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Pelastustoimen uudistus

Aika Torstai 14.9.2017, klo 10.00 - 12.00, kokous 13

Paikka Helsingin keskuspelastusasema.

Puheenjohtaja Esko Koskinen, sisäministeriö, pelastusylijohtaja

Esittelijä Taito Vainio, sisäministeriö, hankejohtaja

Jäsenet Paikalla
Janne Koivukoski, sisäministeriö
Mika Kättö, sisäministeriö
Jaakko Pukkinen, pelastusjohtajat, pj.
Simo Weckstén, Helsingin pelastuslaitos, pelastusjohtajat vpj.
Timo Reina, Suomen Kuntaliitto
Petteri Helisten, Oulu-Koillismaan pelastuslaitos
Jukka Koponen, Pohjois-Savon pelastuslaitos
Olli-Pekka Ojanen, Pirkanmaan pelastuslaitos

Poissa
Jari Sainio, Varsinais-Suomen pelastuslaitos

ASIAT

1 Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Esko Koskinen avasi kokouksen klo 10.05.

2 Edellisen kokouksen pöytäkirja

Hyväksyttiin sellaisenaan.

3 JTS-simuloinnin toteutus

T. Vainio esitteli JTS-simulointisuunnitelmaa (ks. liite). Tavoitteena simuloinnis-
sa on:

saada käsitys siitä, millaisia valmisteluja toiminnallinen neuvotteluprosessi
vuosittain ministeriössä ja maakunnissa vaatii ja millä tavalla se toteutetaan
saada käsitys siitä, millainen on VM:lle maakuntalain mukaista neuvottelua
varten laadittava pelastustoimen palvelujen saatavuuden ja rahoituksen tason
riittävyyden arviointi ja minkälaista tietoa SM:lle toimitettaviin raportteihin
tulisi saada (pelastustoimen järjestämislain 10 §:n mukaista asetusta varten)
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Yleiskatteelliseen rahoitukseen liittyen todettiin, että maakuntien rahoituslaissa on
mainittu ne periaatteet, joiden mukaisesti yleiskatteellinen rahoitus maakunnille
lasketaan. Keskustelua herätti mm. se, että hallinnonalat joutuvat maakunnassa
kilpailemaan yleiskatteellisesta rahasta saatavasta osuudesta. Olennaista on se, et-
tä jos palvelutaso ei arvioiden mukaan ole riittävällä tasolla, on maakunnalla jär-
jestämisvastuunsa puitteissa saattaa asia kuntoon. Jos maakunnan rahat eivät riitä,
vaikeuksissa olevaa maakuntaa voitaisiin auttaa useammilla eri tavoilla vaikeuksi-
en luonteesta, laajuudesta ja ajankohdasta riippuen.

Valtio voi myöntää maakunnalle lainaa
Maakunnalle voitaisiin myöntää taloudellisten ongelmien ratkaisemiseksi
myös valtionavustusta, jos se on välttämätöntä maakunnan järjestämien
palvelujen turvaamiseksi
Maakunnalle voitaisiin myöntää myös harkinnanvaraisesti ja tilapäisesti
hakemuksesta lisärahoitusta valtion talousarvion rajoissa. Maakunnan ra-
hoituksen harkinnanvarainen korottaminen olisi tarkoitettu sellaisiin tilan-
teisiin, joissa lisärahoituksen tarpeen aiheuttaneet syyt olisivat maakunnan
toimista riippumattomia, äkillisiä, ennakoimattomia ja tilapäisiä. Lisära-
hoitus voisi perustua myös maakunnan paikallisiin erityisolosuhteisiin.

4 Työryhmien työ syksyllä 2017

Ohjausryhmälle oli toimitettu lyhet raportit työryhmien työstä ja suunnitelluista
tavoitteista tämän vuoden loppuun mennessä. Todettiin, että kokouksessa ei käydä
asiaa työryhmittäin läpi vaan seuraavaan kokoukseen tehdään yhteenveto siitä nä-
kökulmasta, että ohjausryhmä kykenee tukemaan työryhmien työn etenemistä
mahdollisimman hyvin.

5 Muut asiat

Sovittiin, että seuraava kokouksen kelloaikaa sovitellaan aikaisemmaksi. T. Vai-
nio ja J. Pukkinen sopivat asiasta tarkemmin.

Seuraavat kokoukset ovat:

11.10.17 , kellonaika sovitaan myöhemmin, Jyväskylä
15.11.17, klo 10 - 13, SM
13.12.17 klo 10 - 13, SM
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Puheenjohtaja Esko Koskinen
Pelastusylijohtaja

Esittelijä Taito Vainio
Hankejohtaja

Jakelu Ohjausryhmän jäsenet
Hankeryhmä jäsenet


