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Pelastustoimen uudistus

Aika Perjantai 27.5.2016, klo 12.00-14.00, kokous 3

Paikka Sisäministeriö, Erottajankatu 2, neuvotteluhuone 338.

Puheenjohtaja Esko Koskinen, sisäministeriö, pelastusylijohtaja

Esittelijä Taito Vainio, sisäministeriö, hankejohtaja

Jäsenet Paikalla

Veli-Pekka Ihamäki, pelastusjohtajat, pj.
Jaakko Pukkinen, pelastusjohtajat, vpj.
Ritva Laine, Suomen Kuntaliitto
Janne Koivukoski, sisäministeriö
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
Mika Kättö, sisäministeriö

ASIAT

1 Kokouksen avaus

Varapuheenjohtaja Janne Koivukoski avasi kokouksen klo 12.10. Puheenjohtaja
Esko Koskinen oli ilmoittanut saapuvansa kokoukseen hiukan myöhässä ja asia-
listaan muutettiin niin, että työryhmien perustamisprosessi -asiakohta siirrettiin
pidettäväksi ennen tilannekatsausta.

2 Edellisen kokouksen pöytäkirja

Hyväksyttiin sellaisenaan.

3 Työryhmien perustamisprosessi

T. Vainio esitteli kirjeen, joka oli lähetetty pelastuslaitoksille ja muille tahoille
työryhmäedustajien nimeämiseksi. Sisäministeriön ja pelastusjohtajien kesken
käymien keskustelujen jälkeen oli sovittu siitä, että edellisessä kokouksessa esite-
tyt työryhmät olisi syytä perustaa valmistelun aloittamiseksi. Työryhmiä peruste-
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taan kaikkiaan 14 ja niiden puheenjohtajuus on jaettu puoliksi sisäministeriön ja
pelastuslaitosten kesken. Kaikkiin työryhmiin tulee sisäministeriön ja pelastusjoh-
tajien edustajia. Muut tahot tulevat edustetuiksi lähinnä työryhmän käsittelemän
aihealueen mukaisesti pääsääntöisesti yksi edustaja organisaatiota kohden.

Todettiin, että pelastustoimen uudistushanke asettaa työryhmät ja eri tahoja on
pyydetty nimeämään edustajansa 10.6.2016 mennessä. Pelastuslaitosten työryh-
mien nimeämisprosessi menee siten, että 1.6.16 on pelastusjohtajien hallituksen
kokous ja pelastusjohtajien hallitus tekee edistyksen pelastusjohtajien kokouksel-
le, joka on 10.6.2016. Tavoitteena on, että työryhmät asetetaan 13.6.2016 alkaval-
la viikolla.

Työryhmien osalta keskusteltiin siitä, tulisiko työryhmien työ rytmittää aiheen
mukaan ja asettaa pääpaino esim. talous- ja tietohallintotyöryhmien työhön. To-
dettiin, että työryhmien tulee tehdä ensimmäisenä tehtävänään työsuunnitelma,
jossa on määritelty selkeä aikataulu. Todettiin myös se, että talous- ja tietohallin-
totyöryhmien työ on alkuvaiheessa todella tärkeää, jotta saadaan nykytilanne ku-
vattua mahdollisimman totuudenmukaisesti.

Todettiin myös, että uudistushankkeen työryhmien lisäksi on organisoitava alueel-
linen valmistelu. Uudistushankkeen työryhmien tarkoituksena on tukea myös alu-
eellista valmistelua. Keskustelussa nousi esiin se, että nyt kyseessä on toisaalta
hallinnollinen kehittäminen ja toisaalta pelastustoimen sisällöllinen kehittäminen.
Uudistushankkeen tarkoituksena on ensisijaisesti tukea pelastustoimen sisällöllistä
kehittämistä, koska kyse on Palosuojelurahaston avustuksella tehtävästä hank-
keesta. Alueellinen valmistelu on käynnistymässä ja on tärkeää, että pelastustoimi
on edustettuna alueellisissa valmisteluryhmissä.

4 Tilannekatsaus

Hallituksen linjausten mukaisesti pelastustoimi järjestetään samoilla yhteistyöalu-
eilla kuin ensihoitokin järjestetään eli pelastustoimen järjestämisvastuu on Pir-
kanmaan, Pohjois-Pohjanmaan, Pohjois-Savon, Uudenmaan ja Varsinais-Suomen
maakunnilla. Valmistelu tapahtuu tällä hetkellä tämän hallituksen 5.4.16 tekemän
linjauksen pohjalta.

Reformiministerityöryhmä on edellyttänyt, että jokin kokonaisuus sote- ja maa-
kuntauudistukseen liittyvästä lainsäädännöstä julkistetaan ennen juhannusta. Kyse
on epävirallisesta kuulemisesta ja varsinainen lausuntokierros käynnistyisi näillä
näkymin 18.8.2016.

5 Muut asiat

Keskusteltiin hankkeen nimestä. Hankkeesta käytetään nimeä kehittämishanke ja
uudistushanke ja hankkeen ohjausryhmästä johtoryhmä ja ohjausryhmä. Todettiin,
että on tarpeen puhua systemaattisesti joko kehittämishankkeesta tai uudistamis-
hankkeesta sekä joko ohjausryhmästä tai johtoryhmästä.

Todettiin, että hankkeen asettamispäätöksen muutos on syytä tehdä virallisesti.

Todettiin myös hankkeen viestinnän osalta, että hankesuunnitelma sekä ohjaus-
ryhmän pöytäkirjat tulisi olla saatavilla. Tällä hetkellä niitä ei ole sisäministeriön
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uudistuksen hankesivulla. Sovittiin, että aineisto pyritään tallentamaan sisäminis-
teriön sivuille sekä tämän lisäksi hankejohtaja voi toimittaa asiakirjat pelastuslai-
tosten virkasähköpostiosoitteisiin sekä pelastusjohtajille. Pelastuslaitoksen voivat
jaella asiakirjoja edelleen laitoksen sisällä henkilökunnalle.

Sovittiin, että varataan seuraavalle kokouksella aika 27.6.2016 klo 9 alkaen sisä-
ministeriössä. Jos hallituksen linjauksia ei tule ennen juhannusta, arvioidaan ko-
kouksen tarve erikseen.

Puheenjohtaja Esko Koskinen
Pelastusylijohtaja

Esittelijä Taito Vainio
Hankejohtaja

Jakelu Ohjausryhmän jäsenet
Asiantuntijat


