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Pelastustoimen uudistus

Aika Keskiviikko 30.5.2018, klo 10 - 13, kokous 20

Paikka Sisäministeriö, Kirkkokatu 12, neuvotteluhuone Ritari 1. kerros.

Puheenjohtaja Janne Koivukoski, sisäministeriö

Jäsenet Paikalla
Jaakko Pukkinen, pelastusjohtajat, pj.
Petteri Helisten, Oulu-Koillismaan pelastuslaitos
Olli-Pekka Ojanen, Pirkanmaan pelastuslaitos
Jukka Koponen, Pohjois-Savon pelastuslaitos
Taito Vainio, sisäministeriö

ASIAT

1 Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Janne Koivukoski avasi kokouksen klo 10.05.

2 Edellisen kokouksen pöytäkirja

Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin muutoksitta.

3 Pelastustoimen palvelupaketti

Hanna Talka esitteli pelastustoimen palvelupakettia (powerpoint-esitys oli kokousmate-
riaalin liitteenä). Perusrungon ja perustiedon kerääminen veisi arviolta 0,5 henkilötyö-
vuotta ajalla 1.8. - 31.12.2018 ja kokonaiskustannukset olisi noin 50 000 euroa. Paketin
editori tekisi kirjoitustyötä ja tieto kerättäisiin joko uudistushankkeen ryhmiltä tai erik-
seen koottavalta asiantuntijaryhmältä. Taloustyöryhmä olisi vahvasti mukana valmiste-
lussa. Paketin tila arvioitaisiin vuoden 2019 alussa ja toteutettaisiin tarvittavat tarken-
nukset.
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Rahoitusvaihtoehtoina on käytännössä kolme mahdollisuutta, joista ensimmäinen on pe-
lastustoimen uudistushankkeen ohjausryhmässä käsiteltävä vaihtoehto.

pelastustoimen uudistushanke
pelastusosaston oma rahoitus (SM)
maakuntatieto-ohjelma (VM)

Esitys

Käynnistetään pelastustoimen palvelupaketin valmistelu.

Päätös

Ohjausryhmä edellytti, että kartoitetaan tarkemmin, mitä pelastustoimen uudistushank-
keen ja kumppanuusverkoston työryhmiä on jo olemassa päällekkäisen työn välttämi-
seksi. Kartoituksen jälkeen käsitellään asiaa uudelleen.

4 Syksyn JTS-prosessi

Hanna Talka esitteli simulointineuvotteluista saatuja kokemuksia ja kehittämiskohteita
(powerpoint-esitys oli kokousmateriaalin liitteenä). Varsinaiset kehittämiskohteet kes-
kittyivät organisaationäkökulmasta seuraaviin asioihin:

Roolit
Tehtävänkuvat ja perehdyttäminen (tarkoitus, työkalut, käytännöt)
Resurssien riittävyys

Prosessinäkökulmasta kehittämiskohteina nousivat esiin:

Ohjauksen ja neuvottelujen yhteys strategiseen kehittämiseen ja palvelutason
ohjaukseen
Sisäiseen ja ulkoiseen vuorovaikutukseen (verkostot, syklit)
Tietoprosessien kehittämiseen
Tietosisällön kehittämiseen

Syksyn osalta JTS-neuvottelukierroksesta lisätietoa tulee elokuun alkupuolella.

Esitys

Merkitään esittely tiedoksi.

Päätös

Merkittiin esittely tiedoksi.
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5 Pelastustoimen kehittämisen painopisteet ja tehtävien kokoamisen periaatteet

Taito Vainio esitteli painopisteitä, joiden valmistelu jatkuu pelastustoimen uudistus-
hankkeen päättymisen jälkeen. Näihin liittyi asiat, joita pelastustoimen järjestämislain
perusteella voidaan koota tai joista voidaan antaa valtioneuvoston tai sisäministeriön
asetuksia (powerpoint-esitys oli kokousmateriaalin liitteenä).

Asiasta käytiin yleistä keskustelua ja todettiin painopisteet oikeansuuntaisiksi. Asioiden
sisällöllinen valmistelu pitää tehdä yhteistyössä sisäministeriön ja pelastuslaitosten kes-
ken.

6 Muut asiat

Sovittiin, että seuraavan kokouksen ajankohta sovitaan erikseen.

Puheenjohtaja Janne Koivukoski
Pelastusylijohtaja

Esittelijä Taito Vainio
Ohjaus- ja kehittämisjohtaja

Jakelu Ohjausryhmän jäsenet
Hankeryhmä jäsenet


