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Pelastustoimen uudistus

Aika Keskiviikko 13.12.2017, klo 10.00, kokous 16

Paikka Sisäministeriö, Ritari

Puheenjohtaja Taito Vainio, sisäministeriö

Jäsenet Paikalla
Mika Kättö, sisäministeriö
Jaakko Pukkinen, pelastusjohtajat, pj.
Simo Weckstén, Helsingin pelastuslaitos, pelastusjohtajat vpj.
Vesa-Pekka Tervo, Suomen Kuntaliitto
Petteri Helisten, Oulu-Koillismaan pelastuslaitos
Jukka Koponen, Pohjois-Savon pelastuslaitos
Olli-Pekka Ojanen, Pirkanmaan pelastuslaitos
Jari Sainio, Varsinais-Suomen pelastuslaitos
Jussi Rahikainen, sisäministeriö

Poissa
Esko Koskinen, sisäministeriö
Janne Koivukoski, sisäministeriö

ASIAT

1 Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Taito Vainio avasi kokouksen klo 10.05.

2 Edellisen kokouksen pöytäkirja

Ylistäen hyväksyttiin.

3 Pelastustoiminnan johtamistyöryhmän raporttiluonnoksen käsittely

Edellisessä ohjausryhmän kokouksessa oli sovittu, että tähän ohjausryhmään tuo-
daan johtamistyöryhmän raportti, joka oli jaettu kokousmateriaalin mukana ohja-
usryhmän jäsenille. Jussi Rahikainen esitteli raportin keskeiset osiot.

Keskustelun jälkeen sovittiin siitä, että johtamistyöryhmän raporttia käsitellään
tarkemmin seuraavassa ohjausryhmän kokouksessa ja sitä varten ohjausryhmää
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pyydettiin kommentoimaan kirjallisesti johtamistyöryhmän raporttia 5.1.2018
mennessä.

4 Prosessiryhmän väliraportti

Jussi Rahikainen esitteli lyhesti prosessiryhmän väliraporttiluonnosta. Väliraport-
tia oli jo käsitelty pelastusjohtajien kokouksessa 11.12.2017 ja kokous oli päättä-
nyt esittää ohjausryhmälle väliraportin hyväksymistä ja sen julkaisemista kump-
panuusverkoston julkaisusarjassa.

Esitys

Ohjausryhmä hyväksyy väliraportin ja se julkaistaan kumppanuusverkoston jul-
kaisusarjassa.

Päätös

Päätettiin edetä esityksen mukaisesti.

5 Omavalvontaohjelmaseminaarin anti

Vesa-Pekka Tervo esitteli pidetyn omavalvontaseminaarin perusteella esiin nous-
seita asioita. Jatkotoimenpiteistä oli tuotu kokoukseen seuraavat huomiot:

1. KeTu-verkostosta muodostetaan pilotti projektiluonteisesta ja kenttää osal-
listavasta valmistelusta ensimmäisenä tehtävänään pelastuslaitosten laatu-
järjestelmän suunnittelu ja laatujärjestelmän käyttöönoton mallintaminen?
Valmistelun aikataulussa enemmän joustoa kuin muissa aihealueen tee-
moissa.

2. Päätös sellaisesta valmistelurakenteesta, jonka puitteessa onnistutaan yh-
teen sovittamaan JTS:n, laatutyön, mittaamisen, omavalvonnan ja prosses-
sityön valmistelu. Onnistuminen tässä edellyttää pelastuslaitosten ja sisä-
ministeriön avointa ja tasavertaista yhteistyötä.

3. Omavalvontaa määritetään em. työryhmissä sekä ”Tiedolla johtamisen
työryhmässä”. Jälkimmäinen vastaa esittelystä pelastusjohtajien hallituk-
selle.
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Keskusteltiin ns. tiedolla johtamisen verkostosta, jonka tehtävänä olisi yhteenso-
vittaa ministeriötason ja maakuntatason valmistelua JTS:n, mittareiden, prosessi-
en, laatutyön ja omavalvonnan osalta. Uudistushankkeen ohjausryhmä ohjaisi
valmistelua.

Sovittiin, että tämän keskustelun pohjalta valmistellaan tarkempi esitys tiedolla
johtamisen verkoston perustamiseksi.

6 Muut asiat

Sovittiin, että T. Vainio tekee doodle-kyselyn kevään kokousaikojen määrittämi-
seksi.

Puheenjohtaja Taito Vainio
Hankejohtaja

Jakelu Ohjausryhmän jäsenet
Hankeryhmä jäsenet


