esittelijä Taito Vainio
Hankejohtaja

Jakelu Ohjausryhmän jäsenet
Hankeryhmä jäsenet


