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Pelastustoimen uudistus

Aika Torstai 20.4.2017, klo 13.00, kokous 9

Paikka Sisäministeriö, Erottajankatu 2, neuvotteluhuone 112.

Puheenjohtaja Esko Koskinen, sisäministeriö, pelastusylijohtaja

Esittelijä Taito Vainio, sisäministeriö, hankejohtaja

Jäsenet Paikalla
Mika Kättö, sisäministeriö
Jaakko Pukkinen, pelastusjohtajat, pj.
Janne Koivukoski, sisäministeriö
Vesa-Pekka Tervo, Suomen Kuntaliitto
Jukka Koponen, Pohjois-Savon pelastuslaitos
Petteri Helisten, Oulu-Koillismaan pelastuslaitos
Olli-Pekka Ojanen, Pirkanmaan pelastuslaitos

Poissa
Simo Wecksten, Helsingin pelastuslaitos, pelastusjohtajat vpj.
Jari Sainio, Varsinais-Suomen pelastuslaitos

ASIAT

1 Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Esko Koskinen avasi kokouksen klo 13.00.

2 Edellisen kokouksen pöytäkirja

Hyväksyttiin sellaisenaan.

3 Työryhmien työn organisointi ja viestintätyöryhmän asettaminen

Keskusteltiin työryhmien työn organisoinnista. Ohjausryhmä linjasi jatkotyötä
seuraavasti:

Pelastustoimen uudistuksessa on tunnistettu seuraavat asiat, joiden valmistelua tu-
lee priorisoida:

1. Lainsäädäntö ja asetukset
2. Talous
3. Varautuminen
4. ICT
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5. Pelastustoimen organisointi maakunnassa (oma liikelaitos)
6. Johtokeskus-/tilannekeskusratkaisu
7. Ensihoidon ja pelastustoimen synergia
8. Palvelutasopäätös ja sen perustana olevat asiat (riskianalyysi, pelastustoi-

minta, onnettomuuksien ehkäisy)

Priorisoitavista asioista tarvitaan maakunnallista valmistelua varten yhtenäistä ma-
teriaalia, jonka avulla voidaan maakuntavalmistelua suunnata yhtenäisen pelastus-
toimen näkökulmasta. Materiaali kootaan siten, että ensin todetaan asia, joka
maakunnassa on päätettävä ja tuodaan esiin, mikä taho päätöksen tekee. Tämän
jälkeen todetaan pelastustoimen ratkaisuvaihtoehdot ja niille perustelut. Kyseinen
materiaali tehdään pelastustoimen uudistuksen ja pelastusjohtajien kesken siten,
että se palvelee pelastustointa maakuntavalmistelussa.

Työryhmien työtä on myös suunnattava ja aikataulutettava uudelleen, jotta työ-
ryhmät tuottavat edellä oleviin asiakokonaisuuksiin valmistelun tueksi materiaa-
lia. Työryhmien työ jaetaan maakunnallisen pelastustoimen rakentamista tukevaan
työhön ja pelastustoimen pitkäaikaisempaan sisällön kehittämistä koskevaan työ-
hön. Nämä kaksi tasoa jaetaan edelleen sisäministeriön vastuulla oleviin kokonai-
suuksiin ja maakuntien vastuulla oleviin kokonaisuuksiin.

Pelastustoimen uudistuksen ohjausryhmä ohjaa kaikkien työryhmien työtä. Ohja-
usryhmä kuitenkin keskittyy maakunnallista valmistelua tukevien työryhmien oh-
jaukseen. Pelastustoimen sisällöllistä kehittämistä koskevat työryhmät eli proses-
siryhmä, tuottavuuden kehittämisryhmä, henkilöstöryhmä, työhyvinvointiryhmä,
onnettomuuksien ehkäisyn yhdenmukaistamistyöryhmä, sopimuspalokuntaryhmä
ja ensihoitoryhmä kytketään palvelualueiden toimintaan kiinteämmin ja niitä ohja-
taan pelastusjohtajien päättämällä tavalla kuitenkin niin, että työryhmien aikatau-
luihin ja työn sisältöön liittyvät asiat tuodaan ohjausryhmään päätettäviksi.

Ohjausryhmä päätti myös asettaa viestintätyöryhmän uutena työryhmänä.

4 Pelastustoiminnan johtamisen kehittäminen

Jussi Rahikainen esitteli pelastustoiminnan johtamistyöryhmän työtä. Perusperiaa-
te on, että jokainen maakunta johtaa onnettomuustilanteita omalla alueellaan. Joh-
tamisen tueksi tarvitaan kuitenkin johto- ja tilannekeskustoiminnot suurempia
ylimaakunnallisia tilanteita sekä jatkuvan tilannekuvan ylläpitämiseksi.

Keskustelun tuloksena päädyttiin siihen, että tilannekuvatoimintojen osalta on tar-
peen kehittää malli, jossa tilannekuvatoiminnot olisivat viiden yhteistyöalueen
puitteissa. Näistä viidestä tilannekeskuksesta yksi pitäisi yllä valtakunnallista ti-
lannekuvaa. Jokaisessa 18 maakunnassa on kuitenkin oltava kyky johtamistoimin-
taan. Käytännössä siis puhuttiin 1+5+18 mallista. Se, miten asia järjestetään tilan-
nekuvan ja johtamisen osalta, valmistellaan vielä tarkemmin.

5 Muut asiat

Varautumisen valmistelut herättivät keskustelua. Varautumisen asioita valmistel-
laan sekä Päivi Nergin vetämässä maakuntauudistuksen varautumistyöryhmässä
että  Jussi Korhosen vetämässä pelastustoimen uudistuksen työryhmässä. Ohjauk-
sen kannalta epäselvyyttä aiheuttaa se, että maakuntauudistuksen varautumisen
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työryhmä ei ole pelastustoimen uudistuksen ohjausryhmän ohjaamaa vaan maa-
kuntauudistuksen projektiryhmän ohjaamaa.

Ohjausryhmä päätti, että seuraavassa kokouksessa käsitellään talous-, laki-, varau-
tumis- ja ICT-työryhmien työn vaihetta ja työsuunnitelmia.

Aiemmin sovitut kokoukset 24.5.17 ja 18.10.17 päätettiin siirtää seuraavasti eli
toukokuun kokous on 22.5.17 klo 10.00 - 12.45 ja 18.10.17 kokous on Jyväskylän
ajankohtaispäivien aikana 11.10.17 klo 16.00 - 18.00.

Kokousajat ovat siis seuraavat:

22.5.17 klo 10 - 12.45
13.6.17, klo 10 - 13
16.8.17, klo 10 - 13
14.9.17, klo 13 - 16
11.10.17 , klo 16 - 18
15.11.17, klo 10 - 13
13.12.17 klo 10 - 13

Puheenjohtaja Esko Koskinen
Pelastusylijohtaja

Esittelijä Taito Vainio
Hankejohtaja

Jakelu Ohjausryhmän jäsenet
Hankeryhmä jäsenet


